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 واحد بيه الملل 

 

ويرايش اول 

 91شهريور 

دفترچه پايش و ثبت فعاليت هاي باليني 
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 بسمو تعالی 

 

 
 

شتی ، ردمانی استان دااگشنه علىم زپشکی گیالن   و خدمات بهدا

دادکشنه زپشکی  -واحد نيب الملل 

گروه  ارولىژی  

 دوره دوم

 بيمارستان شهید بهشتی بندرازنلی

 

 
 

دفترهچ پایش فعالیتهای آمىزشی دانشجىیان کارآمىز  
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 داًطجَی گراهی 
 بب سالم 

دفترچِ ای کِ ّوراُ ضوبست جْت راٌّوبیی داًطجَ ٍ ثبت فعبلیت  

ایي دفترچِ اهکبى ارزضیببی فعبلیت . ّبی یبدگیری ضوب در گرٍُ تْیِ گردُ است 

ّبی یبدگیری ٍ تعییي ًقبط قَت ٍ ضعف را فراّن هی ًوبیذ تب داًطجَیبى ٍ 

یبدگیری گرٍُ هَرد هذیریت گرٍُ پس از پبیبى دٍرُ ارزیببی ًوبیٌذ کِ آیب اّذاف 

ًظر تحقق یبفتِ است یب ًِ ؟ بٌببرایي خَاّطوٌذین ایي دفترچِ را بِ دقت تکویل 

فرهبئیذ بذیْی است ایي اهر هٌجر بِ افسایص هطبرکت داًص داًطجَیبى ٍ در ًتیجِ 

 . ارتقب کیفیت آهَزش ببلیٌی خَاّذ ضذ 

 
 :ًبم ًٍبم خبًَادگی

 :ضوبرُ داًطجَیی

 :داًطگبُ سبل ٍرٍد بِ 

 :تبریخ ٍرٍد بِ بخص ارٍلَشی 
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 فْرست

 
  صفحِعٌَاى      

 

 

 4   ضٌبسٌبهِ درس
 5  اّذاف،هقررات ٍ ضرح ٍظبیف:   1بخص 

 10   ئِ کبرآهَزی ببلیٌی ٍ سرفصل درٍس تئَری کبرآهَزی ارٍلَشیاجذٍل زهبًبٌذی ار : 2بخص 

 15   حذاقل تَاًوٌذی ّبی عولی هَرد اًتظبر گرٍُ : 3بخص 

 18     چك لیست بررسی هیساى دستیببی بِ حذاقل ّبی آهَزضی کبرآهَز:  4بخص 

 20  چك لیست بررسی اًجبم فرایٌذ  : 5بخص 

    23                      فرم ارزضیببی درٍس ببلیٌی  : 6بخص 

 24                   پیطٌْبدات کبرآهَزات ٍاًتقبد  : 7بخص 
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 (دٍرُ کبرآهَزی)درسضٌبسٌبهِ 

 
  ًبم درس: 

 :ضوبرُ درس 

 

  1/12/91:دٍرُ  ضرٍع 

 28/12/91:دٍرُ  پبیبى 

 

  ٍاحذ  3: تعذاد ٍاحذ  کبرآهَزی 

 

 بیوبرستبى ضْیذ بْطتی بٌذراًسلی :دٍرُ  هحل برگساری  

 

  دکتر عالءالذیي عسگری:هذیر گرًٍُبم 

 

 دفتر گرٍُ ارٍلَشی-رضت-هرکس آهَزضی درهبًی رازی:آدرس  
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 1بخص 
 : اّذاف کلی 

 

 آؽٌبیی ثب آًبتَهی ٍ فیشیَلَصی ارٍلَصی  -1

 ؽٌبخت ػالین ٍ ًؾبًِ ّبی ثیوبریْبی ؽبیغ ارٍلَصی  -2

 فزاگیزی طزیمِ گزفتي ؽزح حبل ٍ هؼبیٌِ ثبلیٌی ثیوبراى ارٍلَصی  -3

 هطزح ًوَدى تؾخیص ّبی افتزالی اس ًظز ثبلیٌی -4

 آؽٌبیی ثب پیؾگیزی ٍ غزثبلگزی ثیوبریْبی ؽبیغ ارٍلَصی  -5

 اٍلیِ ثیوبریْبی ؽبیغ ارٍلَصی   managementآؽٌبیی ثب  -6

 

