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 مقدمه

و  کیدات سال های اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه علمی و تهیه نقشه جامع علمی کشور،أپیرو ت

ساله نظام جمهوری اسالمی ایران و تشخیص ضرورت ترجمان این موارد به  02تدوین سند چشم انداز 

بنا بر جایگاه  ،علمی و فن آوری ریاست جمهوری معاونت برنامه های راهبردی رشته های تخصصی

فـرادستگاهی و فوق ستادی خود، برنامه های مزبور را در افقی ملی و در جهت توانمندسازی دستگاه های 

علمی و فناوری ذیربط و با حداقل تشکیالت و ساز و کار جدید به اجرا درآورده و از سرمایه ها و 

در . ی و غیردولتی بهره گرفته استامکانات موجود در بیشتر وزراتخانه ها، شرکت ها و موسسات دولت

اجرایی کشور در تحقق برنامه ها سهـم اصلی و اساسی داشته اند که در قالب ءواقع بخش عظیمی از بدنه

در . گزارش های ارزیابی عملکرد منعکس گردیده است و بدینوسیله از تمامی آن ها سپاسگـزاری می شود

در حوزه علوم به طور اعم و سپس به  رآیندی این فنوشتار ذیل به طور مختصر به چگونگی شکل گیر

چرایی و چگونگی اجرایی شدن این امر مهم به انجمن های علمی توانا از قبیل انجمن اورولوژی ایران 

 .پرداخته ایم

در ابتدای برنامه چهارم توسعه، بخش علم و فناوری در ایران برخوردار از بیش از یکصدهزار تن شاغل 

و شامل بیش از پنجاه هزار پژوهشگر بود که نزدیک به دویست دانشگاه و پژوهشگاه  در امور پژوهشی

تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکهزار و سیصد مرکز تحقیق 

و توسعه مستقر در صنایع و حدود چهارصد مرکز پژوهشی بخش خصوصی و نیز در حوزه های علمیه 

پارک ها و شهرک های علم و فناوری و مراکز رشد و کارآفرینی وابسته به وزارت . کار بودند مشغول به

علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنایع نیز در مراحل اولیه 

قالب و ستادی مثل شورای عالی ان سیاستگذاریبه این همه باید مراکز . رشد و توسعه خود بودند

علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مراجع تأمین مالی و  وزارتینفرهنگی، 

انجمن های . حمایت از پژوهشگران مثل مرکز صنایع نوین، و صندوق حمایت از پژوهشگران را نیز افزود

و تحقیقات صنعتی ایران و علمی، فرهنگستان ها، اداره ثبت اختراعات و عالیم تجاری، موسسه استاندارد 

 .برخی مراکز و مراجع دیگر نیز در متن یا حاشیه حضور داشتند

وسیع که به تدریج و بر اساس ضرورت های خاص و بدون یک نقشه ءدر سال های گذشته این مجموعه

یک تصویر حاکی از وجود نیروی . جامع شکل گرفته، تصویری دوگانه از خود را به نمایش گذاشته است

سانی بسیار باهوش و بااستعداد و بلندپرواز، منابع بالقوه فراوان و قابل مدیریت، زیرساخت های نسبتاً ان

تصویر دیگر بهره وری ناکافی نیروی انسانی و منابع . بوده است... توسعه یافته آموزشی و پژوهشی و 

ابهام در هدف هـا و  مادی، گسست مزمن میان پژوهش های بعضاً تکراری و نیازهای واقعی اجتماعی،
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... فقدان سیاست هـا و راهبردهـای مدون و کجی و کاستی ساختارهـا و تداخل مزاحـم مأموریت هـا و 

 .را نمایان می ساخته است

انسانی، مراکز و امکانات یادشده به  ءسرمایه ءایجاد یک نظام توانمند علم، فناوری و نوآوری از مجموعه

داز بیست ساله مستلزم تعیین و تدوین سیاست ها و راهبردهـای مـربوط، منظور حرکت به سوی چشـم ان

تحـول و همـاهنگی ساختـارها، بازتعریف مأموریت هـا، هم افزایی فعالیت هـا، اصالح مقررات و رویه 

ها، مرتبط ساختن منابع و تسهیـالت مالی کشور به فرصت های علم و فناوری و نوآوری و در مجموع 

 .نوآوری ملی بودتکمیل چرخه 

براساس اصل  5831بدین منظور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در پانزدهم بهمن ماه سال 

حکـم رییس جمهـور محترم ایجاد شد تا از دیدگاهی فـرابخشی و بدون تعصبات قانون اساسی و با  501

خود مبنی بر تالش برای نیل به مقام معظم رهبری در تداوم رهنمودهای . دستـگاهی به این مهـم بپردازد

جامع علمی کشور، ضرورت هم افزایی علم و  ءعلمی جهان، ایجاد نهضت تولید علم، تدوین نقشه ءقله

ثروت، ارتقاء همکاری های دانشگاه و صنعت و بسیاری موارد دیگر، این معاونت را معاونت مبارکی 

 . دهد انجامنامیدند که کارهای بسیار مهم و ارزشمندی را می تواند 

در طول حدود دو سال و نیم که از تاریخ مزبور می گذرد، این معاونت ضمن شکل گیری سریع و 

شده  تمهیدات مقدماتی که برای فعالیت هر دستگاه جدیدالتأسیس ضروری است در چارچوب دیدگاه یاد

و به همت تالش  دانشمندان، پژوهشگران، نخبگان و فرهیختگان کشورءو با مشاورت و همفکری گسترده

کالن، برنامه های  ءخستگی ناپذیر همکاران خود و عموم دستگاه های ذیربط در چهارچوب یک نقشه

علم، فناوری و نوآوری و نیز در امور نخبگان و امور  ءمتعددی را به نحو هدفمند و هماهنگ در سه حوزه

 . طور فشرده گزارش می شود زیربنایی و ساختاری تدوین و اجرا نموده است که در این مجموعه به

اداره کل ممیزی معاونت محترم تحقیقات و فن آوری ریاست جمهوری بر آنست تا با انجام فرآیند ممیزی 

در این . و در یک برنامه منسجم، فعالیت های صورت پذیرفته را در محک بررسی و ارزیابی قرار دهد

میزی تحقیقات و فن آوری نهاد ریاست جمهوری، راستا، شورای ممیزی به عنوان زیر مجموعه اداره کل م

انجمن اورولوژی . اجرای این ارزیابی را بر عهده تعدادی از انجمن های علمی تخصصی قرار داده است

ایران به عنوان یکی از انجمن های علمی پیش رو در زمینه برنامه ریزی و طراحی برنامه های مختلف 

ی خود را به اثبات رسانده و اکنون به انجام این وظیفه مهم و علمی و خدماتی، در گذشته توانایی ها

در مقدمه  گردیده پیشرو ارائهکتاب تالش چندین ماهه به صورت حاصل این . سنگین همت گمارده است

این نوشتار ما به بیان دیدگاه های علمی در مورد فلسفه ممیزی و مراحل طراحی و اجرای آن از نقطه نظر 

در فصول آتی ماحصل یافته های خود را که از طریق اجرایی کردن مباحث علمی و . ایمتئوریک پرداخته 

در عمل حاصل شده را به رشته تحریر در آورده و در اختیار برنامه ریزان و سیاست گذاران حوزه علوم و 



 4 

ر به سوی باشد که از ره آورد این گونه اقدامات بتوانیم قدم هایی محکم و استوا. سالمت قرار داده ایم

مدیریت برنامه ریزی شده در ابعاد مختلف علمی، پژوهشی، درمانی اجرایی و صنفی در رشته اورولوژی 

 .  بنای جامعه ای آباد در شأن ملت بزرگ ایران برداریم کشور و در نهایت

 

 :ه ممیزیلسفف

. ف گشته استیی و اثربخشی عمومی معطوآهای اخیر، توجه زیادی از سوی مردم نسبت به کار در سال

ها امور اداری، غیر مؤثر شناخته شده، همواره به دلیل نقض قوانین، مقررات و  موقعیت هایی که در آن

 .سیستم ها و یا غیرقانونی یا نامناسب بودن نحوه اجرا، نمی باشد

به با توجه . ها به تصمیمات کالن ارتباط دارد این موارد بخصوص معضالتی را در بر می گیرد که حل آن

در زمینه پیشرفت برنامه ها، رئوس درآمدها و  (ممیزی) این امور، قراردادن دستاوردهای ارزیابی عملکرد

هزینه ها و غیره، در دید افکار عمومی و ارائه آن به خبرگان جامعه علمی، از اهمیت به سزایی برخوردار 

 .است

لمی و ضرورت انجام ارزیابی کارآمد آن ها در پیشبرد راهبردهای ع توجه به عملکرد دستگاه ها و ارگان

ها در حال و آینده جامعه  ثیر مهم آنأبه دلیل پیچیدگی فعالیت های انجام گرفته و در نتیجه پیچیدگی و ت

ها باید در اولویت قرار داده و به سمت طراحی یک الگوی  یکی از مهم ترین اموری است که دولت

 . زم جهت اثربخشی آن حرکت نمایندو تمهید لوازم نهادی و قانونی ال مطلوب

ها برای دستیابی  در این راستا توجه به اجزا و بخش های مختلف دستگاه های اجرایی و پایش صحیح آن

از سوی دیگر دستگاه های . به یک ارزیابی کارآمد از عملکرد این دستگاه ها ضروری به نظر می رسد

یر توسعه در هر کشور، عالوه بر ارزیابی در سطح اجرایی به دلیل داشتن مسئولیت خطیر نحوه طی مس

  .سازمانی بایستی از دید ملی و بین المللی نیز مورد ارزیابی و ممیزی قرار گیرند

بررسی الگوهای مرسوم و علمی برای ارزیابی عملکرد دستگاه ها در جهان و نیز تجربه ارزیابی دولت و 

لزی بیانگر ضرورت توجه به نحوه عملکرد و کارآمدی دستگاه های دولتی در کشورهایی چون ژاپن و ما

ای دولتی وحتی نهادهای غیردولتی می ـو اثربخشی این عملکرد و توجه به اثرات آن، در مورد دستگاه ه

 .باشد

، توجه به نظامی که (ممیزی) عالوه بر ضرورت توجه به ارزیابی مطلوب عملکرد دستگاه های اجرایی

ه صورت مطلوب انجام گرفته و هم نتایج حاصل از ارزیابی به صورت مطلوب و در قالب آن هم ارزیابی ب

گونه  ثیرگذار باشد یکی از مهم ترین ضرورت های اثربخشی اینأدر قالب یک ساز و کار مناسب، ت

نظام مذکور بایستی در برگیرنده ترتیبات نهادی و قانونی . ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی می باشد

 .ای انجام بهینه پایش و اثربخشی ارزیابی صورت گرفته باشدالزم بر
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همچنین این نظام باید دارای جایگاه مناسبی در داخل نظام بزرگ تری به نام نظام برنامه ریزی و اجرایی 

تجربه دو کشور ژاپن و مالزی نشان می دهد که توجه به جایگاه مناسب این خرده نظام یکی . کشور باشد

الیل موفقیت پایش عملکرد و اثربخشی آن در نظام برنامه ریزی و اجرایی این کشورها بوده از مهم ترین د

 .است

 

 گزارش ممیزی چیست ؟

تی در زمینه ارزیابی اندکس های أگزارش ممیزی، گزارشی جامع از فعالیت های انجام شده از سوی هی

های  امل شرح وضعیت پیشرفتمطالب گزارش ش. درنظر گرفته شده برای پایش عملکرد یک ارگان است

های مورد بررسی، اقدامات خواسته شده از مسئوالن ذیصالح و  ها، انواع حساب کالن بر اساس اندکس

ت در مورد بهبود قوانین و مقررات، أغیره در زمینه مواردی که ضرورت اصالح داشته و مواردی که هی

با این وجود، . های انجام شده، خواهد بود وریها و غیره اعالم داشته و باالخره خالصه ای از دا سیستم

بخش اعظم گزارش به مواردی که با قوانین و مقررات و یا بودجه مغایرت داشته و یا نامناسب تشخیص 

 .داده شده، اختصاص می یابد

 در سال. اکثر موارد مخالف قوانین و نادرست صرفاً از طریق این گزارش به اطالع عموم رسانده می شود

اخیر مفهوم عملکردی ممیزی پیشرفت نموده و دامنه آن از حسابرسی مالی به حسابرسی مدیریتی نیز های 

ها نیز توسعه یافته  کشانده شده، همچنین تجزیه و تحلیل هزینه سود و تجزیه و تحلیل اثر بخشی قیمت

ها با  مغایرت آنت مربوطه، نقطه نظریات خود را در مواردی که أیندهای ممیزی، هیآدر نتیجه فر. است

های مشخص کننده پیشرفت امور مشخص گردیده و یا خالف آن ثابت شده، و یا در  قانون و یا اندکس

مواردی که بهبود قوانین و مقررات، سیستم ها یا اداره امور، ضروری تشخیص داده شود، به صورت کتبی 

ریات خود را در این خصوص معین نموده و از واحدهای مورد بررسی نیز خواهد خواست تا نقطه نظ

ت و پس از دریافت جواب از طرف مدیران اجرایی مورد أبه وسیله هی  تصمیمات نهایی،. اعالم نمایند

 .بررسی، اتخاذ خواهد گردید

و احتمال وقوع مجدد آن نیز   ت، مواردی را مغایر با قوانین و یا نامناسب تشخیص دهد،أاگر چنانچه هی

 .سریعاً نقطه نظریات خود را به  مسئول مربوطه ابالغ نماید کهباید  وجود داشته باشد،

 

 ؟چرا برنامه ارزيابي تهیه مي گردد

مسئولیت مهمی از وظایف مدیریت و جز  ، بخشریزی یک ارزیابی جامع و هماهنگ زیر مجموعه طرح

ود دارد ریزی مناسب جدول زمانی ارزیابی ها، این خطر وج بدون وجود طرح. مدیریت ارشد استهای 
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برنامه ریزی های انجام شده هرچند که از نقاط قوت باالیی برخوردار باشند ولی به دلیل عدم کنترل  که

 .صحیح از رسیدن به اهداف اصلی خود باز مانند

نکته قابل توجه این جاست که مدیریت ارشد مسئولت بزرگی در قبال برنامه ها دارد، و ممکن است 

 .ن عملی بین هدف جامعیت در برنامه و قیود ناشی از محدودیت منابع باشدمجبور به برقراری یک تواز

 

 :های ممیزی هدف و روش

 : گیرد براساس آنچه گفته شد، ممیزی با سه هدف عمده انجام می

های از قبل  مطابقت مقدار پیشرفت در برنامه ها با اندکس :اثربخشی برنامه ها ویی آکاربررسی  .5

اساس این گزارش است که مدیران به این نتیجه خواهند رسید که آیا برنامه  در نهایت برشده؛ تعیین 

های اجرا شده، ما را در مسیر اهداف قرار داده یا نه و در این مسیر آیا سرعت حرکت با توجه به منابع 

 .باشد یا خیری انسانی، مالی، و زمانی در دسترس مناسب م

که آیا مواردی خالف قوانین و  ت، بر اینأگزارش هی :مقایسه برنامه های اجرا شده با اهداف ملی .0

 . یا بودجه وجود داشته یا اینکه موارد نادرستی مشاهده نشده یا نه، تأکید دارد  مقررات،

مقایسه برنامه های ملی با کشورهای منطقه و چشم انداز بیست ساله به منظور تسریع رسیدگی به  .8

 .اهداف

 

  طرح ارزيابي ساالنه

 : مرحله است ششبی ساالنه شامل طرح ارزیا

در مرحله اول به جز تهیه فهرست هدف ها باید آنچه را که برای انجام ارزیابی انگیزه ایجاد نماید و نیز آن 

یعنی به جز هدف ها باید . مفاهیمی که از یافته های ارزیابی ناشی خواهد شد مشخص و مستند نماید

  : مشخص شود که

 ؟تعامل انجام ارزیابی چیس -5

 ؟دالیل قطعی و ضمنی ارزیابی چیست -0

 .چه قسمتی از مراحل برنامه باید مورد ارزیابی قرار گیرد -8

ها در ایجاد نتایج  موضوعات مهمی که باید مورد ارزیابی قرار گیرند کدامند و اهمیت نسبی آن -1

 ؟بهبود عملیات و هزینه چیست

 ؟هند بوداستفاده کنندگان مورد انتظار نتایج ارزیابی چه کسانی خوا -1
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نتایج اتخاذ شده ناشی از ارزیابی چه تصمیماتی خواهند بود و توسط چه کسانی اتخاذ خواهد  -6

 .شد

به عبارت دیگر جهت انجام ارزیابی . مرحله دوم ارزیابی، فهمیدن عنصر برنامه و منطق آن می باشد

این شناخت کافی از . مشخصات یا عناصر برنامه ای که باید مورد ارزیابی قرار گیرد باید مشخص گردد

استخراج شده و گاهی نیز به دلیل ناکافی یا ناکارآمد بودن آن و اطالعاتی که در موافقتنامه برنامه ای ثبت 

ذیل انجام خواهد  فاهدااطالعات از بررسی های جدید و شناخت کارآمد صورت می گیرد این مرحله با 

 :گرفت

 برنامه مصوب با ییاستخراج تضادهای اجرا -5

 . استخراج بعضی از موضوعات مربوط به کارآیی و اثر بخشی که برای انجام ارزیابی مفید نیستند -0

استخراج اهداف، مشکالت و نیازها که باید با واژه های قابل سنجش مشخص شوند تا مبنای  -8

 . اثربخشی برنامه در تحقق اهداف و حل مشکالت و برآورد نیازهایش باشد

 .ایی که برنامه برای نیل به اهدافش آن را اجرا می کندیندهآفهمیدن فر -1

یندهای قبلی و آیندها با یکدیگر و این که آیا بین فرآاستخراج چگونگی ارتباط منطقی این فر -1

یندها یا فعلیت ها با اهدف هماهنگی آی وجود دارد یا آیا بعضی از فررابطه علّیندهای موفق یک آفر

 ؟ یا نه دارند

نتایج را اندازه گیری نمایند، صورت  ها و شاخص های عملیاتی که بتوان میزان تحقق ستادهشناسایی  -6

 .می گیرد

 

مرحله سوم ارزیابی مشخص نمودن راه های جایگزین برای ارائه برنامه می باشد به عبارتی دیگر تعیین 

ید در زمینه سیاستها مین هدف های عناصر برنامه اختصاص به پیشنهادهای جدأراهبردهای جانشین برای ت

باید تجزیه و تحلیل راه ( در برنامه ریزی) این در حالی است که قبالً. و خط مشی های مربوطه می باشد

های جانشین ارائه برنامه برای نیل به اهداف را شامل شده باشد منطق راهبرد منتخب نیز باید در تجزیه و 

 .ق برنامه ای است مشخص شده باشدتحلیل مسائل و نیازها در بخشی که نمایانگر تواف

 

 :مرحله چهارم ارزیابی شامل شناسایی موضوعات مورد ارزیابی است که به وسیله

 تصمیم گیری پیرامون اهداف ارزیابی( الف

 شناخت ماهیت برنامه( ب

 تجزیه و تحلیل منطق برنامه( ج

 ارزیابی گزینه های مختلف ارائه خدمات( د
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 ه موضوعات خاص در ارزیابی تبدیل موضوعات عمومی ب( هـ

 .دریگ شناسایی موضوعات بحث برانگیز صورت می( و

( 8هزینه الزم برای ارزیابی ( 0زمان الزم برای ارزیابی ( 5های ارزیابی با محورهایی چون  اما محدودیت

یت محدود( 1اعتبار نتایج ارزیابی و میزان توافق در نتایج به دست آمده ( 1در دسترس بودن متخصصان 

 .های محیط سیاسی، اجتماعی و بوروکراتیک در نظر گرفته می شود

 

به عبارتی دیگر در این مرحله تصمیم . روش های ممکن ارزیابی می باشد یند ارزیابی،آگام پنجم در فر

گرفته می شود که چگونه به سواالت ارزیابی که در داخل محدودیت هایی همچون زمان، تالش، هزینه، 

تعیین یک روش مناسب و صحیح ارزیابی با دقت در موارد . و اعتبار پاسخ داده می شودکارشناسی فنی 

 :ذیل صورت می گیرد

 .چه کسانی از نتایج ارزیابی و به چه منظور استفاده خواهند نمود -5

 .مورد ارزیابی قرار گرفته اند چه نوع روش ارزیابی به کار گرفته شده است اگر عناصر برنامه قبالً -0

 .رزیابی برنامه مشابهی در این بخش یا سایر بخش ها به کار گرفته شده استچه نوع ا -8

یی اثرات آمشخص نمودن ماهیت اطالعات مورد نیاز شاخص های عملکرد که در اندازه گیری کار -1

 .برنامه ایجاد شده اند

برنامه  نتایج اجرایی کدامیک از روش های متفاوت ارزیابی به ما این اجازه را می دهد که مستقیماً -1

را اندازه گیری کنیم تا نتایج و تغییراتی که به خاطر عوامل خارجی به وجود آمده اند را مشخص 

 .نماییم

در این جا انتخاب طرح های  :مشکالت مربوط و هزینه جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات -6

 .ارزیابی بستگی به نوع اطالعات و پیچیدگی تحقیقات مورد نیاز دارد

 

در این مرحله گروه راهبری که برای . یند ارزیابی سازماندهی الزم برای ارزیابی می باشدآم فرمرحله شش

شود به عبارت دیگر در این مرحله یک گروه راهبری  انجام ارزیابی باید تدارک دیده شوند، مشخص می

می شود این گروه برای آگاهی هدایت و کنترل گروه ارزیابی، همزمان با پیشرفت ارزیابی در ادوار تشکیل 

 : متشکل از اعضا ذیل می باشد

 ـ مدیران اجزا اصلی برنامه

 .ثیر عملکرد واقع می شودأـ مدیرانی از دیگر بخش های دستگاه های اجرایی که تحت ت

 .ـ اعضایی از دیگر موسسات مرکزی مربوطه



 9 

و بخش  NGOـ در شرایط خاص، ممکن است مناسب باشد اعضایی از دانشگاه ها و سازمان های 

 .خصوصی همکاری داشته باشند

 :این کمیته عهده دار موارد ذیل می باشد

 .ـ تصویب روابط مرجع

 .ـ تصمیم گیری برای انتخاب روش ارزیابی

 .ـ اطمینان از این که روش ارزیابی به طور صحیح پیگیری می شود

 .ـ طرح روش هایی برای نظارت بر پیشرفت مطالعه

 .بی طرفی مطالعه بر پایه روابط مرجع مطالعهـ اطمینان از شفافیت و 

 

 .پس از این مرحله گزارش مقدماتی ارزیابی با توجه به مراحل قبلی نوشته شود

هنگامی که گزارش . انجام و ارزیابی نهایی و گزارش یافته های آن می باشد ممیزی،و باالخره گام نهایی 

ه راهبری با مدیریت عالی پیشنهادهای ارائه شده را ارزیابی مقدماتی در مرحله قبل تکمیل گردید و کمیت

 .گیرد مطالعات الزم و پیشروی برای پاسخ به سواالت ارزیابی صورت می ،یید نمودأت

 

یندهـای ممیزی گفته شد، آبا عنایت به آنچه در اهمیت و آثار مثبت مترتّب بر فعالیت هـای مشتمل بر فر

برآنست تا با ارزیابی و شناسایی  اد محترم رياست جمهوریاداره ممیزی معاونت علمي و فن آوری نه

وضع موجود، تعیین وضع مطلوب و درک نقاط قوت و ضعف، بستر اطالعات مناسبی را برای اتخاذ 

تا در نهایت با استفاده از داده های موجود ترسیم راهبرد . تصمیمات بهتر و کارسازتر را ایجاد نماید

رشته های تخصصی متناسب با شرایط و اهداف سند چشم انداز بیست  استراتژیک علمی در هر یک از

برای نیل به این هدف شورای ممیزی به عنوان زیر مجموعه اداره متبوع، در . ساله کشور امکان پذیر گردد

 .  زمینه علوم پزشکی وظیفه ارزیابی را بر عهده انجمن های علمی منتخب گذاشته شده است

که توانایی خود را در تدوین و  نیز به عنوان يکي از پیشروان در عرصه علميانجمن اورولوژی ايران 

اجرای برنامه های مختلف علمی و کنفرانس های بین المللی برای تمامی سطوح تخصصی و فوق 

تخصصی رشته اورولوژی و همچنین ارائه خدمات جامع و کل نگر به عموم مردم شریف ایران به اثبات 

ایت به توانایی و تجربه چندساله خود در این زمینه و با تکیه بر نیروهای سازماندهی رسانده است، با عن

شده که در طی سال های گذشته فراهم آورده است، گام در اجرای پروژه ممیزی علوم در رشته 

 .اورولوژی،گذاشته و در نظر دارد که نقشی مؤثر در این میان ایفا نماید
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بی با استفاده از اطالعات بدست آمده از منابع مختلف و تقویت کارگروه در جهت اجرای فرآیندهای ارزیا

و اخذ نظرات  های گردآوری، تحلیل و آنالیز اطالعات و دعوت از چهره های شاخص و شناخته شده

 . گردآوری شده استایشان، مجموعه ذیل 

ه برای این ارزیابی توسط البته الزم به ذکراست که با توجه به گستردگی موضوع و اندکس های متعددی ک

کارگروه شورای عالی انقالب فرهنگی در نظر گرفته شده است، انجمن اورولوژی ایران در نظر دارد تا با 

پایه گذاری زیر ساخت های الزم و با استفاده از نیروهای جوان خود این پروسه را به عنوان فرآیندی مدام 

را اتخاذ نماید، زیرا همانگونه که در مطالب و مستندات باال در نظر گرفته و برای تداوم آن تدابیر الزم 

. دگفته شد، فرآیند رصد کردن و ممیزی را برای بقاء و حفظ اهداف در نظر گرفته شده الزم می دان

پیش رو را به عنوان بخشی از آنچه که باید راجع به نتایج ارزیابی پیشرفت علوم در کتاب حاضر بنابراین، 

جهت اخذ اطالعات جامع و  ههما هر چند که فرصت کوتاه چندداخته شود ارائه نموده کشور به آن پر

 کامل از کل کشور و در سطح منطقه و بین الملل امکان پذیر نبوده است و تحلیل این اطالعات بر مبنای

و  شاخص های مدیریتی نیز طبعاً ناممکن بوده است لیکن انجمن اورولوژی ایران از همه توان ساختاری

مدیریتی خود در سطح کشور کانال های ارتباطی بین المللی جهت جمع آوری اطالعات و تحلیل آن ها 

و در این فرصت کوتاه استفاده نموده است و کتاب حاضر را به عنوان مرحله اول جمع آوری اطالعات 

از بخش ها و در نوشتارها و عدم توجه به بعضی و پیشاپیش از قصور و کمبود  تحلیل فرض می نماید

گروه های فعال اورولوژی کشور عذرخواهی نموده و امیدواریم در سال آینده امکان جمع آوری جامع 

و امیدوار است که با همکاری سازمان ها و مراکز اطالعات و تحلیل علمی مدیریتی امکان پذیر گردد 

 .دولتی و غیردولتی بتواند این فعالیت مفید را تداوم بخشد

به خصوص جناب آقای دکتر سیدجلیل حسینی هیأت مدیره انجمن اورولوژی ایران ن مقدمه از در پایان ای

و همکاران اجرایی به خصوص سرکار خانم محبوبه خرسندخوب و آقای دکتر غالمرضا پورمند به عنوان 

ناظر پروژه و ریاست و دبیر کمیته اورولوژیست های جوان و به خصوص آقای دکتر حسین عجمی که از 

طرف کمیته اورولوژیست های جوان و به عنوان دبیر اجرایی ممیزی رشته اورولوژی فعالیت نموده اند 

 .دصمیمانه تشکر و قدردانی می نمای
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 فصل دوم
 

 تاریخچه انجمن اورولوژی ایران
 های اورولوژی و شاخه های استانی بخش معرفی

 و بین المللیتوسعه رشته اورولوژی در سطح ملی  

 شکل گیری شاخه های فوق تخصصی
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 تاريخچه رشته اورولوژی

 

ایران است که از کهن ما آنچه در ذیل می آید گوشه ای از تاریخ غرورانگیز پیشرفت علم در سرزمین 

 (اورولوژی) نوشته های اساتید بزرگ رشته جراحی کلیه و مجاری ادراری البالی مدارک و دست

توان  با امید به آنکه پرچم داری جهان علم و دانش دوباره روزی در دستان پر. استخراج گردیده است

 .فرزندان این مرز و بوم قرار گیرد
 

 سیر تاريخي پنجاه سال اورولوژی در نگاهي کوتاه

علم اورولوژی در ایران تالش های بسیاری در راه آموزش و درمان این رشته  شکی نیست که پیشکسوتان

 . نموده و اورولوژی توانست جایگاه خود را بعنوان رشته ای مستقل در دانشگاه تهران تثبیت نماید

از بازگشت از فرانسه بخش اورولوژی را تحت عنوان کرسی  پس( سعید مالک)مرحوم لقمان الملک 

با ( آسیستان ها)زراه تأسیس نمود و رسماً به آموزش دانشجویان، انترن ها و رزیدنت ها بیماری های می

آسیستان های ایشان دوره های کوتاه مدت اورولوژی را در فرانسه . برنامه های مدون مبادرت ورزیدند

 .پرداختند گذرانده و پس از بازگشت به درمان و آموزش در دانشگاه می

کشورهایی مثل آلمان و آمریکا فارغ التحصیل شده بودند، در جای جای کشور  همکاران دیگری، که از

اسالمی ایران مشغول بکار شدند، که هر یک منشاء خدمات آموزشی و درمانی در استان های مربوطه 

بودند و در حال حاضر دانش آموختگان ایشان خود سهم بسزایی در ارتقای علمی دانش اورولوژی داشته 

 .و دارند

س از انقالب شکوهمند اسالمی ایران تعدادی از همکاران به علل مختلف ترک دیار نمودند و بار پ

 .بیشتری بر دوش سایرین گذاشتند، بطوریکه وظایف و تکالیف ایشان بسیار زیاد شد

با توجه به اینکه متأسفانه تعداد بخش های آموزشی، نه فقط در این رشته بلکه در بسیاری از رشته ها 

ار اندک بود و تعداد فارغ التحصیالن این رشته به تعداد انگشتان دست نبود و اورولوژی استان های بسی

مختلف تحت پوشش اورولوژیست های خارجی و جراحان عمومی بود، پس از مصوبه مجلس محترم 

د وزارت ادغام بیمارستان های وزارت بهداری با دانشگاه های وزارت علوم و ایجا شورای اسالمی مبنی بر

انتقال بسیاری از بیمارستان های درمانی به دانشگاه ها تحت عنوان بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و 

دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، بتدریج بر تعداد رزیدنت ها و به تبع آن ارائه 

ضر در حدود هفتصد و دهندگان، آموزش و درمان رشته اورولوژی وسعت یافت بطوریکه در حال حا

 .پنجاه اورولوژیست در جای جای کشور اسالمی ایران مشغول خدمت می باشند
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  وضعیت رشته اورولوژی در دهه اول انقالب

جنگ تحمیلی عراق بر ایران اسالمی مستولی گشت و در حالیکه حدود یکسال و  5811متأسفانه در سال 

از سویی بعضی از استان ها مثل خوزستان، . دس شروع شدنیم از پیروزی انقالب نگذشته بود، دفاع مق

ایالم و کرمانشاه تحت تأثیر جنگ بودند، و از سوی دیگر بیماران، نیازمند پوشش درمانی بودند و 

از . اورولوژی در جهان به پیشرفت خود ادامه می داد و تقاضای درمان در خارج از کشور زیاد می شد

سنگ )مند اعزام جهت پیوند کلیه و درمان نوین سنگ های مجاری ادراری جمله تعدادی از بیماران نیاز

و درمان های ناباروری بودند، بطوریکه ماهیانه تعدادی از هموطنان با مراجعه به شورایعالی ( شکنی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار درمان های نوین و پیشرفته بوده و براساس رأفت 

نمود در حالیکه از نظر اقتصادی و هزینه های دفاع مقدس بودجه مملکتی دستخوش اسالمی واجب می 

مشکالت زیاد بود، مبالغ هنگفتی ارز که حداقل حدود شش هزار و بعضاً تا سی هزار پوند برای هر بیمار، 

تخصیص داده می شد، با تصویب شدن تبصره هیات امناء ارزی بتدریج دستگاه های سنگ شکن و تجهیز 

اندازی شد بطوریکه جلسات دو هفته یکبار، چند و بدنبال آن بخش های پیوند کلیه راه  IVFش های بخ

این رشته هم اکنون بسیار اندک  سالی است که دوبار در سال می باشد و ارزهای تخصیصی میلیون دالری

 .شده است

ود هم اکنون دارای استان هایی که بخش های اورولوژی آن ها تحت پوشش اورولوژیست های خارجی ب

تعداد کافی اورولوژیست ایرانی بوده و هم اکنون در تمام استان های کشور سنگ شکنی، پیوند کلیه و 

IVF سفر بیماران از استان های دیگر به تهران بسیار محدود است و در اکثر . از اعمال روتین می باشد

 .ایج قابل قبولی از نظر بین المللی دارداستان ها اعمال جراحی تخصصی و فوق تخصصی همانند تهران نت
 

 اورولوژی در ايرانانجمن تاريخچه 

 : نحوه شکل گیری انجمن اورولوژی در ايران يتاريخ تقويم شمار روز( الف

استاد . کند خود را نزد پروفسور عدل شروع می( دستیاری)دکتر منوچهری دوره آسیستانی : 51/1/5806

که از اولین اساتید اورولوژی در کشور فرانسه بوده معرفی  (Covler) کوولردکتر منوچهری را به پروفسور 

  .پردازد دکتر منوچهری به مدت دو سال به تحصیل در رشته اورولوژی در کشور فرانسه می. دگرد می

با حضور اساتید به نام ( انجمن اورولوژی ایران)اولین انتخابات متخصصین بیماری های میزراه  :7/8/5883

 .تاریخ در بیمارستان سینا برگزار شد این ن رشته درای

 : اعضای هیأت مدیره عبارت بودند از

 استاد دکتر سعید مالک : ریاست انجمن

استاد دکتر  -استاد دکتر معاصر -استاد دکتر پزشکان -استاد ارجمند دکتر منوچهری: اعضای نواب رییس

 معتمد
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 استاد دکتر جهرمی : دبیر

 دکتر ابوالملوکی استاد: خزانه دار

 استاد دکتر مزور : مشاور

 پروفسور دکتر یحیی عدل: رییس کلینیسین های ایران

علمی انجمن باید گفت در آن زمان جلساتی برای بحث و بررسی بیماری های صعب  امور در مورد

 .العالج، عوارض بعد از عمل بصورت هفتگی برگزار می شد

هسته اولیه (  لقمان الملوک)سور یحیی عدل و دکتر سعید مالک در جلسه ای با حضور پروف: 57/8/5883

انجمن اولولوژی ایران تشکیل گردیده و براستقالل و شناسایی تخصص اورولوژی به عنوان یک رشته 

دکتر سعید مالک، دکتر مهدی : اولین اعضای انجمن اورولوژی عبارت بودند از .مستقل تأکید شده است

ر، دکتر کریم معتمد، دکتر عالءالدین منوچهری، دکتر سید محمود جهرمی، دکتر پزشکان، دکتر یحیی معاص

 . حسن ابوالملوکی و دکتر بیوک فرور

بیماران مقاربتی در درمانگاه اورولوژی پذیرش بوده و  در آن زمان بخش اورولوژی به چند اطاق محدود

 .می شده استیس از آرسنیک استفاده شده اند و برای درمان سوزاک از پرمنگنات و برای درمان سیفل می
 

 در اداره ثبت اسناد که به تازگی تشکیل گردیده است، انجمن اورولوژی ایران ثبت رسمی می :82/1/5815

 .گردد
 

 Bladder Neck: بیماری تنگی گردن مثانهو شارح کاشف )با هدایت پروفسور ماریون  :(5167) 5816

Contracture)  به عضویت انجمن بین انجمن اورولوژی ایران استاد  این با طی مکاتبات دکتر مالکو

در همان تاریخ استاد دکتر عالء الدین منوچهری لوح عضویت  .در می آید در شهر مونیخ SIUالمللی 

 .انجمن بین المللی را دریافت نمودند
 

موضوع این مقاله . گردد از طرف ایرانیان در آمستردام ارائه می SIU اولین مقاله در کنگره :51/1/5810

 .کانسر پروستات بوده است

 : یکی از صورت جلسات انجمن به این شکل نگارش گردیده است در

طی اطالعیه ای بدینوسیله نتیجه امتحانات متخصصین بیماری های میزراه  وابسته به انجمن کلینیسین های 

 : رسد ایران به اطالع می

 (لقمان الملوک)دکتر سعید مالک : رئیس

 ، دکتر یحیی معاصر، دکتر کریم معتمد، دکتر عالء الدین منوچهریدکتر مهدی پزشکان: اب رئیسنو

 دکتر سید محمود جهرمی: دبیر

 دکتر حسن ابوالملوکی: خزانه دار
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از آن سال ها تاکنون انجمن بصورت مرتب فعالیت داشته و اخیراً اعضای هیأت مدیره هر سه سال یکبار 

این انتخابات با حضور نماینده کمیسیون . یست در مجمع عمومی انتخاب می گردندبا آراء اعضای اورولوژ

 . برگزار می شود، به طور رسمی و نظام مند، انجمن های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

شایان ذکر است در جلسه انتخابات اعضاء پیوسته پس از کاندیداتوری با آراء مخفی حاضرین انتخاب می 

عنوان بازرس اصلی ه ب نفر 0نفر بعنوان عضو علی البدل و  0نفر بعنوان عضو اصلی،  1 -1تعداد شوند که 

و علی البدل انتخاب می شوند و سپس در اولین جلسه هیأت مدیره رییس، نایب رییس، دبیر و خزانه دار 

 .ی گیری مشخص می شوندأبا ر

بود و از ایران تعداد  (SIU)لی اورولوژی بوینس آیرس آرژانتین شاهد کنگره بین المل 5133در سال 

در سویل اسپانیا تعداد اعضاء به بیش از  5115در سال . معدودی شرکت کننده و فقط پنج عضو داشت

تعداد مقاالت، پوسترها و فیلم های . بیست عضو ارتقاء یافته و هم اکنون یکصد و بیست عضو دارد

در جایگاه رفیعی قرار داد بطوریکه در هر یک از سالن های  ویدیویی ارائه شده به کنگره های بعدی ما را

متعدد کنگره همزمان همکاران ارجمند حضور فعال داشته و بعضاً به ارائه مقاله، پوستر یا فیلم مبادرت می 

 .ورزیدند

با افزایش تعداد اورولوژیست ها، بخصوص اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، و تخصصی شدن رشته 

عالوه بر پیوند کلیه که نیاز مبرم بیماران دیالیـزی و نیاز . ند گسترده تری را شاهد بودیماورولوژی، رو

شدید به توسعـه بخش های پیوند کلیـه در کشـور بود، سایر تخصص هـای رشته اورولوژی نظیر 

یمی در اندویورولوژی و الپاراسکوپی، اورولوژی اطفـال، آندرولـوژی، اورولـوژی زنان و اورولـوژی ترم

. تخصصی نمودند فلوشیبدانشگاه ها و بخش های اورولوژی دانشگاهی شکل گرفت و اقدام به پذیرش 

با گسترش شاخـه های استانی و تشکیل  5871از طرف دیگر روند جدید انجمن اورولـوژی ایران از سال 

زسـتان و شاخـه منطقه استان اصفهـان، شیراز، مشهد، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خوهیأت مدیره 

به توسعه  ای شرق و شاخـه منطقه ای غرب کشـور، شاخه شمال کشـور و شاخه طبرستان نسبت

سازمانی انجمن اورولـوژی ایران و همچنین تشکیـل کمیتـه دستیاری در جهت ارتقـای روند آموزش 

موزشی و صنفی آنان دستیاران کشـور و تشکیل کمیته اورولوژیست های جوان در جهت رفع مشکالت آ

همچنین کمیته پرستاری انجمن را جهت همبستگی بیشتر پرستارانی که در بخش های . اقدام نمود

در دهه هشتاد . اورولوژی فعالیت می نمایند و برگزاری کنگره های پرستاری اورولوژی هماهنگ نمود

یت فعال در انجمن اورولوژی انجمن اورولوژی ایران اقدام به توسعه روابط بین الملل و از جمله عضو

اروپا و آسیا و همکاری نزدیک با انجمن اورولوژی کشورهای عرب نمود که دستاورد آنها شرکت متقابل 
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در کنگره های علمی کشورهای منطقه و اروپایی و همچنین اعزام دستیاران اورولوژی کشور به بورد 

 .اورولوژی اروپا بوده است

نیز باید یادآور شویم که امتحانات، از سطح سواالت چهار جوابی با کیفیت کم زمینه برگزاری امتحانات در 

 .از چند سال قبل رسیده است OSCEدر گذشته، به شکل با تاکسونومی باال و 

از تأسیس انجمن اورولوژی ایران و بیش از  بطور کلی بر خود واجب می دانیم هم اکنون که پنجاه سال

رولوژی در کشور می گذرد، اعالم نماییم که خوشبختانه رشته اورولوژی از پنجاه سال از تأسیس رشته او

پس از انقالب شکوهمند ... رشته هایی است که قبل از انقالب اسالمی دارای کرسی بوده است و بحمدا

اسالمی تحول عظیمی داشته و توانسته است پاسخگوی نیازمندی های مردم عزیز بوده و در امر درمان، 

 .حقیقات اورولوژی از پیشگامان رشته های تخصصی می باشدآموزش و ت
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 تاریخچه دانشگاه های علوم پزشکی و گروه های تخصصی اورولوژی سراسر کشور و 

 شاخه های استانی انجمن اورولوژی ایران

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  البته بايد متذکر شد که متون تهیه شده به انشاء و قلم مسئولین بخش ها و گروه های تخصصي

