
 

 

 
 معاونت آموزش بیمارستان پیمانیه

 قابل توجه دانشجویان گرامی : 

 صبح فردا 8صبح تا  8ساعات حضور اینترن  ها در بخش شنبه تا چهارشنبه از -1

  شب  9صبح تا  8در بخش شنبه تا چهارشنبه از  استیودنت ها ساعات حضور 

 .موظفند تا پایان ساعت کشیک در بخش حضور داشته باشندر روز های ه کشیک-2

 .نشجویان در بیمارستان الزامی استحضور تمام وقت دا-3

 .الزامی است و استیودنتها  گ حضور همه اینترن هادر راند روزانه اتندین-4

 .عدم حضور در بخش بدون مرخصی غیبت محسوب می شود-5

 .ن به عهده کشیک همان روز می باشدبه عهده گروه مقیم در بخش و بعد از آ 2مسئولیت انجام امور بخش تا ساعت -6

 .ست به جز اینترن در زمان ضرورتدر زمان برگزاری کنفرانس ها حضور تمامی دانشجویان الزامی ا-7

 .شد هر جلسه در نمره نهایی دانشجو منظور خواهد غیبت در-8

 .رولوژی می باشندپوشش دادن بخش اوهای هر روز موظف به  اینترن-9

در صورتی که کنفرانس  .بعد از ظهر است 2ق عمل از شروع تا اتمام بیماران یا تا ساعت اساعت حضور در درمانگاه و ات-11

 انگاه یا اتاق عمل عصر می باشند.مبد دانشجویان موظف به حضور در درهای بخش ادامه یا

 .بخش رسانده شود ید به اطالع دفترهر گونه تغییر در برنامه فوق با-11

در صورت عدم حضور اتندینگ در اتاق عمل حضور دانشجویان در بخش و یا اتاق عمل اتندینگ های جایگزین از همان -12

 .اشدسرویس الزامی می ب

 

 مسئول درس اورولوژی

 دکتر رضا اینالو

 

 

 1411فروردین –برنامه اتاق عمل گروه اورولوژی 

 عصر صبح روز

 دکتر اینالو  شنبه

 دکتر حکیم الهی دکتر یوسفی یکشنبه

 دکتر اینالو دکتر اینالو دوشنبه

 دکتر یوسفی دکتر حکیم الهی سه شنبه

 دکتر حکیم الهی دکتر اینالو چهارشنبه

 

 

 

 



 

 

 
 معاونت آموزش بیمارستان پیمانیه

 )بیمارستان پیمانیه ( اورولوژی  بخش در دانشجویان و اتندینگ حضور برنامه

 کلیه دانشجویان بخش روز هفته

 پیشرفت ()ثبت گزارش سیر 

صبح اینترن کشیک با  راند درمانی

 کلیه دانشجویان

راند آموزشی با 

 اتندینگ مربوطه

 صبح تا پایان راند 8 03:7 صبح 8-9 شنبه

 صبح تا پایان راند 8 03:7 صبح 8-9 یکشنبه

 صبح تا پایان راند 8 03:7 صبح 8-9 دوشنبه

 صبح تا پایان راند 8 03:7 صبح 8-9 سه شنبه

 صبح تا پایان راند 8 03:7 صبح 8-9 شنبهچهار 

 صبح تا پایان راند 8 03:7 صبح 8-9 پنج شنبه

تعیین ساعت طبق نظر  فقط دانشجویان کشیک دانشجویان کشیک معهج

 استاد مربوطه

 

 1411فروردین  –ورولوژی برنامه درمانگاه گروه ا

 عصر  صبح   روز

 پیمانیه  پیمانیه 

 دکتر یوسفی، دکتر حکیم الهی دکتر اینالو، دکتر حکیم الهیدکتر یوسفی،  شنبه 

 دکتر اینالو، دکتر یوسفی دکتر اینالو، دکتر حکیم الهی یکشنبه

 ، دکتر حکیم الهیدکتر یوسفی دکتر یوسفی، دکتر حکیم الهی دوشنبه

 دکتر اینالو دکتر اینالو، دکتر یوسفی سه شنبه

  دکتر یوسفی چهارشنبه

   پنج شنبه 

 

 1411فروردین اورولوژی دانشجویان بخش 

 اینترن استیودنت گروه

A زهرا اسالمی-سارا اقبال-فاطمه فیض فاطمه شرفی-جواد رستم پور 

B خدیجه آقائی–علی خیراندیش -احمد ناظمی فر فاطمه نعیمی-نیلوفر درخشان 

C  هالهام درون-راستیاننرگس -فرزانه حسینی-نوشین کشتکاری فاطمه رنجبر-خاطره جعفری 

 

 

 



 

 

 
 معاونت آموزش بیمارستان پیمانیه

 1411فروردین برنامه کنفرانس اورولوژی 

 روزهای شنبه و چهارشنبه:  

 

 : یک شنبه و سه شنبه روزهای 

 

 

 : دوشنبه روزهای 

 

 

 

 آقای دکتر یوسفی

 Renal colic( ، 1راند + سنگ های ادراری) -1

 Renal colic( ،2راند + سنگ های ادراری)-2

 راند + ترومای دستگاه ادراری -3

 راند + مشکالت حاد اسکروتوم -4

 راند + آنومالی دستگاه ادراری -5

 تعیین مبحث توسط استاد -6

 آقای دکتر اینالو 

 هیستوری و فیزیکال اگزم و عالئم بالینی اورولوژی -1

 اختالالت جنسی -2

 بی اختیاری ادراری -3

 احتباس ادراری و کاتتریزاسیون -4

 تعیین مبحث توسط استاد -5

 آقای دکترحکیم الهی 

 بیماری های پروستات -1

 تومورهای دستگاه ادراری -2

 مثانه نوروژنیک -3

 تعیین مبحث توسط استاد -4


