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در ایه درض داوؽجً با اوًاع تکىیک َاي جراحي در جراحي َاي زوان ي اريلًشي  ي وقػ تکىًلًشیعت جراحي آؼىا خًاَذ  مقذمٍ)ؼرح مختصر درض(:

 ؼذ.

  كليات و هفاهين و تكنيكهاي جراحی در جراحيهاي زناى و ارولوشيكلی با آشنایی  َذف کلي:
 

 اَذاف مرحلٍ اي : 

 را تَضیح دّذ. اعوال جراحي ّاي ٍاشيٌال ٍ ٍٍلَار       – 1

 در جراحي ّاي زًاى را ضرح دّذ.اعوال جراحي ّاي ضكوي          -2

 را تیاى ًوايذ.اعوال جراحي ّاي هاهايي          -3

 را تَضیح دّذ. تیواريْاي شيٌكَلَشيک،عالئن ٍتستْاي تطخیصي         -4

 را تطَر کاهل تیاى ًوايذ. اکالهپسي-اکالهپسيعَارض دٍراى تارداري:پرُ ٍ سساريياًذيكاسیًَْاي          -5

 را ضرح دّذ. دستگاُ تَلیذ هثل زًاى خَش خین ٍ تذخین اًَاع سرطاًْاي         -6

   را تیاى ًوايذ. سرطاًْاي دستگاُ تَلیذ هثل زًاى درهاًْاياًَاع          -7

 ٍ اًذيكاسیًَْاي آى را تَضیح دّذ. جراحي ّاي اًذٍسكَپیک زًاى          -8

 را ترضوارد.  اٍرٍلَشياعوال جراحي رايج                  -9

 را تَضیح دّذ. ... ، پیلَپالستي ٍ، ًفرٍستَهيجراحي ًفرکتَهي           -11

 ٍ اًذيكاسیًَْاي آى را ضرح دّذ. ٍ حالة اًَاع رٍضْاي لیتَتريپسي کلیِ            -11

 را تطَر صحیح ضرح دّذ. اٍرٍديٌاهیکًحَُ اًجام ، اًذيكاسیًَْا ٍ تفسیر             -12

 را تَضیح دّذ. ضٌايي تا اًَاع رٍضْاي پرٍستاتكتَهيآ            -13

 را تیاى کٌذ. اًَاع رٍضْاي جراحي هجاري ادراري           -14

 تَضیح دّذ. را ًقص کوک اٍل يا اسكراب در جراحي ّاي ارٍلَشي           -15
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 را ضرح دّذ. جراحي

  يیصٌ رفتاري بٍ تفکیک اَذاف مرحلٍ اياَذاف   

 جلسِ اٍلاّذاف ٍيصُ رفتاري : اعوال جراحي ّاي ٍاشيٌال ٍ ٍٍلَار را تَضیح دّذ.        –1 

 در پاياى کالض داًطجَ قادر تاضذ:

 سیستن ادراری تٌبسلی را ثطٌبسذ ٍ ضرح دّذ. آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی -1-1

 تَضیح دّذ.را  جٌجِ ّبی هؼوَل هؼبیٌبت هبهبیی -2-1    
 را ضرح دّذ. ٍ جراحی ّبی زًبى ًقص هؼوَل تکٌَلَشیست جراحی در زایوبى  -3-1    

 .تَضیح دّذرا  استفبدُ در شًیکَلَشی دارٍّبی هَرد -4-1   
 را تَضیح دّذ. سقط اًتخبثی-سقط ػبدتی -سقط خَدثخَدی Abortion سقطاًَاع  1 -5  

 را ثطٌبسذ ٍ ٍسبیل هَرد ًیبز را آهبدُ ًوبیذ. ، اًذیکبسیًَْب ٍ ٍسبیل هَرد استفبدُ  D&C  اًَاع  -6-1  
 را ضرح دّذ. D&Cثرای  ٍ درهبًی اًذیکبسیَى ّبی تطخیػی-7-1  
  8-1- Suction Curettage .را ضرح دّذ 



 جلسِ دٍم اّذاف ٍيصُ رفتاري : در جراحي ّاي زًاى را ضرح دّذ. اعوال جراحي ّاي ضكوي         -2
 در پاياى کالض داًطجَ قادر تاضذ:

