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اؽنبیی ثب فیضیٌپبتٌلٌژی ػالین ثبلینی تؾخیـ ً ىذف کلی دسط:

وبسیيبی ؽبیغ اسًلٌژی                 دسهبى ثی  

      نبیی ثب ػفٌنتيب دس اسًلٌژی        اؽىذف کلی جلغو اًل:

                                                             

           

اىذاف ًیژه جلغو اًل:                                 

                                                     

                      

دس پبیبى دانؾجٌ قبدس ثبؽذ:                                   

                                                             

                            

سًؽيبی نوٌنو ثشداسی ادساس ً تفغیش کؾت ادساس سا تٌضیخ دىذ. -1-1

                                                             .  



ػالین ػفٌنت ادساسی سا ؽشح دىذ.                             -4-1

                                                             

               

نذٌه افتشاق ػفٌنت ادساسی فٌقبنی اص تذتبنی سا ثگٌیذ.       -0-1

                                                             

         

ػفٌنت کوپلیکو سا اص غیش کوپلیکو افتشاق دىذ.               -2-1

                                                             

              

انذیکبعیٌنيبی دسهبى ثبکتشیٌسی ثی ػالهت سا رکش کنذ.         -7-1

                                                             

     

دسهبى انٌاع ػفٌنت ادساسی سا ؽشح دىذ.                      -9-1

                                                             

              

ػٌاسك ػفٌنت ادساسی ً تؾخیـ ً دسهبى اى سا تٌضیخ دىذ.       -5-1

                                                           

ػالین ً تقغین ثنذی پشًعتبتیت سا ثیبى کنذ.     -8-1  

1 

           دسهبى انٌاع پشًعتبتیت سا تٌفیف نوبیذ.          -6-1

                                                             

               

ػالین ً تؾخیـ تٌثشکلٌص ادساسی سا ثیبى نوبیذ.              -13-1

                                                             

        

تٌثشکلٌص ادساسی  دی دسدسهبى هذیکبل ً انذیکبعیٌنيبی جشا-11-1

 ساتٌضیخ دىذ.                                             

: نذٌه اخذ ضزح  دال ً انجام هعاینو فیشیکی   ىذف کلی جلسو دًم

 ، انسذادىای دستگاه ادراری  فٌقانی ً عٌارض آنيا 

 اىذاف ًیژه جلسو دًم: 

 در پایاى جلسو اًل دانطجٌ بایذ قادر باضذ :

 ضزح دال دقیق اس بیوار اخذ نوایذ . 1-2



 طٌل هذت عالئن بالینی  را هطخص کنذ .  2-2

 اىویت ضزدال در ارسیابی درست بیوار را بذانذ . 3-2

 اىویت بیواریيای تاثیز گذار  بز دستگاه ادراری  را فزاگیزد. 4-2

 اىویت اعوال جزادی قبلی را در ضزح دال فزاگیزد . 5-2

بیوار هصزف هی کنذ بز رًی دستگاه ادراری  نقص دارًىای کو  6-2

 بیاى کنذ .

اىویت هعاینو دقیق ً ىذف هنذ بزای رسیذى  بو تطخیص صذیخ را  7-2

 بیاى کنذ .

 اىویت هعاینو ژنیتالیای خارجی ً تٌضو رکتال را تٌضیخ دىذ . 8-2

 فیشیٌپاتٌلٌژی انسذاد  دستگاه ادراری فٌقانی  را بیاى کنذ  9-2

 علت انسذاد دالب ىا )اکستزنسیک ًاینتزسیک( را تٌضیخ دىذ . 11-2

 بزخٌرد صذیخ بیواراى با رنال کٌلیک را بیاى کنذ . 11-2

 انذیکاسیٌى ىای هذاخلو اًرژانس در رنال کٌلیک  را بذانذ . 12-2

 عالئن بالینی انسذاد دستگاه ادراری را بیاى کنذ . 13-2

 رًش ىای تطخیص انسذاد را تٌضیخ دىذ .  14-2
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پیگیزی السم را در بیواراى با انسذاد دالب ىا را ضزح دىذ . 15-2  

