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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  

 13 - 15شنبه روز و ساعت برگزاری کالس:  

 دانشکده پرستاری  مکان برگزاری:

                                              راضیه رحمتیمسئول برنامه :  

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

                دکترغفوری، آقای کاوی، آقای دکتر محمدی، خانم ایزانلوخانم  خانم رحمتی،  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

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

 راضیه رحمتی                                              تهیه و تنظیم : 

 09/11/1400  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 و فیزیولوژی اندام تناسلی زنان و مروری بر آناتومی .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

 آشنایی با انواع ناهنجاری های کلیه و مجاری ادراری .9

 آشنایی با انواع تکنولوژی جراحی های اورولوژی .10

 
 

 آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی زنان: 1 ف کلیاهدا 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 آشنا شود. داخلی با ساختارهای دستگاه تناسلی 

 آشنا شود. خارجی با ساختارهای دستگاه تناسلی 

  .فیزیولوژی مربوط به دستگاه تناسلی را شرح دهد 

 

 آشنایی با نحوه شرح حال گرفتن و معاینه بیمار: 2 اهداف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 .نکات کلیدی در اخذ شرح حال بیماران را نام برده و شرح دهد 

 .انواع روش های معاینات ژینکولوژیک را بیان نماید 
 .معاینات و تست های رایج زنان بر اساس سن مددجو را نام ببرد 

  توضیح دهدروش های تشخیصی در بیماری های زنان را با ذکر موارد کاربرد هر یک. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 آشنایی با ترمینالوژی، ابزارها، داروها و تجهیزات مورد استفاده در اعمال جراحی ژنیکولوژی و مامایی: 3 اهداف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 .ترمینالوژی در جراحی زنان را بشناسد 

  اساس کاربرد هر یک نام ببرد.ابزارهای رایج در ست جراحی زنان را بر 

 .چند نمونه از ست های جراحی زنان را نام ببرد 

 .داروهای رایج در جراحی زنان را به تفکیک نام ببرد 

 
 

 آشنایی با بیماری های زنان: 4 اهداف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 درمان آن را ذکر کند.و  کیست غدد بارتولن را بشناسد و علل، عالیم 
 .پروالپس واژینال را تعریف کند و علل و انواع و درمان آن را بیان نماید 
 .فیستول واژینال را تعریف کرده و انواع آن و عوامل ایجاد کننده آن را نام ببرد 
 .بی اختیاری ادرار در زنان را تعریف کند و شایع ترین علت آن را ذکر نماید 
  ،عالیم، درمان و تست های تشخیصی سرطان سرویکس را نام ببرد.ریسک فاکتورها 
  کاربردD&C .را شرح دهد 
 .ریسک فاکتورهای سرطان رحم را نام ببرد 
 .انواع، عالیم و موارد برداشت لیومیوم های رحمی را نام ببرد 

 
 

 آشنایی با انواع زایمان/ زایمان با فورسپس و وکیوم: 5 اهداف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

  واژه هایLMP  وEDC .را تعریف نماید 

  .مراحل زایمان را شرح دهد 
  .انواع پرزنتاسیون جنین را نام ببرد 
  .اندیکاسیون و نحوه انجام اپیزیوتومی را بیان نماید 
   را شرح نماید.اندیکاسیون زایمان توسط فورسپس با ذکر دالیل مادری و جنینی و روش انجام آن 
  اندیکاسیون زایمان توسط واکیوم با ذکر دالیل مادری و جنینی و روش انجام آن را شرح نماید. 
  .اندیکاسیون انجام سزارین را نام ببرد 
  .سرکالژ را تعریف کرده و دلیل انجام آن را بیان نماید 
  .حاملگی خارج رحمی را تعریف کرده و روش های درمانی آن را نام ببرد 

 
 
 
 

 
 
 



 آمادگی بیمار قبل از شروع عمل جراحی، ابزار و تجهیزات اندوسکوپی در جراحی زنان: 6 اهداف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 .پوزیشن های مورد استفاده در جراحی های ژنیکولوژی را با ذکر مثال نام ببرد  