 را ثذاًذ.هالحظبت هرثَط ثِ ثستي لَلِ   -1-2
 را ضرح دّذ. رٍضْبی ثستي لَلِاًَاع  -2-2
 را تَضیح دّذ. Tuboplasty اًذیکبسیًَْبی-3-2
 را ثیبى ًوبیذ. تیَثَپالستی  هالحظبت پس از ػول -4-2
 را تَضیح دّذ. ثرش ّبی ضکوی ثرای جراحی شیٌکَلَشیکاًَاع  -5-2

 سَم جلسِ اّذاف ٍيصُ رفتاري :اعوال جراحي ّاي هاهايي را تیاى ًوايذ.         -3

 قادر تاضذ:در پاياى کالض داًطجَ 
 را تَضیح دّذ.رًٍذ ٍ هراحل لیجر  -1-3  

 را تَضیح دّذ. سركالش دّبًِ رحناًذیکبسیًَْبی  -2-3          
 ٍ هحلْبی ضبیغ آى را ضرح دّذ.  حبهلگی اكتَپیکػلل – 3-3          
 را ثیبى ًوبیذ. ریسک فبكتَرّبی حبهلگی ًبثجب -4-3          
 را ضرح دّذ. حبهلگی ًبثجبتطخیع  -5-3          
 را تَضیح دّذ. ػول ثرداضتي الپبراسکَپیک حبهلگی لَلِ ای پبرُ ًطذُ-6-3          

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

 چْارم جلسِ اّذاف ٍيصُ رفتاري :.را تىضیح دهذ بیمبریهبی ژینکىلىژیک،عالئم وتستهبی تشخیصی     -4

 کالض داًطجَ قادر تاضذ:در پاياى  
 را ضرح دّذ. Vulvectomy جراحی -1-4
 تَضیح دّذ. ترهین قذاهی ٍ خلفی جراحی-2-4
 تَضیح دّذ. ػالئن پرٍالپس دیَارُ قذاهی-3-4
 ضرح دّذ. را ٍسبیل ٍ تجْیسات هَرد ًیبز -4-4
 ضرح دّذ. را هراقجت ّبی ثالفبغلِ پس از ػول كَلپَرافی قذاهی)سیستَسل( ٍ خلفی) ركتَسل( -5-4
 را ثیبى ًوبیذ ٍ درهبى آى اًَاع فیستَل ثب -6-4

 اّذاف ٍيصُ رفتاري :را تطَر کاهل تیاى ًوايذ. اکالهپسي-عَارض دٍراى تارداري:پرُ اکالهپسياًذيكاسیًَْاي سساريي ٍ         -5
 پٌجن جلسِ

 در پاياى کالض داًطجَ قادر تاضذ:
 را ثیبى ًوبیذ. سساریي هبدری اًذیکبسیًَذّبی  -1-5      

 سساریي را ثیبى ًوبیذ جفتیٍ  هبدری/جٌیٌیاًذیکبسیًَذّبی   -2-5
 را ضرح دّذ. تجْیسات ٍ ٍسبیل هَرد استفبدُ -3-5
 را ضرح دّذ. پس از ػول ًحَُ ػول ٍ هراقجت ّبی ثالفبغلِ -آهبدگی ّبی ػول جراحی -4-5
 ػلل ٍ ًحَُ درهبى اكالهپسی ٍ پرُ اكالهپسی را ضرح دّذ. -5-5
 اًَاع جفت سرراّی ٍ دكَلوبى جفت را ثیبى ًوبیذ. -6-5
 هَل ٍ ریسک فبكتَرّبی آى را ضرح دّذ. -7-5

 جلسِ ضطن اّذاف ٍيصُ رفتاري :دّذ.اًَاع سرطاًْاي خَش خین ٍ تذخین دستگاُ تَلیذ هثل زًاى را ضرح          -6           
 در پاياى کالض داًطجَ قادر تاضذ:

  راثیبى ًوبیذ.  )ًئَپالزی داخل اپیتلیَهی سرٍیکس(كبًسر سرٍیکسًحَُ تطخیع ٍ غرثبلگری  -1-6 
 را ضرح دّذ. سرٍیکس ػلل، ػالئن ًٍحَُ درهبى كبًسر -2-6
 را ضرح دّذ. ضبخع ّبی تؼییي ًَع درهبى -6- 3
 را تَضیح دّذ. تَهَرّبی خَش خین  رحن  -4-6
 را ثیبى ًوبیذ ػلل ٍػالئن ثبلیٌی ٍ درهبى تَهَرّبی خَش خین  رحن -5-6

