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Course plan 

 

 95طـــرح دوره
  پزشکی  کارآموزان برای 

 (ی)ارولوژکلیه ومجاری ادراری جراحی بخش 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در

 

 
 و تدوین طرح دوره:  تهیه محتوای آموزشی 

 دکتر زهره برتنی-حسین عبدیدکتر-محمود رضا مرادی دکتر
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 بسمه تعالی

 نوان:ـــع
جراحی کی خبش طرح دوره برای کار آموزان پزش

در دانشگاه  )ارولوژی( جماری ادرار کلیه و

 علوم پزشکی کرمانشاه 

 

 تعریف دوره:                                 
 کاااهاسااا    ره ایدوارولاااوژی  کاااارآموزی 

شجویان   های  دان لوژی      دوره  یه ، مسیو لوم پا ع

را بااا موفتیاا  نیرانیاا ه ،فیزیوپاااتولوژی 

شن  و  یق با موزش    از طر شک   دانآ به  شک ه پز ی 

 .معرفی می شون  این دوره
 

 مدت دوره:                               
 ماه می باش .1م ت این دوره   

طول دوره           شی در  ی  آموز ساعات مف مان  م ت ز

ارولوژی و  ساع  فعالی  بالینی در خبش     100ح ود 

ح های   مام          وا مانی ا شی در کز آموز آن درمر

 اس . رضا)ع(

 هدف کلی دوره:                           
بیماری های  زمینه  کسب دانش و مهارت در 

 اورولوژی درح  پزشک عمومی شایع



  

3 

 

 

 :ار کلی دوره و شرح وظایف دانشجویانساخت
 

در روز اول دوره با مهاهنگی کارشناس آموزش و دستیار مسئول، -1

 دانشجویان در خبش حضور یافته، با متررات و وظائف آشنا ش ه و با

تتسیم  خت  ها و نروه بن ی حضور در درمانگاه و اطاق عمل، وظائف 

 خود را اجنام دهن .

طبق برنامه با یکی از  7-8ساع  هرروز از شنبه تا چهارشنبه  -2

ه اف از پیش ت وین ران  و ویزی  براساس ا،اساتی  مسئول آموزش

امی ش ه اجنام میشود.حضور کلیه دستیاران انرتن ها و کارموزان الز

  اس .

حضور استاد و دستیار و کارورز طبق نروه بن ی  با9-11از ساع  -3

مهزمان برنامه اموزش درمانگاهی اجنام میشود. براساس تع اد ظرفی 

نفر از دانشجویان در اتاق حاضر ش ه و اشنایی بااعمال جراحی  2

  ارولوژی اجنام میشود.

یا  تاد مربوطهیان پس از ویزی  و با حضوراسکنفرانس دانشجو -4

  ارائه می نردد. در خبش یا درمانگاه رزی ن  مسئول

نظارت برپرون ه ها و شرح حال دانشجویان توسط  دستیار خبش -5

 اجنام خواه  ش .

با حضور  8-9ساع  و چهارشنبه ها نزارش صبحگاهی شنبه ها -6

و درصورت نبود بیمار   برنزار ش ه  تیاو اس کارورزان دستیاران

 دانشجویان ارائه خواه  ش .   کنفرانس



  

4 

بازدی  از خبش سنگ شکن و ارودینامیک درکنار آموزش با حضور -7

 اساتی  صورت می نیرد.

و مرور کتاب کمپل  روزهای یکشنبهوکنفرانس اساتی  ژورنال کالب -8

برنزار ش ه و حضور  8-9ی سه شنبه ساع  ی روزهااورولوژ

  . دانشجویان دراین برنامه ها الزامی اس 

مثل تومور بورد و جلسات کنفرانس مشرتک با سایر نروهها  -9

براساس  8-10در روزهای دوشنبه ساع   مورتالیته موربی یته

برنامه تنظیمی از پیش ت وین ش ه برنزار می شود . شرک  کلیه 

 دانشجویان در برنامه های پیش نف  الزامی اس  .