  پوزیشن های جراحی را توضیح دهد.مراقبت های خاص بیمار در ر یک از 

 انواع پرپ در جراحی ژنیکولوژی را شرح دهد 

 انواع درپ در جراحی ژنیکولوژی را بیان نماید 

 .ابزار و تجهیزات الزم در جراحی اندوسکوپی زنان را نام ببرد 
 

 
 

 آشنایی با زایمان و باروری: 7 اهداف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 .در مورد روش انجام سزارین، مراقبت قبل، حین و بعد از جراحی توضیح دهد 

 .سرکالژ را تعریف و دلیل انجام آن را توضیح دهد 

 .انواع حاملگی های خارج رحمی و روش های درمان ان را بیان نماید 

  روش های مختلفTL .را با یکدیگر مقایسه نماید 

 ی را تعریف کرده و پروسیجر جراحی آن را شرح دهدتوبوپالست. 
 
 

 

 آشنایی با جراحی های زنان: 8 اهداف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 و مراقبت های آن را توضیح دهد. جراحی پروالپس واژینال 

 و مراقبت های آن را توضیح دهد. جراحی سیستوسل و رکتوسل 

  و مراقبت های آن را توضیح دهد.  واژینالفیستول 

 D&C .و مراقبت های آن را توضیح دهد 

  و مراقبت های آن را توضیح دهد.میومکتومی  و  هیسترکتومیجراحی 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی مردان، ترمینالوژی و عالئم مربوط به : 9 اهداف کلی

 بیماری های مجاری ادراری

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 مردان و را شرح دهد. یدستگاه تناسل یآناتوم 

 مردان و را شرح دهد. یدستگاه تناسل عملکرد 

 کند. انیرا بمردان  یدستگاه تناسل یولوژیزیف 

 دیمردان و زنان را فهرست نما یخون رسان دستگاه تناسل یها انیها و شر دیور نیتر مهم. 

 را شرح دهد. یویدستگاه کل یولوژیزیو ف یآناتوم 

 دینما انیهورمون هارا ب تیاهم. 

 دهد. حیو عملکرد نفرون و حالب را توض ساختمان 

 کننده حالب را نام ببرد. هیتغذ یها انیها و شر دیور 

 دهد. حیو عملکرد مثانه را توض ساختمان 
 

 
 

 آشنایی با ارزیابی بیماران اورولوژیک، آمادگی بیمار جهت جراحی های اورولوژی، انواع برش های : 10 اهداف کلی

 جراحی و کاتتریزاسیون 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 را شرح دهد. یاورولوژ مارانیدر ب یکیزیف ناتیمعا 

 را نام ببرد. کیاورولوژ مارانیدر در ب یصیتشخ یها روش 

 دهد. حیادرار را توض زیحاصل از آنال یشگاهیآزما جینتا 

 را نام ببرد یاورولوژ یدر جراح یهوشیموثر بر انتخاب نوع ب عوامل 

 دیرا فهرست نما یادرار یمجرا یبه ساختارها یبرش ها به منظور دسترس انواع. 

 را نام ببرد. یادرار یکتترها انواع 

 دهد. حیدر مردان و زنان را توض یسوندگذار کیتکن 
 

 
 

  اندیکاسیون های استفاده از ابزار و تجهیزات مورد استفاده در جراحی های اورولوژیآشنایی با : 11اهداف کلی ،

 رولوژیوابزار و تجهیزات  انواع آندوسکوپی در ااندوسکوپی در اورولوژی و 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 .ابزار ها و تجهیزات مورد نیاز جهت جراحی های باز در اورولوژی را نام ببرد 

 .ابزار ها و تجهیزات مورد نیاز جهت جراحی های اندوسکوپی را نام ببرد 

 .وظایف فرد سیار و اسکراب را در اعمال جراحی اندوسکوپی بیان نماید 
 

 
 
 
 
 



 
 

