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 اهداف کلی جلسات : 
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 آشنايي با اعمال جراحي هاي شكمي          -2
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 اکالمپسي-عوارض دوران بارداري:پره اکالمپسيشنايي با آ         -6

 اورولوژياعمال جراحي رايج  شنايي باآ         

  ترکيبات طبيعي و غير طبيعي ادرار -عملكردکليه-آناتومي و فيزيولوژي سيستم ادراري شنايي باآ         -7

  کليه و سيستم ادراري ازآزمايشات و عكسبرداري  ،شخيصيتآشنايي با انواع روشهاي         -8

 انواع برشهاي جراحي -جراحي هاي سيستم ادراريتجهيزات و آمادگي هاي قبل و حين عمل  آشنايي با انواع          - 9      

 TUR Pو عوارض  شنايي با کانسر پروستات و انواع روشهاي پروستاتكتوميآ  -10

           
 ، جراحي نفرکتومي- روند جراحي پيوند کليه و آمادگي هاي دهنده و گيرنده پيوندآشنايي با         -11

     
  انواع روشهاي جراحي مجاري ادراري و کليه و حالب سنگ شكنيروشهاي  آشنايي با انواع     -12

        
 شنايي با اوروديناميكآ  -  ريفالکس سيستم ادراري و دوباره کاري حالب آشنايي با انواع -13

 آشنايي با انواع تروماهاي سيستم ادراري و روشهاي تشخيص و درمان آنها -14
            

   نقش کمك اول يا اسكراب در جراحي هاي ارولوژي و مراقبتهاي کلي قبل و بعد از عمل جراحي   آشنايي با   -15

 اهداف ویژه به تفکیك اهداف کلی هر جلسه  

 آشنايي با اعمال جراحي هاي واژينال و وولوار        –1 

 در پايان کالس دانشجو قادر باشد:

 را بشناسد و شرح دهد.سیستم ادراری تناسلی  آناتومی و فیزیولوژی -1-1

 توضیح دهد.را  جنبه های معمول معاینات مامایی -2-1    
 را شرح دهد. و جراحی های زنان نقش معمول تکنولوژیست جراحی در زایمان  -3-1    

 .توضیح دهدرا  داروهای مورد استفاده در ژنیکولوژی -4-1   
 را توضیح دهد. اندیکاسیونهای سزارین و نحوه عمل جراحی  1 -5  
 لیبر و مراحل آن را توضیح دهد -6-1  
 نحوه تعیین نمره اپگار را شرح دهد.-7-1  
 نحوه انجام سرویکال سرکالژ را توضیح دهد. -8-1  



 آشنايي با اعمال جراحي هاي شكمي         -2
 در پايان کالس دانشجو قادر باشد:

 را بداند.مالحظات مربوط به بستن لوله   -1-2
 را شرح دهد. روشهای بستن لولهانواع  -2-2
 را توضیح دهد. Tuboplasty اندیکاسیونهای-3-2
 را بیان نماید. تیوبوپالستی  مالحظات پس از عمل -4-2
 را توضیح دهد. برش های شکمی برای جراحی ژینکولوژیکانواع  -5-2
 و محلهای شایع آن را شرح دهد.  حاملگی اکتوپیکعلل  -6-2
 را بیان نماید. ریسک فاکتورهای حاملگی نابجا -7-2
 را شرح دهد. تشخیص حاملگی نابجا -8-2
 و مالحظات پس از عمل را توضیح دهد. عمل برداشتن الپاراسکوپیک حاملگی لوله ای پاره نشده -9-2

 شنايي با جراحي هاي اندوسكوپيك زنانآ             -3
 در پايان کالس دانشجو قادر باشد:

 رابیان نماید. مداخالت جراحی الپاراسکوپی -1-3
 را شرح دهد. وضعیت قرار گیری بیمار در الپاروسکوپی -2-3
 ر بشناسد و نام ببرد. و وسایل مورد استفاده  تجهیزات -3-3
 نحوه انجام آن را بیان نماید.  Basic Colposcopyپروسیجر : آشنایی با  -4-3
 و اندیکاسیونهای ان را توضیح دهد.Basic Laparoscopy پروسیجرآشنایی با  -5-3
 را شرح دهد.مالحظات تکنیکی و روش جراحی در الپاراسکوپی -6-3
 را بیان کند مراقبت های بالفاصله پس از عمل -7-3
 و عوارض و اندیکاسیونهای ان را شرح دهد. Hysteroscopyپروسیجر :هیستروسکوپی ی باآشنای -9-3

