








 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه
شـود كـه    هاي مختلفي انجـام مـي   هاي بورد تخصصي در جاهاي مختلف دنيا به روش آزمون

كه ترجمه  گويند مي OSCE 1ترين روش انجام آن است كه به آن  روش چندايستگاهي شايع
توسـط   1975باشد. ايـن روش در سـال    مي »باليني ساختاريافته هدفمند آزمون«دقيق آن 

 تدريج در آموزش باليني جاي خود را پيدا كرد. آقاي هاردن معرفي شد و به
توانـد بـه طـرز اسـتاندارد و سـاختاريافته، در       آسكي يك ابزار ارزيابي باليني اسـت كـه مـي   

سازي شـده   دش كند و در يك محيط شبيهها با زمان ثابت و محدود، گر اي از ايستگاهچرخه
 عملكرد دانشجويان را مورد ارزيابي قرار دهد.

يعنـي   ،2آسكي از چهار حرف تشكيل شده است. حرف اول آن به معني عيني بودن آن است
شـوند. حـرف دوم آن بـه معنـي      شوندگان با يك نوع تست بـاليني ارزيـابي مـي    همه آزمون

يعنـي  4دهي آن قبالً كامالً تعيين شده است. كلينيكـال مرهيعني نحوه ن،3ساختاريافته است
 است.5كند و حرف آخر آن به معني آزمون مهارت باليني فرد را ارزيابي مي

 زوم  ـشود كه در صورت ل ل ميـاي تشكي دقيقه 4-15گاه ـايست 15 -20اين آزمون معموالً از 

1 Objective Structured Clinical Examination  
2 Objective 
3 Structured 
4 Clinical 
5 Examination 

اول فصل اول
 آزمون

آسكي 
 ارولوژي
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ها براي هـر   نشنترونايبراي ارزيابي مهارت فرد از نظر توانايي انجام اعمال جراحي و  )2
شود و مجمـوع نمـرات ايشـان     به داوطلبان داده مي 1وظيفه يك نمره براي عملكرد

 شود. دهد كه فرد در آزمون، قبول يا رد مي نشان مي

 شود. ها از نظر آماري توصيه نمي معموالً وزن دادن به نمره
 هاي آزمون آسكي محدوديت

اي از برخورد باليني با بيمـار مـورد آزمـون     هاي ايزوله ها داوطلبان جنبه اغلب در ايستگاه - 1
 گيرند. قرار مي

2 - OSCE باشـد كـه تمايـل دارد بـر روي      هاي اختصاصي براي هر وظيفه مي ليست بر چك
دن به آن صورت، كمتـر كـاربرد   كامل بودن آن تأكيد نمايد و با افزايش تجربه فرد، كامل بو

 دارد.
شود كه بيمارنما بتواند هر نوع بيمـاري   ها، مانع از آن مي محدوديت در بازي كردن نقش - 3

 را كه الزم باشد، بازي كند.

                                                            
1 Performance 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

شـود. در   هاست كه آزمون بورد شفاهي ارولوژي در ايران به روش ايستگاهي انجـام مـي   سال
در شـروع  ايسـتگاه) وجـود دارد كـه     22تـا   12هاي متعددي (معموالً از  اين روش، ايستگاه
 گيرند. زمـان ايسـتگاه معمـوالً ثابـت اسـت و از       ها قرار مي روي ايستگاه هآزمون داوطلبان روب

شود كـه بـا شـنيدن     باشد. بعد از اتمام زمان ايستگاه، صداي زنگ شنيده مي دقيقه مي 7-5
 شود. صداي زنگ داوطلب از اتاق ايستگاه خارج مي

حال آن نوشـته شـده اسـت.     العاتي از بيمار و شرحآن، اط باتاق، روي در بهدر هنگام ورود 
باشـد.   »محـور  درمـان «يـا   »محور تشخيص«بسته به اين كه مورد موجود در ايستگاه بيشتر 