بوده و صحت و سقم و ابعاد آن به مسئولیت آن ها مي باشد و تهیه کنندگان اين گزارش در تهیه 

 .و تدوين آن ها مسئولیت و دخالتي نداشته است
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 :در تهراننحوه شکل گیری بخش های اورولوژی ( ب

این گزارش بود، از  در ابتدا الزم به ذکر است که با توجه به وقت بسیار تنگی که در اختیار نویسندگان

بخش ها و بیمارستان های مختلفی جهت ارائه تاریخچه ای از تأسیس و تداوم کارشان دعوت به عمل 

هاشمی نژاد دآمد که با عنایت به کمبودهای زمانی، گزارش برخی از این بخش ها از جمله بیمارستان شهی

کمیل گزارشات، آن ها را نیز منعکس آماده نشد که به امید خداوند متعال در چاپ های بعدی، و با ت

  .خواهیم کرد

البته بايد متذکر شد که متون تهیه شده به انشاء و قلم مسئولین بخش ها و گروه های تخصصي بوده و صحت 

و تدوين آن ها مسئولیت و  تهیهو تهیه کنندگان اين گزارش در مي باشد و سقم و ابعاد آن به مسئولیت آن ها 

 .دندخالتي نداشته ا
 

 بیمارستان سینا تاريخچه بخش اورولوژی 

سیس شد أهجری شمسی ت 5011بیمارستان سینا توسط ناصرالدین شاه در بازگشت از سفر اروپا در سال 

تعدادی پزشک غیربومی در این  5112تا سال . نامیده می شد "خانه دولتی مریض"که تحت عنوان 

به عنوان اولین پزشک ایرانی در  ءن نفیسی ناظم االطباعلی اکبرخا. بیمارستان مشغول به فعالیت بودند

خان کرمانشاهی، ابوالحسن پزشکان پیشکسوت می توان از محمد از دیگر. بیمارستان سینا مشغول کار شد

 .برد یادخان بهرامی، میرزا زین الدین خان لقمان الممالک، محسن لقمان ادهم و حسین خان معتمد 

 

 

 

 

 

 بیمارستان سینا 

از آن بزرگان لقمان الممالک جراحی سنگ مثانه را  سیسأاوایل تدر ( خانه دولتی مریض)ارستان سینا میب

تومان بوده  62انجام می داد، حقوق لقمان الممالک به عنوان معلم امراض مجاری بول در ابتدا ماهیانه 

زراه بیمارستان سینا در دوره پزشکی، دانشجویان سال چهارم مدت دو ماه در بخش بیماری های می .است

رئیس بخش  سعید مالک استاد کرسی و آقای دکتر پزشکان، دانشیار و آقای دکتر معتمد،تحت نظر دکتر 

مواردی که ضمن کنفرانس تدریس می . یس بخش آزمایشگاه کارآموزی می نمودندوابسته و دکتر آژیر، ری
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زخم های مجرا، مجرای )اری های پیشابراه ، بیم(تشریخ پیشابراه، تجزیه شیمیایی ادرار)شد شامل کلیات 

ورم حاد پروستات، )، بیماری های پروستات (دمل ادراری، ارتشاح ادراری)، ورم های محیط مجرا (کاذب

سنگ های ) راه، بیماری های میز(التهاب مثانه، پاره شدن مثانه)، بیماری های مثانه (سرطان پروستات

دانشجویان در مدت کارآموزی، بیماران بخش . بود (یه، پیلونفریتپاره شدن کل)های کلیه  ، بیماری(حالب

 .و درمانگاه را معاینه می نمودند

الدین هجری شمسی، در زمان رزیدنتی دکتر عالء  5806هجری شمسی در سال  5883تا سال 

هجری شمسی  5883در سال . وابسته به جراحی بود اورولوژییس رشته منوچهری، دکتر سعید مالک ری

به دنبال آن دکتر . ایران احداث گردید اورولوژیرسماً مستقل گشت و پس از آن انجمن  اورولوژیته رش

ست های اورولوژیایران را معرفی نمود و  اورولوژیمالک در تماس با دکتر ماریون، در پاریس انجمن 

 .بین المللی در آورد اورولوژیایرانی را به عضویت انجمن 

 

  نژادنژاد  ييلبافلباف  دکتردکتر  ددییشهشه  مارستانمارستانییبب  اورولوژیتاريخچه بخش 

 و نینو خدمات نژاد یلبافشهید دکتر  مارستانیب در اورولوژی نیمتخصص سال 01 از شیب یبرا

 بزرگیکی از بخش های  بخش نیا. اند داده ارائه اورولوژی مارانیب یبرا را یدرمان یباال یاستانداردها

 ارائه نظر از پیوند کلیه در سطح کشور می باشدکشور در زمینه اندویورولوژی و یوروالپاراسکوپی و 

 یها نهیزم در خصوصاً شرفتهیپ و دیجد یها روش و یا هیپا و ینیبال قاتیتحق ،یدرمان خدمات

 یم کشور سطح در ،یمیترم یجراح ،یانکولوژووری اطفال، وند،یپ ،یوروالپاراسکوپی و یورولوژیاندو

با استفاده از امکانات و شرایط مطلوب  اورولوژی یها یماریببه درمان  بخش نیا در پزشکان. باشد

 .هستند شرویپ ریز یها نهیزم در خصوصاًفعالیت می نماید 
 

 :نگاه کي در نژاد يلبافشهید دکتر  اورولوژی بخش

 مورد 8222 از شیب یالپاراسکوپ یجراح اعمال، (رانیا در زانیم نیباالتر) مورد 0122 از شیب هیکل وندیپ

 در زانیم نیباالتر) مورد 722 از شیب یالپاراسکوپ ینفرکتوم دونور، (انهیخاورم در زانیم نیباالتر)

، (انهیخاورم در زانیم نیباالتر) مورد 522 از شیب کیالپاراسکوپ یپروستاتکتوم کالیراد، (انهیخاورم

PCNL کشور در زانیم نیباالتر( سال در مورد 622) مورد 1122 از شیب، TUL مورد 1222 از شیب، 

 انیم در نیباالتر) Pubmed در شده ندکسیا مقاله 12 از شیب چاپو  مورد 02 از شیب یلوتومیاندوپ

 بخش ،اورولوژی مختلف یها نهیزم در متنوع یجراح اعمال انجام کنار در (کشور اورولوژی یها بخش

 1 وجود. است شده زیهتج دنتیرز و فلو از اعم رندگانیگ آموزش تیترب یبرا الزم امکانات به اورولوژی

 دستگاه عدد دو ،PCNL و یورولوژیاندو تخت به مجهز اتاق دو الپاراسکوپ، به مجهز عمل اتاق

 دیگا با PCNL پرکوتانئوس، ینفروستوم انجام از اعم یدرمان و یصیتشخ یکارها انجام یبرا یسونوگراف
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 نقاط از رهیغ و پروستات رکتال یاپتر یوپسیب و یسکوپاالپار نیح در یسونوگراف یریبکارگ ،یسونوگراف

 مارانیب به و کرده کار به شروع قبل ها سال از مستقل، شکن سنگ بخش. باشد یم بخش نیا برجسته

 ESWL خدمات مارانیب یبرا بخش نیا در بعدازظهر و صبح نوبت دو در روزانه. کند یم یرسان خدمت

 .گردد یم ارائه

 بیمارستان شهید دکتر لبافي نژاد یادرار یارمج و یویکل یها یماریب قاتیتحق مرکز

 و شده مرکز نیا در پژوهش رشد و ییشکوفا باعث رانیا ینفرولوژ و اورولوژی قاتیتحق مرکز وجود

 یسوا مرکز نیا در. باشد یم مرکز نیا فراوان ریثأت یها نشانه از ریاخ یها سال در مقاالت چاپ رشد

 یم تیترب فلوشیب زین هیکل وندیپ و اطفال اورولوژی یها رشته در ،یاندوالپاراسکوپ رشته در فلوشیب

به عنوان  را مرکز نیا هیکل وندیپ مورد 0122 از متجاوز زین و اطفال یجراح متنوع اعمال انجام. گردد

 مارستانیب کنار در دیجد یدرمانگاه مجتمع کار به شروع. است دهنمو شخصمرکزی تحقیقاتی و درمانی م

 است کینامیرودیو و یوپسیب TRUS و دیجد شکن سنگ دستگاه ،ییسرپا عمل اتاق دو به مجهز که

 .است داده شیافزا را رانیفراگ به آموزش و مارانیب به خدمات ارائه امکان
 

 :بخش توسعه یبرا يآت یها برنامه

 Animal Lab و Skill Lab عنوان به دائم بخش یانداز راه .5

 اورولوژی عمل اتاق ینوساز و توسعه .0

  مردان اورولوژی بخش وسعهت .8

 یخارج یکشورها از فلوشیب رشیپذ .1

 یجهان انجمن و SIU رینظ یالملل نیب یها انجمن توسط مرکز نیا در فلوشیب تیترب برنامه دأییت .1

 یورولوژیاندو

 رینظ یموارد شامل شده است انجام مرکز نیا در یالپاراسکوپ شکل به که ییها یجراحبطور کلی، 

 ،یستکتومیس کالیراد ،یورترکتومینفرو ،یآدرنالکتوم ،ینفرکتوم الیپارش و کالیراد ساده، ینفرکتوم

 یها یجراح مرکز نیا در. باشد یم ... و یلوپالستیپ آدنوم، یپروستاتکتوم ،یپروستاتکتوم کالیراد

 یب یبرا مالون یجراح و یستوپالستیس لیقب از است دهیگرد گزارش و شدهبدیعی انجام  یالپاراسکوپ

 یبرا یالپاراسکوپ میترم دیجد کیتکن ،یالپاراسکوپ شکل به مورد 1 در یمدفوع و یادرار یاریختا

 در ،... و یلوپالستیپ بدون الپاراسکوپ با UPJO درمان یبرا نابجا عروق ییبجا جا رتروکاوال، حالب

 پرکوتانئوس، یتوتومینفرول ل،یقب از پرکوتانئوس یها یجراح در فلوها یورولوژیاندو دوره ماه 1 یط

 و Flexible یورتروسکوپی ،TUL مانند کیورتروسکوپی یها یجراح زین و رهیغ و پرکوتانه ینفروستوم

 در آموزش ماه 51 شامل حاضر حال در دوره نیا .نندیب یم آموزش و دارند مشارکت زریل با یپسیتوتریل
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 یریفراگ و یپژوهش ،یآموزش بخش سهاست و دارای  اندویورولوژی نهیزم در ماه 1 و یالپاراسکوپ

 .می باشد یمهارت

 

 بیمارستان شهید مدرس اورولوژیبخش تاريخچه 

 .ید گردیده استیجهت پذیرش دستیار تخصصی تأ5865ل و از سا شده تأسیس 5813این بخش در سال 

ه اند ک از این مرکز فارغ التحصیل گردیده اورولوژیمتخصص  82از تاریخ افتتاح بخش تاکنون بیش از 

علمی دانشگاه  هیأتهای کشور و یک نفر عضو  علمی دانشگاه هیأتتعداد قابل توجهی از آنها اعضای 

به ویژه جراحی های ) اورولوژیدر این بخش کلیه اعمال جراحی های جنرال  .باشد واشنگتن آمریکا می

 اولین پیوند کلیه در. شود همراه با اعمال جراحی اندویورولوژی و پیوند کلیه انجام می( یوروانکولوژی

 از زمان .صورت منظم در حال انجام استه هم ب 5870در این مرکز انجام شد و از سال  5868سال 

تا کنون بیش از یکصد مقاله در مجالت معتبر خارجی و داخلی از اساتید این بخش منتشر شده  تأسیس

اتاق عمل . باشد یک تخته میتخت بستری و یک اتاق ایزوله  51در حال حاضر این بخش دارای . است

 56بخش پیوند کلیه با . باشد هر هفته از روز شنبه تا چهارشنبه با دو یا سه تخت فعال می اورولوژیبخش 

این بخش برای پذیرش فلوشیپ . است اورولوژیاز بخش های مرتب با بخش ( ICUتخت  1)تخت 

غ التحصیل گردیده است و مراحل ن بخش فارشده و تاکنون یک نفر فلوشیپ پیوند از ای تأییدپیوند کلیه 

دستیاران آموزش گیرنده در این بخش در . پذیرش فلوشیپ یوروانکولوژی در دست اقدام است تأیید

باشند و با پیوند کلیه نیز  رولوژی جنرال و اندویورولوژی میوانتهای دوره قادر به انجام تمام جراحی های ا

آموزان و کارورزان در انتهای دوره ضمن یادگیری مباحث تئوری و کار. آشنایی کافی پیدا خواهند کرد

 . سونداژ و ختنه خواهند بود: قادر به انجام پروسیجرهایی نظیر یادگیری روش استفاده از آن در کلینیک

 

 (ره)بیمارستان امام خمیني  اورولوژیبخش تاريخچه 

این بخش در . دایر گردید 5882ه سال ، در اردیبهشت ما(ره)بیمارستان امام خمینی  اورولوژیبخش 

تخت و یک اتاق عمل مشترک با بخش زنان  51سیس در طبقه همکف ساختمانی عفونی بود که أابتدای ت

این . این اتاق عمل در طبقه همکف جنب پله های ورودی ساختمان بخش عفونی قرار داشت. داشت

بخش اعمال و " اورولوژیبه بخش  5883ال تا قبل از س. فاقد درمانگاه مستقل بود 5881بخش تا سال 

 .گفته می شد که زیر گروهی از بخش جراحی محسوب می گردید "های مجاری ادرار درمان بیماری
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 :روند فعالیت های درماني

در سال  هاداخلی کلیه و میزراولین جراحی عمل پیوند کلیه دانشگاه در دوره جدید توسط اساتید بخش 

هر دو بیمار مدتی پس از عمل . جام پذیرفت دومین پیوند نیز همان سال انجام شددر این بخش ان 5811

اولین . با تالش اساتید جدید بخش، مجدداً عمل پیوند کلیه از سر گرفته شد 5867از تیر ماه . فوت نمودند

یه به مورد عمل جراحی پیوند کل 163تعداد  5837از آن زمان تا پایان مهر سال . پیوند انجام پذیرفت

اتاق عمل میزراه که به طور اختصاصی در . لوژی انجام پذیرفته استوصورت مشترک با اساتید بخش نفر

 .پی می باشدوتخت عمل و یک اتاق سیستوسک 0کنار بخش قرار دارد دارای 

 

 :روند تحوالت آموزشي بخش

ه چهار سال افزایش سال بود ولی هم اکنون ب 0سیس أهای آغازین ت دوره دستیاری این رشته در سال

از رشته جراحی جدا گردید و در حال حاضر به صورت گروه  5861در سال  اورولوژیرشته . یافته است

همچنین این بخش در حال حاضر اولین و تنها بخش مورد قبول وزارت . آموزشی مستقل اداره می شود

می باشد که در سال ( کولوژییوروان) ی در رشته سرطانهای دستگاه ادراری فلوشیببهداشت جهت دوره 

 کار خود را آغاز نمود 5871
 

 شريعتيدکتر بیمارستان تاريخچه بخش اورولوژی 

رولوژی بیمارستان وبخش ا. آغاز گردیده است 5815فعالیت رسمی بیمارستان دکتر علی شریعتی در سال 

کی تهران می باشد که های فعال آموزشی، پژوهشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزش یکی از بخش

در حال حاضر این بخش در شاخه های اندویورولوژی، پیوند کلیه، . گردیده است تأسیس 5810در سال 

رولوژی عمومی فعالیت دارد و وهای الپاراسکوپیک، یوروانکولوژی، ناباروری و نیز در حیطه ا جراحی

یکروسکوپی و واحد فراهم آوری اعضاء اقداماتی از قبیل تست یورودینامیک، آندرولوژی، اعمال جراحی م

لوم پزشکی تهران در آن علمی دانشگاه ع هیأتنفر از اعضاء  و پنج بودهدر کنار این بخش فعال پیوندی 

 .هستند مشغول به فعالیت

ها از قبیل  رولوژی به طور ثابت و یک تا دو دستیار میهمان از سایر بخشودر حال حاضر شش دستیار ا

جراحی عمومی به صورت چرخشی و طبق دوره های آموزشی مدون برنامه های  زنان و زایمان و

از جمله . آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این بخش مشغول به فعالیت می باشند

رولوژی برگزاری مرتب آزمون های درون بخشی به صورت هر دو هفته واقدامات آموزشی دیگر بخش ا

های آموزشی به صورت روزانه از کارآموزان و نیز برگزاری راندان، آزمون های ماهیانه یکبار از دستیار

های این بخش به پوشش مناسب در شاخه های ذکر شده مشغول به ارائه خدمات  درمانگاه .میباشد
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ها،  ی مراجعه کننده به درمانگاهی و سرپایدر این بخش عالوه بر خدمات درمانی به بیماران بستر. میباشند

 .برنامه های آموزشی مدون و منظم برای فراگیران در مقاطع کارآموزی و دستیاری نیز ارائه می شود

 

 :بیمارستان دکتر علي شريعتي اورولوژیبخش  اختصاصيفعالیت های 
 

 شرح فعاليت سال تأسيس عنوان فعاليت

 2531 يوروانكولوژي
اديكال انجام راديكال سيستكتومي، راديكال پروستاتكتومي، ر

 RPLNDنفركتومي، 

 ...ترميم مجراي ادراري قدامي و خلفي، تعبيه مموكت و  2531 هاي ترميمي جراحي

 2531 هاي اورولوژي عمومي جراحي
، تصحيح بي اختياري هاي UPJOجراحيهاي پروستات، ترميم 

 هاي اورولوژي اطفال  ادراري در زنان، جراحي

  UDSو  CMGانجام  2531 بخش يوروديناميك

 پيوند كليه از دهنده زنده و كاداور 2531 پيوند كليه

 وازووازوستومي، وازواپيديديموستومي  2533 هاي ميكروسكوپي جراحي

  TULانجام  2531 اندويورولوژي

 ، درمانگاههاي ناباروري و سالمت جنسي ARTفعاليت در بخشهاي  2531 آندرولوژي

 2531 سكوپيالپارا

هاي كليه و مجاري ادراري،  وپيك بيماريهاي الپاراسك جراحي

هاي تشخيصي و درماني، واريكوسلكتومي  الپاراسكوپي

 ... الپاراسكوپيك و

 فراهم سازي اعضاء مختلف جهت پيوند از قبيل كليه، كبد  2531 آوري اعضاء پيوندي واحد فراهم

 

 :فعالیت های پژوهشي بخش و امتیازات خاص

  اروپا و کسب مقام دوم رولوژیاوموفقیت در امتحانات بورد  -5

 رولوژی اروپاورولوژی، کنگره های انجمن اوحضور فعال در کنگره های مختلف انجمن ا -0

(EAU)  وSIU  

  چاپ تعداد بسیار زیاد مقاالت در مجالت معتبر داخلی و خارجی -8

گاه جای، 5838پیوند کلیه 0222سمینار : شرکت در کنگره های مختلف به عنوان سخنران از قبیل -1

 ,Atlanta USA- May، 5838یی مرگ مغزی انجمن پیوند اعضای ایران اواحد شناس

Urology Today 2006 ،  5831کنگره سالیانه انجمن باروری ناباروری ایران، MESOT 

2008 Shiraz،  ACU 2008 New Delhi India  ،MEFS 2008  Tunisia  
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های معتبر ایرانی و التین و نیز  در ژورنال ورولوژیاهای این مرکز چاپ مقاالت متعدد  از جمله فعالیت

جمله افتخارات این مرکز ساخت دستگاه از . استهای تخصصی فراوانی  لیف کتابأنگارش و ت

 ..اوروفلومتری می باشد

 

 بیمارستان شهدای تجريشتاريخچه بخش اورولوژی 

وژی راه اندازی بخش اورول، 5812سال   ده سال پس از افتتاح رسمی بیمارستان شهدای تجریش در

ای در حال حاضر این بخش در شاخه ه .نوسازی این بخش صورت گرفت 5871گردید و در سال 

ولوژی و سرطان یوروانکای الپاراسکـوپیک، انـدویورولـوژی، پیوند کلیه، جراحی ه ترمیمی، اورولوژی

یورودینامیک  ـاتی از قبیل بررسیعمـومی فعـالیت دارد همچنین اقدام اورولوژیپروستات و نیز در محیط 

ت علمی أای هیــد و پنج نفر از اعضــو دستگاه هــای مختلف لیـزر در این بخش فراهم می باش

 . ی در آن فعالیت می نمایندـگاه علوم پزشکی شهیدبهشتـدانش

های در شاخه  فلوشیببه طور ثابت و معموالً یک تا سه دستیار  اورولوژیدستیار  58در حال حاضر 

ترمیمی، اندویورولوژی و پیوند کلیه مشغول به طی دوره های آموزشی مدون طبق برنامه های  اورولوژی

از جمله اقدامات آموزشی دیگر . بهشتی می باشنده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدآموزشی دانشکد

اند دانشجویی زاری کمیته مرگ و میر درون بخش به صورت موردی و برقراری رـبرگ وژیـاورولبخش 

 .می باشد

ات درمانی به بیماران بستری و نیز سرپایی مراجعه کننده به ـعالوه بر ارائه خدم اورولوژیدر بخش 

 فلوشیبها برنامه های آموزشی منظمی برای فراگیران در مقطع کارآموزی، کارورزی، دستیاری و  درمانگاه

 .ارائه می شود

وان بخش آموزشی فعالیت داشته است و ـهمواره به عن تجریش شهدایان ـبیمارست اورولوژیبخش 

 اورولوژی فلوشیباخیر های  و در سال اورولوژیها، دستیاران  عالوه بر دانشجویان پزشکی و انترن

 .آموزش دیده اند
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 :ت های آموزشي و پژوهشي و درمانيفعالی

 يا علل ديگر جهت درمان  ، بیماران مبتال به تنگي مجرا ناشي از تصادفاتاورولوژیجراحي ترمیمي 

 36ترمیمی نیز از سال  اورولوژی فلوشیبآموزش 

PCNL بدون استفاده از رادیولوژی از ده سال قبل 

 اورولوژیاجرای پروژه درمان جانبازان آماده اعزام به خارج از کشور با دعوت متخصصین از خارج از کشور در بخش 

 جلیل حسینی جراحی های مجرا به کمک دکتر سید جهت( ی از انگلستانپرفسور آنتونی ماند) ی تجریشترمیمی شهدا

 تأسیس مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی 

 اجرای پروژه درمان صدمات مجرا در بیماران تصادفی در روزهای اولیه تصادف

 موفقیت آقای دکتر علی کاویانی در امتحانات بورد اورولوژی اروپا و کسب مقام دوم

، 5836ایران در سال  اورولوژیمقاله پذیرفته شده در کنگره  05ایران،  اورولوژیفعال در کنگره بین المللی انجمن حضور 

، چاپ تعداد قابل قبول Oral بعنوان سخنران و با مقاله SIUو  (EAU)اروپا  اورولوژیحضور فعال در کنگره انجمن 

 مقاالت در مجالت معتبر داخلی و خارجی

کنگره ( 0223هند )آسیا  اورولوژیر کنگره های مختلف بین المللی بعنوان سخنران مدعو منجمله در کنگره دعوت د

 (0227ایتالیا )سمینار ویدئوئی ( 0221استکهلم )اروپا  اورولوژیکنگره ( 0223دمشق )سوریه  اورولوژی

 در ایران  Totally Tubeless PCNLاولین گزارش 

 در ایران Blind PCNLاولین گزارش 

 ایران  –بیمارستان شهدای تجریش  اورولوژیمعرفی لیزر در پروستاتکتومی از بخش 

 ایران –بیمارستان شهدای تجریش  اورولوژیار بخش  (TVP)معرفی روش تبخیر بافتی 

 Pubmedمقاله در  81لیف کتاب های تخصصی به زبان فارسی و انگلیسی و انتشار حدود أت

ترمیم مجرای )کشور اورولوژیجراحی ترمیمی  فلوشیبترمیمی تنها مرکز آموزش دهنده  اورولوژیای در زمینه جراحی ه

تعبیه مموکت، تعبیه پروتز  ،(اورولوژیسایر جراحی های ترمیمی  ,فیستول مجرا به رکتوم ،ترمیم مجرای خلفی ,قدامی

 ردانپنیس، ترمیم هیپوسپادیاس و اکستروفی بزرگسال و بی اختیاری ادراری م

 پیوند کلیه دهنده زنده ، پیوند از کلیه کاداور

 TULو  PCNLانجام انواع روش های سنگ شکنی کم تهاجمی شامل 

درمان کیست کلیه  ،رادیکال نفرکتومی الپاراسکوپیک)های کلیه  بیماری( بدون شکاف)پیک جراحی های الپاراسکو

 و سایر موارد روستاتکتومی، واریکوسلکتومیرادیکال پ ،نفرکتومی ارکیوپکسی دونور ،الپاراسکوپیک

 Nerve)به عنوان یکی از محدود مراکز کشور با توانایی انجام رادیکال پروستاتکتومی باز و الپاراسکوپیک با حفظ عصب 

sparing)،  رادیکال سیستکتومی با ایجادOrthotropic ileal Neobladder  RPLND،  رادیکال نفرکتومی ساده

اطفال، جراحی بی اختیاری ادراری استرسی زنان،  اورولوژی، رفالکس و سایر اعمال UPJOی ورید، ترمیم یا با درگیر

 اورولوژیجراحی های پروستات، لیزر پروستات، جراحی تومورهای سیستم ادراری، وازووازوستومی و سایر اعمال جراحی 

 عمومی 

و  اورولوژیهای عمل  و اتاق اورولوژیهای  عملی در کلنیک گراندراند به زبان انگلیسی، آموزش :فعالیت های آموزشی

شرکت در ، (یک هفته درمیان)، تومور بورد (یک هفته درمیان)کالس تئوری دانشجویان، راند دورن بخشی، گایدالین کالب 

 اورولوژیکنفرانس عمومی بیمارستان، کمپل کالب و ژورنال کالب گروه 



 26 

ارتباطات بین المللی . ارتباطات بین المللی گسترده داشته است این بخش همیشه در سطح ملی فعال و

شامل فعالیت در زمینه جراحی های ترمیمی، الپاراسکوپی و سرطان پروستات به صورت  اورولوژیبخش 

این بیمارستان جهت انجام عمل  اورولوژیحضور اساتید مراکز اروپایی در محل اتاق های عمل بخش 

 اورولوژیها می توان به ارتباط با گروه جراحی ترمیمی  جمله این فعالیت از. جراحی زنده می باشد

دانشگاه لندن و حضور پرفسور ماندی جهت انجام جراحی های ترمیمی و ارتباط با دانشگاه لینز اتریش و 

حضور پرفسور یاناچک جهت انجام جراحی های الپاراسکوپیک و دعوت از پرفسور ویراژ و پرفسور 

 .م بردهاربو را نا

 

                   تاريخچه گروه تخصصي اورولوژی دانشگاه علوم پزشکي جندی شاپور اهواز

 :تاريخچه رويدادها

 رویداد سال

 بصورت مشترک با بخش ارتوپدي  در بيمارستان گلستان اورولوژيتاسيس بخش  2531

 تائيد گروه براي پذيرش دستيار 2533

به يك بيمارستان مجروحان جنگي در شروع جنگ تحميلي و اختالل در آموزش مارستان گلستان يتبديل ب 2531

 دستياران موافقت دانشگاه با انتقال گروه اورولوژي به شهرستان بهبهان

 آغاز فعاليت مجدد گروه اورولوژي 2531

 نفر هيات علمي 5تخت و  51راه اندازي بخش اورولوژي بيمارستان سينا با  2533

 زي واحد يوروديناميك در بيمارستان گلستانراه اندا 2533

 راه اندازي واحدسنگ شكن در بيمارستان سينا 2532

 در بيمارستان گلستان ICUراه اندازي بخش پيوند كليه به صورت مستقل به همراه اتاق عمل و  2531

يير كاربري بيمارستان از انتقال بخش اورولوژي بيمارستان سينا به بيمارستان جديد امام خميني به علت تغ 2532

 آموزشي به درماني

 اسكوپي در بيمارستان گلستانارانجام اعمال اندوالپ 2535

 

تخت  13دارای دو بخش مستقل جنرال با ( ره) بیمارستان امام خمینی اورولوژیدر حال حاضر، بخش 

تخت، بخش  53با پیوند و بخش پیوند   ICUبستری، بخش فوق تخصصی پیوند کلیه، شامل اتاق عمل و 

سنگ شکن، واحد یورو دینامیک، و واحد رژی اسکن می باشد که عالوه بر ارائه خدمات به مردم غیور 

واحد یورودینامیک در بیمارستان گلستان و . های همجوار ارائه خدمات می نماید استان خوزستان به استان

پیوندکلیه  671کنون  تا. قرار دارند( ره) واحد رژی اسکن و بخش سنگ شکن در بیمارستان امام خمینی

 .توسط گروه انجام شده است
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از این گروه فارغ  اورولوژینفر متخصص  17تاکنون  اورولوژیگروه  تأسیسبه طور کلی، از بدو 

دوره نیز فارغ  8نفر موفق به اخذ بورد تخصصی شده اند و در  11التحصیل شده اند از این تعداد 

 هیأتئز رتبه اول بورد تخصصی شده و تعدادی از فارغ التحصیالن به عنوان التحصیالن این دانشگاه حا

دستیار در مقاطع  51در حال حاضر نیز تعداد . علمی در سایر دانشگاه های کشور به فعالیت مشغولند

نفر  532ساالنه به طور متوسط . علمی مشغول تحصیل هستند هیأتمختلف زیر نظر اعضاء محترم 

 .یر نظر این گروه آموزش می بیننددانشجوی پزشکی ز

 رولوژی شاخه خوزستانوانجمن ا

شده است و در مدت مذکور ارتباط نزدیکی با  تأسیس 5871از سال  رولوژی شاخه خوزستانوانجمن ا

رولوژی ایران و نیز برنامه های ورولوژی ایران داشته و ساالنه اعضاء آن در کنگره های انجمن اوانجمن ا

در حال حاضر . سالمت مردان حضور فعال داشته اندملی ی انجمن، از جمله برنامه روز اجرا شده از سو

رولوژی شاخه خوزستان وانجمن ا. دتان تحت نظر انجمن در حال فعالیت هستنرولوژیست در اسوا 10

سالیانه جهت اعضاء های عملی مدون و نیز کارگاه  آموزش مداومای آموزشی، دوره های هساالنه برنامه 

رولوژی و وعلمی گروه ا هیأترادیولوژی با حضور اعضاء یورو اتجلس و همچنینرگزار می کند ب

ت انجمن بعضی از جلساالزم به ذکر است . برگزار می شودبه صورت ماهانه شاخه  رادیولوژی و اعضاء 

 . است برگزار شده( از جمله آبادان)در شهرهای مختلف استان 

 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد اورولوژیتاريخچه گروه تخصصي 

شروع به فعالیت  5861سیس دانشگاه در سال شگاه علوم پزشکی شهرکرد بعد از تأدر دان اورولوژیگروه 

ست های وابسته به بهداری سابق به عنوان نیروی درمانی در این اورولوژیرسمی نمود هر چند قبل از آن 

ان در حال ارائه خدمات ــست در این استاورولوژیر نف 1الیت می نمودند و در حال حاضر با ــاستان فع

در . و یک نفر فلوشیب اندویورولوژی و الپاراسکوپی است اورولوژینفر متخصص  1می باشند که شامل 

، (TUL)حال حاضر این مرکز مجهز به کلیه امکانات درمانی پیشرفته از جمله سنگ شکن درون اندامی

و کلیه اعمال الپاراسکوپی  (PCNL) برای اقدامات اندویورولوژیتجهیزات الزم  (ESWL) برون اندامی

 .می باشد اورولوژی

 تاريخچه رويدادهای تخصصي اورولوژی دانشگاه علوم پزشکي گیالن
 

 

 سال رویداد

 2533 اولين بار در بيمارستان رازي وقت در شهر رشت  برایبخش مستقل اورولوژي راه اندازی 

 2533 گيالنتاسيس دانشگاه علوم پزشكي 

 2531 آغاز به كار گروه آموزشي اورولوژي در زمينه تربيت  دستيار اورولوژي

 (مركز تحقيقاتي مصوب)تاسيس  مركز تحقيقات اورولوژي دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 تاسيس شاخه استاني انجمن اورولوژي ايران

2531 
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ت علمی یأعضو ه 3ی گیالن با دارا بودن دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشک اورولوژیآموزشی گروه 

دستیار از این  01مشغول بوده و ضمن فارغ التحصیلی تعداد  اورولوژیبه امر تربیت دستیار  5870از سال 

در  اورولوژیهای آموزشی  از فعال ترین بخش اورولوژیدستیار  7گروه، در حال حاضر با دارا بودن 

 اورولوژی عمومی، پیوند کلیه، اورولوژیدر حوزه های  ژیاورولوکشور بوده و کلیه اعمال جراحی 

مرکز آموزشی درمانی رازی  اورولوژیاطفال، اندویورولوژی و الپاراسکوپی، ترمیمی و ناباروری در بخش 

ست در شهرستان های استان مشغول ارائه خدمت اورولوژی 85در حال حاضر تعداد . در حال انجام است

 .می باشند

 :اورولوژی دانشگاه علوم پزشکي گیالنتحقیقات مرکز 

مقاله  82طرح تحقیقاتی مصوب، موفق به چاپ بیش از  51از زمان تاسیس تا کنون ضمن هدایت بیش از 

 .مقاله در کنگره های بین المللی گردیده است 02علمی در مجالت معتبر داخلی و خارجی و ارائه بیش از 

 :خه گیالنشاانجمن اورولوژی 

در استان گیالن تاسیس گردیده و به گواهی مستندات موجود بویژه از نظر اجرای برنامه  5831در سال 

های  های آموزشی و شرکت در برنامه های کشوری از جمله روز ملی سالمت مردان از فعال ترین شاخه

 ست استان عضو انجمناورولوژینفر از همکاران  02ایران می باشد و تعداد  اورولوژیاستانی انجمن 

  .شاخه گیالن می باشند

 تاريخچه دانشگاه علوم پزشکي همدان 

 

 

مشغول فعالیت هستند که به صورت زیر رولوژی در استان همدان ومتخصص ا 50در حال حاضر تعداد 

رولوژی دانشکده پزشکی و وعلمی در گروه ا هیأتنفر عضو  6: در شهرهای مختلف استان حضور دارند

رولوژی در ونفر متخصص ا 0 رولوژی در سازمان تامین اجتماعی در سطح شهر همدان،ونفر متخصص ا 0

 .رولوژی در شهر اسد آبادونفر متخصص ا 5رولوژی در شهر نهاوند و ونفر متخصص ا 5 شهر مالیر،

 سال رویداد

 2533 تاسيس گروه اورولوژي دانشكده پزشكي همدان

 2531 راه اندازي بخش پيوند كليه

 2533 راه اندازي سنگ شكني برون اندامي

 2533 راه اندازي بخش ناباروري با همكاري گروه زنان  

 2533 گروه اورولوژي از گروه جراحيتفكيك چارت سازماني 

 2531 سرويس فوق تخصصي اندو يورولوژي و يوروالپاراسكوپي

تشكيل و آغاز به كار شاخه غرب كشوري انجمن اورولوژي ايران با همكاري استان هاي همدان، 

 كرمانشاه، كردستان و ايالم
2533 
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رولوژی جنرال، خدمات کامل اندویورولوژی، پیوند کلیه، ناباروری مردان، وغیر از اقدامات جراحی ا

 .اعضای گروه ارائه می شود درمانی در حد متوسط توسطالپاراسکوپی تشخیصی و 

، نفر دارای فلوشیپ اندویورولوژی 0. داستادیار هستن نفر 1نفر دانشیار و  0علمی  هیأتنفر عضو  6از 

در مجموع و تا  اورولوژیگروه . رولوژی کودکان هستندویک نفر فلوشیپ پیوند کلیه و یک نفر فلوشیپ ا

مورد  01ها در مجالت خارجی و  عدد آن 01مقاله علمی به چاپ رسانیده که تعداد  11کنون تعداد 

خالصه مقاله در کنگره  52ایش ها ارائه شده که تعداد مورد خالصه مقاله در هم 63. داخلی بوده است

مورد پایان نامه در  31اعضای گروه تعداد .مورد در همایش های داخلی بوده است 13های خارجی و 

مورد طرح تحقیقاتی نیز توسط اعضای گروه به انجام 50 .مقطع پزشکی عمومی را سرپرستی کرده اند

 . رسیده است

 

 و انجمن اورولوژی اصفهانم پزشکي اصفهان تاريخچه دانشگاه علو
 

 سال رویداد

 2513 ساله 1آموزشگاه عالي بهداري طي يك دوره )آغاز به كار دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

ساله تحصيلي و اجازه صدور ديپلم  3ادامه فعاليت هاي دانشكده پزشكي در جوار آموزشگاه مذكور با دوره 

 دكترا
2511 

 2551 بخش اورولوژي دانشگاه در گروه جراحي بيمارستان كاشانيآغاز به كار 

 2553 پذيرفته شدن اولين رزيدنت گروه اورولوژي

 2513 ارتقاي وضعيت پذيرش رزيدنت در دانشگاه

 2531 بهره گيري از تكنولوژي هاي مناسب و جدا شدن بخش اورولوژي از بخش جراحي

و راه اندازي بخش پيوند كليه بيمارستان ( س)شاني و الزهراراه اندازي بخش اورولوژي بيمارستان كا

 خورشيد
2531 

 (س) راه اندازي بخش اورولوژي بيمارستان خورشيد و بخش پيوند بيمارستان الزهرا 

 سيس انجمن اورولوژي شاخه اصفهانتأ 
2531 

 

ت مدیره أهینفر آنها عضو  1 ت علمی که همگی عضو انجمن وأعضو نفر عضو هی 51دانشگاه دارای 

نفر رزیدنت در حال تحصیل  57 ها در حال گرفتن فلوهای مختلف و نآشاخه اصفهان هستند و پنج  نفر 

ت أکه در کادر هیرا به عهده داشته  فر اورولوژیستتربیت بیش از یکصدن ساله و آموزش و 1در مقاطع 

 . جام وظیفه می باشندشهرهای دیگر کشور مشغول ان اطراف و یا در شهر بزرگ اصفهان و علمی و

در شهر اصفهان اولین  5876جسد در شهرکرد و در سال  کلیه ازتوسط همین تیم، پیوند  5870در سال 

مورد پیوند از جسد و یک مورد  022مورد پیوند کلیه از زنده و  5222پیوند از جسد انجام شدو تا بحال 
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 12کصد مورد هاروست جسد داشته است بیش ازپیوند کبد و یک مورد پیوند ریه را انجام داده و حدود ی

انجمن شاخه اصفهان ضمن . مورد پانکراس به تهران و شیراز ارسال نموده است 51کبد به شیراز و 

شرکت فعال جزء بنیانگذاران پیوند اعضاء شاخه جنوب کشور به مرکزیت اصفهان و شیراز می باشد و تا 

 بندر عباس و ،یاسوج ،اهواز ،شهرکرد ،یزد، اصفهان ،زدر شهرهای شیرا یبحال جلسات متعدد و مفید

سراسر  و لوژی تهرانوهای انجمن اوره کنگر در اکثر کنگره های پیوند اعضاء و ورگزار نموده کرمان ب

در کشورهای مختلف شرکت   Workshopو AUAانجمن عرب و   EAU, SIU MESOT  وایران 

دد روش برداشتن عضو ـم کشور جلسات متعـای مهـه انشگاهرها و دـر شهــو در اکث فعال داشته و دارد

  .را برگزار نموده است دیگر را نحوه ارسال اعضا به شهرهای (ORGAN -DONATION)و 

 

 :خالصه اهم فعالیت های انجمن اورولوژی شاخه اصفهان به قرار زير است

اختیاری ادراری در  وپی بیآندوسک های جراحی و درمان( 0، های ادراری سنگ( 5؛ چاپ سه جلد کتاب

 طرح تحقیقاتی و 82و اجرای بیش از  یوردینامیک آسان که هم اکنون زیر چاپ است (8خانمها و 

 .  های پژوهشی این انجمن می باشد دانشجویان از جمله فعالیت ها و پژوهشی با کمک اساتید رزیدنت

، کنفرانس سراسری پیوند وند اعضاءکنفرانس بین المللی پیاورولوژی شاخه اصفهان تا بحال انجمن 

چندین کارگاه آموزشی از جمله کارگاه همچنین  وو کنفرانس ناباروری برنامه مدون  02بیش از اعضاء، 

 . برگزار نموده استو بیوپسی پروستات با حضور اساتید  سونوترانس رکتالآموزش 

 اورولوژیانجمن یازدهمین کنگره  میهمانان خارجی نفر 7از زشکی اصفهان همکاری دانشگاه علوم پبا 

عملهای رادیکال را در اصفهان آموزش  عمال پیشرفته جراحی الپاراسکوپی وانموده که دعوت را ایران 

و هم اکنون وجود امکانات پیشرفته در بخش  (Viklond)دکتر شمس الدین و دکتر  دکتر حسینی و)دادند 

ورولوژی، یوروالپاراسکوپی و استقرار سونوی ترانس رکتال این دانشگاه برای انجام اعمال اندوی اورولوژی

های سنگ شکن برون اندامی و درون اندامی را مهیا نموده  انواع دستگاه ریژی اسکن و و یوردینامیک

 . کننده در مراکز انجام می شود ءکلیه اعمال جراحی از جمله نفرکتومی الپاراسکوپی اهدا و است

ملی های شاخه اصفهان در روز  ستاورولوژیانجمن شرکت جدی  ینا های دیگر از جمله فعالیت

 182بیش از  5837در سال  و 5822بیش از  5836گذشته بوده است در سال  های سالمت مردان در سال

گردیده اند و همچنین و درمان ویزیت رایگان بیمار توسط متخصصین اورولوژی در اصفهان به صورت 

