
 

 

 داًطگاُ ػلَم پشضکی کزهاًطاُ

 داًطکذُ پیزاپشضکی

 درسقالب ًگارش طزح 

 هخاطباى: داًطجَیاى کارضٌاسی اتاق ػول                                                                                جراحی گوارش وغذدػٌَاى درس :

 : یکطٌبِ  ّاساػت پاسخگَیی بِ سَاالت فزاگیزواحذنظری3:تعذادواحذ:)یا سهم استاد از واحذ(

هذرس   6-4ساعت  دوشنبه ها  -عصر 6-4هفته  ساعت   هشت هفته اولها  شنبهیک:  )رٍس،ساػت ٍ ًیوسال تحصیلی(سهاى ارائِ درس

 آناتومی فیزیولوژی درس  ٍ پیص ًیاس:   99-99اول  نیمسالسال تحصیلی:محمود فخری   :

 

ًظاهْای  ارائِ کٌٌذُ خذهات بْذاضتی در ایزاى ٍ جْاى، ، تاریخچِ ٍ هفاّین بْذاضتهقذهِ)ضزح هختصز درس(: در ایي درس داًطجَ با 

 آضٌا خَاّذ ضذ.پیطگیزی ٍ اًَاع آى، هزاقبت ّای بْذاضتی اٍلیِ،آهَسش بْذاضت، ایوي ساسی، بْذاضت هحیط ٍ حزفِ ای ٍ هَاد غذایی 

 ا تاریخچه و مفاهیم بهذاشتآشنایی بّذف کلی:

 اّذاف هزحلِ ای :
 جلعِ( 1آؼٌبیی آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی ظیعتن گَارغ ٍ غذد ) -1

 جلعِ( 1اداهِ آؼٌبیی ثب آًبتَهی ظیعتن گَارغ ٍ ترهیٌبلَشی  ) -2

 جلعِ( 1) آهبدگی ثرای اًجبم جراحی ّبی دظتگبُ گَارغ ٍ جراحی ػوَهی   -3

 جلعِ( 1پی  )آؼٌبئی ثبرٍغ اًذٍظکَپی ٍ الپبرٍظکَ -4

 جلعِ(1آؼٌبئی ثباًَاع ّرًی  ٍجراحی ّرًی) -5

 جلعِ ( 1آؼٌبئی ثبترٍهبّبی ؼکوی  ) -6

 جلعِ( 1آؼٌبئی ثبجراحی ّبی هری ) -7

 جلعِ 1آؼٌبئی ثبثیوبریْب ٍجراحی ّبی هؼذُ ) -8

 جلعِ(1آؼٌبئی ثبثیوبریْبٍجراحی رٍدُ کَچک) -9

 جلعِ(1کَلَى)آؼٌبئی ثبثیوبریْبی رٍدُ ثسرگ ٍراظت رٍدُ ٍجراحی -11

 جلعِ(1آؼٌبئی ثبجراحی آًَرکتبل) -11

 جلعِ(1آؼٌبئی ثباظتَهبّبی رٍدُ ای ) -12

 جلعِ(1آؼٌبئی ثب ثیوبریْبٍجراحی کجذ،کیعِ ـفرا ٍهجبری ـفراٍی)– 13

 جراحی کیسه صفرا و مجاری صفراویآؼٌبئی ثب  -14

 جلعِ(1آؼٌبئی ثب ثیوبریْبٍجراحی طحبل ٍپبًکراض)-15

 جلعِ(1ثبثیوبریْب ٍکبًعر پعتبى ٍتیرٍئیذ)آؼٌبئی  -16

 جلعِ(1آؼٌبئی ثبجراحی پعتبى ٍ تیرٍئیذ ٍ پبراتیرٍئیذ ) -17

 آزهَى پبیبى ترم-18

 

 ٍیژُ رفتاری بِ تفکیک اّذاف هزحلِ ایاّذاف 

 
 آَشنائی با آناتومی وفیزیولوژی سیستم گوارش-1

 درپایان کالس دانشجو قادر باشد:

 

