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 دانشجوی گرامی 
 با سالم 

دفترچه ای که همراه شماست جهتت ااهممتا د داجوتو  ب   تت  

تهیه گرده است . ا ن دفترچته اکاتا   فعالیت های  ادگیری شما دا گربه

اازشیابد فعالیت های  ادگیری ب تعیین جقاط ق ت ب ضعف اا فتراه  کتد 

جما د تا داجوو  ا  ب کد ر ت گربه پس از پا ا  دباه ااز ابد جما مد کته 

آ ا اهداف  ادگیری گربه ک اد جظتر تققتی  افتته استت  تا جته ر بمتابرا ن 

دقت تامیل فرکائید بد هد استت ا تن اکتر  خ اهوممد   ا ن دفترچه اا به

کمور بته افتیا م کوتااکت داجتم داجوتو  ا  ب دا جتیوته ااتقتا کی یتت 

  آک زش بالیمد خ اهد شد .

 
 نام ونام خانوادگی:

 شماره دانشجویی:

 سال ورود به دانشگاه :

 تاریخ ورود به بخش ارولوژی :
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 شناسنامه درس)دوره كارآموزی(

 
 : نام درس 

 :شماره درس 

 

  دوره : شروع 

 دوره : پایان 

 

 واحد  3:  تعداد واحد  كارآموزی 

 

 دوره : محل برگزاری  

 

  علی حميدی مدنیدكتر آقای مدیر گروه:نام 

 

 دفتر گروه ارولوژی-رشت-آدرس:مركز آموزشی درمانی رازی  
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 1بخش 
 اهداف كلی : 

 

 آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی ارولوژی  -1

 شناخت عالیم و نشانه های بیماریهای شایع ارولوژی  -2

 رح حال و معاینه بالینی بیماران ارولوژی فراگیری طریقه گرفتن ش -3

 مطرح نمودن تشخیص های افتراقی از نظر بالینی -4

 آشنایی با پیشگیری و غربالگری بیماریهای شایع ارولوژی  -5

 اولیه بیماریهای شایع ارولوژی   managementآشنایی با  -6

 

  1396عمومی،ویراست سوم سال منبع اصلی  :کتاب ارولوژی 
 

 پایان دوره :نحوه ارزشیابی 

 فعالیت های درون بخشی

 نمره فعالیت مورد نظر    ارزیابی کننده 

 2 و حضور و غیاب log bookتکمیل و ارائه  اعضای هیئت علمی 

 18  امتحان کتبی

 20  جمع کل

 

 الزامی است   log bookجهت شرکت در امتحان کتبی تکمیل و ارائه  -1

و ارائه کنفرانس دانشجویی تاا دو مشارکت درفعالیت های تحقیقاتی گروه  -2

 نمره به نمره نهایی دانشجو اضافه می گردد. 
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 مقررات و آیین نامه ویژه بخش :
 

، تمام روزهای هفته باه اساتانا ساعات حضور کارآموز در بخش ارولوژی  -1

 پنج شنبه  وایام تعطیل

 

 تقسیم دانشجویان  به گروه های مختلف توسط نماینده دانشجویان -2

 

تئوری های کالس  دانشجویان شامل: حضور فیزیکیه به وقوع کرونا با توج -3

وحضور در مورنینگ ریپورت وکنفرانس های می باشد و درمانگاه ارولوژی 

 .علمی الزامی نیست

 

 گرفتن شرح حال کامل از بیماران بستری در بخش و طرح آن در راند بخش  -4

 

 شرکت در امتحانات کتبی و عملی در روز پایان بخش  -5

 

غیبت غیر موجه در هر جلسه از برنامه های آموزشی  ودرمانی گاروه یا   -6

نمره از نمره نهایی کسر خواهد شد . غیبت بیش از دو جلسه ولو باا عا ر 

موجه ، مستلزم افزایش و یا تکرار دوره )با نظر شورای گروه ( می باشاد . 

ر اسارع گواهی استعالجی فقط با تایید پزش  معتمد دانشگاه  و ارائه آن د

 وقت قابل قبول می باشد 

  

 رعایت شئونات اخالق پزشکی الزامی است .  -7
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 2بخش 

 عرصه های یادگيری

) با توجه به وقوع پدیده ی كروناوتعدیل حضور دانشجویان منوط به 

 (.حضور در درمانگاه وكالس درس می باشد

 گزارش صبحگاهی : -1
ود سااعت صبح شاروع و حاد  8گزارش صبحگاهی همه روزه از ساعت 

خاتمه می یابد . دراین مدت ضمن گزارش موارد سرپائی روز گ شته  9:30

 موارد مهم  و آموزشی بستری  مورد بحث قرار می گیرد .

 کالس درس : -2

کالس درس همه روزه به جاز پانج شانبه هاا پاس از گازارش 

صبحگاهی طبق جدول زمان بندی موجود در آموزش برگزار می 

 ه می یابد خاتم11شود و حدود ساعت 

 درمانگاه :  -3     

که در ابتادای دوره  براساس تقسیم بندیپس از کالس درس ، دانشجویان  

صورت گرفته است در درمانگاه حضور می یابند از نزدی  با نحوه ویزیات بیمااران 

بستری آشنا می شوند. زمان حضور بیمار در درمانگاه برای دانشجویان پس از کاالس 

مانگاه می باشد. دانشجویان موظف به اخ  شرح حاال از بیمااران و درس تا اتمام در

 معرفی به استاد هستند . 