سالمت مردان ملی کلینیک در روز  81کارخانجات و مدارس مختلف و ، سخنرانی در مساجد 02بیش از 

صورت ه بدر خصوص بیماری های اورولوژی گاهی مردم آ ی جهتجلسات ودر سطح استان راه اندازی 
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و  جلسات نمایش داده شد ایناصفهان سیما  از طریق صدا وو  تشکیل گردیدپاسخ  حضوری و پرسش و

 .گرفتقرار مورد استقبال 

نفر از اورلوژیست های اصفهان می باشد، که  11ز جمله کارهای جنبی دیگر ایجاد یک تعاونی با شرکت ا

بوده و دارای تمام امکانات  عمل اتاق 1متر بنا و  8122طبقه با مساحت  7در   Mini Hospitalیک 

یولوژی، ریژی اسکن، راد یورودینامیک، الپاراسکوپی،  TUL ,PCNL, ESWLمدرن اورولوژی روز، 

 . میلیارد تومان می باشد 6مخارج تقریبی  دو بخش بستری بیماران با سونوگرافی، آزمایشگاه و

 غربشاخه  اورولوژیانجمن  تاريخچه دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه و
 

 رویداد سال

 يماماي سيس دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه با تشكيل دانشكده پرستاريأت 2511

 ر فعاليت دانشكده پزشكي و پذيرش دانشجوي پزشكيآغاز به كا 2533

 تائيد شدن گروه اورولوژي جهت پذيرش دستيار اورولوژي 2532

 

واقع شده ( ع)تختخوابی امام رضا  622درمانی  -درحال حاضر بخش اورولوژی در بیمارستان آموزشی

 :است و دارای امکانات و تجهیزات زیر می باشد

 0)اتاق عمل فعال  1، (تخت فعال 50سرپایی ) 0اورولوژی  ت فعال، بخشتخ 12با  5بخش اورولوژی 

 (.اتاق عمل باز 8اتاق عمل اندوسکوپی، 

 : تجهیزات موجود در بخش به شرح ذیل می باشد

واعمال اندویورولوژی  PCNLتجهیزات کامل جراحی های باز اورولوژی، الپاراسکوپ، امکانات انجام 

، ست کامل جراحی اطفال و ESWLآموزشی نظیر اندوویژن،  ، امکاناتNPT یورودینامیک،

 .HOL: YAG w 08 اندویورولوژی اطفال و دستگاه لیزر

 نفر 53: گروه اورولوژی تعداد فارغ التحصیالن

 % 72: کلی قبولی بورد درصد

 نفر  3: تعداد دستیاران موجود

  (مورد 822حدود  PCNL، مورد تاکنون5012حدود  :پیوند کلیه: )تعداد اعمال جراحی ویژه

مورد مقاله داخلی وخارجی چاپ شده که اکثراً در پایگاه های اطالعاتی  12بیش از  :مقاالت چاپ شده

 معتبر اندکس شده اند 

 لیف کتاب جامع اورولوژی ایرانأهمکاری در ت( 0ورودینامیک به زبان ساده ی( 5 :کتب چاپ شده
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 فارس کهگیلويه و بويراحمدشاخه  اورولوژینجمن ا تاريخچه دانشگاه علوم پزشکي شیراز و

بخش اورولوژی این دانشگاه، همین بس که بسیاری از اعمال جراحـی جدیـد انجـام    در توانمندی اساتید 

منطقه و در مواردی مانند جایگزینی مثانه اولین بار در آسـیا بـوده    -شــده در این مرکز اولین بار در ایران

این مرکـز  . به جد فعالند Animal Labمصوب و بخش اساتید این بخش در چهار مرکز پژوهشی . است

قریـب ایـن پتانسـیل را بـه فعـل       رولوژی استعداد تربیت فلوشیپ در بعضی از رشته را دارا است و عنوا

در سه تخصص مجزا شامل : شود قرار است در برنامه استراتژیک که بطور جدی دنبال می. برخواهد آورد

اطفال و آنکولوژی فلوشیپ داشته باشد که کلیه شرایط آن فـراهم   وژیاورولاندویورولوژی الپاراسکوپی، 

 .شده است

 شاخه بیرجند اورولوژیگروه  تاريخچه دانشگاه علوم پزشکي بیرجند و
 

 رویداد سال

 سيس و راه اندازي دانشگاه علوم پزشكي بيرجندأت 2531

 شروع به كار اولين اورولوژيست در دانشگاه 2533

 ورولوژي به طور مستقلزي بخش اراه اندا 2531

 

. تربیت انترن و استاژر و کادر اتاق عمل است: فعالیت های آموزشی بخش اورولوژی این دانشگاه شامل

در اتاق عمل وسایل اندویورولوژی و الپاراسکوپی موجود بوده و کلیه اعمال اندویورولوژی و 

مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و ویدئو  51د تا به حال حدو. الپاراسکوپی در این بخش انجام می شود

این مرکز در سمینارهای داخلی و . شاغل در این مرکز ارائه شده است ستاورولوژیتوسط همکاران 

 رویداد سال

2513 
زنده در بيمارستان  Donorاولين مورد پيوند كليه در ايران و خاورميانه و شايد آسيا از 

 نمازي شيراز

 در ايران كليه از كادواراولين مورد پيوند  2511

 تاسيس بخش اورولوژي و پذيرش دستيار 2532

 وه اورولوژي از گروه جراحيتفكيك گر 2533
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. خارجی شرکت کرده و اعضای آن دوره های کوتاه مدتی را در کشورهای انگلستان و آمریکا گذرانده اند

 .های معتبر ایرانی دارد  ورنالمقاله چاپ شده در ژ 52این مرکز حداقل 

 

 شاخه قم اورولوژیريخچه دانشگاه علوم پزشکي قم وگروه تا

سال پیگیری و به دنبال تعطیلی دانشگاه  02دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم پس از قریب 

آغاز  و به دنبال پذیرش اولین گروه دانشجویان پزشکی و رسماً 5838همگن علوم پزشکی فاطمیه در سال 

در همان سال گروه  وبه دنبال آن تکمیل گروههای آموزشی در دستور کار قرار گرفت . به کار کرد

در بیمارستان سینا دانشگاهی کامکار مستقر بوده، و تمامی اعمال  اورولوژیگروه . تشکیل شد اورولوژی

 .کارهای پژوهشی خاصی انجام نشده است. جراحی روتین قابل انجام می باشد

 

 خراسانشاخه اورولوژی انجمن اريخچه دانشگاه علوم پزشکي مشهد و ت

 :در حال حاضر گروه اورولوژی مشهد دارای واحدی تابعه زیر است
General Urology, Endourology, Kidney transplantation, Female Urology, 
Urolaparascopy, Paediatric Urology, Andrology, Recarstructive Surgery 

گروه در حال توسعه کمی و کیفی است امیدوارم مرکز تحقیقات اورولوژی نیز بزودی مجوز ... که بحمدا

 .افتتاح بگیرد که درحال پیگیری است

 : های فعلي گروه فعالیت

تعداد و  (نفر 8در حال حاضر ) تربیت فلو اندویورولوژی، (نفر 57درحال حاضر ) تربیت دستیار

نفر در  10 ،که از این تعدادنفر می باشند  17حال حاضر  ضوی دراورولوژیست های استان خراسان ر

بقیه در شهرستان های تابعه استان خراسان رضوی شاغل می باشند تعدادی از همکاران گروه  مشهد و

ریکا عضو ـمآا و ـویژه خاورمیانه، اروپه اورولوژی در تعداد زیادی از انجمن های علمی اورولوژی دنیا ب

ین اعضا در تمامی کنگره های اورولوژی دنیا شرکت می کنند تا بحال در کنگره های هم می باشند و عمالً

 رویداد سال

 تاسيس دانشگاه مشهد  2513

 (ع)شروع به كار بخش اورولوژي بيمارستان امام رضا 2513

 ( عج)راه اندازي گروه اورولوژي همزمان با افتتاح رسمي بيمارستان قائم  2535

 (ع)در بيمارستان امام رضاراه اندازي بخش پيوند كليه  2533

 (عج)راه اندازي بخش پيوند كليه دربيمارستان قائم 2533

 راه اندازي واحد آندرولوژي در قالب گروه ناباروري  2531

 راه اندازي بخش پيوند از كاداور 2531

 راه اندازي واحد اندويورولوژي و الپاراسكوپي 2533

 ان، اورولوژي اطفال و اعمال جراحي ترميمي مجراراه اندازي واحدهاي  اورولوژي زن 2533
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کشورهای دیگر آسیا در هند، پاکستان،  ازفریقا، کانادا و آمریکا، آمتشکله در کشورهای خاورمیانه، اروپا، 

 .می رسد کنگره 522گروه اورولوژی به بیش از  یچین و تایلند شرکت کرده اند که تعداد سفرهای اعضا

مورد باشد  017به نظر می رسد تعداد کنگره ها و کنفرانس های داخلی که اعضاء در آن شرکت کرده اند 

 .جلد می باشند 53کتاب های چاپ شده 

 

 (ياسوج) تاريخچه گروه اورولوژی دانشگاه علوم پزشکي کهگیلويه و بويراحمد

 و شد غازآی طرح ستیاورولوژ کی با 5870 سال حدود ازیاسوج  دانشگاهی اورولوژ بخشی ها تیلفعا

 تأیه عضو نهاآ از نفر سه که ،ستیاورولوژ 1 با حاضر حال در و افتهی یشتریب توسعه 5876 سال از

ی اه نهیزم در دانشگاه نیای جراحی ها بخش ریسا به نسبت بخش نیتر فعال ،هستند دانشگاهی علم

، زنانی اورولوژ ،اطفالی اورولوژ ،یعمومی اورولوژی جراح اعمال .باشدی می پژوهش وی موزشآی علم

 . شود یم انجام بخش نیا دری اندام برونی شکن سنگ وی سکوپاراوروالپی وی ورولوژیاندو

 نیای ها ستیاورولوژ. است رانیا شهر نیارزانتر اسوجی یاورولوژی جراح اعمالی ها نهیهز ثیح از

ی خارج وی داخلی ها کنگره در مقاله ها دهیی دانشجو نامه انیپا ها دهیی راهنما بر عالوه کنون تا دانشگاه

ی سکوپاوروالپاری وی ورولوژیاندو کنگره نیخرآ در نهاآ ازی کی مقاله .اند رسانده چاپ به ای و داده هئارا

 از نفر دو وی پزوهش هــنخب چهره عنوانه ب ها نآ ازی کی. شد کنگره برتر مقاله نیدوم زهیجا برنده رانیا

  اعمال جراحي برجسته انجام شده توسط هر یک از اعضای گروه اورولوژی

ايران، اولين موردگاستريك نئوالدر درسيستيت سلي اولين مورد گاستريك نئوبالدر بعد از راديكال سيستكتومي در 

در دنيا، عمل نفركتومي الپاراسكوپي و نفركتومي راديكال در خراسان، اولين مطالعه در مورد اثر زعفران بر ناتواني 

 جنسي در دنيا، پيوند كليه

 

  پيوند كليه، ابهامات جنسي، جراحي آدرنال

  پيوند كليه، در سيستم ادراري، اعمال الپاراسكوپيك اورولوژياعمال جراحي كاربرد و جايگزيني روده 

PCNL ،PCNL  ،در كليه هاي منفرد، الپاراسكوپي، جراحي ساسپنشنPCNL ،پيوند كليه با گايد فلوئوروسكوپي  

  پيوندكليه، الپاراسكوپي، اعمال جراحي ترميمي،PCNLاعمال جراحي اندويورولوژي، 

TVT ،TOT پيوندكليهيستول وزيكوواژينال و يوروديناميك، ف  

  آنتي ريفالكس، آنتي ريفالكس باز، آندوسكپيك، پيلوپالستي، اندويورتروتومي، حذف والو مجرا، هيپوسپادياس

  پيوندكليه ،(سپاديازيس، هيپوسپاديازيس ياپ) اعمال جراحي ترانس سكس ، اعمال جراحي مشكل مجرا

  PCNLمثل  پيوندكليه، جراحي هاي اندويورولوژي

ترميم فيستول هاي وزيكو پيچيده با استفاده از فالپ واژن، اعمال جراحي قطع مجرا، انواع دايورشن ها، پيوند كليه، 

 راديكال پروستاتكتومي، اركيوپكسي با تغييراتي فردي در تكنيك آن 
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 .نمودند افتیدر ژهیو زهیجا استان محترم استاندار طرف از استان ورآ نام و ورآنوی ها چهره بعنوان ها نآ

 .است گچساران دریی درجایشهی دولت مارستانیب، استان ستیاورولوژ بدون مارستانیب تنها حاضر درحال
 

 غربي آذربايجانشاخه اورولوژی انجمن دانشگاه علوم پزشکي اورولوژی و  اورولوژیتاريخچه گروه 
 

ت أپیوند بیمارستان امام خمینی ارومیه با داشتن یازده رزیدنت فعال و پنچ عضو هی ،اورولوژیفعالً بخش 

مینور و  اورولوژیدر این بخش تقریباً تمام اعمال . علمی مشغول به آموزش و درمان بیماران می باشند

روژینکولوژی، اندویورولوژی و پیوند کلیه برحسب شیوع یو روانکولوژی،یوماژور در زمینه های مختلف 

الپارسکوپی شروع و به صورت روتین ووریاعمال جراحی  5835آن در استان انجام می شود و از سال 

 . انجام می شود

 .ی موفق به دریافت درجه بورد شدندژرولووای ارزیدنت ه% 71از نظر فارغ التحصیل های بورد حدود 

کلیه و جذب یک نفر در زمینه پیوند فلوشیبمجوز پذیرش دستیار  در برنامه های استراتژیک این گروه

 تاری.باشد نظر می ی مدفلوشیبژینکولوژی و تاسیس بخش های روویو  وانکولوژی، اندویورولوژییور
  دانشگاه علوم پزشکي اورولوژیخچه گروه 

 کردستان اورولوژیتاريخچه دانشگاه علوم پزشکي کردستان و گروه 

مامائی تاسیس و از سال  -با تشکیل دانشکده پرستاری  5861دانشگاه علوم پزشکی کردستان از سال 

پذیرش دانشجوی پزشکی نموده  5872از سال  .به دانشگاه علوم پزشکی کردستان ارتقاء یافت 5872

سنندج رسماً فعالیت آموزشی و درمانی را در مرکز آموزشی و  اورولوژی گروه 5870از سال  .است

تخت شروع نمود و به امر آموزش دانشجویان گروه پزشکی و درمان بیماران استان  117درمانی توحید با 

 . فعالیت دارد

رد نیاز با توجه به پیشرفت های روزمره در علم اورولوژی، بطور مستمر و مداوم امکانات و تجهیزات مو

در این بخش  اورولوژیبطوریکه تمامی اعمال روتین .فراهم گردیده است اورولوژیاین رشته در بخش 

سال  1پی فعال گردیده است و در وندویورولوژی و یوروالپاراسکابخش  5838از سال . انجام می پذیرد

سکوپیک رادیکال اپارشامل اعمال ال اورولوژیمورد الپاراسکپی  022و  PCNLمورد  622اخیر بیش از 

 رویداد سال

2531 
بينانگذاري بخش اورولوژي بيمارستان طالقاني به عنوان اولين بخش اورولوژي آموزشي وابسته به دانشگاه 

 اروميه

 انجام اولين پيوند كليه 2533

 پذيرش دستيار اورولوژي در دانشگاه 2533

 اولين فارغ التحصيل در سطح بورد اورولوژي 2531

 به جامعه پزشكي فلوشيبنفر  3معرفي  2533
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نفرکتومی، پیلوپالستی، نفرویورتروکتومی، نفروکتومی ساده، سنگ حالب و اورکیوپکسی انجام گرفته 

 .است

، انجام اعمال اورولوژیابزار کامل جراحی های باز : تجهیزات موجود در بخش اورولوژی عبارتند از* 

همچنین در سایر شهرهای استان  .، الپاراسکوپی TUR ،TUL ،PCNL ،ESWLندویورولوژی شامل ا

عمومی فراهم گردید و  اورولوژیامکانات و ابزار  5830شامل سقز، مریوان، قروه، بانه و بیجار نیز از سال 

 .بطور متناوب همکاران جوان فارغ التحصیل ارائه خدمت به بیماران می نمایند

 :کتاب و مقاالت چاپ شده

ایران  اورولوژیو همکاری در تالیف کتاب جامع  اورولوژیدر پی ولیف کتاب اصول جراحی الپاراسکأت

های اطالعاتی معتبر  مقاله در مجالت داخلی و خارجی چاپ شده است که اکثراً در پایگاه 51بیش از 

 .اندیکس شده اند

 تاريخچه دانشگاه علوم پزشکي اردبیل و گروه اورولوژی اردبیل
 

  رويداد سال

ورولوژيست در بيمارستان علوي با اختصاص بخشي از بخش هاي آغاز به كار اولين ا 2532

 جراحي به عنوان بخش اورولوژي 

 تاسيس دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 2535

 پيوو سيستوسك TURبهره گيري از  2533

 در اين استان براي اولين بار ESWLبهره گيري از دستگاه  2531

تحولي ) در بيمارستان آرتاي اردبيل TULستگاه خريداري و شروع به كار اولين مورد د 2531

 (در درمان بيماران مبتال به سنگ

مین اجتماعی و امام خمینی اردبیل به صورت أهای علوی، ت در بیمارستان اورولوژیامروزه بخش های 

 .و اندویورولوژی را توسط متخصصین تازه وارد انجام می دهند اورولوژیفعال کلیه اعمال 

 

 خرم آباد اورولوژیخرم آباد  و گروه  نشگاه علوم پزشکيتاريخچه دا

 5863: دانشگاه  تأسیسسال 

 6319 :اورولوژیسال تشکیل گروه 

 اورولوژیاعضای گروه 

دکتر سید سعید شاهرخی ، 5863دانشگاه علوم پزشکی ایران سال  فارغ اتحصیل: دکتر قدرت اله محکی

، فلوشیپ انویورولوژی و 5871شاپور اهواز سال  موسوی فارغ اتحصیل دانشگاه علوم پزشکی جندی
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نشگاه علمی دا هیأت، عضو 5831تحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی سال لالپاروسکوپی فارغ ا

، 5877بهشتی سال فارغ اتحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید: دکتر مهرداد صادقی، علوم پزشکی لرستان

علمی دانشگاه  هیأت، عضو  873نشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیل دالدکتر عبدالرضا خیرالهی فارغ ا

دکتر ، 5835نشگاه علوم پزشکی ایران سال دکتر منصوره منصوری فارغ اتحصیل دا، علوم پزشکی لرستان

تحصیل ل، فلوشیپ پیوندکلیه فارغ ا 830تحصیل دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال لمحمد حیدری فارغ ا

 .علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان هیأت، عضو 831دبهشتی سال دانشگاه علوم پزشکی شهی

 

 تاريخچه گروه اورولوژی در وزارت دفاع و پشتیباني نیروهای مسلح

 رویداد سال

تنها بيمارستان زير مجموعه وزارت دفاع و پشتيباني )افتتاح بيمارستان شهيد چمران  2531

 (نيروهاي مسلح

 يوروانكولوژي فلوشيبآغاز به كار اولين  2531

 پيوندكليه فلوشيبآغاز به كار اولين  2533

 *انجام موفقيت آميز اولين عمل پيوند 2533

 **در بيمارستان هاي خانمآغاز به كار اورولوژيست 

 دستگاه سنگ شكن برون اندامي 2531

 

که در حال حاضر اولین عمل پیوند کلیه با موفقیت انجام گردید و تا جایی ادامه یافت  5873در سال * 

مورد پیوند یکی از مراکز معتبر و شناخته شده این عمل در سطح کشور  122بیمارستان شهیدچمران با آمار 

 .می باشد
 ان را در زمره معدود بیمارستانــبا تعامل با گروه زنان و زایمان در زمینه یوروژنیکولوژی این بیمارست **

های  هت تشخیص و درمان و نیز تحقیق و پژوهش بین گروههایی در آورد که همکاری گسترده ای در ج

 . وجود دارد کولوژی در آنو ژنی اورولوژی

زنان، یورودینامیک، اندویورولوژی، یوروالپاراسکوپی و پیوند کلیه و  اورولوژیفعالیت در زمینه های 

ت روزافزون ست شاغل در این بیمارستان به صوراورولوژییوروانکولوژی به همت و کوشش همکاران 

چمران در حال حاضر بیمارستان شهید دکتر. افزایش یافته و از استقبال گسترده بیماران برخوردار می باشد

بیمارستان شهید دکتر  .یکی از مراکز انجام دهنده نفرکتومی الپاراسکوپیک در زمینه پیوند کلیه می باشد

سال اخیر به  1درمان و آموزش پزشکی در چمران در ارزشیابی های انجام شده از سوی وزارت بهداشت، 
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 اورولوژیهای این مرکز منجمله بخش  در زمینه کیفیت بخش صورت متوالی رتبه درجه یک عالی را

 .شده است ISO- 9001موفق به اخذ گواهینامه  5837کسب کرده و در سال 

 

 زاهدان و گروه اورولوژی زاهدان تاريخچه دانشگاه علوم پزشکي

بطور مستقیم از بخش جراحی شروع به  5861دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از سال  رولوژیوبخش ا

با توجه به وضعیت جغرافیایی منطقه و نیز غیربومی بودن همکاران، اکثراً مدت طوالنی در . فعالیت نمود

ر مراکز های تهران و سای که در حال حاضر در دانشگاه لذا تعداد زیادی از همکارانی. مانند محل باقی نمی

رولوژی دانشگاه علوم ودر حال حاضر بخش ا. ای از حضور در این منطقه را دارند فعالیت دارند سابقه

نفر دیگر پیمانی یا در  8نفر استخدام رسمی و  0عضو هیأت علمی دارد که تنها  1پزشکی زاهدان تعداد 

پیوند کلیه و بقیه اورولوژیست  نفر فلوشیپ 5نفر،  1از . باشند حال گذراندن تعهدات خارج از مرکز می

های  ندایوژدر این مرکز اکثر اعمال جراحی معمول اورولوژی و نیز . باشند دارای بورد تخصصی می

اعمال جراحی . شود رزکسیون های آندوسکوپیک انجام می TULادراری، اعمال جراحی ترمیمی مجرا، 

 . استالپاراسکوپیک بطور محدود و در مراحل ابتدایی شروع کار 

حدود  5837بخش فوق تخصصی پیوندکلیه در این مرکز راه اندازی و تا آخر سال  5836از اوایل سال 

رولوژی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در مقطع تربیت ومورد پیوند کلیه انجام شده است بخش ا 82

و وابسته به های استان در حال حاضر فاقد تشکیالت مستقل  ستاورولوژی. پزشک عمومی فعالیت دارد

 .باشند شاخه جنوب شرق کشور می

 

 توسعه رشته اورولوژی در سطح ملي و بین المللي(: ج

 انجمن عضو و تهران  دانشگاه در اورولوژی استاد (5877-5015)ابوالملوکـی حسن دکتر مرحوم

 یکائی آمر جامعه آمریکا، جراحـان کالج سرطان، تحقیق در برای آمریکائی فرانسه، انجمن اورولوژی

 انجمـن اورولوژی ایران با ارتباط فکربرقراری .است بوده اورولوژی سرطان و جامعـه پیوند جراحـان

با   Delegateعنـوان  به خود ماموریت تقالنایشان و با هدف ا توسط بار اولین خـارجی  هـای انجمـن

 بر. شد مطرح بودند، یرانا اورولوژی انجمن مدیره  هیأت عضــو زمان دکتر داراب مهربان که در آن

 1990 سال ابوالملوکی تا دکتر اورولوژی المللی بین انجمن دبیر بولتون ریچارد دکتر گزارش اساس

 به ودکتر مهربان  نماینده به عنوان پورمند دکتر آن از بعد که است بوده انجمن آن در ایران نماینده میالدی

 عنوان به سیم فروش ناصر میالدی دکتر  2000 سال از. اند معرفی شده مذکور انجمن در معاون عنوان

 به تاریخ آن اند و از شده معرفی المللی اورولوژی بین انجمن در ایران نماینده عنوان به 2003 از و معاون

 .کرده اند پیدا را ایشان معاونت سمت پورمند دکتر بعد
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 :5175-5170در خالل سال های  ژیاورولو المللی بین انجمن در شده ثبت ایرانی اعضای گروه اولین

 
 

محمد  دکتر و ی صدر هادی دکتر رضوی، آرام دکتر کدخدایان، امین دکتر جم، مهدی دکتر آقایان

 همکاران دیگر کنار در 1367 سال در دکتر مهربان نیز. اند پیوسته انجمن این به 1980 سال در سنادیزاده

 صعود ارشد وـعض مرحله به منوچهری عالءالدین دکتر داستا مقطع این در. شده اند ثبت اعضا لیست در

 :اعضای انجمن را این افراد تشکیل می دادند 5133در سال  کنن، می

 

و در حال حاضر بسیاری از اساتید داخل کشـور   می گذارد ونیزف به رو ایرانی اعضای شمارش تدریج به

 .فا می نمایندیعلمی آن نقش بدیعی را ادادهای یعضو این مجموعه بین المللی بوده و هر ساله در رو
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 گـزارش بـوده   براسـاس  بطوریکـه  است تزاید به رو المللی بین انجمن این در مقاله ارائه و شرکت اکنون

 المللی بین که انجمن برسانم عرض به باید جهانی مجمع این تاریخ از کوتاه بسیار یادآوری عنوان به است

 از اورولوژیسـت  20 حدود و Jean-Casimirهمت پروفسور  به پاریس در 1907 سال در اورولوژی

( 1911) دومـین  پاریس و Guyon در (1890)کنگره اولین .دش تأسیس جنوبی آمریکای و آمریکا اروپا،

 بـین  انجمـن  از بنـدی  که سـهمیه  بود 1997 سال در تنها .برلن برگزار شد در (5151)سومین و لندن در

 .باشـند  داشـته  عضـو  آن در می تواننـد  مقدار هر به عالم کشورهای تمام و شد برداشته اورولوژی المللی

 29 متاسـفانه  ولی هستند ایران از ها نفر آن 182 که باشد می نفر 4000 حاضر حال در اعضا این تعداد

 شـرکت  بـا  SIUاولین جلسه  !اند گرفته سیاه قرار لیست در دیون پرداخت در اهمال بدلیل ایشان از نفر

 ایرانـی  اعضـای  آن در و شـد  برگـزار  1985 سال در اطریش- وین در ایرانی های رولوژیستاو و اعضا

 سـه  آرژانتـین  آیرس بوئنوی در بعدی کنگره .اند داشته شرکت منوچهری عالءالدین دکتر جمله از شامل

 پورمند، غالمرضا دکتر منوچهری، عالءالدین حضور دکتر با و هجری 1376 یا 1988 در یعنی بعد سال

 جملـه  از ایشـان  کـه  شـد  برگزار دکتر داراب مهربان و عبدالرسول مهرسای دکتر فروش، سیم ناصر دکتر

  .نمودند ارائه را قدامی مجرای والو ویدئوی

 با انجمن اورولوژی ایران روابط تاریخ در عطفی نقطه  2006 سال در جنوبی درآفریقای تاون کیپ کنگره

 کنگره این در .یافت راه جهانی انجمن این باالی سطح به فروش سیم ناصر دکتر که زیرا انجمن است این

 و شـد  برگـزار  فرانسه پاریس در 2007 سال در SIUسیس أت یکصدمین سال .کردند شرکت ایرانی 48

 سـیم  ناصـر  دکتـر : نمایندگان ایران در حال حاضر عبارتنـد از  .کردند پیدا حضورآن  در ایرانی 42 تعداد

   .Deputy Delegateپورمند به عنوان  غالمرضاو دکتر   Delegateعنوان به فروش

ایجاد شده بود مورد توجه نبود  SIU با که صورتی به  AUAآمریکا یا  اورولوژیهرچند ارتباط با انجمن 

 06به طور انفرادی با این انجمن تماس گرفتند و پس از حصول شرایط عضـویت   IUAبا اینحال اعضای 

 .ین انجمن قرار گرفتندنفر در لیست اعضای ا

 داستان دیگری  European Association of Urology (EAU) اروپا یا اورولوژی انجمن با روابط

 .است داشته قدیم وجود از ایران های اورولوژیست انفرادی های تماس صورت به روابط این شروع .دارد

 دکتـر  همـت  بـه  .هسـتند  آن ضـو ع یاروپـای غیر و یاورپای اورولوژیست 12000 از بیش حاضر در حال

 .شد آغاز  1383سال از اروپا اورولوژی انجمن با ارتباط خصوص در فعالیت حسینی سیدجلیل

 بـا  حسـینی  جلیـل  دکتر سـید  شد برگزار 2004 وین در که اروپا اورولوژی انجمن کنگره نوزدهمین در

 اطریشـی  کـه  جـوان  بابک فسورکنگره پرو آن در. شد عمل وارد انجمن دو بین ارتباط سازی زمینه هدف

 هـای  فعالیـت  معرفـی  در مهمـی  می باشند نقـش بسـیار   EAU  در نفوذ با فردی و هستند االصل ایرانی

 عالقـه  و نقـش  البتـه  .نمودنـد  ایفا را EAUشاخص  افراد به ایرانی های اورولوژیست و ایران اورولوژی
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 انجمـن  روسـای  شام مهمانی در ایشان. بود توجه شایان نیز ارتباط این ایجاد جهت در ماربرگر پروفسور

 وقـت  ریـیس ( تیالک پروفسور به حسینی سیدجلیل معرفی دکتر از پس کنگره آن در دنیا اورولوژی های

 علمی بسیار را ایرانی های اورولوژیست و فعال انجمنی را اورولوژی ایران منانج وپاار اورولوژی انجمن

 حسینی دکتر تالش و گیری پی با .داشتند فراوان تأکید نیز انجمن ود ارتباط بین به نسبت و نمودند معرفی

 سـیدجلیل  دکتـر  شـد  برگـزار  اسـتانبول  در که اروپا اورولوژی انجمن کنگره در بیستمین 2005 سال در

 activeبصـورت   ایرانـی  هـای  اورولوژیسـت  عضـویت  و انجمـن  دو بـین  هـدف ارتبـاط   بـا  حسـینی 

corresponding  مـوقعیتی  خوشبختانه خصوص آن در ایشان مفصل مذاکرات از پس نمودند، شرکت 

 .باشد می ذیل شرح به آن جزییات که نمودند ایجاد آن اعضای و برای انجمن برجسته

یس یـ ر) حسـینی  سـیدجلیل  دکتـر  حضور با 07/50/5838اروپا جلسه ای را در تاریخ  اورولوژیانجمن 

روابـط بـین   )، پروفسور جکمین (اروپا اورولوژینجمن یس ایر)، پروفسور تیالک (ایران اورولوژیانجمن 

 اعـالم  خوشـوقتی  در آن جلسه پروفسور تیالک ضمن اظهـار . تشکیل داد( اروپا اورولوژیالمللی انجمن 

بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت تـا قـرار داد         EAUایـران   اورولوژی انجمن های فعالیت به توجه با نمودند

سـت هـای ایرانـی بصـورت     اورولوژیماید پـس از عقـد ایـن قـرار داد     همکاریی را با این انجمن منعقد ن

دارنـد بجـز حـق رای     EAUمی شوند و از همه امتیازاتی کـه اعضـای اروپـایی در     EAUاتوماتیک عضو 

ایتالیـا منعقـد گردیـده     اورولـوژی برخوردار می شوند گفتنی است که این نوع قرار داد قبالً فقط با انجمن 

مذاکرات طوالنی مدت اعضای جلسه، پـیش نـویس قـرار داد جهـت امضـاء در       است و پس از بررسی و

الزم به توضیح است پس از عقد این قرار داد اعضـای  . اختیار پروفسور تیالک و دکتر حسینی قرار گرفت

 از اروپایی اعضای عضویت حق معادل مبلغ ترین پایین را به صورت EAU عضویت حق توانستند انجمن

 از اسـتفاده  نظیـر  EAUو عالوه بر اسـتفاده از مزایـای عضـویت معمـولی      نمایند اختپرد انجمن طریق

و در  EAUهـای   ، تخفیف شرکت در کنگره هـا و کارگـاه  UROWEBاز  استفاده ویدئو، کتب، مجالت،

آینده نیز از فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت و بلند مدت که مخصوص استفاده اعضای اروپایی اسـت از  

بصـورت مشـخص    EAUدر کنگرده های  IUAایران استفاده نمایند و از آن زمان  اورولوژی طریق انجمن

های مخصوص برای آن برنامـه ریـزی مـی شـود و متقـاباًل نیـز انجمـن         Sectionمعرفی و سخنرانی و 

 ESUاروپـا و اجـرای    اورولـوژی کنگره های خود را با همکاری انجمـن   5831ایران از سال  اورولوژی

Course European School of Urology  توسط اعضای هیات مدیرهEAU    کـه از اورولوژیسـت

 .های به نام جهان می باشند برگزار می نماید

آزمـون بـورد    در ایرانـی  دسـتیاران  حضـور  ارتبـاط  این پیامدهای ارزشمندترین از دیگر یکی است گفتنی

 پس پایان در و .است شده داده توضیح ریدستیا کمیته در آن مورد در مفصل که باشد می اروپا اورولوژی

 دنیـا  اورولوژی انجمن های روسای شام مهمانی در حسینی سیدجلیل دکتر انجمن دو بین قرارداد عقد از
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 بـا  اروپـایی،  کشورهای انجمن ها روسای سایر با مفصل مذاکره و دیدار از پس آنجا در و نمودند شرکت

 اروپا و ایران انجمن بین قرارداد از عقد که ایشان شدند آشنا آسیا اورولوژی انجمن وانگ رییس پروفسور

 انجمـن  در باشـد  مـی  آسـیایی  جامعـه  عضو مهم که ایران تا نمودند عالقه اظهار بسیار بودند شده مطلع

 رسـمی  عضـو  زودتـر  چـه  هر IUAکه بهتر است  نمودند تأکید و نماید ایفا موثری نقش آسیا اورولوژی

 بالی اندونزی کنگره در حضور جهت حسینی سیدجلیل دکتر از همانجا در و گردد آسیا اورولوژی انجمن

 و ایـران  اورولـوژی  انجمـن  انجمـن  دو بـین  ارتباط جهت بزرگ گامی نشست این .آوردند بعمل دعوت

 جوان بابک پرفسور کوشش به و حسینی سیدجلیل دکتر آقای همت به.نمود ایجاد اورولوژی آسیا انجمن

 مدرسـه  بطوریکـه  رسـید  جدیـدی  سطح به مابین فی داد قرار امضای با اورولوژی اروپا نانجم با روابط

 ایـران  اورولـوژی  انجمـن  سـاالنه  کنگره در European School of Urologyیا  اورولوژی اروپائی

 در. باشد می نفر 006 حاضر حال در عضو ایرانیان تعداد .پردازد می اورولوژی آموزش به و کرده شرکت

 علمی های میدان در موثر حضور این و نیز جوانان همکاران پیوسته و کوشش همت به که امید است نپایا

 .شوند مند بهره آن مفید از ثمرات طرفین تا باشد داشته تداوم ای فزاینده صورت عالم به
 

 ( IUA Societies)ايران انجمن اورولوژی  شاخه های فوق تخصصي معرفي(: د
 

 ((IUA Pediatric Urology Society ژی اطفالشاخه تخصصي اورولو

 پیشگامان اورولوژی اطفال 

 شرح فعاليت نام

اولين كتاب جامع اورولوژي بخش  "االمراض الكليه المجاريه ادراريه"تاليف  بن زكرياي رازي محمد

عمده اي از اين كتاب در زمينه اورولوژي ،از جمله اورولوژي اطفال بوده 

مانند شب ادراري،سنگهاي دستگاه  ادراري در  وشامل مطالب متنوعي

 .است.... اطفال،بيماريهاي مادرزادي و

از زبان عربي به   "االمراض الكليه المجاريه ادراريه"برگرداندن كتاب  يمحمود طباطبايسيد دكتر

 فارسي

با جديد  "االمراض الكليه المجاريه ادراريه"تطبيق مطالب علمي كتاب  دكتر عبدالمحمد كجباف زاده

 ترين منابع اورولوژي نوين اطفال

تدريس كتاب هاي رازي و بوعلي سينا  تا اواخرقرن پانزده ميالدي به  

 عنوان تنها مرجع پزشكي در دانشگاههاي طب آن زمان

 مستقل نمودن رشته اورولوژي آقاي فليكس گويون

ح بي اختياري پيشرو در اورولوژي اطفال، ابداع روش جراحي جهت اصال آقاي يانگ

 (2121)ادراري، نگارش اولين كتاب جامع اورولوژي به زبان انگليسي

 (2131)بنيانگذاري رشته اورولوژي اطفال در بيمارستان اطفال لندن سراينس ويليامز

 (2131) بنيانگذاري رشته اورولوژي اطفال در آمريكا جان داكت و هاردي هندرن
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ورولوژي عمومي در بيمارستان سينا، درسال بنيانگذاري رشته ا دكتر سعيد مالك

هجري شمسي همزمان با تاسيس انجمن اورولوژي ايران ، اين 1338

 .رشته مستقل شد

اولين اورولوژيست ايراني كه ضمن انجام اولين پيوند كليه در سال  محمد سنادي زادهسيددكتر 

 .،اعمال اورولوژي اطفال را انجام مي داد1347

بنيانگذاري رشته جراحي عمومي اطفال كه در آن بخشي از اعمال  رابي و همكاراندكتر ولي اله مح

 .اورولوژي اطفال را انجام مي دادند

 لبافي نژاد اورولوژي اطفال در بيمارستان فلوشيبتصويب  ناصر سيم فروش دكتر

، بنيانگذاري اپيسپادياس –ابداع تكنيك ترميمي يك جلسه اي اكستروفي  دكتر عبدالمحمد كجباف زاده

رشته نوين اورولوژي اطفال در ايران، راه اندازي رشته اورولوژي اطفال 

در دانشگاه تهران و  آغاز فعاليت در مركز طبي كودكان، عضوهيئت 

اطفال آسيا با هدف تربيت نيروهاي فوق  اورولوژيموسس انجمن 

ت مديره انجمن أاطفال جهت آسيا و رياست هي اورولوژيتخصص 

 درمان جنين قبل از تولد تشخيص و

 

 :اطفال اورولوژیتحقیقات مرکز 

الزم به ذکر است که وجود مرکز تحقیقات اورولوژی اطفال در کنار این بخش کمک شایان توجهی به 

رسالت خود را بر ارتقاء کیفیت  ،آغاز نموده 5877این مرکز که فعالیتش را از سال . پیشبرد آن داشته است

های تحقیقاتی پایه و  های کلیه و مجاری ادراری با تکیه بر پیشبرد فعالیت  به بیماریدرمان کودکان مبتال

نظارت، مشاوره و داوری پایان نامه های دکترای تخصصی، همکاری با برخی از . بالینی قرار داده است

ره بین های غیرپزشکی، ایجاد مدل های حیوانی بیماری اورولوژی کودکان، برگزاری اولین کنگ دانشگاه

 120المللی اورولوژی اطفال ایران، راه اندازی بخش یورودینامیک در مرکز طبی کودکان، ارائه بیش از 

عنوان مقاله به صورت سخنرانی و پوستر در کنگره های بین المللی، کسب رتبه های اول و دوم جهانی 

 اطفال، اورولوژیین در جراحی مقاالت در پنج نوبت در کنگره اورولوژی اطفال اروپا، ابداع روش های نو

عنوان مقاله در ژورنال های پزشکی معتبر بین المللی بخشی از فعالیت های این مرکز  60چاپ بیش از 

های  های اورولوژی اطفال، جایگزین نمودن روش از سوی دیگر توسعه و ارتقای درمان بیماری. است

 یندهای بالینی ، بهینه سازی روشآات پایه در فردرمان غیرتهاجمی اورولوژی اطفال، کاربردی کردن تحقیق

های پزشکی، پایه و مهندسی و بهره  های درمانی کالسیک اورولوژی اطفال از طریق همکاری با گروه

گیری از تجارب و دستاوردهای پژوهشی سایر مراکز تحقیقاتی با استفاده از اجرای طرحهای چند مرکزی 

 .ندرا می توان از اهداف این مرکز خوا
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 اطفال اورولوژیابداعات و نوآوری های دکتر کجباف زاده در 

  ابداع روشDouble Puncture   همراه باFulguration دو الیه داخلی یورتروسل 

  6ابداع عمل اندو یورتروتومی در ساعت  

 برش سطحی گردن مثانه در بیماران مبتال به دریچه پیشابراه خلفی 

  تخوانهای پوبیس با پیچ و پالک مخصوص و فیکس کردن آنها که ابداع تکنیک به هم رساندن اس

 .برای اولین بار در این عمل، پیچ و پالک قابل تجزیه به کار رفت

  بهره گیری از تکنولوژی سلول های بنیادین برای اصالح بی اختیاری ادراری کودکان مبتال

 سپادیازیس اپی -اکستروفی

 ستی در کودکان مبتال به مثانه نوروژنیک برای اولین جایگزین نمودن بوتوکس به جای سیستوپال

 بار در ایران

  استفاده از یک برش واحد برای درمان تنگی مادرزادی محل اتصال حالب به لگنچه همراه با فتق

 همان طرف
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 :جوايز بین المللي

 

 

 :جدول ثبت اختراعات
 

 

 (IUA Transplantation Society) پیوند کلیهي تخصص شاخه -

 پیشگامان تخصص پیوند کلیه و سیر تکاملي اين تخصص

A review of 100 Mitrofanoff Stomas and a Report of the 

“VQZ” technique for the prevention of stomal 

complications 

European Society of Pediatric 

Association (ESPU) Spain, April 

1995 First Prize winner 

Dynamic pelvic floor magnetic reso-nance urodynamic 

study (dpfmrud) in children: report of a new technique 

Presented at  

European Society of Pediatric 

Association (ESPU) Regensburg 

Germany, April 2004 Second 

Prize winner 

2.  

