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شتي ردماني جهرم  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

(دوره طرح )غیرحضوری  

Course plan           
 

 

  

 

 تهيه کنندگان:

 یورولوژی  اساتيد گروه

و    

کاری   و مرکز آموزش مجازی   و توسعه آموزش زپشكيمرکز مطالعات  ربانهم رزیی ردسي  كميته با هم

 تدوین کننده:استاد 

 

1911سال  

 

 پزشکی دانشگاه / دانشکده
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  4تعداد واحد : یورولوژی کارآموزینام درس :

  مدت زمان ارائه درس :   دانشجویان باليني رشته و مقطع تحصيلي :

  ایان :زمان شروع و پ :  و استاد مربوطه اساتيد همکار ،مسئول درس 

دروس علوم پايه ، فيزيوپاتولوژي و مقدمات پزشكي  پيشنياز :

 تئوري و عملي

آموزش غير حضوری : استفاده از سامانه  آموزش:فضای 

 مدیریت 

با ساعات لحاظ شده به تددري  محتدواي مجدادي در سدامانه يدادگيري       و در طي اين درس متناسب دراين درس جهت دانشجويان ورودي ...... بصورت تيمي )چنداستاد(بصورت غيرحضوري ارائه مي گرددشرح دوره : 

رفت بادخورد اد استاد به منظور ارديابي تكويني اد يادگيري دانشجو انجام خواهد گالكترونيک به صورت افالين يا آنالين قرار مي گيرد شايان ذکر است براساس اين طرح دوره تعامالت دانشجويان و دريافت بادخورد و ارائه 

 و پس آدمون نهايي متناسب با شرايط به صورت آنالين و يا حضوري برگزار خواهد شد. .
 

 ف نهایي دوره: اهدا
 

 ف نهایي دورهاهدا ردیف
 بيماريهاي اورژانسي مثل پيچ خوردگي بيضه ، پرياپيسم ، احتباس ادراري حاد ، دردهاي کوليک کليوي فيموديسوپارافيموريس را تشخيص دهد . 1
 اقدامات اوليه براي موارد اورژانسي فوق الذکر را انجام دهد .  2

 ريزاسيون انجام دهد .تبطور صحيح و در شرايط استريل براي بيماراني که نياد دارند کات 3

 دردهاي کوليكي بيماران را تسكين دهد . 4

 نسدادي ... به مراکز و مراجع باالتر را شرح دهد.موارد ارجاع فوري بيماران مثل پيچ خوردگي بيضه ، پرياپيسم ، يوروپاتي ا 5

 تفسير اوليه آدمايشات ادراري ، آناليز اسپرم و عكسهاي راديوگرافي را انجام دهد. 6

 بتواند موارد ساده عفونت هاي ادراري را تشخيص و درمان  نمايد. 7

 تناسلي را انجام دهد.-اقدامات اوليه تروماي سيستم ادراري   8

 ال جراحي ساده مثل ترميم پارگيهاي سطحي اسكروتوم و ختنه را انجام دهد .اعم 9

 بتواند عفونتهاي مقاربتي را تشخيص و درمان نمايد. 11

 راهنمايي هاي  الدم در خصوص نحوه برخورد با شريک جنسي افراد مبتال  به بيمار ي مقاربتي را توضيح دهد. 11

 ت جنسي را به بيمار توضيح دهد.اطالعات اوليه راجع به اختالال 12

 عالئم و نشانه هاي اوليه تومور هاي سيستم ادراري را شرح دهد. 13

 در پايان دوره قادر به گرفتن شرح حال کامل اد بيماران اورولوژي باشد. 14
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11 follow up    .اوليه بيماران با عفونت هاي ادراري را انجام دهد 

 و سو نوگرافي سيستم ادراري (  U/A  ,U/Cاده  و غير تهاجمي سنگ هاي سيستم ادراري را انجام دهد. .)مثل درخواست بررسي هاي پاراکلينيكي س 11

