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 معرفی درس:

 
را که نیازمند جراحی است را می شناسد و با اعمال جراحی مربوط به آن رولوژی ودر این درس دانشجو بیماری های زنان و ا

 و مراقبت های قبل و بعد از عمل آشنا می شود.

 

 

 

 

 

 اق عملکارشناسی اتمقطع و رشته تحصیلی:         اتاق عملگروه آموزشی:       پرستاری حضرت زینب )س( دانشکده :  

 زنان و اورولوژیاتاق عمل تکنولوژی :  نام درس

 و مراقبت های آن 

 واحد 2 :  تعداد واحد

 نظری نوع واحد :

  :یا همزمان پیش نیاز

 و بافت شناسی آسیب شناسی، 2، تشریح  1فیزیولوژی  

 16-18یکشنبه روز و ساعت برگزاری کالس:  

 دانشکده پرستاری  مکان برگزاری:
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 Rahmatir69@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:                      07152247110:     دانشکده شماره تماس

                      مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 Rahmatir69@gmail.com  آدرس پست الکترونیکی:                      07152247110شماره تماس دانشکده:   
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 03/11/1399  بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :

 
 مردان مروری بر آناتومی و فیزیولوژی اندام تناسلی زنان و .1

 حال و معاینه لگنی و شکمیشرح  .2

 آشنایی با بیماری های زنان .3

 آشنایی با مراحل زایمان طبیعی .4

 آشنایی با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در جراحی ژنیکولوژی و مامایی .5

 زنانهای آشنایی با انواع تکنولوژی جراحی  .6

 ارزیابی بیماران اورولوژیک .7

 آشنایی با ابزار و تجهیزات مورد استفاده در جراحی های اورولوژی .8

 با انواع ناهنجاری های کلیه و مجاری ادراریآشنایی  .9

 آشنایی با انواع تکنولوژی جراحی های اورولوژی .10

 
 

 رولوژیوآشنایی با کلیات و مفاهیم بیماری ها، آشنایی با تکنیک های جراحی در زنان و ا: ف کلیاهدا 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 

اختالالت خوش  خیم مانند کیست های تخمدان و بیماری )پروالپس واژینال، سیستوسل، رکتوسل، بیماری های زنان  -

 سرطان رحم و...( را بشناسد. سرطان سرویکس، های بدخیم مانند

 مراحل زایمان طبیعی و انواع پرزنتاسیون را بداند. -

 با انواع روش های اپی زیاتومی و اندیکاسیون انجام آن آشنا باشد. -

)اندیکاسیون و روش  )دالیل مادری و جنینی و روش انجام آن( و زایمان با واکیوم واع روش های زایمان با فورسپسبا ان -

 آشنا باشد. انجام آن(

 .اندیکاسیون انجام سزارین را بداند -

 سرکالژ  را تعریف و دلیل انجام آن را بداند. -

 حاملگی خارج رحمی و روش های درمانی آنرا بداند. -

، هیسترکتومی ،ست D&Cابزار و تجهیزات مورد استفاده در جراحی ژنیکولوژی و مامایی )ست هایی جراحی  -

 و...( را بشناسد. TLسزارین، ست 

 )اکسی توسین و...( را بداند. داروهای مورد استفاده در اعمال جراحی زنان -

 آن را بداند.، هیسترسکوپی و ابزار مربوط به اراسکوپی و ست جراحی مربوط به آنالپ -

جراحی در  ،روش سرکالژ سرویکس، توبکتومی و توبوپالستی ،سزارین) با انواع روش های جراحی زنان -

Ectopic pregnancy  ).آشنا باشد 

 را بشناسد. ابزار و تجهیزات مورد استفاده در جراحی های اورولوژی -



آسیب های مجاری  ،مثانه به حالبریفالکس  )انسداد مجاری ادراری، مجاری ادراری انواع ناهنجاری های -

 و...( را بشناسد.  Urinary incontinence ادراری، سنگ های ادراری، تومورهای مثانه،

آسیب های کلیوی، کارسینومای کلیوی  کلیه پلی کیستیک، نارسایی کلیه و دیالیز،انواع ناهنجاری های کلیه ) -

 و...( را بشناسد. 

نفرکتومی)توتال، رادیکال و...(  ،جراحی های مثانه ،جراحی های حالب) با انواع روش های جراحی اورولوژی -

آشنا  ، پروستاتکتومی، برداشت سنگ از کلیه و مجاری ادراریTURPجراحی های پروستات  ،پیوند کلیه

 باشد.

