هؼبونت آهوزشی  -هرکس هطبلؼبت و توسؼه آهوزش پسشکی دانشگبه آزاد اسالهی واحذ شبهرود
نیوسبل تحصیلی …دوم

فرم طرح درض
نبم درض  :بیوبریهبی ارتوپذی

رشته تحصیلی:

هقطغ تحصیلی دانشجویبى:

هحل برگساری:

هذرض:

هیساى واحذ 1 :واحذ

پسشکی

دکترای ػووهی

دانشکذه ػلوم پسشکی

دکتر بلوریبى

……95 -96

هذف کلی درض :آشنایی با اتیولوژی  ،پاتوژنز  ،عالیم  ،تشخیص و درمان بیماریهای ارولوژی
حضىر و غيبة كالسي +2 /0 ::تب  -2 /0نمره (ارفبق یب کسر نمره نهبئي)
سئىال و جىاة كالسي براي دانشجىیبن در جهت ارزیببی ميسان آمبدگي دانشجىیبن
در پبیبن ترم آزمىن چند گسینو ای برای ارزیببی نهبیی بو عمل می آید (  18نمره)
شوبره

تبریخ

اهذاف هیبنی

اهذاف ویصه (بر اسبض سه حیطه اهذاف آهوزشی  :شنبختی ،ػبطفی،

جلسه

جلسه

(رئوض هطبلب)

رواى حرکتی)

هؼبینه بیوبری

-آنبتوهی سیستن ادراری را بیبى کنذ.

و بررسی

 -ػولکرد وفیسیولوشی سیستن ادراری وهکبنیسن ادرار را

دستگبه

بیبى کنذ.

ادراری

 -نحوه هؼبینه کلیه هب و پروستبت را شرح دهذ.
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روش یبددهی



یبدگیری

سخنرانی
هببحثه

هواد و وسبیل

تبریخ جلسه

آهوزشی

وزهبى

تکبلیف دانشجو

نحوهارزشیببی
ودرصذ آى

ویذئو

اهتحبى

پروشکتور

تئوری هیبى

کبهپیوتر

هطبلؼه هنببغ

وایت برد

دوره و
پبیبى دوره

 -واریکوسل و هیذروسل را توضیح دهذ.
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سنگهبی

 -ػلل هبدرزادی و اکتسببی انسذاد روده ادراری را نبم

ویذئو

ادارای

ببرد.

پروشکتور

 -ػلل داخلی و خبرجی سنگهبی ادراری را لیست نوبیذ.

سخنرانی

کبهپیوتر

 -تظبهرات ببلینی سنگهبی ادراری را بیبى نوبیذ .

هببحثه

وایت برد

 -انواع سنگهبی ادراری را شرح دهذ.

اهتحبى
تئوری هیبى
هطبلؼه هنببغ

دوره و
پبیبى دوره

 درهبى سنگهبی ادراری را شرح دهذ. روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

شوبره

تبریخ

اهذاف هیبنی

اهذاف ویصه (بر اسبض سه حیطه اهذاف آهوزشی :

جلسه

جلسه

(رئوض هطبلب)

شنبختی ،ػبطفی ،رواى حرکتی)

توهورهبی دستگبه

-ریسک فبکتورهبی آدنوکبرسینوم کلیه و هثبنه را

ادراری 1و2

بیبى نوبیذ.

( 2جلسه)

 -ػالئن آدنوکبرسینوم کلیه وهثبنه را در بیوبراى

روش
یبددهی
یبدگیری

هواد و وسبیل
آهوزشی

تبریخ
جلسه
وزهبى

تکبلیف

نحوهارزشیببی

دانشجو

ودرصذ آى

بیبى نوبیذ.
 اقذاهبت تشخیصی توهورهبی هثبنه  ،کلیه را شرحدهذ.
 سیر و پیشرفت کبنسر هبی هثبنه و کلیه را رکرکنذ.
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ویذئو

 -اقذاهبت درهبنی توهور هبی کلیه و هثبنه را بیبى

سخنرانی

پروشکتور

نوبیذ.

هببحثه

کبهپیوتر

 -ریسک فبکتور هبی توهور پروستبت و بیضه را بیبى

اهتحبى تئوری
هطبلؼه هنببغ

هیبى دوره و
پبیبى دوره

وایت برد

نوبیذ.
 ػالئن ببلینی توهورهبی پروستبت و بیضه را دربیوبراى هبتال شرح دهذ.
 اقذاهبت الزم جهت تشخیص توهور پروستبت وبیضه را شرح دهذ.
 اقذاهبت درهبنی توهورهبی بیضه و پروستبت رابیبى کنذ.
 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

ػفونتهبی دستگبه

-پبتوشنس هب و هکبنیسن هبی دفبػی در ػفونت

ادراری )(UTI

ادراری را بیبى نوبیذ.
 -ػالین کلینیکی و تشخیص افتراقی و درهبى
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ویذئو

پیولونفریت حبد و سیستیت حبد را بیبى نوبیذ.

سخنرانی

پروشکتور

 -هوارد اورشانسی ػفونتهبی ادراری را بیبى

هببحثه

کبهپیوتر

نوبیذ.

اهتحبى تئوری
هطبلؼه هنببغ

هیبى دوره و
پبیبى دوره

وایت برد

 ػالئن کلینیکی و اقذاهبت تشخیصی اپیذیذهیو ازکیت وپروستبتیت را بیبى نوبیذ.

اورتریتهب

ػالین کلینیکی و تشخیص افتراقی و درهبى اورتریت
حبد را بیبى نوبیذ.
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ویذئو
سخنرانی

پروشکتور

هببحثه

کبهپیوتر

اهتحبى تئوری
هطبلؼه هنببغ

هیبى دوره و
پبیبى دوره

وایت برد
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تنگیهب و ػوارض

-ػلل هبدر زادی و اکتسببی انسذاد ادراری را نبم

ویذئو

دستگبه ادراری

ببرد.

پروشکتور

 -ػوارض انسذاد را توضیح دهذ.

سخنرانی

کبهپیوتر

 -نحوه هؼبینه کبهل کلیه هب و پروستبت را شرح دهذ.

هببحثه

وایت برد

 ػولکرد و فیسیولوشی سیستن ادراری را بیبى کنذ. -واریکوسل و هیذروسل را توضیح دهذ.

اهتحبى تئوری
هطبلؼه هنببغ

هیبى دوره و
پبیبى دوره

