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 آشىايي تا اعمال جراحي َاي ياشيىال ي ييلًار        –1 

 در پايان کالس داوشجً قادر تاشذ:

 سیستن ادراری تٌبسلی را بطٌبسذ ٍ ضزح دّذ. آًبتَهی ٍ فیشیَلَصی -1-1

 تَضیح دّذ.را  جٌبِ ّبی هؼوَل هؼبیٌبت هبهبیی -2-1    
 را ضزح دّذ. ٍ جزاحی ّبی سًبى جزاحی در سایوبىًقص هؼوَل تکٌَلَصیست   -3-1    

 .تَضیح دّذرا  دارٍّبی هَرد استفبدُ در صًیکَلَصی -4-1   
 را تَضیح دّذ. سقط اًتخببی-سقط ػبدتی -سقط خَدبخَدی Abortion سقطاًَاع  1 -5  

 ًیبس را آهبدُ ًوبیذ.بطٌبسذ ٍ ٍسبیل هَرد را  ، اًذیکبسیًَْب ٍ ٍسبیل هَرد استفبدُ  D&C  اًَاع  -6-1  
 را ضزح دّذ. D&Cبزای  ٍ درهبًی اًذیکبسیَى ّبی تطخیػی-7-1  
  8-1- Suction Curettage .را ضزح دّذ 

 آشىايي تا اعمال جراحي َاي شكمي         -2
 در پايان کالس داوشجً قادر تاشذ:



 را بذاًذ.هالحظبت هزبَط بِ بستي لَلِ   -1-2
 را ضزح دّذ. لَلِرٍضْبی بستي اًَاع  -2-2
 را تَضیح دّذ. Tuboplasty اًذیکبسیًَْبی-3-2
 را بیبى ًوبیذ. تیَبَپالستی  هالحظبت پس اس ػول -4-2
 را تَضیح دّذ. بزش ّبی ضکوی بزای جزاحی صیٌکَلَصیکاًَاع  -5-2

 آشىايي تا اعمال جراحي َاي مامايي         -3

 در پايان کالس داوشجً قادر تاشذ:
 را تَضیح دّذ.رًٍذ ٍ هزاحل لیبز  -1-3  

 را تَضیح دّذ. سزكالص دّبًِ رحناًذیکبسیًَْبی  -2-3          
 ٍ هحلْبی ضبیغ آى را ضزح دّذ.  حبهلگی اكتَپیکػلل – 3-3          
 را بیبى ًوبیذ. ریسک فبكتَرّبی حبهلگی ًببجب -4-3          
 را ضزح دّذ. تطخیع حبهلگی ًببجبچگًَگی  -5-3          
 را تَضیح دّذ. ػول بزداضتي الپبراسکَپیک حبهلگی لَلِ ای پبرُ ًطذُ-6-3          

 را تَضیح دّذ. پس اس ػول هالحظبت -7-3          

  تيماريُاي شيىكًلًشيك،عالئم يتستُاي تشخيصي     -4

 در پايان کالس داوشجً قادر تاشذ: 
 را ضزح دّذ. Vulvectomy جزاحی -1-4
 تَضیح دّذ. تزهین قذاهی ٍ خلفی جزاحی-2-4
 تَضیح دّذ. ػالئن پزٍالپس دیَارُ قذاهی-3-4
 ضزح دّذ. را ٍسبیل ٍ تجْیشات هَرد ًیبس -4-4
 ضزح دّذ. را خلفی) ركتَسل( هزاقبت ّبی بالفبغلِ پس اس ػول كَلپَرافی قذاهی)سیستَسل( ٍ -5-4
 را بیبى ًوبیذ ٍ درهبى آى اًَاع فیستَل بب -6-4

 اکالمپسي-عًارض ديران تارداري:پرٌ اکالمپسيي شىايي تا سساريهآ         -5
 در پايان کالس داوشجً قادر تاشذ:

 را بیبى ًوبیذ. سشاریي هبدری اًذیکبسیًَْبی  -1-5      

 سشاریي را بیبى ًوبیذ جفتیٍ  هبدری/جٌیٌیاًذیکبسیًَْبی   -2-5
 را ضزح دّذ. تجْیشات ٍ ٍسبیل هَرد استفبدُ -3-5
 را ضزح دّذ. ًحَُ ػول ٍ هزاقبت ّبی بالفبغلِ پس اس ػول -آهبدگی ّبی ػول جزاحی -4-5
 ػلل ٍ ًحَُ درهبى اكالهپسی ٍ پزُ اكالهپسی را ضزح دّذ. -5-5
 جفت را بیبى ًوبیذ.اًَاع جفت سزراّی ٍ دكَلوبى  -6-5
 هَل ٍ ریسک فبكتَرّبی آى را ضزح دّذ. -7-5