3. Detrimental consequences of epinephrine injection, 

compared with tourniquet ligation in hypospadias repair 

European Society of Pediatric 

Association (ESPU) Greece, 

April 2006 First Prize winner 

Autologous adult kidney stem cell transplantation in 

experimental model of pyelonephritis: Perspectives for 

improvement of renal failure 

European Society of Pediatric 

Association (ESPU) France Nice, 

April 2008 First Prize winner 

Autologous muscle precursor cells transplantation for 

treatment of urinary incontinence in children with 

classic bladder exstrophy: One year follow up 

European Society of Pediatric 

Association (ESPU) France Nice, 

April 2008 second Prize winner 

Urodynamic diagnostic method and system (USA, CANADA, 

Australia) 

 

Reg. No. 600411000 

(USPTO), (Intl Class) 

A New biodegradable Material For endoscopic Treatment of 

Vesico-ureteric reflux in Children 

(BIOCERAMIC- CIFLUX) 

Awaiting approval 

A New biodegradable Material For Eٍndoscopic Treatment of 

Vesico-ureteric reflux in Children (TIFLUX) 

Awaiting approval 

 دكتر ژوزف موري ميالدي 2131ند كليه موفق در آمريكا در سال اولين پيو

 دكتر سيد محمدسناديزاده 2513اولين پيوند كليه ثبت شده در ايران در دانشگاه شيراز در سال 

چندين پيوند در و به دنبال آن انجام ( توسط دكتر نيك بين)ارتباط بين سازمان پيوند اروپا و ايران برقراري 

 دكتر شريعتي توسط تيم استاد دكتر همايون خوانساري بيمارستان 

بصورت پراكنده در بيمارستان سينا، شهيدرهنمون و سپس بطور متمركز در رواج يافتن پيوند كليه 

و سپس  (دكتر ناصر سيم فروش و دكتر ايرج فاضل)لبافي نژاد دكتر  بيمارستهاي شهيد هاشمي نژاد و شهيد

 ها  ان، شيراز، مشهد، اصفهان و ساير استانهاي تهر در ساير بيمارستان
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 (IUA Female Urology Society)  زنان اورولوژیي تخصص شاخه

 :پیشگامان اورولوژی زنان و سیر تکاملي اين تخصص

 دانشگاه ،(2533)اورولوژيي تخصص رشته در انمخ پزشكان آموزش و رشيپذ

 يبهشت ديشهي پزشك علوم

 فروش ميس ناصر دكتر

ي پزشك علوم دانشگاه ازي عموم طب ليالتحص فارغ و خانم دنتيرز نياول

 تهران

 اقدسي فيشر فرزانه دكتر

 ،رازيش ،مشهد ،هاناصف ،زيتبر ،تهراني پزشك علومي ها دانشگاهدر  اورولوژي رشته در خانم اريدست رشيپذ

  كرمانشاه و النيگ

 زنان اورولوژيي درمان -يآموزش بخش نياول و( 2115) 2531 سال در ستاورولوژي خانم نياول كار به آغاز

 (نژادي لباف دكتر ديشهي پزشك مركز) رانيا در

ي علم تايه عضو نفر 21و  رانيا در ليتحص به مشغول خانم اريدست 21 و ستاورولوژي خانم 11حضور 

 يپزشك علومي ها دانشگاه

 ،یورتروسکوپی ،یستوسکوپیس: شامل کیآندوسکوپ ابزار انواعبخش اورولوژی زنان با تجهیزاتی از قبیل 

 تست مانندی صیتشخ کمکی ها روش و شکن سنگ مجهز بخش ،یپوالپاراسک، یسکوپونفر

 انجامو با  می باشد ییسرپا کینیکل به ماریب خانم کننده مراجعهنفر  6222پذیرای  انهیسال، کینامیورودی

ی جراح 112 ویی سرپا کیآندوسکوپ و کوچکی جراح 5622 حدود  کینامیورودی تست 5222 حدود

 حال در .شودی م محسوب انهیخاورمی حت و رانیا در زنان اورولوژی مراکز نیتر فعال از دهیچیپ و بزرگ

ی ها سنگ جمله از خانم مارانیبی عموم لوژیاورو مشکالت درمان بر عالوه بخش نیا همکاران حاضر

 در کینوروژن مثانه مانندی ادرار مـستیسی ابــاکتس وی مادرزاد اختالالت و ها رطانــس انواع ،یادرار

 عفونت درمان و صیتشخ. دارندی کافی عمل وی علم تجربه زین زنان اورولوژیی اختصاصی ها حوزه

 دهیچیپ و سادهی های جراح زنان، در ادراری اریاختی ب کیسکوپآندو ویی داروی ها درمان ،یادراری  ها

 هزار پوند هزينه داشت 51حدود كه انگلستان  به بيماران زيادي براي انجام پيوند كليهاعزام 

برنامه ريزي هاي انجام شده توسط اساتيد ارجمند در تبصره هيئت امناي ارزي و انديشه مدل ايراني پيوند 

  خارجن موارد اعزام به كليه كاهش يافت

 پيوند كليه در سال در ايران 1111انجام حدود 

، اصفهان و مشهد و ساير استان ها و كاهش تعداد موارد پيوند از يه از جسد ابتدا در شيراز، تهرانپيوند كل

 اهدا كننده زنده

 ءكسب رتبه پنجم جهاني در پيوند اعضا

 زنده به استفاده از پيوند از جسد گرايش به سوي محقق شدن انديشه تغيير منبع فراهم آوري از

 فرهنگ سازي مناسب جهت استفاده از اعضاي پيوندي از كاداور

 دكتر سيد محمد كاظميني كسب لوح حامي سالمت
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 میترم ،یتناسل -یادرار ستمیسی پروالپسها و لگن کف صینقا اصالح ادرار،ی استرسی اریاختی ب

 نیا تیفعال حوزه در زینی ادراری مجاری تروماها و ها کولیورتید میترم ،یادرار مختلفی ستولهایف

 انجام و مارستانیب کنار دری مولکول -یسلولی اختصاص شگاهیآزمای دازان راه و زیتجه. است شاخه

 درمان شاهد کینزد اریبسی ا ندهیآ در که دهدی م را دیام نیا ،یسلول کشت پروژه نیچند زیآم تیموفق

 5833 سال دری مقدمات مراحلی ط با نیهمچن. میباش مرکز نیا دری ادراری اریاختی بی سلولی ها

 جهت Sacral Neuromodulation ساکرالی عصبی ها راه میتنظ و کیتحری اه درمان( 0221)

 . شد خواهد آغاز کینوروژنی ادراری های اریاختی ب انواع اصالح

 مقاله 01 چاپ ،یخارج وی داخلی ها کنگره در 75 رادیا به توانی م بخش نیای علمی دستاوردها از

ی های جراحی اختصاص حوزه دری اختصاص کتاب جلد کی چاپ وی خارج وی داخل مجالت دری علم

 راه به اقدام 5833-31 سال در دارد نظر در بخش نیا نیهمچن. نمود اشاره زنان دری استرسی اریاختی ب

 .دینما زنان اورولوژی فلوشیب ساله کی دورهی انداز

 (IUA Reconstructive Urology Society) تخصصي اورولوژی ترمیمي شاخه 

اورولوژیست های ایرانی از بخش های دانشگاهی جهت ویزیت فعالیت های  5875-5831در سال های 

اورولوژی ترمیمی در دنیا نظیر دانشگاه لندن، ایتالیا و آلمان و استفاده از تجارب پیشگامان رشته اورولوژی 

ر واردیک، ترمیمی دنیا نظیر پروفسور آنتونی ریچارد ماندی، پروفسور کریستفر چاپل، پروفسور ریچارد ترن

دیدار نمودند و همزمان جهت درمان جراحی های پیچیده جانبازان عزیز تعدادی ... پروفسور بارباگلی و 

از پیشکسوتان اورولوژی ترمیمی دنیا به ایران دعوت گردیدند و در نهایت اولین بخش اورولوژی ترمیمی 

به پذیرش فلوشیب فوق تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی بیمارستان شهدای تجریش اقدام 

 .نمود

 اولین متخصصین رشته اورولوژی ترمیمي 

دارای مدرك فلوشیب اورولوژی  ويزيت دانشگاه لندن انستیتو اورولوژی دکتر سیدجلیل حسیني

 ترمیمي 

دارای مدرک فلوشیب اورولوژی  ویزیت دانشگاه لندن انستیتو اورولوژی دکتر سیدکاظم مداين

 ترمیمی 

ویزیت بیمارستان شهدای تجریش و  حمدتقي نگین تاجدکتر م

 دانشگاه آلمان و ایتالیا 

 

فلوشیب اورولوژی ترمیمی در ایران از  دکتر کامیار توکلي طبسي

 بیمارستا شهدای تجریش

 

فلوشیب اورولوژی ترمیمی در ایران از  دکتر سیدمختار حسیني

 بیمارستا شهدای تجریش
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ترمیمی ایران در منطقه و جهان شناخته شده است به نحوی که از دکتر گفتنی است رشته اورولوژی 

سیدجلیل حسینی به عنوان سخنران کنگره هایی در ایتالیا، کویت، ترکیه و کنگره های انجمن اورولوژی 

جلسات ارائه مقاالت تنگی مجرا  Chairmanاروپا به کرات دعوت گردیده است و نامبرده به عنوان 

 .ره دعوت می گردندمعموالً در کنگ

 

 (IUA Uroncology Society) شاخه تخصصي يوروانکولوژی

از بدو تأسیس تا کنون پیشرفت و  در انجمن اورولوژی ایران تشکیل گردید 5831این شاخه در سال 

های بسیار عمده ای در زمینه جراحي های سرطان های دستگاه ادراری از قبیل کانسر پروستات و 

 .ده های رتروپريتوئن ايجاد شده استکانسر مثانه و تو

 

 (IUA Andrology Society) انجمن اورولوژی ايران آندرولوژیي تخصص شاخه

و از آن زمان تا کنون پیشرفت های  تشکیل گردیددر انجمن اورولوژی ایران  5831این شاخه در سال 

 .استبسیار چشمگیری در زمینه ناباروری مردان و درمان های آن ایجاد گردیده 

 

 :مختصری در مورد آندرولوژی

با ریشه یونانی به معنی   "Andros" واژه از دو"آ ندرولوژی"به استناد دائره المعارف ویکیپدیا؛ :  تعریف

ترکیب شده است که یک رشته تخصصی پزشکی در  "شناسی"معادل فارسی پسوند  با "Logia"و "مرد"

ثل و همچنین مشکالت اورولوژی مربوط مردان خصوص مشکالت تولید مه ب زمینه سالمت مردان و

این رشته معادل ژنیکولوژی برای زنان است و از سال . باشد می( انسداد مجرا در هیپرتروفی پروستات)

 5161در سال   Andrologie به صورت یک رشته تخصصی تعریف شده است و اولین مجله علمی 5162

شماری مربوط به انجمن  سایت های بی ،ی ساده اینترنتیهم اکنون با یک بررس. در آلمان چاپ شده است

 .ها و کلینیک های آندرولوژی در دنیا یافت خواهد شد
 

 :آندرولوژی در ايران

 12های اورولوژی در این  فعالیت آندرولوژی از واقعیت این است که حد و مرز مشخصی برای جداکردن

ا تاسیس مراکز ناباروری و فن آوری های جدید در کرد ولی ب توان عنوان سال عمر اورولوژی ایران نمی

ورای ــایز شد و دبیرخانه شــــه با گرایش در زمینه تولید مثل بیشتر متمــعمال این رشت  نهـاین زمی

گاه ـه غالب درمان ناباروی که در دانشـی این رشته را نیز با همان وجفلوشیبآموزش پزشکی تخصصی 

ایی ــرم در زمینه هـتکاران محـی از همـذالک باید اذعان داشت که خیلع م .یزد در جریان بود تایید کرد

ساله فعالیت های چشمگیری داشته اند که احتماال در مباحث دیگر ارائه  12از آندرولوژی در این دوران 
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تکنولوژی  رـوالت ناباروری در ایران در عصـتح ه وـمیشود و لذا در این بخش سیر آندرولوژی با توسع

 .شود ارائه می  Assisted Reproductive Technology (ART)ای جدید وکمکی ناباروری ه

 

 :در آن و نقش اورولوژيست ها در يزد  (ART)سیس اولین مرکز ناباروی أچگونگي ت

  بعد از طرح نوآوری تکنولوژی های باروری و امکان خریـد وسـایل  

سـفر   زد؛ اولیناولیه آن توسط دانشگاه  علوم پزشکی شهیدصدوقی ی

شـد و   انجـام  برای بازدید وآمـوزش هـای مقـدماتی    6330در سال 

محمـد     و دکترسـید ( متخصص زنـان )آقایان دکتر عباس  افالطونیان 

. آلمان رفتنـد  شهر بن IVF به بخش( متخصص اورولوژی)کاظمینی 

بـرای  ایشـان  می گردید  بخش مذکور توسط آقای دکتر الحسنی اداره

 ن فن آوری در ایران حق بزرگی دارد بطوریکـه از سیس وتوسعه ایأت

هـایی کـه بـا ایرانیـان      های مـذهبی و قرابـت   همان آغاز بنا به آرمان

بـه  عدا بـا سـفر بـه یـزد     ب داشت با گشاده رویی کمک را آغاز نمود و

کلیه قسمت های مرکز نابـاروری یـزد    چیدمان آزمایشگاه و طراحی و

اکثر مراکز ناباروری همچنان ادامه این ارتباط همچنان با  کمک نمود و

 .دارد

متخصصین دانشگاه علـوم پرشـکی   گیری های  پیبهرحال با تالش و 

مرکز تحقیقاتی و درمـانی نابـاروری در    6330صدوقی در سال شهید

الزم بـه  . به عنوان اولین رئیس مرکز منصوب شـد ( دکتر کاظمینی)اورولوژیست مرکز . گردید یزد تاسیس

که آقای دکتر وحیدی نیز که در آن زمان پرشک عمومی و دارای سمت اجرایی در دانشگاه یاد آوری است 

بودند به تهیه امکانات مرکز کمک زیادی نمودند و بعد از تخصص اورولوژی از افراد موثر مرکز به شـمار  

 تر امیرحیدری،میایند از همکاران دیگر اورولوژیست مرکز ناباروری یزد آقایان دکتر معین، دکتر دهقان، دک

با فاصله رمانی کـم از   ARTسیر تحول تکنولوژی های جدید ناباروری در ایران  .باشند دکتر میرمیران می

 3با پیشـرفت ایـن علـم تنهـا     ریکه وبطسال صورت گرفته است  08مینه در این زتحوالت جهانی در این 

واینجکشـن بـا تزریـق یـک     میکرسال پس از اولین مورد موفقیت آمیز جهـانی انجـام روش پیشـرفته تـر     

موارد این تحـوالت   .این تکنیک نیز بکار گرفته شد 5871در سال  (ICSI) ید بداخل تخمک یاسپرماتوزو

 :در جدول زیر آمده است
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 9631 یزد IVFاولين فرزند حاصل از 

 2531 يزد ICSIاولين فرزند حاصل از 

 2533 يزد ICSI +PSA  ازاولين فرزند حاصل 

 2533 رويان جنين فريز شده فرزند حاصل از اولين

 2533 رويان ICSI +TESE  ازاولين فرزند حاصل 

 2531 رويان اولين فرزند حاصل از اسپرم فريز شده

 

 :وهشکده رويانژپ

در ایران موسسه رویان   ARTدر سیر تحول 

در و تعیین کننده ای پیدا کرده است نقش بارز 

ز ـای آن مرکـرخی از موفقیت هب جدول فوق

ز نیز  اورولوژیست ها ـدر این مرک. آمده است

ان دکتر صدیقی ـایـنقش موثر ی داشته اند آق

گیالنی، حسینی، فرهی، دادخواه توانسته اند در 

تحقیقات و خدمات آن موسسه  نوآوری ها و

ست ین اورولوژهمکارا اسامی برخی یگر از مراکز دیگر ناباروری و.  فعالیت های چشمگیری داشته باشند

 :فعال در آن

بیمارستان ، دکتر امیرجنتی: مرکز ابن سینا ،ییایدکتر نوروزی، دکتر رادخواه، دکتر ض : مرکز ناباروری کوثر

، دکتر آیتی،  دکتر نوروزی، دکتر جمشیدیان: مرکز باروری ولیعصر، میرزا کوچک خان دکتر پورمند

دکتر : نوید، همدان دکتر باب الحوانجی، کتر کاظمینیدقی، دکترمهربان، دکتر صدی: بیمارستان دکتر شریعتی

  دکتر پویان: امید، صاحب کشاف

مرکز و یا کلینیک وجود دارد که  اورولوژیست ها نیر با آنها  82 قابل ذکر است که هم اکنون بیش از

 .همکاری دارند
 

 :ايرانناباروری انجمن علمي تخصصي باروری و 

در ایران پدید آمد و توسعه و مراکز ناباوری متعددی ایجاد   ARTه بعد از با توجه به شرایط جدیدی ک

اورولوژی یا  ،زنان)شد  لزوم تشکل علمی و صنفی چند رشته ای با حضور متخصصین رشته های مرتبط 
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تخصصی باروری و ناباروری  -انجمن علمیاحساس شد لذا ( آندرولوژی؛ جنین شناسی و آزمایشگاه

دکتر حسینی، دکتر پورمند، ) که برای ایجاد آن همکاران اورولوژیست .شد تأسیس 5877ایران در سال 

نیز بصورت زیر به عنوان هیئت مدیره ایفای  نقش بسیار موثری داشتند و بعداً( دکتر وحیدی دکتر صدیقی،

 .نقش کرده اند

 وحیدی سراج الدین  دکتر -(یسیر)جلیل حسینی دکتر سید: ت مدیره دوره اولأهی

 ( دبیر)وحیدی سراج الدین دکتر  :ت مدیره دوره دومأیه

 پویانامید  دکتر ،نوروزیمحمدرضا دکتر ( دبیر)وحیدی سراج الدین دکتر  :ت مدیره دوره سومأهی

 پویان امید دکتر  ،کاظمینیسیدمحمد ، دکتر (یسیر)ی نوروز محمدرضادکتر  :ت مدیره دوره چهارمأهی
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 فصل سوم
 آمار و اطالعات

 شاخص های انسانی 

 شاخص های ساختاری

 شاخص های عملکردی و بهره وری 

 شاخص های برداشتی کارکنان
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 انسانيهای  شاخص

در مجموع تعداد محققان شاغل در کشور به صورت مجموعه اعضای هیات علمی شامل حداقل  -5-5

باشد که نسبت فوق جدا از اعضای انجمن اورولوژی که  رزیدنت می 566نفر عضو هیات علمی و  535

باشند  وند میش نفر از همکاران تخمین زده می 82پردازند و در حدود  به صورت غیرآکادمیک به تحقیق می

 در مجموع نسبت فوق به صورت 

70
377

385
جمعيتنفرميليون

/  

 . باشند نفر زن می 3نفر مرد و  861از مجموع فوق . باشد نفر در میلیون می

 

نفر کادر پشتیبانی نیز وجود دارد که نسبت فوق به صورت سرانه برابر  111در مجموع  -0-5

70
455

56
ميليون

/  باشد نفر در میلیون می . 

در کل 
70

455377
8811

نفرميليون
/


 که . باشند نفر در میلیون شاغالن تحقیقاتی رشته اورولوژی در کشور می

درصد محققان از کل شاغالن تحقیقاتی به صورت 
38556

385
//

/


 . باشد می% 0/11محاسبه گردیده و معادل  

 . ستاطالعات تفکیکی در ذیل بر حسب استان ذکر گردیده ا -1-5

 

 : باشد های کشور به شرح زير مي شاغالن تحقیقاتي در استان

 . نمايند  هايي که دستیار تربیت مي مربوط به بخش –الف 

 نفر دستیار  56( + نفر استادیار 52نفر دانشیار و  1)نفر هیات علمی  51 اصفهان -5

 تیار نفر دس 50( + نفر استادیار 3+ نفر دانشیار  5)نفر هیات علمی  1 اهواز  -0

 نفر50( + نفر استادیار 7+ نفر دانشیار  0)نفر هیات علمی  1ارومیه  -8

 نفر رزیدنت  0( + استادیار 8+ دانشیار  1+ نفر استاد  0)نفر هیات علمی  1 مشهد -1

 نفر رزیدنت  51( + نفر استادیار 3+ نفر دانشیار  8+ نفر استاد  5)نفر هیات علمی  50 تبریز  -1

 نفر رزیدنت  56( + نفر استادیار 7+ نفر دانشیار  0+ نفر استاد  5) نفر هیات علمی 52شیراز  -6

 نفر رزیدنت 52( + نفر استادیار 1+ نفر دانشیار  5)نفر هیات علمی  1گیالن  -7
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 نفر رزیدنت  81( + نفر استادیار 58+ نفر دانشیار  6+ نفر استاد  1)نفر هیات علمی  08 تهران  -3

نفر  17( نفر استاد یار 1+ نفر دانشیار  7+ نفر استاد  1)نفر هیات علمی  53شهید بهشتی  -1

 رزیدنت 

 نفر رزیدنت  50( + نفر استادیار 3+ نفر دانشیار  5+ نفر استاد 5دانشگاه علوم پزشکی  ایران  -52

 

 . باشند های علوم پزشکي ديگر کشور مشغول به فعالیت مي سايرين در کلیه مراکز دانشگاه –ب 

 72نفر هیات علمی و  06. باشد ر کشور در دو سال اخیر به صورت زیر میدرصد رشد محققات د -5-1

 . باشد می% 1/01که معادل . باشند نفر می 877نفر از مجموع  16نفر دستیار که معادل 

 . اطالعات تفکیکی در صفحه بعد آمده است

 :درصد رشد محققان هیات علمي در سالهای اخیر

 

 نفر 23نفر از  3+  3=  21 %11 نفر 23در مجموع  نفر 5 اصفهان

 نفر 21نفر از  5+  5=  3 1 نفر 1در مجموع  نفر 1 اهواز

 نفر 21نفر از  5+  5=  3 %11 نفر 1در مجموع  نفر 1 اروميه

 نفر 11نفر از  3+  1=  1 1 نفر 1در مجموع  نفر 1 مشهد

 نفر 21نفر از  1+  5=  3 1 نفر 21در مجموع  نفر 1 تبريز

 نفر 23نفر از  3=  3 %11 نفر 2در مجموع  فرن 1 شيراز

 نفر 21نفر از  1 %11 نفر 3در مجموع  نفر 1 گيالن

 نفر 53نفر از  1 %3/25 نفر 15در مجموع  نفر 5 تهران

 نفر 13نفر از  3+  3=  23 %23 نفر 23در مجموع  نفر 1 شهيد بهشتي

 نفر 21نفر از  3 %21 نفر 21در مجموع  نفر 2 ايران

 

 

 .نفر بوده است 50سال اخیر در مراکز غیر تربیت کننده دستیار  0مجموع جذب 



 55 

 :کادر پشتیباني و نسبت محققان به تفکیك مراکز به شرح زير است -6-1
 

 23به  13 13=  15+11 اصفهان

 21به  12 12 اهواز

 1به  23 23 اروميه

 1به  53 53 مشهد

 21به  31 31 تبريز

 21به  13 13 شيراز

 21به  53 53 گيالن

 15به  11 11 تهران

 23به  32 32 شهيد بهشتي

 21به  13 13 ايران
 

نفر در يك میلیون نفر  77/2باشد که به تفکیك در میلیون نفر معادل  نفر مي 167تعداد دستیاران  7-1

 . باشند مي

 .اند ريتي ذکر گرديدهتعداد اعضای هیات علمي به شرح جدول زير با میانگین سابقه مدي  1-9و  8-1
 

 . های علوم پزشکی کشور مشغول به کارند سایرین در سایر دانشگاه

ی  نام دانشگاه
ضا

اع
ت

يأ
ه

 

ي
لم

ع
 

ي
بان

شتي
ر پ

اد
ك

 

ي
لم

 ع
ت

هيا
 

ار
شي

دان
اد 

ست
ا

ار 
دی

ستا
ا

ار 
ستي

د
 

 93 3 - 1 1 11 23 اصفهان

 91 1 - 2 21 12 1 اهواز

 91 3 - 1 23 23 1 اروميه

 12 5 1 1 23 53 1 مشهد

 91 3 2 5 23 31 21 تبریز

 93 3 2 1 3/23 13 21 شيراز

 92 1 - 2 21 53 3 النگي

 63 25 1 3 11 11 15 تهران

 14 3 3 3 23 32 23 شهيدبهشتي

 91 2 9 9 96 12 92 ایران
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 : شاغلین تحقیقاتي در مجموع به تفکیك جنسیت

باشند که شامل  نفر استادیار می 582نشیار و دا 81+ نفر استاد  50نفر شامل  535کل اعضای هیات علمی 

 . باشند نفر دانشیار خانم می 0نفر استادیار خانم و  6

 میانگین سابقه مديريت اعضای علمي 

 سال 22 اصفهان

 سال 21 اهواز

 سال 23 اروميه

 سال 23 مشهد

 سال 23 تبريز

 سال 3/23 شيراز

 سال 21 گيالن

 سال 23 شهيد بهشتي

 سال 25 ايران

 

 های ساختاری شاخص 

 :تعداد مراکز آموزش و تحقیقاتي به تفکیك -7-1

در این بخش با امعان نظر بر اینکه اصوالً هر واحد دانشگاهی اصوالً برای آموزش اورولوژی به دانشجویان 

های  گاه بخش و) پزشکی، دارای اعضای هیات علمی و یا بخش و دپارتمان مستقل اورولوژی

دانشگاه علوم پزشکی یک مرکز آموزشی  است، هر( های فوق تخصصی بیمارستان تخصصی یا فوق

های  های علوم پزشکی دولتی، دانشکده دانیم جز دانشگاه چنان که می. اورولوژی محسوب گردیده است

کنند و  پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی نیز تحت نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی فعالیت می

گردد،  ها تدریس و دانشجوی پزشکی تربیت می دهایی از این دانشگاه که رشته پزشکی در آنتعداد واح

عنوان دانشگاه   توانند به معهذا با توجه به اینکه هریک از این واحدها در این گزارش نمی. قابل توجه است

ت نام جامع علوم پزشکی مجزا تلقی شوند، مجموعة این واحدهای آموزشی پزشکی در سراسر کشور، تح

گرچه ممکن است بتوان هریک از این واحدهای آموزش پزشکی را . اند شده  آورده« دانشگاه آزاد اسالمی»

 .در شهرهای مختلف یک مجموعة مستقل نیز محسوب کرد

ها قرار  های دانشگاه سایت دربارة تعداد مراکز تحقیقاتی مرتبط با اورولوژی، مبنای کسب اطالعات، وب

ن اساس آن دسته از مراکز تحقیقاتی که عناوین آنها به وضوح در حیطه اورولوژی بوده در بر ای. گرفت



 57 

بدیهی است مثالً در مراکز تحقیقات دارویی و بالینی یک دانشگاه نیز ممکن است . اینجا آورده شده است

ین لیست در حیطة داروهای مرتبط با بیماریهای اورولوژیک تحقیقات دامنه داری صورت گیرد که در ا

های دیگر این نوع تداخلهای مراکز پژوهشی از جمله شامل مراکز تحقیقاتی تروما،  لحاظ نشده است مثال

 .ها است مراکز تحقیقاتی سرطان

 :به شرح زیر است مراکز آموزشي اورولوژیبر این اساس فهرست 

، گیالن، مشهد، شیراز، دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران، شهید بهشتی، شاهد تهران، تربیت مدرس

اصفهان، تبریز، همدان، کرمان، کرمانشاه، بیرجند، کردستان، بندرعباس، رفسنجان، یزد، زاهدان، زابل، 

ارومیه، ساری، بابل، اهواز، سمنان، زنجان، اراک، اردبیل، ایالم، بوشهر، جهرم، سبزوار، شاهرود، شهرکرد، 

مجموع مراکز فوق . ستان و یاسوج و نیز دانشگاه آزاد اسالمی فسا، قزوین، قم، کاشان، گلستان، گناباد، لر

 . شود مرکز را شامل می 18

 :در سراسر کشور در حیطه اورولوژی شامل موارد زیر است مراکز تحقیقاتي فعالهمچنین 

 پژوهشکده رویان ( 5

 مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی تهران( 0

 اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران  مرکز تحقیقات( 8

 مرکز تحقیقات اورولوژی اطفال دانشگاه علوم پزشکی تهران( 1

 مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری اداری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی( 1

 مرکز تحقیقات بیمارستان فوق تخصصی هاشمی نژاد( 6

 شگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی مرکز تحقیقات بهداشت باروری طالقانی دان( 7

 اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز -مرکز تحقیقات نفرولوژی( 3

 درمانی ناباروری منتصریه مشهد -مرکز تحقیقاتی( 1

 مرکز تحقیقات باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه( 52

 مرکز تحقیقات اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیالن( 55

، دانشگاه علوم پزشکی شهید زر در علوم پزشکی بیمارستان شهدای تجریشتحقیقات کاربرد لی مرکز (50

 بهشتی
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 نام مركز نشاني اینترنتي

http://www.royaninstitute.org/cmsfa پژوهشكده رويان 

http://vrhrc.tums.ac.ir  مركز تحقيقات بهداشت باروري وليعصر

 دانشگاه علوم پزشكي تهران

http://urc.tums.ac.ir  مركز تحقيقات اورولوژي دانشگاه علوم

 پزشكي تهران

http://www.unrc.ir  مركز تحقيقات بيماريهاي كليوي و مجاري

 اه علوم پزشكي شهيد بهشتياداري دانشگ

http://www.sbmu.ac.ir/sitedirectory/inferlityreproductive  مركز تحقيقات بهداشت باروري طالقاني

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

http://www.hkc.ir  مركز تحقيقات بيمارستان فوق تخصصي

 هاشمي نژاد

http://snurc.sums.ac.ir اورولوژي دانشگاه  -مركز تحقيقات نفرولوژي

 علوم پزشكي شيراز

http://www.mums.ac.ir/ivfcenter/FA       درماني ناباروري منتصريه  -مركز تحقيقاتي

 مشهد

http://firc.kums.ac.ir  مركز تحقيقات باروري و ناباروري دانشگاه

 كرمانشاهعلوم پزشكي 

http://www.gums.ac.ir/vices/articles.php?cat_id=69  مركــز تحقيقـات اورولوژي دانشـگاه علوم

 پزشكي گيالن

http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/leizerResearch/defau

lt.aspx 
مركز تحقيقات كاربرد ليــزر در علــوم 

ستان شهـــداي تجريش، دانشگاه پزشكي بيمار

 علوم پزشكي شهيدبهشتي

 

در بین مراکز آموزشی نیز تنها . از میان مراکز تحقیقاتی فوق همة مراکز تحقیقاتی دولتی است( 8-0

 .همگی وابسته به بخش دولتی هستند دانشگاه آزاد اسالمی غیردولتی بوده، مابقی دانشگاهها

مرکز فوق وب سایت اینترنتی فعال دارند که هم شامل  18ر همة از میان مراکز آموزشی مذکو( 8-8

 .شود مطالب علمی و هم اخبار عمومی مرتبط با این دانشگاه ها می

اگرچه مساله سطح کیفی و میزان دسترسی به وب سایتهای فوق قابل ارزیابی کمی دقیق نیست ولی ( 8-1

تری  های فعال تر طبعاً وب سایت تی وسیعتوان تا حدی قضاوت کرد که مراکز آموزشی و تحقیقا می

  البته این قاعده الزاماً. شود دارند که مطالب موجود در آنها با دقت بیشتر و با فواصل کمتری به روز می

http://www.royaninstitute.org/cmsf
http://vrhrc.tums.ac.ir/
http://urc.tums.ac.ir/
http://www.hkc.ir/
http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/leizer
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های مراکز بزرگ آموزشی فعالیت مستمری ندارند  ها صحیح نیست و برخی سایت دربارة همه وب سایت

 .و برعکس

ارک تحقیقات و فناوری و یا شهرک تحقیقاتی و فناوری فعالی در حال حاضر در حیطة اورولوژی پ( 8-1

های  محیط تأسیسها نیز چنین خبری از  های دانشگاه سایت وجود ندارد و با جستجو در اینترنت و در وب

 . پژوهشی اینچنین وسیع و بزرگ یافت نشد

امل انجمن اورولوژی ایران و انجمن های علمی مرتبط با حیطه اورولوژی دو انجمن علمی ش انجمن( 8-6

ای و زیر گروه های فوق  های منطقه دربارة شاخه. باشند اندویورولوژی و یوروالپاروسکوپی ایران می

تر در محل مناسب در  های جوان و دستیاری انجمن اورولوژی ایران توضیحات مفصل تخصصی و کمیته

 . این گزارش ذکر شده است

های این رشته  شغول تربیت مستمر دستیاران تخصصی اورولوژی یا فلوشیپ مراکز آموزشی که م( 8-7

و انجام امور پژوهشی در زمینه   فلوشیبهستند به عنوان مراکز معتبرکه مشغول به تربیت دستیار و 

با این تعریف مراکز معتبر اورولوژی کشور شامل یازده دانشگاه زیر . اند گرفته شده راورولوژی در نظ

 :هستند

 دانشگاه علوم پزشکی تهران ( 5

 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ( 0

 دانشگاه علوم پزشکی ایران ( 8

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز ( 1

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 1

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( 6

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز ( 7

 دانشگاه علوم پزشکی اهواز ( 3

 ی گیالن دانش گاه علوم پزشک( 1

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ( 52

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ( 55

بیش از یک مرکز آموزشی و درمانی  52-8های مذکور در بند  باید دقت کرد تعدادی از دانشگاه: تبصره 

 8در این میان دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهیدبهشتی هر یک با . شوند و تحقیقاتی را مشتمل می

های علوم پزشکی مشهد، اصفهان، تبریز و اهواز هر یک با دو بیمارستان فعال  بیمارستان و دانشگاه

لذا با توجه به استقالل نسبی هر یک از این مراکز و نیز ارائه خدمات فوق . کنند آموزشی فعالیت می
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در این صورت . دها را یک مرکز ارجاعی مستقل به شمار آور توان هر یک از آن تخصصی در آنها، می

 . مرکز مرجع خواهد بود 51اورولوژی ایران شامل 

عمل آمده توسط انجمن  به از منظر پراکنش متخصصان اورولوژی در سطح کشور در برآوردهای( 3 -8

ست ها در استان های اورولوژیاطالعات جمع آوری شده از نحوه پراکنش  5837اورولوژی ایران در سال 

 .ما آن را در نقشه جغرافیائی کشور به شکل زیر نمودار ساخته ایمبه دست آمد که مختلف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    بهره وری شاخص های عملکردی و 

نگاهی گذرا به سال های گذشته و تالش بی وقفه پژوهشگران حوزه های علمی مختلف گویای آن است 

به دنبال آن پیشرفت های عمده که در سال های اخیر در بخش تحقیقات گامهای مؤثری برداشته شده و  

رشته اورولوژی نیز همگام با سایر گروه های علمی کشور در این میان نقش . ای حاصل گردیده است

آنچه که آئینه تمام نمای کارهای انجام شده در زمینه های تحقیقاتی بوده، . برجسته ای را ایفا نموده است

در واقع . و انتقال اطالعات علمی را بر دوش می کشندنشریات و مجالت مربوطه می باشد که وظیفه ثبت 

در رشته . ارزیابی مجالت و بررسی سیر و تحول آنها نشان دهنده سیر تغییرات مستمر در علوم می باشد

اورولوژی، فهرست اسامی مجالتی که بیشترین میزان مقاالت  این حوزه علمی را به خود اختصاص داده و 

 نقشه پراکنش متخصصان اورولوژی کشور
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 Iranian Journalنشریه باروری  و ناباروری، اورولوژی ایران، : ند عبارتند ازرا به چاپ می رسان آن ها

of Reproductive Medicine و Urology Journal  که هرچهار نشریه درISI  ایندکس شده و

در این قسمت به بررسی ارزش علمی و روند پیشرفتهای کمّی و کیفی در . دارای اعتبار علمی هستند

ها را با سایر مجالت مشابه مورد مقایسه  ورد اشاره، پرداخته شده و اعتبار علمی آنهریک از نشریات م

 . قرار گرفته است

 : مجالت فارسی داخلی )الف

تخصصی که در زمینه های مختلف علوم پزشکی به چاپ می  -نشریه علمی 552در نگاهی کلّی از میان 

با عنایت به . را مورد بررسی قرار گرفته اند "یباروری و نابارور"و  "اورولوژی ایران"رسند دو مجله 

نشریه دیگر در زمینه های رشته های تخصصی در  523و در مقایسه این دو نشریه با  5-8جدول شماره 

می یابیم که مجالت اورولوژی در میان مجالت فارسی داخلی از جایگاه علمی قابل قبولی برخوردار 

 . است

ابي نشريات تخصصي فارسي زبان داخلي علوم پزشکي در شاخصهای ارزي: 6-3جدول شماره 

6300 
 

ف
ردي

 

 نام نشريه
 استنادهای

 1388 

 مقاالت

 1388 

Immediacy 

Index 

 1388 

 

 استنادهای

 1386,1387 

 مقاالت

 1386,1387 

Impact 

Factor 

 1388 

 - 0  +  0 0  +  0 - 0 0 اورولوژی ایران 1

 0.014 37  +  33 1  +  0 0 24 0 باروری و ناباروری 2

 - 2+53 2+2 2 2 2 آسیب شناسی ایران 8

 0.011 52  +  39 1  +  0 0 26 0 ارمغان دانش 1

 0.02 17  +  33 1  +  0 0 16 0 اصول بهداشت روانی 1

 0.025 40  +  40 0  +  2 0 20 0 افق دانش 6

 - 20  +  28 0  +  0 - 0 0 اپیدمیولوژی ایران 7

 0.011 49  +  40 1  +  0 0 24 0 بهبود 3

 - 51  +  0 0  +  0 - 0 0 بیماریهای پوست 1

52 
بیماریهای عفونی و گرمسیری 

 ایران
0 0 - 0  +  0 26  +  55 - 

 0 82  +  54 0  +  0 0 13 0 بینا 55

 0.011 46  +  43 1  +  0 0 32 0 پایش 50

 0 18  +  20 0  +  0 0 10 0 پژوهش پرستاری 58

 60  +  54 0  +  0 - 0 0 پزشکی پژوهش در 51
- 

 

http://www.sid.ir/fa/JCRPaper.asp?ID=1090&Year=1388
http://www.sid.ir/fa/JCRCitationPaper.asp?ID=1090&CitYear=1388&Year=1386&JName=باروري%20و%20ناباروري
http://www.sid.ir/fa/JCRPaper.asp?ID=1090&Year=1387
http://www.sid.ir/fa/JCRPaper.asp?ID=1090&Year=1386
http://www.sid.ir/fa/JCRPaper.asp?ID=1207&Year=1388
http://www.sid.ir/fa/JCRCitationPaper.asp?ID=1207&CitYear=1388&Year=1386&JName=ارمغان%20دانش
http://www.sid.ir/fa/JCRPaper.asp?ID=1207&Year=1387
http://www.sid.ir/fa/JCRPaper.asp?ID=1207&Year=1386
http://www.sid.ir/fa/JCRPaper.asp?ID=1317&Year=1388
http://www.sid.ir/fa/JCRCitationPaper.asp?ID=1317&CitYear=1388&Year=1386&JName=اصول%20بهداشت%20رواني
http://www.sid.ir/fa/JCRPaper.asp?ID=1317&Year=1387
http://www.sid.ir/fa/JCRPaper.asp?ID=1317&Year=1386
http://www.sid.ir/fa/JCRPaper.asp?ID=1187&Year=1388
http://www.sid.ir/fa/JCRCitationPaper.asp?ID=1187&CitYear=1388&Year=1387&JName=افق%20دانش
http://www.sid.ir/fa/JCRPaper.asp?ID=1187&Year=1387
http://www.sid.ir/fa/JCRPaper.asp?ID=1187&Year=1386
http://www.sid.ir/fa/JCRPaper.asp?ID=2735&Year=1387
http://www.sid.ir/fa/JCRPaper.asp?ID=2735&Year=1386
http://www.sid.ir/fa/JCRPaper.asp?ID=1071&Year=1388
http://www.sid.ir/fa/JCRCitationPaper.asp?ID=1071&CitYear=1388&Year=1386&JName=بهبود
http://www.sid.ir/fa/JCRPaper.asp?ID=1071&Year=1387
http://www.sid.ir/fa/JCRPaper.asp?ID=1071&Year=1386
http://www.sid.ir/fa/JCRPaper.asp?ID=1153&Year=1386
http://www.sid.ir/fa/JCRPaper.asp?ID=1134&Year=1387
http://www.sid.ir/fa/JCRPaper.asp?ID=1134&Year=1386
http://www.sid.ir/fa/JCRPaper.asp?ID=1114&Year=1388
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 - 0  +  0 0  +  0 - 0 0 پژوهش در علوم پزشکی 51

 0 68  +  73 0  +  0 0 28 0 پژوهنده 56

 0.046 33  +  32 2  +  1 0 9 0 تازه های علوم شناختی 57

 0 17  +  16 0  +  0 0 9 0 تحقیقات علوم رفتاری 53

 - 0  +  0 0  +  0 - 0 0 تنفس 51

 0 63  +  32 0  +  0 0 8 0 توانبخشی 02

 0.027 42  +  32 2  +  0 0 8 0 حکیم 05

 0.017 32  +  26 1  +  0 0 8 0 حیات 00

 0 44  +  35 0  +  0 0 26 0 خون 08

01 
دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

 (اسرار) سبزوار بهداشتی درمانی
0 8 0 0  +  0 34  +  35 0 

01 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 اردبیل بهداشتی درمانی
0 10 0 0  +  0 57  +  56 0 