 جراحی های مثانه )سیستکتومی،و  )یورتروستومی جلدی و...(جراحی های حالب آشنایی با : 12 اهداف کلی 

 ریفالکس مثانه به حالب( تومورهای مثانه، سیستوستومی،

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 عوامل ایجاد انسداد حالب را نام ببرد 

  مقایسه نمایدروش های جراحی جهت ترمیم حالب به شکل باز و بسته را با یکدیگر 

 .اشکال مختلف آسیب به حالب و درجات آن را نام ببرد 

 مهم ترین اقدام جراحی در مواقع ایجاد ترومای حالب را نام ببرد 

 انواع یوروستومی جلدی را نام ببرد 

 مراحل انجام جراحی یوروستومی جلدی را شرح دهد 

 .انومالی های مادرزادی حالب را نام ببرد 

 نه را نام ببرد.انواع تومورهای مثا 

 .روش های درمانی رایج در برداشتن تومورهای مثانه را توضیح دهد 

 .مراحل انجام جراحی سیستکتومی و سیستوستومی را شرح دهد 
 
 

 

 آشنایی با انواع ناهنجاری های کلیه و مراقبت های بعد از جراحی کلیه: 13 اهداف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

  اختصارESRD و عالئم آنرا  نام ببرد. فیرا تعر 

 دهد. حیرا نام برده و توض زیالید یروش ها انواع 

 دهد. حیآن توض یرا با ذکر عالمت ها کیستیک یپل هیکل یماریب 

 دیرا فهرست نما هیوارد شده به کل یها بیآس انواع. 

 دهد. حیتوض یویکل یها یها و آنومال یمیبدخ 
 

 

 و پیلوپالستی نفرکتومی)توتال، رادیکال و...(، جراحی آدرنالکتومیآشنایی با : 14 اهداف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

  و مراقبت های آن توضیح دهددر رابطه با جراحی آدرنالکتومی، اندیکاسیون های آن. 

  و مراقبت های آن توضیح دهدنفرکتومی کامل و پارشیال را با یکدیگر مقایسه 

 .اندیکاسیون های نفرکتومی را نام ببرد 

   را شرح دهد. و مراقبت های آن توضیح دهدمراحل انجام نفرکتومی ساده و رادیکال 

  دهد.و مراقبت های آن توضیح دهد را شرح  انجام نفرکتومی از طریق الپاراسکوپیمراحل 

 در رابطه با جراحی پیلوپالستی و مراقبت های آن توضیح دهد. 
 

 
 
 
 



 

 یادرار یانحراف های و تناسل یها یانواع ناهنجار،  یادرار یمجار یها یانواع ناهنجارآشنایی با : 15 اهداف کلی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 کننده انسداد حالب را نام ببرد. جادیعوامل ا 