چارت ران  با حضور دانشجویان در طول دوره یکماهه دوبار در -10

استاد، دستیار و کارورز شرک  کرده و توصیه های الزم در زمینه 

 رفع نتائص پرون ه ها و ثب  مستن ات را فرا می نیرن .

دانشجویان در طول دوره یکماهه یکروز طبق برنامه در مرکز  -11

مهارهتای بالینی معاینه انگشتی پروستات با استفاده از موالژ و 

 نیاری مثانه زنان و مردان را فرا می نیرن . حنوه کاترت

ازریابی پایان دوره براساس فعالی  دانشجویان در خبش،  -12

درمانگاه، حضور فعال در کنفرانس ها و ارائه آن و امتحان کتبی 

 خواه  بود.

  وظایف اخالقی حرفه ای:                          

 ع بیمار برمنافع خود.از خودنیشتگی: اولوی  دادن مناف- 1     1

سیر به سوی کمال: راضی نش ن به خوب و تالش برای رسی ن به  -2       

 عالی

 تالش م اوم برای یادیگری مطالب ج ی   -  3
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پییرفنت سختی های پزشکی به عنوان حرفه ای که با آناهی کامل  -4

 انتخاب ش ه اس .

به اجنام وظایف به درس  کاری، راس  نویی، خوش قولی، تعه   -5        

 حنو احسن

احرتام به دیگران: بیماران، مهراهان بیمار، مهکاران ،  -6        

 کارمن ان و اساتی 

 نصب اتیک  شناسایی برروی روپوش پزشکی -7

کسب اجازه از بیمار برای مصاحبه و معاینه، معرفی خود به  -8       

 بیمار، حفظ حریم خصوصی بیمار

 معاینه و رعای  موارد شرعی   حین              

 آراستگی ظاهری مطابق با شئون حرفه پزشکی -9        

 حضور منظم در بیمارستان -  10      

آشنایی با ارزش و امهی  ثب  مستن ات در پرون ه بیماران و  -11

 ارزش حتوقی و علمی آن در رش  

ایی ق رت است الل و قضاوت بالینی و رسی ن به تشخیص هن       

 بیمار

 

 

 :دوره عاطفی شناختی رفتاری اهداف 

ی  توانائیهای زیر را کسب ماه ، دانشجو بادر پایان  دوره یک

 منوده باش  :

 اورولوژیشناخ  )تشخیص و درمان( بیماریهای شایع  – 1

 اورولوژی توانایی نرفنت شرح حال کامل و صحیح از بیماران – 2

  توانایی جتزیه و حتلیل اطالعات – 3

 اورولوژی تشخیص های افرتاقی برای بیمارانتوانایی طرح  – 4
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 اورولوژیشایع  به بیماریهای approachتوانای  – 5

، دستیاران و برخورد صحیح و توام با اخالق پزشکی با بیماران – 6

 پرسنل خبش
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 :طرح دوره)اهداف شناختی روانی حرکتی(        

 

 *شرح حال و معاینه:

ه ها و مثانه ، معاینه دو دستی لگن، معاینه معاینه کلی -1 

پنیس را بتوان  اجنام  )از راه رکتوم( وبیضه ها، پروستات 

 داده وشایعرتین یافته  های غیر طبیعی آهنا را لیس  منای . 

با حموری  شکای  اصلی بیمار شرح حال ه فمن ی را ثب   -2

 منای .

ولیک را توصیف عالئم بالینی و تشخیص های افرتاقی رنال ک -3

 منای .

 وضعی  شل و سف  را لیس  منای .علل درد پنیس در  -4

 حمل احساس درد پروستاتی را ذکر کن . -5

 و حمل احساس آهنا را بیان کن . انواع درد بیضه  -6

منشاء احتمالی خونریزی ادراری را با استفاده از شرح حال  -7

 ذکر کن .

