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 پشضکی داًطکذُ/ هزکش آهَسضی درهاًی:

 ػلَم تطریحگزٍُ آهَسضی: 

  Course Plan دٍرُعزح 

 هطخصبت فراگیراى هطخصبت درس

 پشضکیرضتِ تحصیلی:  ػلَم تطزیح ادراری تٌاسلی ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 دکتزای حزفِ ایهقغغ تحصیلی:  اختصاصی )اجثاری(ًَع ٍاحذ درسی: 

 ٍاحذ
 1ًظزی: 

 ٍاحذ
 چْارمتزم تحصیلی:   کارٍرسی: کارآهَسی:  : ػولی

 ،ساػت

 هاُیا رٍس

 11ًظزی: 

 ساػت
 تخص: سال: کارآهَس  کارٍرسی: کارآهَسی:  ػولی: 

 کذ درس:

 

 پیطٌیاس: 

هقذهات ػلَم 

 تطزیح

تزًاهِ آهَسضی  جذیذتزیي تاریخ تصَیة

 01/05/1331تَسظ ٍسارت تْذاضت: 

 تخص: سال: کارٍرس 

 تخص: سال: دستیار

 سایز: سایز:

 هطخصبت هسؤل درس

 ػلَم تطزیحرضتِ تحصیلی:   دکتزرضا ًجات تخصًام ٍ ًام خاًَادگی: 

 داًطیاررتثِ ػلوی:  دکتزای تخصصیهقغغ تحصیلی:  

 reza_nejat@yahoo.com پست الکتزًٍیک: 03120003150ضوارُ تواس: 
 

 داًطکذُ پشضکی, ػلَم تطزیح   آدرس هحل کار:

 هحوذیدکتز ًام خاًَادگی سایز هذرساى:   ًام ٍ

 تاریخ تذٍیي عزح درس: رٍش تزگشاری تزًاهِ:

 21/11/38 
 تاسًگزی تز اساس ًیاس جاهؼِ:

 ترکیجی هجبزی حضَری

 تاریخ تصَیة

 :EDCتَسظ ضَرای  

00/00/1338 

 

 

 ضوارُ جلسات

 تاسًگزی ضذُ:
 تاریخ تأییذ 

 :EDOتَسظ ضَرای 

00/00/1338 

 ذاف آهَسضیاّ
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 ٍ لگي ٍ پریٌِ  ًبحیِ تطریحی ارگبى ّبی ادراری، ػٌبصر هبکرٍسکَپی ٍ هیکرٍسکپی سبختوبى دٍرُ پبیبى در ثبیستی داًطجَ  ّذف کلی:

 .ثطٌبسذ خَد تحصیلی دٍراى ثؼذی هراحل در ثبلیٌی ٍ پبیِ ػلَم هغبلؼبت جْت را آًْب ثب هرتجظ ثبلیٌی ًکبت

 در پبیبى ثرًبهِ آهَزضی، اًتظبر هی رٍد فراگیراى قبدر ثبضٌذ: اّذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیغِ ضٌاختی 

 .کلیبت آًبتَهی دستگبُ ادراری تٌبسلی را ثر اسبس هٌبثغ ٍ هغبلت رکر ضذُ در کالس ثیبى کٌذ 

 ثر اسبس هٌبثغ ٍ هغبلت رکر ضذُ در کالس ثیبى کٌذ. کلیِ، حبلت، پیطبثراُ در جٌس هرد ٍ زى 

 ّب، هفبصل، ػضالت، ػرٍق ٍ اػصبة هْن ثبلیٌی ثر اسبس هٌبثغ ٍ هغبلت رکر ضذُ در کالس ثیبى کٌذ. هل استخَاىسبختبر لگي ضب 

 ّبی لگي هرد ٍ زى ثر اسبس هٌبثغ ٍ هغبلت رکر ضذُ در کالس ثیبى کٌذ. گیری ٍ تفبٍت ّبی اًذازُ اثؼبد لگي، رٍش 

 حفرُ ایسکیَرکتبل ثر اسبس هٌبثغ ٍ هغبلت رکر ضذُ در کالس ثیبى کٌذ.احطبء لگٌی ضبهل هثبًِ، پیطبثراُ، رکتَم، کبًبل هقؼذی ، 

 ّبی هْن ثبلیٌی دستگبُ تَلیذ هثل هرد )سبختبرّبی داخلی ٍ خبرجی( ثر اسبس  سبختبر ٍ هَقؼیت آًبتَهیک ٍ هجبٍرات قسوت

 هٌبثغ ٍ هغبلت رکر ضذُ در کالس ثیبى کٌذ.