 شىايي تا اوًاع سرطاوُاي دستگاٌ تًليذ مثل زوانآ         -6           
 در پايان کالس داوشجً قادر تاشذ:

  رابیبى ًوبیذ.  )ًئَپالسی داخل اپیتلیَهی سزٍیکس(كبًسز سزٍیکسًحَُ تطخیع ٍ غزببلگزی  -1-6 
 را ضزح دّذ. ػلل، ػالئن ًٍحَُ درهبى كبًسز سزٍیکس -2-6
 را ضزح دّذ. ضبخع ّبی تؼییي ًَع درهبى -6- 3
 را تَضیح دّذ. تَهَرّبی خَش خین  رحن  -4-6
 را بیبى ًوبیذ ػلل ٍػالئن ببلیٌی ٍ درهبى تَهَرّبی خَش خین  رحن -5-6

    شىايي تا اوًاع درماوُاي سرطاوُاي دستگاٌ تًليذ مثل زوانآ     -7
 در پايان کالس داوشجً قادر تاشذ: 

1-7- Cervical Biopsy .را ضزح دّذ 

         2-7 –  Laser Treatment- Cryotherapy - LEEP: Loop electrosurgical excision.اًذیکبسیًَْبی آى را بیبى ًوبیذ ٍ 
 3-7- Conization .را ضزح دّذ 
 را بیبى ًوبیذ. اًَاع ّیستزكتَهی -4-7         
 را بیبى ًوبیذ. ّیستزكتَهی آهبدگی ّب ٍ هزاقبتْبی قبل ٍ بؼذ اس ػول  جزاحی -5-7 

 را بیبى ًوبیذ سزطبى لَلِ ّبی رحویػالئن  ٍ درهبى  -6-7 

 شىايي تا جراحي َاي اوذيسكًپيك زوانآ         -8 
 در پايان کالس داوشجً قادر تاشذ:

  رابیبى ًوبیذ. هذاخالت جزاحی الپبراسکَپی-1-8
 را ضزح دّذ. ٍضؼیت قزار گیزی بیوبر در الپبرٍسکَپی -2-8
  ر بطٌبسذ ٍ ًبم ببزد. ٍ ٍسبیل هَرد استفبدُ  تجْیشات-3-8
  ًحَُ اًجبم آى را بیبى ًوبیذ.  Basic Colposcopyپزٍسیجز : آضٌبیی بب -4-8



  ٍ اًذیکبسیًَْبی اى را تَضیح دّذ.Basic Laparoscopyپزٍسیجزآضٌبیی بب  -5-8
 را ضزح دّذ. هالحظبت تکٌیکی ٍ رٍش جزاحی در الپبراسکَپی-6-8
 را بیبى كٌذ س اس ػولهزاقبت ّبی بالفبغلِ پ -7-8
  ٍ ػَارؼ ٍ اًذیکبسیًَْبی اى را ضزح دّذ. Hysteroscopyپزٍسیجز :ّیستزٍسکَپی آضٌبیی بب-9-8
 ايريلًشياعمال جراحي رايج  شىايي تاآ         -9

 در پايان کالس داوشجً قادر تاشذ:
 را ضزح دّذ. دستگبُ ادراریٍ كلیِ سبختوبى ٍ ػولکزد  -1-9         
 را بیبى كٌذ اختالالت هثبًِ ای -2-9           
 -Scrotal Incision- Abdominal Incisions- Pfannenstiel- Gibson Incision- FlankIncisions در جزاحی ارٍلَصی اًَاع اًسشیَى -3-9           

Lumbar Incision                               .را ضزح دّذ 
 را تَضیح دّذ. ّیپَسپبدیس / اپی سپبدیبس -4-9           

 را ضزح دّذ Testicular Torsionػلت ٍ درهبى  -5-9         
 را ضزح دّذ. كزیپتَاركیذیسن -7-9         
         8-9- Hydrocelectomy .را تَضیح دّذ 
         9-9- Testicular cancer ًحَُ تطخیع ٍ درهبى آى را ضزح دّذ ٍ 

