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 اهداف کلی

 

 :از پایان دوره کارورز باید بتواند پس

, اًجبم هؼبیٌِ فیشیىی ٍ ثب استفبدُ هٌبست اس الذاهبت تطخیصی  ٍ تفسیز آًْب, پس اس اخذ ضزح - 1

. تطخیص احتوبلی ٍ تطخیصْبی افتزالی را هطزح ًوبیذ

ثیوبراى ارٍلَصی را ثِ گزٍّْبی ًبهجزدُ ضذُ در سیز تمسین ًوَدُ ٍ ثزای ّز گزٍُ الذام هٌبست را اًجبم - 2

 (لیست ثیوبری ّب در اًتْب پیَست ضذُ است)دّذ 

-A ٍ ُثیوبری ّبی ارٍلَصی سبدُ وِ ثز اسبس گبیذ الیٌْب تَاًبیی درهبى آًْب را دارد تحت درهبى لزار داد 

. پیگیزی هٌبست را اًجبم دّذ

-Bِفَرا ثِ هتخصص ارٍلَصی ارجبع دّذ,  ثیوبری ّبی اٍرصاًس ارٍلَصی وِ پس اس اًجبم الذاهبت اٍلی .

-C ِثیوبری ّبی غیزاٍرصاًسی وِ ثبیستی تَسط هتخصص ارٍلَصی درهبى ضًَذ را پس اس اًجبم الذاهبت اٍلی 

. تطخیصی ٍ درهبًی ارجبع ًوبیذ

. ثیوبراًی وِ تَسط هتخصص ارٍلَصی درهبى ضذُ اًذ را پیگیزی ًوبیذ- 3

. چگًَگی استفبدُ اس الذاهبت تطخیصی ٍ تفسیز آًْب را ثذاًذ- 4

  



 

 بسته آموزشی

 

آهَسش تئَری در والس - الف

آهَسش ػولی - ة

 ضزوت فؼبل در فزآیٌذ تطخیص ٍ درهبى ثیوبراى ارٍلَصی - حضَر در اٍرصاًس در سبػتْبی وطیه

. هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ اٍرصاًس تحت ًظبرت دستیبر ارٍلَصی

 گزفتي ضزح حبل اس ثیوبراى ثستزی ضذُ در ثخص-  حضَر در ثخص  .

 ُفلَّب ٍ اسبتیذ , آهَسش تَسط دستیبراى - حضَر در اتبق ػول ٍ درهبًگب

  LOG BOOK, ًوزُ پبیبى دٍرُ ثز اسبس حضَر ٍ غیبة- ج

 

 حیطه تئوری کبرورزی ارولوشی

 

ّوبچَری - 1

سٌگْبی سیستن ادراری - 2

صذهبت ًبفذ ٍ غیز , Testicular Torsion)اٍرصاًس ّبی ارٍلَصی ٍ تزٍهب ثِ دستگبُ ادراری تٌبسلی - 3

 ( ، فیوَسیس ٍ پبرافیوَسیسpenile fracture, ًبفذ

 (پزٍستبت ٍ ثیضِ, هثبًِ, ولیِ)تٌبسلی - تَهَرّبی سیستن ادراری- 4

ثشرگی خَش خین پزٍستبت - 5

اپیذیوَارویت ٍ پزٍستبتیت , ػفًَتْبی دستگبُ ادراری- 6

ثیوبری ّبی همبرثتی ٍ ضبیؼبت پَستی دستگبُ تٌبسلی - 7

ٍاریىَسل - ّیذرٍسل- 8

ختٌِ ٍ ػَارض آى - 9

 (رفالوس ادراری, UDT , UPJO, ّیپَسپبدیبس)آًَهبلی ّبی هبدرسادی ارٍلَصی - 10

 

 

 

 



 

 

گزفتي ضزح حبل اس ثیوبراى ارٍلَصی - 1

هؼبیٌِ فیشیىی ثیوبراى ارٍلَصی - 2

 CVA Tendernessهؼبیٌِ ضىن ٍ ثزرسی - 

 bulgingهؼبیٌِ سَپزاپَثیه ٍ ثزرسی تٌذرًس یب - 

هؼبیٌِ پزٍستبت اس طزیك روتَم - 

 (آلت تٌبسلی, ثیضِ ّب ٍ طٌبة اسپزهبتیه)هؼبیٌِ دستگبُ تٌبسلی خبرجی - 

 