 حال برخورد كنيد: اطالعات ممكن است كم يا زياد باشد. براي مثال ممكن است با اين شرح
بررسي و درمـان الزم را بـراي    ساله با هماچوري گروس مراجعه نموده است. لطفاً 22آقاي «

 .»ايشان انجام دهيد
حال آغاز شود و ريز به ريز سـؤاالت مربـوط بـه يـك      شرح در مورد اين بيمار، بايد از ابتداي

 حال كامل ارولوژي از بيمار اخذ شود. شرح
محـور باشـد و اصـرار روي     توان گفت با ديدن چنين عبارتي اين ايستگاه بيشتر تشخيصمي

حال بايد بيشتر باشد. از طرف ديگر ممكن است روي در ورودي ايستگاه به مـورد   موارد شرح
 زير برخورد كنيد:

مراجعـه نمـوده اسـت. لطفـاً      PSAو  7 اسكور گليسونساله با كانسر پروستات با  53آقاي «
 .»درمان و پيگيري الزم را انجام دهيد

 فصل دوم

 هاايستگاه
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 ما ديگر كاري نداريم.   اگر به هايپرتانسيون ثانويه مشكوك نيستيم يا همه اينها منفي بود
  ادراري يا سرمي فئوكروموزوم هاي تست

 آدرنال MRIيا  CT توده  جراحي 
 آلدوسترون سرم باال

 كورتيزول باال (بررسي و درمان كوشنگ در كتاب) بررسي و درمان كوشنگ 
 باشد). (الگوريتم زير مربوط به كتاب كمپل مي

  

 توده آدرنال

 آيا فانكشنال است؟

 بله

 ارزيابي كامل

 جراحي

 خير

CTاسكن 

 جامد

 مترسانتي 4تر از بزرگ مترسانتي 4تر از كوچك
 20 >يا هانسفيلد 

 washout < 20%يا 

 كيستيك

 پانكچير كيست

  پيگيري
 اسكن)CTماه  6(هر 

 شودتر ميبزرگ پايدار

هاي فانكشنال تكرار تست   پيگيري

 جراحي
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 تومور بيضه اطفال
 

12 
 

 

 

 

 

  

                                                            
1 Alpha Fito Protein 
2 Yolk Sac Tumor 

 تراتوم

 نه

سال باالي يك

 خيمخوش

 پارانشيم دارد؟
 قبل بلوغ است؟

AFP١↑ 

 خير باال

 بله

 بيضه قابل نجات است؟

 برداشتن تومور با فروزن

 بله

YST
٢ 

 بقيه بيضه را باقي بگذاريد!
 بله

 نه



 

 

 

 

 

 

 
 

هاي اصلي آزمون آسكي بـورد تخصصـي ارولـوژي اسـت.      ايستگاهايستگاه راديولوژي يكي از 
دهي ساير  يادگيري راديولوژي نه تنها براي قبول در اين ايستگاه ضروري است، بلكه به پاسخ

 كند. ها هم كمك ميها و تشخيص درست بيماري ايستگاه
اي هـ  عالوه بر اين آزمون كتبـي بـورد و ارتقـاي ارولـوژي هـم تعـدادي سـؤاالت بـه عكـس         

ها معموالً  يابد كه البته در اين آزمون اختصاص مي MRIاسكن و CTراديولوژي، سونوگرافي، 
هاي  ولي در آزمون بورد شفاهي و آسكي از عكس ،شود هاي كتاب منبع استفاده مياز عكس

راديولـوژي  هـاي شـايع در    ها و نشـانه  شود. در اين موارد يادگيري عالمت كتاب استفاده نمي
هـاي متنـوع راديولـوژي از     عكـس كننده است. عالوه بر اين تمـرين و مشـاهده    خيلي كمك

هاي بيماران در طول  هاي كتاب و مشاهده عكس ها و يادگيري و تكرار مشاهده عكس اطلس
 كننده است. تحصيل بسيار كمك

هـا را بـا    يارولوژيست موفق ارولوژيستي است كه خودش توانايي خواندن و تشـخيص بيمـار  
بيمــار خــود را داشــته باشــد و مســئوليت   MRIاســكن و CTمشــاهده نمــاي ســونوگرافي، 