 نی )لوتس( را نام بربد.اجزاء سن روم جماری ادراری حتتا -8

انواع بی اختیاری ادراری را با استفاده از یافته های  -9

 شرح حال از هم افرتاق ده .

 شایعرتین اختالالت جنسی در زنان و مردان را ذکر کن . -10

 .سیون خونی)مهوسپرمی( را ذکر کن علل شایع از اکوال -11

 علل مهم پنوماتوری را نام بربد. -12

 یع ترشح جمرا در جوانان و افراد مسن را ذکر کن .علل شا -13
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ارزیابی تشخیصی الزم در شب ادراری کودکان بطور خالصه ذکر          -14

 کن .

 

 *بی اختیاری ادراری  

نه  در         -1 جمرا و مثا شریحی   هم ت صات م با مشخ شنایی  مردان و    آ

 زنان  

سک               -2 ها ، ری شانه  ئم ون یاری ادراری ،عال بی اخت با  شنایی  آ

ها  جزای      فاکتور بالینی، ا چه  بالینی  و       ، تاریخ نه  هم معای م

 ان یکاسیون درمان بی اختیاری ادراری

سم               -3 عوارض ومکانی مان،  حی در یر جرا های غ نه  با نزی شنایی  آ

 اثر آهنا

   آشنایی با درماهنای جراحی بی اختیاری ادراری -4

 *سنگهای ادراری  

 کلیه   عوامل خطر موثر درتشکیل شایعرتین سنگهایبا آشنایی -1

ین روش تصویربرداری            -2 آشنایی با ترکیبات سنگهای کلیه و هبرت

 تشخیصی سنگهای کلیه و حالب

 با رنال کولیک و افرتاق رنال کولیک از شکم حاد   آشنایی  -3

 درد رنال کولیک  بر آشنایی با درماهنای موثر -4

   ، جمرا و ....(کلیه، حالب ، مثانه)سنگآشنایی با درماهنای  -5

 (…آشنایی با روشهای پیشگیری طبی سنگ )هیپرکلسیوری و -6
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 بزرگساالنغیر اختصاصی عفونتهای ادراری  *

اقتصااادی –میزان شاایوع و تاااثیرات اجتماااعی  باااآشاانایی -1

 ادراری بالغین عفونتهای  

سیون          -2 لودنی، کولونیزا ن  ادراری از آ فرتاق عفو با ا شنایی  آ

 هننرمال پری  وفلور

   یزبان و باکرتی که در ایجاد عفون      صات مهم م  آشنایی با مشخ   -3

 ادراری بالینی موثرن .

با    -4 شنایی  مل  آ با            عوا مرتبط  فی  ب  و من نرم مث یائی  باکرت

 عفون  ادراری  

 آشنایی با روشهای مجع آوری ادرار و امتیازات روش ها-5

های        -6 شانه  ئم و ن با عال شنایی  تهای ادراری      آ با عفون مرتبط 

 شناسائی ارناهنای درنیر در  عفونتها   حتتانی و-فوقانی

با   -7 شنایی  شخیص      آ ی  در ت جنام آن و امه حنوه ا مایش ادرار و     آز

 عفونتهای ادراری

 آشنایی با تفاوهتای بین عفونتهای ادراری کمپلیکه و غیر آن  -8

   آشاانایی بااا روشااهای تصااویربرداری تشخیصاای در عفونتااها و  -9

 ان یکاسیوهنای هرک ام  

شنایی  -10 یر           آ که وغ تهای ادراری کمپلی مانی عفون صول در با ا

   کمپلیکه

 اشنایی با پروستاتیت عالیم و درمان ان-11

 اختصاصی : * عفونتهای ادراری 
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عالیاام تشااخیص درمااان دارویاای و ان یکاساایوهنای جراحاای در   -1