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                            ترکیبی                            

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
 استفاده از نرم افزارهایی  ،کامپیوتر ،ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتورArticulate Story line  و

 سامانه نوید

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی        در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعمقاله /آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی رولوژیواتکنولوژی جراحی در جراحی های  لیال ساداتی،

  1390تهران، چاپ اول 

صفحات بر اساس محتوای ارائه 

 شده در هر جلسه

. انتشارات دانشگاه علوم زنان و ماماییلیال ساداتی، . تکنولوژی جراحی در جراحی های 

 1390پزشکی تهران، چاپ اول 
صفحات بر اساس محتوای ارائه 

 شده در هر جلسه

  
  
  

 

 

 



 شماره انتشار و صفحاتمشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و 
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 PubMed بسته به هر جلسه مقاالت جدید منتشر شده مورد استفاده قرار می گیرد.
Google scholar 

SID 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

آن  فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع مطالعه در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد به دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

 Surgical technology for the surgical technologist: A positive care approach/ 

Association of Surgical Technologist/ Cengage Learning; 4 edition/ 

ISBN:9781111037567 

 Alexanders surgical procedures/ Jane C.Rothrock, Sherri Alexander/ Mosby; 1 

education/ ISBN:9780323075558 

 Alexanders Care of the Patient in surgical / Jane C.Rothrock, Sherri Alexander/ 

Mosby; 14 education/ ISBN: 9780323069168 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

شده فایل مجازی 

با استفاده از نرم 

افزار استوری الین 

بصورت زیپ شده 

 در سامانه نوید

   

    

    

    

    



 Berry & Kohns Operation Room Technique/ Nancymarie Phillips/  Mosby; 12 

education/ ISBN: 9780323073585 

 Surgical Technology, Principles and Practice/ Joanna Kotcher Fuller/ Saunders; 6 

Edition / ISBN: 9781455725069 

 Perioperative Medicine. StevenL.Cohn.2011.springer. ISBN:978-0-85729-498-2 

  نانسی ماری فیلیپس، تکنیک اتاق عمل بری و کوهن، اعمال جراحی )جلد دوم(، ترجمه ساداتی لیال، گلچینی

 1393رات جامعه نگر، احسان، انتشا

  ،1392انتشارات صبورا ماکسین گلدمن، راهنمای جامع اتاق عمل، ترجمه: خوش تراش مهروش و همکاران 

  1393ساداتی لیال، گلچینی احسان، تکنولوژی جراحی اورولوژی، انتشارات جامعه نگر، چاپ سوم 

 ،1393ه نگر، چاپ سوم تکنولوژی جراحی زنان، انتشارات جامع ساداتی لیال، گلچینی احسان 

  1389قارداشی فاطمه، زردشت رقیه، اصول کلی تکنولوژی جراحی، انتشارات سالمی 

 

 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

پاسخ دادن دانشجویانمهلت  نوع آزمون عنوان آزمون شماره  مهلت ارائه بازخورد به تکالیف 

     
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفتهمیان ترم /. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ........................................................................................................................................................................................  

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یه امکان فعال سازدر سامان

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

      

 

 

شود.دو تکلیف در نظر گرفته می در طول ترم       



بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 7 آزمون میان ترم

 10 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 2 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 مقررات 

 :10نمره   حداقل نمره قبولی                                                                                                                 

  :( و در صورت آفالین 17/4 در صورت آنالین بودن کالس )طبق مقررات آموزشیتعداد دفعات مجاز غیبت در کالس

 می باشد. ظر گرفته شدهبودن مشاهده مبحث طبق بازه زمانی در ن

 
 



  

 

 تاریخ ارائه
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 روش ارزشیابی امکانات مورد نیاز نحوه ارائه مدرس

 درسدوره و طرح آشنایی با طرح  - 16-18 05/11/1399

یزیولوژی فمروری بر آناتومی و   -

 اندام تناسلی زنان 

 خانم ایزانلو

 

 

فایل مجازی 

بارگذاری شده 

در سامانه 

 نوید

ویدئو  ،اسالید پروژکتور

کامپیوتر و  پروژکتور و 

استتتتتتتفتتاده از نتترم 

 افزارهایی شامل
Articulate Story 

line و سامانه نوید 

مره آزمون کتبی  ن

)پتتایتتان ترم/ میتتان 

فعال  ترم(، شتتترکت

در کالس، حضتتور و 

یف و  ل تکتتا غیتتاب، 

یت های ستتتایر فعال

 پیش بینی شده(

12/11/1399 

 

 

