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 داوشکذٌ پسشکی

 جراحی اريلًشیآمًزشی گريٌ 

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصبت فراگیران مشخصبت درس

 پسشکی عمًمیرضتٍ تحصیلی:  اريلًشی  ػىًان ياحس زرسی:

 مقطغ تحصیلی:  وًع ياحس زرسی: 

  ترم تحصیلی:  2  کبريرزی: 5/1 کبرآمًزی:  ػملی: 1 وظری: ياحس

 برص: سال: کارآمًز  131 کبريرزی: 5/11کبرآمًزی:   ػملی: 11 وظری:  ساػت

کس 

 زرس: 
 پیطىیاز: 

بروامٍ آمًزضی تًسط  تارید تصًیب

 01/05/1396 يزارت بُساضت:

 برص: سال: کاريرز 

 برص: سال: زستیار

 سایر: سایر:

 درس مسئًلمشخصبت 

 ي مجاری ازراریبیماریُای کلیٍ   رضتٍ تحصیلی: زکتر حسه یاری وام ي وام ذاوًازگی:

 استازیار رتبٍ ػلمی: فلًضیب پیًوس کلیٍ مقطغ تحصیلی:

 02433130783 ضمارٌ تماس:
                       پست الکتريویک:

dr.Yarihasan@gmail.com        
 

 بیمارستان آیت الٍ مًسًی  آزرس محل کار:

 زکتر ػبسالصمس ضید زازٌ -زکتر فرضیس اسماػیلی –زکتر امیرحسیه فرخ پی  –زکتر صازق رستمی وام ي وام ذاوًازگی سایر مسرسان:  

تًسط  تارید تسيیه طرح زرس وحًٌ برگساری زيرٌ:

 01/07/1399  :مسرس

 بازوگری بر اساس ویاز جامؼٍ:

 هجازی حضَری
 

 ترکیثی

تصًیب تًسط  تارید

 :EDCضًرای 

00/00/1390 

 

 

 ضمارٌ جلسات

 بازوگری ضسٌ: 

 

 

 

 :EDOتارید تأییس تًسط ضًرای 

00/00/1399 
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 اَذاف آمًزشی

 :آشنایی و کسة ههارت دانشجویاى در خظوص آناتوهوفیسیولوشی کلیه ها و هجاری ادراری تناسلی و  َذف کلی

 اپیذهیولوشی و هاهیت وتظاهرات تالینی و نحوه ی تشخیض و درهاى تیواریهای حیطه ی کلیه ها و هجاری ادراری تناسلی

 :)در پبیبن بروبمٍ آمًزشی، اوتظبر می ريد فراگیران قبدر ببشىذ: اَذاف اختصبصی )رفتبری 

 اصًل کبربرد ببلیىی آوبتًمی ي فیسیًلًشی سیستم کلیٍ َب يمجبری ادراری تىبسلی را تًضیح دَىذ. -

 داشتٍ ببشىذ.مُبرت تبذیل داوش آوبتًمًفیسیًلًشی کلیٍ َب يمجبری ادراری تىبسلی کبربرد ببلیىی آن را  -

مبَیت ي اپیذمیًلًشی يتظبَرات ببلیىی يوحًٌ ی تشخیص يدرمبن بیمبری َبی مُم يشبیغ حیطٍ کلیٍ َب يمجبری ادراری تىبسلی  -

 را تشریح کىىذ.

 :حیطٍ شىبختی 

 آشىبیی بب تبریخچٍ اريلًشی يبیمبریُبی شبیغ آن -

 آشىبیی بب َمٍ گیر شىبسی بیمبریُبی شبیغ يمُم اريلًشی -

 مفبَیم بىیبدی يکبربردی اريلًشی ببلیىیتشریح  -

 تًضیح تقسیم بىذی َبی بیه المللی در حًزٌ ی اوًاع بیمبریُبی اريلًشی -

 شبیغ يمُم اريلًشی تسلط بٍ تظبَرات ببلیىی بیمبریُبی -

 تًاوبیی بیبن اَمیت يتشریح وقش اوًاع اقذامبت تشخیصی يدرمبوی در ريیکرد بٍ بیمبری َبی شبیغ يمُم اريلًشی -

 

 :حیطٍ عبطفی 

 حفظ ظبَر مىبسب يدر شبن حرفٍ ی پسشکی -

 درک جبیگبٌ ياَمیت مسئًلیت حرفٍ ای بٍ ػىًان پسشک -

 تًاوبیی برقراری ارتببط مىبسب بب اسبتیذ، سبیر فراگیران،پرسىل بیمبرستبن،بیمبران يَمراَبن بیمبر -