  ... ، وفريستًمي، پيلًپالستي يشىايي تا جراحي وفرکتًميآ        -11       
 در پايان کالس داوشجً قادر تاشذ:

 هَرد استفبدُ را ًبم ببزد.ٍ دارٍّب  تجْیشات خبظ ، ٍسبیل -1-10

  ، اًَاع  ٍ درهبى اى را ضزح دّذ.كیستیکبیوبری كلیِ پلی  -2-10
 ی قسوتْبی هختلف سیستن ادراری را ضزح دّذ.تزٍهبّبًحَُ تطخیع ٍ درهبى  -3-10
4-10- Adrenalectomy ٍ .اًذیکبسیًَْبی آى را ضزح دّذ 
5-10- Nephrectomy اًَاع آى را ًبم ببزد ٍ  
 را ضزح دّذ. Wilms , Tumor  دستِ بٌذی-6-10
7-10- Renal transplant.ًحَُ اًجبم ٍ ٍسبیل هَرد استفبدُ را ضزح دّذ 

 شىايي تا اوًاع ريشُاي ليتًتريپسي کليٍ ي حالةآ         -11
 در پايان کالس داوشجً قادر تاشذ:

 را ًبم ببزد. سٌگ ّبی ادراریاًَاع  -1-11
2-11- GU Endoscopy .را ضزح دّذ 
3-11- Extracorporeal shock – wave Lithotripsy.اًذیکبسیًَْبی اى را ضزح دّذ ٍ 
 را ضزح دّذ. Percutaneous nephrolithotomyاًذیکبسیًَْبی  -4-11 
5-11- Ureteral Reimplantation  .را ضزح دّذ 
 6-11- Endoscopic stone Manipulation.را بیبى ًوبیذ 

 شىايي تا ايريديىاميكآ         -12
 قادر تاشذ:در پايان کالس داوشجً 

 را ضزح دّذ. اًذیکبسیًَْبی اٍرٍدیٌبهیک -1-12
 ٍ تفسیزاى را بیبى ًوبیذ ًحَُ پزٍسیجز اٍرٍدیٌبهیک -2-12

 شىايي تا اوًاع ريشُاي پريستاتكتًميآ         -13
 در پايان کالس داوشجً قادر تاشذ:

 را ضزح دّذ. پزٍستبتػلل كبًسز -1-13
 درهبى آى را ضزح دّذ.راّْبی ، ػلل ٍ ّبیپزتزٍفی خَش خین پزٍستبت -2-13
 .ضزح دّذرا  Transurethral resection of the prostate TURP اًذدیکبسیًَْب ٍ ًحَُ جزاحی-2-13

 اوًاع ريشُاي جراحي مجاري ادراري شىايي تاآ         -14
 را ضزح دّذ. اختالالت پیطببزاُ -1-14

2-14- Ureteroneocystosmy.اًذیکبسیًَْبی آى را ضزح دّذ ٍ 
 وقش کمك ايل يا اسكراب در جراحي َاي اريلًشي           -15

مراقثتُاي کلي قثل ي تعذ از  –عًارض احتمالي اعمال جراحي  –ريشُاي تشخيصي ي تررسي تيماريُاي جراحي    آشىايي تا  -16

 عمل جراحي
1-16- Diagnostic procedures/ Tests .در سیستن ادراری تٌبسلی را ضزح دّذ 
 یبفتِ ّبی آسهبیطگبّی -2-16
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 جذول زهاى بنذي برناهه

 عصر  2-4نبه ها شانسده هفته  ساعت  دوشظاعت: 

 هـذرض هوضوع هر جلعه تاریخ جلعه

 15/11/97 1جلسِ

  ٍ فیشیَلَصی آًبتَهی :آشىايي تا اعمال جراحي َاي ياشيىال ي يلًار

 ٍ جزاحی ّبی سًبى ًقص هؼوَل تکٌَلَصیست جزاحی در سایوبى  -جٌبِ ّبی هؼوَل هؼبیٌبت هبهبیی  
-سقط ػبدتی -سقط خَدبخَدی Abortion سقطآضٌبیی بب اًَاع  - دارٍّبی هَرد استفبدُ در صًیکَلَصی    