18-16  
شرح حال و معاینه بیمار )معاینه  -

لگنی، معاینه شکمی، 

 هیستروسالپینگوگرافی و ...(

 LMP-EDCآشنایی با واژه های  -

 خانم رحمتی

 

 

فایل مجازی 

بارگذاری شده 

در سامانه 

 نوید

 

ویدئو  ،پروژکتوراسالید 

کامپیوتر و  پروژکتور و 

استتتتتتتفتتاده از نتترم 

 افزارهایی شامل
Articulate Story 

line و سامانه نوید 

مره آزمون کتبی  ن

)پتتایتتان ترم/ میتتان 

ترم(، شتتترکت فعال 

در کالس، حضتتور و 

یف و  ل تکتتا غیتتاب، 

یت های ستتتایر فعال

 پیش بینی شده(

19/11/1399 

 

 

 

18-16  

های زنان و  لوژی در جراحیاترمین -

 مامایی

ابزار و تجهیزات مورد استفاده در  -

جراحی ژنیکولوژی و مامایی )ست 

، هیسترکتومی، D&Cهایی جراحی 

 و...( TLست سزارین، ست 

داروهای مورد استفاده در اعمال  -

 جراحی زنان )اکسی توسین و...(

 

 

 خانم رحمتی

 

 

 
 

 

 

 آنالین

 

ویدئو  ،اسالید پروژکتور

کامپیوتر و  پروژکتور و 

استتتتتتتفتتاده از نتترم 

 افزارهایی شامل
Articulate Story 

line و سامانه نوید 

مره آزمون کتبی  ن

)پتتایتتان ترم/ میتتان 

ترم(، شتتترکت فعال 

در کالس، حضتتور و 

یف و  ل تکتتا غیتتاب، 

یت های ستتتایر فعال

 پیش بینی شده(

26/11/1399 

 

 

18-16  

بیماریهای زنان پروالپس آشنایی با  -

واژینال، سیستوسل، رکتوسل 

اختالالت خوش  خیم مانند کیست 

 های تخمدان و ...

بیماری های بدخیم مانند سرطان 

 سرویکس،سرطان رحم و ....

 

 

 

 خانم رحمتی

 

 

فایل مجازی 

بارگذاری شده 

در سامانه 

 نوید

ویدئو  ،اسالید پروژکتور

کامپیوتر و  پروژکتور و 

استتتتتتتفتتاده از نتترم 

 افزارهایی شامل
Articulate Story 

line و سامانه نوید 

مره آزمون کتبی  ن

)پتتایتتان ترم/ میتتان 

ترم(، شتتترکت فعال 

در کالس، حضتتور و 

یف و  ل تکتتا غیتتاب، 

یت های ستتتایر فعال

 پیش بینی شده(

03/12/1399 

 

 

 

 

 

18-16  

 

مراحل زایمان طبیعی و انواع  -

 پرزنتاسیون

آشنایی با انواع روش های اپی  -

 زیاتومی و اندیکاسیون انجام آن

زایمان با فورسپس)دالیل مادری و  -

 جنینی و روش انجام آن(

زایمان با واکیوم)اندیکاسیون و  -

 روش انجام آن(

 اندیکاسیون انجام سزارین -

 تعریف سرکالژ و دلیل انجام آن -

حاملگی خارج رحمی و روش های  -

 درمانی آن

 
 

 خانم رحمتی

 

 

 

فایل مجازی 

بارگذاری شده 

در سامانه 

 نوید

 

 

 

ویدئو  ،اسالید پروژکتور

کامپیوتر و  پروژکتور و 

استتتتتتتفتتاده از نتترم 

 افزارهایی شامل
Articulate Story 

line و سامانه نوید 

مره آزمون کتبی  ن

)پتتایتتان ترم/ میتتان 

ترم(، شتتترکت فعال 

در کالس، حضتتور و 

یف و  ل تکتتا غیتتاب، 

های فعالیتستتتایر 

 پیش بینی شده(



10/12/1399 

 

 

18-16  

آمادگی بیمار قبل از شروع جراحی  -

 )پوزیشن، پرپ و...( های ژنیکولوژی

الپاراسکوپی و ست جراحی مربوط  -

 به آن

 هیسترسکوپی و ابزار مربوط به آن -

روش انجام کولپوسکوپی و  -

 اندیکاسیون های آن

دکتر خانم 

 غفوری

 

 

فایل مجازی 

بارگذاری شده 

در سامانه 

 نوید

ویدئو  ،اسالید پروژکتور

کامپیوتر و  پروژکتور و 

استتتتتتتفتتاده از نتترم 

 افزارهایی شامل
Articulate Story 

line و سامانه نوید 

مره آزمون کتبی  ن

)پتتایتتان ترم/ میتتان 

ترم(، شتتترکت فعال 

در کالس، حضتتور و 

یف و  ل تکتتا غیتتاب، 

یت های ستتتایر فعال

 پیش بینی شده(

 