 توبرکلوز سیستم ادراری

 عالیم تشخیص درمان دارویی کیس  هی اتیک ادراری-2

با   -3 شنایی  نواع ا یم -ا حی در       -عال سیون جرا بی و ان یکا مان ط در

 سیستوزومیازیس سیستم ادراری

 * عفونتهای ادراری کودکان

اقتصادی –ن شیوع، تاثیرات وامهی  اجتماعی آشنایی با میزا -1

 ا کان و مشخصات اپی میولوژیک آهنعفونتهای ادراری کود

وقانی آشنایی با تفاوهتای تابلو بالینی عفونتهای ادراری ف -2

 و حتتانی

آشنایی با عوامل خطر مرتبط با عفونتهای ادراری ناشی از  -3

 قارچها

ژنتیکی و علل اکتسابی آشنایی با علل مادرزادی /-4

 ادراری کودکان  درعفونتهای

 عفونتهای ادراری کودکان  آشنایی با بررسیهای تشخیصی  -5

دی آشنایی با روشهای د رمانی در مواجهه با علل مادرزا -6

 ،ژنتیکی و علل اکتسابی عفونتهای ادراری 

آشنایی با اه اف درمانی و عوارض پیشگیری دارویی آنتی  -7

 بیوتیکی از عفونتهای دارویی

آشنایی با عواقب تشریحی و عملکردی عفونتهای ادراری  -8

 نش ه در کودکان درمان

 *بزرگی خوش خیم پروستات 
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پروستات ف  شناسی غ ه آشنایی با مشخصات عم ه تشریحی و با -1

ه و نتش آن در ایجاد  عالئم و نشانه و حمل ایجاد بیماری در غ 

 های بیماری 

 آشنایی با بزرنی خوش خیم پروستات و عالئم و نشانه های آن  -2

آشنایی با اجزاء مهم تاریخچه، معاینه بالینی و خالصه ای  -3

 بررسی در از تستهای آزمایشگاهی ، رادیولوژی و ارودینامیک که

 بیماری کاربرد دارد.

 آشنایی با ان یکاسیون درمان بزرنی خوش خیم پروستات  -4

آشنایی با درماهنای طبی و جراحی و زمان ارجاع به متخصص  -5

 کلیه وجماری ادراری 

 * اختالل عملکرد جنسی مردان

آشنایی با نسوج تشریحی موثر در توانایی جنسی وعملکرد و  -1

 فیزیولوژی آهنا درمردان 

 آشنایی با علل عم ه ناتوانی جنسی در مردان  -2

 با اجزاء مهم تاریخچه بالینی ونکات مهم معاینه در آشنایی -3

 جنسی مردان  ناتوانی

درمانی و مکانیسم اثرآهنا و زمان  با نزینه های آشنایی -4

 ارجاع به متخصص کلیه و جماری ادراری 

آشنایی با داروهای موثر در درمان وموارد ممنوعی  مصرف  -5

 وعوارض جانبی مهار کنن ه های فسفودی اسرتاز

 *هماچوری
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شااناخ  مهاااچوری  آشاانایی بااا روش اجنااام آزمااایش ادرار و   -1

 میکروسکوپی

ب خیم               -2 مال  فزایش احت با ا مرتبط  طر  مل خ با عوا شنایی  ی  آ

 دربیمار دارای مهاچوری

سکوپی               -3 مهاچوری میکرو صی  یابی تشخی سرتدنی ارز با ن شنایی  آ

 دربیماران با خطر زیاد وکم  

بول                 -4 های نل لب  صوص قا مل ادرار خب یات کا با جزئ شنایی  آ

 قرمزدر مهاچوری میکروسکوپی  

 *تومور کلیه

آشنایی با کانسر کلیه و خصوصیات منحصر بفرد اپی میولوژیک -1

  آن

نسر کلیه، سیرطبیعی و انواع های کاآشنایی با عالئم ونشانه -2

 نسرتش آن   شایع

 کانسر کلیه  Stagingآشنایی با -3

آشنایی با نزینه های درمانی درکانسر حم ود به کلیه و -4

 پیشرفته 

 آشنایی با میزان موفتی  رادیکال نفرکتومی و سایر درماهنا -5

 رشیل نفرکتومی در کانسر کلیهاشنایی با ان یکاسیوهنای پا-6

 * تومور مثانه 

آشنایی با نواحی عم ه تشریحی مثانه و نتش فیزیولوژیک آن  -1

 ان نسد را

 آشنایی با خصوصیات منحصر بفرد اپی میولوژیک کانسر مثانه -2
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و سیر طبیعی و آشنایی با عالئم و نشانه های کانسر مثانه  -3