 D&Cبزای  ٍ درهبًی اًذیکبسیَى ّبی تطخیػی-D&Cآضٌبیی بب    -سقط اًتخببی
 Suction Curettageآضٌبیی بب  

 فزضتِ جاللًَذی

2جلسِ  29/11/97  آشىايي تا اعمال جراحي َاي شكمي 
 Tuboplasty-رٍضْبی بستي لَلِاًَاع  -هالحظبت هزبَط بِ بستي لَلِ 

 بزش ّبی ضکوی بزای جزاحی صیٌکَلَصیکآضٌبیی بب اًَاع -تیَبَپالستی  هالحظبت پس اس ػول
 

 جاللًَذیفزضتِ 

3جلسِ  6/12/97       آشىايي تا اعمال جراحي َاي مامايي: 

ریسک فبكتَرّبی   -حبهلگی اكتَپیک آضٌبیی بب -آضٌبیی بب سزكالص دّبًِ رحن  -آضٌبیی بب رًٍذ ٍ هزاحل لیبز 
 ػول بزداضتي الپبراسکَپیک حبهلگی لَلِ ای پبرُ ًطذُ  -تطخیع حبهلگی ًببجب  -حبهلگی ًببجب

  پس اس ػول هالحظبت             

 فزضتِ جاللًَذی

4جلسِ  13/12/97    بیمبریهبی ژینکىلىژیک،عالئم وتستهبی تشخیصی   
 تزهین قذاهی ٍ خلفیآضٌبیی ببجزاحی -Vulvectomyآضٌبیی ببجزاحی 

بالفبغلِ پس اس هزاقبت ّبی آضٌبیی بب-آضٌبیی بب ٍسبیل ٍ تجْیشات هَرد ًیبس-ػالئن پزٍالپس دیَارُ قذاهی
 ٍ درهبى آى اًَاع فیستَل آضٌبیی بب-ػول كَلپَرافی قذاهی)سیستَسل( ٍ خلفی) ركتَسل(

 فزضتِ جاللًَذی

5جلسِ  20/12/97  شىايي تا سساريهآ     
آضٌبیی بب اًذیکبسیًَْبی   -آضٌبیی بب اًذیکبسیًَْبی  جٌیٌی-آضٌبیی بب اًذیکبسیًَْبی  هبدری سشاریي       

آضٌبیی بب -آضٌبیی بب تجْیشات ٍ ٍسبیل هَرد استفبدُ -آضٌبیی بب اًذیکبسیًَْبی  جفتی -هبدری/جٌیٌی
آضٌبیی بب ػلل ٍ -آضٌبیی بب ًحَُ ػول ٍ هزاقبت ّبی بالفبغلِ پس اس ػول  -آهبدگی ّبی ػول جزاحی

آضٌبیی بب هَل ٍ -ًَاع جفت سزراّی ٍ دكَلوبى جفت آضٌبیی بب ا-ًحَُ درهبى اكالهپسی ٍ پزُ اكالهپسی 
 ریسک فبكتَرّبی آى.

 

 فزضتِ جاللًَذی

6جلسِ  19/1/98  آشنبیي بب انىاع سرطبنهبي دستگبه تىلیذ مثل زنبن 
آضٌبیی ببػلل، ػالئن ًٍحَُ درهبى كبًسز -آضٌبیی بب كبًسز سزٍیکس )ًئَپالسی داخل اپیتلیَهی سزٍیکس(

 اضٌبیی ببتَهَرّبی خَش خین  رحن -ببضبخع ّبی تؼییي ًَع درهبىآضٌبی -سزٍیکس
 آضٌبیی بب كبًسز اًذٍهتز-آضٌبیی ببػلل ٍػالئن ببلیٌی ٍ درهبى تَهَرّبی خَش خین  رحن

 

 فزضتِ جاللًَذی

7جلسِ  26/1/98  

 
آزمون میان 

 ترم

     آشنبیي بب انىاع درمبنهبي سرطبنهبي دستگبه تىلیذ مثل زنبن
           -Laser Treatment آضٌبیی بب   - Cryotherapyآضٌبیی بب -Cervical Biopsyآضٌبیی بب 

  -)بزداضتي الکتزٍسزجیکبل قَسی(LEEP: Loop electrosurgical excision آضٌبیی بب
 آهبدگی ّب ٍ هزاقبتْبی قبل ٍ بؼذ اس ػول  -آضٌبیی بب اًَاع ّیستزكتَهی  -Conization  آضٌبیی بب