: تفسیز آسهبیطبت ارٍلَصی-3

 سیتَلَصی BHCG, AFP,LDH,PSA,آسهبیطْبی تطخیص سزطبًْب هبًٌذ , آسهبیص وبهل ٍ وطت ادرار - 

ادراری 

پزٍتئیي ادرار ,  ولیزاًس وزاتیٌیي BUN, Cr,: آسهبیص ّبی ثزرسی ولیِ ّب- 

: استفبدُ ٍ تفسیز رٍضْبی هختلف تصَیزثزداری- 4

سًََگزافی - 

 -CT اسىي ثذٍى تشریك ٍ ثب تشریك هبدُ حبجت 

 -VCUG, RUG, IVU, KUB 

 -MRI 

اسىي ایشٍتَح - 

اًجبم سًَذاص استزیل اس راُ هجزای ادراری در ثیوبراى هذوز ٍ هًَث  - 5

. تخلیِ هثبًِ اس سَپزاپَثیه- 6

,  پزٍستبت ٍ تَهَر هثبTURًِ, سیستَسىَپی)هطبّذُ اػوبل جزاحی ضبیغ ارٍلَصی در اتبق ػول - 7

 (ّیذرٍسل ٍ ٍاریىَسل, ختٌِ, جزاحی ّبی اًذٍسىپیه سٌگ, پزٍستبتىتَهی 

 

 

 

 

 

 حیطه عملی کبرورزی ارولوشی



 

 

 

-Aثیوبری ّبی سبدُ وِ وبرٍرس تَاًبیی درهبى آًْب را دارد  :

رتبًسیَى ادراری - 

ػفًَت ّبی سبدُ ادراری - 

درهبى ثیوبر دچبر ػالئن اًسذادی گزدى هثبًِ - 

اپیذیذیوَارویت سبدُ - 

ثیوبری ّبی همبرثتی - 

 (درهبى اٍلیِ ٍ تسىیي درد)وَلیه ولیَی - 

-B ثیوبری ّبی اٍرصاًس ًیبسهٌذ ارجبع فَری 

 (ضٌبخت سهبى طالیی درهبى )ثیوبر هجتال ثِ پیچص طٌبة ثیضِ - 

ثیوبر هجتال ثِ اًسذاد ادراری هٌجز ضذُ ثِ آًَری یب الیگَری ٍ یب ّوزاُ تت - 

ثیوبر هجتال ثِ صذهبت ًبفذ ٍ غیزًبفذ دستگبُ تٌبسلی خبرجی - 

 (پزیبپیسن)ثیوبر دچبر ًؼَظ دردًبن - 

-Cثیوبراى غیزاٍرصاًس وِ ثبیستی ثِ هتخصص ارٍلَصی ارجبع ضًَذ  :

 (complicated UTI)ػفًَتْبی ادراری پیچیذُ - 

اپیذیوَارویت طَل وطیذُ وِ ثِ درهبى سزپبیی پبسخ ًذادُ - 

سٌگْبی دستگبُ ادراری وِ اهىبى دفغ خَدثخَدی آًْب ًوی ثبضذ - 

 وِ ثِ درهبى ّبی دارٍیی پبسخ ًذادُ است BPHثیوبر - 

 ( یب هؼبیٌِ روتبل غیزطجیؼیPSAافشایص )ضه ثِ سزطبى پزٍستبت - 

تَدُ ّب ٍ ویستْبی ووپلىس ولیِ - 

تَدُ ثیضِ - 

ّوبچَری در گزٍّْبی پزخطز ثزای وبًسز هثبًِ - 

ٍاریىَسل ٍ ّیذرٍسل ًیبسهٌذ جزاحی - 

 (ّیذرٍسل ارتجبطی ٍ ّزًی ایٌگَیٌبل, UDT, ّپَسیبدیبس)ثیوبری ّبی هبدرسادی دستگبُ تٌبسلی - 

 ّیذرًٍفزٍس - 
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