 0.008 63  +  65 1  +  0 0 11 0 دانشور 06

 - 34  +  26 0  +  0 - 0 0 سالمند 07

 0 0  +  0 0  +  0 0 7 0 سالمت کار ایران 03

 0 0  +  16 0  +  0 - 16 0 سالمت و محیط 01

 0 16  +  16 0  +  0 0 7 0 شنوایی شناسی 82

 0 24  +  24 0  +  0 0 12 0 طب جنوب 85

 - 18  +  10 0  +  0 - 0 0 طب و تزکیه 80

 0 37  +  38 0  +  0 0 26 0 طبیب شرق 88

 0 28  +  36 0  +  0 0 25 0 علوم دارویی 81

81 
 علوم پزشکی دانشگاه آزادفصلنامه 

 اسالمی
0 24 0 0  +  0 48  +  40 0 

 0 0  +  20 0  +  0 0 12 0 فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران 86

 0 41  +  43 0  +  0 0 11 0 فیزیولوژی و فارماکولوژی 87

 0 47  +  51 0  +  0 0 24 0 فیض 83

 0.011 48  +  46 1  +  0 0 31 0 کومش 81

12 
ای توسعه در آموزش گام ه

 پزشکی
0 11 0 0  +  1 20  +  19 0.026 

 0 29  +  22 0  +  0 0 7 0 گوارش 15

 0.009 50  +  58 1  +  0 0 17 0 گیاهان دارویی 10

 - 0  +  22 0  +  0 - 0 0 لیزر پزشکی 18

 - 0  +  0 0  +  0 - 0 0 مجله آریا 11

 7  +  33 0  +  2 0 16 0 مجله اخالق و تاریخ پزشکی 11
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16 
مجله انجمن آنستزیولوژی و 

 ویژه بتهایمراق
0 0 - 0  +  0 10  +  36 - 

17 
مجله ایرانی آموزش در علوم 

 پزشکی
0 17 0 2  +  4 36  +  51 0.069 

 0 88  +  55 0  +  0 0 13 0 مجله بیماریهای کودکان ایران 13

11 
مجله پزشکی دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه
0 22 0 0  +  0 66  +  55 0 

 0.011 47  +  40 1  +  0 0 20 0 مجله پزشکی هرمزگان 12

15 
مجله پزشکی دانشگاه علوم 

 پزشکی تبریز
0 0 0 0  +  2 95  +  95 0.011 

 - 8  +  0 0  +  0 - 0 0 مجله پزشکی هسته ای ایران 10

 0 41  +  40 0  +  0 0 10 0 مجله پزشکی کوثر 18

 - 8  +  0 0  +  0 - 0 0 مجله پژوهشی دندانپزشکی 11

 - 0  +  0 0  +  0 - 0 0 مجله تحقیقات پزشکی 11

16 
 مجله تحقیقات دامپزشکی

 )دانشگاه تهران)
0 26 0 0  +  1 65  +  98 0.006 

17 
مجله جراحی استخوان و مفاصل 

 ایران
0 0 - 0  +  0 14  +  29 - 

 - 0  +  0 0  +  0 - 0 0 مجله چشم پزشکی ایران 13

 0 24  +  25 0  +  0 0 9 0 مجله دانش و تندرستی 11

62 
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو 

 بهداشتی تحقیقات
0 8 0 0  +  1 28  +  32 0.017 

 3  +  0 0.042 24 1 مجله دانشکده پزشکی 65
156  +  

174 
0.009 

60 
مجله دانشکده دندان پزشکی 

 اصفهان
0 8 0 0  +  0 32  +  32 0 

 0.011 46  +  48 0  +  1 0 34 0 مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 68

61 
مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 

 (دانش آورد  ره)
0 14 0 0  +  1 61  +  57 0.008 

61 

 نشگاه علوم پزشکی جهرممجله دا

علوم پزشکی  مجله دانشکده)

 (جهرم

0 5 0 0  +  0 16  +  16 0 

 0 32  +  26 0  +  0 0 26 0 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 66

 0.012 40  +  41 1  +  0 0 22 0 مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان 67

63 
مجله دانشگاه علوم پزشکی 

 مازندران
0 40 0 0  +  1 80  +  103 0.005 

 0.027 100  +  50 4  +  0 0 25 0 مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران 61
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72 
مجله دانشگاه علوم پزشکی 

 رفسنجان
0 18 0 0  +  1 37  +  56 0.011 

75 
مجله دانشگاه علوم پزشکی 

 شهرکرد
0 27 0 1  +  1 70  +  51 0.017 

 0.008 63  +  56 0  +  1 0 25 0 مجله دانشگاه علوم پزشکی گیالن 70

78 

انشگاه علوم پزشکی و مجله د

درمانی شهید  خدمات بهداشتی

 صدوقی یزد

0 24 0 0  +  0 70  +  61 0 

 0 58  +  55 0  +  0 0 65 0 مجله دانشکده پزشکی اصفهان 71

 0.008 74  +  44 0  +  1 0 29 0 مجله دانشکده پزشکی مشهد 71

76 
مجله دانشکده دندانپزشکی 

 شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی
0 16 0 0  +  0 61  +  60 0 

77 
مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم 

 شیراز پزشکی
0 37 0 0  +  1 48  +  37 0.012 

73 
جامعه اسالمی ) مجله دندانپزشک

 (ایران دندانپزشکان
0 20 0 0  +  0 49  +  60 0 

71 
دانشگاه علوم )مجله دندانپزشکی 

 (تهران پزشکی
0 10 0 0  +  0 40  +  46 0 

 0 58  +  42 0  +  0 0 11 0 مجله دیابت و لیپید ایران 32

35 
مجله روانپزشکی و روانشناسی 

 (اندیشه و رفتار) بالینی ایران
9 33 0.273 2  +  8 51  +  48 0.101 

 0 33  +  34 0  +  0 0 24 0 مجله زنان مامایی و نازایی ایران 30

 0 40  +  40 0  +  0 0.1 10 1 مجله طب نظامی 38

 0 65  +  67 0  +  0 0 31 0 می پزشکیمجله عل 31

 0.014 36  +  33 1  +  0 0 0 0 نونیمجله علمی پزشکی قا 31

36 

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم 

جمهوری اسالمی  پزشکی ارتش

 ایران

0 0 - 0  +  0 29  +  70 - 

37 
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم 

 بابل پزشکی
0 36 0 0  +  0 70  +  63 0 

33 
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 ایالم
0 8 0 0  +  0 32  +  32 0 

31 
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 زنجان
0 30 0 0  +  0 40  +  40 0 

12 
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 کردستان
0 22 0 0  +  0 44  +  44 

0 
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 "ياخته"و  "باروری و ناباروری"و مجله در ادامه بحث شاخص های آني و شاخص تاثیر در د

 .بررسي قرار خواهد گرفتمورد 

 

 

15 
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 گرگان
0 44 0 0  +  2 55  +  57 0.018 

10 
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 بیرجند
0 35 0 0  +  1 53  +  43 0.01 

18 
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین
0 30 0 0  +  1 61  +  59 0.008 

11 
ه علوم پزشکی مجله علمی دانشگا

 بهداشتی درمانی همدان و خدمات
0 10 0 0  +  0 36  +  50 0 

11 
مجله علمی سازمان نظام پزشکی 

 ایران جمهوری اسالمی
0 13 0 0  +  0 57  +  53 0 

 - 9  +  0 0  +  0 - 0 0 مجله علوم پایه پزشکی ایران 16

 0 28  +  22 0  +  0 0 8 0 مجله علوم پزشکی مدرس 17

 0 17  +  25 0  +  0 0 9 0 مجله علوم تشریح ایران 13

11 
مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی 

 ایران
0 8 0 0  +  0 33  +  32 0 

522 
مجله غدد درون ریز و متابولیسم 

 ایران
0 38 0 0  +  0 74  +  54 0 

 0 17  +  18 0  +  0 0 9 0 مجله فیزیک پزشکی ایران 525

520 
مجله گوش، گلو، بینی و حنجره 

 ایران
0 8 0 0  +  0 32  +  38 0 

528 
مجله میکروب شناسی پزشکی 

 ایران
0 0 0 0  +  1 9  +  37 0.022 

 0.085 27  +  20 3  +  1 0 8 0 تمدیریت اطالعات سالم 521

 0 32  +  32 0  +  0 0 16 0 مدیریت سالمت 521

 0 32  +  38 0  +  0 0 8 0 نشریه پرستاری ایران 526

527 
نشریه )نشریه جراحان ایران

 (جراحی ایران
0 14 0 0  +  0 59  +  69 0 

 0.017 31  +  28 1  +  0 0 0 0 نشریه دانشکده پرستاری و مامایی 523

 0 32  +  32 0  +  0 0 39 0 یاخته 521

 - 42  +  28 0  +  0 - 0 0 یافته 552
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 آنالیز شاخص های ارزيابي مجله باروری و ناباروری ايران

Immediacy Factor: 

اروری و  به مقاالت منتشر شده نشریه   1388سال  مقاالت تمام نشریات منتشر شده در استنادهای

 1388 <  24 سال  باروری و ناباروری در نشریه تعداد مقاالت منتشر شده  0>1388 سالدر  ینابارور

 3885 <  0 سالدر   باروری و ناباروریآنی نشریه شاخص 
Impact Factor 

به مقاالت منتشر شده نشریه باروری و   1388سال  مقاالت تمام نشریات منتشر شده در استنادهای

 دری باروری و نابارور نشریه تعداد مقاالت منتشر شده 7138 + 1386 <   0 +  2 سالهای در ناباروری

در سال  و ناباروریباروری تاثیر نشریه خص شا 1387 + <1386  33  +  37 سالهای
1388 > 0.029   

 
 

گفته شده می توان گفت مجله باروری و ناباروری با شاخص تأثیر  به طور کلی با توجه به مطالب

(Impact Factor) 21251  به . عنوانی است 552در میان این لیست  58دارای رتبه  5833در سال

همچنین از نظر . در رده دوازدهم جای گرفته است 5+2لحاظ استنادات در دو سال گذشته نیز با شاخص 

 .قرار دارد 01مقاله در جایگاه  01ر سال گذشته با رشد رشد مقاالت، این نشریه د
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 :مجله تخصصي فارسي 111گاه مجله باروری و ناباروری در میان يجا

 

 رتبه اندکس مورد بررسي

 58 شاخص تأثیر

 50 استنادات در دو سال گذشته

 01 رشد کمي مقاالت

 

الت مربوط به رشـته اورولـوژی دارای   توان گفت که در جمع نشریات داخلی فارسی، مج در مجموع می

ارزش و اعتبار قابل قبولی بوده و این نشریات بر اساس شاخص هـای فـوق در مسـیر پیشـرفت و یـافتن      

 .اعتبار بیشتر قرار دارند 

 :مجالت انگلیسي زبان  داخلي(: ب

زیـر بـه   عنوان نشریه داخلی انگلیسی زبان رشته های تخصصی علوم پزشکی، دو نشریه  512از میان 

 :رشته اورولوژی اختصاص دارد
” UROLOGY JOURNAL” و  “IRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE”  

 0که عناوین مذکور را مـورد بررسـی قـرار میدهـد،      0-8در ادامه مطالب، با عنایت به جدول شماره 

 .مجله تخصصی اورولوژی را با سایر مجالت تخصصی مورد مقایسه قرار گرفته است

 
 1311های ارزيابي نشريات تخصصي انگلیسي زبان داخلي علوم پزشکي در  شاخص: 2-3جدول شماره 

 

No. 

 
Journal's Name 

  
 

Citations 
 2009 

Papers 
 2009 

Immediac
y 

Index 
 2009 

 

Citations 
 2007,2008 

Papers 
 2007,2008 

Impact 
Factor 
 2009  

 

5 IRANIAN JOURNAL OF 
REPRODUCTIVE MEDICINE 

0 287 0 0 36 + 35 0 

0 UROLOGY JOURNAL 1 51 0.02 1 + 2 56 + 62 0.025 

8 IRANIAN JOURNAL OF 
KIDNEY DISEASES (IJKD) 

0 45 0 1 + 1 22 + 45 0.03 

1 ACTA MEDICA IRANICA 0 33 0 0+ 1 101 + 103 0.005 

1 ADVANCES IN COGNITIVE 
SCIENCE 

0 8 0 0 24 + 24 0 

6 ARCHIVES OF IRANIAN 
MEDICINE 

4 108 0.037 2 + 3 109 + 104 0.023 

7 ARMAGHAN DANESH 0 26 0 

 

0 
 

52 + 39 0 
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3 ARYA ATHEROSCLEROSIS 0 15 0 0 35 + 35 0 

1 AUDIOLOGY 0 15 0 0 17 + 16 0 

52 
AVICENNA JOURNAL OF 
MEDICAL BIOTECHNOLOGY 
(AJMB) 

0 16 - 0 0 - 

55 BEHBOOD 0 22 0 0 37 + 42 0 

50 BINA 0 15 0 0 79 + 28 0 

58 BLOOD (KHOON) 0 35 0 0 43 + 42 0 

51 DANESHVAR MEDICINE 0 34 0 0 61 + 62 0 

51 DARU 0 35 0 0 39 + 54 0 

56 FACULTY OF NURSING OF 
MIDWIFERY QUARTERLY 

0 7 0 0 31 + 29 0 

57 FEYZ 0 25 0 0 35 + 49 0 

53 GOVARESH JOURNAL 0 14 0 0 25 + 25 0 

51 HAKIM 0 15 0 0 43 + 34 0 

02 HAYAT 0 8 0 0 32 + 16 0 

05 HEALTH INFORMATION 
MANAGEMENT 

0 18 0 0 35 + 10 0 

00 HEPATITIS MONTHLY 0 26 0 0 39 + 52 0.011 

08 
INTERNATIONAL JOURNAL 
OF ENDOCRINOLOGY AND 
METABOLISM (IJEM) 

0 8 0 0 34 + 32 0.03 

01 
INTERNATIONAL JOURNAL 
OF FERTILITY AND 
STERILITY 

0 32 0 0 26 + 32 0 

01 

INTERNATIONAL JOURNAL 
OF HEMATOLOGY-
ONCOLOGY AND STEM 
CELL RESEARCH 

0 71 - 0 0 - 

06 IRAN JOURNAL OF 
NURSING (IJN) 

0 16 0 0 32 + 38 0 

07 IRAN OCCUPATIONAL 
HEALTH JOURNAL 

0 0 - 0 0 - 

03 IRANIAN BIOMEDICAL 
JOURNAL 

0 24 0 0 38 + 35 0 

01 IRANIAN ENDODONTIC 
JOURNAL (IEJ) 

0 16 0 0 24 + 37 0 

82 IRANIAN HEART JOURNAL 
(IHJ) 

0 19 0 0 32 + 45 0 

85 
IRANIAN JOURNAL OF 
ALLERGY, ASTHMA AND 
IMMUNOLOGY (IJAAI) 

0 19 0 0 44 + 36 0 

80 

IRANIAN JOURNAL OF 
ANAESTHESIOLOGY AND 
INTENSIVE CARE 
 

 

0 0 - 0 26 + 9 - 
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88 
IRANIAN JOURNAL OF 
ARTHROPOD-BORNE 
DISEASES 

0 9 0 0 17 + 17 0 

81 IRANIAN JOURNAL OF 
BASIC MEDICAL SCIENCES 

0 33 0 0 34 + 32 0 

81 IRANIAN JOURNAL OF 
BLOOD AND CANCER (IJBC) 

0 1 - 0 0+ 8 0 

86 IRANIAN JOURNAL OF 
CANCER PREVENTION 

0 25 - 0 0+ 35 0 

87 IRANIAN JOURNAL OF 
CHILD NEUROLOGY (IJCN) 

0 18 0 0 16 + 30 0 

83 
IRANIAN JOURNAL OF 
CLINICAL INFECTIOUS 
DISEASES 

0 22 0 0 1 + 45 0.022 

81 IRANIAN JOURNAL OF 
DERMATOLOGY 

0 0 - 0 43 + 48 - 

12 
IRANIAN JOURNAL OF 
DIABETES AND LIPID 
DISORDERS 

0 0 - 0 46 + 12 - 

15 
IRANIAN JOURNAL OF 
ENDOCRINOLOGY AND 
METABOLISM (IJEM) 

0 62 0 0+ 1 46 + 62 0.009 

10 

IRANIAN JOURNAL OF 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
SCIENCE AND 
ENGINEERING (IJEHSE) 

1 39 0.026 2 + 2 40 + 41 0.049 

18 IRANIAN JOURNAL OF 
EPIDEMIOLOGY 

0 12 0 0 10 + 16 0 

11 
IRANIAN JOURNAL OF 
HEALTH AND 
ENVIRONMENT 

0 24 - 0 0+ 8 0 

11 IRANIAN JOURNAL OF 
IMMUNOLOGY (IJI) 

1 21 0.048 0 31 + 31 0.016 

16 
IRANIAN JOURNAL OF 
INFECTIOUS DISEASES 
AND TROPICAL MEDICINE 

0 0 0 1 + 1 48 + 1 0.041 

17 IRANIAN JOURNAL OF 
MEDICAL EDUCATION 

0 16 0 0 21 + 62 0.012 

13 
IRANIAN JOURNAL OF 
MEDICAL HYPOTHESES 
AND IDEAS 

0 0 - 0 8 + 10 - 

11 IRANIAN JOURNAL OF 
MEDICAL MICROBIOLOGY 

0 0 - 0 27 + 16 - 

12 IRANIAN JOURNAL OF 
MEDICAL PHYSICS 

0 17 0 0 8 + 8 0 

15 IRANIAN JOURNAL OF 
MEDICAL SCIENCES (IJMS) 

0 51 0 0 60 + 54 0 

10 IRANIAN JOURNAL OF 
NEUROLOGY 

0 21 0 0 0+ 10 0 

18 
IRANIAN JOURNAL OF 
NUCLEAR MEDICINE 
 

0 8 0 0 13 + 16 0 
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11 
IRANIAN JOURNAL OF 
NURSING AND MIDWIFERY 
RESEARCH (IJNMR) 

0 25 0 0 1 + 33 0 

11 IRANIAN JOURNAL OF 
NURSING RESEARCH 

0 10 0 0 16 + 20 0 

16 
IRANIAN JOURNAL OF 
NUTRITION SCIENCES & 
FOOD TECHNOLOGY 

0 16 0 0 32 + 33 0 

17 

IRANIAN JOURNAL OF 
OBSTETRICS, 
GYNEOCOLOGY AND 
INFERTILITY 

0 26 0 0 32 + 43 0 

13 IRANIAN JOURNAL OF 
OPHTHALMOLOGY 

0 38 0 0 10 + 43 0 

11 IRANIAN JOURNAL OF 
ORTHOPAEDIC SURGERY 

0 0 - 0 22 + 14 - 

62 IRANIAN JOURNAL OF 
PARASITOLOGY 

0 29 0 6 + 4 34 + 39 0.137 

65 IRANIAN JOURNAL OF 
PATHOLOGY (IJP) 

0 42 0 0 39 + 44 0 

60 IRANIAN JOURNAL OF 
PEDIATRICS 

0 51 0 0 104 + 76 0 

68 
IRANIAN JOURNAL OF 
PHARMACEUTICAL 
RESEARCH (IJPR) 

0 34 0 0 45 + 44 0.011 

61 
IRANIAN JOURNAL OF 
PHARMACEUTICAL 
SCIENCES 

0 8 0 0 30 + 22 0 

61 
IRANIAN JOURNAL OF 
PHARMACOLOGY AND 
THERAPEUTICS (IJPT) 

0 0 - 0 34 + 22 - 

66 IRANIAN JOURNAL OF 
PSYCHIATRY 

0 14 0 0 20 + 28 0.042 

67 

IRANIAN JOURNAL OF 
PSYCHIATRY AND 
BEHAVIORAL SCIENCES 
(IJPBS) 

1 22 0.045 0+ 4 9 + 20 0.138 

63 
IRANIAN JOURNAL OF 
PSYCHIATRY AND CLINICAL 
PSYCHOLOGY 

0 44 0 0 42 + 49 0 

61 IRANIAN JOURNAL OF 
PUBLIC HEALTH 

0 106 0 0 63 + 83 0.014 

72 
IRANIAN JOURNAL OF 
RADIATION RESEARCH 
(IJRR) 

0 8 0 0 32 + 32 0 

75 IRANIAN JOURNAL OF 
RADIOLOGY 

0 178 0 0 29 + 47 0 

70 IRANIAN JOURNAL OF 
SURGERY 

0 25 0 0 50 + 54 0 

78 
IRANIAN RED CRESCENT 
MEDICAL JOURNAL (IRCMJ) 
 

1 93 0.011 0+ 4 41 + 68 0.037 

http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=10201&Year=2009
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=10201&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=10201&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=10754&Year=2009
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=10754&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=10754&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=7715&Year=2009
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=7715&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=7715&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=3537&Year=2009
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=3537&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=3537&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=2343&Year=2009
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=2343&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=2343&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=3948&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=3948&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=8015&Year=2009
http://www.sid.ir/en/JCRCitationPaper.asp?ID=8015&CitYear=2009&Year=2007&JName=IRANIAN%20JOURNAL%20OF%20PARASITOLOGY
http://www.sid.ir/en/JCRCitationPaper.asp?ID=8015&CitYear=2009&Year=2008&JName=IRANIAN%20JOURNAL%20OF%20PARASITOLOGY
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=8015&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=8015&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=8281&Year=2009
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=8281&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=8281&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=2358&Year=2009
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=2358&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=2358&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=2362&Year=2009
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=2362&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=2362&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=4452&Year=2009
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=4452&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=4452&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=3969&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=3969&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=7240&Year=2009
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=7240&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=7240&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRCitationPaper.asp?ID=10615&CitYear=2009&Year=2009&JName=IRANIAN%20JOURNAL%20OF%20PSYCHIATRY%20AND%20BEHAVIORAL%20SCIENCES%20(IJPBS)
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=10615&Year=2009
http://www.sid.ir/en/JCRCitationPaper.asp?ID=10615&CitYear=2009&Year=2008&JName=IRANIAN%20JOURNAL%20OF%20PSYCHIATRY%20AND%20BEHAVIORAL%20SCIENCES%20(IJPBS)
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=10615&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=10615&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=257&Year=2009
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=257&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=257&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=296&Year=2009
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=296&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=296&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=2361&Year=2009
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=2361&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=2361&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=2354&Year=2009
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=2354&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=2354&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=4417&Year=2009
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=4417&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=4417&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRCitationPaper.asp?ID=3949&CitYear=2009&Year=2009&JName=IRANIAN%20RED%20CRESCENT%20MEDICAL%20JOURNAL%20(IRCMJ)
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=3949&Year=2009
http://www.sid.ir/en/JCRCitationPaper.asp?ID=3949&CitYear=2009&Year=2008&JName=IRANIAN%20RED%20CRESCENT%20MEDICAL%20JOURNAL%20(IRCMJ)
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=3949&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=3949&Year=2008


 71 

71 IRANIAN SOUTH MEDICAL 
JOURNAL 

0 24 0 0 24 + 12 0 

71 JAHROM MEDICAL 
JOURNAL 

0 13 0 0 8 + 16 0 

76 

JOURNAL OF ARAK 
UNIVERSITY OF MEDICAL 
SCIENCES (RAHAVARD-E 
DANESH) 

0 28 0 0 56 + 61 0 

77 
JOURNAL OF ARDABIL 
UNIVERSITY OF MEDICAL 
SCIENCES (JAUMS) 

0 0 - 0 70 + 43 - 

73 

JOURNAL OF ARMY 
UNIVERSITY OF MEDICAL 
SCIENCES OF THE I.R. 
IRAN (JAUMS) 

0 0 - 0 71 + 46 - 

71 
JOURNAL OF BABOL 
UNIVERSITY OF MEDICAL 
SCIENCES (JBUMS) 

0 36 0 0 64 + 56 0 

32 
JOURNAL OF BIRJAND 
UNIVERSITY OF MEDICAL 
SCIENCES 

0 50 0 0 43 + 49 0 

35 JOURNAL OF DENTAL 
MEDICINE 

0 20 0 0 48 + 40 0 

30 JOURNAL OF DENTAL 
SCHOOL 

0 14 0 0 61 + 42 0 

38 
JOURNAL OF DENTISTRY 
(SHIRAZ UNIVERSITY OF 
MEDICAL SCIENCES) 

0 58 0 0 43 + 36 0 

31 
JOURNAL OF DENTISTRY 
OF TEHRAN UNIVERSITY 
OF MEDICAL SCIENCES 

0 16 0 0+ 1 31 + 32 0.016 

31 
JOURNAL OF GORGAN 
UNIVERSITY OF MEDICAL 
SCIENCES 

0 58 0 0 42 + 55 0 

36 
JOURNAL OF GUILAN 
UNIVERSITY OF MEDICAL 
SCIENCES 

0 37 0 0 40 + 61 0 

37 JOURNAL OF HEALTH 
ADMINISTRATION 

0 24 0 0 32 + 32 0 

33 
JOURNAL OF ILAM 
UNIVERSITY OF MEDICAL 
SCIENCES 

0 16 0 0 23 + 32 0 

31 
JOURNAL OF IRAN 
UNIVERSITY OF MEDICAL 
SCIENCES 

0 50 0 0 100 + 50 0 

12 JOURNAL OF IRANIAN 
ANATOMICAL SCIENCES 

0 0 - 0 22 + 25 - 

15 JOURNAL OF ISFAHAN 
DENTAL SCHOOL 

0 15 0 0 32 + 32 0 

10 
JOURNAL OF ISFAHAN 
MEDICAL SCHOOL (I.U.M.S) 
 

0 100 0 0 83 + 56 0 
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18 
JOURNAL OF KERMAN 
UNIVERSITY OF MEDICAL 
SCIENCES 

0 22 0 0 38 + 42 0 

11 JOURNAL OF MASHHAD 
DENTAL SCHOOL 

0 46 0 0 62 + 48 0 

11 
JOURNAL OF MAZANDARAN 
UNIVERSITY OF MEDICAL 
SCIENCES 

0 70 0 0 115 + 85 0 

16 JOURNAL OF MEDICAL 
COUNCIL OF I.R.I. 

0 25 0 0 38 + 41 0 

17 JOURNAL OF MEDICAL 
EDUCATION 

0 8 0 0 16 + 16 0 

13 
JOURNAL OF MEDICAL 
ETHICS AND HISTORY OF 
MEDICINE 

0 0 - 0 0+ 8 - 

11 JOURNAL OF MEDICAL 
RESEARCH (JMR) 

0 0 - 0 0 - 

522 JOURNAL OF MEDICINAL 
PLANTS 

0 53 0 0+ 2 53 + 62 0.017 

525 JOURNAL OF MILITARY 
MEDICINE 

0 18 0 0 29 + 38 0 

520 JOURNAL OF OPHTHALMIC 
AND VISION RESEARCH 

4 50 0.08 0+ 1 26 + 20 0.022 

528 

JOURNAL OF RAFSANJAN 
UNIVERSITY OF MEDICAL 
SCIENCES AND HEALTH 
SERVICES 

0 24 0 0 42 + 41 0 

521 JOURNAL OF 
REHABILITATION 

0 19 0 0 61 + 34 0 

521 
JOURNAL OF 
REPRODUCTION AND 
INFERTILITY 

0 34 0 0 39 + 32 0 

526 JOURNAL OF RESEARCH IN 
BEHAVIOURAL SCIENCES 

0 9 0 0 17 + 16 0 

527 JOURNAL OF RESEARCH IN 
MEDICAL SCIENCES (JRMS) 

0 58 0 1 + 1 67 + 60 0.016 

523 
JOURNAL OF SABZEVAR 
SCHOOL OF MEDICAL 
SCIENCES 

0 16 0 0 34 + 9 0 

521 

JOURNAL OF SCHOOL OF 
PUBLIC HEALTH AND 
INSTITUTE OF PUBLIC 
HEALTH RESEARCH 

0 8 0 0 32 + 8 0 

552 

JOURNAL OF SHAHID 
SADOUGHI UNIVERSITY OF 
MEDICAL SCIENCES AND 
HEALTH SERVICES 

0 35 0 0 58 + 52 0 

555 

JOURNAL OF THE FACULTY 
OF MEDICINE 
 

 

0 14 0 0 60 + 45 0 
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550 

JOURNAL OF URBAN 
HEALTH (BULLETIN OF THE 
NEW YORK ACADEMY OF 
MEDICINE) 

0 0 - 0 0 - 

558 

JOURNAL OF ZANJAN 
UNIVERSITY OF MEDICAL 
SCIENCES AND HEALTH 
SERVICES 

0 40 0 0 38 + 40 0 

551 KNOWLEDGE AND HEALTH 0 17 0 0 16 + 24 0 

551 KOOMESH 0 30 0 0 51 + 47 0 

556 KOWSAR MEDICAL 
JOURNAL 

0 10 0 0 42 + 40 0 

557 LASER IN MEDICINE 0 0 - 0 0+ 10 - 

553 MAJALLAH-I-
DANDANPIZISHKI 

0 32 0 0 60 + 51 0 

551 MEDICAL JOURNAL OF 
HORMOZGAN UNIVERSITY 

0 10 0 0 50 + 31 0 

502 
MEDICAL JOURNAL OF 
MASHHAD UNIVERSITY OF 
MEDICAL SCIENCES 

0 28 0 0 75 + 39 0 

505 
MEDICAL JOURNAL OF 
TABRIZ UNIVERSITY OF 
MEDICAL SCIENCES 

0 20 0 0 100 + 71 0 

500 
MEDICAL JOURNAL OF THE 
ISLAMIC REPUBLIC OF 
IRAN (MJIRI) 

0 0 - 0 0 - 

508 
MEDICAL SCIENCES 
JOURNAL OF ISLAMIC 
AZAD UNIVERSITY 

0 36 0 0 0+ 35 0 

501 
MEMORIAS DO INSTITUTO 
OSWALDO CRUZ RIO DE 
JANEIRO 

0 0 0 0 0 1 

501 MODARES JOURNAL OF 
MEDICAL SCIENCES 

0 19 0 0 17 + 22 0 

506 OFOGH-E-DANESH 0 30 0 0 40 + 40 0 

507 PAYESH 0 43 0 0 45 + 41 0 

503 PEJOUHANDEH 0 44 0 0 66 + 72 0 

501 PHARMACEUTICAL 
SCIENCES 

0 39 0 0 28 + 28 0 

582 PHYSIOLOGY AND 
PHARMACOLOGY 

0 23 0 0 40 + 42 0 

585 
QOM UNIVERSITY OF 
MEDICAL SCIENCES 
JOURNAL 

0 34 0 0 16 + 34 0 

580 SALMAND 0 0 - 0 27 + 16 - 

588 

SCIENTIFIC JOURNAL OF 
FORENSIC MEDICINE 
 

 

0 8 0 0 34 + 31 0 
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581 

SCIENTIFIC JOURNAL OF 
HAMADAN UNIVERSITY OF 
MEDICAL SCIENCES AND 
HEALTH SERVICES 

0 20 0 0 51 + 36 0 

581 
SCIENTIFIC JOURNAL OF 
KURDISTAN UNIVERSITY 
OF MEDICAL SCIENCES 

0 22 0 0 44 + 33 0 

586 SCIENTIFIC MEDICAL 
JOURNAL 

0 46 0 

0 
 

 

64 + 67 0 

587 
SHAHREKORD UNIVERSITY 
OF MEDICAL SCIENCES 
JOURNAL 

0 57 0 0 52 + 53 0 

583 SHIRAZ E MEDICAL 
JOURNAL 

0 28 0 0 19 + 25 0 

581 STRIDES IN DEVELOPMENT 
OF MEDICAL EDUCATION 

0 11 0 0 18 + 19 0 

512 TABIB-E-SHARGH 0 35 0 0 37 + 38 0 

515 TANAFFOS 0 49 0 0+ 1 53 + 56 0.009 

510 TEB VA TAZKIEH 0 0 - 0 0+ 17 - 

518 TEHRAN UNIVERSITY 
MEDICAL JOURNAL (TUMJ) 

0 64 0 0 174 + 158 0 

511 THE IRANIAN JOURNAL OF 
OTORHINOLARYNGOLOGY 

0 16 0 0 39 + 24 0 

511 
THE JOURNAL OF QAZVIN 
UNIVERSITY OF MEDICAL 
SCIENCES 

0 44 0 0 59 + 62 0 

516 
THE JOURNAL OF TEHRAN 
UNIVERSITY HEART 
CENTER 

0 41 0 0 39 + 28 0 

517 
THE JOURNAL OF URMIA 
UNIVERSITY OF MEDICAL 
SCINCES 

0 34 0 0 54 + 68 0 

513 
THE QUARTERLY JOURNAL 
OF FUNDAMENTALS OF 
MENTAL HEALTH 

0 24 0 0 8 + 23 0 

149 YAFT-E 0 0 - 0 40 + 37 - 

150 YAKHTEH 0 286 0 1 + 2 32 + 228 0.012 

 

 مجله  (Impact Factor)با توجه به جدول فوق مالحظه می گردد که از نظر شاخص تأثیر 

UROLOGY JOURNAL  نشریه تخصصی علوم  512دارای رتبه هفتم در میان  21201با شاخص

 . پزشکی در کشور می باشد

 IRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVEنظر رشد مقاالت ارجاعی مجله همچنین از

MEDICINE  از نظر شاخص تأثیر . مقاله در رده اول در سال گذشته قرار گرفته است 037با

در رتبه ششم قرار دارد  2120با شاخص  UROLOGY JOURNALمجله ( Immediate Factor)آنی
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http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=7989&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=3872&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=3872&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=262&Year=2009
http://www.sid.ir/en/JCRCitationPaper.asp?ID=262&CitYear=2009&Year=2007&JName=YAKHTEH
http://www.sid.ir/en/JCRCitationPaper.asp?ID=262&CitYear=2009&Year=2008&JName=YAKHTEH
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=262&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=262&Year=2008
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 UROLOGY JOURNALمجله در مجله در دو سال گذشته از نظر میزان ارجاع به مقاالت چاپ شده . 

در رتبه سوم در کنار چهار نشریه دیگر ، قرار  5در رتبه ششم و در سال گذشته با اندکس  0+5با اندکس 

 .گرفته است

در مقام  UROLOGY JOURNALمقاله ، مجله   60+16از نظر رشد مقاالت در دو سال گذشته با رشد 

 .سیزدهم جای دارد

 

 :مجله تخصصي به زبان انگلیسي 151در میان  UROLOGY JOURNAL گاه ايج
 

 رتبه اندکس مورد بررسي

 7 شاخص تأثیر

 6 شاخص تأثیر آني

 8 استنادات در دو سال گذشته

 5 رشد کمي مقاالت

 

های ارزیابی نشریات برای دو نشریه رشته اورولوژی در ذیل به تفکیک آورده  آنالیز تفکیکی رشد شاخص

 .شده است 

 : UROLOGY JOURNALشاخص های ارزيابي مجله 

 

 :  (Immediacy Factor)در وجه شاخص آنی

 :   نشریه  به مقاالت منتشر شده  0221 سال مقاالت تمام نشریات منتشر شده در استنادهای

 5:  0221 سال در

 15:  0221ل سا در   نشریه تعداد مقاالت منتشر شده

 2120:  0221سال آنی نشریه در  شاخص

 :  (Impact Fagtor)در وجه شاخص تأثیر 

 سالدر  به مقاالت منتشر شده نشریه   0221سال مقاالت تمام نشریات منتشر شده در استنادهای

 0+5:  0223+0227 های

 60+16:  0223+0227 های سال در ناباروری باروری و   نشریه تعداد مقاالت منتشر شده

 21201:  0221  در سال تاثیر نشریه شاخص
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 : IRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINEشاخص های ارزيابي مجله 

 :مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر خارجي ( ج 

از نظر تعداد مقاالت چاپ شده در نشریات خارجی که در زمینه رشته اورولوژی فعالیت دارند در سال 

استخراج می گردد در  8-8همانطور از جدول شماره . افت قابل مالحظه ای را شاهد بوده ایم  0221

مقاله از ایرانیان در مجالت خارج از کشور به ثبت  00سال  در مجموع دو 0223و  0227سالهای 

به یک مقاله می رسد  الزم به ذکر است که ارقام مربوط به  0221رسیده است که این عدد در سال 

به سبب لحاظ شدن در آنالیزهای مربوط به ( UROLOGY JOURNALداده های مربوط به ) 06شماره 

اگرچه که در داده های مربوط به این مجله هم شاهد . دیده اندمجالت داخلی انگلیسی زبان حذف گر

 (.هستیم 0221مقاله در سال  15به  0223مقاله در سال  60سیر نزولی از 

 

لیست مجالت خارجي اورولوژيکي که مقاالت نويسندگان ايراني در آنها به :  7-7جدول شماره 

 (نبا دو سال گذشته آ 2009مقايسه سال .) چاپ رسیده است
No. Journal's Name  Citations 

2009 
Papers 
 2009 

Immediacy 
Index 
 2009  

Citations 
 2007,20
08 

Papers 
 2007,200
8 

Im
p

a
c
t 

F
a

c
to

r 

 2
0

0
9

  

 

1 AMERICAN JOURNAL 
OF UROLOGY 

0 0 - 0 0 - 

2 BRAZILIAN JOURNAL 
OF UROLOGY 
 

0 0 - 0 0 - 

 سال در نشريه به مقاالت منتشر شده 2009 سال مقاالت تمام نشريات منتشر شده در ستنادهایا

2009  :0 

 037:  0221ل سا در نشریه تعداد مقاالت منتشر شده

 2:  0221آنی نشریه در سال  شاخص

 :  (Impact Fagtor)در وجه شاخص تأثیر

 سالهایدر به مقاالت منتشر شده نشریه   0221سال نشریات منتشر شده درمقاالت تمام  استنادهای

0227+0223  :2+2 

 86+81:  0223+0227 سالهای در ناباروری باروری و   نشریه تعداد مقاالت منتشر شده

 2:  0221  در سال تاثیر نشریه شاخص
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7 BRITISH JOURNAL OF  
UROLOGY 

0 0 - 0 0 - 

4 CANADIAN JOURNAL 
OF UROLOGY 

0 0 - 0 0+ 1 - 

5 CHILD NEPHROLOGY 
AND UROLOGY 

0 0 - 0 0 - 

6 CURRENT OPINION IN 
UROLOGY 

0 0 - 0 0 - 

7 EUROPEAN UROLOGY 0 0 - 0 1 + 1 - 

8 EUROPEAN UROLOGY 
SUPPLEMENT 

0 0 - 0 0 - 

9 GERIATRIC 
NEPHROLOGY AND 
UROLOGY 

0 0 - 0 0 - 

10 INDIAN JOURNAL OF 
UROLOGY 

0 0 - 0 0 - 

11 INTERNATIONAL 
BRAZILIAN JOURNAL 
OF UROLOGY 

0 0 - 0 0 - 

12 INTERNATIONAL 
JOURNAL OF UROLOGY 

0 0 0 1 + 1 1 + 1 1 

17 INTERNATIONAL 
UROLOGY AND 
NEPHROLOGY 

0 1 0 0 0+ 1 0 

14 INTERNET JOURNAL OF 
UROLOGY 

0 0 - 0 0 - 

15 INVESTIGATIVE 
UROLOGY 

0 0 - 0 0 - 

16 IRANIAN JOURNAL OF 
UROLOGY 

0 0 - 0 0 - 

17 JOURNAL OF 
ENDOUROLOGY / 
ENDOUROLOGICAL 
SOCIETY 

0 0 - 0 2 + 2 - 

18 JOURNAL OF 
PEDIATRIC UROLOGY 

0 0 - 0 0 - 

19 JOURNAL OF UROLOGY 0 0 - 0 8 + 2 - 

20 MINERVA UROLOGICA 
E NEFROLOGICA: THE 
ITALIAN JOURNAL OF 
UROLOGY AND 
NEPHROLOGY 

0 0 0 0 0 1 

21 NATURE CLINICAL 
PRACTICE UROLOGY 

0 0 - 0 0 - 

22 PROGRESS IN 
UROLOGY 

0 0 - 0 0 - 

27 REVIEWS IN UROLOGY 0 0 - 0 0 - 

http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=8349&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=3639&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=3639&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRCitationPaper.asp?ID=6093&CitYear=2009&Year=2007&JName=INTERNATIONAL%20JOURNAL%20OF%20UROLOGY
http://www.sid.ir/en/JCRCitationPaper.asp?ID=6093&CitYear=2009&Year=2008&JName=INTERNATIONAL%20JOURNAL%20OF%20UROLOGY
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=6093&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=6093&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=2203&Year=2009
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=2203&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=1561&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=1561&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=1258&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=1258&Year=2008
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24 SEMINARS UROLOGY 0 0 - 0 0 - 

25 UROLOGY 0 0 - 0 1 + 2 - 

27 UROLOGY RESEARCH 0 0 0 0+ 1 1 + 1 0.5 

28 WORLD JOURNAL 
UROLOGY 

0 0 - 0 0 - 

 

ها به چاپ لیست مجالت خارجي اورولوژيکي که مقاالت نويسندگان ايراني در آن: 4-7جدول شماره 

 (با دو سال گذشته آن 2008مقايسه سال .) رسیده است 

 
No

. 
Journal's Name 

 
Citation

s 
 2008 

Papers 
 2008 

Immediac
y 

Index 
 2008 

 

Citations 
 2006,2007 

Papers 
 2006,2007 

Im
p

a
c
t 

F
a

c
to

r 

 2
0

0
8

  

 