 هیالدی  2008کتبة ارٍلَصی اعویت عبل :هٌجغ اصلی  
 

 :ًحَُ ارسؽیبثی پبیبى دٍرُ 

 فؼبلیت ّبی درٍى ثخؾی

 ًوزُ فؼبلیت هَرد ًظز    ارسیبثی کٌٌذُ 

 2 ٍ حضَر ٍ غیبة log bookتکویل ٍ ارائِ  اػضبی ّیئت ػلوی 

 18  اهتحبى کتجی

 20  جوغ کل

 

 الشاهی اعت   log bookجْت ؽزکت در اهتحبى کتجی تکویل ٍ ارائِ  -1

هؾبرکت درفؼبلیت ّبی تحمیمبتی گزٍُ ٍ ارائِ کٌفزاًظ داًؾجَیی تب دٍ  -2

 . ًوزُ ثِ ًوزُ ًْبیی داًؾجَ اضبفِ هی گزدد

 



6 

 

 :همزرات ٍ آییي ًبهِ ٍیضُ ثخؼ 
 

 13صجح الی  7:30عبػبت حضَر کبرآهَس در ثخؼ ارٍلَصی اس عبػت  -1

 (ثجش ایبم تؼطیل )ثؼذ اس ظْز 

 

 تمغین داًؾجَیبى  ثِ گزٍُ ّبی هختلف تَعط ًوبیٌذُ داًؾجَیبى -2

 

کٌفزاًظ ّب  –کالط تئَری  –حضَر فیشیکی هٌظن در گشارػ صجحگبّی  -3

 راًذ ثخؼ ٍ درهبًگبُ ارٍلَصی  –اتبق ػول  –اٍرصاًظ  –

 

 گزفتي ؽزح حبل کبهل اس ثیوبراى ثغتزی در ثخؼ ٍ طزح آى در راًذ ثخؼ  -4

 

 ؽزکت در اهتحبًبت کتجی ٍ ػولی در رٍس پبیبى ثخؼ  -5

 

غیجت غیز هَجِ در ّز جلغِ اس ثزًبهِ ّبی آهَسؽی  ٍدرهبًی گزٍُ یک  -6

ت ثیؼ اس دٍ جلغِ ٍلَ ثب ػذر غیت. ًوزُ اس ًوزُ ًْبیی کغز خَاّذ ؽذ 

. هی ثبؽذ ( ثب ًظز ؽَرای گزٍُ )هَجِ ، هغتلشم افشایؼ ٍ یب تکزار دٍرُ 

گَاّی اعتؼالجی فمط ثب تبییذ پشؽک هؼتوذ داًؾگبُ  ٍ ارائِ آى در اعزع 

 ٍلت لبثل لجَل هی ثبؽذ 

  

 . رػبیت ؽئًَبت اخالق پشؽکی الشاهی اعت  -7
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 2ثخؼ 

