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 :  شرح درس

 با کاردانی دوره به نسبت تر طورکامل به تناسلی – ادراری سيستم های بيماری و آناتومی یادآوری بر الوهعدانشجویان  درس این در

 این طی در دانشجویان. شوند می آشنا وسيع تر سطح در جراحی از بعد و قبل های مراقبت و جراحی دارویی، درمان های بيماری ها،

قدم  و آشنا زنان و مردان تناسلی – ادراری سيستم در ها مراقبت و جراحی نيازمند اورولوژی و زنان مختلف بيماری های با واحد دو

 .شوند می آشنا آن از بعد های مراقبت سپس و جراحی اعمال تکنيک و نحوه با قدم به

 

  :کلی هدف

مراقبت اورولوژی و  و  زنانبا کليات و مفاهيم بيماری ها، اشتایی با کليات و مفاهيم و تکنيک های جراحی در جراحی های  دانشجو

 های قبل و بعد از جراحی آشنا گردد.

 

 :رفتاری اهداف

 : که بود خواهد قادر دانشجو هر درس این پایان در

 .دهد توضيح کامل طور به را تناسلی – ادراری سيستم آناتومی- 0

 .دهد شرح را شود می منجر جراحی درمان به بيشتر که رایج تناسلی – ادراری سيستم مختلف های بيماری- 2

 .نماید بيان را تناسلی – ادراری سيستم جراحی اعمال در را ها پوزیشن و انتقال نحوه- 0

 .دهد شرح تناسلی – ادراری سيستم بيماریهای برای را جراحی درمان های تکنيک- 2

 .بشناسد را تناسلی – ادراری سيستم جراحی عمل از بعد و قبل های مراقبت- 5
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 .بشناسد را ادراری مجاری و اورودیناميک اختااللت- 6

 دهد شرح را تناسلی – ادراری سيستم سرطانهای و تومور عفونت،- 7

 .دهد شرح را یک هر عالئم و کرده بيان را واژن و وولو در موجود اختااللت- 8

 .نماید توصيف را یک هر انجام از بعد و قبل مراقبتهای و وولوار و واژینال جراحی اعمال تکنيک- 2

 .نماید بيان را هيسترکتومی جراحی عمل انجام اندیکاسيونهای- 01

 .دهد شرح را ابدومينال و واژینال هيسترکتومی جراحی اعمال تکنيک- 00

 .دهد شرح را ميومکتومی جراحی عمل تکنيک و کرده بيان را رحم دیواره در موجود تاختاالال- 02

 .دهد شرح را ميومکتومی و هيسترکتومی جراحی اعمال انجام از بعد و قبل های مراقبت– 00

 .نماید بيان را C&D و رحم دهانه سرکالژ انجام ای اندیکاسيونه– 02

 .دهد شرح را C&D و رحم دهانه سرکالژ انجام کنيک- 05

 .دهد شرح را آن جراحی عمل تکنيک و رحمی خارج حاملگی تشخيص عالئم- 06

 .نماید توصيف را تخمدان و رحمی لولههای در موجود اختااللت- 07

 .دهد شرح را ها تخمدان و رحمی های لوله روی بر جراحی اعمال تکنيک- 08

 .نماید توصيف را آن انجام از بعد و قبل های مراقبت و سزارین انجام اندیکاسيونهای- 02

 .دهد شرح را سزارین جراحی عمل انجام تکنيک- 21

 .دهد شرح را نوزاد احياء به مربوط مراقبتهای- 20

 .نماید توصيف را آن انجام از بعد و قبل های مراقبت و لگنی های اندوسکپی انجام اندیکاسيون های– 22

 ژ.دهد شرح را پاروسکوپیاال و هيستروسکوپی کولپوسکوپی، انجام تکنيک- 20

 

  :تدریس روش

 -اورهد -پروژکتور از استفاده با و کوچک گروه تشکيل و دهنده سازمان پيش سخنرانی، های روش از استفاده با درس این

 .شد خواهد تدریس نياز حسب بر کامپيوتر و ویدئوپروژکتور
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 :دانشجو ارزشيابی روش

 نمره 2تکاليف کالسی                نمره 0نمره                  ميان ترم 05ازمون پایان ترم 

 . کند اعمال نمره به نسبت را خود اعتراض تواند می دانشجو سایت در نمره اعمال از پس روز 5 حداکثر

 مسئول اختيار در آن نتایج و شود می انجام ترم هر در پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز توسط آزمون سوااالت وتحليل تجزیه

 .گيرد می قرار درس

 

 :درس قوانين و ها سياست

 .است الزامی کالس در موقع به حضور و ای حرفه ،اسالمی اخالق اصول رعایت

 

 : منابع

0. Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby, Last published 

2. Alexander’s Care of the Patient in Surgery, by Rothrock. publisher Mosby, Last published 

0. Pocket Guide to the Operating Room, publisher F.A. Davis. Last published 

، تکنولوژی جراحی ارتوپدی، تشر جامعه نگر ، اخرین چاپتی، احسان گلچينیليال سادا. 2  
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 تاریخ برگزاری جلسات:

 مدرس اهداف رفتاری ساعت تاریخ جلسه

0 22/00/11 8-01  مقدمه جراحی ها و بيماری های زنان 
 خانم بارانی

2 10/02/11 8-01  جراحی های واژینال 
 خانم بارانی

0 18/02/11 8-01 جراحی سرکالژ رحمی، توبکتومی وعمل های جراحی  

 خانم بارانی مربوط

2 05/02/11 8-01  زارین و مراقبت های بعد وقبل آناصول س 
 خانم بارانی

5 22/02/11 8-01  اصول جراحی در حاملگی خارج رحمی 
 خانم بارانی

6 22/02/11 8-01  اورولوژی اداری تناسلی مردانهانواع جراحی های  
 خانم بارانی

7 20/10/10 8-01  اصول و علل نفروکتومی، نفروستومی و پيلوپالستی 
 خانم بارانی

8 28/10/10 8-01  و...(PCNLانواع جراحی ليتوتریپسی کليه) 
 خانم بارانی

2 12/12/10 8-01 حالب ، ليتوتریپسی حالب و  ليتوتریپسی جراحی انواع 

 اورودیناميک
 خانم بارانی

01 00/12/10 8-01 اصول سيستوستمی،سيستوسکوپی، وازکوستومی و  

 واریکوسل
 خانم بارانی

00 08/12/10 8-01 روش های جراحی سيتوپالستی، هيدروسلکتومی،  

 اسپرماتوسلکتومی(
 خانم بارانی

02 25/12/10 8-01  روش جراحی پيوندکليه و مراقبت های قبل و بعد آن 
 خانم بارانی

00 10/10/10 8-01  اصالحات و واژه های رایج در مامایی 
 خانم بارانی

02 18/10/10 8-01  امتحان ميان ترم و مباحث باقی مانده 
 خانم بارانی

05 05/10/10 8-01  تعطيلی رسمی 
 خانم بارانی
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06 22/10/10 8-01  ارائه تکاليف 
 خانم بارانی

07 22/10/10 8-01  ارائه تکاليف 
 خانم بارانی

 