 

          1086-انتؾبسات تیوٌسصاده–کتبة اسًلٌژی ػوٌهی -1:هنابع

                                                             

      

                                      4319-کتبة اسًلٌژی کوپل-4

                                                             

            

عخنشانی ً پشعؼ ً پبعخ دس پبیبى جلغو               سًػ تذسیظ:

                                                             

  



ًایت ثٌسد ً پبًسپٌینت                         ًعبیل اهٌصؽی:

                                                             

                  

                  عنجؼ ً اسصؽیبثی اصهٌى:             

                     

ساعت     

  

تاریخ     

      

سين اس 

 نوزه کل  

      اسهٌى رًش         

    

     کٌئیض  ______________ ___________ ___________ ___________

   

اصهٌى هیبى  ______________ ___________ ___________ ___________
  تشم

31/13    

     

2/12/95    

   

111      %

    

اصهٌى 

 چيبسگضینو ای
اصهٌى پبیبى 

  تشم

دضٌس فؼبل  ***             ____________ ____________ ___________

   کالط   دس

      

ثو دضٌس ً غیبة نوشه ای اختقبؿ نوی یبثذ اهب ثب تٌجو ثو ىفت *** 

غیجت ثیؼ اص یک جلغو عجت دزف ًادذ هی ؽٌد.   جلغو ثٌدى دسط  

                                                             

                                       

            :         هقشسات کالط ً انتظبسات اص دانؾجٌ

                                                     

             

قی   سػبیت نظن ً تشتیت ً دضٌس فؼبل دس کالط ً سػبیت ؽئٌنبت اخال-1

                                                        

هؾبسکت فؼبل دس هجبدث کالط                                    -4

                                                             

      

 

 

0 

 جذًل صهبى ثنذی دسط :

03/10-03/17عبػت–سًص  ً عبػت جلغو:سًصىبی دًؽنجو ً چيبسؽنجو   



03/14عبػت  44/8/67تبسیخ اهتذبى:ؽنجو   

دانؾکذه پضؽکی 0هذل تؾکیل کالعيب:کالط ؽوبسه   

هٌضٌع ىش جلغو       نبم هذسط     

          

تبسیخ  

       

  

جلغو 

    

  

تنگی -هؼبینبت اسً لٌژی دکتش ػبقل نژاد

ػٌاسكىب ً   

 

16/5/67 

  

1   

    

    

 49/5/67 تٌهٌس کلیو ً پشًعتبت دکتش ثشتنی

  

4   

    

    

–ثیوبسیيبی اعکشًتٌم  دکتشاهیذًاسثشنب

 یٌستشیت ىب
48/1/67 

  

0   

    

    

 0/8/67 تٌهٌس ثیضو ً هثبنو دکتش ػجذی

  

2   

    

    

اًسژانغيبی اسًلٌژی ً  دکتش هشادی

 تشًهب
7/8/67 

  
7   

    

    

–عنگيبی ادساسی  دکتشػجذی

 نبىنجبسیيبی هبدسصادی
13/8/67 

  

9   

    

    

 14/8/67 ػفٌنتيبی اسًلٌژی دکتش ػبقل نژاد

  

5   

    

    

                                                             

                         

         

                         ً اهضبی هذسط: دکتشسضب ػبقل نژاد  نبم

:   تبسیخ تذٌیل                    

                                      

نبم ً اهضبی هذیش گشًه اسًلٌژی:دکتش هذوٌدسضب هشادی            

             تبسیخ اسعبل:                          

              



ثیوبسعتبى اهبم سضب )ع(:                            تبسیخ  

نبم ً اهضبی EDO      اسعبل:                                    

 هغئٌل

2 