17/12/1399 

 

 

 

18-16  

  سزارین -

 روش سرکالژ سرویکس -

 توبکتومی و توبوپالستی -

 Ectopicجراحی در  -

pregnancy 

 جراحی در زنان باردار -

دکتر خانم 

 غفوری

 

 

فایل مجازی 

بارگذاری شده 

در سامانه 

 نوید

ویدئو  ،اسالید پروژکتور

کامپیوتر و  پروژکتور و 

استتتتتتتفتتاده از نتترم 

 افزارهایی شامل
Articulate Story 

line و سامانه نوید 

مره آزمون کتبی  ن

)پتتایتتان ترم/ میتتان 

ترم(، شتتترکت فعال 

در کالس، حضتتور و 

یف و  ل تکتتا غیتتاب، 

یت های ستتتایر فعال

 پیش بینی شده(

24/12/1399 

 

 

18-16  

 جراحی پروالپس واژینال -

 رکتوسلجراحی سیستوسل و  -

 فیستول واژینال -

- D&C 

 ، میومکتومی و ...هیسترکتومی -

 

دکتر خانم 

 غفوری

 

فایل مجازی 

بارگذاری شده 

در سامانه 

 نوید

ویدئو  ،اسالید پروژکتور

کامپیوتر و  پروژکتور و 

استتتتتتتفتتاده از نتترم 

 افزارهایی شامل
Articulate Story 

line و سامانه نوید 

مره آزمون کتبی  ن

میتتان )پتتایتتان ترم/ 

ترم(، شتتترکت فعال 

در کالس، حضتتور و 

یف و  ل تکتتا غیتتاب، 

یت های ستتتایر فعال

 پیش بینی شده(

  

 میان ترم

15/01/1400 

 

 

 

18-16  

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی  -

 مردان کلیه و مجاری ادراری

 یلوژاترمین -

عالئم مربوط به بیماری های  -

)هماچوری، ناکچوری  مجاری ادراری

 و...(

ایزانلوخانم   

 

 

فایل مجازی 

بارگذاری شده 

در سامانه 

 نوید

ویدئو  ،اسالید پروژکتور

کامپیوتر و  پروژکتور و 

استتتتتتتفتتاده از نتترم 

 افزارهایی شامل
Articulate Story 

line و سامانه نوید 

مره آزمون کتبی  ن

)پتتایتتان ترم/ میتتان 

ترم(، شتتترکت فعال 

در کالس، حضتتور و 

یف و  ل تکتتا غیتتاب، 

یت های ستتتایر فعال

 پیش بینی شده(

22/01/1400 

 

 

18-16  
 

ارزیابی بیماران اورولوژیک)تست  -

 های تشخیصی و معاینات بالینی ...(

آمادگی بیمار جهت جراحی های  -

پرپ و )انواع پوزیشن ها،  اورولوژی

 و...( درپ

، انواع برش های جراحیآشنایی با  -

 کاتترزاسیون

 آقای کاوی

 

 

 آنالین

ویدئو  ،اسالید پروژکتور

کامپیوتر و  پروژکتور و 

استتتتتتتفتتاده از نتترم 

 افزارهایی شامل
Articulate Story 

line و سامانه نوید 

مره آزمون کتبی  ن

)پتتایتتان ترم/ میتتان 

ترم(، شتتترکت فعال 

در کالس، حضتتور و 

یف و  ل تکتتا غیتتاب، 

یت های ستتتایر فعال

 پیش بینی شده(

29/01/1400 

 

 

 

18-16  

 

ابزار و تجهیزات مورد آشنایی با  -

 استفاده در جراحی های اورولوژی

اندیکاسیون های استفاده از  -

 اندوسکوپی در اورولوژی

ابزار و تجهیزات  انواع آندوسکوپی  -

 در ارولوژی

 

 

 دکتر محمدی

 

 

فایل مجازی 

بارگذاری شده 

در سامانه 

 نوید

 

ویدئو  ،اسالید پروژکتور

کامپیوتر و  پروژکتور و 

استتتتتتتفتتاده از نتترم 

 افزارهایی شامل
Articulate Story 

line و سامانه نوید 

مره آزمون کتبی  ن

)پتتایتتان ترم/ میتتان 

ترم(، شتتترکت فعال 

در کالس، حضتتور و 

یف و  ل تکتتا غیتتاب، 

یت های ستتتایر فعال

 پیش بینی شده(



05/02/1400 

 