   ّفتن جلسِ رفتارياّذاف ٍيصُ  :  را تیاى ًوايذ. سرطاًْاي دستگاُ تَلیذ هثل زًاى درهاًْاياًَاع      -7
 در پاياى کالض داًطجَ قادر تاضذ: 

1-7- Cervical Biopsy .را ضرح دّذ 

         2-7 –  Laser Treatment- Cryotherapy - LEEP: Loop electrosurgical excision.اًذیکبسیًَْبی آى را ثیبى ًوبیذ ٍ 
 3-7- Conization .را ضرح دّذ 
 را ثیبى ًوبیذ. ّیستركتَهیاًَاع  -4-7         
 را ثیبى ًوبیذ. ّیستركتَهی آهبدگی ّب ٍ هراقجتْبی قجل ٍ ثؼذ از ػول  جراحی -5-7 

 را ثیبى ًوبیذ سرطبى لَلِ ّبی رحویػالئن  ٍ درهبى  -6-7 

 ّطتن جلسِ اّذاف ٍيصُ رفتاري :جراحي ّاي اًذٍسكَپیک زًاى ٍ اًذيكاسیًَْاي آى را تَضیح دّذ.         -8 
 در پاياى کالض داًطجَ قادر تاضذ:



  راثیبى ًوبیذ. هذاخالت جراحی الپبراسکَپی-1-8
 را ضرح دّذ. ٍضؼیت قرار گیری ثیوبر در الپبرٍسکَپی -2-8
  ر ثطٌبسذ ٍ ًبم ثجرد. ٍ ٍسبیل هَرد استفبدُ  تجْیسات-3-8
  ًوبیذ.ًحَُ اًجبم آى را ثیبى   Basic Colposcopyپرٍسیجر : آضٌبیی ثب -4-8
  ٍ اًذیکبسیًَْبی اى را تَضیح دّذ.Basic Laparoscopyپرٍسیجرآضٌبیی ثب  -5-8
 را ضرح دّذ. هالحظبت تکٌیکی ٍ رٍش جراحی در الپبراسکَپی-6-8
 را ثیبى كٌذ هراقجت ّبی ثالفبغلِ پس از ػول -7-8
  ٍ ػَارؼ ٍ اًذیکبسیًَْبی اى را ضرح دّذ. Hysteroscopyپرٍسیجر :ّیسترٍسکَپی آضٌبیی ثب-9-8
 جلسِ ًْن اّذاف ٍيصُ رفتاري :اٍرٍلَشي  را ترضوارد.اعوال جراحي رايج          -9

 قادر تاضذ:در پاياى کالض داًطجَ 
 را ضرح دّذ. دستگبُ ادراریٍ كلیِ سبختوبى ٍ ػولکرد  -1-9         
 را ثیبى كٌذ اختالالت هثبًِ ای -2-9           
 -Scrotal Incision- Abdominal Incisions- Pfannenstiel- Gibson Incision- FlankIncisions در جراحی ارٍلَشی اًَاع اًسسیَى -3-9           

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

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

 جلسِ دّن اّذاف ٍيصُ رفتاري :را تَضیح دّذ. ... ، ًفرٍستَهي، پیلَپالستي ٍجراحي ًفرکتَهي        -11       
 در پاياى کالض داًطجَ قادر تاضذ:

 ًبم ثجرد.هَرد استفبدُ را ٍ دارٍّب  تجْیسات خبظ ، ٍسبیل -1-10

  ، اًَاع  ٍ درهبى اى را ضرح دّذ.ثیوبری كلیِ پلی كیستیک -2-10
 ی قسوتْبی هختلف سیستن ادراری را ضرح دّذ.ترٍهبّبًحَُ تطخیع ٍ درهبى  -3-10
4-10- Adrenalectomy ٍ .اًذیکبسیًَْبی آى را ضرح دّذ 
5-10- Nephrectomy اًَاع آى را ًبم ثجرد ٍ  
 را ضرح دّذ. Wilms , Tumor  دستِ ثٌذی-6-10
7-10- Renal transplant.ًحَُ اًجبم ٍ ٍسبیل هَرد استفبدُ را ضرح دّذ 

