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1 1/7/96 

   آشننٌایی تننا

هفنناّین پایننِ  

فیسیَلَشی آب ٍ 

الکترٍلیتْنننا ٍ 

اختالالت حجنن  

 (1) هایع

 داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ: 

 الف( حیطِ ضٌبختی:

اًتطبر،  اسوس، )ٍ الكترٍلیت ّبآة  هفبّین كلیذي هرثَط ثِ-1
 دّذرا ضرح  (فؼبل یلتراسیَى، اًتقبلف

 اسوس، )ٍ الكترٍلیت ّبآة  هفبّین كلیذي هرثَط ثِثیي  -2
 .تفبٍت قبئل ضَد  (فؼبل اًتطبر، فیلتراسیَى، اًتقبل

 ثذى در داخل سلَل، خبرج هقبدیر آة ٍ الترٍلیت ّبي -3 
 ثب ّوذیگر هقبیسِ كٌذ  سلَل ٍ فضبّبي دیگر ثذى را

ثذى در داخل سلَل،  ٍ الترٍلیت ّبي هقبدیر آةتفبٍت -4

 .ًوبیذ را لیستسلَل ٍ فضبّبي دیگر ثذى  خبرج
ًقص كلیِ، ریِ ٍ غذد درٍى ریس را در تٌظین حجن ٍ  -3

 ٌبختیض
 ػبطفی

 

 ،سخٌراًی

 -هجبحثِ اي
گرٍّی 

 كَچک
 

ٍایت ثرد، 

هبشیک، ٍیذئَ 
پرٍشكتَر، ًرم 

 powerافسار 

point  ،

فیلن ًوبیص 

 آهَزضی
 كتت هرجغ

 سبػت2

ضركت در  
ثحث ّبي 

گرٍّی ، 
پرسص ٍ 

پبسخ در 

 اًتْبي كالس

آهبدگی ثراي 

كَئیس در 
 جلسِ ثؼذ.

 

 ّای آزهَى

 آغازیي

 

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


بیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط یب تراکمی )پ نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 تركیت هبیؼبت ثذى ضرح دّذ.
اثرات افسایص سي را ثرر تٌظرین هبیؼربت ٍ الكترٍلیتْرب      -4

 تؼییي ًوبیذ.

 ة( حیطِ ػبطفی:
َجِ داضتِ ثبضذ ٍ ثرب دقرت   در ٌّگبم تذریس ثِ درس ت .1

 گَش دّذ

 هطبركت داضتِ ثبضذ ثب اًگیسُ در هجبحث هطرح ضذُ .2

ثِ سَاالتی كِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرسریذُ هری    .3
 پبسخ دّذ ثباضتیبق ضَد

2 15/7/96 

   آشننٌایی تننا

هفنناّین پایننِ  

فیسیَلَشی آب ٍ 

الکترٍلیتْنننا ٍ 

اختالالت حجنن  

 (2) هایع

 داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ: 
 الف( حیطِ ضٌبختی:

 ذثیبى كٌ الالت حجن هبیؼبت رااخت .1

هراقجت هَثر از ثیوبراى دچربر ػرذم تؼربدل    كبرّبي راّ  .2

هبیغ) كبّص ٍ افسایص حجرن هبیؼربت( را ثرًبهرِ ریرسي     
 ًوبیذ.

هررَرد از  تظرربّرات ثرربلیٌی، یبفتررِ ّرربي  5حررذاقل  - .3

 تطخیصی ٍ درهبًی را در اختالل حجن هبیغ ثیبى كٌذ.
 ة( حیطِ ػبطفی:

ِ درس تَجِ داضتِ ثبضذ ٍ ثب دقرت  ث سیدر ٌّگبم تذر .1
 گَش دّذ

 هطبركت داضتِ ثبضذ سُیهجبحث هطرح ضذُ ثب اًگ در .2

 یهر  ذُیكِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرس یسَاالت ثِ .3

 پبسخ دّذ بقیضَد ثباضت

ٌبختی ض
 ػبطفی

 

