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 :چكيده

 

 در راستای نیل به اهدافی چون ترویج روش های کم تهاجمی در انجام اعمال جراحی در جهت بهبود کیفیت عمل و کاهش میزان عوارض، حضور مؤثر

ن اندویورولوژی در مجامع بین المللی، چاپ و نشر مقاالت با درجه اعتبار باال و تربیت نیروهای کارآمد فوق تخصصی در این شاخه رشته ارولوژی، انجم

یکی از مهمترین اقدامات . و یوروالپاراسکوپی ایران شروع به فعالیت نمود و هر ساله اعضای آن در صدد بهبود نقاط قوت و اصالح معایب آن می باشند

عملکرد آنان می باشد تا با ارزیابی برای دستیابی به نقطه عطف، داشتن اطالعات دقیق از تعداد فارغ التحصیالن و شاغلین در این شاخه و آگاهی از نحوه 

 .این داده ها، جایگاه دقیق این انجمن در منطقه و همچنین در سطح بین المللی مشخص شود

مشهد لیست کاملی از فلوشیپ های ( عج)با برقراری ارتباط با دفاتر گروه ارولوژی بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد، شهید هاشمی نژاد و حضرت قائم 

 . آنها جهت ایجاد ارتباط مستقیم اخذ شد emailرولوژی و یوروالپاروسکوپی شاغل و فارغ التحصیل به همراه اطالعات مربوط به تلفن و اندویو

پ بیت فلوشیپس از انالیز داده های استخراج شده از پرسشنامه های ارسالی برای مراکز فعال در انجام اعمال جراحی اندویورولوژیك و همچنین مراکز تر

این گزارش نشان داد که نه تنها ایران یك کشور پیشرو در خاورمیانه است بلکه در بسیاری از موالرد همپای . نتایج جالب توجهی به دست امد ,در کشور 

 .تجهیزات انجام جراحی های روباتیك استنبود  ,کشورهای پیشرفته می باشد و مهمترین نقصان در این زمینه 
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 :لی دوره اندویورولوژی در جهانتاریخچه و سير تكام

 

 Rupelانجام گرفت و در همین سال   Brownو  Rupenتوسط  1491و اولین نفروسکوپی در سال  Yangاگرچه اولین یورتروسکوپی در سال توسط 

برای اولین بار  (Smith)ت توسط پروفسور اسمی 1491اولین سنگ کلیه را بطریق پرکوتانه خارج کردند ولی واژه اندویورولوژی در سال  Brownو 

توسط  1441همچنین اولین نفرکتومی الپاراسکوپی در سال . بکار گرفته شد و به مداخالت سیستم ادراری به طور آنته گراد یا رتروگراد اطالق گردید

با  .گیرد اراسکوپی صورت میانجام شد و در حال حاضر بسیاری از اعمال جراحی اورولوژیك در بیماریهای مختلف توسط الپ Claymanپروفسور 

پیشرفتهای اخیر تکنولوژیك منجر به . های مختلف گسترش یافت پیشرفت تکنولوژی و پیدایش ابزارهای جدید اورولوژی، اعمال اندویورولوژی در بخش

 .است استفاده از روبات در الپاراسکوپی شده

 

 :فلوشيپ اندویورولوژی در آمریكا و کانادا در یک نگاه

 

های  های اندویورولوژیك را پوشش دهد؛ سنگ شکنی برون اندامی، تکنیك های جراحی موزش فلوشیپ در اندویورولوژی باید تمام جنبهدوره آ

های مطلوب جهت  های آموزش در این دوره ایجاد توانایی از مهمترین جنبه. مختلف الپاراسکوپی و ودرمان اندوسکوپیك سیستم ادراری فوقانی و تحتانی
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عنوان مقاله شرکت داشته باشد و در کل  3هر فلوشیپ در دوره تحصیل خود باید سالیانه حداقل در . باشد های تحقیقاتی و ارائه مقاالت می فعالیتانجام 

 .مقاله به عنوان نویسنده اول مطرح باشد و همچنین در انتهای دوره خود نگارش یك پروتکل پژوهشی روی حیوانات را ارائه کرده باشد 1در 

 

 :شرایط ثبت پذیرش

 122هزینه ثبت نام در آمریکا و کانادا . فرد متقاضی پس از اتمام دوره رزیدنتی در آوریل هر سال می تواند فرم پذیرش را دریافت و ثبت نام کند

های فلوشیپ  برنامه. باشد قیقات میهای کلینیکال و تح باشد که شامل دوره سال می 1دوره فلوشیپ در تمام مراکز در آمریکا و کانادا، . باشد دالر می

 .ساله برگزیده شود 1های  شود دوره به صورت یك یا دوساله ارائه می( اروپا، آسیا، مکزیك، آمریکای جنوبی و استرالیا)المللی  بین

 

 :مراکز تربيت فلوشيپ

های کم تهاجمی در  دارای تجربه کافی در زمینه جراحی این مراکز باید به میزان کافی بیمار مراجعه کننده داشته باشند و افراد صاحب صالحیت و

دالر جهت هزینه ثبت در  122های اندویورولوژی باید مبلغ  هریك از فلوشیپ. های مطلوب آموزش صورت گیرد این مراکز حضور داشته باشند تا فعالیت

دهد و لذا برنامه نسبتاً مدونی در  ا با انجمن ارولوژی آمریکا تطبیق میهای خویش ر انجمن اندویورولوژی، برنامه. انجمن اندویورولوژی سالیانه بپردازند

 .شود آمریکا و کانادا طراحی می
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تحقیقات هم . ها فعال باشند باید در زمینه آموزش فلوشیپ PhDهای الزم برای امر تحقیقات را فراهم کنند و حداقل یك تا دو  این مراکز باید زمینه

 .های جراحی و هم در علوم پایه صورت گیرد ی و تکنیكهای بالین باید در زمینه

 .تن از اعضای انجمن اندویورولوژی صورت خواهد گرفت 6ای متشکل از  ثبت یك مرکز به عنوان مرکز تربیت فلوشیپ پس از تأیید کمیته

و تجهیزات مناسب  CT scanسکوپی، ، ابزارهای اندوسکوپی و الپاراMRIهای تشخیصی اعم از سونوگرافی،  این مراکز مجهز به مودالیته

 .یورودینامیك باشند

 

 Program directorنيازهای الزم برای 

 .سال در آن مرکز سابقه فعالیت داشته باشد 1رزیدنتی وی گذشته باشد و حداقل / سال از اتمام دوره فلوشیپی 3حداقل  -1

از بیماران عمل شده و  log bookه باشد و سابقه کاری مدونی شامل این فرد باید حضور فعالی در انجام اعمال جراحی اندویورولوژیك داشت -1

 .همچنین مقاالت خود ارائه کند

 .های در حال انجام تحقیقاتی اعم از بالینی و آزمایشگاهی داشته باشد این فرد باید عضو انجمن اندویورولوژی باشد و حضور فعالی در پروژه -3

 .آنها در زمینه اندویورولوژی باشد% 52ه شده در سال داشته باشد به قسمی که حداقل پذیرفت abstractعنوان مقاله یا  5حداقل  -9

 .شود، حضور فعال داشته باشد باید در کنگره جهانی که سالیانه برگزار می -5
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نجمن اندویورولوژی ارائه هر فرد برای قرار گرفتن در این زمره باید ماه ژوئن هر سال وضعیت کاری خود را برای تأیید و در لیست قرار گرفتن به ا

 .کند

 

 :های آموزشی برنامه

ارزیابی این . ها شرکت کند، همچنین باید سالیانه حداقل یك مقاله در انجمن اندویورولوژی ثبت کند فلوشیپ باید در آموزش دانشجویان و رزیدنت

اگر کیفیت این پروپوزال تأیید نشود، . گیرد یت آن صورت مینفر جهت بررسی کیف 12توسط گروهی متشکل از ( reviewیا  originalتحقیق )پروپوزال 

قرار خواهد گرفت و  probationجهت اصالح عودت داده خواهد شد و اگر در بررسی مجدد همچنان از کیفیت مطلوب برخوردار نباشد، در وضعیت 

التحصیلی باید یك کپی از مقاالت،  ها هنگام فارغ ریك از فلوشیپه. اگر برای سومین بار این اتفاق رخ دهد، پروپوزال از حیطه اعتبار خارج خواهد شد

abstract و ویدئو مربوط به اعمال جراحی خویش را در اختیار انجمن اندویورولوژی قرار دهد. 

در کنگره جهانی با اعضای وظیفه دارد تا  program directorناتوانی در تکمیل روزمه کاری و ثبت مقاالت منجر به تعلیق برنامه فلوشیپ خواهد شد و 

 .کمیته ارزیابی دیدار کند و گزارشی ارائه کند که نشان دهد برنامه فلوشیپ مذکور در سال آینده اصالح خواهد شد
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 :های آموزشی فلوشيپ در ذیل آمده است اهداف برنامه

هر فلو . و الپاراسکوپی را مورد عمل جراحی قرار داده باشدهای یورتروسکوپی، جراحی پرکوتانئوس کلیه  فلو باید حداقل تعداد بیماران در زمینه -1

جراحی خود را به طور مرتب  log bookهر فلوشیپ باید . است را ثبت کند بوده supervising instructorباید بیمارانی که در آنها به عنوان 

 .روزمه کاری را چك نمایدبار این  9در سایت انجمن اندویورولوژی ثبت کند و مسئول ارزیابی وی باید سالی 

 :حداقل تعداد اعمال جراحی برای هر فلوشیپ به شرح ذیل است -1

(A سال 1مورد در  32 ←های پرکوتانئوس کلیوی  جراحی 

(B  سال 1مورد در  62 ←یورتروسکوپی 

(C  سال 1مورد در  62 ←الپاراسکوپی 

 .را هم که در دوره تحقیقاتی تجربه کرده است، ارائه کند ESWLو  gamma knifeهای دیگر مانند  همچنین فلو باید گزارشی از انجام روش

 .اسکن و سونوگرافی داشته باشد CTهای وابسته به ابزارهای تشخیصی مانند  هر فلوشیپ باید آشنایی کامل با تکنیك -3

 :برای اخذ گواهینامه پایان دوره فلوشیپی، موارد ذیل باید ارائه شود -9

 



 
 

7 
 

(A در سایت انجمن اندویورولوژی برای ارزیابی عملکرد ثبت لیستی از بیماران 

(B های آموزشی که به عنوان مدرس حضور داشته است لیستی از کنفرانس. 

(C ثبت لیستی از مقاالت قبول شده به کمیته ارزیابی سالیانه اندویورولوژی و تکمیل مقاالت نیازمند بازنگری برای چاپ 

(D  داشتن نامه تأییدی ازprogram director خود برای ارائه به انجمن. 

(E  مقاالت چاپ )ها  سال دوره فلوشیپی در انجمن اندویورولوژی که شامل کپی از امور تحقیقاتی، دست نوشته 1ثبت روزمه کاری خود طی

ای از مقاالت پذیرفته شده  صهای از ویدئوها و خال ، گزیده(ای و جهانی های داخلی، منطقه کنگره)ها  ، سخنرانی(شده، ثبت شده یا در حال نگارش

 .برای ارائه در سایر مجامع

 .ها باید داشته باشد پوزنتاسیون در سال شامل گراندراند و کنفرانس آموزشی برای دانشجویان و رزیدنت 3حداقل  -5

 .شود برای هر برنامه در یکسال می  التحصیل خواهد شد و  تنها یك فلوشیپ فارغ -6

 :ارزشيابی

ای در زمینه آموزش فلوشیپ باید  هر برنامه. گیرد صورت می objectiveهای  فاز عملکرد فلو، عملکرد هبئت علمی و برنامه 3در  معموالً ارزشیابی

های الزم برای آموزش فلو چك شود  سال صورت گیرد تا تمام المان 5معموالً این بازنگری باید هر . به کمیته بررسی فلوشیپ جهت بازنگری ارسال شود

. تن از اعضای انجمن خواهد بود 6کمیته ارزشیابی فلوشیپ اندویورولوژی در انجمن اندویورولوژی معموالً شامل . جود آنها اطمینان حاصل شودو از و
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برای تواند  توانند دبه صورت تناوبی حضور داشته باشند، بنابراین یك عضو جدید می این افراد می. ساله انتخاب خواهد شد 6هر عضو برای یك دوره 

کمیته ارزشیابی مسئول پیگیری و تأیید مراکز تربیت . ساله انتخاب خواهد شد 3رئیس کمیته از سوی اعضا برای یك دوره . سال دیگر انتخاب شود

 .باشد و مجمع سالیانه آن در کنگره جهانی اندویورولوژی برگزار خواهد شد فلوشیپ می

 

 :یوروالپاروسكوپی مراکز فعال در امریكا در حيطه اندویورولوژی و

خصات و مراکز فعال در امریکا در حیطه اندویورولوژی و یوروالپاروسکوپی در ذیل اورده شده است و سپس چند مرکز به عنوان نمونه با ذکر کامل مش

 .تنوع اعمال جراحی سالیانه ارائه خواهد شد

 
 

1.Albert Einstein College of Medicine/Montefiore Medical Center Department of Urology  

2.Brown University Department of Urology  

3.Washington University School of Medicine - Department of Urologic Surgery 

4.Duke University Medical Center - Division of Urology 

5.University of Kentucky 

6.University of Miami School of Medicine - Department Of Urology 

7.University of Michigan Urologic Surgery 

http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=1
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=49
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=51
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=4
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=22
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=23
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=24
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8.University of Minnesota - Department of Urology 