 هختلف ظیعتن گَارغ را ثِ طَر خالـِ ثیبى کٌذ آًبتَهی قعوت ّبی-1-1

 فیسیَلَشی دظتگبُ گَارغ را ثِ طَر هختفر ؼرح دّذ-2-1
 

 آشنائی باآناتومی وفیسیو لوشی غدد-2

 آناتومی غذدرا به طور خالصه توضیح دهذ.-2-1

 فیزیولوژی غذد رابه اختصار توضیح دهذ.-2-2

 اداهِ آؼٌبیی ثب آًبتَهی ظیعتن گَارغ ٍ ترهیٌبلَشی -3



 درپایان کالس دانشجو قادر باشد:

 اـطالحبت رایج در ػلن جراحی گَارغ ٍ غذد را تَضیح دّذ3-1
 اختفبرات رایج در ػلن جراحی گَارغ ٍ غذد را تَضیح دّذ. 3-2

 

 (1آمادگی برای انجام جراحی های دستگاه گوارش و جراحی های عمومی)-4

 دانشجو قادرباشد:کالض اهداف ویصه: درپایان 

 اًَاع ظت ّبی جراحی هَرد اظتفبدُ در جراحی گَارغ ٍ غذد را لیعت ًوبیذ-1-4

 کبرثرد اًَاع اثسارّبی هَرد اظتفبدُ در جراحی گَارغ ٍ غذد را تَضیح دّذ-2-4

 پَزیؽي ّبی ثِ کبر گرفتِ در اًَاع جراحی ػوَهی را ًبم ثجرد -3-4

 (2آمادگی برای انجام جراحی های دستگاه گوارش و جراحی های عمومی) -5

 دانشجو قادرباشد:کالض اهداف ویصه: درپایان 

 رٍغ ّبی هختلف پرح کردى در جراحی گَارغ ٍ غذد را تَضیح دّذ-1-5

 ًحَُ درح کردى در اًَاع جراحی گَارغ را تَضیح دّذ-2-5

 گَارغ را ثرحعت کبرثرد ّر یک ًبم ثجرد.ثرغ ّبی جراحی در اًَاع جراحی ّبی  -3-5

 (1)آمادگی برای اعمال آندوسکوپی و الپاروسکوپی -6

 در پایان کالس دانشجو قادر باشد:

 آًذٍظکَپی در جراحی گَارغ را تَضیح دّذ-1-6

 دالیل اظتفبدُ از اًذٍظکَپی در جراحی گَارغ را ثیبى ًوبیذ-2-6

 کَلًََظکَپی را ؼرح دّذپرٍظیجر ظیگوَئیذٍظکَپی ٍ -3-6

 (2آمادگی برای اعمال آندوسکوپی و الپاروسکوپی) -7

 در پایان کالس دانشجو قادر باشد:
 .هسایب ٍ هؼبیت الپبرٍظکَپی را ثیبى ًوبیذ -1-7

 .هَارد هٌغ کبرثرد الپبرٍظکَپی در جراحی گَارغ را ًبم ثجرد -2-7

 .َپی را لیعت ًوبییذتجْیسات ٍ اثسار هَرد اظتفبدُ در الپبرٍظک -3-7

 .رٍغ ّبی ّوَظتبز در الپبرٍظکَپی را ؼرح دّذ -4-7

 (1آشنائی باانواع هرنی و جراحی هرنی)-8

 درپایان کالض دانشجو قادرباشد:
 ّرًی را تؼریف کٌذ-1-8

 اًَاع ّرًی را از ًظر جبیگبُ ایجبد آًْب ًبم ثجرد-2-8

 ّرًیَرافی ٍ ّرًیَتَهی را تَضیح دّذ.-3-8

 پرٍظیجر جراحی ترهین فتق ایٌگَیٌبل را هرحلِ ثِ هرحلِ ؼرح دّذ.4-8

 

 (2آشنائی باانواع هرنی و جراحی هرنی) -9

 درپایان کالض دانشجو قادرباشد:

 پرٍظیجر جراحی ترهین فتق ایٌگَیٌبل را از طریق الپبرٍظکَپی ؼرح دّذ.-1-9

 ػالئن فتق فوَرال را ثیبى ًوبیذ.-2-9

 ترهین فتق راًی ٍ ًبفی ٍ ّیبتبل را ؼرح دّذ. هراحل اًجبم -3-9

 هراقجت ّبی پرظتبری ثؼذ از اًجبم ّرًیَرافی را ؼرح دّذ. -4-9

 (وانواع آن)بازوبسته آؼٌبئی ثبترٍهبّبی ؼکوی -10

 درپایان کالض دانشجو قادرباشد:

 پرٍظیجر الپبراتَهی تؽخیفی در هَارد اٍرشاًط را ؼرح دّذ .-1-11

 ر اظکراة در اًجبم الپبرٍتَهی تجععی ٍ تؽخیفی را تَضیح دّذ .ًقػ پرظتب -2-11

 آؼٌبئی ثبجراحی ّبی هری -11

 درپایان کالض دانشجو قادرباشد:
 دٍ رٍغ جراحی رزکعیَى هری را تَضیح دّذ-1-11

 ریعک فبکتَرّبی ثرٍز ظرطبى هری را ًبم ثجرد-2-11

 ًبم ثجردتجْیسات ٍ اثسار هَرد کبرثرد در جراحی هری را -3-11



 دالیل ٍ ًحَُ اًجبم دیالتبظیَى هری را ؼرح دّذ  -4-11

 دیَرتیکَل هری را تؼریف ًوَدُ ٍ دالیل ایجبد آى را ًبم ثجرد؟-5-11

 اًَاع رٍغ ّبی دیَرتیکَلکتَهی را تَضیح دّذ -6-11

 آؼبالزی را تؼریف ًوَدُ ٍ ًحَُ درهبى ٍ جراحی در آى را تَضیح دّذ.-7-11

 (1یوبریْبٍجراحی  هؼذُ)آؼٌبئی ثب ث-12

 درپایان کالض دانشجو قادرباشد:

 آناتومی وفیسیولوشی معده را به اختصار توضیح دهد.-1-12

 اًَاع ثیوبریْبی هؼذُ را ثب رکر ػالئن ٍ رٍغ ّبی تؽخیفی ثب یکذیگر هقبیعِ ًوبییذ-2-12

 دالیل ایجبد ظرطبى هؼذُ را ًبم ثجرد.-3-12

 (1حی  هؼذُ)آؼٌبئی ثب ثیوبریْبٍجرا -13

 درپایان کالض دانشجو قادرباشد:
 گبظترکتَهی را تؼریف ًوَدُ ٍ اًَاع آى را ًبم ثجرد-1-13

 گبظترکتَهی ثِ رٍغ ثبز ٍ آًذٍظکَپی را ثب یکذیگر هقبیعِ ًوبیذ-2-13

 ٍاگَتَهی را تؼریف ًوَدُ ٍ اًَاع آى را تَضیح دّذ-3-13

 پیلَرٍپالظتی را تؽریح ًوبیذ -4-13

 (1آشنائی با بیماریهاوجراحی روده کوچک)-14

 درپایان کالض دانشجو قادرباشد:

 فیسیولوشی روده رابه اختصارتوضیح دهد.-1-14
 ثیوبریْبی التْبیت رٍدُ کَچک راتَضیح هی دّذ.-2-14

 تَهَرّبی رٍدُ کَچک ٍهٌؽبء ٍػلل احتوبلی آًْب راتَضیح هی دّذ.-2-14

 آًراتَضیح هی دّذاًعذاد رٍدُ کَچک ٍػلل -3-14

 شنائی با بیماریها(2وجراحی روده کوچک) آ-15

 درپایان کالض دانشجو قادرباشد:

 دالیل ثرداؼت رٍدُ کَچک ٍ ًحَُ اًجبم آى را تَضیح دّذ-1-15

 رٍغ ّبی هختلف ششًَظتَهی را تَضیح دّذ-2-15

 دّذ . پرٍظیجر اًجبم آپبًذکتَهی را ثِ رٍغ الپبرٍتَهی ٍ الپبراظکَپی ؼرح-3-15

 آشنائی بابیماریهای روده بسرگ وراست روده وجراحی کولون-16

 درپایان کالض دانشجو قادرباشد:

 .ػالئن ٍ ػَارق ظرطبى کَلَى را ثیبى ًوبیذ-1-16

 .ثیوبریْبی اًعذادی کَلَى راتَضیح هی دّذ -2-16

 .رٍغ ّبی رزکعیَى کَلَى را تَضیح دّذ-3-16

 .کَلکتَهی ٍ آًبظتَهَز ثِ رٍغ اًتْب ثِ اًتْب را ؼرح دّذ  -4-16

 .رزکعیَى اثذٍهیٌَپریٌئبل را تَضیح دّذ-5-16

 آزمون میان ترم.-17
 آؼٌبئی ثبهَاردجراحی آًَرکتبل-18

 در پایان کالس دانشجو قادر باشد:

 ّوَرٍئیذ را تؼریف ًوَدُ ٍ درجبت آى را ثیبى ًوبیذ .-1-18

 ّوَرٍئیذ را ًبم ثجریذ.ػالئن ثرٍز -2-18

 رٍغ ّبی درهبًی در ّوَرئیذ را ثب یکذیگر هقبیعِ ًوبیذ.-3-18

 ػَاهل ایجبد کٌٌذُ فیعتَل هقؼذی را ًبم ثجرد.-4-18

 پرٍظیجر فیعتَلَتَهی ٍ فیعتَلکتَهی را هقبیعِ ًوبیذ.-5-18

 فیؽر هقؼذی را تؼریف ًوبیذ .-6-18

 را تَضیح دّذ.رٍغ ّبی جراحی ٍ درهبى فیؽر آًبل -7-18

 ظیٌَض پبیلًَیذال را تؼریف ًوَدُ ٍ ػلل ثرٍز آى را ًبم ثجرد.-8-18

 آشنائی بااستوماهای روده ای-11

 درپایان کالض دانشجو قادرباشد:
 اظتَهبی رٍدُ ای را تؼریف ًوبیذ.-1-19



 اًَاع اظتَهبّبی رٍدُ ای را ًبم ثجرد.-2-19

 عِ ًوبیذ.اًَاع ایلئَظتَهی را ثب یکذیگر هقبی-3-19

 هراقجت ّبی ثؼذ از ػول اظتَهی را تَضیح دّذ.-4-19

 (1)آؼٌبئی ثب ثیوبریْبٍجراحی کجذ،کیعِ ـفرا ٍهجبری ـفراٍی-21

 دانشجو قادرباشد:کالض درپایان 

 آنتومی وفیسیولوشی کبد وکیسه صفرا رابه اختصارتوضیح دهد.-1-22
 ػلل هٌجر ثِ جراحی کجذراًبم هی ثرد-2-21

 یْبی التْبثی کیعِ ـفرا ٍهجبری ـفراٍی را ثیبى هی کٌذثیوبر-3-21

 ظٌگْبی ـفراٍی ٍػلل زهیٌِ ای آًْبرا ثیبى هی کٌذ.-4-21

 ((2)آؼٌبئی ثب ثیوبریْبٍجراحی کجذ،کیعِ ـفرا ٍهجبری ـفراٍی-21

 درپایان کالض دانشجو قادرباشد:
 .پرٍظیجر ثیَپعی کجذ را تَضیح دّذ-1-21

 .کجذ را ؼرح دّذرٍغ ترهین پبرگی -2-21

 .دالیل رزکعیَى کجذ را ثیبى ًوبیذ-3-21

 .پرٍظیجر رزکعیَى کجذ را تَضیح دّذ-4-21

 دالیل پیًَذ کجذ ٍ هراقجت ّبی خبؾ در اًجبم آى را تَضیح دّذ.-5-21

 (3آشنائی باروشهای جراحی کیسه صفرا و مجاری صفراوی)-22

 درپایان کالض دانشجو قادرباشد:

 کَالًصیَگرافی ٍ کَلذٍظکَپی را تؽریح ًوبیذ.رٍغ -1-22

 ػَاهل ثرٍز کَلِ ظیعتیت را ثیبى ًوبیذ.-2-22

 پرٍظیجر کَلِ ظیتکتَهی ثِ رٍغ ثبز ٍ الپبرٍظکَپی را هقبیعِ ًوبیذ.-3-22

 هراقجت ّبی ثؼذ از ػول جراحی کَلْعیعتکتَهی را تَضیح دّذ .-4-22

 کَلِ ظیعتَظتَهی را تَضیح دّذ.-5-22

 (1ؼٌبئی ثب ثیوبریْبٍرٍؼْبی جراحی طحبل ٍپبًکراض)آ-23

 درپایان کالض دانشجو قادرباشد:

 آناتومی،فیسیولوشی ووظایف طحال وپانکراض را توضیح دهد.-1-23

 ػلل اظپلٌَهگبلی راثیبى هی کٌذ.-2-23

 ػَاهل خطرپبرگی طحبل ٍػالین ٍراّْبی تؽخیؿ پبرگی طحبل راًبم هی ثرد.-3-23

 ین پبًکراتیت را ًبم هی ثرد.ػلل ٍػال-4-23

 (2آؼٌبئی ثب ثیوبریْبٍرٍؼْبی جراحی طحبل ٍپبًکراض)-24

 درپایان کالض دانشجو قادرباشد:
 

 اًَاع ثذخیوی ّبی پبًکراض را ثیبى هی کٌذ.-1-24

 اظپلٌکتَهی ثب اظتفبدُ از ثرغ ّبی هختلف را ثب یکذیگر هقبیعِ ًوبیذ .-2-24

 ٍ الپبرٍظکَپی را هرحلِ ثِ هرحلِ تَضیح دّذ.اظپلٌکتَهی ثِ رٍغ ثبز -3-24

 ًحَُ درهبى کیعت ّبی پبًکراض را تَضیح دّذ.-4-24

 پبًکراتکتَهی را تؼریف ًوَدُ ٍ اًَاع آى را ثیبى ًوبیذ.-5-24

 هَارد اًجبم پبًکراتکتَهی را ًبم ثجرد. -6-24

 ػول ٍیپل را تؼریف هی کٌذ.-7-24

 (1پعتبى ٍتیرٍئیذ)عر آؼٌبئی ثب ثیوبریْب ٍکبً-25

 دانشجو قادرباشد:کالض درپایان 

 آناتومی وفیسیولوشی پستان وتروئیدرا به اختصارتوضیح دهد.-1-25

 آًبتَهی غذد پعتبى را ؼرح دّذ-2-25

 ػَاهل هٌجر ثِ ثرٍز ظرطبى پعتبى را ًبم ثجرد-3-25

 ((2آؼٌبئی ثب ثیوبریْب ٍکبًعر پعتبى ٍتیرٍئیذ) -26

 دانشجو قادرباشد:درپایان کالض 
 آًبتَهی ٍکبرغذُ تیرٍئیذ راتَضیح هی دّذ.-1-26



 آًبتَهی ٍٍظیفِ غذدپبراتیرٍئیذ راثیبى هی کٌذ.-2-26

 ثیوبریْبی هٌجر ثِ جراحی تیرٍئیذ راثیبى هی کٌذ.-3-26

 جراحی پستان و تیروئید و پاراتیروئید آؼٌبئی ثبرٍغ-27

 درپایان کالض دانشجو قادرباشد:

 اًجبم ثیَپعی پعتبى را ًبم ثجرد دالیل-1-27

 هبظتکتَهی را تؼریف ًوَدُ ٍ اًَاع آى را تَضیح دّذ-2-27

 پرٍظیجر هبظتکتَهی را تَضیح دّذ.-3-27

 ػول تیرٍئیذکتَهی راتَضیح هی دّذ.-4-27

 هٌابغ بزای هطالؼِ :
 1388جبهؼِ ًگر .قبرداؼی فبطوِ ، زردؼت رقیِ.اـَل کلی تکٌَلَشی جراحی . تْراى، ًؽر ظبلوی ،  -1

 1395ظبداتی لیال، گلچیٌی احعبى .تکٌَلَشی جراحی گَارغ ٍ غذد .تْراى، ًؽر جبهؼِ ًگر.  -2

 2116اـَل جراحی ؼَارتسگردآٍری دکترهحوذ آیتی فیرٍز آثبدی ًؽر اًذیؽِ رفیغ-3

 2112اـَل جراحی ؼَارتس-4

 پاسخپرسش و -کنفرانس علمی دانشجو-بحث عمومی–سخنرانی روش تدریس:

 و ویذئو پروژکتور Power pointوسایل آموزشی :
 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش آزمون

 //////////////////////// /////////////////////////// نمره 5/1  کوئیز

   نمره 5/2  ترمآزمون میان 

   نمره 15  آزمون پایان ترم

   نمره 1  کالسحضور فعال در 

 
 شرکت فعال در مباحث درس و انجام تکالیف محولهمقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 دانشکذه: EDOنبم و امضبی مسئول               نبم و امضبی مذیر گروه:             محمود فخرینبم و امضبی مذرس: 

 

 

 

 دانشکذه: پیراپزشکی           03/6/89    تبریخ ارسبل:             03/6/89ریخ تحویل: تب

 