هاي قبل و بعد  ها نيندازد و با تحليل صحيح عكس تشخيص را به كلي بر عهده راديولوژيست
 گيري را براي بيمار انجام دهد. از عمل بيمار بتواند بهترين تصميم

عكس متنوع قرار داده شده كه دانشجو بايد نوع  3-5 بين راديولوژي معموالً هاي در ايستگاه
شود كه نوع يافته غيرطبيعـي و   عكس و يافته غيرطبيعي را ذكر كند يا گاهي درخواست مي

حـال و   توانـد در مـورد شـرح    تشخيص احتمالي را ذكر نمايد. در اين ايستگاه دانشـجو نمـي  

 فصل سوم

 راديولوژي
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 يم:نماي ذكر مي هاه همراه شكل واقعي آندر اينجا تعدادي نماي راديولوژي را ب
 KUBسنگ شاخ گوزني در  نماي شاخ گوزن  - 1
 

   گرانتوگرانولوماتوز پيلونفريت ) bear’s pawsنماي ردپاي خرسي ( -2 
 



 

 

 

 

 

 

 

تخصصي ارولـوژي اسـت. يـادگيري    هاي اصلي آزمون بورد  ايستگاه پاتولوژي يكي از ايستگاه
تواند به تفسير آزمايشات پاتولوژي بيماران و مطالعـه و نوشـتن مقـاالت     درست پاتولوژي مي

مرتبط با حوزه ارولوژي كمك كند. از طرفي يادگيري درست پاتولوژي به انتخاب اسـتراتژي  
 كند. درماني مناسب كمك مي

هـاي   ارولـوژي هـم تعـدادي سـؤال بـه عكـس      عالوه بر آن، در آزمون كتبي بـورد و ارتقـاي   
ها معموالً  هاي پاتولوژي بافت اختصاص دارد كه البته در اين آزمون پاتولوژي و يا ارائه ويژگي

ولي در آزمون بورد شفاهي و آسـكي يـا    شود. هاي پاتولوژي كتاب منبع استفاده مي از عكس
PMPخـارج كتـاب منبـع اسـتفاده      ، از الم پاتولوژي در زير ميكروسكوپ يا عكس پاتولوژي
كننده اسـت. عـالوه    هاي پاتولوژي خيلي كمك شود. در اين موارد يادگيري عالئم و نشانه مي

هـا و آمـوزش كـار كـردن بـا       هاي متنوع پـاتولوژي از اطلـس   بر اين تمرين و مشاهده عكس
 كننده است. ميكروسكوپ خيلي كمك

بار هر بـار بـه    2اي  د تخصصي حتماً هفتههاي منتهي به بور توصيه ما اين است كه در هفته
هـاي پـاتولوژي توسـط     كار كـردن بـا ميكروسـكوپ و مشـاهده الم      مدت نيم ساعت آموزش

 از اين حيث نباشد. مشكلي آزمون بورد شفاهي داوطلبان انجام شوند تا در هنگام
ت صورت منتشـر در سـؤاال   هم بخش پاتولوژي به PMPدر صورت برگزاري آزمون به صورت 

داده خواهد شد كه در صورت عدم تشخيص ممكن اسـت كـل مسـير تشخيصـي و درمـاني      
 تغيير كند و نمره سؤال از دست داده شود.