9.University of North Carolina, Chapel Hill - Department of Urology 

10.University of Oklahoma College of Medicine 

11.University of of Pittsburgh Phy. - Department of Urology 

12.University of Rochester Medical Center Department of Urology 

13.University of Texas Southwestern- Department Of Urology 

14.Vanderbilt University Medical Center - Department Of Urology 

15.Wake Forest School of Medicine- Department of Urology 

 
16.University of Wisconsin-Madison Medical School -Department of Urology 

17.Cedars Sinai Medical Center - Minimally Invasive Urology Institute 

18.University of Cincinnati Department of Urology, MSB 6206 

19.University of California, Irvine 

20.Columbia University, Department of Urology 

21.Hackensack University Medical Center Department of Urology 

22.Indiana University Medical Center Department of Urology 

23.Institute of Endourology, Hospital del Carmen, Mexico 

24.Johns Hopkins University School of Medicine 

 

http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=25
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=26
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=27
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=28
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=29
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=30
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=31
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=32
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=48
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=2
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=21
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=20
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=3
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=5
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=6
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=7
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=8
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25.Kaiser Foundation Hospital Department of Urology 

26.Loma Linda University Medical Center Department of Urology 

27.Methodist / Clarian Hospital and Indiana University School of Medicine 

28.New York Medical College - Department of Urology 

29.Northwestern University Medical School Department of Urologic Surgery 

30.St. Vincent's Med. Center Dept. of Urology 

31.The Arthur Smith Institute of Urology 

32.The Cleveland Clinic- Glickman Urologic and Kidney Institute 

33.The University of Western Ontario- Division of Urology 

34.Thomas Jefferson University - Department of Urology  
 

 

 

 :دپارتمان اندویورولوژی دانشگاه توماس جفرسون

 

های آموزشی در زمینه تحقیقات و نگارش مقاالت و همچنین اعمال جراحی الپاراسکوپی، اندوسکوپی و  این مرکز آموزشی درمانی عالوه بر برنامه

های سیستم ادراری تناسلی مانند کرایوتراپی و  سرطان های کم تهاجمی در درمان های مدونی جهت آموزش براکی تراپی و سایر تکنیک روباتیک، برنامه

(radio frequency ablation) های باالتری  های اندویورولوژی در این مرکز از توانایی را در کوریکولوم آموزشی خود تنظیم کرده است تا فلوشیپ

http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=9
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=10
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=11
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=12
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=13
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=14
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=15
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=16
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=17
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=18
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و آزمایشگاه و  TUMT، لیزر هولمیوم، ابزارهای الزم برای انجام Da vinci ای مانند روبات  همچنین این مرکز دارای تجهیزات پیشرفته. برخوردار شوند

Animal lab باشد می. 

 

 
Thomas Jefferson University 

 

 
Percutaneous procedures 65 

Ureteroscopic procedures 275 

ESWL procedures  85 

Nephrectomy, partial nephrectomy, Nephroureterectomy 175 

Laparoscopic donor nephrectomies 25 

Laparoscopic pyeloplasties 30 

Laparoscopic Prostatectomy 160 

Prostatic Seed Implantation 80-60 

Robotic Laparoscopic Procedures 150 
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 :دپارتمان اندویورولوژی دانشگاه نيویورک

 

های سنگ،  های مختلفی چون بیماری رنامه آموزشی شامل تحقیق و کار بالینی در زمینهب. باشد سال می 1دوره فلوشیپ در این مرکز درمانی 

های  های روباتیك و تکنیك های اندوسکوپی و الپاراسکوپی اطفال، جراحی ، نفرکتومی فرد دهنده، جراحیBPHهای ترمیمی،  انکولوژی، جراحی

ablative  شاملRFA یوسرجری استراو ک. 

ترین ابزارهای درمانی اعم از روبات  مجهز به پیشرفته Maria ferreiو بیمارستان کودکان  Westchester medical centerمرکز در این دپارتمان دو 

Da vinci لیزرهای ،YAG ،Co2 هولمیوم و ،green light باشند می. 

های روباتیك در زمینه بوروانکولوژی اعم  عاد مختلف جراحیالتحصیل شدن آشنایی کامل با اب شوند تا هنگام فارغ های این مرکز آموزش داده می فلوشیپ

 .، رادیکال سیستکتومی و پارشیل نفرکتومی پیدا کرده باشندSalvageاز پروستاتکتومی رادیکال، پروستاتکتومی 

ی برون اندامی و یورتروسکوپی و اطالعات کاملی از تعداد اعمال جراحی الپاروسکوپی به تفکیك نوع عمل و همچنین جزئیات دقیقی از میزان سنگ شکن

 .نفرولیتوتومی از طریق پوست در جدول ذیل اورده شده است
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New York Medical College 

 
Percutaneous procedures 80 

SWL - Shockwave Lithotripsy (Ultrasound and Fluoroscopic Imaging Lithotripsy) 700 

Ureteroscopic Endoureterotomy/ Endopyelotomy 25 

Ureteroscopy procedures 200 

Laparoscopic Adrenal Surgery 8 

Transplant Kidney Endourology (open, ureteroscopic, percutaneous) 30 

Holmium/Greenlight transurethral prostatic surgery 30 

DaVinci Prostaectomy 80 

DaVinci Partial Nephrectomy 20 

DaVinci Cystectomy 10 

Laparoscopic Donor Nephrectomy 35 

Laparoscopic Nephrectomy/Adrenalectomy 30 

Laproscopic Cystectomy Urinary Diversion/Prostatectomy 8 

Cryosurgery/RFA 10 

Laparoscopic Pyeloplasty 7 

Pediatric Laparoscopic orchiopexy/ Pyeloplasty, re-implantation 80 



 
 

14 
 

 :Cleveland clinicدپارتمان اندویورولوژی 

 

ماه ابتدایی شامل فراگیری کامل ابعاد مختلف  84تا  9. تحقیقات لحاظ شده باشد یا خیر optionماه است بسته به اینکه  42تا  81دوره آموزش در این مرکز 

ماه دوم شامل یادگیری  9-84. یک و الپاراسکوپیک رادیکال پروستاتکتومی یک روز در هفتهیوروانکوولوژی است به انضمام شرکت در اعمال جراحی روبات

دهد تا در  های آخر، فلوشیپ در مرکز خصوصی هم با مسئولیت خویش اعمال جراحی را انجام می های اندوسکوپی و الپاراسکوپی است و در ماه انواع تکنیک

 .آن زمینه هم ارزیابی شود

 

Clinic The Cleveland 

 
Percutaneous procedures 150 

Ureteroscopic procedures 500 

Shock wave lithotripsy 100 

Laparoscopic procedures 700 

Robotic Assisted Surgery 450 
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 :مينسوتا دپارتمان اندویورولوژی

 

University of Minnesota 

 

Percutaneous procedures 40 

Ureteroscopic procedures 200 

Shock wave lithotripsy 80 

Laparoscopic procedures 175 

Robotic Assisted Surgery 75 
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 :دپارتمان اندویورولوژی ميشيگان

University of Michigan 

 
Percutaneous procedures 71 

Ureteroscopic procedures 420 

Shock wave lithotripsy 350 

Laparoscopic procedures 261 

 

 

 

 :کانادا  –دپارتمان اندویورولوژی تورنتو 

 

  ساله شامل آموزش تحقیق و اعمال جراحی در دو فیلد اندویورولوژی و جراحی 1دوره فلوشیپ اندویورولوژی و الپاراسکوپی در این مرکز یك دوره 

 .های روباتیك نیز اشتغال خواهند داشت و همچنین فیلد جراحی افراد تحت آموزش در درمان و پیشگیری سنگ کلیه. های کم تهاجمی است
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های اندویورولوژیك برای خارج  شود و به همان نسبت نیز درمان مورد سنگ شکنی برون اندامی انجام می 1922تا  1522به طور متوسط سالیانه 

انجام اعمال جراحی بر روی حیوانات در این مرکز مستقر های تخصصی جهت  همچنین آزمایشگاه. گیرد های سیستم ادراری صورت می کردن سنگ

 .باشد می

 

 
University of Toronto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Percutaneous procedures 100 - 150 

Ureteroscopic procedures 250 – 300 

Shock wave lithotripsy 50 (out of 2500 treatments per year) 

Laparoscopic procedures 120 – 160 

Robotic Assisted Surgery 80-100 
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 :در حيطه اندویورولوژی  اروپامراکز فعال در 

 

و اطالعات کاملی از میزان و تنوع اعمال جراحی اندوسکوپی و  در حیطه اندویورولوژی و یوروالپاروسکوپی در ذیل اورده شده است اروپامراکز فعال در 

 .المان ارائه خواهد شد الپاروسکوپی  در دپارتمانی از

 

 

1.Asklepios Hospital Barmbeck 

2.Klinikum Heilbronn 

3.L'Instiut Mutualiste Montsouris 

4.St. Bartholomew's Hospital Department of Urology 

5.University of Amsterdam Department of Urology 

6.University of Patras, University Hospital 

 
 

 

 :آلمان   - Klinikum Helibronnدپارتمان اندویورولوژی 

 

ماهه آموزش فراگیر  3-6های  ماه کار فعال در بخش الپاراسکوپی، همچنین دوره 3ماه آموزش و  4دوره فلوشیپ در این مرکز یکساله است شامل 

 .وجود دارد optionalالپاراسکوپی و رتروپریتونئوسکوپی هم به صورت 

 

http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=41
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=42
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=43
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=44
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=45
http://www.endourology.org/fellowship/flwshp_detail.php?id=46
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ilbronn (Germany)Klinikum He 

 

 

Percutaneous procedures 100 

Ureteroscopic procedures 150 

Shock wave lithotripsy 500 

Laparoscopic procedures 250 

 
 

 

 

 

 :لمانآپاروسكوپی در امریكاو کانادا و به مراکز فعال اندویورولوژی و یوروال اجمالی نگاهی

 

مرکز در اروپا که به تربیت فلوشیپ اندویورولوژی و یوروالپاروسکوپی  6مرکز در کانادا و  11اندویورولوژی در امریکا و مرکز فعال در رشته  39از میان 

 .شش دپارتمان به عنوان نمونه انتخاب شدند که گزارش کلی فعالیت این مراکز در سال به طور شماتیك در نمودار ذیل ارائه شده است ,اشتغال دارند
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 مراکز فعال اندویورولوژی و یوروالپاروسكوپی در امریكاو کانادا و الماننگاهی به 
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 :انجمن اندویورولوژی ژاپن

 

و  ESWLهایی چون اندویورولوژی، یوروالپاراسکوپی،  ژاپن در راستای ارتقای کیفیت خدمات بالینی و تحقیقاتی در زمینه ESWLانجمن اندویورولوژی و 

% 02حدود . شود شرکت معتبر نیز حمایت می 02عضو فعال دارد و از سوی  4222عضو افتخاری و  81این انجمن . شکل گرفت 8918مهندسی پزشکی در سال 

 .های ژاپن در این انجمن عضویت دارند ارولوژیست

ستاوردهای علمی و تکنیکی خود را با دیگران ها از ژاپن و سایر کشورهای آسیایی، د شوئد تا اندویورولوژیست ای از سوی این انجمن برگزار می سالیانه کنگره

 case reportو  originalکند که شامل مقاالت ویژه، مقاالت  ژاپن چاپ می ESWLاین انجمن ژورنالی به نام انجمن اندویورولوژی و . به اشتراک گذارند

به چاپ رسیده  Springerاندویورولوژی است که از طرف شرکت  های اخیر در نسخه بولتن با عنوان پیشرفت 1از اقدامات دیگر این انجمن چاپ . باشد می

های  های یورولوژی الپاراسکوپی، درمان هیپوپالزی خوش خیم پروستات، درمان سنگهای کلیه، گایدالین بالینی در درمان بیماری ها در زمینه این بولتن. است

 .باشد های جدید در الپاراسکوپی می ارولوژیک و چالش

از . باشد الپاراسکوپی بر روی انسان می  های جراحی های الپاراسکوپی و انجام روش آموزشی این انجمن شامل البراتوارهای الپاراسکوپی، کارگاههای  فعالیت

های  تکنیکعضو با  122شود که طی آن بیش از  کارگاه سالیانه برگزار می 1-8توسط این انجمن به طور تخصصی راه اندازی شد و  animal lab، 8998سال 

های الپاراسکوپی  های استاندارد در جراحی الپاراسکوپی به طور سالیانه جهت ارائه تکنیک Workshop. شوند های نوین الپاراسکوپی آشنا می جدید و روش

 .شود برگزار می
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ژاپن، سیستمی برای ارزیابی مهارتهای  با همکاری انجمن ارولوژی این کشور و انجمن جراحان اندوسکوپیک 4222انجمن اندویورولوژی ژاپن در سال 

های کم  های الپاراسکوپی، ارتقای سطح کیفی و ایمنی روش هدف از این اقدام مردمی سازی روش. جراحان در زمینه الپاراسکوپی ارولوژی تدوین نموده است

 .باشد های آموزشی در این زمینه می تهاجمی و افزایش میزان فعالیت

 

 :در ایران اندویورولوژی تاریخچه و سير تكامل

 

و اولین  1333توسط دکتر عباس بصیری در سال  PCNL (Percutaneous nephrolithotomy)اولین اعمال اندویورولوژی شامل یورتروسکوپی و 

اندازی دوره  سپس با راهدر مرکز پزشکی شهید لبافی نژاد انجام و  1339ا عمال الپاراسکوپیك در حوزه اورولوژی توسط دکتر ناصر سیم فروش در سال 