 ّبی هْن ثبلیٌی دستگبُ تَلیذ هثل زى )سبختبرّبی داخلی ٍ خبرجی( ثر اسبس هٌبثغ  سبختبر ٍ هَقؼیت آًبتَهیک ٍ هجبٍرات قسوت

 ٍ هغبلت رکر ضذُ در کالس ثیبى کٌذ.

 ّبی هْن ثبلیٌی دستگبُ تَلیذ هثل هرد ٍ زى ثر اسبس هٌبثغ ٍ هغبلت رکر ضذُ  گیری ٍ تخلیِ لٌفبٍی قسوت رسبًی، ػصت ًحَُ خَى

 در کالس ثیبى کٌذ.

 َیبت پریٌِ ثر اسبس هٌبثغ ٍ هغبلت رکر ضذُ در کالس ثیبى کٌذ.اثؼبد ٍ هحت 

  .آًبتَهی سغحی ٍ رادیَلَشیک دستگبُ تَلیذ هثل هرد ٍ زى ثر اسبس هٌبثغ ٍ هغبلت رکر ضذُ در کالس ثیبى کٌذ 

  کلیِ ٍ ثخص ّبی هختلف آى را ضرح دّذ.سبختبر هیکرٍسکَپی 

 ٌچِ، هیسًبی ٍ هیسراُ( را ثیبى کٌذ.الیِ ّبی ثبفتی هجبری ادراری )کبلیکس ّب، لگ 

 .قسوت ّبی هختلف تخوذاى را ثطٌبسذ 

 .هراحل ثلَؽ یک فَلیکَل در قطر تخوذاى را ضرح دّذ 

 .قسوت ّب ٍ الیِ ّبی ثبفتی لَلِ رحن را تَضیح دّذ 

 .قسوت ّب ٍ الیِ ّبی ثبفتی رحن را تَضیح دّذ 

 .سبختبر ثبفتی دّبًِ رحن را ضرح دّذ 

 شى را تَضیح دّذ.سبختبر ثبفتی ٍا 

 .قسوت ّبی هختلف ثیضِ، الیِ ّب ٍ سبختبر ثبفتی آى را ضرح دّذ 

 .سبختبر ثبفتی هجبری تٌبسلی در هرد را تَضیح دّذ 

 .سبختبر ثبفتی غذد جٌسی در هرد را ضرح دّذ 

 .ًحَُ پیذایص کلیِ هَقت ٍ دائن را در جٌیي ثیبى کٌذ 



3 
 

 .صؼَد کلیِ ّب را ثِ جبیگبُ اصلی ضرح دّذ 

 ز ضکل گیری هیسًبی ٍ هیسراُ را تَضیح دّذ.عر 

 .سرًَضت کلَآک را ضرح دّذ 

 .عرز ضکل گیری هثبًِ را تَضیح دّذ 

 .ًبٌّجبری ّبی هرثَط ثِ تکبهل دستگبُ ادراری را ثطٌبسذ ٍ ػلت پیذایص آى را ثیبى کٌذ 

  َُتکبهل ٍ هٌطبء جٌیٌی گٌبدّبی اٍلیِ را ضرح دّذ.ًح 

 را از گٌبد اٍلیِ ضرح دادُ ٍ تفبٍت آى را در هرد ٍ زى ثیبى ًوبیذ.عرز ضکل گیری تخوذاى ٍ ثیض ِ 

 .هجبری تٌبسلی توبیس ًیبفتِ را ًبم ثجرد ٍ هٌطبء جٌیٌی آًْب را ثذاًذ 

 .ًحَُ ضکل گیری لَلِ رحن، رحن، سرٍیکس ٍ ٍاشى را از هجبری تٌبسلی توبیس ًیبفتِ تَضیح دّذ 