 عرصِ ّبی یبدگیری

 :گسارش صبحگبّی  -1
صجح ؽزٍع ٍ حذٍد عبػت   8گشارػ صجحگبّی ّوِ رٍسُ اس عبػت 

درایي هذت ضوي گشارػ هَارد عزپبئی رٍس گذؽتِ . خبتوِ هی یبثذ  9:30

 .هَارد هْن  ٍ آهَسؽی ثغتزی  هَرد ثحث لزار هی گیزد 

 :کالط درط  -2

کالط درط ّوِ رٍسُ ثِ جش پٌج ؽٌجِ ّب پظ اس گشارػ 

جذٍل سهبى ثٌذی هَجَد در آهَسػ ثزگشار هی  صجحگبّی طجك

 خبتوِ هی یبثذ 11ؽَد ٍ حذٍد عبػت 

 : درهبًگبُ  -3     

کِ در اثتذای دٍرُ  ثزاعبط تمغین ثٌذیپظ اس کالط درط ، داًؾجَیبى  

صَرت گزفتِ اعت در درهبًگبُ حضَر هی یبثٌذ اس ًشدیک ثب ًحَُ ٍیشیت ثیوبراى 

ضَر ثیوبر در درهبًگبُ ثزای داًؾجَیبى پظ اس کالط سهبى ح. ثغتزی آؽٌب هی ؽًَذ

داًؾجَیبى هَظف ثِ اخذ ؽزح حبل اس ثیوبراى ٍ . درط تب اتوبم درهبًگبُ هی ثبؽذ

 . هؼزفی ثِ اعتبد ّغتٌذ 

 :ثخؼ  – 4    

صَرت گزفتِ کِ  ثزاعبط تمغین ثٌذیپظ اس کالط درط ، داًؾجَیبى  

اعت در ثخؼ حضَر هی یبثٌذ ٍ اس ًشدیک ثب ًحَُ ٍیشیت ثیوبراى ثغتزی در ثخؼ ٍ 

اس سهبى حضَر در ثخؼ ثزای داًؾجَیبى پظ . هْبرت ّبی ثبلیٌی آؽٌب هی ؽًَذ 

 . هی ثبؽذ  13کالط درط تب 
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 :اتبق ػول  – 5

 

در اتبق ػول حضَر یبفتِ ٍ اس  ثز اعبط تمغین ثٌذی داًؾجَیبى پظ اس کالط درط

سهبى حضَر .ًشدیک ثب صَل آهبدُ عبسی ٍ اًجبم جزاحیْبی ارٍلَصی آؽٌب هی گزدًذ 

 . هی ثبؽذ 13در اتبق ػول پظ اس کالط درط تب 

 

 :اٍرصاًظ  – 6

ّزکبرآهَس در دٍرُ آهَسؽی خَد هَظف اعت طجك ثزًبهِ اس لجل تٌظین  

حبل  ح گزفتي ؽز.هؾبرکت فؼبل داؽتِ ثبؽذ  در کؾیک اٍرصاًظ 11اس عبػت ، ؽذُ 

کؾیک هی  آهَسٍ هؼبیٌِ ثیوبراى اٍرصاًظ ٍ اطالع اس ثزخَرد اٍرصاًظ ٍظیفِ کبر

 . ثبؽذ 

 

 : آهَساىکٌفزاًظ کبر – 7

در  11صجح تب  9:45اس عبػت  دٍؽٌجِ در رٍسّبیکبرآهَسی  کٌفزاًظ 

 .کالط درط ثزگشار هی ؽَد 

 :کٌفزاًظ اعبتیذ ، صٍرًبل کالة ٍ هؼزفی هَارد هْن  –8

 .کٌفزاًظ اعبتیذ طجك جذٍل سهبى ثٌذی هَجَد ثزگشار هی ؽَد 

ًحَُ  آهَساى،ثب حضَر اعبتیذ ٍ کبردر ثبلیي ثیوبراى هْن ثخؼ، :گزاًذ راًذ  –9

 . دادُ هی ؽَد اس اثتذا تب درهبى ًْبئی آهَسػ  ثیوبراى ثبثزخَرد 
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 :ؽٌجِ ّب پٌج  -10

            Skill lab 
جْت هزٍر در یک رٍس اس کل دٍرُ هْبرت ّبی ػولی ٍ هؼبیٌبت هْن  

 .آهَسػ ٍیبدآٍری هی ؽَد 
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 "Aگزٍُ  جذٍل سهبًجٌذی یک هبِّ ثزًبهِ کبرآهَسی ارٍلَصی"

 

 "ثزًبهِ ّفتِ اٍل اعتیجز ارٍلَصی"

 

 

 

 

 ایبم هفته

ویشیت واخذ شزح 

 بیمبران حبل

8-7:30 

گشارش 

 صبحگبهی

9:30-8 

و  کالس تئوری

 کنفزانس

11-9:45 

رانذ / اتبق عمل

 بخش/اورصانس/درمبنگبه/آموسشی

13-11 

 