 اخالقی بٍ اصًل رازداری بیمبريحفظ حریم بیمبر.تًجٍ ػملی ي -

 تًاوبیی مذیریت احسبسبت ي رفتبر درمًاجٍُ بب بیمبر ايرشاوسیکسب  -

 

  ٍرياوی حرکتیحیط: 

 طراحی سنذروم تالینی و تشخیض آناتوهیک در هواجهه تا هر تیوار -

 توانایی رسیذى ته تشخیض های افتراقی و اولویت تنذی آنها در هواجهه تا هر تیوار -

 ترای رسیذى ته تشخیض نهایی.انتخاب اقذاهات تشخیظی درست و هقروى ته طرفه  -
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 انتخاب و اولویت تنذی اقذاهات درهانی در هوارد اورشانس والکتیو. -

 انذیکاسیوى ها و هکانیسن ارجاع تیواراى ته سطوح تاالتر درهانی. -

 توانایی ارزیاتی سیر وپاسخ ته درهاى در هراحل هختلف هذیریت یک تیوار. -

 

 ريش َبی تذریس

 ایفای ًمص تحث گرٍّی پرسص ٍ پاسد سرٌراًی

 پاًل PBL ًوایص عولی کارگاُ آهَزضی 

 گرٍُ کَچک              جَرًال کالب                گسارش صثحگاّی                    گرزش علوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُتیوار ضثیِ سازی ضس 

 سایر ريش َای تسریس:

 يسبیل آمًزشیمًاد ي 
 ًوَزار/ چارت ترٍضَر کاتالَگ/ تصَیر/ عکس ٍایت تَرز پاٍرپَیٌت جسٍُ کتاب

 تیوار ٍالعی تیوار استاًسارز ضسُ اضیاء ٍالعی هاکت ًرم افسار فیلن آهَزضی فایل صَتی

   سایر مًاز ي يسایل آمًزضی:

 مکبن ثرگساری آمًزش

 کالس 
سالي 

 کٌفراًس
 سایت ایٌترًت

ٍب ) 

 هجازی(
Media Lab Skill Lab ِجاهعِ زرهاًگاُ/ ترص عرص 

   :مکان َای آمًزضیسایر 

 تجبرة یبدگیری )مرتجط ثب استبد(
آضٌایی فراگیر تا تیواریْای ارٍلَشیک، تَسظ هسرس تا اًَاع ٍسایل ٍهَاز کوک آهَزضی هَجَز، ًمسٍارزیاتی هَاز آهَزضی چاپی ٍ 

 تصَیری

 ثب فراگیر(تکبلیف یبدگیری) مرتجط 
علوی تاییس ضسُ آى زرس استفازُ از تکٌیک ّای جستجَ ٍیازگیری از عریك  هٌاتعیازگیری هغالة ارائِ ضسُ زر کالس زرس، رجَع تا 

 ایٌترًت ٍپایگاُ ّای اعالعاتی

 ضًاثط آمًزشی ي سیبست َبی مذرس

زرمباحث آمًزضی طرح سًال يابُامات حضًر بٍ مًقغ ي کامل زر محل بروامٍ آمًزضی، ضرکت فؼال يپًیا اوتظارات: 

 مرتبط با آمًزش، اوجام بٍ مًقغ يمىاسب تکالیف آمًزضی تؼییه ضسٌ، حضًر بٍ مًقغ زرجلسٍ ارزضیابی بروامٍ

 چک کرزن مًبایل، يريز يذريج از کالس ) زر صًرت ویاز(: مجازَا

 يآضامیسن، وطسته صحیح ري صىسلیسایلىت ومًزن مًبایل، ػسم صحبت با مًبایل، ذًرزن  محسيزیتُا:
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 َبی ایمىی )دريس عملی/آزمبیشگبَی/ثبلیىی/عرصٍ(تًصیٍ
 احتیاط زرحیي آهَزش تا پرٍشکتَرّای ترلی ٍ اجتٌاب ازذغر ترق گرفتگی -
 99احتیاط زر تواس تا تیواراى عفًَی ٍ رعایت پرٍتکل ّای تْساضتی ٍ حفاظتی زر ترذَرز تا تیواراى هثتال تِ هٍَیس  -
 ضسى Needle stickاحتیاط زر اًجام پرٍسیجرّا ٍجلَگیری از  -

 