 آضٌبیی بب تظبّزات ببلیٌی ٍدرهبى سزطبى -آضٌبیی بب سزطبى لَلِ ّبی رحوی -جزاحی

 فزضتِ جاللًَذی

8 جلسِ  2/2/98  شىايي تا جراحي َاي اوذيسكًپيك زوانآ 
 ٍ ٍسبیل هَرد استفبدُ  تجْیشات-ٍضؼیت قزار گیزی بیوبر در الپبرٍسکَپی-هذاخالت جزاحی الپبراسکَپی

 Basic Laparoscopy پزٍسیجزآضٌبیی بب -Basic Colposcopyپزٍسیجز : آضٌبیی بب 
پزٍسیجز آضٌبیی بب-هزاقبت ّبی بالفبغلِ پس اس ػول -هالحظبت تکٌیکی ٍ رٍش جزاحی در الپبراسکَپی 

 Hysteroscopy :ّیستزٍسکَپی

 فزضتِ جاللًَذی



   

      

 

 

9 جلسِ  9/2/98  ايريلًشياعمال جراحي رايج  شىايي تاآ 
           -اختالالت هثبًِ ای          -ػولکزد كلیِ            -ػولکزد دستگبُ ادراریسبختوبى ٍ          

 Scrotal Incision- Abdominal       :اًَاع اًسشیَى آضٌبیی بب         - ًئَپالسن ّبی حبلب

Incisions- Pfannenstiel- Gibson Incision- FlankIncisions- Lumbar 

Incision -          ّیپَسپبدیس / اپی سپبدیبس -          Testicular Torsion 
 Hydrocelectomy      -  Testicular cancer        -كزیپتَاركیذیسن           

       

 فزضتِ جاللًَذی

10 جلسِ  16/2/98   ... ، وفريستًمي، پيلًپالستي يشىايي تا جراحي وفرکتًميآ  
  بیوبری كلیِ پلی كیستیک -تجْیشات خبظ ، ٍسبیل ، ٍسبیل كوکی ٍ دارٍّب اضٌبیی بب 

 Adrenalectomy-Trauma to the Genitourinary system  Nephrectomy- Wilms , Tumor Excision-تزٍهبّب 
         

 فزضتِ جاللًَذی

11 جلسِ  23/2/98          
 حالةآشىايي تا اوًاع ريشُاي ليتًتريپسي کليٍ ي 

 GU Endoscopy- Extracorporeal shock – wave             -سٌگ ّبی ادراری 

Lithotripsy  -   Percutaneous nephrolithotomy- Ureteral 

Reimplantation- Endoscopic stone Manipulation 
 

 فزضتِ جاللًَذی

12 جلسِ  30/2/98  شىايي تا ايريديىاميكآ 

 اٍرٍدیٌبهیک ضٌبیی بب اًذیکبسیًَْبیآ
 ضٌبیی بب ًحَُ پزٍسیجز ٍ ٍسبیل هَرد استفبدُ اٍرٍدیٌبهیکآ

 فزضتِ جاللًَذی

13 جلسِ  28/2/98  
 کالس فوق

 العاده

 شىايي تا اوًاع ريشُاي پريستاتكتًميآ
 ّبیپزتزٍفی خَش خین پزٍستبت-آضٌبیی ببكبًسز پزٍستبت 

Transurethral resection of the prostate TURP 
 

 جاللًَذیفزضتِ 

14 جلسِ  6/3/98  اوًاع ريشُاي جراحي مجاري ادراري شىايي تاآ   
 Ureteroneocystosmy -اختالالت پیطببزاُ

 

 فزضتِ جاللًَذی

15 جلسِ  33/3/98  فزضتِ جاللًَذی وقش کمك ايل يا اسكراب در جراحي َاي اريلًشي 

16 جلسِ  20/3/98   –ريشُاي تشخيصي ي تررسي تيماريُاي جراحي    آشىايي تا 
 هزاقبتْبی كلی قبل ٍ بؼذ اس ػول جزاحی –احتوبلی اػوبل جزاحی  ػَارؼ

 Diagnostic procedures/ Tests-یبفتِ ّبی آسهبیطگبّی 

 

 فزضتِ جاللًَذی

17جلسِ  22/3/98   