 يازدّن جلسِ اّذاف ٍيصُ رفتاري :اًَاع رٍضْاي لیتَتريپسي کلیِ ٍ حالة ٍ اًذيكاسیًَْاي آى را ضرح دّذ.         -11
 در پاياى کالض داًطجَ قادر تاضذ:

 را ًبم ثجرد. ادراریسٌگ ّبی اًَاع  -1-11
2-11- GU Endoscopy .را ضرح دّذ 
3-11- Extracorporeal shock – wave Lithotripsy.اًذیکبسیًَْبی اى را ضرح دّذ ٍ 
 را ضرح دّذ. Percutaneous nephrolithotomyاًذیکبسیًَْبی  -4-11 
5-11- Ureteral Reimplantation  .را ضرح دّذ 
 6-11- Endoscopic stone Manipulation.را ثیبى ًوبیذ 

 جلسِ دٍازدّن اّذاف ٍيصُ رفتاري :ًحَُ اًجام ، اًذيكاسیًَْا ٍ تفسیر اٍرٍديٌاهیک را تطَر صحیح ضرح دّذ.         -12
 در پاياى کالض داًطجَ قادر تاضذ:

 را ضرح دّذ. اًذیکبسیًَْبی اٍرٍدیٌبهیک -1-12
 ى را ثیبى ًوبیذآ ٍ تفسیر اٍرٍدیٌبهیکًحَُ پرٍسیجر  -2-12

 جلسِ سیسدّن اّذاف ٍيصُ رفتاري :را تَضیح دّذ. اًَاع رٍضْاي پرٍستاتكتَهي       -13

 در پاياى کالض داًطجَ قادر تاضذ:
 را ضرح دّذ. پرٍستبتػلل كبًسر -1-13
 ، ػلل آى ٍ درهبى آى را ضرح دّذ.ّبیپرترٍفی خَش خین پرٍستبت -2-13

2-13- Transurethral resection of the prostate TURP .را تیاى ًوايذ 

 چْاردّن جلسِ اّذاف ٍيصُ رفتاري :اًَاع رٍضْاي جراحي هجاري ادراري را تیاى کٌذ.         -14
 در پاياى کالض داًطجَ قادر تاضذ:

 را ضرح دّذ. اختالالت پیطبثراُ -1-14

2-14- Ureteroneocystosmyآى را ضرح دّذ. ٍ اًذيكاسیًَْاي 

 پاًسدّن جلسِ اّذاف ٍيصُ رفتاري :را تَضیح دّذ. ًقص کوک اٍل يا اسكراب در جراحي ّاي ارٍلَشي           -15



هراقثتْاي کلي قثل ٍ تعذ از عول  –عَارض احتوالي اعوال جراحي  –رٍضْاي تطخیصي ٍ تررسي تیواريْاي جراحي   -16

 ضاًسدّن جلسِ رفتارياّذاف ٍيصُ  :را ضرح دّذ. جراحي

1-16- Diagnostic procedures/ Tests .در سیستن ادراري تٌاسلي را ضرح دّذ 
 يافتِ ّاي آزهايطگاّي -2-16
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   1 ارائه كنفرانس                                  دانشجوليف اتك  

   
 

 دانشکذه: EDOنبم و امضبی مذیر گروه:                نبم و امضبی مسئىل                          نبم و امضبی مذرس:            
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 2-4: ؼىبٍ َا ظاعت  تكنولوشي جراحي در جراحيهاي زنان و ارولوشي                     بىذي درضجذيل زمان                         

 مـذرض مًضًع َر جلعٍ تاریخ 2-1ظاعت 

 1جلسِ

  آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی :آضٌبیی ثب اػوبل جراحی ّبی ٍاشیٌبل ٍ ٍلَار 16/11/95

 جٌجِ ّبی هؼوَل هؼبیٌبت هبهبیی  
 ٍ جراحی ّبی زًبى هؼوَل تکٌَلَشیست جراحی در زایوبى ًقص   

 دارٍّبی هَرد استفبدُ در شًیکَلَشی    
 سقط اًتخبثی-سقط ػبدتی -سقط خَدثخَدی Abortion سقطآضٌبیی ثب اًَاع    
 D&Cثرای  ٍ درهبًی اًذیکبسیَى ّبی تطخیػی-D&Cآضٌبیی ثب    
 Suction Curettageآضٌبیی ثب  