 

 وانواع سرطانهاي دستگاه توليد مثل زنان بیماریهای ژینکولوژیک،عالئم وتستهای تشخیصی     -4  
 در پايان کالس دانشجو قادر باشد: 

 را شرح دهد. Vulvectomy جراحی -1-4
 توضیح دهد. و خلفیترمیم قدامی  جراحی-2-4
 توضیح دهد. عالئم پروالپس دیواره قدامی-3-4
 شرح دهد. را وسایل و تجهیزات مورد نیاز -4-4
 دهد.شرح  را مراقبت های بالفاصله پس از عمل کولپورافی قدامی)سیستوسل( و خلفی) رکتوسل( -5-4
 را بیان نماید و درمان آن انواع فیستول با -6-4

7-4- D&C  را بشناسد و وسایل مورد نیاز را آماده نماید. ، اندیکاسیونها و وسایل مورد استفاده 

 را شرح دهد. D&Cبرای  و درمانی اندیکاسیون های تشخیصی -8-4
9-4- Suction Curettage .را شرح دهد 

    10-4- Cervical Biopsy .را شرح دهد 
  11-4 –  Laser Treatment- Cryotherapy - LEEP: Loop electrosurgical excision.و اندیکاسیونهای آن را بیان نماید 
  12-4- Conization را شرح دهد 

    آن درمانهايانواع تومورهاي خوش خيم رحم و  و شنايي با انواع سرطانهاي دستگاه توليد مثل زنانآ       -5
 در پايان کالس دانشجو قادر باشد:

 رابیان نماید.  )نئوپالزی داخل اپیتلیومی سرویکس( سکانسر سرویکنحوه تشخیص و غربالگری  -1-5 
 را شرح دهد. علل، عالئم ونحوه درمان کانسر سرویکس -2-5

 را شرح دهد. شاخص های تعیین نوع درمان -5- 3
 را توضیح دهد. تومورهای خوش خیم  رحم  -4-5
 را بیان نماید علل وعالئم بالینی و درمان تومورهای خوش خیم  رحم -5-5
 انواع هیسترکتومی را شرح دهد. -6-5

 اکالمپسي-عوارض دوران بارداري:پره اکالمپسيشنايي با آ   -6
 دانشجو قادر باشد:در پايان کالس 

 علل و نحوه درمان اکالمپسی و پره اکالمپسی را شرح دهد -1-6      

 انواع جفت سرراهی و دکولمان جفت را بیان نماید. -2-6
 را شرح دهد. نحوه عمل و مراقبت های بالفاصله پس از عمل -آمادگی های عمل جراحی .-3-6
 مول و ریسک فاکتورهای آن را شرح دهد. -4-5

            

 ترکيبات طبيعي و غير طبيعي ادرار  -عملكردکليه-شنايي با آناتومي و فيزيولوژي سيستم ادراريآ -7



  در پايان کالس دانشجو قادر باشد:

 را شرح دهد. دستگاه ادراریو ساختمان و عملکرد کلیه -1-7    
 عملکرد کلیه را توضیح دهد. -2-7
 ادرار را شرح دهد.ترکیبات طبیعی و غیر طبیعی  -3-7

مراقبتهاي کلي قبل و  –عوارض احتمالي اعمال جراحي  – سيستم ادراري روشهاي تشخيصي و بررسي بيماريهاي  آشنايي با -8 

 کليه و مجاري ادرار بعد از عمل جراحي
  در پايان کالس دانشجو قادر باشد:  

   1-8- Diagnostic procedures/ Tests .در سیستم ادراری تناسلی را شرح دهد 
 برای تشخیص بیماریهای سیستم ادراری تناسلی را توضیح دهد. یافته های آزمایشگاهی -2-8   

 ارولوژياعمال جراحي رايج تجهيزات و آمادگي هاي الزم قبل و حين  شنايي باآ         -9      
 در پايان کالس دانشجو قادر باشد:

 مورد استفاده را نام ببرد.و داروها  تجهیزات خاص ، وسایل -1-9         
 -Scrotal Incision- Abdominal Incisions- Pfannenstiel- Gibson Incision- FlankIncisions در جراحی ارولوژی انواع انسزیون -2-9           

Lumbar Incision                               .را شرح دهد 
 را توضیح دهد. هیپوسپادیس / اپی سپادیاس -3-9           
  ، انواع  و درمان ان را شرح دهد.بیماری کلیه پلی کیستیک -4-9   