 شنبه

    

 

 یکشنبه

    

 

 دوشنبه

    

 سه شنبه

1/12/91 

 

 دکتر اسذاله پور

 

 دکتر اسذاله پور

کنفرانس 

 دانشجویی

 دکتر اسذاله پور

 درمبنگبه

 پور دکتر اسذاله

 چهبر شنبه

2/12/91 

 -دکتر روشنی

 -دکترمختبری

 دکتر اسذاله پور

 -دکتر روشنی

 -دکترمختبری

 دکتر اسذاله پور

 کالس تئوری

 -دکتر روشنی

 دکتر مختبری

 اتبق عمل

 دکتر اسذاله پور
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"اعتیجز ارٍلَصی دٍم  ثزًبهِ ّفتِ"  

 

 

 ایبم هفته

ویشیت واخذ شزح 

 حبل بیمبران

8-7:30 

گشارش 

 صبحگبهی

9:30-8 

و  کالس تئوری

 کنفزانس

11-9:45 

رانذ / اتبق عمل

 بخش/اورصانس/درمبنگبه/آموسشی

13-11 

 شنبه

5/12/91 

 -دکتر کرمی

 -دکتر عسگری

 دکتر اسذاله پور

 -دکتر کرمی

 -دکتر عسگری

 دکتر اسذاله پور

 کالس تئوری

 -دکتر کرمی

 دکتر عسگری

 اورژانس/درمبنگبه

 -دکتر عسگری-دکتر کرمی

 دکتر اسذاله پور

 یکشنبه

6/12/91 

 -دکتر خسروپنبه

 -دکتر نبصح

 دکتر اسذاله پور

 -دکتر خسروپنبه

 -دکتر نبصح

 دکتر اسذاله پور

 کالس تئوری

-دکتر خسروپنبه

 دکتر نبصح

 رانذ آموزشی

 -دکتر نبصح-دکتر خسروپنبه

 دکتر اسذاله پور

 دوشنبه

7/12/91 

 

 دکتر اسذاله پور

 

 دکتر اسذاله پور

کنفرانس 

 دانشجویی

 دکتر اسذاله پور

 رانذ آموزشی

 دکتر اسذاله پور

 سه شنبه

8/12/91 

 

 دکتر اسذاله پور

 

 دکتر اسذاله پور

کنفرانس 

 دانشجویی

 دکتر اسذاله پور

 درمبنگبه

 دکتر اسذاله پور

 چهبرشنبه

9/12/91 

 -دکتر روشنی

 -دکترمختبری

 دکتر اسذاله پور

 -دکتر روشنی

 -دکترمختبری

 اسذاله پور دکتر

 کالس تئوری

 

-دکتر روشنی

 دکتر مختبری

 اتبق عمل

 

 دکتر اسذاله پور
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 "اعتیجز ارٍلَصی عَم  ثزًبهِ ّفتِ"

 

 

 

 

 

 ایبم هفته

ویشیت واخذ شزح 

 حبل بیمبران

8-7:30 

گشارش 

 صبحگبهی

9:30-8 

و  کالس تئوری

 کنفزانس

11-9:45 

رانذ / اتبق عمل

 بخش/اورصانس/درمبنگبه/آموسشی

13-11 

 شنبه

12/12/91 

 -دکتر کرمی

 -دکتر عسگری

 دکتر اسذاله پور

 -دکتر کرمی

 -دکتر عسگری

 دکتر اسذاله پور

 کالس تئوری

 -دکتر کرمی

 دکتر عسگری

 اورژانس/درمبنگبه

 -دکتر عسگری-دکتر کرمی

 دکتر اسذاله پور

 یکشنبه

13/12/91 

 -دکتر خسروپنبه

 -دکتر نبصح

 دکتر اسذاله پور

 -خسروپنبهدکتر 

 -دکتر نبصح

 دکتر اسذاله پور

 کالس تئوری

-دکتر خسروپنبه

 دکتر نبصح

 رانذ آموزشی

 -دکتر نبصح-دکتر خسروپنبه

 دکتر اسذاله پور

 دوشنبه

14/12/91 

کنفرانس  دکتر اسذاله پور دکتر اسذاله پور

 دانشجویی

 دکتر اسذاله پور

 رانذ آموزشی

 دکتر اسذاله پور

 سه شنبه

15/12/91 

 