 در رفع انسداد حالب را نام ببرد. یدرمان یها روش 

 به حالب را نام ببرد. بیمختلف آس اشکال 

 کند. انیحالب را ب بیدر مواقع آس یجراح اقدامات 

 حالب را نام ببرد. یمادرزاد یها یآنومال 

 مثانه را نام ببرد. یتومورها انواع 

 کند. انیمثانه را ب یدر برداشتن تومورها جیرا یدرمان یها روش 

 دهد حیآن توض یدرمان یمثانه به حالب و روش ها فالکسیمورد ر در 

 در مورد آن را شرح دهد. یبه مثانه و اقدامات درمان بیآس میعال 

 ادرار را نام ببرد. یاریاخت یدر ب یدرمان یها روش 

 کند. یبه همراه عوارض آن دسته بند شابراهیپ یها بیآس انواع 

 کند. انیرا ب شابراهیرفع انسداد پ یو عالئم انسداد و روش ها لیدال 

 BPH جهت اصالح آن را شرح دهد. یدرمان یپروستات و روش ها یو علل بزرگ فیرا تعر 

 دهد. حیآن توض یو درمان یصیتشخ یرابطه باکانسر پروستات و روش ها در 

 پروستات را نام ببرد. یوپسیانجام ب یها روش 

 در مورد آن را شرح دهد. یبه مثانه و اقدامات درمان بیآس میعال 

 ادرار را نام ببرد. یاریاخت یدر ب یدرمان یها روش 

 کند. یبه همراه عوارض آن دسته بند شابراهیپ یها بیآس انواع 

 کند. انیرا ب شابراهیرفع انسداد پ یو عالئم انسداد و روش ها لیدال 

 BPH جهت اصالح آن را شرح دهد. یدرمان یپروستات و روش ها یو علل بزرگ فیرا تعر 

 دهد. حیآن توض یو درمان یصیتشخ یرابطه باکانسر پروستات و روش ها در 

 پروستات را نام ببرد. یوپسیانجام ب یها روش 
 

 

، هیدروسکتومی، وازکتومی، ، پروستاتکتومی، و...(TURPجراحی های پروستات )آشنایی با : 16 اهداف کلی
 برداشت سنگ از کلیه و مجاری ادراریواریکوسکتومی، ارکیدکتومی و 

 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 .علل بزرگی پروستات و روش های درمانی جهت اصالح آن را توضیح دهد 

 .روش های انجام بیوپسی پروستات را توضیح دهد 

  پروستاتکتومی به روش باز و اندوسکوپیک و مراقبت های آن را توضیح دهد.تکنیک جراحی 

 .دالیل بروز هیدروسل، واریکوسل را توضیح و عمل جراحی و مراقبت های مربوط به آنها را توضیح دهد 

 .عمل جراحی ارکیدکتومی و اندیکاسیون های آن را توضیح دهد 

 ادراری را توضیح دهد. انواع روش های خارج کردن سنگ از کلیه و مجاری 
 

 

 

 

 



 روش آموزش 
 

      حضوری                  مجازی                                                    ترکیبی 

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  کامپیوتر با استفاده از نرم افزارهایی شامل  ،وایت برد و ماژیک ، ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور

 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 

 سال و نوبت چاپ مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات،
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

  
  
  

 

 

 

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

 مقاله

 PubMed قرار می گیرد.بسته به هر جلسه مقاالت جدید منتشر شده مورد استفاده 
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، یجزوه، فیلم آموزشاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

 )آزمون های تکوینی )کوییز/ میان ترم 

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

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

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره
 

1 

 

 متعاقبا اعالم میگردد. ترکیبی کوییز

 

2 

 

 متعاقبا اعالم میگردد. ترکیبی میانترم

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

مجموعه اسالیدهای 

 تدریس شده در کالس
خانم دکترغفوری، آقای  خانم رحمتی، 

  کاوی، آقای دکتر محمدی، خانم ایزانلو               
تکنولوژی اتاق عمل  مباحث درس

 و مراقبت های آن زنان و اورولوژی
اسالیدهای پاورپوینت 

 تدریسآماده 
درس مجازی  محتوای

با استفاده از نرم مربوطه 

 افزار استوری الین 

خانم دکترغفوری، آقای  خانم رحمتی، 

 کاوی، آقای دکتر محمدی، خانم ایزانلو               
تکنولوژی اتاق عمل  مباحث درس

 و مراقبت های آن زنان و اورولوژی
فایل حاوی محتوای 

 مجازی درس مربوطه

    

    

    



 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:           

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

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

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره یموارد ارزشیاب

 8 آزمون میان ترم

 10 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 1 تکالیف و سایر فعالیت ها

 
 

 

 مقررات 

 :10نمره   حداقل نمره قبولی                                                                                                                 

  :طبق مقررات آموزشیتعداد دفعات مجاز غیبت در کالس 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 

 

تکلیف در نظر گرفته می شود. در طول ترم یک      



 

 اورولوژی و مراقبت های آنتکنولوژی اتاق عمل زنان و  درس زمانبندی جدول

 

 تاریخ ارائه
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 روش ارزشیابی امکانات مورد نیاز نحوه ارائه مدرس