 انواع شایع نسرتش آن 

کانسر مثانه و جایگاه  Stagingا اجزاء مهمآشنایی ب -4

 سرمی، ادراری مارکرهای 

آشنایی با درماهنای جراحی و غیر جراحی و متایسه آهنا  -5

  درکانسرهای حم ود وپیشرفته

اشنایی با ان یکاسیوهنای کموتراپی و رادیوتراپی در کانسر -6

 مثانه

 

 *تومور بیضه 

صر به فرد آشنایی با نتش بیضه و خصوصیات منح -1

 کانسر بیضه  اپی میولوژیک 

آشنایی با عالئم ونشانه های کانسر بیضه و سیر طبیعی و  -2

 انواع نسرتش آن 

بیضه  و جایگاه مارکرهای سرمی کانسر  Stagingآشنایی با   -3

 آن

 نزینه های درمانی درکانسر حم ود و پیشرفته آشنایی با  -4

 تومور پروستات *

 ه تشریحی غ ه پروستات و حمل اصلی آشنایی با نواحی عم -1

 ایجاد کانسر
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آشنایی با عالئم ونشانه های کانسر پروستات وسیرطبیعی   -2

 نسرتش آن 

 کانسر پروستات Stagingآشنایی با  -3

آشنایی با نزینه های درمانی درکانسر پروستات حم ود و  -4

 و مواردی که به درمان نیاز ن ارد. پیشرفته

 *                                                                                     اسکروتوم حاد درد  

آشنایی با وضعیتهایی که می توانن  درد و تورم حاد -1

 ایجاد کنن .  اسکروتوم

آشنایی با حنوه افرتاق تورسیون بیضه از تورسیون ضمائم  -2

رپایه می   تومور بیضه، ترومای بیضه و فتق بیبیضه، اپی ی 

 شرح حال ، معاینه و بررسیهای آزمایشگاهی 

ن درخواس  تصویر برداری تشخیصی در آشنایی با نتش و زما -3

 اسکروتوم حاد  درد

 من آشنایی با وضعیتهای حاد اسکروتوم و تشخیص موارد نیاز -4

به جراحی فوری از مواردی که می توان به روشهای غیر جراحی 

 مان منود.دریا جراحی در زمان مناسب 

 آشنایی با زمان م اخله درمانی در تورسیون بیضه . -5

 

 (STI*بیماریهای عفونی ناشی از آمیزش)

آشنایی بابیماریهای شایع آمیزشی و رون  فعلی نسرتش  -1

 بیماریهای آمیزشی شایع 
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 آشنایی با علل شایع زمخهای ژنیتال وعالئم بالینی آهنا-2

 ژنیتال و د رمان آن  آشنایی با عالئم بالینی هرپس -3

 آشنایی با عالئم بالینی نونوره و درمان آن -4

آشنایی با زیرنونه های زنیل ژنیتال که با ایجاد کانسر  -5

 در ارتباطن .

 آشنایی باراههای انتتال ای ز و عوارض ارولوژیک آن  -6

  ای زاز آشنایی با اصول پیشگیری -7

 *صدمات مجاری ادراری 

تروماهای ارولوژی و افرتاق آهنا برپایه ع انواآشنایی با -1

 شرح حال بالینی، معاینه و بررسیهای آزمایشگاهی 

آشنایی با جایگاه و زمان درخواس  تصویربرداری تشخیصی د -2

 رتروما

آشنایی با تروماهائی که نیاز به جراحی فوری داشته و  -3

 افرتاق از وضعیتهایی که به اق ام فوری نیاز ن ارن .