 .فلوشیپ  در این مرکز در کشور گسترش یافت و اکنون چندین مرکز در کشور در این زمینه فعالیت دارند

دوره . از مرکز شهید لبافی نژاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل شد 1335اولین فلوی اندویورولوژی در کشور در سال 

( 1399سال )در حال حاضر . نفر از این دوره فارغ التحصیل شده اند 52راه اندازی شد و تا بحال حدود  1339ویورولوژی در کشور در سال فلوشیپ اند

ام رضا و بیمارستانهای قائم و ام( دانشگاه علوم پزشکی ایران)، شهید هاشمی نژاد (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)چهار مرکز شهید لبافی نژاد 

مجوز تربیت دستیار را در این دوره دریافت کرده اند و سطح اعمال جراحی و تنوع آنها در کشور در سطح کشورهای ( دانشگاه علوم پزشکی مشهد)(ع)

برای نمادینه  .باشد انجمن اندویورولوژی ایران وابسته به انجمن جهانی اندویورولوژی و در حال حاضر عضو هیات مدیره آن انجمن می. پیشرفته قرار دارد
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زارت ساختن روش های اندویورولوژی و یوروالپاروسکوپی در ایران و نظام مند کردن آن و اخذ جایگاه مناسب برای این رشته، پس از کسب موافقت و

امه آن به تصویب اساسن 11/1/91بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انجمن اندویورولوژی و یوروالپاروسکوپی ایران مجوز تاسیس گرفت و در تاریخ 

 . رکن اصلی است که در ذیل به تفسیر توضیح داده می شود 3انجمن دارای . مجمع عمومی موسس رسید

 

 : مجمع عمومی( الف

 : مجمع عمومی از گردهمایی اعضاء پیوست انجمن به دو صورت زیر تشکیل می گردد

نجمن رسیدگی می کند و نیز می تواند از جهت نوبت حسب ضرورت مجمع عمومی عادی که هر سال یکبار تشکیل می شود و به امور جاری ا -1

 .به طور فوق العاده تشکیل شود

مجمع عمومی فوق العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصالحات الزم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در خصوص انحالل انجمن تشکیل می  -1

مصوبه دویست و شصت و دومین  9سنامه پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصالح و تغییر اسا

از اعضاء پیوست تشکیل  5/1مجامع عمومی به دعوت هیات مدیره یا بازرس یا . شورایعالی انقالب فرهنگی قابل اجرا خواهد بود 3/9/32جلسه 

 . می گردد
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ر حداقل نصف به عالوه یك اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هر یك با حضو -1تبصره 

 . آراء خواهد بود

چنانچه حد نصاب الزم برای تشکیل جلسات مجمعه عمومی عادی و فوق العاده بدست نیامد به فاصله یکماه از تاریخ جلسه اولیه  -1تبصره 

 . اقدام می شود در اینصورت مجمع با هر تعداد از اعضاء حاضر تشکیل خواهد شدنسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی 

 : هیئت مدیره( ب

 99مواردی منطبق بر تبیین وظایف و نوع انتخاب هیئت مدیره در نظر گرفته شد که در بازنگری مجدد در سال  91در اساسنامه اولیه مورخ سال 

 .نسخه آیین نامه داخلی نحوه اداره هیئت مدیره ارائه شده استتغییراتی در آن اعمال شد لذا در ذیل آخرین 

 : بازرس( ج

سال یکبار در جلسه مجمع عمومی عادی با رای مخفی از میان اعضای  1انجمن دارای یك نفر بازرس اصلی و یکنفر الی البدل خواهد بود که هر 

 . پیوست انتخاب خواهند شد

 :وظایف بازرس به شرح زیر است -1

 . یه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومیبررسی کل -1

 . بررسی گزارش ساالنه هیات مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه به مجمع عمومی -1
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 .گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی -3

 .ق العاده در موارد ضروریدعوت از مجمع عمومی فو -9

شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان می تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیئت مدیره 

 . مطالعه و مورد بررسی قرار دهد

روز قبل از تشکیل اولین  95د را حداقل در پایان هر سال مالی ریسات هیئت مدیره گزارش فعالیتهای ساالنه انجمن و ترازنامه آن واح -5

 .جلسه مجمع عمومی ساالنه برای تایید در اختیار بازرس قرار خواهد داد

 

 :تكميلی فوق تخصصی  دالیل نياز به این دوره

 

 :به دالیل زیر، تداوم این دوره در کشور مورد نیاز است

 باشد رمان این بیماری، کشور ایران در جهان، در کمربند سنگهای ادراری میباال بودن شیوع سنگ های ادارری در کشور و نقش این رشته در د. 

 های مختلف سیستم ادراری افزایش کاربرد روشهای آندوسکووپیک و الپاراسکوپیک در تشخیص و درمان بیماری. 

 های باز کاهش مدت نقاهت در درمانهای آندوسکوپیک نسبت به جراحی. 
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  دهد و این موضوع برای بیماران بخصوص اطفال در جراحی باز بسیار  که احتمال مداخالت بیشتر را افزایش میشیوع باالی عود در بیماری سنگ

 .آمیزتر است تر و مخاطره سخت

 افزایش تمایل مردم به درمانهای با تهاجم کم در دنیا. 

 آگاهی مردم کشور و درخواست آنها برای دریافت این نوع درمانها. 

 (.درمانی و پژوهشی -از نظر آموزشی)زمینه این رشته در منطقه و جهان  جایگاه ممتاز کشور در 

 های درمان در این روشها کاهش هزینه. 

  در حال حاضر این دوره تکمیلی در دانشگاههای معتبر دنیا وجود دارد. 

 ها با این روشها دارنددر حال حاضر این دوره در کشور کامالً شناخته شده و دانش آموختگان آن نقش مهمی در درمان بیماری. 

 :  (ها و باورها ارزش)فلسفه 

 

 :شود در تدوین این برنامه بر ارزشهای زیر تأکید می

 ارتقای سالمت مبتنی بر طبابت جامعه نگر و جامع نگر -1

 ای رعایت اصول اخالق اسالمی و حرفه -1
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 احترام به بیماران، همراهان و همکاران در تمام سطوح -3

 تقرب به خداوند طبابت بعنوان راهی برای -9

 (صرفه و صالح)مراقبت از بیماران با رعایت کارآیی و کارآمدی  -5

 ارائه خدمات به بیماران با کمترین آسیب و بیشترین فایده -6

 

 :پيامدهای مورد انتظار از دانش آموختگان

 

 :رود، دانش آموختگان این دوره، قادر باشند انتظار می

 و مدیران نظام سالمت ارتباط مناسب و تعامل سازنده برقرار نمایند با بیماران، همراهان، اعضای تیم سالمت. 

 با به کارگیری راهکارهای مختلف، وضعیت سالمت جامعه در این زمینه را ارتقاء بخشند. 

 روشهای پیشگیری، تشخیصی، درمانی و مراقبتی مرتبط با این دوره با تسلط و مهارت کافی برای بیماران انجام دهند. 

  پژوهشی بین دانشگاهی در سطح کشور، منطقه و جهان، در زمینه تخصصی خود همکاری و تعامل سازنده داشته باشنددر نظام. 

 های مختلف اعم از کارآموزان، کارورزان و دستیاران در رشته مربوطه توانایی کافی را داشته باشند در آموزش رده. 

 دای را در ارائه خدمات خود بکار گیرن اصول اخالق حرفه. 
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 ای داشته باشند توانایی روزآمدسازی اطالعات و مهارتهای خود را در تمام عمر حرفه. 

 

 : های دانش آموختگان در جامعه نقش

 .کنند و مدیریتی را ایفا می -کننده پیشگیری -پژوهشی -آموزشی -ای مشاوره -دانش آموختگان این دوره در جامعه نقشهای تشخیصی، درمانی و مراقبتی

 

 :ای دانش آموختگان حرفهوظایف 

 :ای دانش آموختگان به ترتیب هر نقش به شرح زیر است وظایف حرفه

 مراقبتی -درمانی -در نقش تشخیصی( الف

 برقراری ارتباط مناسب با بیماران، همراهان، اعضای تیم سالمت و مدیران نظام سالمت برای رفع مشکل بیمار 

 تشکیل پرونده برای بیماران 

 ها ها و معاینات تخصصی و ثبت یافته انجام ارزیابی اخذ شرح حال و 

 درخواست منطقی آزمایشات و ثبت موارد مثبته در پرونده 

 های تخصصی، جلب همکاری متخصصین دیگر و تعامل سازنده با آنها جهت رفع مشکل بیمار درصورت نیاز انجام مشاوره 
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  تشخیص و ثبت بیماری 

 گیری آن برای بیمارانتخاب بهترین رویکرد درمانی و بکار 

 های دارویی تجویز منطقی دارو در درمان 

 پیگیری بیماران 

 ای  در نقش مشاوره( ب

مانند سازمان نظام پزشکی، پزشکی قانونی و شورای عالی )ارائه مشاوره تخصصی به بیماران، همراهان، همکاران، نظام سالمت و سازمانهای دیگر  -

 (پزشکی

 در نقش آموزشی( ج

 ات مرتبط به بیماران، همراهان، اعضای تیم سالمت و در صورت نیاز جامعهآموزش موضوع -

 .در صورت درخواست مسئولین سالمت( پزشکان، پرستاران و بیماران)های مختلف  تهیه راهنماهای آموزشی مرتبط درمانی و مراقبتی برای رده -

 .های مختلف درصورت نیاز آموزش دانشگاهیان در رده -

 های آموزشی در حیطه تخصصی مرتبط تورالعملمشارکت در تدوین دس -
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 در نقش پژوهشی( د

 ها در حد نیاز، تهیه گزارش تحقیق، تهیه مقاله علمی و نشر نتایج پیشنهاد طرحهای تحقیقی، تجزیه و تحلیل داده -

 های کشوری مرتبط با حیطه تخصصی همکاری در پژوهش -

 

 در نقش پیشگیری( ه

 ر زمینه بیماریهای کلیه و مجاری ادراری و ارائه گزارش آن به مسئولین بهداشتیشناسایی مشکالت بهداشتی جامعه د -

 های غربالگری مرتبط و همکاری در پایش سالمت جامعه مشارکت و نظارت بر برنامه -

 

 در نقش مدیریتی( و

گذاریهای بهداشتی و درمانی در  در سیاستپذیرفتن مسئولیت بخش، بیمارستان، مراکز آموزشی و تحقیقاتی و ارائه خدمات مدیریتی و ایفای نقش  -

 صورت نیاز
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 : های و مهارتهای پروسيجرال مورد انتظار توانمندی

      : های عمومی توانمندی( الف

ستیاران در این دوره، د. های زیر به تجربه قابل قبولی دست یافته باشند انتظار می رود دستیاران این دوره، در دوره تخصصی خود، در اکثر توانمندی

 .کنند تا خود را به حد تسلط برسانند تر را بیشتر تمرین می های اختصاصی توانمندی

 

 :گردآوری و ثبت اطالعات

  برقراری ارتباط(communication) 

  اخذ شرح حال(History taking) 

  ارزیابی و ومعاینه بیماران(Patient assessment & Physical examination) 

 ایشات پاراکلینیکی درخواست منطقی آزم(Rational paraclinical tests applying) 

 ثبت اطالعات و تنظیم مدارک پزشکی 

 :استدالل بالينی، تشخيص و تصميم گيری برای بيمار

 تفسیر آزمایشات پاراکلینیکی 
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 های بالینی و پاراکلینیکی ادغام یافته 

  استنتاج و قضاوت بالینی(clinical judgment) 

 تشخیص بیماری 

 تصمیم گیری بالینی و حل مساله 

 : (Patient Management)اداره بيمار 

  مراقبت از بیمار(Patient care) 

  تجویز منطقی دارو( نوشتن نسخه دارویی وorder) 

 درمانی مندرج در این برنامه -انجام اقدامات تشخیصی 

 درخواست مشاوره پزشکی 

 ارجاع بیمار 

 آموزش بیمار 

 پیگیری بیمار 
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 :های دیگر توانمندی

 ای و گشودن راههای درمانی جدید پژوهش تخصصی در جهت حل مشکالت حرفه 

 مدیریت و رهبری 

 Advocacy 

  یاطالعات علمی در منابع الکترونیکاستفاده از رایانه و جستجوی 

 (:درمانی -اقدامات تشخیصی)مهارتهای پروسیجرال : ب

 

 حداقل دفعات انجام برای یادگیری پروسیجر

 بار 15 ی پرکوتانئوسنفروستوم

 بار 52 اولتراسونوگرافی کلیه، مثانه، پروستات و بیضه برای اقدامات تشخیصی درمانی

 بار Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) 52انجام 

 بار  5 و رزکشن تومور( اندوپیلوتومی)پرکوتانئوس 

 بار 35 (درمانی و تشخیصی)یورتروسکوپی 

 بار 52 (*Aگروه )ك جراحیهای الپاراسکوپی

 بار 12 (*Bگروه )جراحیهای الپاراسکوپیك 

 بار 5 (*Cگروه )جراحیهای الپاراسکوپیك 

Extracorporeal shock Wave Lithotripsy (ESWL) 32 بار 
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 :تجهيزات تخصصی و کمک آموزشی مورد نياز

 