1 AMERICAN JOURNAL 

OF UROLOGY 
0 0 - 0 0 - 

0 BRAZILIAN JOURNAL 

OF UROLOGY 
0 0 - 0 0 - 

8 BRITISH JOURNAL OF 
UROLOGY 

0 0 - 0 0 - 

1 CANADIAN JOURNAL 
OF UROLOGY 

1 1 1 0 0 0 

1 CHILD NEPHROLOGY 

AND UROLOGY 
0 0 - 0 0 - 

6 CURRENT OPINION IN 

UROLOGY 
0 0 0 0 0 1 

7 EUROPEAN UROLOGY 0 1 0 0 0+ 1 0 

3 EUROPEAN UROLOGY 

SUPPLEMENT 
0 0 - 0 0 - 

1 GERIATRIC 
NEPHROLOGY AND 

UROLOGY 

0 0 - 0 0 - 

52 INDIAN JOURNAL OF 

UROLOGY 
0 0 - 0 0+ 1 - 

55 INTERNATIONAL 

BRAZILIAN JOURNAL 
OF UROLOGY 

0 0 - 0 1 + 2 - 

50 INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 

UROLOGY 

0 1 0 0 4 + 1 0.4 

58 INTERNATIONAL 

UROLOGY AND 
NEPHROLOGY 

0 1 0 0 0 0 

http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=2070&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=2070&Year=2008
http://www.sid.ir/en/JCRCitationPaper.asp?ID=8387&CitYear=2009&Year=2008&JName=UROLOGY%20RESEARCH
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=8387&Year=2007
http://www.sid.ir/en/JCRPaper.asp?ID=8387&Year=2008
http://www.sid.ir/En/JCRCitationPaper.asp?ID=8349&CitYear=2008&Year=2008&JName=CANADIAN%20JOURNAL%20OF%20UROLOGY
http://www.sid.ir/En/JCRPaper.asp?ID=8349&Year=2008
http://www.sid.ir/En/JCRPaper.asp?ID=3639&Year=2008
http://www.sid.ir/En/JCRPaper.asp?ID=3639&Year=2007
http://www.sid.ir/En/JCRPaper.asp?ID=11754&Year=2007
http://www.sid.ir/En/JCRPaper.asp?ID=7442&Year=2006
http://www.sid.ir/En/JCRPaper.asp?ID=7442&Year=2007
http://www.sid.ir/En/JCRPaper.asp?ID=6093&Year=2008
http://www.sid.ir/En/JCRPaper.asp?ID=6093&Year=2006
http://www.sid.ir/En/JCRPaper.asp?ID=6093&Year=2007
http://www.sid.ir/En/JCRPaper.asp?ID=2203&Year=2008
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51 INTERNET JOURNAL 

OF UROLOGY 
0 0 0 0 0 1 

51 INVESTIGATIVE 
UROLOGY 

0 0 - 0 0 - 

56 IRANIAN JOURNAL OF 
UROLOGY 

0 0 - 0 0 - 

57 JOURNAL OF 

ENDOUROLOGY / 

ENDOUROLOGICAL 
SOCIETY 

0 2 0 0 4 + 2 0 

53 JOURNAL OF 
PEDIATRIC UROLOGY 

0 0 - 0 0+ 1 - 

51 JOURNAL OF 

UROLOGY 
0 2 0 0 5 + 8 0 

02 MINERVA UROLOGICA 

E NEFROLOGICA: THE 
ITALIAN JOURNAL OF 

UROLOGY AND 

NEPHROLOGY 

0 0 - 0 0+ 1 - 

05 NATURE CLINICAL 

PRACTICE UROLOGY 
0 0 - 0 0 - 

00 PROGRESS IN 
UROLOGY 

0 0 - 0 0 - 

08 REVIEWS IN 
UROLOGY 

0 0 - 0 0 - 

01 SCANDINAVIAN 

JOURNAL OF 

UROLOGY AND 
NEPHROLOGY 

0 0 - 0 0 - 

01 SEMINARS UROLOGY 0 0 - 0 0 - 

06 UROLOGY 0 2 0 0 3 + 1 0 

03 UROLOGY RESEARCH 0 1 0 1 + 1 1 + 1 1 

01 WORLD JOURNAL 

UROLOGY 
0 0 - 0 0 - 

 

 

http://www.sid.ir/En/JCRPaper.asp?ID=1561&Year=2008
http://www.sid.ir/En/JCRPaper.asp?ID=1561&Year=2006
http://www.sid.ir/En/JCRPaper.asp?ID=1561&Year=2007
http://www.sid.ir/En/JCRPaper.asp?ID=8935&Year=2007
http://www.sid.ir/En/JCRPaper.asp?ID=1258&Year=2008
http://www.sid.ir/En/JCRPaper.asp?ID=1258&Year=2006
http://www.sid.ir/En/JCRPaper.asp?ID=1258&Year=2007
http://www.sid.ir/En/JCRPaper.asp?ID=11245&Year=2007
http://www.sid.ir/En/JCRPaper.asp?ID=2070&Year=2008
http://www.sid.ir/En/JCRPaper.asp?ID=2070&Year=2006
http://www.sid.ir/En/JCRPaper.asp?ID=2070&Year=2007
http://www.sid.ir/En/JCRPaper.asp?ID=8387&Year=2008
http://www.sid.ir/En/JCRCitationPaper.asp?ID=8387&CitYear=2008&Year=2006&JName=UROLOGY%20RESEARCH
http://www.sid.ir/En/JCRCitationPaper.asp?ID=8387&CitYear=2008&Year=2007&JName=UROLOGY%20RESEARCH
http://www.sid.ir/En/JCRPaper.asp?ID=8387&Year=2006
http://www.sid.ir/En/JCRPaper.asp?ID=8387&Year=2007
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 سال اخیر 4چاپ شده در نمودار تعداد مقاالت 

 

سال  1طی الت به چاپ رسیده در افوق بدست می آید آمار تعداد مق و نمودار آنچه که از دو جدول

و  53نتشار مقاالت از متأسفانه همانگونه که مالحظه می گردد ا .است در مجالت خارج از ابران گذشته

که  روند رو به کاهشی را تجربه کرده است در سال گذشته میالدی 0227و  0226های  سال مقاله در 51

را می طلبد زیراکه ممکن این خود جای تأمل و رسیدگی عاجل مسؤالن سیاست گذاری در امر تحقیقات 

است این یافته نشانه ای از روندی نامطلوب در فرایند تحقیقاتی کشور در رشته اورولوژی باشد که در 

همچنین ما انجام بررسی از نظر این اندکس را با تأکید به . داد زمانی دورتر عوارض خود را نشان خواهد

 .ی نماییمرشته های دیگر تخصصی در رشته علوم پزشکی توصیه م

 

 های برداشتي کارکنان و فعاالن شاخص 

نفر از متخصصین و همکاران انجمن اورولوژی ايران با طراحي و  4ها،  برای دستیابي به اين شاخص

 .اجرای تحقیقي گسترده ، به جمع آوری اطالعات مربوطه به روشي کامال علمي و نظام مند پرداختند 

سال اخیر طراحی کرده و برایشان  52التحصیالن اورولوژی طی  ارغنفر ف 022ای را جهت  ما پرسشنامه

 36زمان انجام طرح در سال . ساعت در ماه معیار ورود، به مطالعه بود 522حداقل فعالیت . ارسال نمودیم

التحصیلی، محل زندگی، محل استخدام، دسترسی به  پرسشنامه شامل سن، زمان فارغ. بوده است 37و

ها، تعداد ویزیت سرپایی، درآمد،  مانی تنوع انجام اعمال جراحی و تعداد آنوسایل تشخیص و در

 .وضعیت و مشکالت شغلی و رضایت شغلی بود
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 .پرسشنامه یکبار فرستاده شد و پیگیری مکرری جهت بازگرداندن آن با تماس تلفنی انجام شد

قایسه متغیرها به کار جهت م Chi-Squareتست . آنالیز شد SPSS version 13داده ها با برنامه 

 Pvalue. برای مقایسه متغیرهای پیوسته به کار برده شد Kruskal-Wallisآنالیز واریانس یا تست . رفت

ارتباط . پاسخ ها آنالیز اضافی انجام شد Validityبرای تصدیق . دار در نظر گرفته شد معنی 21/2کمتر از 

از میان .طور جداگانه همبستگی داشت زیت سرپایی بهبین درآمد اعالم شده با تعداد اعمال جراحی و وی

. سال اخیر به پرسشنامه پاسخ دادند 52التحصیالن  فارغ% 11نفر معادل  13اورولوژیست  022

84339دهندگان  متوسط پاسخ. دهندگان از سراسر استان های کشور مشغول به کار بودند پاسخ //   سال

در %( 8/58)نفر  58ها  عضو هیأت علمی دانشگاه%( 1/05)نفر  05. ل بودندسا 12تا  81و در محدوده 

پرسنل %( 5/1)نفر  1در سازمان تأمین اجتماعی %( 8/58)نفر  58ها  مراکز درمانی وابسته به دانشگاه

در مراکز بهداشتی درمانی %( 6/82)نفر  82پرسنل بخش خصوصی و %( 8/51)نفر  51نیروهای نظامی 

 .ت مشغول به کار بودندوزارت بهداش

8345التحصیلی  متوسط زمان گذشته از فارغ //   درصد  8/51. سال بوده است 5-52سال در محدوده

 .دهندگان دوره فلوشیپ را گذارنده بودند پاسخ

%( 6/32)نفر  71. دهد ها به وسایل و تجهیزات اولیه را نمایش می میزان دسترسی اورولوژیست 5جدول 

که این میزان در میان اعضای هیأت علمی آموزشی . داشتند TURو  TULدسترسی به سیسوسکوپی، 

، پرسنل %8/10پرسنل سازمان تأمین اجتماعی % 0/16علمی درمانی دانشگاهی  هیأت، اعضای 0/11%

 .باشد می% 7/76و مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت % 73، بخش خصوصی % 522نظامی 

 های جوان دارای دسترسي به وسايل ت اورولوژيستنسب 1جدول 

 دسترسي غیرمستقیم دسترسي مستقیم دهندگان پاسخ وسیله جراحي

درصد 17 سیستوسکوپی

)/( 996 11 
درصد

)/( 13 8 

TUR 16 (7/15 )33 (8/3 )3 

TUL 11 (0/37 )30 (5517 )55 

 80 (8111) 11( 1/62) 35 سیستوکوپی اطفال

 51( 6/57) 72( 1/30) 31 ورتروتومیی
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ESWL 16 (3/11 )11 (5/18 )15 

 C-arm fluoroscopy 67 (8/85 )05 (0/67 )11 

PCNL 63 (1/01 )02 (6115 )17 

 71( 3610) 55( 5016) 37 یورودینامیک

 63( 3711) 1( 5511) 73 سونوگرافی

 

م روش های جراحی باید توسط یک اورولوژیست دهندگان معتقدند که تما درصد از پاسخ 0/50تنها 

و % 18ای در  تخصصی ناحیه ، مراکز فوق% 8/11از مابقی، ارجاع به مراکز دانشگاهی را در . انجام شود

 .دهند جهت جراحی های خاص ترجیح می% 6/55تخصصی کشوری را در  مراکز فوق

یم جراحی از جمله پرستار اتاق عمل، های خاص را در، نبود مهارت ت آنها موانع انجام اعمال جراحی

های بسیار پایین  العمل موارد، حق% 5/61های دقیق در  های مراقب از بیماران و آزمایشگاه بیهوشی بخش

های قضایی دو موارد ناموفق جراحی و  ها و محکومیت وجود ناهمگون جریمه% 8/16اعمال جراحی در 

 .اند موارد ذکر کرده% 1/51عمال جراحی در و عدم عالقه شخصی به برخی ا% 6/86عوارض در 

)SDM//(روز در هفته  8دهندگان کمتر از  نیمی از پاسخ 3192  0کنند و کمتر از  بیمار ویزیت می 

 .دهند روز در هفته اتاق عمل می

)//(متوسط تعداد بیماران ویزیت شده در هفته  970795   نیمی از  باشد و می( 1-822)در محدوده

 .نمایند بیمار در هفته را ویزیت می 32دهندگان کمتر از  پاسخ

86131600متوسط تعداد سیتوسکوپی انجام شده /  02آنها کمتر از % 71بود و ( 5-62)در ماه محدوده 

2197724متوسط تعداد جراحی باز در ماه . دهند سیستوسکوپی در ماه انجام می //   ماه در محدوده در

ارتباط بین سال . دهند عمل جراحی در ماه انجام می 82ها کمتر از  اورولوژیست% 71بوده و ( 552-8)

یک ارتباط . خالصه شده است 5و  0ها در ماه در شکل  التحصیلی و متوسط جراحی های پس از فارغ

( P=  20/2و   P=   220/2)یب ها و جراحی باز به ترت دار بین محل استخدام و تعداد سیستوسکوپی معنی

 .دیده شد Kruskal-Wallisدر تست 
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 .شود های جوان انجام مي اعمال جراحي که توسط اورولوژيست -2جدول 

 تعداد انجام دهنده تعداد پاسخ اعمال جراحي

درصد 13 نفرکتومی

)(9816 

 11( 1/16) 13 هایپوسیادیازیس دیستال

TURP 16 (1/33 )31 

 38( 1/36) 16 رادیکال نفرکتومی

 67( 5/61) 17 هایپوسپادیازیس پروگزیمال

RPLND 11 (1/11 )17 

 12( 1/13) 11 جراحی آدرنال

 18( 8/11) 11 رادیکال سیستکتومی

 80( 7/88) 11 رادیکال پروستاتکتومی

 57( 8/53) 18 الپاراسکوپی

 محل خدمتتعداد اعمال جراحي در ارتباط با سازمان  -7جدول 

 تعداد جراحي باز در ماه سکوپي در ماهستوتعداد سی محل خدمت

919826 هیأت علمی دانشگاهی //  221237 //  

710014 مراکز درمانی دانشگاهی //  811019 //  

714620 سازمان تأمین اجتماعی //  010622 //  

021515 سازمان نظامی //  514721 //  

5839 بخش خصوصی //  615517 //  

99511 مراکز بهداشتی ./  922024 //  
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 علل انتخاب شهر محل خدمت -4جدول 

 درصد تعداد 

 (2/15) 12 زادگاه

 (1/01) 01 رآمدد

 (5/7) 7 محل زادگاه همسر

 (5/6) 6 بدون علت خاص

 (5/8) 8 امکانات تحصیل بهتر جهت فرزندان

 (5/1) 1 محل سکونت اقدام

 (0) / 0 آب و هوای مناسب

 های جهان متوسط سرآمد در ماهیانه اورولوژيست – 5جدول 

 (درصد) تعداد درآمد

 (52) 5 هزار تومان 122کمتر از 

 (0/55) 55 میلیون تومان 5هزار تومان تا  122

 (1/08) 08 میلیون تومان 0میلیون تا  5

 (1/08) 08 میلیون 8میلیون تا  0

 (8/58) 58 میلیون 8بیش از 

 (7/88) 88 عدم پاسخ به سؤال

 .دهد متوسط تعداد اعمال جراحی را به تفکیک محل خدمت نشان می 8جدول 

های بزرگ در مراکز دانشگاهی باالترین و در مراکز وابسته به وزارت  حیهمچنین متوسط تعداد جرا

 (P > 225/2)بهداشت کمترین بوده است 

کنندگان محل خدمت را بر  شرکت% 12عمل انتخاب محل خدمت را ذکر کرده است بیش از  1جدول 

درآمد . ام داده بودندبه علت درآمد بهتر این انتخاب را انج% 1/01اساس زادگاه انتخاب کرده بودند و 

میلیون تومان در  8درآمد ماهیانه بیش از . کنندگان دیده شد شرکت% 12میلیون تومان در  0ماهیانه کمتر از 

نفر  0اعضای مراکز درمانی دانشگاهی، % 5/08نفر معادل  8اعضای هیأت علمی، % 1/10نفر معادل  55
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نفر  0اعضای بیمارستانهای نظامی و  01%فر معادل ن 5مستخدمین سازمان تأمین اجتماعی و  1/51%معادل 

 .درصد بخش خصوصی گزارش شده است 1/03نفر معادل  1فعالین مراکز بهداشتی و % 6/6معادل 

 (P=  61/2آنالیز واریانس . )التحصیلی مرتبط نبود میزان درآمد به سال فارغ

 

 التحصیلی سکوپی در ماه و سال پس از فارغارتباط تعداد سیستو – 5نمودار 

 

 التحصیلي ارتباط تعداد اعمال جراحي باز با سال پس از فارغ -2نمودار 

دهندگان به  مشکالت ذکر شده توسط پاسخ. های جوان رضایت شغلی داشتند ستاورولوژی% 0/50تنها 

 : ترتیب شیوع عبارت بودند از 

 % 1/70د کم درآم -5

ها، تبعیض در مراکز دانشگاهی  مشکالت استخدامی، باندبازی، اشکاالت و دیرکرد پرداخت بیمه -0

 %(1/61)جهت ارتقا 
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 %(5/11)مشکالت محل سکونت و اجاره مطب و محل سکونت  -8

 %(5/16)ها با میزان کار انجام شده  مسئولیت بسیار باال و عدم تناسب پرداخت بیمه -1

امکانات و لوازم مورد نیاز جراحی در شهرهای کوچک و عدم تعمیر و دیرکرد در تعمیر وسایل عدم  -1

(1/18)% 

ساختار )ها  های اورولوژی در مقایسه با سایر رشته العمل جراحی عدم برابری در پرداخت حق -6

 K )1/10%غیرعادالنه 

 %(7/88)شکایات های قانونی در موارد عوارض و  میزان باال و نامتناسب جریمه -7

نبود اطالعات در مورد محل خدمت اجباری، جمعیت وضعیت زندگی، امکانات مشکالت حمل و  -3

نقل و دسترسی به منابع علمی قبل از انتخاب و عزیمت به شهر مورد نظر به خصوص شهرهای کوچک 

1/01)% 

و اشکاالت عمده و پرسنل غیرآموزش دیده و نابلد، عدم هماهنگی و همراهی متخصصین بیهوشی  -1

 %(1/01)سازی خون جهت اعمال جراحی  اساسی در آماده

 :دهندگان پیشنهاد نمودند اصالح موارد فوق مورد نیاز است پاسخ

تر، اصالح ساختار بیمه،  تر و دورافتاده اصالح نظام پرداخت، پرداخت باالتر در مناطق محروم -5

 صد فرانشیزهاو باال رفتن در Kپرداخت باالتر در دوره ضریب 

 التحصیالن شرق اروپا کاهش ظرفیت پذیرش دستیار و عدم پذیرش فارغ -0

های جوان در  ها، پذیرش بیشتر اورولوژیست حمایت از متخصصین جوان، افزایش پذیرش فلوشیپ -8

کار، از بین بردن  هیأت علمی دانشگاه ها، ارزیابی منظم و سازمان یافته اعضای هیأت علمی مشغول به

 های جوان در سراسر کشور عیض دریافتی اعضای هیأت علمی با سایرین، توزیع مناسب اورولوژیستتب

تجهیز مراکز درمانی شهرهای کوچک، افزایش فیلدهای تخصصی آموزشی در مراکز دولتی و  -1

 خصوصی حمایتی بیشتر از بخش خصوصی

ه رزیدنتی، تسهیل ارتباطات علمی های چرخشی هنگام دور های آموزشی، تدارک دوره افزایش برنامه -1

 با سایر کشورها، ارزیابی مراکز آموزشی

تر با سازمان  التحصیالن، ارتباط مناسب ایجاد شرایط برابر جهت استفاده همه فارغ: پرهیز از باندبازی -6

التحصیالن در مناطق  پزشکی قانونی و کاهش جریمه تخلفات و عوارض، گزارش سالیانه فعالیت فارل
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تخصصی  های خانم، جلوگیری از انجام جراحی های فوق لف کشور، حمایت از اورولوژیستمخت

 . ها های مناسب درمانی جهت اورولوژیست های دیگر، ایجاد بیمه اورولوژی توسط رشته

افراد مورد سوأل، پاسخ های الزم را از طریق پرسشنامه ارائه کردند و  % 11در مطالعه حاضر، 

مطالعات مشابه که اغلب . توزیع قابل قبولی در سراسر استان های کشور برخوردار بودنددهندگان از   پاسخ

الزم است که . اند شبیه به همان میزان پاسخ را دریافت کرده بودند در ایاالت متحده آمریکا انجام شده

 (8-1). نتایج این مطالعه با مطالعات سایر کشورها نیز مقایسه شود

های ایرانی بوده است و  بر اساس محل تولد خود یا همسر اورولوژیست انتخاب محل خدمت اغلب

های  در عوض میزان پرداخت در میان اورولوژیست. پاسخ دوم بر اساس محل با درآمد باالتر بوده است

های ایرانی تازه  در عوض بیشتر اورلوژیست. آمریکایی علت اصلی محل انتخاب خدمت بوده است

ز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت مشغول به کار هستند که کمترین میزان پرداخت التحصیل در مراک فارغ

 .را دارد

های الزم و اولیه برای جراحی های اورولوژی در  گونه مراکز دسترسی به امکانات وحداقل در این

عمال ها کمترین میزان ا ستاورولوژیعالوه این گروه  به. کمترین میزان در مقایسه با سایر مراکز است

ها بیانگر این مسأله است که با حداقل دسترسی به وسایل  تمامی این یافته. دهند جراحی بزرگ را انجام می

باشند کمترین میزان  های جوان ایرانی که به روزترین نیز می و تجهیزات و درآمد کمتر، اورولوژیست

ه حرفه ای بودن نیروی انسانی وری مناسب ب این مسأله عدم بهره. دهند های بزرگ را انجام می جراحی

 . دهد ماهر در این رشته را مورد بحث قرار می
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 فصل چهارم

 مباحث تحلیلی مرتبط

 لّیاجرای برنامه های ابتکاری در سطح م

 فعالیت های بین المللی

 ابتکارات در سطوح داخلی
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های اخیر انجمن اورولوژی ایران در راستای اهدافی خود اقدام به طرّاحی و اجرای برنامه های لدر سا

 : آید در ذیل می ،تحلیل بررسی روند فعالیت مربوطه به همراه مبحث مختلفی کرده است که گزارش آن

 :برنامه های ابتکاری در سطح ملّي اجرای( الف

سال  چهارانجمن اورولوژی ايران مبتکر پیشنهاد روز ملي سالمت مردان در کشور و اجرای  -1

انجمن اورولوژی ایران براساس برنامه استراتژیک و هدف خدمت تخصصی به جامعه و مردم در  متوالي

و اجرای سه دوره روز ملی سالمت مردان را با مطالعه در مورد  راستای ارتقاء سالمت، ابتکار پیشنهاد

نحوه اجرای روز ملی سالمت مردان در بعضی ازکشورهای مختلف و با این تفکر که جامعه پزشکی قبل 

از تشخیص و درمان بیماری، وظیفه آموزش و ترویج پیشگیری از بیماری و فرهنگ توجه به سالمتی را 

 و برنامه ریزی های  همکاریو پشتوانه  ابرا انجمن این روز . هداشت ارائه نمودبعهده دارد به وزارت ب

برگزار  5837اورولوژیست های محترم در سراسر کشور برای سومین بار در اولین پنجشنبه اسفندماه  مؤثر

فتر نمود، دفتر انجمن به عنوان ستاد اجرایی این روز در طی این سه دوره جلسات متعدد هماهنگی بین د

سالمت خانواده و جمعیت و انجمن اورولوژی ایران را به عهده داشت و همچنین با دعوت از هیأت 

های اصفهان، فارس، خراسان، تبریز، گیالن، ارومیه، غرب و شرق کشور و  مدیره محترم شاخه 

ی های اورولوژیست های محترم شهرهای بدون شاخه و دستیاران و پرستاران اورولوژی نسبت به هماهنگ

در روز ملی سالمت مردان عالوه بر ویزیت و مشاوره پمفلت های تدوین شده به زبان . الزم اقدام نمود

پروستات، بیش فعالی مثانه، بیماری های آمیزشی، سرطان بیضه، سرطان مثانه و اورولوژی )ساده با عناوین 

 .رفتدر تیراژ بسیار باال منتشر و در اختیار عموم جامعه قرار گ( اطفال

انجمن اورولوژی ایران از طرف مردم و کلیه متخصصین اورولوژی ایران از فعالیت، همراهی و برنامه 

سال گذشته تشکر و قدردانی ویژه خود را  8ریزی و مشارکت در اجرای روز ملی سالمت مردان در 

و آموزش  خدمت مسئولین و کارشناسان دفتر سالمت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان

پزشکی تقدیم داشته و از جناب آقای دکتر موید علویان و جناب آقای دکتر سیدحسن امامی رضوی 

مدیران )و جناب آقای دکتر محمداسماعیل مطلق و جناب آقای دکتر امیرخانی ( معاونین محترم سالمت)

اب آقای دکتر ـو کارشناسان محترم آن حوزه، جن( کل محترم دفتر سالمت جمعیت خانواده و مدارس

پسته ای، سرکار خانم دکتر عابدینی و سرکار خانم دکتر عالمه که زمینه اجرایی روز ملی سالمت مردان در 

سال گذشته فراهم نموده اند و به یاری خداوند متعال اهداف آنرا جهت اجرایی شدن در  8کشور را در 

 . کرد قدردانی می نماید سیاست های حفظ و ارتقاء سالمت جامعه در آینده لحاظ خواهند
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عالوه بر حضور فعال همکاران اورولوژیست و دستیاران محترم با  5831روز ملی سالمت مردان در سال 

با همکاری سازمان نظام پزشکی و انجمن پزشکان  5836همکاری دانشگاه های علوم پزشکی، در سال 

 .ی برگزار شدبا همکاری سازمان نظام پزشکی و شهردار 5837عمومی و در سال 

رزیدنت بصورت فعال در این روز شرکت نمودند که  550اورولوژیست و  812در سال گذشته بیش از 

این امر موجب شد تا معاونت محترم سالمت وزارت بهداشت از ریاست محترم و اعضای محترم انجمن 

 .طی تقدیرنامه قدردانی نماید
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دون آموزش دستیاری انجمن اورولوژی برگزاری سمینار دستیاری به سبك برنامه م -2

 :(EUREP)اروپا

ایران در اقدامی ابتکاری با برگزاری هم آیش  اورولوژیدر طی سه سال گذشته، شاخه دستیاری انجمن 

سالیانه با حضور تمامی دستیاران اورولوژی سراسر کشور ، و با دعود از اساتید مطرح، با الگوبرداری از 

یات و یبرده شده در سطح جهان، سمینار دستیاری را برگزار نموده است که جزآخرین متدهای نوین بکار 

 .نحوه اجرای آن در بخش ابتکارات در حوزه دستیاری به تفصیل بیان شده است

 

 : های کل کشور به زبان انگلیسي برگزاری سمینار سالیانه اورولوژيست -7

ه توجه مجامع علمی مطرح و صاحب نظران به نام انجمن اورولوژی ایران با ارتباطات گسترده خود توانست

در همین راستا ، در کنگره های سالیانه و حتی گردهم آیی های ماهیانه انجمن . را به خود جلب نماید

به همین مناسبت و با . رجسته این رشته در کشورمان هستیمشاهد حضور قابل توجه اساتید و افراد ب

داخلی ، کنگره های انجمن به صورت رسمی و به زبان انگلیسی رویکرد افزایش توان علمی متخصصین 

فضای الزم برای بحث و تبادل نظر بین اساتید و صاحب نظران داخلی و خارجی ایجاد  گردد تا ارائه می

زمینه شرکت  .همآیی ببرندور در این گردشده و همه شرکت کنندگان بتوانند بیشترین بهره را از حض

 شورهای منطقه و خارجی در کنگره های ایران فراهم آمده است و در این رهگذراورولوژیست هایی از ک

های کشورمان توانسته اند که توانایی خود خود را از نظر علمی و  با اتخاذ این سیاست، اورولوژیست

عملی در دید تمامی مجامع علمی به منصه ظهور رسانده و از این راه نیز برای کشور عزیزمان افتخارات 

 .یاری کسب نموده اندبس

 

 :IUA فعالیت های بین المللي( ب

 همکاری دو جانبه انجمن اورولوژی ايران و انجمن اورولوژی اروپا  -1

 ,European Association of Urologyانجمـن اورولـوژی ایـران و انجمـن اورولـوژی اروپـا 

EAU و Iranian Urological Association, IUA  کدیگر همکاری نزدیکی را با ی 5831از سال

معرفی و سخنرانی و  مشخصبصورت  EAUشروع نمودند از آن زمان این انجمن در کنگره های 

Section  های مخصوص برای آن برنامه ریـزی می شود و متقـابالً انجمن کنگره های خود را با

ESU Course (European School of Urology )همکاری انجمن اورولوژی اروپا و اجرای 

 .که از اورولوژیست های برجسته جهان می باشند برگزار می نماید EAUتوسط اعضای هیأت مدیره 



 92 

سال  EAUسال رو به گسترش می باشد و در کنگره  چهارهمکاری های بین دو انجمن پس از گذشت 

رولوژی در شهر استکهلم سوئد یک سالن با برنامه علمی اختصاصی به انجمن او( 5833فروردین ) 0221

نفـر  57222که حدود  EAUایران اختصاص داده شد که با توجه به انتشار نام ایران در برنامه های کنگره 

داخل )اورولوژیست از سراسر جهان در آن شرکت می نمایند، این امر باعث خوشحالی و افتخار ایرانیان 

 .شرکت کننده در کنگره گردید( و خارج

 :(EAU) روپاپیام تبريک انجمن اورولوژی ا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Hosseini 

 
The EAU wishes to express appreciation for a most satisfactory relationship between EAU and 
IUA in recent years and congratulates the IUA with its 50th Anniversary. 

 
Per-Anders Abrahamsson   Chris Chapple 
Secretary General EAU    Adjunct Secretary General EAU 

 
 

Walter Artibani    Manfred Wirth  
Adjunct Secretary General EAU   Treasurer EAU 
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 همکاری انجمن اورولوژی ایران با انجمن های كشورهای آسيایي  -1

(Urological Association of Asia:) 

 Urological Association of Asia (UAA)پس از ایجاد ارتباط انجمن اورولوژی ایران و کشورهای آسیایی 

Iranian Urological Association (IUA)  میالدی این انجمن به عنوان عضو فعال انجمن  0221از سال

اورولوژی کشورهای آسیایی قرار گرفت و از آن پس اعضای هر دو انجمن جهـت ارتباط علمی در 

کنگــره های بین المللی بعنوان سخنـران حضور می یابند و میزگردهایی را به صورت مشترک اجرا می 

ورولوژی هندوستان چهار نفر از اورولوژیست های ایرانی به عنوان به طور مثال در کنگره آسیایی ا. نمایند

 .سخنران و رییس جلسه دعوت گردیدند

 

 
 

 (:Eastern Mediterranean Association)ارتباط با انجمن اورولوژی كشورهای مدیترانه شرقي -6

ی اروپا و با همکاری انجمن اورولوژ 0226انجمن اورولوژی کشورهای مدیترانه شرقی در سال 

مشارکت انجمن های اورولوژی کشورهای ایران، ترکیه، سوریه، مصر، فلسطین، قبرس، لبنان تشکیل 

در شهر آنتالیا کشور ترکیه برگزار شد که در این کنگره  0227گردید و اولین کنگره آن در سال 

رزی را نشان دادند و اورولوژیست های ایرانی با ارائه مقاالت و سخنرانی های علمی حضور برجسته و با

جایزه برترین مقاله و دومین مقاله کنگره به آقایان دکتر داراب مهربان و دکتر عبدالرسول مهرسای تعلق 

در شهر قاهره به علت عدم امکان اخذ ویزا به  0221گرفت و همچنین دومین کنگره آن در سال 

انه اهمیت انجمن اورولوژی ایران برای لغو گردید که این امر نش  EAUاورولوژیست های ایرانی از طرف 

 
Dr. Jalil Hosseneni, 
Accept my heartiest congratulations for the 
organisation of 12th Annual meeting of Iranian 
urological Association and 50th Anniversary of 
Iranian Urology Foundation. 
I have personal experience of working in Ardebil, 
Iran for one year during 1978-79 which is about 30 
years back. At that time, I started lower tract 
endoscopic surgery in Ardebil. Since than, I have 
interest in Urology in Iran and like to congratulate 
members of your association for the rapid progress 
and state of art development of Urology in your 
country. 
Iranian Urological Association is an active member 
of Urological Association of Asia and we appreciate 
its role for promoting the aims and object of our 
association. We look forward for more 
collaboration with Urological Association of Asia. 
I convey my best wishes for a very successful 
conference. 
 
Sincerley, 

Prof. Narmada Gupta 
   President Urological Association of Asi 
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EAU  می باشد و باعث دلخوری همکاران اورولوژیست سایر کشورهای عضوEMM  به خصوص

 .کشورهای عرب گردید

 
 (: Syrian Urological Society)همکاری با انجمن اورولوژی سوریه -1

کت در کنگره دمشق دعوت انجمن اورولوژی سوریه از انجمن اورولوژی ایران جهت شر 0223در سال 

دکتر محمدعلی )نفر از سخنرانان اورولوژیست ایرانی در این کنگره شرکت و سخنرانی نمودند  1نمود 

و رییس ( زرگر، دکتر سعید شاکری، دکتر ولی دژآباد، دکتر سیدیوسف حسینی و دکتر سیدجلیل حسینی

 .ن حضور یافتندانجمن اورولوژی سوریه نیز در کنگره دوازدهم به عنوان سخنرا

 
 (:Arab Association of Urology)ارتباط با انجمن اورولوژی كشورهای عرب -3

انجمن اورولوژی ایران همکاری فعال و متقابل با انجمن 

آغاز نموده است و از آن سال  0221اورولوژی عرب را از سال 

در کنگره های این انجمن که در کشورهای لبنان و سوریه 

نیز  ،IUAود شرکت نمود و جهت ارتباط دو طرفه برگزار شده ب

از مسئولین آن انجمن برای حضور در کنگره های انجمن 

 . اورولوژی ایران دعوت بعمل می آورد

 

 

 
 

Dear Jalil,                                       

 
At the outset, I would like to offer my most sincere congratulations on the 50th anniversary of the IUA foundation and 
the 12th annual meeting of the Iranian Urological Association. I believe that this great organization that has progressed 
especially in the last several years, deserve a special and warm approach from all of us in the region for its talented 
membership and its great contributions especially in urological disease. I am extremely privileged to talk on behalf of 
our association, the AAU, and give this address to the IUA. As Past President of the AAU and Director of the AAU 
Scientific Center in Beirut, Lebanon, I can attest that we have had a great relationship with the IUA, particularly in the 
past few years. I am honored to say that in the past several years and during my presidency and later in the presidency 
of Dr. Abdel-Wahab El-Kassaby, we were able to achieve three great associations and affiliations with several key 
societies. The most important of which and to include a few, I would to mention our association with the American 
Urological Association, the European Association of Urology, and last but not least the Iranian Urological Association. 
Perhaps the most promising and exciting one is the association of our brothers in Iran that has occurred in the past two 
years. None withstanding the great association with the two international and established societies, our association with 
the IUA is special to me and to all of us for many reasons. First, the proximity of our two regions dictates that we work 
diligently and carefully in the future   to ensure progress of urology in the region. Second, and as attested by our 
association and close collaboration in the last meetings in Beirut, Damascus, and of course other meetings in Europe in 
the past two years, we would greatly benefit by the mutual exchange of ideas and by our collaboration in making 
unified congresses in the region and elsewhere. I really believe that this great association, the IUA, will be a great asset 
to us in the AAU for further progress and growth. I am sorry that I will not be able to attend the IUA this year and I 
look forward to coming again to the beautiful country of Iran and the city of Teheran in the near future. 
 
Raja B Khauli 

Past President AAU 
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 همکاری با انجمن اورولوژی كویت و قطر  -3

 (Kuwait Urological Association, Qatar Urological Association): 

کنگره هـای اورولـوژی کشـورهای کویت و قطر نیز شاهد دعوت و سخنرانی اورولوژیست های ایرانی 

بوده است و متقابالً مسئولین انجمن اورولوژی کویت و قطر نیز به  0227و  0223و  0221در سال های 

 .کنگره های انجمن اورولوژی ایران دعوت گردیده اند

 

 ن اورولوژی آمریکاانجمپيام تبریک  -7
 

بین مسئولین انجمن اورولوژی ایران و آمریکـا   ارتباطاخیراً با ایجاد 

بــه مناســبت پنجــاهمین ســالگرد تاســیس انجمــن  AUAمســئولین 

 .اورولوژی ایران پیام تبریک ارسال نموده اند
 

 

 

Dear Dr. Hosseini: 
 
On behalf of the American Urological Association (AUA), we would like to congratulate the Iranian 
Urological Association (IUA) on celebrating its 50th anniversary. We are sorry that we are not able join 
you and the leaders of the IUA in the celebrations and send our warm greetings and friendship to all 
IUA members and meeting attendees. 
 
The IUA's dedication to improving and safeguarding the care of urology patients is to be commended. 
AUA welcomes the opportunity to develop strong ties with the IUA and we look forward to having an 
opportunity to meet with you in the near future. Dr. John Barry, AUA Immediate Past president, will be 
attending the Arab Association of Urology (AAU) meeting in Cairo as the AUA Lecturer. If you will be 
attending the AAU meeting, perhaps we can find a time to talk. 
Congratulations and we wish you a very successful meeting in Tehran this week. 