سخٌراًی 

 -،هجبحثِ اي
گرٍّی 

 كَچک
 

ٍایت ثرد، 

هبشیک، ٍیذئَ 
پرٍشكتَر، ًرم 

 powerافسار 

point ، 
ًوبیص فیلن 

 آهَزضی
 كتت هرجغ

 سبػت2

ضركت در  
ثحث ّبي 

گرٍّی ، 
پرسص ٍ 

پبسخ در 

 اًتْبي كالس
ارائِ كٌفراًس 

 داًطجَ
كَئیس در 

 اًتْبي جلسِ

تکَیٌی یا 

 تشخیصی

 

3 22/7/96 

   آشننٌایی تننا

ت اخنننننتالال

الکترٍلیتننننی 

 داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ: 

 تی:الف( حیطِ ضٌبخ
هرَثر از ثیوربراى دچربر    پرسرتبري  هراقجرت  راّكبرّبي  .1

 ٌبختیض

 ػبطفی
 

سخٌراًی 

 -،هجبحثِ اي
گرٍّی 

ٍایت ثرد، 

بشیک، ٍیذئَ ه
پرٍشكتَر، ًرم 

 سبػت2

ضركت در  

ثحث ّبي 
گرٍّی ، 

تکَیٌی یا 

 تشخیصی
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هرتَط تِ ینَى  

سننذین ٍ  ّننای

 پتاسین

 .تَضیح دّذسذین ٍ پتبسین را  تاختالال

سرذین ٍ  هرثَط ثرِ اخرتالالت   تظبّرات ثبلیٌی  ل ٍػل– .2

 پتبسین را ضرح دّذ.

دارٍّبي هَثر در ّر اختالل را ثطٌبسرذ ٍ ًربم آًْرب را    - .3
 ثیبى كٌذ.

 ة( حیطِ ػبطفی:
رس تَجِ داضتِ ثبضذ ٍ ثرب دقرت   ثِ د سیدر ٌّگبم تذر .1

 گَش دّذ

 هطبركت داضتِ ثبضذ سُیهجبحث هطرح ضذُ ثب اًگ در .2

 یهر  ذُیكِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرسر  یسَاالت ثِ .3

  پبسخ دّذ بقیضَد ثباضت

 ثب ػالقِ هطبلت اضبفی را از هٌبثغ دیگر تْیِ كٌذ .4

 كَچک
 

 powerافسار 

point  ،

ًوبیص فیلن 

 آهَزضی
 كتت هرجغ

پرسص ٍ 
پبسخ در 

 اًتْبي كالس

ارائِ كٌفراًس 
 داًطجَ

كَئیس در 
 جلسِ ثؼذ

4 29/7/96 

 تننا  ییآشننٌا

اخنننننتالالت 

 یتننننیالکترٍل

 َىین هرتَط تِ 

کلسننین،  یّننا

ر، هٌینسین ٍ  فسف

 کلر

 داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ: 

 الف( حیطِ ضٌبختی:
هرَثر از ثیوربراى دچربر    پرسرتبري  هراقجرت  راّكبرّبي  .1

را ثرًبهرِ ریرسي    كلسین، فسفر، هٌیسین ٍ كلرر  تاختالال

 ًوبیذ.

كلسرین،  هرثَط ثرِ اخرتالالت   تظبّرات ثبلیٌی  ل ٍػل– .2

 را ضرح دّذ. فسفر، هٌیسین ٍ كلر

ّر اختالل را ثطٌبسرذ ٍ ًربم آًْرب را    دارٍّبي هَثر در - .3

 ثیبى كٌذ.
 ة( حیطِ ػبطفی:

ثِ درس تَجِ داضتِ ثبضذ ٍ ثرب دقرت    سیدر ٌّگبم تذر .1

 گَش دّذ

 هطبركت داضتِ ثبضذ سُیهجبحث هطرح ضذُ ثب اًگ در .2

 یهر  ذُیكِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرسر  یسَاالت ثِ .3
 پبسخ دّذ  بقیضَد ثباضت

 ٌبختیض
 ػبطفی

 

سخٌراًی 

 -،هجبحثِ اي
گرٍّی 

 كَچک
 

ٍایت ثرد، 

هبشیک، ٍیذئَ 
پرٍشكتَر، ًرم 

 powerافسار 

point  ،
ًوبیص فیلن 

 آهَزضی
 كتت هرجغ

 سبػت2

ضركت در  

ثحث ّبي 
گرٍّی ، 

پرسص ٍ 

پبسخ در 
 اًتْبي كالس

ارائِ كٌفراًس 
 داًطجَ

تکَیٌی یا 

 تشخیصی
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 كٌذ ِیتْ گریهٌبثغ د را از یػالقِ هطبلت اضبف ثب .4