 تجهیزات نفروسکوپی و سنگ شکن درون اندامی -

 گ شکن درون اندامیتجهیزات یورتروسکوپی و سن -

 تجهیزات الپاراسکوپی -

 دستگاه فلوروسکوپی -

 دستگاه سونوگرافی -

 (Extra corporeal shock wave Lithotripsy)دستگاه سنگ شکن خارج اندامی  -

 ازمایشگاه های مجهز به موالژ و حیوانات ازمایشگاهی  -

 اینترنت پرسرعت  -

 مشاورین مجرب امار و انالیز برای نگارش مقاالت  -
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 :های اصلی مورد نياز در سال تنوع و حداقل تعداد بيماری

 

 تعداد بیماری

 152 (کلیه)سنگ های ادراری 

 152 (حالب)سنگ های ادراری 

 122 (الپاراسکوپی) Aاعمال جراحی گرید 

 32 (الپاراسکوپی) Bاعمال جراحی گرید 

 12 (الپاراسکوپی) Cاعمال جراحی گرید 

 
 

 

Key to scoring system (see also section 1/2) 
 

Expert opinion Definition Technical difficulty Definition 

S Superior +                    A Basic 

E Established ++                  B Intermediate 

F Feasible or alternative +++                C Complex 

U Under evaluation ++++              C Very complex 
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 :هایی که با این دوره تداخل عملی دارند ها یا دوره اسامی رشته

های تخصصی مورد نیاز، مشکل مرتفع خواهد  در موارد تداخل احتمالی، با انجام کار تیمی و اخذ مشاوره. ای دیگر تداخل عمل ندارد این دوره با دوره یا رشته

 .شد

Laparascopic Procedure Expert opinion Level of evidence Grade of 

recommendation 

Technical difficulty 

Adrenalectomy S 1b A +++ 

Colposuspension U 2a C ++ 

Cyptorchidism treatment E 2b B + 

Hernia repair E 1b A + 

Nephrectomy for benign disease E 2a B ++ 

Radical nephrectomy (T1-T2) F 2b C +++ 

Partial nephrectomy (Cancer) U 4 C +++ 

Partial nephrectomy (benign disease) E 3 B +++ 

Nephro-ureterectomy (cancer) U 3 C +++ 

Nephro-ureterctomy (benign disease) E 2b B ++ 

Live-donor nephrectomy F 2a B +++ 

Nephropexy F 3 C + 

Pyeloplasty F 3 C +++ 

Pelvic lymph node dissection E 2b B + 

Radical prostatectomy U 2b B ++++ 

Retroperitoneal lymph node dissection (stage I) F 3 C +++ 

Renal cyst treatment E 3 B + 

Ureterolithotomy U 4 C ++ 

Varicocelectomy F 3 C + 
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 : راهبردهای آموزشی

 :ین برنامه بر راهبردهای زیر مبتنی استا

 (Task Oriented)یادگیری مبتنی بر وظیفه  -

 (Problem Oriented)یادگیری مبتنی بر مشکل  -

 (Community Oriented)یادگیری جامعه نگر  -

 (Subject Directed)یادگیری مبتنی بر موضوع  -

 (Hospital Based)( سرپائی -بستری)آموزش بیمارستانی  -

 

 : رزشيابی برنامهشيوه ا

 نظرسنجی ساالنه در طول دوره و پایان آن از دستیار .8

 نظرسنجی ساالنه از اعضای هیئت علمی بخش ارولوژی .4

 نظرسنجی ساالنه از اعضای هیئت ممتحنه بورد .0

 ها گزارش تحلیلی اعضای بورد و بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه .2
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 تحلیلی نکات ضعف و قوت برنامه آموزشیهای آموزش دهنده و ارائه  گزارش ساالنه روسای بخش .1

 بررسی عملکرد دانش آموختگان .6

 پیگیری میزان شکایات و قصور پزشکی و بررسی تحلیلی آن به کمک سازمان نظام پزشکی .8

 های آموزشی و معاونت پژوهشی دانشگاه محل آموزش های تخصصی توسط بخش نامه ها و پایان ها، پژوهش بررسی مقاله .1

 به مسئولین در کمیته تدوین برنامهآماری نتایج حاصله هر دو سال یکبار با کمک کارکنان آمار و آموزش وزارتخانه و ارائه آن بررسی تحلیلی و  .9

 استخراج اطالعات حاصله از ارزشیابیهای وزارت متبوع .82

 

 :متولی ارزشيابی برنامه

 .مکاری گروه تدوین برنامهواحد ارزشیابی و اعتبار بخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی با ه

 

 :نحوۀ بازنگری برنامه

گیرند و پس از ملحوظ نمودن تغییرات  ها در گروه تدوین مورد تحلیل قرار می ها و ارزیابی فرایندها و شاخص ها، بررسی اطالعات حاصل از نظرسنجی

 .گردد ریزی ارائه می الزم، برنامه جدید، با پیشنهادات جدید به کمیسیون تدوین و برنامه
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 :شاخصها و معيارهای پيشنهادی گروه برای ارزشيابی برنامه

 :شود ها و معیارهای زیر در نظر گرفته می در ارزشیابی برنامه، شاخص

 میزان رضایت دانش آموختگان .1

 میزان رضایت بیماران از خدمات ارائه شده .1

 میزان تسلط دانش آموختگان در آزمونهای مربوطه .3

 آموختگان میزان تسلط عملی دانش  .9

 میزان قبولی دانش آموختگان در امتحانات مربوطه .5

 میزان رضایت اعضای بورد .6

 میزان شکایت قانونی از دانش آموختگان .3

 میزان مقاالت داخلی منتشر شده توسط دانش آموختگان .9

 رجی منتشر شده توسط دانش آموختگانمیزان مقاالت خا .4
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 دویورولوژی و یوروالپاروسكوپی ایراناولویت های پژوهشی و اموزشی و درمانی انجمن ان
 

در زمینه روش های نوین درمان کم  کشور در منطقه و بین الملل و پژوهشی انجمن اندویورولوژی و یوروالپاروسکوپی ایران در جهت ارتقا سطح علمی

 .ه شده است هر مورد فرایند کاری مربوط به آن تهیو در تهاجمی بیماری های ارولوژی اولویت های خود را تنظیم

 . این انجمن دارای سایت الکترونیکی می باشد که تمامی اخبار و فعالیت های پزشکی را در آن ارائه می نماید -

 .این انجمن از تمامی نخبگان داخل کشور و متخصصین خارج از کشور جهت همکاری و ارائه دستاوردهای جدید علمی خود حمایت می نماید -

ش تکنیك های و روشهای جدید جراحی و درمانی  و پژوهشی از تمامی ارگان ها، نهادها و موسسات دولتی و این انجمن جهت توسعه وآموز -

 .خصوصی دعوت می نماید که با همکاری مالی در جهت ارتقا سطح علمی  کشور با این انجمن همکاری نمایند

اس می کند که با برقراری ارتباطات علمی با سازمانهای بین المللی و انجمن اندویورولوژی و یوروالپاروسکوپی ایران این توانایی را در خود احس -

 .علمی خارج از کشور و تبادل اطالعات پزشکی در جهت ارتقا سطح علمی محققین رشته مذکور فعالیت نماید

دید خود و تبادل دانش و انتشار انجمن اندویورولوژی و یوروالپاروسکوپی ایران با داشتن سایت الکترونیکی در جهت ارائه دستاوردهای علمی ج -

ائه یافته های جدید به تمامی ذینفعان اعم از داخل کشور و یا خارج از آن، همچنین از طریق چاپ مقاله در نمایه های معتبر بین المللی و ار

 .دستاوردهای علمی در همایش های بین المللی فعالیت می نماید
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ان جهت توانمندی سازی پرسنل قطب در راستای نیازها و برنامه های تعیین شده ضمن آموزش  و انجمن اندویورولوژی و یوروالپاروسکوپی ایر -

 .ارائه اطالعات عملی روز در ارتقا سطح علمی این عزیزان تالش خود فعالیت خود را انجام میدهد

 

 :فرایند جلب همکاری نخبگان داخل کشور و متخصصین خارج از کشور -(الف

 ز طریق سایت اطالع رسانی جامع ا

 در تمامی همایش های برگزار شده در سطح کشور و بیم الملل  انجمن معرفی

 ارسال نامه به تمامی محققین و متخصصین این رشته

 دعوت از اساتید معروف بین المللی و همکاری در انجام پروژه های علمی

 

 : فرایند جلب منابع و امكانات مالی  جهت فعاليت های قطب -( ب

 رسانی جامع از طریق سایت  اطالع

 اعالم به تمامی  موسسات و نهاد های دولتی و خصوصی جهت همکاری 

 ارائه اولویت هایانجمن و نیاز سنجی سطح جامعه جهت ارتقا سطح علمی و کارایی
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 زمان حمایت کنندهمذاکره و جلب همکاری با نهادها و طراحی پروژه های تحقیقاتی با توجه به اولویت های قطب و اولویت های سا

 عقد قرارداد و اجرای پروژه های دولتی و یا برگزاری سمینار و کارگاه یا دوره های آموزشی

 

 :فرایند برقراری ارتباطات علمی با سازمانهای بين المللی و سازمان های علمی خارج از کشور -( ج

 اطالع رسانی جامع از طریق سایت 

 دولتی و خصوصی جهت همکاری  اعالم به تمامی  موسسات و نهاد های

 ارائه اولویت هایانجمن و نیاز سنجی سطح جامعه جهت ارتقا سطح علمی و کارایی

 دعوت از تمامی اساتید برجسته

 برگزاری کارگاه، سمینار، ویدئو کنفرانس

 المللی عقد قرارداد جهت انجام پروژه های تحقیقاتی و ارائه نتایج تحقیقات بصورت مقاله در نمایه های بین

 

 : فرایند تبادل دانش و انتشار یافته ها به ذینفعان -( د

 (نیاز سنجی)براورد کلی از نیاز های جامعه جهت ارتقا سطح علمی 
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 دعوت از تمامی اساتید و محققین داخل و خارج از کشور

 چاپ نتایج علمی  بدست آمده از تحقیقات در مقاالت نمایه های بین المللی

 تابتالیف و ترجمه ک

 ...تهیه گاید الین های علمی  در رشته های ارولوژی، اندیورولوژی و یورالپاروسکوپی و 

 برگزاری کارگاه، سمینار، ویدئو کنفرانس جهت افزایش سطح علمی در تمامی مقاطع علمی  

 

 : در راستای نيازها و برنامه های تعيين شده انجمنفرایند توانمند سازی پرسنل  -( ه

 (نیاز سنجی)از نیاز های پرسنل جهت ارتقا سطح علمی براورد کلی 

 بررسی و اولویت بندی نتایج فوق

 تهیه بروشور و اطالعات پزشکی الزم 

 ...تهیه گاید الین های علمی  در رشته های ارولوژی، اندیورولوژی و یورالپاروسکوپی و 

 مامی مقاطع علمی  برگزاری کارگاه، سمینار، ویدئو کنفرانس جهت افزایش سطح علمی در ت

 ارزشیابی و بررسی نتایج اقدامات انجام شده
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 فرایند جلب منابع و امكانات مالی  جهت فعاليت های قطب
 
 

 

       

 

 

            

 

 

 

       

 

اعالم به تمامی  موسسات و 

 نهاد های دولتی و خصوصی

 جهت همکاری 

اطالع رسانی جامع از طریق 

 سایت 

ارائه اولویت های قطب و نیاز 

قا  سنجی سطح جامعه جهت ارت

 سطح علمی و کارایی

عقد قرارداد و اجرای پروژه های دولتی و یا برگزاری 

 سمینار و کارگاه یا دوره های آموزشی

 

مذاکره و جلب همکاری با نهادها و طراحی پروژه های 

تحقیقاتی با توجه به اولویت های قطب و اولویت های سازمان 

 حمایت کننده
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 فرایند تبادل دانش و انتشار یافته ها

 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

هت براورد کلی از نیاز های جامعه ج

 (نیاز سنجی)ارتقا سطح علمی 

تهیه گاید الین های علمی  در رشته های ارولوژی، 

 اندیورولوژی و یورالپاروسکوپی

 

دعوت از تمامی اساتید و 

محققین داخل و خارج از 

 کشور

ی کارگاه، سمینار، ویدئو کنفرانس جهت افزایش سطح برگزار

 علمی در تمامی مقاطع علمی

 

 تالیف و ترجمه کتاب

 

چاپ نتایج علمی  بدست آمده از تحقیقات در 

 مقاالت نمایه های بین المللی
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 :دستاوردها

 

 امکان ایجاد الگ بوک الکترونیکی برای فلوشیپ ها که در جریان انجام خدمات به صورت خودکار تکمیل می شود. 