 دکتر اسذاله پور

 

 دکتر اسذاله پور

کنفرانس 

 دانشجویی

 دکتر اسذاله پور

 درمبنگبه

 دکتر اسذاله پور

 چهبرشنبه

16/12/91 

 -دکتر روشنی

 -دکترمختبری

 دکتر اسذاله پور

 -دکتر روشنی

 -دکترمختبری

 دکتر اسذاله پور

 کالس تئوری

 

-دکتر روشنی

 دکتر مختبری

 اتبق عمل

 

 دکتر اسذاله پور
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 "اعتیجز ارٍلَصی چْبرم  ثزًبهِ ّفتِ"

 

 

 

 

 

 ایام هفته
ویشیت واخذ شزح 

 حبل بیمبران

8-7:30 

گشارش 

 صبحگبهی

9:30-8 

و  کالس تئوری

 کنفزانس

11-9:45 

رانذ / اتبق عمل

 بخش/اورصانس/درمبنگبه/آموسشی

13-11 

 شنبه

19/12/91 

 -دکتر کرمی

 -دکتر عسگری

 دکتر اسذاله پور

 -دکتر کرمی

 -عسگریدکتر 

 دکتر اسذاله پور

 کالس تئوری

 -دکتر کرمی

 دکتر عسگری

 اورژانس/درمبنگبه

دکتر -دکتر عسگری-دکتر کرمی

 اسذاله پور

 یکشنبه

20/12/91 

 -دکتر خسروپنبه

 -دکتر نبصح

 دکتر اسذاله پور

 -دکتر خسروپنبه

 -دکتر نبصح

 دکتر اسذاله پور

 کالس تئوری

 -دکتر خسروپنبه

 دکتر نبصح

 آموزشیرانذ 

دکتر -دکتر نبصح-دکتر خسروپنبه

 اسذاله پور

 دوشنبه

21/12/91 

کنفرانس  دکتر اسذاله پور دکتر اسذاله پور

 دانشجویی

 دکتر اسذاله پور

 رانذ آموزشی

 دکتر اسذاله پور

 سه شنبه

22/12/91 

 

 دکتر اسذاله پور

 

 دکتر اسذاله پور

کنفرانس 

 دانشجویی

 دکتر اسذاله پور

 درمبنگبه

 اسذاله پوردکتر 

 چهبرشنبه

23/12/91 

 -دکتر روشنی

 -دکترمختبری

 دکتر اسذاله پور

 -دکتر روشنی

 -دکترمختبری

 دکتر اسذاله پور

 کالس تئوری

 

 -دکتر روشنی

 دکتر مختبری

 اتبق عمل

 

 دکتر اسذاله پور
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 "اعتیجز ارٍلَصی آخز ثزًبهِ ّفتِ"

 

 

 

 

 