 بخش : – 4    
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صاورت گرفتاه که  براساس تقسیم بندیپس از کالس درس ، دانشجویان  

است در بخش حضور می یابند و از نزدی  با نحوه ویزیت بیماران بستری در بخش و 

از وند . زمان حضور در بخش بارای دانشاجویان پاس مهارت های بالینی آشنا می ش

 می باشد .  13کالس درس تا 

 

 اتاق عمل : – 5

 

در اتاق عمل حضور یافته و از  بر اساس تقسیم بندی دانشجویان پس از کالس درس

نزدی  با صول آماده سازی و انجام جراحیهای ارولوژی آشنا می گردند .زمان حضور 

 می باشد.  13درس تا در اتاق عمل پس از کالس 

 

 اورژانس : – 6

هرکارآموز در دوره آموزشی خود موظف است طبق برنامه از قبال تنظایم  

حال  ح در کشی  اورژانس مشارکت فعال داشته باشد .گرفتن شر 11از ساعت ، شده 

کشای  مای  آموزو معاینه بیماران اورژانس و اطالع از برخورد اورژانس وظیفه کاار

 باشد . 

 

 : آموزانکنفرانس کار – 7

در  11صابح تاا  9:45از سااعت  دوشانبه در روزهایکارآموزی  کنفرانس 

 کالس درس برگزار می شود .

 کنفرانس اساتید ، ژورنال کالب و معرفی موارد مهم : –8

 کنفرانس اساتید طبق جدول زمان بندی موجود برگزار می شود .
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 های نظری مورد انتظارحداقل توانمندی
 عنوان محتوا ردیف

1 Anatomy of urogenital system 

2 History taking & physical Examination of kidney,bladder,male 

Genitalia and prostate 

3 Symptoms and signs in urology 

4 Renal colic ,Urinary stone 

5 Scrotal  mass 

- Testis tumor 

- Hydrocele 

- spermatocele 

6 Testicular pain  

- Torsion of spermatic cord  

- Epididimo/orchitis 

7 Urinary Incontinence & Dysfunctional  voiding  

8 -Abnormal  genitalia  

    - Hypospadias 

    - Epispadias & bladder extrophy 

    - UDT and ectopy of testis 

    - Retractile testis 

9 Hematuria 

          - Urothelial tumor 

- Kidney cancer 

10 Lower urinary tract  Symptoms(LUTS) 

- BPH 

- Bladder stone 

- Urethral  Stricture 

- Prostatitis 
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 یژموزش تئوری دانشجویان ارولوآبرنامه 

  
 عنوان عنوان اساتيد روزها

 الدین ءعالسيد دكتر نبهش

 عسگری

BPH سرطان /

 تپروستاتيپروستات/

مجرای ادراری زنان وفيستول  لالتخا

 های سيستم ادراری

مثانه سطحی / تنگی تومور  اردالن اخواندكتر 

 مجرا

های اختصاصی عفونت 

 ادراری/هایپوسپادیاس/ناهنجاری

 دستگاه تناسلی خارجی

 نيكژنورومثانه  یژهای ارولوانس ژاور ناصح رضاحميد دكتر کشنبهی

 كليهتومور  بيضهتومور  رضا شاهرخیدكتر 

هفته  )كالب /معرفی كيس/ گراند راند/ كنفرانس دستياری ورنال ژ اساتيدكليه  دوشنبه

–/كنفرانس مورتاليته  (هفته دوم ماه )/ كنفرانس اساتيد  (اول ماه

 (هفته چهارم ماه )/تومور بورد (هفته سوم ماه  )موربيدیته

ی اختالل نعوظ /نا ژفيزیولوپاتو  وارزیابی بيماری ژسميولو مدنی یحميدعلی دكتر  سه شنبه

 باروری در مردان

 های سيستم ادراریسنگ  یژبرداری در ارولوتصویر  کارسياوش فالحتدكتر 

ه / بی اختياری كليپيوند  مختاریغالمرضا دكتر  چهارشنبه

 استرسی وشب ادراری

 های غير اختصاصی ادراریعفونت 

های كليه وبيضه نومالی آ رضا شاهرخیدكتر 

 نزول نکرده

ادراری كودكان /ریفالكس عفونت 

 سيستم ادراری
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 3بخش

 "حداقل توانمندیهای عملی موردانتظار"

 

 