 4-6ضٌبِ ّادٍ ّطت ّفتِ اٍل4-6یکطٌبِ ّا  رٍس ٍ ساػت جلسِ جذٍل سهاى بٌذی بزًاهِ

 

 هـذرس هَضَع ّز جلسِ 6-4ساػت

 1جلسه

1/7/89 

 

 

 محمود فخری آؼٌبیی آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی ظیعتن گَارغ ٍ غذد

2جلسه  

7/7/98  

 محمود فخری ثِ طَر هختفر ؼرح دّذ فیسیَلَشی دظتگبُ گَارغ را

3جلسه  

8/7/98  

 محمود فخری اداهِ آؼٌبیی ثب آًبتَهی ظیعتن گَارغ ٍ ترهیٌبلَشی

4جلسه  

14/7/98  

آمادگی برای انجام جراحی های دستگاه گوارش و 

 (1جراحی های عمومی)

 محمود فخری



5جلسه  

15/7/98  

آمادگی برای انجام جراحی های دستگاه گوارش و 

 (2جراحی های عمومی)

 محمود فخری

6جلسه  

21/7/98  

 محمود فخری (1آمادگی برای اعمال آندوسکوپی و الپاروسکوپی)

7جلسه  

22/7/98  

 

 (2آمادگی برای اعمال آندوسکوپی و الپاروسکوپی)
 محمود فخری

8جلسه  

28/7/98  

 محمود فخری 1آشنائی باانواع هرنی و جراحی هرنی)

9جلسه  

29/7/98  

 محمود فخری (2باانواع هرنی و جراحی هرنی)آشنائی 

10جلسه  

5/8/98  

  تعطیل رسمی

11جلسه  

6/8/98  

 آؼٌبئی ثبترٍهبّبی ؼکوی-آؼٌبئی ثبجراحی ّبی هری 

 وانواع آن)بازوبسته(
 

 محمود فخری

12جلسه  

12/8/98  

 محمود فخری (1آؼٌبئی ثب ثیوبریْبٍجراحی  هؼذُ)

13جلسه  

13/8/98  

 محمود فخری (1ثیوبریْبٍجراحی  هؼذُ)آؼٌبئی ثب 

14جلسه  

19/8/98  

 محمود فخری فیسیولوشی روده رابه اختصارتوضیح دهد.

15جلسه  

20/8/98  

 محمود فخری (شنائی با بیماریها2آ وجراحی روده کوچک)

16جلسه  

27/8/98  

آشنائی بابیماریهای روده بسرگ وراست روده وجراحی 

 کولون

 محمود فخری

11جلسه   

4/9/99  
 

19جلسه  
11/9/99  

 
19جلسه  

19/9/99  
 

20جلسه  
25/9/99  

 
21جلسه  

2/10/99  
 

22جلسه  
9/10/99  

 
23جلسه  

 
24جلسه  

 

 آزهَى هیبى ترم

 

 آؼٌبئی ثبهَاردجراحی آًَرکتبل

 

  آشنائی بااستوماهای روده ای

آؼٌبئی ثب ثیوبریْبٍجراحی کجذ،کیعِ ـفرا ٍهجبری 

 (1ـفراٍی)

ثیوبریْبٍجراحی کجذ،کیعِ ـفرا ٍهجبری  آؼٌبئی ثب

آشنائی باروشهای جراحی کیسه صفرا و (2ـفراٍی)

 مجاری صفراوی

 (1آؼٌبئی ثب ثیوبریْبٍرٍؼْبی جراحی طحبل ٍپبًکراض)

 (2آؼٌبئی ثب ثیوبریْبٍرٍؼْبی جراحی طحبل ٍپبًکراض)

 

 (1آؼٌبئی ثب ثیوبریْب ٍکبًعر پعتبى ٍتیرٍئیذ)

 

 

 (2ٍکبًعر پعتبى ٍتیرٍئیذ) آؼٌبئی ثب ثیوبریْب

 

 محمود فخری
 
 
 محمودفخری
 
 محمودفخری
 
 محمودفخری
 
 محمودفخری
 
 
 محمودفخری
 
 
 محمودفخری
 
 
 محمودفخری
 
 



 

 
 

 

97/10/23 
 
 
 
 

 جراحی پستان و تیروئید و پاراتیروئید آؼٌبئی ثبرٍغ

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمودفخری
 
 
 