 ایام هفته
ویشیت واخذ شزح 

 حبل بیمبران

8-7:30 

گشارش 

 صبحگبهی

9:30-8 

و  کالس تئوری

 کنفزانس

11-9:45 

رانذ / اتبق عمل

 بخش/اورصانس/درمبنگبه/آموسشی

13-11 

 شنبه

26/12/91 

 -دکتر کرمی

 -دکتر عسگری

 دکتر اسذاله پور

 -دکتر کرمی

 -دکتر عسگری

 دکتر اسذاله پور

 کالس تئوری

 -دکتر کرمی

 دکتر عسگری

 اورژانس/درمبنگبه

دکتر -دکتر عسگری-کرمیدکتر 

 اسذاله پور

 یکشنبه

27/12/91 

 -دکتر خسروپنبه

 -دکتر نبصح

 دکتر اسذاله پور

 -دکتر خسروپنبه

 -دکتر نبصح

 دکتر اسذاله پور

 کالس تئوری

-دکتر خسروپنبه

 دکتر نبصح

 رانذ آموزشی

دکتر -دکتر نبصح-دکتر خسروپنبه

 اسذاله پور

 دوشنبه

28/12/91 

کنفرانس  دکتر اسذاله پور دکتر اسذاله پور

 دانشجویی

 دکتر اسذاله پور

 رانذ آموزشی

 دکتر اسذاله پور
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 حداقل توانمندیهای نظری مورد انتظار
 عٌَاى هحتَا 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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 سرفصل درٍس تئَری کبرآهَزاى بخص ارٍلَشی 
 PSA, LUTS دکتر عسگری ضٌبِ

تَهَر  –آًَهبلی ّبی  اکسترًبل شًیتبلیب  دکتر پَررضب ضٌبِ

 هثبًِ

 voiding –تَدُ ّبی  اسکرٍتَم  دکتر ًبصح یکطٌبِ

dysfunction -  

 بی اختیبری ادرار 

عفًَت ّبی  –عفًَت ّبی اختصبصی  خسرٍپٌبُدکتر  یکطٌبِ

    STDغیر اختصبصی 

 -اًسذاد ادراری  –تَهَر کلیِ  دکتر فالحتکبر سِ ضٌبِ

آًَهبلی ّبی دستگبُ  –سویَلَشی  دکتر حویذی سِ ضٌبِ

 ترٍهب  –ادراری 

 ًبزائی -تفسیر ادرار  –ّوبچَری  دکتر رٍضٌی چْبرضٌبِ

تصَیر  –کَلیك رًبل  –سٌگْبی ادراری  دکتر هختبری چْبرضٌبِ

 برداری  ادراری
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 3بخص

 "حداقل توانمندیهای عملی موردانتظار"

 

 

 اس ثیوبر ارٍلَصی ؽزح حبل ّذفوٌذ ارٍلَصیک اخذ کٌذ  ردیف

ثیوبر را هَرد هؼبیٌِ ػوَهی ؽکن صًیتبلیب ، رکتبل ثب هحَریت یبفتِ ّبی  1

 ارٍلَصیک لزار دّذ 

، عًََگزافی کلیِ ٍ هثبًِ ،  IVU ,VCUG , RUG , KUBتصبٍیز  2

، ّوچٌیي عًََگزافی کلیِ جٌیي را  PSAکؾت ٍ کبهل ادرار ٍ 

 .درخَاعت ٍ ًتیجِ اٍلیِ آًزا تفغیز کٌذ 

 عًَذاص صحیح اس هجزای هذکز ٍ هًَث اًجبم دّذ 3

 رٍػ صحیح آعپیزاعیَى هثبًِ ثب عَسى را ًؾبى دّذ 4

ؽٌبخت ٍ ارجبع ثِ هَلغ هَارد اٍرصاًظ یب ًیبسهٌذ رعیذگی را در  تَاًبیی 5

 ػول ثِ ًوبیؼ ثگذارد

 .تَاًبیی آهَسػ اصَل پیؾگیزی ثیوبریْبی همبرثتی را ًؾبى دّذ  6
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 4بخص 
 چك لیست بررسی هیساى دستیببی بِ حذاقل ّبی آهَزضی کبرآهَز

 کبرآهَز : تکویل کٌٌذُ  

 

 استبد هربَطِتبئیذ  هستقینهطبّذُ  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   

 

  



20 

 

  5بخص 
 

 چك لیست بررسی اًجبم فرایٌذ 

 داًطجَی گراهی 

 

آًچِ در ریل هی آیذ کَضطی است در جْت بْبَد ّرچِ بیطتر کیفیت آهَز داًطگبُ کِ 

از ایٌرٍ خَاّطوٌذ است ّر فعبلیتی . بذٍى ّوت ٍ ّوکبری ضوب هیسر ًخَاّذ ضذ  یقیٌبً

را کِ اًجبم دادُ ایذ بِ طَر رٍزاًِ بِ تفکیك ّر عرصِ از یکن تب سی ام ّر هبُ هطخص 

 . کٌیذ 
 

 درمبنگبه اورصانس کنفزانس دانشجویی کالس درس رانذ استبد روس
 متفزقه

 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       
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 درمبنگبه اورصانس کنفزانس دانشجویی کالس درس رانذ استبد روس
 متفزقه