 بررسي هاي پاراکيلينيكي اوليه در خصوص  بيماران مبتال به رفالکس انجام دهد. 17

 آشنايي اوليه  با اختالالت اوليه مادر دادي سيستم ادراري کسب نمايد. 18

 را انجام دهد.BPHتشخيص و درمان اوليه بيماري  19

 تشخيص و درمان نهايي اپيديميست را انجام دهد.  21

 تشخيص و درمان اوليه فيموديس و پارا فيموديس را انجام دهد. 21

 بررسي هاي پاراکلينيكي ساده ناباروري را توضيح دهد. 22

 بتواند پريابيسم را تشخيص دهد. 23

 خورد اوليه با بيمار مبتال به احتباس ادراري را انجام دهد. بتواند بر 24

 بي اختياري ادراري و علل مربتبط با آن را توضيح دهد. 21

 نجام دهد.اشرح حال و معاينه فيزيكي پنيس نزول نكرده را  21

 اطالعات الدم در خصوص کيستهاي کليه را کسب نمايد. 27

 وضيح دهد.موارد ارجاع کسيتهاي کليه را ت 28

 ما مجراي ادراري را بداند.ورهيز اد کاتتريزاسيون بيماران با پروستتيت حاد و ترپ 29
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 جدول زمانبندي دروس
روش ها و مدلهای ارائه **** سرفصل مطالب

 درس بصورت غیر مجازی 

ابزارهای تعاملی استاد با *** نوع محتوا*

 دانشجو جهت ارائه محتوای درس

موزش )فضای آ 

 غیرحضوری(

ساعت 

 ارائه

آموزشهای **

 حمایتی و مکمل 

 روش ارزشیابی

)تکوینی و 

 پایانی(

 سطح یادگیری

***** 

هیستوری و فیزیکال اگزم و عالئم 

 بالینی اورولوژی

-واتساپ 8-11  استفاده از محیط ادوب کانکت واتساپ-آموزش آنالین آموزش در گروههای کوچک
ebook 

Mini osce-

امتحان پایان 

 دوره

-فهمیددددددد  

 کاربرد

-واتساپ 8-11  استفاده از محیط ادوب کانکت واتساپ-آموزش آنالین آموزش در گروههای کوچک Renal colicسنگ های ادراری
ebook 

Mini osce-

امتحان پایان 

 دوره

-فهمی  

 کاربرد

-واتساپ 8-11  از محیط ادوب کانکتاستفاده  واتساپ-آموزش آنالین آموزش در گروههای کوچک مثانه نوروژنیک
ebook 

Mini osce-

امتحان پایان 

 دوره

-فهمی  

 کاربرد

-واتساپ 8-11  استفاده از محیط ادوب کانکت واتساپ-آموزش آنالین آموزش در گروههای کوچک اختالالت جنسی
ebook 

Mini osce-

امتحان پایان 

 دوره

-فهمی  

 کاربرد

-واتساپ 8-11  استفاده از محیط ادوب کانکت واتساپ-آموزش آنالین وههای کوچکآموزش در گر بیماری های پروستات
ebook 

Mini osce-

امتحان پایان 

 دوره

-فهمی  

 کاربرد

-واتساپ 8-11  استفاده از محیط ادوب کانکت واتساپ-آموزش آنالین آموزش در گروههای کوچک بی اختیاری ادراری
ebook 

Mini osce-

امتحان پایان 

 دوره

-می  فه

 کاربرد

-واتساپ 8-11  استفاده از محیط ادوب کانکت واتساپ-آموزش آنالین آموزش در گروههای کوچک راند + ترومای دستگاه ادراری
ebook 

Mini osce-

امتحان پایان 

 دوره

-فهمی  

 کاربرد
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-واتساپ 8-11  ادوب کانکت استفاده از محیط واتساپ-آموزش آنالین آموزش در گروههای کوچک راند + مشکالت حاد اسکروتوم
ebook 