 حال هدفمند ارولوژی  اخ  کند  از بیمار ارولوژی شرح ردیف

بیمار را مورد معاینه عمومی شکم ژنیتالیا ، رکتال با محوریت یافتاه هاای  1

 ارولوژی  قرار دهد 

، سونوگرافی کلیاه و مااناه ،  IVU ,VCUG , RUG , KUBتصاویر  2

، همچنااین سااونوگرافی کلیااه جنااین را  PSAکشاات و کاماال ادرار و 

 آنرا تفسیر کند .درخواست و نتیجه اولیه 

 سونداژ صحیح از مجرای م کر و مونث انجام دهد 3

 روش صحیح آسپیراسیون ماانه با سوزن را نشان دهد 4

توانایی شناخت و ارجاع به موقع موارد اورژانس یا نیازمند رسیدگی را در  5

 عمل به نمایش بگ ارد

 ان دهد .توانایی آموزش اصول پیشگیری بیماریهای مقاربتی را نش 6
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 4بخش 
 چك ليست بررسی ميزان دستيابی به حداقل های آموزشی كارآموز

 تکميل كننده : كارآموز  

 

 استاد مربوطهتائيد  مشاهده مستقيم ردیف

1 Renal colic  

2 Urinary stone  

3 Testis tumor  

4 Hydrocele  

5 spermatocele  

6 Testis torsion  

7 epididimitis  

8 orchitis  

9 Incontinence  

10 Neurogenic bladder  

11 Hypospadias  

12 Epispadias  

13 UDT  
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14 Retractile testis  

15 Bladder tumor  

16 Kidney tumor  

17 BPH  

18 Bladder stone  

19 Urethral stricture   

20 Prostatitis  

21 Urethritis  

22 Urinary Retention  

23 Urinary  Infection  

24 Infertility  

25 Trauma  

26 UPJO  

27 VUR  

28 Gross hematuria  

29 Prostate cancer  

30 Inguinal hernia   
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  5بخش 
 

 چك ليست بررسی انجام فرایند 

 دانشجوی گرامی 

 

بيشتر كيفيت آموز دانشگگاه كگه  آنچه در ذیل می آید كوششی است در جهت بهبود هرچه

بدون همت و همکاری شما ميسر نخواهد شد . از اینرو خواهشمند است هر فعاليتی  یقيناً

را كه انجام داده اید به طور روزانه به تفکيك هر عرصه از یکم تا سی ام هر ماه مشگخ  

 كنيد . 
 

 درمانگاه اورژانس کنفرانس دانشجویی کالس درس راند استاد روز
 تفرقهم

 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       



15 

 

 درمانگاه اورژانس کنفرانس دانشجویی کالس درس راند استاد روز
 متفرقه

 

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       
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 درمانگاه اورژانس کنفرانس دانشجویی کالس درس راند استاد روز
 متفرقه

 

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       
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 6بخش 
 فرم ارزشيابی دروس بالينی 

 دانشجوی گرامی 

در جهت بهبود هرچه بيشتر كيفيت آموز دانشگگاه كگه آنچه در ذیل می آید كوششی است 

ضگمن  یقينا بدون همت و همکاری شما ميسر نخواهد شگد . از اینگرو خواهشگمند اسگت

مطالعه دقيق آن نظر خود را پيرامون مطالب بيان شده با پر كردن یکی از خانه های مقابگل 

اطالع مسگئول دوره خواهگد  هر سطر اعالم بفرمائيد . خالصه ای از نتایج این ارزشيابی به

 رسيد . 

 1بسیار مخالفم =      2مخالفم =       3نظری ندارم =       4موافقم =       5بسیار موافقم =

 1 2 3 4 5 در ابتدای دوره در مورد نحوه ارائه برنامه درس و شناسنامه دوره توجیه شدم 1

 1 2 3 4 5 ن درس به خوبی قابل استفاده بود شناسنامه دوره جهت اطالع از موارد الزم برای گ راند 2

 1 2 3 4 5 ارائه درس طبق شناسنامه دوره پیش رفت  3

 1 2 3 4 5 اهداف درس برای من واضح و روشن بود  4

 1 2 3 4 5 دروس ارائه شده به اهداف خود دست یافتند 5

و موارد آموزشی متنوع در  برای دستیابی به حداقل اهداف این دوره و کسب تجارب عملی بیماران 6

 دسترس بود
5 4 3 2 1 

در عرصه های درمانگاه ، گزارش صبحگاهی ، راند بخش ، درمانگااه و اورژاناس فرصات هاای  7

 یادگیری مناسبی برای من فراهم شد 
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 تکنیکهای  بالینی مورد انتظار از من ، در عرصه عمال اجرا شده و مورد بحث قرار می گرفت  8

با در نظر گرفتن بیماران و مواد آموزشی ارائه شده ، مهارت های بالینی واقع بینانه از من انتظار می  9

 رفت 
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 گ راندن این دوره الگوی مناسبی برای شکل گیری اخالق حرفه ای در من بود  10

 1 2 3 4 5 الینی من شناسایی و رفع شداشکاالت  موجود در انجام تکنی  ها و مهارت های ب 11

 1 2 3 4 5 گزارشات کتبی و شفاهی من بطور سازنده ای نقد و بررسی می شد  12

 1 2 3 4 5 مباحث نظری و آموزشی و جلسات بالینی با هم هماهمنگ و مرتبط بود  13
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  7بخش 

 پیشنهادات و انتقادات کارآموز
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