 ،دفراى ٍاًسالی را از هجبری تٌبسلی توبیس ًیبفتِ ثیبى کٌذ. ًحَُ ضکل گیری هجبری ٍاثراى، اپیذیذین 

  .ًحَُ پیذایص هجبری تٌبسلی را در زى ٍهرد ثب رسن ضکل ثب یکذیگر هقبیسِ کٌذ 

 .تکبهل غذد جٌسی هرداًِ را ضرح دّذ 

 .ًحَُ ٍ ػلت صؼَد گٌبدّب در زى ٍ هرد را ثیبى کردُ ٍ ثب یکذیگر هقبیسِ ًوبیذ 

 ي دستگبُ تٌبسلی خبرجی را تَضیح دّذ.عرز تکَی 

 .ّرهبفرٍدیسن ٍ اًَاع آى را ضرح دّذ 

  ثطٌبسذ ٍ ػلت پیذایص آى را ثیبى کٌذ.ًبٌّجبری ّبی هرثَط ثِ تکبهل دستگبُ تٌبسلی را 

 :حیغِ رٍاًی حزکتی 

 .درس فقظ ًظری است 

 

 :حیغِ ػاعفی 

 ًوی ضَد. درس جسء ػلَم پبیِ است ثٌبثرایي حیغِ ػبعفی ثرای آى تؼریف 

 رٍش ّای تذریس

 ایفبی ًقص ثحث گرٍّی پزسص ٍ پاسخ سخٌزاًی

 پبًل PBL ًوبیص ػولی کبرگبُ آهَزضی 

 گرٍُ کَچک              جَرًبل کالة                گسارش صجحگبّی                    گردش ػلوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion جیِ سبزی ضذُثیوبر ض 

 سایز رٍش ّای تذریس:

 هَاد ٍ ٍسایل آهَسضی

 ًوَدار/ چبرت ثرٍضَر کبتبلَگ/ تصَیز/ ػکس ٍایت تَرد پاٍرپَیٌت جسٍُ کتاب

 ثیوبر ٍاقؼی ثیوبر استبًذارد ضذُ اضیبء ٍ لَازم ٍاقؼی هبکت ًرم افسار فیلن آهَسضی فبیل صَتی
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 سایز هَاد ٍ ٍسایل آهَسضی:  

 ری آهَسشهکاى تزگشا

 کالس 
 سبیت

 ایٌترًت 

سبلي 

 کٌفراًس

 سبلي

 آهفی تأتر 

 سبلي 

 هَالش
 Media آزهبیطگبُ

Lab 
Skill 

Lab 
درهبًگبُ/ 

 ثخص ثبلیٌی

ػرصِ 

 ثْذاضت
 جبهؼِ

 سایز هکاى ّای آهَسضی:  

 تجارب یادگیزی )هزتثظ تا استاد(

  کالسکبر ثب ٍسبیل کوک آهَزضی هَجَد در 
 هَالش ضی هَجَد در سبليکبر ثب ٍسبیل کوک آهَز 

 کبر ثب هیکرٍسکَح هَجَد در تبالر هیکرٍسکَح 

 داضتي تجرثِ کبری ٍ آهَزضی در هَرد کبر ثب جسذ ٍ هَالش 

 تکالیف یادگیزی) هزتثظ تا فزاگیز(

 هغبلؼِ هجبحث ّر جلسِ قجل از کالس 

  ضرکت در کالس درس 

  حضَر فؼبل در ثحث ّب 

 اًجبم تکبلیف کالسی 

  ثحث ّبی گرٍّی خَد) گرٍُ کَچک(حضَر فؼبل در 

 ضَاتظ آهَسضی ٍ سیاست ّای هذرس

 حضَر ثِ هَقغ ٍ فؼبل در کالس ّباًتظارات: 

 ٍرٍد ٍ خرٍج از کالس در صَرت اضغرار: هجاسّا

 ػذم استفبدُ از هَثبیل در حیي فؼبلیت ّبی کالسی هحذٍدیتْا:

  

 (/تالیٌی/ػزصِّای ایوٌی )درٍس ػولی/آسهایطگاّیتَصیِ

 

 فْزست هٌاتغ درسی

 Gray’s Anatomy 
 Gray’s Anatomy for Medical student 
  آًبتَهی ثبلیٌیSnell   
 جٌیي ضٌبسی الًگوي 

  جبى کَئیراپبیِ ثبفت ضٌبسی 
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 ثبفت ضٌبسی دکتر جؼفر سلیوبًی راد 

 Larsen’s Human Embryology   
 

 رٍش ارسضیاتی

 هصبحجِ چک لیست صحیح / غلظ یجَرکردً چٌذ گشیٌِ ای کَتِ پاسخ گستردُ پبسخ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS Clinical Work 

Sampling 
Log Book 360

 0
 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 ًاهگذاری ضکل سایز رٍش ّای ارسضیاتی:

 ػولی:  ........... (..،  ًوزُ،  20.... ًوزُ: ًظزی ........20) اس ........تارم تٌذی ًوزُ 

 کار ػولی: ...... ًوزُ تکالیف کالسی: ...... ًوزُ حضَر ٍ هطارکت فؼال: ..... ًوزُ

 اهتحاى پایاى تزم/ دٍرُ:  ..... ًوزُ اهتحاى هیاى تزم/ دٍرُ: ..... ًوزُ کَئیش: ..... ًوزُ

 ٌیي ضٌاسیًوزُ ج 3ًوزُ تافت ضٌاسی،  1ًوزُ هزتَط تِ آًاتَهی،  11 سایز هَارد:
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 تزًاهِ ًظزیتزتیة ٍ تَالی ػٌاٍیي جذٍل 

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

 هحوذیدکتر  سبختبر ثبفتی دستگبُ ادراری )کلیِ، هثبًِ، هیسًبی ٍ پیطبثراُ( ٍ غذُ آدرًبل 1

 هحوذیدکتر  سبختبر ثبفتی دستگبُ تَلیذ هثل زى 2

 هحوذی دکتر سبختبر ثبفتی دستگبُ تَلیذ هثل هرد 3

 هحوذیدکتر  تٌبسلی-هل سیستن ادراریًحَُ تکب 4

 دکتر ًجبت ثخص دستگبُ تٌبسلی زى آًبتَهی  5

 دکتر ًجبت ثخص دستگبُ تٌبسلی هرد  آًبتَهی 6

 دکتر ًجبت ثخص ػرٍق ٍ لٌف لگي َم ٍ حفرُ ایسکیَرکتبلئپریٌ 7

8 
 هبّیچِ ّب ٍ فبضیبّبی لگي، کلیِ

 حبلت، هثبًِ ٍ پیطبثراُ رکتَم ٍ کبًبل هقؼذی

 ًجبت ثخصدکتر 

*تَجِ: تاریخ ضزٍع ٍ پایاى، در سهاى آغاس تزًاهِ آهَسضی، تَسظ هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَسش، تِ اعالع 

 فزاگیزاى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذٍل تزتیة ٍ تَالی ػٌاٍیي تزًاهِ ػولی

ضوارُ 

 جلسِ
 هالحظات ػٌَاى جلسِ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

*تَجِ: تاریخ ضزٍع ٍ پایاى، در سهاى آغاس تزًاهِ آهَسضی، تَسظ هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَسش، تِ اعالع 

 فزاگیزاى رساًیذُ خَاّذ ضذ.
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 جذٍل ارائِ تزًاهِ کارآهَسی/کارٍرسی 

 *عَل دٍرُ
 هذرس )هذرساى(  هکاى ارائِ َسضیػٌَاى تزًاهِ آه

 هاُ رٍس ساػت

   
   

      

      

      

      

تَسظ هسؤٍل درس/ کارضٌاس آهَسش، تِ اعالع  پایاى، در سهاى آغاس تزًاهِ آهَسضی،*تَجِ: تاریخ ضزٍع ٍ 

  فزاگیزاى رساًیذُ خَاّذ ضذ.

 

 