جلسه اول 

16/11/1400 

13-15 
دوره و طرح آشنایی با طرح  -

 درس

مروری بر آناتومی و   -

  اندام تناسلی زنانیزیولوژی ف

 خانم ایزانلو

 
فایل مجازی 

بارگذاری شده 

در سامانه 

 نوید

 

تور پروژک  ،اسالالالالیالالد 

و  ویالالدئالو پالروژکالتالور

کامپیوتر و اسالالتفاده از 

 نرم افزارهایی شامل
Articulate Story 

line و سامانه نوید 

بی  ت مره آزمون ک ن

)پالالایالالان ترم/ میالالان 

ترم(، شالالالرکت فعال 

در کالس، حضالالور و 

یف و  ل تکالالا غیالالاب، 

یت عال های سالالالایر ف

 پیش بینی شده(

جلسالالالاله دوم 

23/11/1400 

 
15-13  خانم رحمتی شرح حال و معاینه بیمار 

، سخنرانی

، گروهی بحث

 پاورپوینت

 

مایش  کامپیوتر، پرده ن

 و اینترنت

پرسالالالش و پاسالالالخ، 

یت  عال کالسالالالی و ف

 کوئیز

 جلسه سوم

30/11/1400 

 

15-13  

ابزارها، داروها و  ترمینالوژی،

تجهیزات مورد استفاده در اعمال 

 جراحی ژنیکولوژی و مامایی

 

 خانم رحمتی
 

سخنرانی، 

بحث گروهی، 

 پاورپوینت

مایش  کامپیوتر، پرده ن

 و اینترنت

پرسالالالش و پاسالالالخ، 

یت کالسالالالی و  عال ف

 کوئیز

 جلسه چهارم

07/12/1400 

 

15-13  
 بیماری های زنان

 

 

 خانم رحمتی

سخنرانی، 

بحث گروهی، 

 پاورپوینت

مایش  کامپیوتر، پرده ن

 و اینترنت

پرسالالالش و پاسالالالخ، 

یت کالسالالالی و  عال ف

 کوئیز

 جلسه پنجم

14/12/1400 

 
15-13  

 

آشنایی با انواع زایمان/ زایمان با 

  فورسپس و وکیوم

 خانم رحمتی

سخنرانی، 

بحث گروهی، 

 پاورپوینت

 

مایش  کامپیوتر، پرده ن

 و اینترنت

پرسالالالش و پاسالالالخ، 

یت کالسالالالی و  عال ف

 کوئیز

 جلسه ششم

21/12/1400 

 

15-13  

آمادگی بیمار قبل از شروع عمل 

جراحی، ابزار و تجهیزات 

 اندوسکوپی در جراحی زنان

دکتر خانم 

 غفوری

سخنرانی، 

بحث گروهی، 

 پاورپوینت

 

مایش  کامپیوتر، پرده ن

 اینترنتو 

پرسالالالش و پاسالالالخ، 

یت کالسالالالی و  عال ف

 کوئیز

 جلسه هفتم

20/01/1401 

 

15-13  زایمان و باروری 
دکتر خانم 

 غفوری

سخنرانی، 

بحث گروهی، 

 پاورپوینت

 

مایش  کامپیوتر، پرده ن

 و اینترنت

پرسالالالش و پاسالالالخ، 

یت کالسالالالی و  عال ف

 کوئیز

 جلسه هشتم

27/01/1401 

 

15-13  جراحی های زنان 
دکتر خانم 

 غفوری

سخنرانی، 

بحث گروهی، 

 پاورپوینت

 

مایش  کامپیوتر، پرده ن

 و اینترنت

پرسالالالش و پاسالالالخ، 

یت کالسالالالی و  عال ف

 کوئیز

31/01/1401 

 

 میان ترم
 

 جلسه نهم

03/02/1401 

 

15-13  

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی کلیه 

و مجاری ادراری و تناسلی مردان، 

ترمینالوژی و عالئم مربوط به بیماری 

 مجاری ادراری های

 خانم ایزانلو

 