 نایی با درجه بن ی ترومای کلیه و اصول درمان آن آش -4

خارج صفاقی و افرتاق از ترومای مثانه  آشنایی با ترومای  -5

 ودرمان اهنا داخل صفاقی

از و اصولی کلی پیشگیری آشنایی با علل شایع ترومای حالب  -6

 ترومای ایاتروژنیک حالب 

 آهنا  آشنایی با ترومای جمرا و حنوه صحیح درمان اولیه -7

  آشنایی با عوارض دراز م ت ترومای بیضه -8



  

16 

 یک نژ*مثانه نورو

 آشنایی با مثانه نوروژنیک -1

نیری ، رفلکس ادرار ، عصب –آشنایی با کارکرد طبیعی مثانه -2

 کارکردذخیره، کنرتول مغزی رسپتورها و نورترانس میرتها

، آشنایی با کارکرد غیرطبیعی مثانه، انتباضات مهار نش ه -3

 دیس سینرژی و فشار نتطه لیک ادراری 

 آشنایی با شوک خناعی -4

 آشنایی با اختالالت شایع ذخیره سازی ادرار وعلل آهنا  -5

 ادرار و علل آهنا آشنایی  با اختالالت شایع ختلیه -6

آشنایی با اصول درمان اختالالت شایع ذخیره سازی و ختلیه  -7

 ادراری

الت شایع ذخیره سازی و ختلیه آشنایی با عوارض مهم اختال-8

 ادرار

 و فوای آن . CICآشنایی با -9

آشنایی با ارودینامیک و نتش آن در تشخیص و پیگیری مثانه -10

 بیعص

 آشنایی با ناباروری مردان*

 آشنایی با تعریف ، میزان شیوع و زمان ارزیابی ناباروری -1

  دهیپوفیز و نونا-سومآشنایی با اجزاء حمور هیپوتاال-2
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اپی ی یم و اجزاء آهنا در باروری  ،با نتش بیضهآشنایی  -3

 مرد

-جراحی-اجزاء تاریخچه ناباروری )سوابق پزشکی آشنایی با -4

 (و... اجتماعی ،متارب ، خانوادنی، دارویی

کامل -آشنایی با روشهای تشخیصی ناباروری)معاینه فیزیکی -5

 ادرار، آنالیزمایع مسن(

روی)خصوصًا وا ریکوسل با ذکر میزان آشنایی با علل نابا -6

 شیوع ، درجه بن ی و عوارض ومیزان تاثیر درناباروری مردان(

 آشنایی با درماهنای جراحی وغیر جراحی ناباروری مردان -7

 

 بیماریهای مادرزادی شایع د ر اورولوژی* 

آشنایی با شایعرتین آنومالی های مادرزادی کلیه)تع اد،  -1

 صعود،چرخش و...(

  آشنایی با شایعرتین آنومالی های کیستیک کلیه ها -2

بالینی ویافته های ، علل وعالئم  UPJآشنایی با تنگی -3

  پاراکلینیک 

آشنایی با یورتروسل، علل وعالئم بالینی ویافته های -4

 پاراکلینیک آن 

حالبی، شایعرتین علل آن ، -با ریفالکس مثانه ای  آشنایی با -5

للی ، سیر طبیعی درجه های پائین و زمان درجه بن ی بین امل

ارجاع به اورولوژیس  و به طور خالصه عوارض ترمیم جراحی 

 رفالکس
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عالئم بالینی ویافته های  ن بلی،وآشنایی با سن رم پر -6