 TUR Pو عوارض  شنايي با کانسر پروستات و انواع روشهاي پروستاتكتوميآ -10    

 را شرح دهد Testicular Torsionعلت و درمان  -1-10        
 را شرح دهد کریپتوارکیدیسم -2-10        
 علل ایجاد گانسر بیضه را شرح دهد. -3-10        
       4-10- Testicular cancer و نحوه تشخیص و درمان آن را شرح دهد 
 های انجام ادرنالکتومی را توضیح دهدروشعلل و  -5-10       
 هد.علل ایجاد و نحوه درمان تومور ویلمز را شح د -6-10      

 ، جراحي نفرکتومي- روند جراحي پيوند کليه و آمادگي هاي دهنده و گيرنده پيوندآشنايي با         -11

 ند راتوضیح دهد. وامادگی الزم جهت پی -1-11          
 نحوه جراحی گیرنده و دهنده کلیه را شرح دهد. -2-11          
          3-11- GU Endoscopy .را شرح دهد 
         4-11- Renal transplant.نحوه انجام و وسایل مورد استفاده را شرح دهد 

  انواع روشهاي جراحي مجاري ادراري و کليه و حالب روشهاي سنگ شكني آشنايي با انواع     -12

 را نام ببرد. سنگ های ادراریانواع  -1-12         
        2-12- Extracorporeal shock – wave Lithotripsy.و اندیکاسیونهای ان را شرح دهد 
 را شرح دهد. Percutaneous nephrolithotomyاندیکاسیونهای  -3-12        
 را بیان کند اختالالت مثانه ای -4-12    
 علل ایجاد سرطان مثانه و راههای درمان آن را توضیح دهد. -5-12   
 نحوه انجام سیستکتومی را شرح دهد. -6-12        

      شنايي با اوروديناميكآ  -  ريفالکس سيستم ادراري و دوباره کاري حالب آشنايي با انواع -13

 را شرح دهد. اندیکاسیونهای اورودینامیک -1-13 
 و تفسیران را بیان نماید نحوه پروسیجر اورودینامیک -2-13
 دوباره کاری حالب را توضیح دهد.علل انجام -3-13
 رروشهای انجام سیستوستومی را شرح دهد. -4-13
 نجوه انجام ارکیوپکسی را بیان نماید. -5-13

   6-13- Hydrocelectomy را توضیح دهد 

 آشنايي با انواع تروماهاي سيستم ادراري و روشهاي تشخيص و درمان آنها -14
 را شرح دهد. کلیه یتروماهانحوه تشخیص و درمان -1-14

   ی مثانه را شرح دهد.تروماهانحوه تشخیص و درمان     -2-14       
 ی حالب را شرح دهد.تروماهانحوه تشخیص و درمان   -3-14       

   نقش کمك اول يا اسكراب در جراحي هاي ارولوژي و مراقبتهاي کلي قبل و بعد از عمل جراحي   آشنايي با-15    

 پايان کالس دانشجو قادر باشد:در        
 نقش کمک اول یا اسکراب در جراحی های ارولوژی را شرح دهد -1-15       

 نقش پرستار سیار در آماده نمودن بیمار و مراقبتهای قبل،حین و پس از عمل را شرح دهد. -2-15
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 روش تدریس

  بحث عمومی –سخنرانی 

 آموزشی  وسایل

Power point فيلم هاي آموزشی-و ویدئو پروژكتور 

 و ارزشیابی دانشجویان سنجش
 

 سهم از کل نمره روش آزمون

 )بر حسب درصد(

 ساعت تاریخ

  هر دو هفته یكبار %5 پرسش كوئيز

 2-4 شش هفته پس از شروع ترم %25 آزمون كتبی آزمون ميان دوره

  طبق برنامه امتحانات %60 آزمون كتبی آزمون پایان ترم

حضور فعال در 

 كالس

   %5 شركت در مباحث

   %5 ارائه كنفرانس تكاليف دانشجو

             

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو:   

 حضور منظم و به موقع در تمام جلسات درس .1

 شركت فعال در بحث هاي گروهی .2

 مراجعه به منابع اعالم شده و مطالعه موضوعات مربوطه .3

 نفره( 3مشاركت در تهيه و ارائه كنفرانس گروهی)گروه هاي  .4
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  14 -16ها شانزده هفته  ساعت   شنبهدوساعت: 

 مـدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 18/11/1400 1جلسه

  آناتومی و فیزیولوژی :آشنايي با اعمال جراحي هاي واژينال و ولوار

را  معمول معاینات ماماییجنبه های  سیستم ادراری تناسلی را بشناسد و شرح دهد.  آناتومی و فیزیولوژی   
 را شرح دهد. و جراحی های زنان نقش معمول تکنولوژیست جراحی در زایمانتوضیح دهد.