 راه اندازی ازمایشگاه های تخصصی مجهز به موالژ و حیوانات ازمایشگاهی برای انجام جراحی زنده 

  سالشش مقاله در معتبرترین ژورنالهای بین المللی در طی  ادتهفانتشار بیش از 

 ثبت انجمن اندویورولوژی ایران به عنوان معتبرترین مرکز خاورمیانه 

 ارائه چند تکنیك نوین الپاروسکوپی به نام ایران در انجمن جهانی اندویورولوژی 

 فعال شدن چهار مرکز تربیت فلوشیپ در ایران 

  ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفتهامار قابل توجه تعداد و تنوع اعمال جراحی اندویورولوژی و یوروالپاروسکوپی در 

 امکان بازیابی اطالعات بیماران در زمان کوتاه برای امور اموزشی و پژوهشی 

 

دستاوردهای فوق مرهون زحمات بی شائبه دکتر سیم فروش و دکتر بصیری می باشد که مرکز درمانی شهید لبافی نژاد را به مرکزی  شایان ذکر است که

 .ژی منطقه تبدیل کرده استپیشرو در اندویورولو
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 : اهداف و فرضيات
 

  :هدف اصلی

 

بلند  بررسی جایگاه فعلی کشور از نظر نیروی انسانی فعال در شاخه فوق تخصصی اندویورولوژی و یوروالپاراسکوپی و نگاهی به اهداف کوتاه مدت و

 .مدت این رشته

 

 :اهداف فرعی

 

و همچنین تبادل نظر بین محققان، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی در شاخه های  ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی و آموزشی -1

 .گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعالیت دارند

 تعامل و همکاری با مراجع ذیصالح در زمینه بازنگری و ارزشیابی برنامه های آموزشی و بهداشتی درمانی -1

 ارائه خدمات آموزشی، علمی، فنی و پژوهشی  -3

 ترغیب و تشویق پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت های علمی، پژوهشی، آموزشی، بهداشتی و درمانی -9
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 تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی، آموزشی -5

 برگزاری گردهمایی آموزشی و پژوهشی، آموزش مداوم در سطوح ملی و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور -6

 هادهای بین المللی برای انجام فعالیت های علمی، پژوهشی در عرصه ملی و در چارچوب ضوابط جاری کشورجلب حمایت ن -3

 آگاهی از نحوه فعالیت فلوشیپ های فارغ التحصیل اندویورولوژی و دستاوردهای علمی آنان در نقاط مختلف کشور -9

را در داخل یا  observer shipاغل در حیطه الپاراسکوپی که دوره های استخراج اطالعات دقیق از تعداد فلوشیپ های فارغ التحصیل و افراد ش -4

 .خارج کشور گذرانده اند و در حال حاضر در کشور فعال هستند

برگزاری دوره های تکمیلی جهت ارزیابی تکنیك های نوین اندویورولوژی با حضور متخصصان ارولوژی، فلوشیپ های اندویورولوژی و  -12

 .تجربی در این شاخه فوق تخصصی شاغل هستند افرادی که به صورت
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 :ی ارزیابی علومشاخص ها

 

 شاخص انسانی( الف

 :حدود نياز به تربيت دستيار در این دوره برای ده سال آینده

گیر شدن است جامعه  و اعمال جراحی الپاراسکوپی در جهان به سرعت در  حال پیشرفت و همه PCNLبا توجه به اینکه روشهای با تهاجم کم از جمله 

رسد که با گذشت زمان اعمال  به نظر می. های ایران برای رسیدن به جایگاه اول در منطقه خاورمیانه باید خود را بیش از پیش مجهز نمایند ارولوژیست

با . در کشور مشغول خدمت هستند نفر ارولوژیست 922در حال حاضر حدود حدود . باشد ها مفید و الزم می جراحی با تهاجم کم برای تمام ارولوژیست

های آموزشی مهم و مطرح کشور باید هرچه سریعتر اقدام  رسد که بخش الذکر و جهت گسترش علم اندویورولوژی در کشور به نظر می توجه مطالب فوق

ان و باال رفتن سطح آموزش و پژوهش به تربیت نیروهای متبحر در علم اندویورولوژی نمایند تا ماحصل آن منجر به افزایش سطح خدمات برای بیمار

 .سال آینده در این زمینه را در نظر گرفت 12نیرو برای  15توان ساالنه پرورش حداقل  در برآورد اولیه می. برای کشور گردد

 نگاه گذرا به شاخص های انسانی

نفر در رشته اندویورولوژی و  1مشهد ( عج)قائم  نفر و از بیمارستان حضرت 6از مرکز هاشمی نژاد  و نفر 95تاکنون از مرکز لبافی نژاد، 

نفر نیز در بیمارستان  1نفر در مرکز هاشمی نژاد و  9نفر در مرکز لبافی نژاد،  11همچنین در حال حاضر . پاروسکوپی فارغ التحصیل شده اندیوروال
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در دوره های کوتاه مدت در  observerفر نیز به عنوان ن 14سال اخیر حدود  5طی . مشهد مشغول گذراندن دوره فلوشیپی هستند( عج)حضرت قائم 

 . بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد با تکنیك های اندویورولوژی و یوروالپاروسکوپی آشنا شده اند
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 اسامی فلوهای اندویورولوژی فارغ التحصيل بيمارستان شهيد لبافی نژاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی شهر محل فعالیت

 فیحمید شا بابل

 رباب مقصودی تهران

 محمدرضا دارابی محبوب مشهد

 اسماعیل موسی پور اهواز

 سراج الدین وحیدی یزد

 سید امیر محسن ضیایی تهران

 محمد نجفی سمنانی بیرجند

 کیا نوری مهدوی اصفهان

  پور حشمت صوفی مجید سنندج

 اکبر نورعلیزاده تهران

 فریدون خیام فر تهران

 دی  حسینیمحمد مه شیراز

 ناصحی...  عبدا تهران

 مهدی  یونسی رستمی ساری
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 سید ابراهیم موسوی تبریز

 حسن احمدنیا مشهد

 امیر ایجادی تهران

 محمد هاتف خرمی اصفهان

 سید محمد کاظم آقامیر تهران

 مسعود اعتمادیان تهران

 موسوی بهار... سید حبیب ا همدان

 یمحسن امجد تبریز

 حسین کرمی تهران

 محمدرضا نیکوبخت تهران

 پرهام مسعودی شیراز

 رامین عشرتخواه تهران

 محمد اصل زارع مشهد

 هومن جالدت بندرعباس



 
 

53 
 

 حسین کرمی کرمان

 سیدرضا حسینی تهران

 شاهرخ سخایی همدان

 عباس بصیری تهران

 آرمین ایران پور اصلی تهران

 مهرداد محمدی سیچانی اصفهان

 فرامرز محمدعلی بیگی شهرکرد

 حمید شایانی نسب همدان

 حمیدرضا ناصح رشت

 حمیدرضا کیانیان سبزوار

 مهدی عابدین زاده رفسنجان

 سید سعید شاهرخی موسوی خرم اباد

 فاطمه حیدری تهران

 سیدرضا نیرومند حسینی شیراز
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   سامی فلوهای اندویورولوژی فارغ التحصيل بيمارستان قائم مشهدا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 سعید بهجتی نجف آبادی اصفهان

 محرابی سی سخت... صدرا یاسوج

 سعید زند تهران

 علیرضا امین شریفی شیراز

 نام و نام خانوادگی شهر محل فعالیت

 امید وزیری نژاد مشهد

 محمد مهدی رحمانی مشهد
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 ان هاشمی نژاداسامی فلوهای اندویورولوژی فارغ التحصيل بيمارست

 

 نام و نام خانوادگی شهر محل فعالیت

 عبدالحسین سعیدی تهران

 داود محمد شاهی تهران

 رامین حقیقی مشهد

 عادل تیزلو تهران

 بهروز ساجدی تبریز

 محمدعلی مدینه ای تهران

 

 

 

 :شاخص های مالی

 

 :يکارزیابی تجهيز یک اتاق عمل اندویورولوژی و یوروالپاروسكوپی به تفك

ك برخوردار با توجه به اینکه بخش ارولوژی بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد از مجهزترین و به روزترین و همچنین فعالترین اتاق های عمل اندوسکوپی

 : است، از سوپروایزر اتاق عمل این بیمارستان اطالعات جامعی در تجهیز تفکیکی یك اتاق عمل فوق تخصصی اخذ شد
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یورتروسکوپی، اینترنال یورتروتومی  PCNL ،TUL ،TURT ،TURPز در یك اتاق عمل اندوسکوپیك ارولوژی جهت انجام اعمالی چون وسایل مورد نیا

 :و سیستوسکوپی

     لیتوکالست -1        دستگاه بیهوشی کامل -1

       TURتخت مخصوص -PCNL   9تخت مخصوص   -3

 (اطفال و بالغین) semi-rigidیورتروسکوپ -C-Arm       6دستگاه   -5

  semirigidنفروسکوپ  -flexible        9یورتروسکوپ   -3

 ست رزکتوسکوپ- endovision  12سیستم کامل   -4

 دستگاه سونوگرافی تونس رکتال و ترنس ابدو -11   ست سیستوسکوپ  -11

 

 . مان خواهد بودمیلیون تو 362حداقل هزینه برآوردی برای تکمیل یك اتاق عمل با تجهیزات فوق حدود 

 : وسایل مورد نیاز در یك اتاق عمل یوروالپاروسکوپی جهت انجام انواع تکنیك های جراحی الپاروسکوپی

 الکتروکوتر جراحی  -1   دستگاه بیهوشی کامل  -1

 ساکشن پرتابل -9  تخت جراحی الکتروهیدرولیك  -3
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 توالی استیل  -6    چراغ سیالتیك  -5

 انواع تروکارهای الپاروسکوپی -endovision   9ست کامل  -3

 انواع سوزن گیرها  -12  انواع فورسپس های الپاروسکوپی  -4

   انواع بولداگ های الپاروسکوپی  -11

 . میلیون تومان خواهد بود 922حداقل هزینه برآوردی جهت تجهیز یك اتاق عمل یوروالپاروسکوپی 

 

 :ذکر چند نكته الزم به نظر می رسد

و اعمال جراحی که زیر فلوروسکوپی انجام می شوند باید اتاق  PCNLهز به سیستم اندوویژن جهت اعمال جراحی بخصوص اتاق عل مج -1 

و این گونه . دیواره پوشش سبز داشته باشد که از انتشار اشعه در محیط جلوگیری شود این کار برای حفاظت پرسنل و دیگر بیماران الزم است

انرژی اتمی بوده و پرسنل و پزشکانی که این اعمال جراحی را انجام می دهند بر اساس میزان اشعه و تعیین گروه مراکز باید تحت نظر سازمان 

 . دریافت اشعه از حقوق مزایای پرتوکاران برخوردار باشند

ت انواع کاتترهای امپالتزشی –سوزن تفروستومی  – Dj –لوازم مصرفی یکبار مصرف در این گونه اعمال جراحی از قبیل سندهای حالب  -1

 . اختصاصی الزم حین عمل جراحی ارزان نیستند که مستلزم برنامه ریزی می باشد
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وسایل مورد نیاز در اعمال جراحی اندویوروالپاروسکوپی بعضاً فقط یکبار مصرف و بعضی از وسایل مصرفی کوتاه مدت و میان مدت می  -3

 . مانی باید مدنظر باشدباشند که در ایجاد مراکز درمانی و فضاهای آموزشی در

 . هزینه تامین و نگهداری سیستم های اندویورولوژی جهت بهبود سیستم ها و گاهی ارتقاء سیستم ها باید محاسبه گردد -9

 

  امکان کسب دقیق بودجه های تخصیص یافته از مراکز مختلف برای راه اندازی بخش های بالینی توجه به این نکته ضروری است که به دلیل عدم

 .تحقیقاتی در سراسر کشور نمی توان تنها با ارائه بودجه سالیانه انجمن گزارش مشخصی از شاخص های مالی ارائه کرد و

 :شاخص های ساختاری

یق از جهت آگاهی دق. سه مرکز لبافی نژاد، هاشمی نژاد و بیمارستان قائم مشهد در رشته اندویورولوژی و یوروالپاراسکوپی به تربیت فلو اشتغال دارند

ه صورت مستمر با تعداد فارغ التحصیالن و شاغلین به تحصیل در این شاخه باید آمار دقیق این سه مرکز اخذ و داده های کامل آنها بایگانی شود تا بتوان ب

استفاده از تکنیك های اندوسکوپی و ارتباط مدون و مستمر زمینه را برای آگاهی از نحوه ی فعالیت، میزان اشتغال به کار، . این پزشکان ارتباط برقرار کرد

و مرکز لبافی نژادنگاهی اجمالی به تعداد وتنوع اعمال جراحی در  .الپاراسکوپی و انجام فعالیت های پژوهشی در این شاخه ارولوژی را فراهم می کند

ار دارد و تنها کاستی در این مسیر عدم وجود روبات به دلیل مقایسه ان با مراکز پیشرو در امریکا وکانادا نشان میدهد که ایران در جایگاه بسیار مطلوبی قر

  .هزینه باالی ان می باشد
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 کلی از فلوشيپ های در حال تحصيل و فارغ التحصيل در مراکز شهيد لبافی نژاد و هاشمی نژاد و حضرت قائم مشهد به تفكيک نمای

 

 



 
 

61 
 

 اندویورولویست فارغ التحصيل فعال در هر استان تعداد

 

 
 

 



 
 

61 
 

 

 : ساختارهای اموزشی و پژوهشی برای فلوشيپ ها

 

 :ها و فنون زیر بهره گرفته خواهد شد در این دوره، عمدتاً از روش

 

 های سرپایی حضور در درمانگاه به منظور آموزش -

 ویزیت روزانه بخش و حضور فعال در راندها و گراند راندهای آموزشی -

 CPCژورنال کالب و های درون بخشی و بیمارستانی،  برقراری کنفرانس -

 های مختلف به همراه استاد به منظور آموزش های بخش شرکت در مشاوره -

 شرکت در کارگاههای آموزشی نظیر کارگاه روش تحقیق و غیره -

 های کوچک و تحلیل بیماران دشوار بحث در گروه -

 تر جهت افزایش تجربه آموزشی های پایین مشارکت فعال در آموزش رده -

 آموزش الکترونیکی  استفاه از روشهای -

 *استفاده از مدلهای آزمایشگاهی و حیوانی برای یادگیری -

 (شرکت فعال در پروسیجرهای مختلف آموزشی این رشته)آموزش عملی  -

 روشها و فنون دیگر برحسب نیاز و اهداف آموزشی -

 .ز آن بهره گرفته خواهد شداست و در صورت وجود امکانات ا Nice to learnو  Optionalتوضیح اینکه کار با حیوانات * 
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 ساختار کلی دوره آموزشی