 پاراکلینیک

عالئم بالینی ویافته های  آشنایی با والو جمرای خلفی درپسران، -7

  پاراکلینیک

بالینی و یافته های پاراکلینیک در یورتروسل و عالئم   آشنایی با -8

 حالب اکتوپیک 

 و اجزاء آن  یسآشنایی با هیپوسپادیاز -9

  ی و امهی  آندیورتیکول کالیس آشنایی با -10

 * پریاپیسم 

 آشنایی با پریاپیسم و انواع آن  -1

آشنایی باعالئم بالینی و یافته های پاراکلینیک درانواع  -2

 آن 

در  بام اخله درمانی و عوارض تاخیر درمانیآشنایی  -3

  پریاپیسم

 *ارورادیولوژی:

اشانایی باا مودالیتاه هاای رادیولاوژی ماورد اساتفاده در         -1

 ارولوژی

سیستونرافی و ساونونرافی  -عکس ساده شکم–کاربرد سی تی اسکن -2

 در ارولوژی

 اشنایی با رادیونرافی های الزم در تروما-3
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 *پیوند کلیه:

 ا انواع پیون  از دهن ه زن ه و غیر زن هاشنایی ب-1

 تستهای الزم در دهن ه و نیرن ه-2

 اشنایی با انواع و عالیم رجکشن پیون -3

 *بیضه نزول نکرده:

 اشنایی با تعریف علل  و روشهای بررسی هنان بیضگی-1

 درمان و عوارض درمان کریپتورکی یسم–اشنایی با عوارض -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس:   طرح                   

 ضمیمه میباش .
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 مهارتهایی  که دانشجو در پایان دوره یاد می گیرد:

 اخی شرح حال و معاینه بیماران اورولوژی -1

معاینه کلیه ها ،مثانه ،معاینه دو دستی لگن، معاینه بیضه  -2

ها ، معاینه پروستات ا ز راه متع  )توشه رکتال( ،معاینه 

 پسر(پنیس)دانشجویان 

 سون اژ مردان و زنان -3

 اق امات اولیه در موارد اورژانس ارولوژی-4

 تفسیر ازمایشات و تصویر برداریهای شایع-5

 کاربرد مناسب داروها در حوزه بیماریهای ارولوژی-6

 ارجاع موارد نیازمن  ارجاع فوری-7

 تشخیص و درمان مناسب بیماریهای شایع ارولوژی-8

 

 

 

 

 

 مـــنابع درس:
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کتاب مراجع آزمون پیش کارورزی که هرساال توساط دبیرخاناه     -1

شود           می  عالم  شکی ا موزش پز جامع          شورای آ تاب  چاپ ک خرین  )آ

 دکرت سیم فروش(-89ارولوژی ایران

 2016مباحث انتخابی از کتاب کمپل ارولوژی  -2
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   روشهای ارزیابی:                              

متحااان کتبای برناازار ماای شاود و    ا دوره یکماهاه   در پایااان -1

شی        90 ه اف آموز ساس ا سئواالت برا ص   طرح دوره      در ش ه در  یین  تع

درص  از منره کل به امتحان کتبی اختصاص می           40و ارائه می نردد .   

 منره(.8یاب )

ظارت              60 -2 که ن صاص دارد   شی اخت کرد درون خب به عمل ص دیگر  در

آموزش کارآموزان    برامور پیش نف  و ارزیابی توسط دستیار مسئول        

با نظارت استاد مسئول کارآموزان و مهکاری کارشناس آموزش صورت            

 می نیرد.

 سنجش عملکرد قبولی براساس مولفه های زیر اجنام می شود:

 منره(2حضور منظم در خبش )

 منره(2حضور منظم در درمانگاه )

 منره(2کیفی  ارائه کنفرانس)

صحیح به سئواالت اساتی (      فعالی  درون خبش با دانش تئوریک )پاسخ       

 منره(2)

ش         ن ، نو حال ه فم شرح  نه      نرفنت  جنام معای ماری و ا شرف  بی    نت پی

 منره(2سیستماتیک )

 منره(2آراستگی ظاهری و رعای  شئونات حرفه ای )
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