اندیکاسیونهای سزارین و نحوه عمل جراحی  را توضیح . توضیح دهدرا  داروهای مورد استفاده در ژنیکولوژی  

 نحوه تعیین نمره اپگار را شرح دهد. لیبر و مراحل آن را توضیح دهد  دهد. 
 نحوه انجام سرویکال سرکالژ را توضیح دهد.   

 فرشته جاللوندی

2جلسه  

25/11/1400 

 آشنايي با اعمال جراحي هاي شكمي
 Tuboplasty-روشهای بستن لولهانواع  -مالحظات مربوط به بستن لوله 

 های شکمی برای جراحی ژینکولوژیکبرش آشنایی با انواع -تیوبوپالستی  مالحظات پس از عمل
 

 فرشته جاللوندی

3جلسه  2/21/1400  شنايي با جراحي هاي اندوسكوپيك زنانآ 
 و وسایل مورد استفاده  تجهیزات-وضعیت قرار گیری بیمار در الپاروسکوپی-مداخالت جراحی الپاراسکوپی

 Basic Laparoscopy پروسیجرآشنایی با -Basic Colposcopyپروسیجر : آشنایی با 
پروسیجر آشنایی با-مراقبت های بالفاصله پس از عمل -مالحظات تکنیکی و روش جراحی در الپاراسکوپی 

   - Cryotherapyآشنایی با -Cervical Biopsyآشنایی باHysteroscopy :هیستروسکوپی
 LEEP: Loop electrosurgical آشنایی با           -Laser Treatment آشنایی با

excision)آشنایی با  -)برداشتن الکتروسرجیکال قوسی  Conization-   آشنایی با انواع
 -آشنایی با سرطان لوله های رحمی -آمادگی ها و مراقبتهای قبل و بعد از عمل  جراحی -هیسترکتومی

 آشنایی با تظاهرات بالینی ودرمان سرطان

 فرشته جاللوندی

4جلسه  9/21/1400 انواع سرطانهاي دستگاه    بیماریهای ژینکولوژیک،عالئم وتستهای تشخیصی   

 تولید مثل زنان
 ترمیم قدامی و خلفیآشنایی باجراحی -Vulvectomyآشنایی باجراحی 

مراقبت های بالفاصله پس از عمل آشنایی با-آشنایی با وسایل و تجهیزات مورد نیاز-عالئم پروالپس دیواره قدامی
 و درمان آن انواع فیستول آشنایی با-کولپورافی قدامی)سیستوسل( و خلفی) رکتوسل(

 فرشته جاللوندی

5جلسه  16/21/1400 انواع تومورهاي  و شنايي با انواع سرطانهاي دستگاه توليد مثل زنانآ      

    آن درمانهايخوش خيم رحم و 
آشنایی باعلل، عالئم ونحوه درمان کانسر -سرویکس(آشنایی با کانسر سرویکس )نئوپالزی داخل اپیتلیومی 

 اشنایی باتومورهای خوش خیم  رحم -آشنای باشاخص های تعیین نوع درمان-سرویکس
 آشنایی با کانسر اندومتر-آشنایی باعلل وعالئم بالینی و درمان تومورهای خوش خیم  رحم

 

 فرشته جاللوندی

6جلسه  23/12/1400  اکالمپسي-بارداري:پره اکالمپسيعوارض دوران شنايي با آ 
 علل و نحوه درمان اکالمپسی و پره اکالمپسی را شرح دهد       

 انواع جفت سرراهی و دکولمان جفت را بیان نماید.
 را شرح دهد. نحوه عمل و مراقبت های بالفاصله پس از عمل -آمادگی های عمل جراحی

 مول و ریسک فاکتورهای آن را شرح دهد.
 