 

 

بخش، واحد یا عرصه 

 آموزش

 (ماه)مدت زمان  اقدامات -محتوی

 بخش اندویورولوژی

های آموزشی،  شرکت در برنامه -(pre and post op)ویزیت بیماران 

بررسی کامل پرونده  -تشخیصی، درمانی و پژوهشی طبق برنامه تنظیمی بخش

 سازی بیماران برای عمل جراحی و آماده

 ماه 11

 بخش درمانگاه
انتخاب  -پیگیری بیماران -های پزشکی شرکت در مشاوره -ویزیت بیماران

 انجام اقدامات پروسیجرال سرپایی -بیماران برای بستری و بستری کردن آنها

دو روز )در طول دوره 

 (در هفته

 بخش سنگ شکن
آماده کردن  -کارگیری دستگاه مذکورو به  ESWLهای  تعیین اندیکاسیون

 و پیگیری بیماران SWLبیماران قبل از 

حداقل )در طول دوره 

 (ای یك روز هفته

 اتاق عمل
پیگیری بیمار در ریکاوری و  -مشاهده، مشارکت یا انجام عمل جراحی مربوط

 ساعات اولیه بعد از عمل در بخش

حداقل )در طول دوره 

 (سه روز در هفته

 قاتعرصه تحقی
 جمع اوری داده ها و انالیز انها با کمك مشاورین امار و سپس نگارش مقاالت 

 و ثبت در ژورنال های معتبر

 یك ماه

 یك ماه برحسب بخش انتخاب شده بخش انتخابی
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 :توضيحات

 

 های آموزشی و  ای پزشکی، شرکت در برنامهه ویزیت بیماران سرپایی و بستری، شرکت در مشاوره: دستیاران، طبق برنامۀ تنظیمی بخش، به اموری نظیر

 .پردازند پژوهشی و کشیکهای مربوطه می

 های تخصصی دیگر است که دستیاران برحسب انتخاب و با موافقت رئیس بخش، در   بخشهای انتخابی شامل رادیولوژی، مرکز تحقیقات و بخش

 .مجموع یک ماه به بخش مورد تأیید معرفی خواهند شد

  شود و نگارش مقاله در طول دوره انجام میانجام تحقیقات. 

 باشد نمی( ارولوژی)های آموزشی در رشته مادر  اجرای این برنامه نافی مشارکت در برنامه. 

  شود آموزشی در طول دوره گرفته میسالی یک ماه مرخصی طبق مقررات. 

 

 :لكترونيک جهت اطالع رسانیپایگاه های ا

 

 www.iranendourology.org 

 سمی انجمن اندویورولوژی و یروالپاروسکوپی ایرانسایت ر 
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 www.unrc.ir 

 دانشگاه شهید بهشتی –سایت مرکز تحقیقات کلییه و مجاری ادرار 

 www.iurtc.org.ir 

 فی نژادسایت دپارتمان اندویورولوژی بیمارستان شهید دکتر لبا

 www.uropractice.com 

 سایت فراگیر برای به اشتراک گذاشتن تجربیات اندویورولوژیک در سطح جهانی

 

 :ژورنال 

Urology journal  وارد  1393از سالpubmed  تی هر چهار ماه دانشگاه شهید بهش –مرکز تحقیقات کلییه و مجاری ادرار شده است و از سوی

 .است اندویورولژیچاپ می شود و حاوی مقاالت معتبر در زمینه 

 

 :تعداد قطب های علمی

 .به عنوان قطب علمی این رشته در کشور می باشد شهید دکتر لبافی نژاددپارتمان اندویورولژی مرکز درمانی 

http://www.unrc.ir/
http://www.iurtc.org.ir/
http://www.uropractice.com/
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 :شاخص های عملكردی

به عنوان قطب علمی کشور در این حیطه و مقایسه ان با مراکز پیشرو در  مرکز لبافی نژادنگاهی اجمالی به تعداد وتنوع اعمال جراحی درایران و به ویژه 

  .زینه باالی ان می باشدامریکا وکانادا نشان میدهد که ایران در جایگاه بسیار مطلوبی قرار دارد و تنها کاستی در این مسیر عدم وجود روبات به دلیل ه

 (فارغ التحصیل اندویورولوژیست 59)کز فعال رابررسی میزان تنوع اعمال جراحی اندویورولوژی و یوروالپاروسکوپی در م
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 7831شهيد لبافی نژاد در سال  درمانی تعداد وتنوع اعمال الپاروسكوپی در مرکز
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 در مرکز درمانی شهيد لبافی نژاد 31و 38 سكوپی در سالهایمقایسه تعداد اعمال جراحی اندوسكوپی و الپارو
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 : طرح های تحقیقاتی( الف

و  شهید دکتر لبافی نژادمرکز درمانی الزم به ذکر است که به دلیل کثرت طرح ها تنها به ذکر چند نمونه از طرح های مصوب دپارتمان اندویورولوژی 

 .ه دانشگاه شهید بهشتی بسنده می کنیمیه و مجاری ادرار وابسته بمرکز تحقیقات کل

 

 12/5/93کرمی دکتر : مجری طرح 

حالب پروگزیمال در بیماران  cm1و یورترولیتوتومی الپاراسکوپیك در سنگهای بزرگتر از  PCNLتعیین میزان موفقیت و عوارض دو روش 

 95لغایت تیر  93مراجعه کننده به بیمارستان شهدا تجریش از تیر 

 83/8/2بصیری تر دک: مجری طرح 

 مقایسه درمان سنگهای حالب توسط دو نوع سنگ شکن پنوماتیك و لیزر با مطالعه کارآزمائی بالینی تصادفی شده

 12/11/93 سیم فروشدکتر : مجری طرح 

 اولیه و ثانویه UPJOمیزان موفقیت و عوارض پیلوپالستی الپاراسکوپیك در بین بیماران با 

 11/12/93  بصیریدکتر : مجری طرح 

 بررسی مقایسه ای نتایج درازمدت نفرکتومی باز و الپاراسکوپی در گیرندگان کلیه اطفال
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 11/12/93 ضیاییدکتر : مجری طرح 

 cm5/1-1و یورتروسکوپی با لیزر هولمیوم جهت سنگ شکنی در سنگهای حالب فوقانی بین  ESWLمقایسه 

 9/11/93 بصیریدکتر : مجری طرح 

 بر بافت پارانشیمی کلیه 19-19سال با شیت آمپالتز  15دکان کوچکتر از در کو PCNLبررسی اثرات 
 
 19/1/99 بصیریدکتر : مجری طرح 

 ، الپاراسکوپی، سنگ شکنی درون اندامی آنته گرید و رتروگرید ESWLروش  9مقایسه 

 

 15/3/95سیم فروش دکتر : مجری طرح 

یك روش مقرون به صرفه و بدون تعجیل در خروج : انی برای کشور های در حال توسعه مدل ایر –نفرکتومی الپاراسکوپیك در اهدا کنندگان کلیه 

 کلیه 

 

 3/11/95کرمی  دکتر : مجری طرح 

  proneهمراه با فلوروسکوپی در وضعیت  pcnlو عوامل موثر بر آن و مقایسه با نتایج  lateral decubitusدر وضعیت  pcnlبررسی نتایج 
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 3/11/95 کرمی دکتر : مجری طرح 

 همراه فلوروسکوپی  pcnlو عوامل موثر بر آن و مقایسه با نتایج  blindبصورت  pcnlبررسی نتایج 

 

 13/11/95سیم فروش دکتر : مجری طرح 

 در درمان رفلکس مثانه به حالب   trigonoplastyبررسی روش نوین جراحی الپاراسکوپیك اکستراپریتونئال 

 

 12/9/96سیم فروش دکتر : مجری طرح 

Left- Sided inferior vena cava found incidentally during laparoscopic donor nephrectomy: report of three cases 
 

 12/9/96  بصیریدکتر : مجری طرح 

 میزان تاثیر نفرکتومی الپاروسکوپی بر فشار خون کلیوی ثانویه و عوامل موثر در پاسخ به درمان    

 12/1/93  ریبصیدکتر : مجری طرح 

 از نظر موفقیت درمان و عوارض احتمالی در درمان سنگهای حالب اطفال از طریق یك کارآزمائی بالینی  TULو  ESWLمقایسه دو روش درمانی  
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 3/6/93نورعلیزاده  دکتر: مجری طرح 

 بررسی نتایج درمان الپاراسکوپیك تنگی محل اتصال حالب به لگنچه ناشی از عروق نابجا

 

 3/6/93سیم فروش دکتر : طرح مجری 

به روش باز و الپاروسکوپی از نظر عملکردی و کنترل بدخیمی در بیماران مبتال به سرطان  suturelessبررسی کارآیی تکنیك رادیکال پروستاتکتومی 

 لوکالیزه پروستات

 

 12/5/99   بصیریدکتر : مجری طرح 

جراحی باز با رادیکال سیستکتومی به روش الپاراسکوپی در بیماران مبتال به سرطان مثانه مهاجم  کارآزمایی بالینی مقایسه رادیکال سیستکتومی به روش

 به عضله 

 

 3/3/99سیم فروش دکتر : مجری طرح 

ز شهید کبررسی نتایج و عوارض نفرکتومی الپاروسکوپیك کلیه اهدایی برای پیوند ، در مقایسه با نفرکتومی باز در پیوندهای کلیه انجام شده در مر

 1393تا13 33لبافی نژاد از سال 
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 گزارش چاپ و ارائه مقاالت در ژورنالها و کنگره های داخلی وخارجی

 

 pubmedاز ایران در حیطه اندویورولوژی و یوروالپاروسکوپی در ژورنال های معتبر خارجی اندکس در  1224تا پایان  1229مقاله از سال  36قریب به 

 .می باشد 1224تا  1229گرام زیر نشانگر تعداد مقاالت چاپ شده به تفکیك سال از دیا. به چاپ رسیده است 
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در زمینه اندویورولوژی و  به عنوان قطب علمی این رشته در کشور شهید دکتر لبافی نژادمرکز درمانی اندویورولوژی تنها از دپارتمان  تاکنون، 1007از سال 

مقاله در  115سال اخیر،  12همچنین طی . مقاله در ژورنال معتبر داخلی چاپ شده است 33ای معتبر خارجی ه مقاله در ژورنال 54 ,یوروالپاروسکوپی

 جداول مربوطه به تفصیل در ذیل ارائه شده است که توضیحات کامل همراه از این مرکز مقاله در کنگره های داخلی 151کنگره های معتبر بین المللی و 

 ارائه خواهد شد

 

 

.  
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 ت چاپ شده در ژورنالهای بين المللیمقاال
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Endourol. 2008 Nov 22. 
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43. Percutaneous Nephrolithotomy with Ultrasonography-Guided Renal Access in the Lateral Decubitus Flank 

Position. Hossein Karami, Amir Haji Mohammad Mehdi Arbab, Alireza Rezaei,Mojtaba Mohammadhoseini, and 

Iraj Rezaei. J Endourol Volume 23, Number 1, January 2009. 

44. Experience of percutaneous nephrolithotomy using adult-size instruments in children less than 5 years old. 

Nouralizadeh A, Basiri A, Javaherforooshzadeh A, Soltani MH, Tajali F. J ped urol 2009 Feb 19. 

45. Secondary laparoscopic pyeloplasty: A difficult clinical situation - Author's reply. Basiri A, Zand S. ـjournal of 

endourology 2008; Volume: 22 Issue: 7 Pages: 1548-1548. 

46. Bolsterless Laparoscopic Partial Nephrectomy: a Simplification of the Technique. Simforoosh N, Noor-

Alizadeh A, Tabibi A, Soleimani M, Basiri A, Ziaee SA, Radfar MH, Aminsharifi A. J Endourol 2009 

Jun;23(6):965-9. 

47. Regional and seasonal variation in the incidence of urolithiasis in Iran: a place for obsession in case finding and 

statistical approach. Basiri A, Shakhssalim N, Khoshdel AR, Naghavi M.  Urol Res 2009 May 14. 

48. X-ray-free percutaneous nephrolithotomy in supine position with ultrasound guidance. Basiri A, Mohammadi 

Sichani M, Hosseini SR, Moradi Vadjargah A, Shakhssalim N, Kashi AH, Kamranmanesh M, Nasseh H. World J 

Urol. 2009 Jul 30. 

49. Laparoscopic management of ureteropelvic junction obstruction in pediatric patients: A new approach to 

crossing vessels, crossing vein division, and upward transposition of the crossing artery. Simforoosh N, 

Javaherforooshzadeh A, Aminsharifi A, Soltani MH, Radfar MH, Kilani H. J ped urol 2009. 
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50. Evaluation of a New Method for Detection of Kidney Stone during Laparoscopy Using 3D Conceptual 

Modeling. Elnaz Afshari, Siamak Najarian, Naser Simforoosh, and Siamak Hajizadeh Farkoush. World Academy 

of Science, Engineering and Technology. 2009;53. 

51. Modified ureteroneocystostomy in kidney transplantation to facilitate endoscopic management of subsequent 

urological complications. Dadkhah F, Asgari MA, Tara A, Safarinejad MR.  Int Urol Nephrol 2009. 