5 6/8/96 

   آشننٌایی تننا

اسیذ ٍ اختالالت 

تاز )اسنیذٍز ٍ  

 آلکالَز(

 داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ: 

 الف( حیطِ ضٌبختی:
 ٍ غلظت یَى ّیذرٍشى آضٌب ضَد. PHثب هفَْم  .1

هْن تریي هكبًیسن ّبي كٌترل اسریذٍ ثربز در ثرذى را     .2
 تَضیح دّذ.

اسیذٍز ٍ آلكبلَز هتبثَلیرک را از ًظرر ػلرل، تظربّرات      .3
 ثبلیٌی، تطخیص ٍ درهبى هقبیسِ ًوبیذ.

را از ًظرر ػلرل، تظربّرات     اسیذٍز ٍ آلكبلَز تٌفسری - .4

 ثبلیٌی، تطخیص ٍ درهبى هقبیسِ ًوبیذ.
 ة( حیطِ ػبطفی:

ثِ درس تَجِ داضتِ ثبضذ ٍ ثرب دقرت    سیدر ٌّگبم تذر .1
 گَش دّذ

 هطبركت داضتِ ثبضذ سُیثب اًگهجبحث هطرح ضذُ  در .2

 یهر  ذُیكِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرسر  یسَاالت ثِ .3

 پبسخ دّذ  بقیضَد ثباضت

 كٌذ ِیتْ گریرا از هٌبثغ د یػالقِ هطبلت اضبف ثب .4

 ٌبختیض
 ػبطفی

 

سخٌراًی 

 -،هجبحثِ اي
گرٍّی 

 كَچک
 

ٍایت ثرد، 

هبشیک، ٍیذئَ 
پرٍشكتَر، ًرم 

 powerافسار 

point  ،
لن ًوبیص فی

 آهَزضی
 كتت هرجغ

 سبػت2

ضركت در  

ثحث ّبي 
گرٍّی ، 

پرسص ٍ 

پبسخ در 
 اًتْبي كالس

ارائِ كٌفراًس 
 داًطجَ

تکَیٌی یا 

 تشخیصی

 

6 13/8/96 

   آشننٌایی تننا

هفاّین گازّای 

خَى شنریاًی ٍ  

 تعادل اسیذ تاز

 داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ: 
 الف( حیطِ ضٌبختی:

یی را در حفر   ًقص ریِ ّب، كلیِ ّرب ٍ ثبفرّربي ضریویب    .1
 تؼبدل اسیذ ثبز تَضیح دّذ.

 سٌجص ّبي هرثَط ثِ گبزّبي ضریبًی را تفسیر ًوبیذ. .2
 ًحَُ گرفتي ًوًَِ خَى ضریبًی را ثِ درستی ضرح دّذ. .3

 ة( حیطِ ػبطفی:

ثِ درس تَجِ داضتِ ثبضذ ٍ ثرب دقرت    سیدر ٌّگبم تذر .1
 گَش دّذ

ٌبختی ض

 ػبطفی
 

سخٌراًی 
 -،هجبحثِ اي

گرٍّی 
 كَچک

 

ٍایت ثرد، 

هبشیک، ٍیذئَ 

پرٍشكتَر، ًرم 
 powerافسار 

point  
ًوبیص فیلن 

 اهَزضی
 كتت هرجغ

 سبػت2

 ضركت در 
ثحث ّبي 

گرٍّی ، 
پرسص ٍ 

پبسخ در 
 اًتْبي كالس

ارائِ كٌفراًس 

، داًطجَ 
كَئیس در 

تکَیٌی یا 

 تشخیصی
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 هطبركت داضتِ ثبضذ سُیهجبحث هطرح ضذُ ثب اًگ در .2

 یهر  ذُیكِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرسر  یَاالتس ثِ .3

 پبسخ دّذ  بقیضَد ثباضت

 كٌذ ِیتْ گریرا از هٌبثغ د یػالقِ هطبلت اضبف ثب .4

 جلسِ ثؼذ

7 20/8/96 

  آشٌایی تا هفَْم

 هننایع درهنناًی

(1) 

 داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ: 
 الف( حیطِ ضٌبختی:

 اّذاف هبیغ درهبًی را ثیبى كٌذ. .1
ِ را تَضریح  اًَاع هحلَلْبي ٍریذي ثراسبس اسروَالریت  .2

 دّذ.