 
Sincerely, 
 

Anton Bueschen, M.D.  John Brry, M.D.   Robert Flanigan, M.D.  
President   Immediate Past President  Secretary 
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 حضور دستیاران اورولوژی ايراني در آزمون بورد اورولوژی اروپا -3

ژی ایران برای پنجمین سال متوالی نسبت به انتخاب پنج نفر دستیار از بین دستیاران انجمن اورولو

محترم سال آخر اورولوژی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و اعزام آن ها جهت شرکت در 

با حضور دستیاران ایرانی و بیش از آزمون اقدام نمود، این  EUREP-EBU))آزمون بورد اورولوژی اروپا 

نتایج بدست آمده . رزیدنت از سراسر اروپا در شهریور ماه سال جاری در شهر پراگ برگزار گردید 522

.   در این آزمون حکایت از آمادگی و بتوان علمی باالی دستیاران ایرانی در میان همتایان اروپایی خود دارد

دارای باالترین نمره اخذ  نفر از کل شرکت کنندگان 58 بر اساس معیار نمره دهی خاص در این امتحان،

 بر اساس استعالم انجام شده به نظر می. شده بودند که سه نفر آنان دستیاران ایرانی شرکت کننده بودند

 .نفر فوق نیز هردو از دستیاران ایرانی باشند 58رسد که دو نفر اول از میان 

 

 دانشگاه علوم پزشکيبه تفکیك نام  2009اسامي دستیاران اعزامي به بورد اورولوژی اروپا 

 ارومیه تبریز مشهد شهیدبهشتی ایران

دکتر حسین 

 عجمی

 

دکتر سیدمحمد 

 قهستانی

 

دکتر محمدهادی 

 شکیبی

 

 دکتر جواد نصیری

 

دکتر سروش تقی پور 

 بازرگانی

 

دکتر سروش تقی )نفر از شرکت کنندگان  8براساس کارنامه ارائه شده از طرف هیأت بورد اورولوژی اروپا 

باالترین حد نصاب نمره کتبی امتحان بورد ( دکتر حسین عجمی، دکتر سیدمحمد قهستانی، ر بازرگانیپو

را کسب نموده اند و براساس اطالعات بدست آمده دکتر قهستانی و دکتر  0221اورولوژی اروپا در سال 

اگر چه که هیأت  ندتقی پور بازرگانی حائز رتبه های اول و دوم در میان تمامی شرکت کنندگان گردیده ا

 .برگزار کننده بورد اورولوژی اروپا مدرک مستندی را در این زمینه ارائه نداده است

الزم به ذکر و باعث افتخار است که در چهار سال گذشته دستیاران اورولوژی ایران در امتحان بورد 

این امر نشانه . ا کسب نمودنداورولوژی اروپا افتخار آفرینی نمودند و رتبه های برتر مطابق لیست پیوست ر

های آموزشی اورولوژی نبوغ جوانان ایرانی و توانمندی انجمن اورولوژی ایران به عنوان  سطح برجسته بخش

NGO باشد می. 
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 2006سال  2005سال 

 EBUرتبه  نام و نام خانوادگي EBUرتبه  نام و نام خانوادگي

 کسب رتبه دوم تا سوم اران طوسیدکتر وحید نج کسب رتبه دوم دکتر علی کاویانی

 کسب رتبه دوم تا سوم دکتر عباس حسن پور کسب رتبه سوم دکتر حسین کیهان

 با موفقیت گذرانده اند دکتر میثم جمشیدی با موفقیت گذرانده اند دکتر رامین حقیقی

 با موفقیت گذرانده اند دکتر پرهام مسعودی
 دبا موفقیت گذرانده ان دکتر مهرداد محمدی

 با موفقیت گذرانده اند دکتر مسعود نیک کار

 

 2008سال  2007سال 

 EBUرتبه  نام و نام خانوادگي EBUرتبه  نام و نام خانوادگي

 کسب رتبه دوم تا سوم دکتر مهران ابوالبشری کسب رتبه اول دکتر فرشید علیزاده

 به دوم تا سومکسب رت دکتر سیدرضا یحیی زاده کسب رتبه دوم دکتر هرمز سلیمی

 با موفقیت گذرانده اند دکتر علیرضا رنجبران کسب رتبه سوم دکتر حسن اینانلو

 کسب رتبه چهارم دکتر علی طهرانچی
 با موفقیت گذرانده اند دکتر فرزین سلیمانزاده

 با موفقیت گذرانده اند دکتر حمیدرضا عبدی

 

 :2009رولوژی آسیا در سال مجمع رزيدنت های اوحضور دستیاران اورولوژی در  -9

دو نفر از دستیاران منتخب به نام های دکتر علي اکبر کرمي و دکتر بهرام خانه دان در اين گردهمايي 

و در بین دستیاران رشته اورولوژی در قاره آسیا شرکت نمودند که در اين رقابت علمي نتايج بسیار 

 .چشمگیری را بدست آورند

 

 : ليابتکارات در سطوح داخ(: ج

 جوانگرايي انجمن اورولوژی ايران -1

I. فعالیت چشمگیر کمیته دستیاری و اورولوژيست های جوان:  

و به  با اجرای طرحی نو سعی در استفاده بهینه از نیروی خالق و جوان نمودهدر چند سال اخیر انجمن 

ده اورولوژی اورولوژیست های جوان و آموزش مدیران آینفعالیت همین مناسبت جهت ایجاد زمینه 
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و تالش برای اعتالی انجام کار کارشناسی در زمینه آموزشی، درمانی تجهیزاتی رشته اورولوژی  و کشور

 .کمیته دستیاری و اورلوژيست های جوان را راه اندازی نموده استاورولوژی کشور 

ود را اعالم در گزارش پیش رو کمیته دستیاری انجمن اورولوژی ایران، فعالیت های سه ساله گذشته خ

فعالیت های مربوط با سازماندهی و طرّاحی های انجام شده، این فعالیت ها در دو محور اصلی . می دارد

ارتقای سطح رفاهی و  فعالیت های مربوط بهو  افزایش سطح کیفی آموزش، پژوهش و درمان در کشوربه 

طح کیفی آموزش، پژوهش و افزایش سهای مربوط به در حوزه . انجام گرفته است رفع مشکالت صنفی

برگزاری ، ژی سراسر کشورویش های ساالنه دستیاران اورولابرگزاری هممی توان به  درمان در کشور

تکثیر و توزیع ، آزمایشی OSCEبرگزاری آزمون ، Hand On Training (HOT)کارگاه های آموزشی 

مشارکت در طرح روز ملی ، ان کشورفیلم های آموزشی گایدالین ها و دستنامه های مفید بین همه دستیار

راه اندازی سایت ، 0227ترجمه خالصه شده بخش هایی از کتاب اورولوژی کمپبل ، سالمت مردان

همانگونه که مالحظه . اعزام دستیاران به امتحان بورد اورولوژی اروپا اشاره کرد، اینترنتی کمیته دستیاری

ر نوع خود یک ابداع در حیطه سازمان های علمی به می شود انجام هر یک از موارد فوق به تنهایی د

حساب آمده و همین نوآوری هاست که انجمن اورولوژی ایران را در میان انجمن های علمی سراسر 

کشور متمایز کرده تا آنجا که عنوان برترین انجمن علمی را به خود اختصاص داده و همواره در میان 

. پایی به عنوان انجمنی پیشرو و دارای سبک معرّفی نموده استانجمن های اورولوژی منطقه و حتی ارو

نیز کارهای ارزشمندی صورت  سطح رفاهی و رفع مشکالت صنفی اءارتق های مربوط بهدر حوزه 

جلب مشارکت فزآینده ، تالش در منطقی کردن ظرفیت پذیرش دستیاران اورولوژی پذیرفته که می توان به

انعکاس خواسته ها و پیشنهادهای صنفی  ،م گیری های آموزشی صنفین سراسر کشور در تصمیادستیار

دستیاری به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی 

ایجاد تسهیل و تخفیف برای تهیه ویراست جدید کتاب کمپبل برای همه دستیاران ، برحسب مورد

در ذیل جزییات . اشاره نمود شیوه برگزاری آزمون بورد تخصصی تالش در ارتقاء و اصالحو  اورولوژی

 . هر یک از موارد فوق بیان می گردد

 :افزایش سطح کیفی آموزش، پژوهش و درمان در کشور فعالیت های مربوط به( الف
ترین  ترین و متنوع یکی از برجسته  :ژی سراسر کشورویش های ساالنه دستیاران اورولابرگزاری هم( 5

گیرد که با همکاری، تشویق و تسهیل امور از  های عملکـرد مثبت کمیتـه دستیـاری در این حیطه قرار می بخش

از برگزاری  هدف .طرف انجمن اورولوژی ایران در طی سه سال گذشته به طور منظم اجرا گردیده است 

های سراسر  از دانشگاه هایی گام برداشتن در مسیر عدالت و استانداردسازی آموزش دستیاران چنین همآیش

نظیر دستیاران و تأیید کامل معاونت آموزشی وزارتخانه  کشور از طرف انجمن اورولوژی بوده که با استقبال بی

   .متبوع روبرو گردید
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مامی مراحل برنامه ریزی و اجرا به طور کامل و مستقل توسط دستیاران اورولوژی در کمیته دستیاری ت

عناوین مباحث بر طبق نظرسنجی از دستیاران اورولوژی سراسر . نجام گرفتانجمن اورولوژی ایران ا

الزم به ذکر است که چنین شیوه . کشور و بوسیله رابطین انجمن اورولوژی ایران، انتخاب گردید

 رویکردی، به جمعیت هدف که گیرنده آموزشی خاص هستند نیز در نوع خود بی سابقه و کامال نوین می

ائه کننده مباحث نیز از طریق نظر سنجی از دستیاران و بوسیله رابطین و از میان اعضای اساتید ار. باشد

طی سه روز و در قالب  همایش در.  هیات بورد و افراد صاحب نظر در فیلدهای مختلف انتخاب گردیدند

 Case Presentationو با استفاده از روش  Work Shopجلسات به صورت . احی گردیدرجلسه ط 1

 اورولوژیانجمن ) EAUکارگاه های آموزشی به سبک اجرایی . برگزار شد Inter activeبه شکل و  

سراسر کشور از  اورولوژیبرگزار شدند، تا تمامی دستیاران ( رولوژی آمریکاوانجمن ا) AUA و( اروپا

ن در برخورد لوژی کشور در زمینه های مختلف بهره مند شوند و از تجربیات آناوحضور اساتید به نام اور

 . با بیماران و موارد پیچیده استفاده کنند

این کارگاه در استانداردسازی آموزش و حل مشکالت و تبادل اطالعات دستیاران به استناد نظرات خود 

 . شرکت کنندگان مفید بوده رضایت خاطر غالب مدعوین را به همراه داشت

 :به عمل آمد و بر اساس آن نتایج ذیل ثبت شد در پایان کنگره، از دستیاران شرکت کننده نظر سنجی
 %522: عالقه به برگزاری مجدد و ساالنه کارگاه  -
 %10: میزان رضایتمندی از مباحث انتخاب شده -
 %11: میزان رضایتمندی از انتخاب اساتید مدعو -
 %37: میزان رضایتمندی از افزایش سطح علمی و عملی دستیار -
  17:  522ل از برگزاری کارگاه از نمره میزان رضایتمندی در ک -

با توجه به نتایج سودمند و موفّق برگزاری همایش دستیاران اورولوژی سراسر کشور از ابعاد مختلف  

علمی، اجتماعی و صنفی و با در نظر گرفتن نیاز جامعه دستیاری، واحد دستیاری انجمن اورولوژی ایران 

رشته های رزیدنتی توصیه نموده و عزم خود را برای برگزاری  برگزاری چنین همایش هایی را به سایر

و در این راستا از تمامی بزرگان و . منظّم و مدوّن این دستاورد بزرگ در سال های آتی جزم نموده است

 .دست اندرکاران آموزشی، تقاضای مساعدت و یاری علمی، فکری، مادّی و معنوی را داریم

در خالل سومین کنگره سالیانه  :Hand On Training (HOT)یآموزشبرگزاری کارگاه های ( 0

دستیاری که به آموزش عملی بیوپسی ترانس رکتال پروستات و یورودینامیک بر بالین بیماران پرداخته 

 .است

به دلیل محدودیت های موجود از نظر فضا و تأمین وسایل و آماده کردن بیماران جهت شرکت در 

ز کارگاه ها فقط برای دستیاران سال آخر سراسر کشور برگزار شد که البته با جلسات آموزشی، این بخش ا

 . استقبال بسیار زیاد آنان مواجه شد
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همزمان با کارگاه مذکور تعدادی از دستیاران سال آخر اورولوژی : آزمایشی OSCEبرگزاری آزمون ( 8

را با شرایط مشابه  OSCEشی در حضور اعضای با سابقه هیأت محترم بورد اورولوژی امتحان آزمای

آزمون بورد و در حضور سایر دستیاران گذرانده پس از هر آزمون نحوه پاسخ گویی امتحان دهنده و ریز 

 .نمرات پاسخ ها و نکات برجسته مورد توجه طراحان به بحث گذاشته شد

در طی سال : یاران کشورها و دستنامه های مفید بین همه دست های آموزشی گایدالین تکثیر و توزیع فیلم( 1

های آموزشی که از ابتدا شروع شده بود با شتاب و تواتر فزاینده ای ادامه  CDگذشته روند تکثیر و ارسال 

... فیلم آموزشی جراحی های مختلف گایدالین های جدید و  522یافت به طوری که تا کنون بیش از 

 .برای همه دستیاران اورولوژی ارسال شده است

روز   5837و  5836و  5831در اولین پنجشنبه اسفند ماه : ت در طرح روز ملی سالمت مردانمشارک( 1

مشـارکت کمیتـه . ملی سالمت مردان با برنامه های آموزشی، درمانی و مشاوره ای وسیع برگزار شد

ده دستیـاری انجمن اورولـوژی نیـز در این طرح مشهود بود و هر سال نیز بر کمیت و کیفیت آن افزو

ما معتقدیم که در سالهای آتی کمیته دستیاری قادر به ایفای نقشی بسیار فعاالنه و محوری . ه استگردید

 . تر چه قبل و چه در روز مذکور می باشد

هایی از  طی پروژه سراسری بخش: 0227ترجمه خالصه شده بخش هایی از کتاب اورولوژی کمپبل ( 6

اورولوژی تمام کشور تقسیم بندی و در یک فرم یکسان ترجمه  ویراست جدید کتاب کمپبل بین دستیاران

و تلخیص شد، سپس با ویرایش دقیق و تایپ و صفحه آرایی شکیل آماده و برای همه دستیاران ارسال 

این بخش شامل حدود یک چهارم کل فصول کتاب بوده طرحی برای تداوم پروژه نیز در دست . گردید

استقبال دستیاران و رضایتمندی گسترده آنان مورد استقبال این طرح عالوه بر  .بررسی است

 .های محترم در جای جای کشور نیز قرار گرفته است اورولوژیست

با عنایت به حجم وسیع مطالب ارائه شده و نیاز به کاربردی : تالش در منطقی نمودن رفرانس بورد( 7

ورد، واحد دستیاران در نظر دارد با انجام بودن و در عین حال صحت و دقت مورد نیاز در تعیین منابع ب

در امتحان بورد بتواند با نظر مساعد ( اعم از اساتید و دستیاران)نظرسنجی از تمامی گروه های دخیل 

 .همگانی پیشنهاد جامعی در محتوی و شکل منابع و مطابق با اهداف مورد نظر ارائه دهد

چنانکه می دانیم امروزه توسعه ارتباطات با افراد وگروه : راه اندازی  سایت اینترنتی کمیته دستیاری( 3

در این راه افتتاح یک سایت اینترنتی مستقل . های متقارب علمی به یک ضرورت تبدیل شده است

. ضرورتی بود که احساس شد تا بدین طریق دریچه ارتباطی کمیته دستیاری با نهادهای مشابه برقرار گردد

ساعد هیأت مدیره انجمن اورولوژی هزینه افتتاح این وب سایت تأمین و سایت خداوند و با نظر مبا یاری 

 (.www.iuar.org) .راه اندازی شد

http://www.iuar.org/
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بخش دیگری از تالش در جهت افزایش ارتباط با : اعزام دستیاران به امتحان بورد اورولوژی اروپا( 1

مل اعزام برگزیدگانی از فارغ التحصیالن هر سال اورولوژی جهت های اورولوژی خارج کشور شا انجمن

اگرچه این دوره جنبه آموزشی و اخذ  ،شرکت در دوره آموزشی و آزمون کتبی بورد اورولوژی اروپاست

های سرفراز ایرانی این واقعه هر ساله  مدرک برای خود دستیاران را دارد باید تأکید کرد که درباره رزیدنت

ا پنجمین سال پیاپی حضور ایرانیان همراه بود به نوعی فخرآفرینی مداوم تبدیل شده است که که امسال ب

. در ارائه سطح آموزش و قدرت علمی و عملی دستیاران اورولوژی ایران بسیار موثر و چشمگیر است

اران شرکت شایان ذکر است که پنج نماینده اعزامی امسال عالی ترین مدارج آزمون کتبی را بین تمام دستی

و دو نفر از عزیزان سال های گذشته  کننده کسب کرده و موفقیت های سال های قبل را تکرار نموده اند

به جاست به این . گردیدند (1از  1)که در امنحان مرحله دوم آن نیز شرکت کردند، حائز باالترین نمره 

 .سراسر کشور تبریک عرض نماییم مناسبت به این دوستان و نیز استادان عالیقدر گروه های اورولوژی

 :ارتقای سطح رفاهی و رفع مشکالت صنفی فعالیت های مربوط به( ب
 :تالش در منطقی کردن ظرفیت پذیرش دستیاران اورولوژی( 5

سال اخیر که به عقیده ما و همه  8درصدی ظرفیت پذیرش دستیاران اورولوژی در طی  12درباره افزایش 

ی کشور و نیز تک تک اعضای محترم هیأت بورد توجیه منطقی ندارد سخن بسیار ها اساتید محترم دانشگاه

کمیته دستیاری انجمن  .شود های دیگر تخصصی نیز دیده می گفته شده و وضعیت مشابهی در برخی رشته

های آینده طی مکاتبات کامالً منطقی و مستند با کمیته راهبردی  اورولوژی، بدلیل احساس خطر برای سال

لوژی هیأت بورد اورولوژی و مرکز تحقیقات اورولوژی و نفرولوژی این مشکل را یادآوری نموده به اورو

ویژه کمیته راهبردی را به الزام وزارت بهداشت در تعدیل و کاهش متناسب با ظرفیت دستیاران اورولوژی 

 .ترغیب کرده و خوشبختانه با واکنش مثبت همه مراجع فوق مواجه گردیده است

 ب مشارکت فزآینده دستیارن سراسر کشور در تصمیم گیری های آموزشی صنفیجل( 0
ها و پیشنهادهای صنفی دستیاری به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و  انعکاس خواسته( 8

 .دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی برحسب مورد

 ی همه دستیاران اورولوژیایجاد تسهیل و تخفیف برای تهیه ویراست جدید کتاب کمپبل برا( 1

جمعی از برجسته ترین دانشمندان : تالش در ارتقاء و اصالح شیوه برگزاری آزمون بورد تخصصی( 1

اورولوژی ایران در هیأت بورد عهده دار برگزاری آزمون بورد اورولوژی هستند و ناگفتـه پیداست که به 

ای ارزیابی قابلیت های دانش آموختگان نیز موازات تحـوالتی که در علـم و دانش شکل می گیرد روش ه

گاهی برخی جزییات که در عین حال مهم هستند را می توان حذف یا اضافه . متحول و نوسازی می شود

کرد تا کیفیت و صحت این آزمون ها بیشتر شود و این ارتباطی به شأن و منزلت امتحان شونده و امتحان 

یاری ضمن حفظ احترام استادان محترم پیشنهادها و تقاضاهای خود را در این باره کمیته دست. گیرنده ندارد
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و نیز مرجع امتحانات ارائه کرده و هیأت  OSCEدرباره بهبود شرایط امتحان بورد بخصوص بخش 

محترم بورد دراین باره با تالش در بهبود کیفیت آزمون، تالش مداوم در بهسازی شرایط آزمون را در 

 .است دستور کار قرار داده

همه موفقیت های حاصله را باید به نام همه همکاران دستیار و بخصوص اعضای محترم هسته ما معتقدیم 

مرکزی کمیته دستیاری نوشت که همواره با انرژی وصف ناشدنی و تقسیم کار حرفه ای و حیرت انگیز و 

 .همکاری با اخالص خویش فضای کار بیشتر را ایجاد کردند و توسعه دادند

II. ته اورولوژيست های جوان و عملکردکمی 

 اعضای کمیته اورولوژيست های جوان

های سه ساله گذشته خود را  ی جوان انجمن اورولوژی ایران، فعالیتدر این نوشتار شاخه اورولوژیست ها

طبق تعریف انجمن اورولوژی ایران، اورولوژیست جوان عبارتست از تمامی فارغ . دارد اعالم می

های خاص این  سال اخیر با نظر به نوپا بودن این شاخه و محدودیت 52التحصیالن رشته اورولوژی در 

گیر و در عین حال زیر بنایی بوده که عناوین  ای انجام شده در این زمینه بسیار چشمقشر از همکاران، کاره

های جوان در ترکیب انجمن اورولوژی  طراحی مکانیسم چگونگی وارد کردن اورولوژیست: آن عبارتند از

ق ایران، نیازسنجی علمی برای تعیین عناوین مطرح شده در کنگره اورولوژی، تحقیق عملی و علمی دقی

روی وضعیت معیشت و عملکردی فارغ التحصیالن جوان و نیز دستیاران شاغل، تالش در منطقی کردن 

های کتاب کمپبل اورولوژی و ارسال آن برای ناشر  ظرفیت پذیرش دستیاران اورولوژی، استخراج و غلط

 K)عمل ها، تالش در جهت اصالح حق ال کتاب، تحقیقات میدانی برای تعیین امکانات اورولوژیست

، پیشنـهاد برای  50Kبه  8به عنوان مثال افزایش سیستوسکـوپی از : اعمال جراحی اورولوژی( جراحی

گیری هر چه بیشتر  های انجمن اورولوژی ایران و بهره های غیرآکادمیک در گروه سازماندهی اورولوژیست

 .ها از خدمات این گروه از همکاران، در تهران و شهرستان

 :یسم چگونگي وارد کردن اورولوژيست های جوان در ترکیب انجمن اورولوژی ايرانطراحي مکان( 1

با عنایت به روحیه جوان گرایی و بها دادن به ایده ها و اندیشه های نو در هیأت مدیره مرکزی انجمن 

رای اورولوژی ایران و وجود نیروهای جوان و با انرژی در فارغ التحصیالن، انجمن اورولوژی ایران با اج

طرحی نوگرایانه سعی در استفاده بهینه از این نیروی خالق نموده و با قرار دادن دو نفر از اورولوژیست 

های جوان که بر اساس تجربه فعالیت از زمان دستیاری در میان همکاران خود شناخته شده بودند و با 

 اعضا دبیر یسیر

دکتر 

 رضاحمید

 عبدی

دکتر فرزين 

 سلیمان زاده

دکتر حسین 

 عجمي

دکتر علي 

 اکبر کرمي

دکتر سروش تقي 

 پور بازرگاني

دکتر فرشید 

 علیزاده

 دکتر حامد 

 يزدان نژاد
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ورود آنان را به عرصه ارائه  مکانیسم انتخاباتی از طرف سایر اورولوژیست های جوان تعیین می گردند،

 .    خدمت در هیأت مدیره انجمن اورولوژی ایران تسهیل نموده است

با عنایت به طیف گسترده  :نیازسنجي علمي برای تعیین عناوين مطرح شده در کنگره اورولوژی( 2

زرگان در شکل دیدگاه ها و تفـاوت سالیق موجـود و در پاره ای موارد بروز اختالف نظر بین اساتید و ب

و محتوای ارائه کنگره های علمی، برآن شدیم تا با استفاده از روش های نیازسنجی علمی، عناوین مطرح 

 .شده در کنگره های آتی را با استفاده از نظرات همکاران و تجربیات کنگره های گذشته برگزار نماییم

التحصیالن جوان و نیز تحقیق عملي و علمي دقیق روی وضعیت معیشت و عملکردی فارغ ( 7

طی فرم های نظرخواهی تهیه شده وضعیت کاری، تجهیزات بیمارستانی و امکانات  :دستیاران شاغل

رفاهی مراکز فعالیت اورولوژیست های جوان جمع آوری و با آنالیز آماری و مقایسه با استانداردهای 

شد که به استناد آن حتی می توان  جهانی و کشورهای پیشرفته ارزیابی دقیقی طی یک مقاله علمی حاصل

% 50تنها با توجه به نتایج بدست آمده . بخش هایی از سیاستگزاری های آینده و فعلی کشور را سامان داد

میلیون  8آنان درآمد باالتر از % 58از اورولوژیست های جوان از کار خود احساس رضایت می کنند و

ها، اقدام عاجل برای رفع موانع معیشتی از طرف مسئوالن امری با توجه به این داده . تومان در ماه دارند

در این رهگذرانجمن اورولوژی ایران به سوی تمامی اورولوژیست ها به . ضروری به نظر می رسد

خصوص قشر تازه فارغ التحصیل برای ادامه راه خود در رساندن صـدای مشکالت به گوش مسئولین و 

 .کند ست یاری دراز میسیاست گذاران و تصمیم گیران، د

درصدی ظرفیت  12درباره افزایش :تالش در منطقي کردن ظرفیت پذيرش دستیاران اورولوژی(  4

های کشور و  سال اخیر که به عقیده ما و همه اساتید محترم دانشگاه 8پذیرش دستیاران اورولوژی در طی 

گفته شده و وضعیت مشابهی در  نیز تک تک اعضای محترم هیأت بورد توجیه منطقی ندارد سخن بسیار

از % 71های انجام شده کمتر از  بر اساس بررسی .های دیگر تخصصی نیز دیده می شود برخی رشته

عمل جراحی در طی یک ماه انجام  82سیستوسکوپی و بیشتر از 02های جوان بیشتر از اورولوژیست

همچنین نزدیک به نیمی از . ا دارندعمل ر اتاقروز امکان استفاده از  0آنان کمتر از % 12دهند و می

های جوان انجمن  کمیته اورولوژیست. نمایند بیمار در هفته ویزیت می 32های جوان کمتر از اورولوزیست

های آینده طی مکاتبات کامالً منطقی و مستند با کمیته راهبردی  اورولوژی، بدلیل احساس خطر برای سال

حقیقات اورولوژی و نفرولوژی این مشکل را یادآوری نموده به اورولوژی هیأت بورد اورولوژی و مرکز ت

ویژه کمیته راهبردی را به الزام وزارت بهداشت در تعدیل و کاهش متناسب با ظرفیت دستیاران اورولوژی 

 .نماید ترغیب کرده و در ادامه این راه و براع اقناع مسئولین از همه همکاران طلب یاری می

مورد از اشکاالت و  71با مرور بر کتاب کمپبل ،: اب کمپبل اورولوژیاستخراج غلط های کت( 5

تناقضات موجود در آن که به نظر گروه اورولوژیست های جوان قابل مطرح شدن بود با ذکر رفرانس و 

 .ارجاع به متن مربوطه استخراج و برای ناشر کتاب ارسال گردید
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با عنایت به عدم وجود امکانات الزم برای : ت هاتحقیقات میداني برای تعیین امکانات اورولوژيس( 6

اعمال جراحی اورولـوژی در برخی مراکز که اورولوژیست های جوان در آن  مشغول به کار شده اند، با 

های مدون سعی در شناسایی کمبودها و اعالم آن به مقامات مسئول نموده تا در برنامه ریزی  انجام بررسی

النه تر به اقشار مختلف جامعه و در تمامی نقاط کشوراین داده ها قابل برای خدمت رسانی هر چه عاد

 .استفاده باشد

با توجه به اینکه حق  :اعمال جراحي اورولوژی( جراحي K)تالش در جهت اصالح حق العمل ( 7

العمل اعمال جراحی اورولوژی در مقایسه با سایر رشته های جراحی مثل چشم پزشکی پایین تر است، و 

ین حال اعمال جراحی اورولوژی دارای عوارض بالقوه دردسر ساز و مشکل آفرین برای جراح و در ع

جراحی  Kسال قبل و با انجام کار کارشناسی سعی در اصالح  0بیمار می باشد، با تالش های مجدانه از 

افزایش   50Kبه  8های اورولوژی نموده و به عنوان مثال با پی گیری های انجام شده سیستوسکوپی از 

 .یافته است

پیشنهاد برای سازماندهي اورولوژيست های غیرآکادمیك در گروه های انجمن اورولوژی ايران و ( 8

 :  بهره گیری هر چه بیشتر از خدمات اين گروه از همکاران، در تهران و شهرستان ها

شده و در سایه  ما در شاخه اورولوژیست های جوان بر این باوریم که با کار گروهی و سازماندهی

هماهنگی و تفاهم می توان قدم های بزرگی در جهت ارتقاء علمی و پیشرفت در میسر ارائه خدمت 

مطلوب به بیماران و اعتالی میهن عزیز اسالمی برداشت و برای ادامه راه در پیش گرفته شده از تمامی 

اخه اورولوژیست های جوان همکاران تازه فارغ التحصیل برای حضور هر چه بیشتر در فعالیت های ش

 .دعوت به عمل می آوریم

 

III. انجمن اورولوژی ايران  کمیته پرستاری 

یکی دیگر از کمیته های فعال انجمن اورولوژی ایران کمیته پرستاری اورولوژی می باشد با توجه به این 

بیماران  که پرستاران اتاق عمل و بخش های اورولوژی در کنار متخصصین این رشته به روند بهبودی

بخشند این کمیته با هدف ارتقاء دانش و مهارت پرستاری اورولوژی و بهبود ارتباطات صنفی  سرعت می

 .تأسیس گردیده است 5831پرستاران در سال 

 :معرفي مسئولین کمیته پرستاری

 آقای جالل الدین رحمانی: نایب رییس   خانم مهشید سرایداری: رییس

 آقای علی نوری: خزانه دار   خانم دریادخت مسرور: دبیر

 آقای بخشی، آقای پیشوایی، آقای عباس بنی هاشمی ،خانم فروزان آتش زاده: اعضای موسس

 آقای حمیدرضا زری باف: بازرس
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در سه سال متوالی کنگره پرستاری اورولوژی به همراه کنگره سالیـانه انجمن با ارائه مقاالت برجسته و 

و چندین کارگاه نیز جهت پرستاران اجرا شده و در روز ملی سالمت سخنرانی ها برگزار گردیده است 

 .مردان نیز پرستاران بصورت فعال حضور داشته اند

IV. تشکیالت وسیع کشوری انجمن اورولوژی ايران 

جلب به منظور با توجه به گستردگی فعالیت اورولوژیست ها در سراسر کشور و انجمن اورولوژی ایران 

ت های انجمن در سراسر کشور اقدام به تشکیل شاخه های استانی و شاخه های مشارکت و توسعه فعالی

فوق تخصصی نموده است تا زمینه های فعالیت علمی پژوهشی و خدماتی برای هر یک از شاخه های 

 . اورولوژی فراهم گردد

 
 

 :های استاني و منطقه ای انجمن اورولوژی ايران معرفي مسئولین شاخه
 

 (:IUA Isfahan Section) اخه اصفهانشانجمن اورولوژی  .1

 دبیر نايب ريیس یسري
عضو هیأت 

 مديره
 بازرس خزانه دار

دکتر اصغر 

 قلمکاری

 

دکتر محمدهاتف 

 خرمي

 

دکتر محمد 

 يزداني

 

دکتر کیا نوری 

 مهدوی

 

دکتر همايون 

 عباسي

 

دکتر سیدمسعود 

 سجادی

 

 

 

 (:IUA Eastern Azarbaijan Section)شرقي  آذربايجانشاخه انجمن اورولوژی  .2

 بازرس خزانه دار اعضای هیئت مديره دبیر ريیس

دکتر سیدکاظم 

 مداين

 

دکتر صمد 

 هژير

 

دکتر علیرضا 

 ظفربخش

 

دکتر افشار 

 زمردی

 

دکتر محسن 

 امجدی

 

دکتر محمد 

 حیدرلو

 

دکتر داود 

 نوری زاده
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 (:IUA Khorasan Section) شاخه خراسانانجمن اورولوژی  .3

 ريیس

 
 بازرس خزانه دار عضو هیأت مديره دبیر ايب ريیسن

دکتر امین 

 کدخدايان

 

دکتر محمدتقي 

 نگین تاج

 

دکتر حسن 

 احمدنیا

 

دکتر محمدمهدی 

 رحماني

 

دکتر ابوالفضل 

 اقوامي

 

دکتر علیرضا 

 حاکمي

 

 

 (:IUA Khouzestan Section) خوزستانانجمن اورولوژی اخه ش .4

 ديرهعضو هیأت م نايب ريیس دبیر ريیس
عضو هیأت 

 مديره
 بازرس

دکتر مجید 

 جاسمي

دکتر کريم 

 طايي

دکتر عبدالحسین 

 جوادنیا

دکتر محمدعلي 

 حسیني

دکتر مهدی 

 مظلوم

محمد رضا 

 دادفر

 (:IUA Fars Section) یلويه و بوير احمدگشاخه فارس، کهانجمن اورولوژی   .5

 بازرس خزانه دار عضو هیأت مديره نايب ريیس دبیر ريیس

عبدالعزيز  دکتر

 خضری

 

دکتر سعید 

 شاکری

 

دکتر نادر 

 ابدالخاني

 

دکتر محمدمهدی 

 حسیني

 

دکتر داريوش 

 ايراني

 

دکتر عبدالعظیم 

 خورشیدی

 

 (:IUA Gilan Section) شاخه گیالنانجمن اورولوژی   .6

 نايب رئیس دبیر رئیس
عضو هیئت 

 مديره
 بازرس خزانه دار

دکتر ولي 

 دژآباد

 

دکتر علي 

 يحمیدی مدن

 

دکتر غالمرضا 

 مختاری

 

دکتر رحیم 

 توکل نیا

 

دکتر بقراط 

 اسپیدکار

 

دکتر عبداله رمضاني 

 خورشید دوست
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 (:IUA Western Azarbaijan Section)آذربايجان غربي شاخه انجمن اورولوژی   .7

 خزانه دار نايب رئیس دبیر رئیس

 دکتر سیدابراهیم موسوی

 

 دکتر محمد صدری

 

 مدی فالحدکتر محمدرضا مح

 

 دکتر مهرداد تهامي

 

 

 (:IUA West Section) غربمنطقه  انجمن اورولوژی  .8

دکتر  -دکتر سیدحبیب اله موسوی بهار -دکتر اسعد مرادی -دکتر محمودرضا مرادی: هیأت مدیره ایعضا

 دکتر علی اکبر مومنی: بازرسو  دکتر عبدالرسول بردیده -محمدعلی امیرزرگر

 

 (:IUA East Section) شرق قه جنوبانجمن اورولوژی منط  .9

 دکتر سراج الدين وحیدی، عضو هیئت موسس

 

 (:IUA North Section) شمال انجمن اورولوژی منطقه  .10

 : اعضای موسس

 دکتر ولي دژآباد، دکتر بهمن ارزاني، دکتر علي حمیدی مدني، دکتر عیسي پور، دکتر ارسالن علي رمجي

 

 IUA Tabarestan Section)شاخه طبرستان انجمن اورولوژی   .55

، دکتر عمادالدین موعودی (نایب رییس)، دکتر حمید شافی (رییس)دکتر حسن قادری 

 (بازرس)، دکتر مرتضی اسکیان (خزانه دار)، دکتر حمیدرضا عبدی (دبیر)
 

 (:IUA Societies) شاخه های تخصصي انجمنمعرفي 
 (IUA Female Urology Society)  شاخه تخصصی اورولوژی زنان -5
 (IUA Andrology Society) شاخه تخصصی آندرولوژی -0
 (IUA Oncourology Society) شاخه تخصصی انکویورولوژی -8
 (IUA Transplantation Society)پیوند کلیه  شاخه تخصصی -1
 ((IUA Pediatric Urology Society شاخه تخصصی اطفال -1
 (IUA Reconstructive Urology Society)ترمیمی  شاخه تخصصی -6
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 :معرفي مسئولین شاخه های تخصصي انجمن اورولوژی ايران

 
 

 دبیر رئیس شاخه تخصصي

 دکتر فرزانه شريفي اقدس  اورولوژی زنان
 دکتر مريم امامي

 

 دکتر محمدرضا نیکوبخت آندرلوژی

 

 دکتر سراج الدين وحیدی

 

 انکويورولوژی

 

 دکتر محسن آيتي

 

 دکتر محمدرضا نوروزی

 

 پیوند
 دکتر غالمرضا پورمند

 

 دکتر محمد يزداني

 

 اطفال
 عبدالمحمد کجباف زاده

 

 دکتر حمید ارشدی

 

 دکتر سیدجلیل حسیني ترمیمي

 
 دکتر محمد جباری

 

کوشش های مستمر هیأت و سرانجام با انجام همه این تالش ها و همت بزرگان عرصه تالش و دانش و 

در این سال ها به نتیجه نشست و انجمن اورولوژی ایران طی  مدیره و همراهی اعضای محترم انجمن

توسط معاونت محترم پژوهشی وزارت علوم ( 01/21/5836)مراسمی در هفته پژوهش و فناوری 

تحقیقات و فن آوری با حضور وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری، معاونت محترم تحقیقات و فناوری 

نماینـدگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و ریاست محترم وزارت بهداشت، ریاست محتـرم نهاد 

انجمن اورولوژی  انجمن گروه پزشکی 512کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در بین 

به عنوان انجمن علمی برتر معرفی شد و به رسم یادبود تقدیرنامه و تندیس برتری به ریاست محترم ایران 

 .انجمن اهدا گردید
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متن ذیل توسط اعضاء مدعو از دانشگاه های علوم پزشکی و انجمن به دعوت دبیرخانه شورای آموزش 

پزشکی و تخصصی معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه گردیده است که 

 .م خواهد شدالبته متون مفصل تر آن حذف و تعدیل گردیده که در گزارش های بعدی اعال

 فصل پنجم
 

 برنامه راهبردی رشته اورولوژی 

 تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و 

 (SWOT)فرصت ها 
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 اورولوژیرشته تخصصي   برنامه راهبردی

 

رشته جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی یکی از رشته های تخصص پزشکی در کشور می باشد که 

توانسته است در دو دهه اخیر پا به پای تحوالت علمی دنیا پیشرفت قابل توجهی نماید و در جنبه های 

ای انسانی متخصص و توانمند و تولید علم سهم قابل توجهی را بخود آموزش و فناوری، پرورش نیروه

اصول و اهداف /در زیر چهار رکن اساسی برنامه راهبردی یعنی دورنما، رسالت، ارزشها. اختصاص دهد

فرصت )ضمناً تحلیل وضعیت موجود شامل ارزیابی محیط بیرونی. راهبردی رشته به ترتیب ارائه می شود

که مبنایی منطقی برای تهیه این چهار رکن ( نقاط قوت و ضعف)ارزیابی محیط درونی و( ها و تهدید ها

 . فراهم می سازد نیز ارائه گردیده است

 

 (:Vision) دورنما

 مین، حفظ و ارتقای سالمت جامعه، در منطقه اول خواهیم شدأدر ارائه آموزش ، پژوهش، ت. 

 

 (: Mission) رسالت

بیماران بعنوان مشتریان اصلی و ارزشمند نظام  کیفیت باال به خدمات تشخیصی و درمانی حائز -5

 .ارائه خواهیم دادسالمت 

را  اورولوژیبرنامه ها و اقدامات مربوط به بیماریابی و غربالگری برای پیشگیری بیماریهای شایع   -0

 .توسعه خواهیم داد

 اورولوژیو متخصصین  دانش آموختگانو  اورولوژیدستیاران و مهارت های عملی سطح علمی  -8

 .را ارتقا خواهیم دادر سطح کشور د

را ادامه رشته های  توانمند و متناسب با نیازهای کشور درفلوشیپ و  اورولوژیمتخصص تربیت  -1

 .خواهیم داد

حل معضالت درمانی بیماران، پژوهش های چند رشته ای و بین در راستای ارتقای سالمت و  -1

 .م دادرشته ای را گسترش خواهی

 (: Values/principles)ارزش ها

  اورولوژیحفظ استقالل و اعتماد به نفس در توسعه رشته 

  کشور اورولوژیتوجه به اصل حکمت و عزت در 

  عمل صالح 
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  نیک اندیشی 

   احترام به بیمار و همکار 

  رعایت اصول اخالق پزشکی 

 احترام به اصول اعتقادات بیماران 

در همین رابطه تربیت و حمایت از . می باشد اورولوژیی گروه از ارزش های اخالقی و معنو

 .ستهای زن به منظور رعایت حریم اخالقی قشر با ارزش زنان جامعه ایرانی مد نظر می باشداورولوژی

 

 تحلیل وضعیت موجود

 

 ارزيابي بیروني( الف

 (:Opportunities) فرصت ها -1

 ه نقشه راه توسعه علمی بلند مدت و افزایش بودجه نگرش مثبت و تاکید مقام معظم رهبری برای تهی

 پژوهش

  ساله کشور و برنامه چهارم توسعه نسبت به رشد و خودکفائی علمی کشور 02تاکید چشم انداز 

 پیشرفت کشور در دستیابی به فناوری های زیستی از جمله سلولهای بنیادین 

  رشد علمی دانشگاهها و جهت گیری مدیریت هیئت امنائی دانشگاهها و امکان رفع موانع قانونی

 به سوی استقالل دانشگاهها

  واگذاری برنامه ریزی و سیاست گذاری راهبردی رشته های تخصصی به کارشناسان و دست

 اندرکاران و متخصصین رشته های مربوطه 

 

 (:Threats)تهديدها -2

  پائین بودن سرانه درمان و بی عدالتی در تعرفه گذاری 

 ن به کمبود های اعتباری و تجهیزاتی پزشکی عدم توجه مسئولی 

  عدم حمایت کافی برای اعزام اساتید در بعضی از دانشگاهها برای فرصت های مطالعاتی دوره

 های تکمیلی و کنگره سمینارها 

  بی عدالتی در توزیع امکانات و عدم توجه به سطح بندی 

  اورولوژیتداخل رشته های تخصصی در امور درمان  

  شدید به کشورهای خارج از نظر تجهیزات و وسایل پزشکیوابستگی 
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  به  اورولوژیسیستم ارجاع برای پوشش تشخیصی درمانی همه مردم از جمله و ارجاع بیماران

 ست ها وجود ندارد اورولوژی

  ناپایداری و عدم اطمینان در اجرای مصوبات و برنامه ریزی ها 

 نگرش منفی مردم به بخش های آموزشی 

 

 ابي درونيارزي( ب

 (:Strengths)نقاط قوت -1

  وجود نگرش مثبت به پیشرفت های علمی و آموزش و پژوهش در اعضاء این رشته 

  در سطح باال فلوشیبوجود بخش های توانمند با امکانات و قابلیت های تربیت رزیدنت و 

  وجود اساتید توانمند، متعهد و مسئولیت پذیر در مراکز دانشگاهی سطح کشور 

 تشکیالت صنفی منسجم و نشست ها و برگزاری کنگره و سمینارها و انتشارات منظم در این رشته وجود 

  وجود ارتباط منظم بین بخش ها و دانشگاههای کشور و امکان ارتباط علمی و فکری در سطح دنیا 

 

 (:Weaknesses) نقاظ ضعف-2

 ی کشورتوزیع نامناسب نیروهای متخصص و فوق تخصص در دانشگاهها و شهرها 

  کافی و مناسب نبودن تجهیزات تشخیصی و درمانی در بخش های آموزشی و درمانی بخصوص

 در شهرستان ها                               

   عدم وجود گایدالین کشوری برای مراقبت و درمان بیماریها 

 و پائین بودن  عدم تمایل اغلب متخصصین برای درمان بیماران کمپلیکه و بعلت نبود وسایل مناسب

 تعرفه ها

 

 (آموزشي، پژوهشي و خدماتي) راهبردی اهداف

 اهداف آموزشي -الف     

 تربیت نیروی انسانی متخصص متناسب با نیازهای کشور -1

 ارتقاء سیستم آموزش و بروز نمودن روش های آموزش و ایجاد سیستم ارزیابی استاندارد -2

 ایجاد نظام اطالعاتی کارآمد -3

 وزش مداوم تعمیم و توسعه آم -4

 توسعه ارتباطات علمی داخل و خارج -5
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 اهداف پژوهشي -ب    

 توسعه پژوهش بخصوص تقویت و ارتقاء پژوهش های پایه 

 ياهداف خدمات -ج    

 ارائه خدمات متناسب با نیازهای کشور مبتنی با روش های پیشرفته و هزینه اثر بخش 

 های شایع و قابل پیشگیری غربالگری بیماری 

 

 : و واحد های مرتبط گروه های آموزشي های اجراييبرنامه 

 

 :برنامه اجرايي دانشگاه علوم پزشکي تهران

 اطرافیان اجرای منشور حقوق بیمار  بمنظور بهبود ارتباط با بیمار و .2

 :ارتهای جديد ونوظهور در زمینه هایآموزش مه .7

  (بیمارستان شریعتی)جراحی میکروسکوپی در عقیمی مردان 

  (مرکز طبی کودکان -بیمارستان شریعتی)اورودینامیک 

 (بیمارستان امام خمینی)بیوپسی پروستات باراهنمای سونوگرافی ترانس رکتال 

  (بیمارستان سینا)اندویورولوژی 

 :از طريقارتقاء مهارت های آموزشي  .4

  علمی که تاکنون شرکت نکرده اند هیأتبرگزاری روش تدریس برای اعضای 

  در سال برای فرصت های مطالعاتی داخل ( ها نفربرای همه بخش 1 تا)اعزام یک نفر از هر بخش

 ویا خارج

 زی ایجاد سایت پرسرعت آموزشی گروه اورولو 

  ی بخش های آموزشی شاملموضوع برا 1تهیه ژورنال های معتبر ارولوژی حداقل در : 

 Euro-urology  ،J. Endo-urology   ،UJ  ،JU  ،BJU  

  استفاده ازLogbook برای همه فراگیران بخصوص در مورد لیست اعمال جراحی برای رزیدنتها 

بـا علـل انسـددی در شـبکه       (CKD)ادغام برنامه پیشگیری و مراقبت از بیمارهای مزمن کلیوی  .5

 بهداشتی درمانی
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  پذیرش  )ایجاد زمینه آموزش مهارت ها برای متخصصین غیردانشگاهیObserver    یـک تـا دو

 نفر درهربخش در هر زمان

          توسعه فلوشیپ هـای موجـود وایجـاد فلوشـیپ آنـدرولوژی وپیونـد در بیمارسـتان شـریعتی و

ترمیمــی در بیمارســتان ســینا  وفلوشــیپب اورولــوژی زنــان  دربیمارســتان در و  انــدویورولوژی

