معاونت آموزشی  -مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
نیمسال تحصیلی دوم 79

فرم طرح درس
نام درس :کارورزی ارولوژی

رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

محل برگزاری:

مدرس:

میزان واحد 4 :واحد

پزشکی

دکترای عمومی

بیمارستان خاتم االنبیاء و

دکتر بلوریان

بیمارستان والیت دامغان
هدف کلی درس……… :آشنایی با بیماریهای شایع کلیه و مجاری ادراری و

تناسلی…..............................................................................................................................................

منابع اصلی درس ……… :کتاب اسمیت ارولوژی ،کتاب کمپل اورولوژی…………………………………………………………………………… ….....................……………...............................................................

شماره

تاریخ

جلسه

جلسه

1

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

پنج شرح حال کامل از

معاینه بالینی بیماران مبتال به بیماری های

بیماران مبتال به بیماری های

اورولوژی و توضیح جنبه های مهم اورولوژیک



روش یاددهی
یادگیری

آموزشی

وزمان

تحلیل و تفسیر نتایج و یافته
های کلینیکی و پاراکلینیکی

دستگاه ادراری – تناسلی ،انواع عالئم و نشانه

بیماری های ارولوژی

های بالینی بیماری های ارولوژی

ودرصد آن

بخش
بر بالین بیمار

بیمارستان و

امتحان پایان

ودرمانگاه

درمانگاه
بیمارستان

شرح انواع و و نحوه انجام گرافی های مختلف

تکالیف دانشجو

ارزیابی

ارولوژی

2

مواد و وسایل

تاریخ جلسه

نحوهارزشیابی

شرح دهد

دوره و
ارزیابی کتاب
کار

بخش

ارزیابی

بر بالین بیمار

بیمارستان و

امتحان پایان

ودرمانگاه

درمانگاه

دوره و

بیمارستان

شرح دهد

ارزیابی کتاب
کار
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شماره

تاریخ

جلسه

جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

شرح انواع سنگ های ادراری از نظر ویژگی،
مکانیسم ایجاد آنها ،عالئم و نشانه های بالینی،
3

سنگ های ادراری

روشهای تشخیصی و روشهای پیشگیری از ایجاد

روش یاددهی



یادگیری

مواد و وسایل

تاریخ جلسه

آموزشی

وزمان

بخش
بر بالین بیمار

بیمارستان و

ودرمانگاه

درمانگاه
بیمارستان

آنها

تکالیف دانشجو

شرح ،تشخیص
افتراقی،
ارائه طرح
درمانی ،
روش پیشگیری

4

شرح از نظر اتیولوژی ،عالئم و نشانه های

بزرگی خوش خیم پروستات

بالینی ،تشخیص افتراقی ،روشهای تشخیص و

5

تومورهای کلیه ،مثانه،
پروستات و بیضه

عالئم و نشانه های بالینی ،روشهای تشخیصی،

6

بیماری های بیضه

نظر اتیولوژی ،عالئم و نشانه های بالینی،
روشهای تشخیصی ،درمانی و پیشگیری

ارزیابی
امتحان پایان
دوره و
ارزیابی کتاب
کار

بخش

شرح ،تشخیص

بر بالین بیمار

بیمارستان و

افتراقی ،ارائه

امتحان پایان

ودرمانگاه

درمانگاه

طرح درمانی ،

بیمارستان

روش پیشگیری

بخش

شرح ،تشخیص

ارزیابی

بر بالین بیمار

بیمارستان و

افتراقی ،ارائه

امتحان پایان

ودرمانگاه

درمانگاه

طرح درمانی ،

بیمارستان

روش پیشگیری

بخش

شرح ،تشخیص

بر بالین بیمار

بیمارستان و

ودرمانگاه

درمانگاه

افتراقی ،ارائه

درمانی و پیشگیری

توضیح انواع بیماری های بیضه و ضمائم آن از

ودرصد آن

ارزیابی

روشهای مناسب درمان

توضیح انواع تومورهای کلیه از نظر ویژگی،

نحوهارزشیابی

بیمارستان

طرح درمانی ،

دوره و
ارزیابی کتاب
کار

دوره و
ارزیابی کتاب
کار
ارزیابی
امتحان پایان
دوره و
ارزیابی کتاب
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روش پیشگیری

شماره
جلسه

7

تاریخ جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :



روش یاددهی

شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

یادگیری

توضیح انواع عفونتهای اختصاصی و غیر
انواع عفونتهای اختصاصی و

اختصاصی دستگاه ادراری – تناسلی از نظر

غیر اختصاصی دستگاه

اتیولوژی ،فیزیوپاتولوژی ،عالئم و نشانه های

ادراری  -تناسلی

بالینی ،روشهای تشخیصی،تشخیصهای

مواد و وسایل

تاریخ جلسه

آموزشی

وزمان

تکالیف دانشجو

کار

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

بخش

شرح ،تشخیص

بر بالین بیمار

بیمارستان و

ارزیابی

افتراقی،

امتحان پایان

ودرمانگاه

درمانگاه

ارائه طرح

دوره و

بیمارستان

درمانی ،

ارزیابی کتاب

روش

کار

افتراقی ،روشهای درمان و پیشگیری

پیشگیری

8

نارسایی حاد و مزمن کلیه

بخش

شرح ،تشخیص

شرح نارسایی حاد و مزمن کلیه از نظر

بر بالین بیمار

بیمارستان و

ارزیابی

افتراقی،

امتحان پایان

اتیولوژی ،عالئم و نشانه های بالینی ،روشهای

ودرمانگاه

درمانگاه

ارائه طرح

دوره و

بیمارستان

درمانی ،

ارزیابی کتاب

روش

کار

تشخیصی ،اندیکاسیونهای درمان و روشهای
درمان مناسب

پیشگیری

شرح انواع هماچوری از نظر اهمیت،
9

انواع هماچوری

اتیولوژی ،روشهای تشخیصی ونحوه برخورد
با آن

بخش

شرح ،تشخیص

ارزیابی

بر بالین بیمار

بیمارستان و

افتراقی،

امتحان پایان

ودرمانگاه

درمانگاه

ارائه طرح

دوره و

بیمارستان

درمانی ،

ارزیابی کتاب

روش

کار

پیشگیری
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شماره
جلسه

11

تاریخ جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

ریفالکس وزیکواورتر

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :



روش یاددهی

شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

یادگیری

مواد و وسایل

تاریخ جلسه

آموزشی

وزمان

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

بخش

شرح ،تشخیص

شرح ریفالکس وزیکواورتر از نظر

بر بالین بیمار

بیمارستان و

ارزیابی

افتراقی،

امتحان پایان

اتیولوژی ،عالئم و نشانه های بالینی،

ودرمانگاه

درمانگاه

ارائه طرح

دوره و

بیمارستان

درمانی ،

ارزیابی کتاب

روش

کار

تشخیص های افتراقی ،روشهای تشخیصی
و روشهای پیشگیری مناسب

پیشگیری

11

ناباروری در مردان

12

تعریف ناباروری در مردان و توضیح روشهای

بخش

شرح ،تشخیص

بر بالین بیمار

بیمارستان و

ارزیابی

افتراقی،

امتحان پایان

ودرمانگاه

درمانگاه

ارائه طرح

دوره و

بیمارستان

درمانی ،

ارزیابی کتاب

روش

کار

تشخیصی و درمانی مناسب

پیشگیری
بخش

شرح ،تشخیص

توضیح تروما و اورژانس ها اتیولوژی از

بر بالین بیمار

بیمارستان و

ارزیابی

افتراقی،

امتحان پایان

تروما و اورژانس ها

نظر عالئم و نشانه های بالینی ،روشهای

ودرمانگاه

درمانگاه

ارائه طرح

دوره و

اتیولوژی

تشخیصی ،تشخیصهای افتراقی ،روشهای

بیمارستان

درمانی ،

ارزیابی کتاب

روش

کار

درمانی و پیشگیری مناسب

پیشگیری
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شماره
جلسه

تاریخ جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

شرح اندیکاسیونهای انجام پیوند کلیه،
13

اندیکاسیونهای انجام پیوند

ویژگیهای دهنده و گیرنده پیوند ،روشهای

کلیه

انجام آن ،عوارض آن و اقداماتی که باید بعد



روش یاددهی
یادگیری

مواد و وسایل

تاریخ جلسه

آموزشی

وزمان

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

بخش

شرح ،تشخیص

بر بالین بیمار

بیمارستان و

ارزیابی

افتراقی،

امتحان پایان

ودرمانگاه

درمانگاه

ارائه طرح

دوره و

بیمارستان

درمانی ،

ارزیابی کتاب

روش

کار

انجام پیوند رعایت گردد

پیشگیری

14

کانتر های ادراری

توضیح کاربرد هر کدام از کانترهای ادراری

بخش

شرح و مطالعه

ارزیابی

بر بالین بیمار

بیمارستان و

منابع

امتحان پایان

ودرمانگاه

درمانگاه
بیمارستان

دوره و
ارزیابی کتاب
کار
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