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 :پس از پایان دوره فراگیر باید بتواند

تؾخیص احتوبلی ٍ . هعبیٌِ فیشیکی السم را اًجبم دّذ, اس ثیوبر دچبر هؾکل ارٍلَصی ؽزح حبل ثگیزد- 1

 تؾخیصْبی افتزالی را هطزح ًوبیذ ٍ راّْبی رعیذى ثِ تؾخیص لطعی را ارائِ ًوبیذ

ًحَُ ثزخَرد ثب . ثیوبریْبی ؽبیع ارٍلَصی را ثؾٌبعذ ٍ راّْبی پیؾگیزی احتوبلی اس آًْب را ارائِ ًوبیذ- 2

 .ثیوبریْبی ؽبیع ٍ رٍؽْبی درهبًی آًْب را ثذاًذ

 .چگًَگی اعتفبدُ اس اثشارّبی تؾخیصی کلیٌیکی ٍ پبراکلیٌیک را در ثیوبریْبی ارٍلَصی ؽزح دّذ- 3

 

 

 

  عبعت40جوعب  ( صجح8- 30/9)آهَسػ تئَری در کالط - الف

 : عبعت کِ ؽبهل هَارد سیز اعت104 جوعب–آهَسػ عولی - ة

 40آهَسػ در ثخؼ تَعط اعبتیذ گزٍُ -  عبعت حضَر در ثخؼ ارٍلَصی ٍ گزفتي ؽزح حبل اس ثیوبراى

ّز داًؾجَ هَظف اعت در طَل دٍرُ اس دٍ ثیوبر ؽزح حبل گزفتِ ٍ تب پبیبى ّفتِ دٍم . اًجبم هی ؽَد

 .ثِ دفتز آهَسػ تحَیل دّذ

 40آهَسػ تَعط دعتیبراى عبل عَم ٍ چْبرم ٍ فلَّب -  عبعت حضَر در درهبًگبُ ارٍلَصی ٍ اٍرصاًظ 

 :اهداف کلی

 :بسته آموزشی



 15هؾبّذُ اعوبل جزاحی ؽبیع ارٍلَصی ٍ آهَسػ -  عبعت حضَر در اتبق عول ٍ ثخؼ عٌگ ؽکي

 .تَعط اعبتیذ اًجبم هیگیزد

 9 عبعت حضَر در skill lab : عًَذاص ٍ ثخیِ سدى در - هعبیٌِ رکتبل- اًجبم هعبیٌِ صًیتبلskill lab 

 .آهَسػ دادُ هی ؽَد

 فعبلیت پضٍّؾی - ج

 ّز داًؾجَ هَظف اعت اس ثیي هَضَعبت تعییي ؽذُ در رٍس اٍل ؽزٍع دٍرُ یک هَضَع را –ًَؽتي همبلِ 

 در هَرد آى تحمیك کزدُ ٍ هطبلت ًَؽتِ ؽذُ را در پبیبى ّفتِ عَم ثِ آهَسػ تحَیل دّذ, اًتخبة ًوَدُ 

 :ًوزُ پبیبى دٍرُ- د

 ( ًوزُ 15) ٍ آسهَى کتجی ٍ ؽفبّی ( ًوزُ 3) ؽزح حبل ٍ همبلِ ارائِ ؽذُ ,  ( ًوزُ 2 )ثز اعبط حضَر ٍ غیبة 

 .کِ در چْبرؽٌجِ آخز دٍرُ ثزگشار هی گزدد تعییي هی ؽَد

 

 

 

 هزٍری ثز آًبتَهی ٍ فیشیَلَصی دعتگبُ ادراری- 1

 عالئن ٍ ًؾبًِ ّبی ثیوبری ّبی ارٍلَصی- 2

 رٍػ ّبی آسهبیؾگبّی ٍ تصَیز ثزداری در ارٍلَصی- 3

 ّوبچَری- 4

 عٌگْبی عیغتن ادراری- 5

, صذهبت ًبفذ ٍ غیز ًبفذ, Testicular Torsion)اٍرصاًظ ّبی ارٍلَصی ٍ تزٍهب ثِ دعتگبُ ادراری تٌبعلی - 6

penile fractureفیوَسیظ ٍ پبرافیوَسیظ ، ) 

 (پزٍعتبت ٍ ثیضِ, هثبًِ, کلیِ) تٌبعلی –تَهَرّبی عیغتن ادراری - 7

 ثشرگی خَػ خین پزٍعتبت- 8

 اپیذیوَارکیت ٍ پزٍعتبتیت- عفًَتْبی دعتگبُ ادراری- 9

 ثیوبری ّبی همبرثتی ٍ ضبیعبت پَعتی دعتگبُ تٌبعلی- 10

 (ّیذرٍعل, ٍاریکَعل)ثیوبری ّبی خَػ خین اعکزٍتَم - 11

 (ثیضِ ًشٍل ًکزدُ, ّپَعپبدیبط)آًَهبلی ّبی دعتگبُ تٌبعلی - 12

 (UPJتٌگی , رفالکظ ادرار)آًَهبلی ّبی هبدرسادی عیغتن ادراری - 13

 تبسُ ّبی ارٍلَصی - 14

 حیطه تئوری کبر آموزی ارولوشی



 حیطه عملی کبرآموزی ارولوشی
 

 گزفتي ؽزح حبل اس ثیوبراى ارٍلَصی ثغتزی در ثخؼ ٍ هزاجعِ کٌٌذُ ثِ درهبًگبُ ارٍلَصی- 1

 هعبیٌِ فیشیکی ثیوبراى ارٍلَصی- 2

 CVA Tendernessهعبیٌِ ؽکن ٍ ثزرعی - 

 bulgingهعبیٌِ عَپزاپَثیک ٍ ثزعی تٌذرًظ یب - 

 هعبیٌِ پزٍعتبت اس طزیك رکتَم- 

 (آلت تٌبعلی, ثیضِ ّب ٍ طٌبة اعپزهبتیک )هعبیٌِ دعتگبُ تٌبعلی خبرجی - 

  (PSAتغتْبی عولکزد کلیَی  ٍ , آًبلیش ٍ تغت ادرار)تفغیز آسهبیؾبت ارٍلَصی -3

 اعکي ٍ اعکي ّبی CT , VCUG, RUG, IVP, KUB, عًََگزافی)خَاًذى ٍ تفغیز تصَیزّبی ارٍلَصی - 4

 (ّغتِ ای

 هؾبّذُ ًحَُ اًجبم عًَذاص اعتزیل ٍ آؽٌبیی اًَاع کبتتزّب ٍ هَارد اعتفبدُ اس آًْب- 5

, جزاحی ّبی اًذٍعکپیک عٌگ  , TUR, عیغتَعکَپی)هؾبّذُ اعوبل جزاحی ؽبیع ارٍلَصی در اتبق عول - 6

 (ّیذرٍعل ٍ ٍاریکَعل, ختٌِ

 