 جاللًَذیفرضتِ 

2جلسِ  23/11/95  آضٌبیی ثب اػوبل جراحی ّبی ضکوی 
 هالحظبت هرثَط ثِ ثستي لَلِ  

 رٍضْبی ثستي لَلِاًَاع  
Tuboplast y 

 تیَثَپالستی  هالحظبت پس از ػول
 ثرش ّبی ضکوی ثرای جراحی شیٌکَلَشیآضٌبیی ثب اًَاع 

 فرضتِ جاللًَذی

3جلسِ  30/11/95       ّبی هبهبیی:آضٌبیی ثب اػوبل جراحی  
 آضٌبیی ثب رًٍذ ٍ هراحل لیجر 

 آضٌبیی ثب سركالش دّبًِ رحن          
 ریسک فبكتَرّبی حبهلگی ًبثجب- حبهلگی اكتَپیک آضٌبیی ثب          

 ػول ثرداضتي الپبراسکَپیک حبهلگی لَلِ ای پبرُ ًطذُ- تطخیع حبهلگی ًبثجب        
  پس از ػول هالحظبت             

 فرضتِ جاللًَذی

4جلسِ    ثیوبریْبی شیٌکَلَشیک،ػالئن ٍتستْبی تطخیػی   7/12/95 
 Vulvectomyآضٌبیی ثبجراحی 
 ترهین قذاهی ٍ خلفیآضٌبیی ثبجراحی 

 ػالئن پرٍالپس دیَارُ قذاهی
 آضٌبیی ثب ٍسبیل ٍ تجْیسات هَرد ًیبز

 قذاهی)سیستَسل( ٍ خلفی) ركتَسل(هراقجت ّبی ثالفبغلِ پس از ػول كَلپَرافی آضٌبیی ثب
 ٍ درهبى آى اًَاع فیستَل آضٌبیی ثب

 فرضتِ جاللًَذی

5جلسِ  آضٌبیی ثب سساریي     14/12/95 
 آضٌبیی ثب اًذیکبسیًَْبی  جٌیٌی- آضٌبیی ثب اًذیکبسیًَْبی  هبدری سساریي  
 آضٌبیی ثب اًذیکبسیًَْبی  هبدری/جٌیٌی 
 آضٌبیی ثب اًذیکبسیًَْبی  جفتی 
 آضٌبیی ثب تجْیسات ٍ ٍسبیل هَرد استفبدُ 

 آضٌبیی ثب آهبدگی ّبی ػول جراحی
 آضٌبیی ثب ًحَُ ػول ٍ هراقجت ّبی ثالفبغلِ پس از ػول 

 آضٌبیی ثب ػلل ٍ ًحَُ درهبى اكالهپسی ٍ پرُ اكالهپسی 
 آضٌبیی ثب اًَاع جفت سرراّی ٍ دكَلوبى جفت 

 ثب هَل ٍ ریسک فبكتَرّبی آى.آضٌبیی 

 فرضتِ جاللًَذی

6جلسِ  آضٌبیی ثب اًَاع سرطبًْبی دستگبُ تَلیذ هثل زًبى 21/12/95 
 آضٌبیی ثب كبًسر سرٍیکس )ًئَپالزی داخل اپیتلیَهی سرٍیکس(

 آضٌبیی ثبػلل، ػالئن ًٍحَُ درهبى كبًسر سرٍیکس
 آضٌبی ثبضبخع ّبی تؼییي ًَع درهبى

 اضٌبیی ثبتَهَرّبی خَش خین  رحن 
 آضٌبیی ثبػلل ٍػالئن ثبلیٌی ٍ درهبى تَهَرّبی خَش خین  رحن

 آضٌبیی ثب كبًسر اًذٍهتر
 

 فرضتِ جاللًَذی

7جلسِ  19/1/96 
 اهتحبى هیبى ترم

     آضٌبیی ثب اًَاع درهبًْبی سرطبًْبی دستگبُ تَلیذ هثل زًبى
 Cervical Biopsy آضٌبیی ثب 

   Cryotherapyآضٌبیی ثب            
 فرضتِ جاللًَذی



 

 Laser Treatment آضٌبیی ثب   
)ثرداضتي LEEP: Loop electrosurgical excision آضٌبیی ثب           