 

18-16  

جراحی های حالب )یورتروستومی  -

 جلدی و...(

 جراحی های مثانه )سیستکتومی، -

 تومورهای مثانه،سیستوستومی، 

 ریفالکس مثانه به حالب(

 دکتر محمدی

 

 

فایل مجازی 

بارگذاری شده 

در سامانه 

 نوید

ویدئو  ،اسالید پروژکتور

کامپیوتر و  پروژکتور و 

استتتتتتتفتتاده از نتترم 

 افزارهایی شامل
Articulate Story 

line و سامانه نوید 

مره آزمون  کتبی ن

)پتتایتتان ترم/ میتتان 

ترم(، شتتترکت فعال 

در کالس، حضتتور و 

یف و  ل تکتتا غیتتاب، 

یت های ستتتایر فعال

 پیش بینی شده(

12/02/1400 

 

 

18-16  

نارسایی انواع ناهنجاری های کلیه ) -

 کلیه پلی کیستیک،کلیه و دیالیز، 

آسیب های کلیوی، کارسینومای 

کلیوی و...( و مراقبت های بعد از 

 جراحی کلیه

 آقای کاوی

 

 

فایل مجازی 

بارگذاری شده 

در سامانه 

 نوید

ویدئو  ،اسالید پروژکتور

کامپیوتر و  پروژکتور و 

استتتتتتتفتتاده از نتترم 

 افزارهایی شامل
Articulate Story 

line و سامانه نوید 

مره آزمون کتبی  ن

)پتتایتتان ترم/ میتتان 

ترم(، شتتترکت فعال 

در کالس، حضتتور و 

یف و  ل تکتتا غیتتاب، 

یت های ستتتایر فعال

 پیش بینی شده(

19/02/1400 

 

 

18-16  جراحی آدرنالکتومی - 

 )توتال، رادیکال و...( نفرکتومی -

 پیلوپالستی -

 دکتر محمدی

 

 

فایل مجازی 

بارگذاری شده 

در سامانه 

 نوید

ویدئو  ،اسالید پروژکتور

کامپیوتر و  پروژکتور و 

استتتتتتتفتتاده از نتترم 

 افزارهایی شامل
Articulate Story 

line و سامانه نوید 

مره آزمون کتبی  ن

)پتتایتتان ترم/ میتتان 

ترم(، شتتترکت فعال 

در کالس، حضتتور و 

یف و  ل تکتتا غیتتاب، 

یت های ستتتایر فعال

 پیش بینی شده(

26/02/1400 

 

 

 

18-16  

مجاری  انواع ناهنجاری های -

 ادراری )انسداد مجاری ادراری،

، آسیب های ریفالکس مثانه به حالب

مجاری ادراری، سنگ های ادراری، 

 Urinaryتومورهای مثانه، 

incontinence )...و  

تناسلی )  انواع ناهنجاری های -

BPH ،کانسر پروستات، هیدروسل ،

 واریکوسل، اورکیت و...(

 انحرافات ادراری  -

 آقای کاوی

 

 

فایل مجازی 

بارگذاری شده 

در سامانه 

 نوید

ویدئو  ،اسالید پروژکتور

کامپیوتر و  پروژکتور و 

استتتتتتتفتتاده از نتترم 

 افزارهایی شامل
Articulate Story 

line و سامانه نوید 

مره آزمون کتبی  ن

)پتتایتتان ترم/ میتتان 

ترم(، شتتترکت فعال 

در کالس، حضتتور و 

یف و  ل تکتتا غیتتاب، 

یت های ستتتایر فعال

 پیش بینی شده(

02/03/1400 

 

 

18-16  

، TURPجراحی های پروستات ) -

 پروستاتکتومی، و...(

، وازکتومی هیدروسکتومی، -

 واریکوسکتومی، ارکیدکتومی

برداشت سنگ از کلیه و مجاری  -

 ادراری

تر محمدیدک  

 

 

فایل مجازی 

بارگذاری شده 

در سامانه 

 نوید

ویدئو  ،اسالید پروژکتور

کامپیوتر و  پروژکتور و 

استتتتتتتفتتاده از نتترم 

 افزارهایی شامل
Articulate Story 

line و سامانه نوید 

مره آزمون کتبی  ن

)پتتایتتان ترم/ میتتان 

ترم(، شتتترکت فعال 

در کالس، حضتتور و 

یف و  ل تکتتا غیتتاب، 

یت های ستتتایر فعال

 پیش بینی شده(

 

 