 (مشترک شریعتی ومرکز طبی کودکان)ژی  امام خمینی ونورویورولوبیمارستان 

 د مرکزی توسط مراکز تحقیقاتی انجام پروهش های چند رشته ای و چن .1

 (بیمارستان سینا  ومرکز طبی کودکان) .6

 برگزاری کارگاههای پیشرفته پژوهشی .7

 

 :برنامه اجرايي دانشگاه علوم پزشکي تبريز

 ادغام بررسی خدمات مربوط به هماچوری به شبکه بهداشتی و درمانی  -5

 ی پروتکل منشور حقوق بیمار تهیه و اجرا -0

 تدریس و اخالق حرفه ای برگزاری کارگاه روش  -8

 اعزام یک نفر از اعضاء هیئت علمی به فرصت مطالعاتی  -1

 ایجاد سایت برای گروه -1

 موضوع 1حداقل در  اورولوژیتهیه ژورنال های معتبر  -6

 برای رزیدنتها (Log book)تهیه الک بوک  -7

 برای متخصصین غیر دانشگاهی  TULبرگزاری کارگاههای آموزش  -3

 (فلوشیب) در دانشگاه  female urologyراه اندازی رشته  -1

 در بیمارستان های آموزشی RDCCاتصال به   -52

 برگزاری کارگاه روش تحقیق نوین و کارگاه برای اعضاء هیئت علمی و رزیدنتها  -55

   

 :برنامه اجرايي دانشگاه علوم پزشکي شیراز

 ادغام بررسی خدمات مربوط به هماچوری به شبکه بهداشتی و درمانی  -5

 ارت های آموزش بالینی ارتقاء مه  -0

  های آموزشی ایجاد سایت اینترنتی برای دسترسی گروه -8
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 (Log book) تهیه الک بوک -1

  Sexual dysfunctionتهیه برنامه مدون راه دور در مورد    -1

  برای متخصصین غیردانشگاهی TULایجاد دوره های مهارت  -6

  آندویورولوژی فلوشیبراه اندازی  -7

  ق نوینبرگزاری کارگاه روش تحقی -3

  RDCCاتصال به مرکز   -1

 :رنامه اجرايي دانشگاه علوم پزشکي مشهدب

 بررسی خدمات مربوط به هماچوری در شبکه بهداشتی درمانی ادغام خدمات  -5

 تهیه و اجرای پروتکل مربوط منشور حقوق بیمار -0

 اعزام یک نفر از اعضاء هیئت علمی به فرصت مطالعاتی -8

 سه عنوانتهیه ژورنال های معتبر حداقل در  -1

 ها تهیه الک بوک برای رزیدنت -1

 پیوند در دانشگاه   فلوشیبراه اندازی رشته  -6

 اتصال به شبکه اینترنت در بیمارستان آموزشی -7

 برگزاری کارگاه روش تحقیق نوین برای اعضاء هیئت علمی و رزیدنتها  -3

 

 :برنامه اجرايي دانشگاه علوم پزشکي شهیدبهشتي

 هماچوری در نظام خدمات درمانیادغام بررسی خدمات مربوط به  .5

 تهیه و اجرای پروتکل مربوط به منشور حقوق  .0

 سال اخیر 1انترنها ، پزشکان فارغ التحصیل در  اورولوژیبررسی دانش و عملکرد  .8

 برگزاری یک کارگاه روش تدریس و اخالق جهت اعضای هیئت علمی .1

 اعزام حداقل یک نفر از اعضاء هیئت علمی برای فرصت مطالعاتی .1

 ایجاد سایت در بیمارستانهای شهید مدرس و لبافی نژاد .6

 های شهید مدرس و لبافی نژاد گانه در بیمارستان تهیه ژورنال های معتبر پنج .7

 Log bookاستفاده از  .3

 تهیه و اجرای برنامه مدون از راه دور بصورت الکترونیک   .1
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 :برنامه اجرايي دانشگاه علوم پزشکي ايران

 ( و مقایسه با وضعیت قبل)موجود براساس چک لیست معیار  بررسی امکانات و وضعیت .5

 برگزاری کارگاه روش تحقیق برای متقاضیان در گروه .0

 بررسی نیاز زیر شاخه های گروه به گذراندن دوره تکمیلی و فرصت مطالعاتی .8

 استمرار برنامه مدون ارزیابی دستیاران .1

 نی گروهاستمرار تعیین ساالنه و همکاری با مسئول ارزشیابی درو .1

 Video reviewاستمرار شیوه نوین آموزش عملی جراحی بصورت  .6

 دستیاران Log bookآموزش اتندینگ محترم برای افزایش دقت در نحوه تکمیل  .7

زنان در دانشگاه علوم پزشکی  اورولوژی فلوشیبتدوین پروپوزال و پیشنهاد راه اندازی دوره  .3

 ایران

 انترنهای پزشکی عمومی در دانشگاه اورولوژیارزیابی نتیجه بازنگری آموزش  .1

 اورولوژی Websiteتوسعه و روزآمد کردن  .52

 Portal 4افزایش میادی خط پر سرعت اینترنت کتابخانه به  .55

 ایجاد پورتال اتصال به اینترنت در اتاق عمل .50

 اورولوژیاستمرار آبونمان هفت عنوان مجله  .58

  اورولوژیبه سایر مجالت   Onlineبرقراری دسترسی  .51

 د امکان ارائه برنامه آموزش مداوم غیر حضوریایجا .51

 EAUهماهنگی برای شرکت دستیاران سال آخر در برنامه مشترک با  .56

استمرار برنامه توانمندسازی دستیاران و اعضاء هیئت علمی در بکارگیری زبان تخصصی  .57

 انگلیسی

 اورولوژیت نعکاس فعالیتهای پژوهشی در وب سایتوسعه بخش ا .53

 اورولوژیدوره بازآموزی مدون متخصصین  0برقراری و اجرای  .51

 اورولوژیپی برای متخصصین وسکاری حداقل یک کارگاه آموزش الپارابرگز .02

 تهیه فضا و امکانات زمینه ای تاسیس دفتر خدمات پژوهشی در مرکز شهید هاشمی نژاد .05

 تجهیز مرکز خدمات پژوهشی .00

 جذب و تربیت نیروی انسانی مرکز خدمات پژوهش .08
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 :ي گروه آموزشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهانبرنامه اجراي
 

 بهورزان در شناسایی عالیم سنگ ادراری و ارجاع آن به پزشک  آموزش .5

 فراهم کردن جزوه ای در حد بهورز برای تشخیص عالئم سنگ .0

 ارسال آن به شبکه بهداشت و آموزش این جزوه توسط شبکه به بهورزان .8

 درمان سنگ ادراریآموزش پزشکان استان در شناسایی تشخیص و  .1

 تشکیل یک تیم از اساتید دانشگاه .1

 فراهم کردن جزوه ای برای شبکه عمومی برای تشخیص درمان و ارجاع سنگ به متخصص .6

تعیین حداقل امکانات درمانی برای سنگ در هر شهرستان توسط یک تیم متخصص و ارزیابی بار  .7

 مالی

دانشگاهی استان و ارزیابی بار  تعیین حداقل امکانات تخصصی و فوق تخصصی در یک مرکز .3

 مالی

 خریداری وسایل برای شهرستان و مراکز استان .1

 

 :دانشگاه علوم پزشکي گیالن اورولوژیبرنامه اجرايي گروه 

 برنامه ریزی جهت ارجاع بیماران دچار سنگ ادراری با کمک شبکه نظام خدمات .5

 عیین شرح وظایف پرسنلت(تهیه پروتکل و ب(الف: بهبود ارتباط با بیمار و اطرافیان  .0

 جهت موارد نیاز غربالگری اورولوژیتشکیل کمیته ملی از اعضای مراکز تحقیقاتی  .8

 فلوشیبمشارکت در انجام پروژه بررسی نیروی انسانی مورد نیاز تخصصی و  .1

 مشارکت در پروژه بررسی دانش و عملکرد .1

رای کارگاه برای و اج های جدید، تجهیزات نوظهور جهت ارتقای اساتید مهارت آموزش  .6

 اورولوژیست های غیردانشگاهی

 (دانشگاه EDC) اورولوژیبرگزاری کارگاه روش تدریس و اخالق پزشکی برای اعضای گروه  .7

 تسهیالت الزم جهت اعزام آموزش خارج از کشور یک نفر بر اساس نیاز گروه .3
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 يجراياتاکتیك های جداول 

 اهداف راهبردیبه  برای دستیابی کتیک ها یا فعالیت های کلیتاکه در واقع  در این بخش به ارائه راهکارها

 : پردازیم هستند، می رولوژیورشته تخصصي ا

 

 تربیت نیروی انساني متخصص متناسب با نیازهای کشور

 

 

 

 

 

 

 نوع فعالیت

 

 سال سوم سال دوم سال اول

 تربیت متخصص

 ارزیابی وضع موجود

 بار بیماری

 بررسی نیاز متخصصین

 پذیرش دستیار

 فلوشیبپذیرش 

 ادامه پذیرش دستیار

 فلوشیبو 

برآورد نیروی انسانی 

 موجود
 بررسی وضع موجود

تربیت متخصص و 

 فلوشیب

ادامه تربیت نیروی 

 متخصص

 فلوشیبتوسعه تربیت 
ارزیابی وضع موجود 

 ها دانشگاه

افزایش مجوز تربیت 

 فلوشیب
 فلوشیبتربیت 

 

 سازی فارغ التحصیالنتعمیم و توسعه آموزش مداوم و توانمند
 

 سال سوم سال دوم سال اول نوع فعالیت

 

اجرای برنامه آموزش مداوم توسط انجمن 

 دانشگاهها اندویورولوژیانجمن اورولوژی و 

تهیه برنامه 

 بازآموزی

 اجرای برنامه اجرای برنامه

 تهیه برنامه های ارتقاء آموزش بزرگساالن

(Adult leaving ) 

 اجرای برنامه برنامه اجرای تهیه برنامه



 121 

 

 توسعه ارتباطات علمي داخل و خارج از کشور

 سال سوم سال دوم سال اول نوع فعالیت

توسعه تبادل آموزش گیرنده 

 با با سایر کشورها

تهیه برنامه توسط انجمن 

اورولوژی و انجمن 

 اندویورولوژی

تبادل آموزش 

 گیرنده

تبادل آموزش 

 گیرنده

ی بفلوشیایجاد دوره های 

 داخل کشور

 فلوشیبتبادل  فلوشیبتبادل  اعالم برنامه توسط دانشگاهها

اعزام نفرات برتر رزیدنت ها 

به دوره های داخی و خارج از 

 کشور

تهیه برنامه توسط انجمن 

 اورولوژی و اندویورولوژی

 اعزام رزیدنت اعزام رزیدنت

ایجاد دفتر ارتباطات علمی با 

 خارج از کشور

باطات در انجمن ایجاد دفتر ارت

اورولوژی ، اهندویورولوژی و 

 دفتر روابط بین المللی دانشگاهها

 ارتباط علمی ارتباط علمی

ایجاد زمینه شرکت اکثریت 

متخصصین در کنگره های 

 خارج از کشور

اعزام به کنگره  ایجاد تسهیالت توسط دانشگاهها

 ها

اعزام به کنگره 

 ها

 

 

 سومسال  سال دوم سال اول نوع فعالیت

 تهیه وب سایت اورولوژی در دانشگاه ها Websiteایجاد 
بروز کردن وب 

 سایت

بروز کردن وب 

 سایت

 ITایحاد خط  در گروه ها ITایجاد خط پر سرعت  
بروزکردن خط 

IT 
بروز کردن خط 

IT 

 تهیه نشریات ضروری
تهیه و تکمیل 

 مجالت ضروری

تهیه پمفلت و 

 گزارش ها

تهیه پمفلت و 

 گزارش ها

ایجاد شبکه های اطالعاتی اورولوژی بین 

 مراکز دانشگاهی
 ادامه تهیه شبکه ادامه تهیه شبکه تهیه شبکه

 ايجاد نظام اطالعاتي علمي کارآمد
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غربالگری و  ارائه خدمات متنـاسب با نیازهای کشور مبتني با روش های پیشرفته و هزينه اثر بخش

 بیماری های شايع و قابل پیشگیری

 

 توسعه پژوهش بخصوص تقويت و ارتقاء پژوهش های پايه

 نوع فعالیت

 

 سال سوم سال دوم سال اول

 + + + انجام پروهش های چند رشته ای چند مرکزی

 + + + برگزاری کارگاههای روش پژوهش

 + + + انجام غربالگری

 + _ _ RDCCايجاد مراکز توسعه پژوهش 

 _ _ + توجه ويژه برای استفاده مطلوب از پاياننامه دستیار

 + + + تبادالت علمي بین مراکز تحقیقاتي

 

 

 نوع فعالیت

 
 سال سوم سال دوم سال اول

 + + + م خدمات در شبکهادغا

 + + + بهبود ارتباط با بیمار و اطرافیان

 + + + انجام غربالگری

 + _ _ يفلوشیبراه اندازی مراکز تخصصي اورولوژی و 

 + + - Clinical Pathwayطراحي و اجرای 
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 فصل ششم
 :ارائه تصویری از 

 

 انجمن اورولوژی ترکیه

 انجمن اورولوژی هند

 انجمن اورولوژی سنگاپور

 استرالیا و نیوزلندانجمن اورولوژی 
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 رکیهانجمن اورولوژی ت

 

هر چند . برمی گردد 5121در ترکیه، به سال  اورولوژیتاریخچه ایجاد، تشکیالت و بنیان های مربوط به 

تا این . رسمیت یافت( پس از تغییر نوع حاکمیت این کشور به جمهوری) 5108که این تشکیالت در سال 

ان اورولوژی در قالب تشکیالت نوپای اورولوژی ترکیه با هدف گردهم آمدن متخصص 5188که در سال 

در گذشته تخصص اورولوژی به عنوان بخشی از . یک جامعه جهت ارائه نظرات آن ها راه اندازی گردید

شاخه های تخصصی جراحی به شمار می آمد اما به تدریج با درنظرگرفتن ویژگی های خاص این رشته و 

جراحی جدا و به صورت یک پیدایش  روش های متنوع جراحی دیری نگذشت که این رشته از شاخه 

متخصصان اورولوژی صمیمانه  نهایت تالش خود را در . رشته کامال تخصصی در کشور هویت یافت

راستای تشکیل انجمن به کار گرفتند تا این تخصص در سطح کشور از مقبولیت عمومی برخوردار گردد 

در ادامه این فعالیت ها، . ی آوردندبه این منظور، به انتشار منظم مجالت و عرضه آن به جامعه جهانی رو

قانون انجمن   8150نفر از اورولوژیست های کشور در استانبول گردهم آمده و به موجب ماده قانونی 51

نفر  51از بدو تاسیس تا کنون تعداد اعضای انجمن از . بنیان نهادند 5188ها، انجمن اورولوژی را در سال 

 .می رسد 0226سال  نفر در 5522به بیش از  5188در سال 

به تهران داشتند در  5833در سفری که پروفسور کارکلی رئیس انجمن اورولوژی ترکیه در بهمن ماه 

پاسخ به سواالت مطرح شده از ایشان در مورد کمیت های موجود در کشور ترکیه اظهاراتی بیان داشتند 

 .که خالصه آن را در جدول ذیل مالحظه می نمائید

 

 

 (Registered) دهشولوژيست های ثبت تعداد اور 1900

 تعداد دستیاران اورولوژی 822

52%  تعداد اعضای هیئت علمی شاغل در بیمارستان 

 تعداد مراکز دانشگاهی و آکادمیک جهت آموزش دستیاران 522

 تعداد مراکز پژوهشی 022

 تعداد ژورنال های اورولوژی 52

آن منتشر شده است% 02مورد که  5222 پژوهش های اخیر تعداد   

مورد در سطح محلی 5222  تعداد کنگره ها و سمینارهای برگزار شده 
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را با هـدف   "Turkish Urology Journal"بین المللی وزه فعالیت های انتشاراتی انجمن فصلنامهدر ح

پایگـاه   مه مورد اشاره درعرضه نموده خاطر نشان می شود که فصلنا انتشار مقاالت پژوهشی با کیفیت باال

 Science Citation Index Expanded،Index Medicus/Medline (Pubmed)اطالعـاتی  

Embase ،Scopus  اندکس می شود.. و. 

 
 

 جامعه اورولوژی هند

 

 :شکل گیری جامعه اورولوژيست های هند

ی انجمن در بارودا  بخش اورولوژ (ASI)، در اولین کنفرانس سالیانه انجمن جراحان هند5156در سال 

در ابتدا به صورت موقت و در قالب کمیته اجرائی ، . ایجاد گردید "جامعه اورولوژیست های هند "با نام 

 .G.M"دکتر مسئولیت وضع آئین نامه ها، ثبت نام اعضا و تائید عضویت از سوی انجمن جراحان هند به 

Phadke"  (رئیس جامعه اورولوژیست های هند ) و دکتر"B.N. Colabawalla" (خزانه دار ) واگذار

نفر از  80اعضای جامعه مذکور را . و به این ترتیب جامعه اورولوژیست های هند رسمیت یافت. شد

 .اورولوژیست های عمومی و تنی چند از اورولوژیست های ورزیده تشکیل می دادند

تا  5165ای نخستین بخش اورولوژی فارغ از قید و بندهای سرویس جراحی عمومی، در خالل سال ه

مدتی . در بیمارستان جورج ایالت بمبئی راه اندازی گردید B.N.Colabawallaبه ریاست دکتر  5160

 & Delhi"سی سال بعد موسسه . بنا شد "ولور"و  "مدرس"مراکز معتبری نیز در  نگذشت که

Chandigarh" روفسور ور به ریاست استادانی چون پــــای اورولوژی سراسر کشـکل از بخش هـمتش

" H.S. Bhat,  A.Venugopal" S.M. Singh  وB.C. Bapna تاسیس شد.   

مرکز برای اعطای کمک  50تا  52و  M.Chمرکز جهت آموزش اورولوژی  01تا  02در حال حاضر بین 

این . توسط انجمن ملی اورولوژی این کشور به رسمیت شناخته شده اند (D.N.B)هزینه تحصیلی

تن اهداف عالی دانشجویان تحصیالت تکمیلی و رسیدن به جایگاه متخصص موضوع برای تحقق یاف

 .اورولوژی از اهمیت باالئی برخوردار است
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جامعه اورولوژیست های هند، کنفرانس ساالنه خود را در ژانویه هر سال و با چرخش در نواحی 

این نشست ها عالوه بر  در. مختلف، معموال با حضور بیش از هزار نفر از نمایندگان برگزار می نماید

بحث و بررسی های علمی، نمایشگاه های تخصصی برای عرضه جدیدترین تجهیزات مورد استفاده در 

جامعه اورولوژی به منظور توزیع نیروی متخصص اورولوژی در گوشه و . حوزه اورولوژی برپا می گردد

از شعبه های مورد اشاره، مسئولیت  هر یک. کنار کشور، اقدام به ایجاد چهار شعبه منطقه ای نموده است

نفر  122الی  822برگزاری برنامه های آموزش مداوم پزشکان، کارگاه ها و همایش های ساالنه با حضور 

 .از نمایندگان را به عهده دارند

" Indian Journal of Urology "در حوزه فعالیت های انتشاراتی، جامعه دو محصول 

نمایه  (.C.A.B.S)که باید خاطر نشان نمود فصلنامه اورولوژی در مایدرا عرضه می ن "Newsletter"و

خبرنامه جامعه به شرح فعالیت های اعضا و شعبه های منطقه ای و افتخارات و جوایز هر یک . شده است

از آنان می پردازد و در ماه های مارس، ژوئن، سپتامبر و دسامبر هر سال منتشر و به رایگان در اختیار 

 . رار می گیرداعضا ق

ی خود گذاشته و با امیدها و نویدهای اورولوژیست ه اورولوژی هند، پا به دوران طالیدر حال حاضر جامع

 .دارد های جوان با سرعت بیشتری در مسیر پیشرفت و تعالی گام برمی

 :اهداف

، لوژیاندویوروترویج و گسترش استانداردهای متعالی در تخصص اورولوژی و گرایش هائی نظیر  -

، پیوند کلیه و یوروانکولوژیآندرولوژی، اورولوژی اطفال، اختالالت مثانه نوروژنیک و اورولوژی زنان، 

 (رنوواسکوالر)جراحی عروق کلیه

 یکپارچه نمودن فعالیت های شاغلین زبده و عالقه مند به تخصص اورولوژی در کشور -

 ه تحصیالت مقدماتی و تکمیلیترویج استانداردهای آموزشی یکسان و متعالی در زمین -

ترویج و گسترش پژوهش های مربوط به اورولوژی و سایر علوم به منظور بهبود و ارتقای رشته  -

 اورولوژی 

ترویج، ایجاد و حمایت از موسسات، انجمن های علمی یا سازمان های پژوهشی که در راستای ارتقای  -

 . وژی در سراسر کشور فعالیت می نماینداستانداردهای حرفه ای و آموزشی و پژوهشی اورول

 گسترش انتشار متون علمی و پژوهشی در زمینه اورولوژی -

تالش و تقال برای ایجاد و حفظ ارتباط با سایر انجمن ها و تشکیالت رسمی در داخل و خارج کشور  -

 .که اهداف آن ها همسو با اهداف جامعه باشد
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 .ف جامعه باشد یا در پیشبرد اهداف جامعه موثر واقع گردداجرای فعالیت هایی که همسان با اهدا -

 

 تاريخچه انجمن اورولوژی سنگاپور

 1970 مرحله آغازين

، جراحی در سنگاپور به طور همزمان با دو مشکل محدودیت منابع و کمبود جراحان ورزیده 72در دهه 

م اعمالی از کرانیوتومی گرفته تا اغلب جراحان به جراحی عمومی روی آورده بودند و به انجا.مواجه بود

به ویژه با انجام اعمال جراحی بر روی سیستم ادراری تناسلی کامال آشنا . یورتروپالستی می پرداختند

تنها اورولوژیست آموزش دیده  5176که در سال   Wong Nan Eongبه حدی که حتی دکتر . بودند

ترانس  "تخصص وی، انجام اعمال جراحی. سنگاپور بود، نیز به اعمال جراحی عمومی گرایش داشت

 جراحی Toa Payohدر بیمارستان  5172وی، نخستین فردی است که در سال . بود "یورترال

(TURP) نیز با ارائه یک مقاله در هشتمین کنفرانس پزشکی مالزی 5178در سال . را به انجام رساند-

همچنان به  5171می پنداشت ودر سال  با این حال، وی خود را جراح عمومی . سنگاپور حضور یافت

وی، نقش ارزنده ای در راه اندازی . اشتغال داشت Tan Tock Sengریاست بخش جراحی بیمارستان 

رشته اورولوژی در سنگاپور ایفا نموده است و در واقع بذر ایجاد و توسعه اورولوژی توسط ایشان کاشته 

ی دکتر جیمی بنگ و دکتر فو کونگ تات از بخش جراحی در این سال ها دو تن از پزشکان به نام ها. شد

هر دو نفر . دانشگاه در زمینه تعلیم و آموزش اورولوژیست های جوان فعالیت های زیادی را انجام دادند

می  UK (5177)و ( 5176)اورولوژی به ترتیب از استرالیا  Post fellowshipدارای مدرک آموزش 

موفقیت آن ها در . صص خود به اورولوژی افراد فوق العاده ای بودندباشند آن ها در منحصر نمودن تخ

در آن زمان، . همه را شگفت زده کرد( دکتر فو) و در بخش دانشگاهی( دکتر بنگ)بخش خصوصی 

روسای بخش های جراحی، نه تنها قدرت بیشتری داشته بلکه نگرش مثبتی در مورد انشعاب تخصص 

ی تخصص اورولوژی تهدیدی برای جراحی به شمار ن باور بودند که جدایآن ها بر ای .اورولوزی نداشتند

 . می رود و این موضوع در نهایت فروپاشی تخصص جراحی عمومی را در پی خواهد داشت

را به منزله بسط و توسعه مهارت های جراحی باز  اندویورولوژیدر واقع، جراحان بلند همت، جراحی 

میدان دیدی که بوسیله جنین . خود را تهیه می نمودند ویورولوژیانددر نظر گرفته و حتی تجهیزات 

سیستم های  نوری ایجاد می شود، ضعیف بوده و اغلب منجر به خونریزی های شدید پس از عمل می 
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برخاست زیرا آموزه های پس از  House Officersبه ثبت رسید آه از نهاد  TURPزمانی که . گردد

ساعتی که متوسط  01اعت و چهار ساعت شکست کاملی برای نخستینعمل برای مدت یک ساعت، دو س

 . زمان پس از عمل بود، به شمار می رفت

 1980 -تقال

با حمایت دکتر بنگ دو تن از . نهال اورولوژی، در تکاپوی رشد در سایه غول های جراحی عمومی

ر جدی در رشته به فعالیت های بسیا (Tan Eng Choonو  Tung Kean Hin دکتر)مدرسان جوان 

آن ها به تالش های خود برای ایجاد و توسعه فعالیت های تمام وقت اورولوژی ادامه . اورولوژی پرداختند

 Houseدیری نپائید که مزایای جراحی ترنس یورترال که توسط اورولوژیست ها، نه تنها برای .دادند

Officers  و بانک خون بلکه برای پزشکانreferring علیرغم مخالفت های بسیار، .دنمایان گردی

 .  قابل انتظاری در راستای استقالل تخصص اورولوژی صورت پذیرفتپیشرفت 

 .دوران شکوفائی رشته اورولوژی به زمانیکه اورولوژی پیشگام موج جدیدی در جراحی اندوسکوپی بود

 .ورترال اذعان شده استدر متون و مقاالت داخلی و خارجی بارها و بارها به مزایای بارز جراحی ترانس ی

که  لیتوتریپسی زیرپوستی .اورولوژیست های محلی برای درمان سنگ، جراحی ترانس یورترال را آموختند

هر چند . صورت گرفت 5131پیش قراول جراحی های کم تهاجمی به شمار می رود نخستین بار در سال 

د دیری نپائی .جامعه پزشکی قرار گرفتاین اقدام به راحتی صورت نمی گیرد اما بالفاصله مورد پذیرش 

را  دستگاهی که قادر است سنگ ها: "سنگ شکن از طریق موج ضربه ای"که اعجاز فناوری نمایان گردید

تا  .بدون اینکه به بافت های اطراف سنگ آسیب برساند از خارج از بدن به قطعات ریزتری خرد نماید

دستگاه سنگ شکن بود و دوره جدیدی در درمان  مجهز بهبیمارستان خصوصی آمریکائی،  5111سال 

با الهام گیری از این اختراع شگفت انگیز، گروهی از جراحان اورولوژی  .سنگ در این کشور ایجاد شد

نفر عضو تمام  50در آن زمان .گردهم آمدند و بدین ترتیب انجمن اورولوژی سنگاپور راه اندازی گردید

هدف این انجمن،  .را بنیان نهادند "ست های مهاجراورولوژی گروه " و موسس عضو پیوسته 6وقت، 

انجمن نظرات خود را به وزرات بهداشت  .کمک ارتقای رشته اورولوژی و خدمت رسانی به بیماران بود

در گروه تات  کنگ و تحت نظارت دکتر فوکشور ارائه نمود تا اینکه بخش اورولوژی به طور غیررسمی 

 .رسمیت یافت 5137اندازی گردید و در یازدهم مارس  عمومی سنگاپور راهبیمارستان  جراحیآموزشی 

زمانی که بخش جراحی دانشگاه به بیمارستان آموزشی جدیدی در کنت ریج منتقل شد، دکتر تات، بعنوان 

در  5131بار دیگر بخش اورولوژی در سال  .نخستین رئیس بخش اورولوژی فعالیت خود را آغاز نمود

این دو بخش به دلیل خاستگاه  .راه اندازی شدزشی ملی این کشور تحت ریاست دکتر هین بیمارستان آمو

هر دو گروه  .مشترک خود، ارتباطات تنگاتنگی با یکدیگر داشته و از تعامل مناسبی نیز برخوردار بودند

خریداری  تا آنجا که موافقت دانشگاه را برای .نقش ارزنده ای در تحقق اهداف انجمن اورولوژی داشتند
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دستگاه سنگ شکن خریداری شده در بیمارستان آموزشی ملی استقرار  .دستگاه سنگ شکن جلب نمودند

  .داشت ولی هر دو گروه بطور مشترک از آن استفاده می نمودند

زیرا بروز هر گونه اشتباه، .با دقت نظر به برنامه ریزی دوره های آموزشی انجمن پرداختند اعضای موسس

به تدریج انجمن به مدد گروهی از استادان دانشگاهی در سطح بین  .جمن نوپا را در پی داشتناکامی، ان

این امر موجب هویت  .نمود "و ترانس یورترال اندویورولوژیجراحی "الملل به برگزاری کارگاه های 

همچنین برقراری ارتباط با اورولوژیست های کشورهای . گرفتن رشته اورولوژی در سطح کشور شد

انجمن در ادامه فعالیت . همسایه و تعامالت نزدیک با آنان در راستای منافع یکدیگر را به همراه داشت

کالج به برگزاری جلسات مشترک با به منظور ارتقا و بهبود مراقبت های اولیه اورولوژی اقدام های خود 

شش قرار دادن بیماری در واقع هدف انجمن از برگزاری این فعالیت ها تحت پو. پزشکان عمومی نمود

بحث های جالب ارائه معضالت مراقبت اورولوژی از طریق در این جلسات  .های شایع اورولوژی بود

به بیان . مطرح می گردد جهت ارزیابی نمودن نظرات مختلف پزشکان خانواده  پانل هایی در قالب توجه

در  .می باشدبدون تبلیغ موسسه  دقیق تر هدف ارائه برنامه های آگاهگر و لذت بخش آموزشی تکمیلی

این راستا، انجمن با احتراز از هر گونه رقابت و برتری جوئی کوته فکرانه موفق عمل نموده و در راستای 

 .نیل به اهداف خود متمرکز بوده است

 

 :1990يکپارچگي  

 بیمارستان بخش اورولوژی، 5115در سال  .، با قدرت رشد نموده و ریشه دوانیده استدرخت اورولوژی

Toa Payoh  5118در سال  .، راه اندازی گردید(یکی از پرتالش ترین پزشکان) پیتر لیمبه ریاست دکتر 

در این دوره،  .نیز دکتر دیوید کانسایلیر ریاست بخش اورولوژی بیمارستان تن تاک سنگ را پذیرفت

اورولوژیست های  .ردروی آوبرگزاری جلسات منظم ساالنه  نظیر  انجمن به فعالیت های بیشتری

بیمارستان های مختلف برای شرکت در راندهای اورولوژی،جلسات ژورنال کالب و بحث و بررسی 

 را" Gillenwater Book Club"دکتر کریستوفر چنگ،  در این راستا، .موارد دشوار گردهم می آمدند

ها با محورهای مهم و با اغلب سمپوزیوم ها و کارگاه .اورولوژیست های جوان راه اندازی نمودبرای 

تمرکز بیشتر بر روی آموزش عملی و نمایش زنده .حضور سخنرانان مدعو بین المللی تشکیل می شد

 .جراحی بود

در حوزه ارتیاطات بین المللی انجمن به شبکه جهانی اورولوژی پیوست و ارتیاطات نزدیکی را با 

فدراسیون انجمن های اورولوژی "تشکیل  به منظور جلب حمایت این موسسه از (UK)موسسه اورولوژی

انجمن همچنین افتخار .آغاز نمود "و سنگاپورمتشکل از انجمن کشورهای اندونزی،مالزی، فیلیپین  آسیا
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را از آن  " ESWL و رولوژییوودهمین کنگره جهانی اند"از جمله میزبانی چندین نشست بین المللی 

 .خود کرد

آورد که سایر سازمان های مجموعه جوان موفقیت هایی را به دست در واقع می توان اذعان نمود این 

 .بی بهره بودنداز آن  قدرتمند

رسمیت یافتن  عالوه برتا اینکه . انجمن با پشتکار و تالش های بی وقفه مسیر موفقیت را پیمود

به عنوان یک زیرمجموعه های تخصص جراحی،این کشور شاهد پیشرفت های  اورولوژیتخصص 

در حوزه  در این زمینه برای فراگرفتن علوم جدید .بود اورولوژیدر زمینه تخصصی تر شدن رشته عظیمی 

و انتقال اطالعات جدید  ،آندرولوژی، پیوند کلیه و پژوهش های بنیادین نورواورلوژی،یوروانکولوژی)های

 .به فراگیران داخلی گروهی از متخصصان اورولوژی به خارج از کشور اعزام گردیدند

ر حال حاضر رشته اورولوژی از جایگاه مناسبی برخوردار بوده و بیمارستان اصلی کشور، اغلب د

 .خدمات تخصصی را ارائه می نمایند

آندورولوژی، هایپرپالزی خوش پروستات،  "سنگاپور در حوزه های تخصصی از قبیل اورولوژیانجمن 

، اندویورولوژیان، سنگ های ادراری و اورولوژی الپاراسکوپیک، بی اختیاری ادراری و اورولوژی زن

ومی به مهمچنین در حوزه اطالعات سالمت ع .به انتشار اطالعات مفیدی پرداخته است  "یوروانکولوژی

آناتومی دستگاه ادراری، هایپرپالزی خوش خیم پروستات، بی مورد  عرضه اطالعات ارزنده ای در 

کلیه، پرسش و پاسخ های رایج جهت استفاده بیماران کانسر اری ادرار، عفونت های دستگاه ادراری،یاخت

  پرداخته است 
  

 لندیاورولوژی استرالیا و نیوزجامعه 

 

 :تاريخچه

با هدف ارتقای رشته اورولوژی تشکیل  5187در سال  (USANZ)جامعه اورولوژی استرالیا و نیوزلند

اولین .عضو موسس  می باشد 50دارای  این جامعه، دومین جامعه بین المللی با سابقه در جهان بوده و.شد

رسمیت یافتن رشته اورولوژی به "نگیزه شکل گیری جامعه تمایل به ا. جلسه جامعه در سیدنی برگزار شد

در واقع این جامعه به منزله ابزار مهمی برای اورولوژیست های استرالیا و نیوزلند .بود "عنوان یک تخصص

. ا و تسهیم اطالعات و توسعه علمی در این حوزه به شمار می رودجهت برقراری ارتباط با سایر انجمن ه

وی کار خود . بود Harry Harrisنخستین جراح استرالیائی که در حوزه اورولوژی تخصص یافت، دکتر 

وی یکی از . شروع کرد Lewishamدر بیمارستان  5151را به عنوان اورولوژیست تمام وقت در سال 

برنامه  5111در سال . جامعه اورولوزِ استرالیا و نیوزلند قلمداد می شود عناصر کلیدی در شکل گیری
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به بعد جلسه علمی ساالنه به منظور حصول  5111علمیهمزمان با جلسه ساالنه ارائه گردید و از سال 

 .  اطمینان از دسترسی به آخرین دستاوردها و پیشرفت های اورولوژی برگزار گردیده است

  :فعالیت های انجمن

  مدیریت و اجرا  نمودن برنامه های آموزش و تربیت جراحی اورولوژی(SET)  توسط کالج

 سلطنتی جراحان استرالیا

 سازماندهی فعالیت های مداوم توسعه حرفه ای برای اعضا 

 ارائه نظرات اورولوژیست ها به دولت ها و بخش بهداشت و صنعت پزشکی 

 به غیر از ) رای کانسر، بنیاد کلیه استرالیا و اروپاهمکاری با گرو های حامی و پشتیبان نظیر شو

 (انگلیس

 ارائه اطالعات مربوط اورولوژی به رسانه ها 

 برگزاری جلسات ساالنه 

  انتشار خبرنامه"Society News" 

  نظارت بر برخی گرانت ها و جوایز در دسترس اورولوژیست ها 

 :چشم انداز

به مراقبت ( کشور)ینان از دسترسی بهینه افراد جامعه تداوم فعالیت های جامعه به منظور حصول اطم

 .اورولوژی با کیفیتی که توسط اعضای آن ارائه می گردد

 :ماموریت

جامعه اورولوژیست های استرالیا و نیوزلند به منظور تعالی بالینی، آموزش، ارتقای پژوهش و توزیع 

 .ی باشداطالعات مربوط به تخصص اورولوژی برای انتفاع جمعیت کشور م

 :انتشارات

و  USANZخبرنامه جامعه، شرحی از گزارشات هیئت رئیسه، بورد اورولوژی و کمیته های زیرمجموعه 

نیز اخبار مورد عالقه اعضا می باشد که به منزله منبع اطالعاتی برای رویدادهای آتی و اطالعات 

و . در استرالیا و نیوزلند می باشدخواننده  722این خبرنامه دارای حدود .محصوالت جدید قلمداد می شود

  .منتشر می گردد  (ژوئن:زمستان)و(ژانویه/دسامبر: تابستان)شماره 0در سال در 
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اجرای برنامه  رشته تخصصي ارولوژیاعتالی  اهدافبه طور خالصه برای دستیابي به در اين بخش و 

 : گردد  توصیه مي پیشنهادات مشخص های ذيل به عنوان 
 

 ی نمودن منشور حقوق بیمار و وظابف پرسنل درمانی اجرائ 

  ایجاد مرکز تحقیقات انجمن اورولوژی ایران به منظور انجام پژوهش های ملی و بین المللی و

 هماهنگی بین مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور

 سه برگزاری کارگاه های بین المللی با حضور اورولوژیستهای کشورهای منطقه و به منظور مقای

 .فعالیتهای جامعه علمی  با کشورهای منطقه توسط انجمن اورولوژی ایران

 برگزاری کنگره های بین المللی با کشورهای منطقه توسط انجمن اورولوژی ایران 

  ارتقاء علمی و تخصصی اورولوژیستهای جوان به منظور ارائه خدمت در کشورهای منطقه و

 جذب بیمار و فعال سازی توریسم درمانی 

  تشکیل دفتر ارتباط با صنعت به منظور ایجاد بستر مساعد برای اجرای تحقیقات صنعتی  و ایجاد

همانگی بین نهادهای علمی و صنایع برای بهره برداری هر چه بیشتر از ایده ها و نظرات موجود در مراجع 

 علمی در صنایع در سطوح ملی و بین المللی توسط انجمن اورولوژی ایران

 به منظور تعیین زمینه های موارد ( تحقیقاتی علمی و متشکل از منتخبین مراکز)ه ملی تشکیل کمیت

 لزوم غربالگری

  طراحی و تشکیل گروه های تخصصی با هدف برنامه ریزی اختصاصی و هدفمند برای بیماری

ی های خاص رشته  از قبیل کانسر مثانه ، کانسر پروستات ، بزرگی خوش خیم پروستات ، ناهنجاری ها

 .....مادرزادی، اختالالت ادراری کودکان  و 

  کمک به انجام پروژه بررسی نیروی انسانی مورد نیاز تخصص و فلوشیپ توسط دبیرخانه پروژه

سال اخیر در زمینه های اورولوژی توسط  1بررسی دانش و عملکرد انترنها و پزشکان فارغ التحصیل در  

 دانشگاه   8

 

  و اندویورولوژی با استفاده از اطالعات همه  انجمن اورولوژیانتشار خبرنامه فصلی توسط

 به زبان انگلیسی و توزیع در سطح کشورهای منطقهگروههای آموزشی 

 

  اجرای دوره های آموزشی بصورت(Training course   ) با سایر کشورها توسط انجمن

 ارولوژی و

 و گروه های آموزشی انجمن  اندویورولوژی          
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 وره های مهارت برای اورولوژیست های غیر دانشگاهی توسط بخش های آموزشی ایجاد د 

  ماهه خارج از کشور برای نفرات برگزیده امتحانات سالیانه ملی  8-6ایجاد تسهیالت دوره های

 (نفر 8ساالنه )

  انجام پروهش های چند رشته ای و چند مرکزی با تشکیل کمیته های اختصاصی 

 وهشایجاد مراکز توسعه پژ(RDCC ) و به خصوص در همه بیمارستان های آموزشی و درمانی

 در انجمن اورولوژی ایران

  ایجاد امکان دسترسی تمامی اورولوژیست ها به امکانات تحقیقاتی و پژوهشی و امکان انتشار

 مقاالت تمامی متخصصان این رشته

  امه ریزی و اجرائی جلب مشارکت حداکثری اورولوژیست های سراسر کشور در فرایندهای برن

 خدمات بهداشتی و درمانی
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:  5836-5833در سـال  معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری گزارش برنامه ها و عملکرد  .5

  ناشر دفتر ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری

، مجموعـه مقـاالت چـالش هـا و چشـم      "زیابی عملکرد دستگاه های اجرائیار".افتخاری، حمید .0

 .5835اندازهای توسعه ایران، 

بررسی وظایف دولت در زمینه اعمال حاکمیت و تصدی و شفاف سازی محدوده  ".امیری، شهناز .8

ام آن در قوانین بودجه و قانون محاسبات عمومی کشور و قانون برنامه سـوم توسـعه ، پـروژه اصـالح نظـ     

 .5835بودجه ریزی در ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی دفتر مطالعات برنامه بودجه،

. "برنامه ریزی تعاملی ، مدیریت هماهنگ با تحول برای سـاختن آینـده سـازمان    ". ایکاف، راسل .1

 .5871سهراب، خلیلی شورینی،نشر ماد، 

جهـاد دانشـگاهی   "ه وری در سازمان هـا مهندسی مجدد مدل تعالی بهبود عملکرد و افزایش بهر" .1

 . 5835مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مدیریت عملکرد، . تهران

طراحی نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرائی، دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان  .6

 .5835مدیریت و برنامه ریزی کشور،

مجموعه مقاالت اولین همایش ملـی  . "ی عملکردالگوهای بین المللی ارزیاب ".رازانی، عبدالمحمد .7

 .5835جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران،. مدیریت عملکرد

 انجمن اورولوژی ایران برنامه ریزی راهبردیوه زج .3

کتاب تاریخ اورولوژی ایران به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسـیس انجمـن اورولـوژی ایـران بـه       .1
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