 الکترٍسرجیکبل قَسی(
 آضٌبیی ثب اًَاع ّیستركتَهی  - Conization آضٌبیی ثب  
 آهبدگی ّب ٍ هراقجتْبی قجل ٍ ثؼذ از ػول  جراحی 
 آضٌبیی ثب تظبّرات ثبلیٌی ٍدرهبى سرطبى - ثب سرطبى لَلِ ّبی رحویآضٌبیی 

8جلسِ  26/1/96  آضٌبیی ثب جراحی ّبی اًذٍسکَپیک زًبى 
 هذاخالت جراحی الپبراسکَپی

 ٍضؼیت قرار گیری ثیوبر در الپبرٍسکَپی
 ٍ ٍسبیل هَرد استفبدُ  تجْیسات

 Basic Colposcopyپرٍسیجر : آضٌبیی ثب 
 Basic Laparoscopy پرٍسیجرآضٌبیی ثب 

 هالحظبت تکٌیکی ٍ رٍش جراحی در الپبراسکَپی 
 هراقجت ّبی ثالفبغلِ پس از ػول 

 Hysteroscopyپرٍسیجر :ّیسترٍسکَپی آضٌبیی ثب

 فرضتِ جاللًَذی

9جلسِ  30/1/96  اػوبل جراحی رایج اٍرٍلَشی آضٌبیی ثب 
 سبختوبى ٍ ػولکرد دستگبُ ادراری         

 اختالالت هثبًِ ای          -ػولکرد كلیِ            
 ًئَپالسن ّبی حبلت           

 اًَاع اًسسیَى آضٌبیی ثب         
          Scrotal Incision- Abdominal Incisions- Pfannenstiel- 

Gibson Incision- FlankIncisions- Lumbar Incision 
 كریپتَاركیذیسن   - ّیپَسپبدیس / اپی سپبدیبس          

Testicular Torsion-  Hydrocelectomy-       Testicular cancer  

 فرضتِ جاللًَذی

11جلسِ  9/2/96  آضٌبیی ثب جراحی ًفركتَهی، ًفرٍستَهی، پیلَپالستی ٍ ...   
 تجْیسات خبظ ، ٍسبیل ، ٍسبیل كوکی ٍ دارٍّب اضٌبیی ثب 

 ترٍهبّب - ثیوبری كلیِ پلی كیستیک 
Adrenalectomy -Nephrectomy 

Trauma to the Genitourinary system 
        Wilms , Tumor Excision 

 فرضتِ جاللًَذی

11جلسِ  16/2/96  سٌگ ّبی ادراری -ضٌبیی ثب اًَاع رٍضْبی لیتَتریپسی كلیِ ٍ حبلتآ      
              GU Endoscopy 

 Extracorporeal shock – wave Lithotripsy   
   Percutaneous nephrolithotomy 

 Ureteral Reimplantation 
 Endoscopic stone Manipulation 

 فرضتِ جاللًَذی

12جلسِ  23/2/96  آضٌبیی ثب اٍرٍدیٌبهیک 
 اٍرٍدیٌبهیکاضٌبیی ثب اًذیکبسیًَْبی 

 اضٌبیی ثب ًحَُ پرٍسیجر ٍ ٍسبیل هَرد استفبدُ اٍرٍدیٌبهیک
 فرضتِ جاللًَذی

13جلسِ  30/2/96  آضٌبیی ثب اًَاع رٍضْبی پرٍستبتکتَهی 
 آضٌبیی ثبكبًسر پرٍستبت 

 ّبیپرترٍفی خَش خین پرٍستبت
Transurethral resection of the prostate TURP 

 فرضتِ جاللًَذی

14جلسِ  6/3/96  آضٌبیی ثب اًَاع رٍضْبی جراحی هجبری ادراری   
 اختالالت پیطبثراُ

 Ureteroneocystosmy 

 فرضتِ جاللًَذی

13/3/96   15جلسِ  فرضتِ جاللًَذی ًقص كوک اٍل یب اسکراة در جراحی ّبی ارٍلَشی 

16جلسِ  20/6/96  –احتوبلی اػوبل جراحی ػَارؼ  –رٍضْبی تطخیػی ٍ ثررسی ثیوبریْبی جراحی   آضٌبیی ثب  
 هراقجتْبی كلی قجل ٍ ثؼذ از ػول جراحی

 Diagnostic procedures/ Tests 
 یبفتِ ّبی آزهبیطگبّی

 فرضتِ جاللًَذی

17جلسِ   ترگساري اهتحاى پاياى ترم 


