
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:

 جلسه تاریخ عنوان درس موضوعات کنفرانس

معرفی دانشجو    و یحات  زم  ااع  ه  ررفن    

شجر  ات    معتنه  فحینیی   ن شجن  ور رروح    

ن     و یججحد دا م اد ا انانه ی ا اا ژ نا   

 و ندان

2/7/69 1 

عف نجج   BPHکهفرانه دانشجججو نججتم دا م اد  

یمراه هت  نین  هحمتاام   و یجججحات  دا  اداادا

 م اد هحمتاا یتا شتن  اا ژ نا

3/7/69 2 

ااند هحمتاام عراای شده ور ونت   اانی ول س  

  و م ا مثتن    وروججو   وتوججب هرهتژح  هحمتا    

 اامشحتهی شر  ات    نتدرحرا دانشو 

11/7/69 3 

دا دامجتناته   نین  هحمتاام کهفرانه دانشجججو    

  و یججحد وججهه یتا کوح ن  نتمانی   UDTم اد 

 دا م اد هحمتاام مراعع  کههده

19/7/69 4 

 5 17/7/69 اوتق عمل   و ندان هحمتاام   

در مورد بیمراان مراجعه کننده در وقت  صبحگاهی گزارش و راند 
 کشیک

23/7/69 6 

 7 24/7/69 و توضیح در مورد انواع نخ ها و آناتومی محل عمل اتاق عمل  
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 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

                       بیماری های جراحیکارآموزی  عنوان درس:

 

 دکترای حرفه ایمقطع تحصیلی:  پزشکی رشته تحصیلی:

 نداردپیشنیاز:      3واحد:تعداد                

 ارولوژی گروه آموزشی:

 دکتر محمد حیدری  مدرس/ مدرسین:

 



 

 

 

 

 

 

 

عفونت ادراری،سنگ های  در این درس دانشجویان با بیماریهای هدف کلی درس:

اداراری،تومور های سیستم ادراری،بیماری های غدد آدرنال،اختالالت سالندی و اورژانس های 

ارولوژی آشنا می شوند.همچنین در مورد عالیم بالینی،روش های تشخیصی،درمان و 

 پیشگیری هر یک از آنها آموزش می بیند.

 روش تدریس:

 ،استفاده از بیمار نما حث گروهی، معرفی موردیب  

 وظایف و تکالیف دانشجو در این درس:

 در راند و درمانگاه  و نوشتن شرح حال و نوت روزانه حضور منظم ودقیق 

 موش نمودن تلفن همراه خود در بالین بیمارخا 

 شده. زانه و قبل از شروع راند در مورد بیماران بستریمطالعه  رو 

 درمان بیماران شرکت فعال در 

 شناخت کامل داشته باشد.ران بستری شده ادانشجو بایستی در مورد بیمهر  

 :این درس روش ارزشیابی

 میزان امتیاز فعالیتهای مورد نظردر طول ترم 

 نمره( 2) راند و درمانگاه  حضور منظم در 1

شرح حال گیری مشارکت فعال در ویزیت بیماران بخش و  2

 درمانگاه

 نمره(6)

 نمره( 12) ترمامتحان پایان  3

 ردیف

1 

2 

در این درس دانشجویان مباحث که بایستی هر پزشک  اهمیت این درس در یک پاراگراف:

با توجه به گسترش بیماری های ارولوژی به ویژه نازایی عمومی یاد بگیرد را آموزش می بیند.

ناخت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.پزشک عمومی با ش در جامعه امروزی این درس

کامل از این درس عالوه بر درمان بیماران و یا ارجاع آنها به متخصص می تواند به ثبات و 

 پایداری خانواده و روابط بین افراد کمک کند.

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

 در مورد بیماران بستری در بخش و درمانگاه  عدم مطالعه  

 دقت کافی در شناخت مفاهیم ارائه شدهعدم  

 شرح حال بیمارانودن همکاری در ارائه ،کم بشرح حال گیری عدم توجه به  

 و موکول کردن به شب امتحان عدم مطالعه مستمر در طی ماه 

 نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

 فی شده در موقع ویزیت بیماران و راند بخشاز منابع معراستفاده  

 چه بیشتر دانشجویان در شرح حال  گیری مشارکت هر  

 

 منابع اصلی درس:

 دکترناصر سیم فروش–ارولوژی عمومی کتاب جامع    

 