 

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       



22 

 

 درمبنگبه اورصانس دانشجوییکنفزانس  کالس درس رانذ استبد روس
 متفزقه

 

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       
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 6بخص 
 فرم ارزضیببی درٍس ببلیٌی 

 داًطجَی گراهی 

آهَز داًطگبُ کِ آًچِ در ریل هی آیذ کَضطی است در جْت بْبَد ّرچِ بیطتر کیفیت 

ضوي  از ایٌرٍ خَاّطوٌذ است. یقیٌب بذٍى ّوت ٍ ّوکبری ضوب هیسر ًخَاّذ ضذ 

هطبلعِ دقیق آى ًظر خَد را پیراهَى هطبلب بیبى ضذُ بب پر کردى یکی از خبًِ ّبی هقببل 

خالصِ ای از ًتبیج ایي ارزضیببی بِ اطالع هسئَل دٍرُ خَاّذ . ّر سطر اعالم بفرهبئیذ 

  .رسیذ 

 1;ثغیبر هخبلفن       2;هخبلفن        3;ًظزی ًذارم        4;هَافمن        5;ثغیبر هَافمن 

 1 2 3 4 5 در اثتذای دٍرُ در هَرد ًحَُ ارائِ ثزًبهِ درط ٍ ؽٌبعٌبهِ دٍرُ تَجیِ ؽذم 1

 1 2 3 4 5 ؽٌبعٌبهِ دٍرُ جْت اطالع اس هَارد السم ثزای گذراًذى درط ثِ خَثی لبثل اعتفبدُ ثَد  2

 1 2 3 4 5 ارائِ درط طجك ؽٌبعٌبهِ دٍرُ پیؼ رفت  3

 1 2 3 4 5 اّذاف درط ثزای هي ٍاضح ٍ رٍؽي ثَد  4

 1 2 3 4 5 درٍط ارائِ ؽذُ ثِ اّذاف خَد دعت یبفتٌذ 5

ثِ حذالل اّذاف ایي دٍرُ ٍ کغت تجبرة ػولی ثیوبراى ٍ هَارد آهَسؽی هتٌَع در  ثزای دعتیبثی 6

 دعتزط ثَد
5 4 3 2 1 

در ػزصِ ّبی درهبًگبُ ، گشارػ صجحگبّی ، راًذ ثخؼ ، درهبًگبُ ٍ اٍرصاًظ فزصت ّبی  7

 یبدگیزی هٌبعجی ثزای هي فزاّن ؽذ 
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 تکٌیکْبی  ثبلیٌی هَرد اًتظبر اس هي ، در ػزصِ ػوال اجزا ؽذُ ٍ هَرد ثحث لزار هی گزفت  8

ثب در ًظز گزفتي ثیوبراى ٍ هَاد آهَسؽی ارائِ ؽذُ ، هْبرت ّبی ثبلیٌی ٍالغ ثیٌبًِ اس هي اًتظبر هی  9

 رفت 
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 گذراًذى ایي دٍرُ الگَی هٌبعجی ثزای ؽکل گیزی اخالق حزفِ ای در هي ثَد  10

 1 2 3 4 5 اؽکبالت  هَجَد در اًجبم تکٌیک ّب ٍ هْبرت ّبی ثبلیٌی هي ؽٌبعبیی ٍ رفغ ؽذ 11

 1 2 3 4 5 گشارؽبت کتجی ٍ ؽفبّی هي ثطَر عبسًذُ ای ًمذ ٍ ثزرعی هی ؽذ  12

 1 2 3 4 5 هجبحث ًظزی ٍ آهَسؽی ٍ جلغبت ثبلیٌی ثب ّن ّوبّوٌگ ٍ هزتجط ثَد  13
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  7ثخؼ 

 پیؾٌْبدات ٍ اًتمبدات کبرآهَس

 
 


	جلد
	ارولوژي