      

 

 

  مقاالت چاپ شده در ژورنالهای داخلی گزیده ای از

 

1. Laparoscopic Ureteropelvic Junction Decompression for the Managment of Obstruction. Simforoosh N, Tabibi 

A, Nooralizade A, Shayani nasab H. Urology Journal Winter 2004. 

2. Modern Status of laparoscopic Surgery in the Urology of Iran and World. Basiri A, Maghsoudi R,Shadpour P. 

Urology Journal Spring  2004. 

3. Laparoscopic Assisted Ureterocystoplasty. Basiri A, Maghsoudi R,Shadpour P. Urology Journal spring  2004. 

4. Laparoscopic Adernalectomy: A Report of the First Experiment in Iran. Simforoosh N, Ahmadnia H,  Ziaee 

SAM, Moradi. Urology Journal spring 2004. 
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5. Transcutaneous Ultrasound Guided Nephrolithotomy: The First Report from Iran. Etemadian M, Amjadi M, 

Simforoosh N. Urology Journal spring 2004. 

6. A Comparison between Laparoscopic and Open Pyelaplasty in Patients With Ureteropelvic Junction 

Obstruction. Simforoosh N,Basiri A, Tabibi A, Danesh AK, Shrifi-Aghdas F, Ziaee SAM, Ouralizade. Hosseini 

Moghaddam SMMH. Urology Journal summer 2004. 

7. PCNL in the Managment if Lower Pole Caliceal Calculi. Ziaee SAM, Nasehi A,Basiri A, Simforoosh N, Danesh 

AK, Sharifi-Aghdas F, Tabibi A. Urology Journal summer 2004. 

8. Laparoscopic adernalectomy: A report of the first experiment in Iran. Simforoosh N, AhmadNia, Ziaee SAM, 

Moradi. Urology Journal summer 2004. 

9. Gil -Vernet Antireflux Surgery in Treatment of Lower Pole Reflux. Kazemi-Rashed F, Simforoosh N. Urology 

Journal winter 2005. 

10. blind puncture in comparison with fluoroscopic guidance in percutaneous nephrolothotomy. Basiri A, Mehrabi 

S, Kianian HR, Javaherforooshzadeh A, Kamranmanesh MR. Urology Journal 2007;4:79-85. 

11. Laparoscopic management of ureteral calculi a report of 123 cases. Simforoosh N, basiri A, Danesh AK, Ziaee 

SAM, Sharifiaghdas F, Tabibi A , Farrokhi F. Urology Journal summer 2007, vol4, no3. 

12. Laparoscopic reimplantation for single-system ectopic ureter. Basiri A,Beigi FMA, Abdi H, Mahmoudnejad N. 

Urology Journal summer 2007, vol4, no3. 

13. Laparoscppic removal for a case of extrauterine migration of intrauterine device. Sharifiaghdas F, Beigi F, 

Abdi HR. Urology Journal summer 2007. 
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14. Fluoroscopy-guided percutaneous biopsy of kidney: an alternative to open or laparoscopic approaches. Nouri-

Mahdavi K, Basiri A. Urology journal 2007 Fall; 4(4):251-3. 

15. Laparoscopic Adernalectomy: ten- year experience and 67 procedures. Simforoosh N, Soufi Majidpour 

H,Basiri A, Ziaee SAM, Behjati S,Mohammad Ali Beigi F, Aminsharifi AR. Urology Journal winter 2008. 

16. Real-time point-to-point wireless intranet connection: first implication for surgical demonstration and 

telementoring in urologic laparoscopic surgery in Khorasan. Nadjafi-Semnani M, Simforoosh N, Ghanbarzadeh N, 

Miri MR. Urology Journal spring 2008. 

17. Laparoscopic distal ureterectomy and Boari flap ureteroneocystostomy for a low-grade distal ureteral tumor. 

Basiri A, Karami H, Mehrabi S, Javaherforooshzadeh A. Urology Journal spring 2008. 

18. Clean Intermittent Catheterization With Triamcinolone Ointment Following Internal Urethrotomy. Jalil 

Hosseini, Ali Kaviani, Ali Reza Golshan. Urology Journal 2008;5:265-68. 

 

زمستان  -36شماره  -مجله ارولوژی ایران . رباب مقصودی -حمید شافی  -عباس بصیری  .گزارش اولین مورد نفروپکسی الپارسکوپیك در ایران -91

1391 

ن حسی(. Totally tubeless PCNL)بدون استفاده از لوله نفرستومی و سوند حالب پس از عمل  PCNLخارج کردن سنگ های کلیه از پوست  -12

  1391 تابستان – 39شماره  -مجله ارولوژی ایران. کرمی
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 -مجله ارولوژی ایران. اکبر نورعلیزاده -علی طبیبی  -ناصر سیم فروش . مورد رادیکال نفرکتومی الپارسکوپیك برای اولین بار در ایران 3گزارش  -11

 1391 تابستان – 39شماره 

. رپژمان شادپو -محمد رضا مرادی  -ناصر سیم فروش . یك پسر بچه و درمان اندوسکوپیك آنگزارش یك مورد پولیپ بزرگ مجرای خلفی در  -11

 1391پائیز  -35شماره  -مجله ارولوژی ایران  

زمستان  -31شماره  -مجله ارولوژی ایران  . ناصر شخص سلیم -عباس بصیری . Laparoscopic partial adrenalectomy یك مورد گزارش -13

1392 

مجله ارولوژی . فرامرز فاضلی -ناصر سیم فروش . لرش اولین مورد عمل جراحی دنورنفرکتومی در دهنده کلیه به روش الپارسکوپی در ایرانگز -19

 1392تابستان  -32شماره  -ایران  

 -مجله ارولوژی ایران  . یونسی مهدی -محمد رضا دارابی  -حسن احمد نیا  -عباس بصیری . نتایج درمان  اندوسکوپیك سنگهای  حالب در اطفال -15

 1334زمستان  -19شماره 

 

همچنین با توجه به گستردگی ارائه مقاالت تنها گزیده ای از سخنرانی ها و مقاالت  .در بخش فوق اورده شده استانهامقاالت بخشی از به دلیل کثرت 

مقاالت در کنگره های داخلی صرف نظر شده از ارائه ریز امار ارائه پذیرفته شده به صورت پوستردر کنگره های خارجی در جداول ذیل ارائه شده و 

 .است
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 مقاالت ارائه شده در همایش های خارجی گزیده ای از

 

25 th SIU world congress –Singapore - 2000 Avoiding ureteral stenting and suturing in 18 laparoscopic ureterolithotomies 

25 th SIU world congress –Singapore - 2000 No Catheter, no Drain, Antireflux Surgery. Areport in 28 Children 

VII th international congress of the middle east 

society for organ transplantation Lebanon - 2000 
Laparoscopic native nephroureterectomy in kidney transplant child 

19 th WCE and ESWL 17th Basic Research 

Symposium,Thailand - 2001 
Transureteral Lightotripsy in Pediatric 

19 th WCE and ESWL 17th Basic Research 

Symposium,Thailand - 2001 
Living Laparoscopic Donor Nephrectomy for Renal Transplantation 

19 th WCE and ESWL 17th Basic Research 

Symposium,Thailand - 2001 
PCNL in Patients with and without history of renal surgery 

19 th WCE and ESWL 17th Basic Research 

Symposium,Thailand - 2001 
Laparoscopic Adrenaleetomy of Myelolipoma in a second transplant patient 

19 th WCE and ESWL 17th Basic Research 

Symposium,Thailand - 2001 

Laparoscopic Surgery of Pediatric Hydroceles Without Narrowing or 

Suturing of Internal ring 

25 years in renal transplantation – Turkey - 2001 

The Effects of Xylocaine Injection in Laparoscopic Donor Nephrectomy for 

Prevention of ATN 
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25 years in renal transplantation – Turkey - 2001 Living Laparoscopic Donor Nephrectomy for Renal Transplantation 

20 th WCE and ESWL 17th Basic Research 

Symposium, Italy - 2002 

Is Computerized Tomography Necessery Before Elective PCNL in 

Tlorseshoe Kidney? 

20 th WCE and ESWL 17th Basic Research 

Symposium, Italy - 2002 

Transurethral Resection of Prostate: Lacel Anesthesia Versus Spinal 

Anesthesia 

20 th WCE and ESWL 17th Basic Research 

Symposium, Italy - 2002 
Efficacy of Percutaneous Nephrolithotomy for Isolated Lower Pole Calculi 

20 th WCE and ESWL 17th Basic Research 

Symposium, Italy - 2002 
Ureteroscopy After Renal Trensplantation 

20 th WCE and ESWL 17th Basic Research 

Symposium, Italy - 2002 
Laparoscopic Nephrepexy Using Permanent Mesh 

The VII International congress of the mESDT  

Muscant-Oman - 2002 

Laparoscopic Versus Open Live Donor Nephrectomy: The First Prospective 

Clinical Trial 

The VII International congress of the mESDT  

Muscant-Oman - 2002 

Laparascopic Living Donor Nephrectomy in a Center With Limited 

Laparoscopic Experience 

26 th congress of SIU – Sweden - 2002 

Successful Application of Laparoscopic Lich-Gregoir Detrusororrhaphy to 

the Treatment of Vesico-Ureteral Reflux in Children: A report of Four Cases 
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26 th congress of SIU – Sweden - 2002 

Retroperitoneal Laparoscopic Adrenal sparing surgery for removal of 

Adrenal Adenoma 

 

26 th congress of SIU – Sweden - 2002 

Gilvernet Anti Reflux Technique in the  Surgical Treatment of Primary 

Vericoreteral Reflux in Women 

 

26 th congress of SIU – Sweden - 2002 
Is Ureteral suturing and stenting Necessary in Laparoscopic 

Ureterolithotomy? 

Annual Meeting AUA  - Chicago-Illinois - 2003 Laparoscopic  Detrusorooohaphy in Children With  Nesico -Ureteral Reflux 

Annual Meeting AUA  - Chicago-Illinois - 2003 
Laparoscopic Combined Ileocystoplasty and Malone  Procedure: Totally 

Intracorporeal Freehnd Suturing 

21 th WCE and ESWL 18th Basic Research 

Symposium, Canada - 2003 

The Effect of Conventional PCNL and two Modificant to Standard 

Procedure 

21 th WCE and ESWL 18th Basic Research 

Symposium, Canada - 2003 

Laparoscopically Assisted Pyelo-Ureterostoplasty 

 

21 th WCE and ESWL 18th Basic Research 

Symposium, Canada - 2003 

Dividing of Renal Vessels Prior Dividing Ureter to Dividing Ureter to 

Facilitate Laparoscopic Donor Nephrectomy 

 

21 th WCE and ESWL 18th Basic Research 

Symposium, Canada - 2003 

Laparoscopic Ureteral Resction and Anastomosis for Management of Low 

garde Trensitional Cell Carcinoma 

21 th WCE and ESWL 18th Basic Research 

Symposium, Canada - 2003 

Suturless Vesicoureteral Approximation During Laparoscopic Radical 

Prostatectomy 
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21 th WCE and ESWL 18th Basic Research 

Symposium, Canada - 2003 

Effect of ESWL VS TUL in Treatment of Lower Ureteral "Impaected 

Stones" 

21 th WCE and ESWL 18th Basic Research 

Symposium, Canada - 2003 
Lithiasis of the Renal Transplantation and Ureter 

21 th WCE and ESWL 18th Basic Research 

Symposium, Canada - 2003 

Laparoscopicj Combined Ileacpstoplasty and Malone Procedures: Totally 

Intracorpopeal Freehans Suturing 

22 th  WCE and ESWL – Mumbai , India - 2004 

 

Laparoscopic Partial Nephrectomy for Isolated Renal Hydatid Disease-The 

First Report on The Literature 

22 th  WCE and ESWL – Mumbai , India - 2004 
 

Laparoscopic Assisted Aautotransplantation in  a Child with Renovascular 

Hypertension 

22 th  WCE and ESWL – Mumbai , India - 2004 
 

Laparoscopic Management of Ureeropelvic Junction Obstruction Associated 

with Anterior Crossing Vesels by Division of Anterior Crossing Vein  and 

Transposition of the Anterior Crossing Aretery 

 

22 th  WCE and ESWL – Mumbai , India - 2004 
 

Laparoscopic Repair of Retrocaval Ureter Report of Four Cases(And The 

First Report of Simultanrouse Laparoscopic Management of Retrocaval 

ureter and Renal  Pelvic Stone 

22 th  WCE and ESWL – Mumbai , India - 2004 
 

Tottaly Intracorporeal Laparoscopic Upper Pole Heminephretomy and 

Pyeloureterocystoplasty 
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XY Congress of the European Association of 

Urology – Istanbul - 2005 

 

Living Unrelated Versus Living Related Kidney Transplantation:20Years 

Experience 2155 Cases 

XY Congress of the European Association of 

Urology – Istanbul - 2005 

 

Laparoscopic Adrenaleetomy : Experience of 9 Years 

23 rd Worid Congress on Endourology and SWL 

August 2005 - AmSterdam 

 

Laparoscopic Pyelolasty for Secondomy Versus Primary Ureteroplevic 

Junction Obstruction 

23 rd Worid Congress on Endourology and SWL 

August 2005 - AmSterdam 

 

Percuaneous Nephrolithotomy with and without Cystoscopic Placement of a 

Ureteral Catheter; a Randomized Clinical Trial. 