 فُرست مىبثع درسی

 کتاب اسویت –زکتر سین فرٍش ٍّوکاراى زرسٌاهِ تیواری ّای ارٍلَشی : -
 هثاحث تسریس ضسُ زر سر کالس -
 :ارٍلَشی اسویت، ارٍلَشی کوپل، زرسٌاهِ ارٍلَشی ایراى، زکتر سین فرٍش ٍّوکاراىمىبثع کمکی -

 ارزیبثیريش 

 OSCE Long Case صحیح / غلظ جَرکرزًی چٌس گسیٌِ ای کَتِ پاسد گسترزُ پاسد
 

Log Book Portfolio 360 0 Key Feature Mini CEX DOPS 
Short Case 

 

Clinical Work 
Sampling 

 PMP SCT CRP PUZZLE هصاحثِ چک لیست 

 تکبلیف عملی   سبیر:

 ( 8ومرٌ،  ػملی:   ، 12 وظریومرٌ:  20) از  ومرٌ ثبرم ثىذی

 کار ػملی: ومرٌ ومرٌ: تکالیف کالسی ومرٌ: حضًر ي مطارکت فؼال

 ومرٌ  :/ زيرٌامتحان پایان ترم ومرٌ :/ زيرٌامتحان میان ترم ومرٌ    کًئیس:

 سایر مًارز:
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 جذيل ترتیت ي تًالی عىبيیه ثروبمٍ وظری
ضمارٌ 

 جلسٍ
 مسرس ػىًان جلسٍ 

 زکتر اسواعیلی تٌگی هجرا 9

 زکتر یاری ضرح حال ٍ هعایٌِ زر زستگاُ ازراری 2

 زکتر فرخ پی سٌگ ّای زستگاُ ازراری 3

 زکتر اسواعیلی اٍرشاًس ّای ارٍلَشی 4

 زکتر فرخ پی ترٍهای زستگاُ ازراری 5

 زکتر رستوی جراحی ّای زستگاُ ازراری 6

 اسواعیلیزکتر  تیواری ّای اسکرٍتَم ّایپرپالزی پرٍستات 7

 زکتر یاری تَهَرّای زستگاُ ازراری 8

*تًجٍ: تارید ضريع ي پایان، زر زمان آغاز بروامٍ آمًزضی، تًسط مسؤيل زرس/ کارضىاس آمًزش، بٍ اطالع 

 فراگیران رساویسٌ ذًاَس ضس.

 

 

 کبرآمًزیجذيل ترتیت ي تًالی عىبيیه ثروبمٍ 

 مالحظات ػىًان جلسٍ  ضمارٌ جلسٍ

 ظْر 92صثح الی  8 زرهاًگاُ -تَجیْی جلسِ  9

 ظْر 92صثح الی  8 زرهاًگاُ -راًس صثحگاّی  2

 ظْر 92صثح الی  8 اتاق عول –زرهاًگاُ  –ترص  3

 ظْر 92صثح الی  8 زرهاًگاُ -کالس آهَزضی  4

 ظْر 92صثح الی  8 زرهاًگاُ -اٍرشاًس  5

 ظْر 92صثح الی  8 زرهاًگاُ -راًس صثحگاّی  6

 ظْر 92صثح الی  8 اتاق عول –زرهاًگاُ  –ترص  7

 ظْر 92صثح الی  8 زرهاًگاُ -کالس آهَزضی  8

 ظْر 92صثح الی  8 زرهاًگاُ -اٍرشاًس  9

 ظْر 92صثح الی  8 زرهاًگاُ -راًس صثحگاّی  91

 آزمًن پایان برص 99

مسؤيل زرس/ کارضىاس آمًزش، بٍ اطالع *تًجٍ: تارید ضريع ي پایان، زر زمان آغاز بروامٍ آمًزضی، تًسط 

 فراگیران رساویسٌ ذًاَس ضس.
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 کبريرزی جذيل ارائٍ ثروبمٍ 

 مذرس )مذرسبن ( مکبن ارائٍ عىًان ثروبمٍ آمًزشی

 کنفرانس آموزشی )کارورز (
 اساتیذ گروه کالس آموزش

 کالس آموزشی از طریك رزیذنت )کارورز (
 اساتیذ گروه کالس آموزش

 آموزشی با اتنذهای مشخص شذه )کارورز (رانذ 

ارولوژی، اورژانس،اتاق عمل،مشاوره در سایر بخش های بخش 

 بیمارستان
 اساتیذ گروه

*تًجٍ: تارید ضريع ي پایان، زر زمان آغاز بروامٍ آمًزضی، تًسط مسؤيل زرس/ کارضىاس آمًزش، بٍ اطالع 

 فراگیران رساویسٌ ذًاَس ضس. 
 