 جاللوندیفرشته 

7جلسه  15/1/1401  

آزمون میان 

 ترم

ترکيبات طبيعي  -عملكردکليه-شنايي با آناتومي و فيزيولوژي سيستم ادراريآ

 و غير طبيعي ادرار 
 را شرح دهد. دستگاه ادراریو ساختمان و عملکرد کلیه     

 عملکرد کلیه را توضیح دهد.
 ترکیبات طبیعی و غیر طبیعی ادرار را شرح دهد

 فرشته جاللوندی

8 جلسه  22/1/1401  

 
عوارض  – سيستم ادراري روشهاي تشخيصي و بررسي بيماريهاي  آشنايي با

کليه و  مراقبتهاي کلي قبل و بعد از عمل جراحي –احتمالي اعمال جراحي 

 مجاري ادرار
    

 فرشته جاللوندی



   

      

 

 

   Diagnostic procedures/ Tests .در سیستم ادراری تناسلی را شرح دهد 
 برای تشخیص بیماریهای سیستم ادراری تناسلی را توضیح دهد. های آزمایشگاهییافته    

 

9 جلسه  29/1/1140  

 
 ارولوژياعمال جراحي رايج تجهيزات و آمادگي هاي الزم قبل و حين  شنايي باآ

 مورد استفاده را نام ببرد.و داروها  تجهیزات خاص ، وسایل 
 -Scrotal Incision- Abdominal Incisions در جراحی ارولوژی انواع انسزیون  

Pfannenstiel- Gibson Incision-FlankIncisions- Lumbar Incision   .را شرح دهد  
 را توضیح دهد. هیپوسپادیس / اپی سپادیاس
  ، انواع  و درمان ان را شرح دهد.بیماری کلیه پلی کیستیک

 فرشته جاللوندی

10 جلسه  5/2/1140  TUR Pو عوارض  شنايي با کانسر پروستات و انواع روشهاي پروستاتكتوميآ 

 را شرح دهد کریپتوارکیدیسم  را شرح دهد . Testicular Torsionعلت و درمان          
 و نحوه تشخیص و درمان آن را شرح دهد Testicular cancerعلل ایجاد گانسر بیضه را شرح دهد.         
 علل و روشهای انجام ادرنالکتومی را توضیح دهد علل ایجاد و نحوه درمان تومور ویلمز را شح دهد.        

 فرشته جاللوندی

11 جلسه  12/2/1140 جراحي - روند جراحي پيوند کليه و آمادگي هاي دهنده و گيرنده پيوندآشنايي با  

 ، نفرکتومي

 نحوه جراحی گیرنده و دهنده کلیه را شرح دهد. دهد.ند راتوضیح وامادگی الزم جهت پی          
         GU Endoscopy .را شرح دهد Renal transplant.نحوه انجام و وسایل مورد استفاده را شرح دهد 

 فرشته جاللوندی

12 جلسه  19/2/1140 انواع روشهاي جراحي  و کليه و حالب روشهاي سنگ شكني آشنايي با انواع 

  مجاري ادراري

و Extracorporeal shock – wave Lithotripsy   را نام ببرد. سنگ های ادراریانواع           
 را شرح دهد. Percutaneous nephrolithotomyاندیکاسیونهای  اندیکاسیونهای ان را شرح دهد.

 دهد. علل ایجاد سرطان مثانه و راههای درمان آن را توضیح    را بیان کند اختالالت مثانه ای    
 نحوه انجام سیستکتومی را شرح دهد.        

 فرشته جاللوندی

13 جلسه  26/2/1140 شنايي با آ  -  ريفالکس سيستم ادراري و دوباره کاري حالب آشنايي با انواع 

      اوروديناميك

 و تفسیران را بیان نماید نحوه پروسیجر اورودینامیک را شرح دهد.  اندیکاسیونهای اورودینامیک  
 علل انجام دوباره کاری حالب را توضیح دهد. رروشهای انجام سیستوستومی را شرح دهد.

 را توضیح دهد Hydrocelectomy  نجوه انجام ارکیوپکسی را بیان نماید.  

 فرشته جاللوندی

14 جلسه  2/3/1140  و درمان آنهاآشنايي با انواع تروماهاي سيستم ادراري و روشهاي تشخيص  
 ی کلیه را شرح دهد.تروماهانحوه تشخیص و درمان 

   ی مثانه را شرح دهد.تروماهانحوه تشخیص و درمان        
 ی حالب را شرح دهد.تروماهانحوه تشخیص و درمان         

 فرشته جاللوندی

15 جلسه  9/3/1140  
 

کمك اول يا اسكراب نقش  و مراقبتهاي کلي قبل و بعد از عمل جراحي   آشنايي با

   در جراحي هاي ارولوژي

 نقش کمک اول یا اسکراب در جراحی های ارولوژی را شرح دهد    

 نقش پرستار سیار در آماده نمودن بیمار و مراقبتهای قبل،حین و پس از عمل را شرح دهد.

 

 فرشته جاللوندی

16 جلسه  فرشته جاللوندی امتحان  