فصل 
م چهارم

 پاتولوژي
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كند. نكته جالب اينكـه گـاهي ايـن تومـور در      سلولي نيز به تشخيص كمك مي1هاي آشيانه
 شـود كـه البتـه در امتحانـات آسـكي      اشتباه مي كروموفوب سلولآتيپيك با كارسينوم  انواع

 شود. انواع تيپيك قرار داده مي معموالً
نكتـه شـايع در الم مشـاهده    الم شايع ديگر، پيلونفريت مزمن است. در پيلونفريت مزمن دو 

 شود: مي
 
 
 
 
 
 
 
 

 الم مثانه
تليوم نرمال مثانـه   كافي است. اپي TCCباشد. براي تشخيص  مي TCCهاي مثانه معموالً  الم
ري تومور را تشخيص الم ببينيم و بعد ساختارهاي پاپيال هاي حاشيهسلولي) را در  اليه 7 (با

HG، ٢ PUNLMPبرحسب گريد به سه دسته  TCCدهيم. 
LGو 3

شود. افتـراق   تقسيم مي 4
LG وHGدر ز اهميت است.ائدر اينجا حLGها شكل پوالر خود را در اطـراف سـاقه   سلول

هـاي كانسـري ظـاهر     اند. تغييرات هسـته و هسـتك حـداقل اسـت. سـلول      پاپي حفظ كرده
، HGولي در  تليوم ديده شوند. ممكن است در روي اپي 5هاي چتري تري دارند و سلول منظم

د هسـتك  هاي مختلـف دارنـد و واجـ    هاي سلول شكل نظم سلول به هم خورده است. هسته
 هاي ميتوتيك هم ممكن است مشاهده شود. باشند. شكل مي

                                                            
1 Nests 
2 Papillary Urothelial Neoplasm of Low Malignant Potential  
3 High Grade TCC 
4 Low Grade TCC 
5 Umbrella cell 

هــاي اينفيلتراســيون بــين بــافتي ســلول -1
 ها.PMNها و التهابي لنفوسيت

مناطق فيبروز، هيالينيزه شدن و آتروفي  - 2
ها (كه به آن كليه تيروئيـدي شـده    گلومرول

 گويند).  مي

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 مقدمه
باليني است كه پزشك در آن با يك فرد بيمار يا مجـروح   موقعيتدر واقع يك  PMP1روش 

در اين روش داوطلب با اطالعـات محـدودي از    كند. سازي مي شود و بيمار را شبيه مواجه مي
گيرد كه چـه اقـداماتي بـراي     كند و تصميم مي شود و اطالعات را مطالعه مي جه ميابيمار مو

هاي تصـويربرداري   بيمار نياز است. ممكن است اين اقدامات شامل آزمايشات باليني يا روش
نتـايج تصـويربرداري، در رابطـه بـا     باشد. نهايتاً داوطلب بايد با توجه به جـواب آزمايشـات و   

درمان و اداره بيمار، تصميماتي را اتخاذ كند. در اين نوع امتحانات، داوطلب قادر خواهد بـود  
بيمار را درك كند و اطالعات بيمار را تجزيه و تركيب كند.مسائل
 PMPهاي  بخش

 شود: دهند، به سه دسته تقسيم مي انجام مي PMPاعمالي كه داوطلبان آزمون 
 
 
 

 تعبير و تفسير آزمايشات - 2
 
 

  
                                                            
1 Patient Management Problem

  آوري اطالعات جمع -1
 حال از بيمار و خانوادهگرفتن شرح

 هاي آزمايشگاهيبررسي
 معاينه فيزيكي

  درمان بيمار  -3
 رژيم غذايي

 ارجاع بيمار به متخصصين مربوط
 توصيه به اطرافيان بيمار

ت ش
 تجويز داروها

 پيگيري بيمار

فصل 
 پنجم

PMP 
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شويد كه در  گاه، مانند شكل باال وارد صفحه پيگيري بيمار مي ،بعد از انجام جراحي در بيمار
شود. در اين بخش شما گزينه مناسـب را   اي مي بيماران ارولوژي هم به اين بخش توجه ويژه

 نماييد. براي پيگيري بيمار انتخاب مي
 »پرونـده «كنيد، در زير هر صفحه يك دكمه به نـام   طور كه در شكل زير مشاهده مي همين
توانيد پرونده كامل بيمار را بازبيني نماييد. نتايج معاينـه   د دارد كه با كليك روي آن ميوجو

  ايد را مشاهده نماييد. هايي كه انتخاب كرده و آزمايشات و گزينه
  