Mini osce-

امتحان پایان 

 دوره

-فهمی  

 کاربرد

-واتساپ 8-11  استفاده از محیط ادوب کانکت واتساپ-آموزش آنالین آموزش در گروههای کوچک احتباس ادراری و کاتتریزاسیون
ebook 

Mini osce-

امتحان پایان 

 دوره

-فهمی  

 کاربرد

-واتساپ 8-11  استفاده از محیط ادوب کانکت واتساپ-آموزش آنالین آموزش در گروههای کوچک تومورهای دستگاه ادراری
ebook 

Mini osce-

امتحان پایان 

 دوره

-فهمی  

 کاربرد

 

 

 

 

 (و شكبه هاي اجتماعيadobe connect ، ،آمودش آنالينپادکست، ويدئوکست،مالتي مديا، آدمونهاي آنالين )نوع محتوا: شامل : *
  

 (،استفاده اد کتابخانه هاي ديجيتال استفاده اد شبكه اجتماعي )واتساپ، اينستا، تلگرام،آرمان و ايبوک ها)مودشهاي حمايتي و مكمل : آ **
 

  (fcc،اسكايپ،دوم ،روم ،اسكايکانكتادوب اده اد محيط استف)ابزارهاي تعاملي استاد با دانشجو:  ***

 (... و pbl، مدلهاي يادگيري ترکيبي ، فليپ ، آمودش در گروههاي کوچک )رمجادي : روشها و مدلهاي ارائه درس بصورت غي**** 

 (سطح يادگيري : دانش:)به يادسپاري، فهميدن، کاربرد، تجليل، نقد وارديابي ، ترکيب قضاوت***** 

 (ي حيطه نگرش عاطفي :)دريافت و توجه ، واکنش نشان دادن ، اردشگذاري، سادماندهي اردشها، دروني ساد

حيطه روان حرکتي : )تقليد، اجراي مستقل، سرعت و دقت ، هماهنگي حرکتي ، عادي شدن (
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، کمتژيااي سپرينگ  ، نرم افزاراسنگيت  نرم افزار بكارگرفته شده در توليد محتوا : به عنوان مثال صداگذاري روي اساليد

 استوري الين
 

 

 

 رسیم فروشکتاب ارولوژی عمومی،نوشته دکتر ناصمنابع درسی : 

 

 

 :نحوه ارزشيابي 

 ارزشيابي تکویني و ارزشيابي پایاني : 

 در صورت رعايت مالک هاي دير .... درصد نمره در نمره نهايي لحاظ مي شود به دانشجو تعلق ارزشيابي تکویني : -

 مي گيرد.

 

 
 

 پاسخ به موقع به تكاليف فردي اد فضاي يادگيري الكترونيک -

 

 
 

 و تاالر گفتگوآنالين امالت شرکت فعال در تع -

 
 

 

 مشارکت فعاالنه در کوئيز هاي ثبت شده در سامانه -

 

 

 

 نحوه محاسبه نمره کل درس :
 

 ....درصد کسب شده )کوئیزهای برگزارشده در طول ترم ( 

 توسط هر دانشجو(... درصد کسب شده )از انجام تکالیف فردی انجام شده  

 )مشارکت فعال در تعامالت و تاالر گفتگو(روهی ...درصد کسب شده از انجام تکالیف گ 

 ...درصد کسب شده از آزمون میانترم بصورت غیر حضوری 

 .... درصد کسب شده در آزمون پایان ترم  

 )پورتفولیو، تحقیق و ...(......درصد کسب شده از پروژه های کالسی  

 نمره نهایی براساس جمع هرتعداد از آیتم های ذکر شده می باشد. 
 

 ررات : مق
 نمره 11حد نمره قبولي : 

 هاي آنالين تعداد دفعات مجاد غيبت در کالس 

 مشارکت دانشجويان در کليه آدمونهاي حين ترم، کوئيزها و امتحان پاياني ضروري است 
 