سخنرانی، 

بحث گروهی، 

 پاورپوینت

 
 

مایش  کامپیوتر، پرده ن

 و اینترنت

پرسالالالش و پاسالالالخ، 

یت کالسالالالی و  عال ف

 کوئیز

 جلسه دهم

10/02/1401 

 

 

15-13  

ارزیابی بیماران اورولوژیک، 

آمادگی بیمار جهت جراحی های 

اورولوژی، انواع برش های 

 جراحی و کاتتریزاسیون

 آقای کاوی

 

سخنرانی، 

بحث گروهی، 

 پاورپوینت

 

 

مایش  کامپیوتر، پرده ن

 و اینترنت

پرسالالالش و پاسالالالخ، 

یت کالسالالالی و  عال ف

 کوئیز



 جلسه یازدهم

17/02/1401 

 

 

 

15-13  

ابزار و تجهیزات مورد استفاده در 

، جراحی های اورولوژی

اندیکاسیون های استفاده از 

ابزار و رولوژی و واندوسکوپی در ا

تجهیزات  انواع آندوسکوپی در 

  رولوژیوا

 دکتر محمدی

 

 

سخنرانی، 

بحث گروهی، 

 پاورپوینت

 

 

 

مایش  کامپیوتر، پرده ن

 و اینترنت

پرسالالالش و پاسالالالخ، 

یت کالسالالالی و  عال ف

 کوئیز

 جلسه دوازدهم

24/02/1401 

 

 

15-13  

جراحی های حالب 

و   )یورتروستومی جلدی و...(

جراحی های مثانه 

 ،سیستوستومی )سیستکتومی،

ریفالکس مثانه  تومورهای مثانه،

 به حالب(

 دکتر محمدی

 

 

سخنرانی، 

بحث گروهی، 

 پاورپوینت

 

 

 

مایش  کامپیوتر، پرده ن

 و اینترنت

پرسالالالش و پاسالالالخ، 

یت کالسالالالی و  عال ف

 کوئیز

 جلسه سیزدهم

31/02/1401 

 

15-13  
انواع ناهنجاری های کلیه و 

 مراقبت های بعد از جراحی کلیه
کاویآقای   

سخنرانی، 

بحث گروهی، 

 پاورپوینت

 

مایش  کامپیوتر، پرده ن

 و اینترنت

پرسالالالش و پاسالالالخ، 

یت کالسالالالی و  عال ف

 کوئیز

 جلسه چهاردهم
07/03/1401 

 

15-13  

، جراحی آدرنالکتومی

و  نفرکتومی)توتال، رادیکال و...(

 پیلوپالستی

 دکتر محمدی

سخنرانی، 

بحث گروهی، 

 پاورپوینت

 

مایش کامپیوتر، پرده  ن

 و اینترنت

پرسالالالش و پاسالالالخ، 

یت کالسالالالی و  عال ف

 کوئیز

 جلسه پانزدهم

14/03/1401 

 

15-13  

 یمجار یها یانواع ناهنجار

 یها یانواع ناهنجار،  یادرار

 یادرار یانحراف های و تناسل

 آقای کاوی

سخنرانی، 

بحث گروهی، 

 پاورپوینت

 

مایش  کامپیوتر، پرده ن

 و اینترنت

پرسالالالش و پاسالالالخ، 

یت  عال کالسالالالی و ف

 کوئیز

 جلسه شانزدهم

21/03/1401 

 

 

15-13  

جراحی های پروستات 

(TURP)...پروستاتکتومی، و ، ،

، هیدروسکتومی، وازکتومی

واریکوسکتومی، ارکیدکتومی و 

برداشت سنگ از کلیه و مجاری 

 ادراری

 دکتر محمدی

 

 

سخنرانی، 

بحث گروهی، 

 پاورپوینت

 

 

مایش  کامپیوتر، پرده ن

 و اینترنت

پرسالالالش و پاسالالالخ، 

یت کالسالالالی و  عال ف

 کوئیز

 

 