اًَاع هحلَلْبي ایسٍتًَیک،ّیپَتًَیک ٍ ّیپرتًَیرک را   .3
 تطخیص دّذ.

 ة( حیطِ ػبطفی:
ثِ درس تَجِ داضتِ ثبضذ ٍ ثب دقرت   سیدر ٌّگبم تذر .1

 گَش دّذ

 هطبركت داضتِ ثبضذ سُیهجبحث هطرح ضذُ ثب اًگ در .2

 یهر  ذُیكِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرس یسَاالت ثِ .3

 خ دّذ پبس بقیضَد ثباضت

 كٌذ ِیتْ گریرا از هٌبثغ د یػالقِ هطبلت اضبف ثب .4

 ٌبختیض
 ػبطفی

 

سخٌراًی 

 -،هجبحثِ اي
گرٍّی 

 كَچک

 

ٍایت ثرد، 

هبشیک، ٍیذئَ 
پرٍشكتَر، ًرم 

 powerافسار 

point  
ًوبیص فیلن 
 اهَزضی

 كتت هرجغ

 سبػت2

ضركت در  

ثحث ّبي 

گرٍّی ، 
پرسص ٍ 

پبسخ در 
 اًتْبي كالس

ارائِ كٌفراًس 
 اًطجَد

تکَیٌی یا 

 تشخیصی

 

8 27/8/96 

  هفَْم آشٌایی تا

 هننایع درهنناًی

(2) 

 

 داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ: 

 الف( حیطِ ضٌبختی:
هراقجت پرستبري در ثیوبراى تحت درهبى ٍریرذي  ثرًبهِ  .1

 را تٌظین ًوبیذ.
هَازیي ثكبرگرفتِ ضذُ ثِ هٌظَر پیطرگیري از ػرَار     .2

 .درهبى ٍریذي را ضرح دّذ

 قطرات سرم را تَضیح دّذ. ًحَُ تٌظین .3
 ة( حیطِ ػبطفی:

ٌبختی، ض
 ػبطفی

 

سخٌراًی 

 -،هجبحثِ اي
گرٍّی 

 كَچک
 

ٍایت ثرد، 

هبشیک، ٍیذئَ 

پرٍشكتَر، ًرم 

 powerافسار 

point  
ًوبیص فیلن 

 اهَزضی

 كتت هرجغ

 سبػت2

ضركت در  

ثحث ّبي 
گرٍّی ، 

پرسص ٍ 
پبسخ در 

 اًتْبي كالس

ارائِ پرٍشُ 
 خَاستِ ضذُ

تکَیٌی یا 

 تشخیصی
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ثِ درس تَجِ داضتِ ثبضذ ٍ ثرب دقرت    سیدر ٌّگبم تذر .1
 گَش دّذ

 هطبركت داضتِ ثبضذ سُیهجبحث هطرح ضذُ ثب اًگ در .2

 یهر  ذُیكِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرسر  یسَاالت ثِ .3
 پبسخ دّذ  بقیضَد ثباضت

 ذكٌ ِیتْ گریرا از هٌبثغ د یػالقِ هطبلت اضبف ثب .4
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  اهتحنناى پاینناى

 ترم

 داًطجَ ثتَاًذ 
 .هسبئل هختلف ارائِ ضذُ در طَل ترم را حل ًوبیذ 

  ُّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درسی را ثِ خَثی درک كرد

 ثبضذ.
 .ثب اًگیسُ ٍ اضتیبق در اهتحبى پبیبى ترم ضركت كٌذ 

 
 

-ضٌبختی

 ػبطفی

 سبػت 2 --- حل هسئلِ
حل هسبئل 
 دادُ ضذُ

 آزهَى پبیبًی

 

 ًحَُ ارزشیاتی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 ًحَُ هحاسثِ ًورُ کل:

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20  کوئیس و تکبلیف درسی
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