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                پسغکی کرهبًػبٍ           داًػکذٍ ػلْم

                   

                                     طرح درش         

                 

              ػٌْاى درش:تئْری ارّلْژی                       

                      درش پیع ًیبز :ًذارد                   

     
  /.                                             57تؼذادّاحذ:

                 /.   705ضِن اضتبد از ّاحذ:                  

         

جْیبى پسغکی هقطغ کبراهْزی                       هخبطجبى:داًػ

                                                            

    .  
                   هتخصص ارّلْژی هذرش:دکتر دمحم حطي اهیذّارثرًب

                                                        

ُبی دّغٌجَ ّ چِبرغٌجَ رّز00/70-00/77ضبػتدرش:زهبى ارائَ 

ضبػت پبضخگْیی ثَ                 67-69ًیوطبل اّل ضبل تحصیلی 

اتبق ػول ثیوبرضتبى اهبم -غٌجَرّزُبی 6-71فراگیر:ضبػت  ضئْاالت

       رضب

 

اغٌبیی ثب فیسیْپبتْلْژی ػالین ثبلیٌی تػخیص ّ ُذف کلی درش:

وبریِبی غبیغ ارّلْژی                 درهبى ثی  

کارآمُز  بایستی با تعریف ، عالئم ، تشخیص ،  ُذف کلی جلطَ اّل:

 شیُع،  علت  َ درمان جراحی ٌیذَرسل

.                              َاریکُسل َیُرتریت اشىا شُد  - 

                                                             

                                                            .

اُذاف ّیژٍ جلطَ اّل:                                 

                                                     

                        

در پبیبى داًػجْ قبدر ثبغذ:                                   

                                                             

                            

 شایعتریه علل حاد یُرتریت در زوان َ مردان را تُضیح دٌذ



گىُکُکی َ غیر گىُکُکی را بذاوذ رَشٍای تشخیص یُرتریت   

عالئم َ سیر بالیىی َ راٌٍای  اوتقال یُرتریت در  زوان َ مردان َ 

 کُدکان را بذاوذ 

 عُامل  احتمالی ٌمراي یُرتریت را بشىاسذ 

1 

بی یُرتریت را بً خاطر داشتً پیشگیری َ درمان امپریک  َ اوتخا

 باشذ

با عالئم َاریکُسل آشىا بُدي َبتُاوذ آن را تشخیص دادي َ درجً 

 بىذی ومایذ

تعریف َ شیُع آورا در مردان  بارَر َ وابارَر بذاوذ    

 علتٍای احتمالی آورا بذاوذ

عُارض بیماری را بشىاسذ   

وحُي تشخیص َ درجً بىذی آورا تُضیح دٌذ    

اثرات آورا در بارَری  مردان  بیاد داشتً باشذ   

 اوذیکاسیُن  جراحی در وُجُاوان  َ بسرگساالن را بشىاسذ 

رَشٍای جراحی َ غیر جراحی  درمان را بذاوذ   

  تاثیر جراحی َ عُارض آورا در بیماربذاوذ 

 علل ایجاد ٌیذرَسل را بذاوذ

 وحُي تشخیص آن در کُدکان  َ بسرگساالن را تُضیح  دٌذ

تشخیص  ٌای افتراقی آورا بذاوذ   

 زمان مىاسب  َ تکىیک جراحی در کُدکان را بذاوذ

عُارض جراحی آن را بذاوذ   

 



          7036-اًتػبرات تیوْرزادٍ–کتبة ارّلْژی ػوْهی -7:مىابع

                                                             

      

                                      1079-کتبة ارّلْژی کوپل-1

                                                             

            

ضخٌراًی ّ پرضع ّ پبضخ در پبیبى جلطَ               رّظ تذریص:

                                                             

  

ّایت ثْرد ّ پبّرپْیٌت                         ّضبیل اهْزغی:

                                                             

                 

1 

                  ضٌجع ّ ارزغیبثی ازهْى:             

                     

ساعت     

  

تاریخ     

      

سٍم از 

 ومري کل  

      ازمُن رَش         

    

     کْئیس  ______________ ___________ ___________ ___________

   

ازهْى هیبى  ______________ ___________ ___________ ___________

  ترم

33/13    

     

2/12/59    

   

53       %

  

ازهْى 

 چِبرگسیٌَ ای
ازهْى پبیبى 

  ترم

___________ ____________ 13       %

  

ومري  2         حضْر فؼبل  

   کالش   در

      

            :         هقررات کالش ّ اًتظبرات از داًػجْ

                                                     

             

رػبیت ًظن ّ ترتیت ّ حضْر فؼبل در کالش ّ رػبیت غئًْبت اخالقی   -7

                                                        

                                    هػبرکت فؼبل در هجبحث کالش-1

                                                             

               

 جذّل زهبى ثٌذی درش :



هْضْع ُر جلطَ       ًبم هذرش     

          

تبریخ  

       

  

جلطَ 

    

  

تٌگی -هؼبیٌبت ارّ لْژی دکتر ػبقل ًژاد

 ُب ّ ػْارض

 

76/5/67 

  

7   

    

    

 19/5/67 تْهْر کلیَ ّ پرّضتبت دکتر ثرتٌی

  

1   

    

    

–ثیوبریِبی اضکرّتْم  دکتراهیذّارثرًب
 یْرتریت ُب

13/7/67 

  

0   

    

    

 0/3/67 تْهْر ثیضَ ّ هثبًَ دکتر ػجذی

  

4   

    

    

اّرژاًطِبی ارّلْژی ّ  دکتر هرادی

 ترّهب
7/3/67 

  

7   

    

    

–ضٌگِبی ادراری  دکترػجذی

 ًبٌُجبریِبی هبدرزادی
70/3/67 

  

9   

    

    

 71/3/67 ػفًْتِبی ارّلْژی دکتر ػبقل ًژاد

  

5   

    

    

0 

00/70-00/77ضبػت–رّز  ّ ضبػت جلطَ:رّزُبی دّغٌجَ ّ چِبرغٌجَ   

00/71ضبػت  11/3/67تبریخ اهتحبى:غٌجَ   

داًػکذٍ پسغکی 0هحل تػکیل کالضِب:کالش غوبرٍ   

 

                     ًبم ّ اهضبی هذرش: دکتر دمحم حطي اهیذّارثرًب

                    ْیل:                   تبریخ تح          

  

کتر هحوْدرضب هرادی            ًبم ّ اهضبی هذیر گرٍّ ارّلْژی:د

                       تبریخ ارضبل:                          

   

 



ثیوبرضتبى اهبم رضب )ع(:                            تبریخ  

ًبم ّ اهضبی EDO      ارضبل:                                    

 هطئ