23 rd Worid Congress on Endourology and SWL 

August 2005 - AmSterdam 

Rotation of Kidney for Upper Pale Laparoscopic Nephrectomy in a Patient 

with Hydrocalices Full of Stone 

23 rd Worid Congress on Endourology and SWL 

August 2005 - AmSterdam 

Combining Right Laparoscopic Donor Nephrectomy and Upside Down 

Kidney Transplantation Can Overcome Problem of Short Renal Wain A New 

Technique 

24 rd Worid Congress on Endourology and SWL 

August 2006 - Cleveland 
Laparoscopic Ureteral Reimplantation for an Actopic Ureter : A Case Report 

24 rd Worid Congress on Endourology and SWL 

August 2006 - Cleveland 
Laparoscopic Radical Cystoprostatic Adenectomy 
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24 rd Worid Congress on Endourology and SWL 

August 2006 - Cleveland 

Laparoscopic Varicocelectomy Using Bipolar Cautery VS. Open 

Varicocelectomy, First Randomized Clinical Trial 

X th Congress of the Middle East Society for Organ 

Transplantation-2006(November);26-29 Kuwait 

laparascopic versus open donor nephrectomy for pediatric kidney recipients: 

a preliminary report of a randomized controlled trial 

SIU CENTENNIAL - 2007-september 3 
oconnor technique and its effects on bladder function in previously failed 

vesicovaginal fistulas 

SIU CENTENNIAL - 2007-september 3 Impalpable testis: Laparoscopy or inguinal canal exploration? 

25 th Worid Congress on Endourology and SWL 

August 2007 -  Mexico 

How to impoeve the safety of polymer clips for vascular control during 

laparoscopic donor nephrectomy?:A Video presentation 

25 th Worid Congress on Endourology and SWL 

August 2007 -  Mexico 

Suturless Vesicoureteral Alicnmenty in laparoscopic ans open radical 

prostatectomy 

25 th Worid Congress on Endourology and SWL 

August 2007 -  Mexico 

Tottaly Ultrasonography-guided percutaneous nephrolithotomy in flank 

postion 

25 th Worid Congress on Endourology and SWL 

August 2007 -  Mexico 
percutaneous nephrolithotomy (PCNL)  in pediatric patients 

26 th Worid Congress on Endourology and SWL 

Nov 2008 -  Shanghai 

TRANSMESOCOLIC LAPAROSCOPIC MANAGEMENT OF LOWER POLE 

URETEROPELVIC JUNCTION OBSTRUCTION IN DUPLEX KIDNEY BY 

TRANSPOSITION OF ACCESSORY RENAL ARTERY: FIRST REPORT 
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26 th Worid Congress on Endourology and SWL 

Nov 2008 -  Shanghai 
Ultrasono guided X-ray free percutaneous nephrolithotomy for a semi stag 

horn stone in supine position. 

26 th Worid Congress on Endourology and SWL 

Nov 2008 -  Shanghai 

Ultrasono guided X-ray free percutaneous approach for lithotripsy of 

subepithelial ureteral stone of atranplanted kidney. 

26 th Worid Congress on Endourology and SWL 

Nov 2008 -  Shanghai 
Vena cava hemorrhage control in laparoscopic retroperitoneal mass excision. 

26 th Worid Congress on Endourology and SWL 

Nov 2008 -  Shanghai 
Laparoscopic heminephrectomy result: a case series 

26 th Worid Congress on Endourology and SWL 

Nov 2008 -  Shanghai 
Ultrasound-guided-X ray free-percutaneous nephrolithotomy in the supine 

position 

26 th Worid Congress on Endourology and SWL 

Nov 2008 -  Shanghai 
Feasibility of laparoscopic intracorporeal distal ureteral tapering. 

XI th congress of the middle seciety for organ 

transplantation- Nov-2008 

 

ONE KNOT ONE SUTURE TECHNIQUE IN THE RENAL VASCULAR 

TRANSPLANTATION 

27 th Worid Congress on Endourology and SWL 

Oct 2009 -  Munchen 

ANTEGRADE URETEROSCOPY FOR MANAGING OF URETERAL 

STONES IN TRANSPLANTED KIDNEYS 

27 th Worid Congress on Endourology and SWL 

Oct 2009 -  Munchen 

LAPAROSCOPIC BILATERAL DISMEMBERED PYELOPLASTY IN 

CHILDREN: 3-PORT TECHNIQUE 
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 : در صد ارجاع به مقاالت

 

مورد به مقاالت انتشار یافته در ژورنال های معتبر خارجی ارجاع شده است که نمودار تفکیکی ان بر حسب سال ان  151 , 1224تا پایان  1223سال  از 

 .در ذیل ارائه شده است

 

27 th Worid Congress on Endourology and SWL 

Oct 2009 -  Munchen 
LAPAROSCOPIC BILATERAL RPLND IN STAGE 2B TESTIS TUMOR 

27 th Worid Congress on Endourology and SWL 

Oct 2009 -  Munchen 

CLIPLESS LAPAROSCOPIC RETROPERITONEAL LYMPH NODE 

DISSECTION USING BIPOLAR ELECTROCOAGULATION FOR 

SEALING LYMPHATIC VESSELS;INITIAL SERIES 

27 th Worid Congress on Endourology and SWL 

Oct 2009 -  Munchen 

IMPACT OF PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY ON RENAL 

FUNCTION DURING FIRST FEW DAYS AFTER SURGERY 

30th congress-SIU – Nov 2009 - Shanghai 

 

The Use of Unaltered Appendix Transfer in Ileal Continent Reservoir, 10 

Years’ Experience: A Novel Technical Modification 

30th congress-SIU – Nov 2009 - Shanghai 

Laparoscopic Management of Pediatric Patients Using Different Techniques: 

Introduction of a New Approach to Accessory Vessels: Division of Vein and 

Upward Transposition of the Artery 



 
 

93 
 

 تا کنون 1008ميزان ارجاع به مقاالت چاپ شده از ایران در زمينه اندویورولوژی و یوروالپاروسكوپی از سال 
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 های بين المللی ارائه گزارش از سمپوزیوم ها، ویدئو کنفرانس ها و کنگره

 

تاکنون کارگاه های چند روزه با هدف آشنایی با الپاروسکوپی در موالژ و حیوانات، سمپوزیوم ها، ویدئو کنفرانس های متعدد برگزار شده  1383از سال 

 .یوروالپاروسکوپی برگزار شده است گره بین المللی اختصاصی هم در رشته اندویورولوژی وکن 3همچنین . است که شرح کامل آن در ذیل آمده است
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 های برگزار شده توسط انجمن اندویورولوژی و یوروالپاراسكوپی ایران ویدئو کنفرانس 
 

 امتیاز تاریخ برگزاری محل برگزاری دبیر رییس کارگاه/ کنگره / نام سمینار 

 اولین ویدئو کنفرانس
 فروش  دکتر سیم

 -- 14/11/95 بیمارستان امام خمینی دکتر نوروزی

های  الپاراسکوپیك در تومورهای بیضه و خطرات ناشی از رادیاسیون در جراحی: دومین ویدئو کنفرانس

 اندویورولوژیك
 دکتر سیم فروش

 1 13/1/96 نژاد بیمارستان هاشمی دکتر شادپور

 سومین ویدئو کنفرانس
 دکتر سیم فروش

 -- 11/9/96 نژاد بیمارستان هاشمی دکتر اعتمادیان

 ارض در اندویورولوژی و یوروالپاراسکوپیبررسی عو: چهارمین ویدئو کنفرانس
 دکتر سیم فروش

 1 16/3/96 نژاد بیمارستان هاشمی خانم دکتر مقصودی

 -- 19/11/96 هتل شایان -کیش دکتر علیرضا تدین دکتر سیم فروش پنجمین ویدئو کنفرانس

 ارگونومی در اندویورولوژی و یوروالپاراسکوپی : ششمین ویدئو کنفرانس
 روشدکتر سیم ف

 5/1 14/1/93 نژاد بیمارستان هاشمی دکتر حسین کرمی

 در اعمال اندویورولوژی (Position)های مختلف  وضعیت: هفتمین ویدئو کنفرانس
 دکتر سیم فروش

 5/1 12/9/93 نژاد بیمارستان هاشمی دکتر داراب مهربان

وسکوپیك دستگاه های آند عوارض و چگونگی برخورد با عوارض جراحی: هشتمین ویدئو کنفرانس

 ادراری
 دکتر سیم فروش

 15/1 15/3/93 بیمارستان هاشمی نژاد دکتر پورمند

 اندویورلوژی در اطفال: نهمین ویدئو کنفرانس
 دکتر سیم فروش

 35/1 13/11/93 بیمارستان هاشمی نژاد دکتر شادپور

 تکنیکهای پیشرفته در اندویورولوژی: دهمین ویدئو کنفرانس
 دکتر سیم فروش

 35/1 13/1/99 بیمارستان هاشمی نژاد کتر امین شریفید

 درمانهای کم تهاجمی پروستات و سنگ کلیه: یازدهمین ویدئو کنفرانس
 دکتر سیم فروش

 35/1 15/9/99 بیمارستان هاشمی نژاد دکتر آقامیر
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 یورولوژی و یوروالپاراسكوپی ایرانبرگزار شده توسط انجمن اندو ها و کنگره های نارسمي

 

 

تاریخ  محل برگزاری دبير ریيس نام سمينار ها و کنگره ها

 برگزاری

 امتياز

 های کم تهاجمی در اورولوژی جراحی: اولین کنگره 
 دکتر سیم فروش

 9 11/3/93-19 های رازی مرکز همایش دکتر بصیری

 ای سنگهای ادراری براساس شواهد نار درمانهای مداخلهسمی
 

 3 13/3/99 بیمارستان شهید هاشمی نژاد 

 های درون و برون اندامی سنگهای ادراری سمینار منابع انرژی در درمان
 

 3 9/3/99 نژاد بیمارستان شهید هاشمی 

 تهاجمی سرطان لوکالیزه پروستات  سمینار درمانهای کم
 دکتر سیم فروش

 6 11/11/99-11 دانشگاه منطقه آزاد کیش دکتر اعتمادیان

 : دومین کنگره
 دکتر سیم فروش

تاالر  -بیمارستان میالد دکتر بصیری

 غرضی

4-11/9/95 11 

 تناسلی -های کم تهاجمی در سرطانهای دستگاه ادراری روش: کنگره
 دکتر منوچهری

تاالر  -بیمارستان میالد دکتر آیتی

 غرضی

4-3/4/96 11 

 کنگره نوآوریهای الپاراسکوپی و اندویورولوژی: سومین کنگره
 دکتر بصیری

  9/9/93-12 بیمارستان میالد دکتر اعتمادیان
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 برگزار شده توسط انجمن اندویورولوژی و یوروالپاراسكوپی ایرانکارگاه های  

 

 

تاریخ  محل برگزاری دبیر رییس نام کارگاهها
 برگزاری

 امتیاز

دکتر سیم  المللی آموزشی الپاراسکوپی در اورولوژی ناولین کارگاه بی

 فروش

 -- 13/9/96-15 نژاد بیمارستان لبافی دکتر بصیری

دکتر سیم  دومین کارگاه آموزشی الپاراسکوپی در اورولوژی

 فروش

 -- 19/1/93-32 بیمارستان لبافی نژاد دکتر بصیری

یم دکتر س سومین کارگاه آموزشی الپاراسکوپی در اورولوژی

 فروش

 -- 16/5/93-19 بیمارستان لبافی نژاد دکتر بصیری

دکتر سیم  چهارمین کارگاه آموزشی الپاراسکوپی در اورولوژی

 فروش

 -- 19/3/93-16 بیمارستان لبافی نژاد دکتر بصیری

دکتر سیم  پنجمین کارگاه آموزشی الپاراسکوپی در ارولوژی

 فروش

-13 بیمارستان لبافی نژاد دکتر بصیری

15/12/93 

-- 

دکتر سیم  ششمین کارگاه آموزشی الپاراسکوپی در ارولوژی

 فروش

 -- 12/9/99-11 بیمارستان لبافی نژاد دکتر بصیری
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 :بهره وری شاخص

 

 :تعداد مقاالت منتشر شده ( الف

 pubmedژورنال های معتبر خارجی اندکس در  از ایران در حیطه اندویورولوژی و یوروالپاروسکوپی در 1224تا پایان  1229مقاله از سال  36قریب به 

 .(مراجعه شود 31به دیاگرام صفحه )  . به چاپ رسیده است

 

 IFتعدادمقاالت در مجالت دارای  تعداد ژورنالها د مقاالتتعدا

36 11 59 

 

 :سبت اعتبارات اموزشی و تحقيقاتی به تعداد محققان و شاغلين اموزشی تحقيقاتین( ب

تهای جهت محققین پیش بینی نشده و اعتبارات از طریق بخشی از اعتبارات سالیانه معاونت پژوهشی دانشگاه تامین و یا در قالب بودجه تخصیص یاف

 .های مصوب با بودجه های درخواستی جهت انجام طرح صورت می پذیرد طرح
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 :نسبت اعتبارات مراکز تحقيقاتی به کل اعتبارات تحقيقاتی( ج

دارای بودجه ای است که از مجموعه معاونت ( همسو با اهداف مرکز درمانی شهید لبافی نژاد)و مجاری ادرار دانشگاه شهید بهشتی مرکز تحقیقات کلیه 

 .شی به صورت ساالنه تامین می شودپژوه

 

 :شاخص رضایت مندی مشتری

 

  باشد ایران در جهان، در کمربند سنگهای ادراری میباال بودن شیوع سنگ های ادراری در کشور و نقش این رشته در درمان این بیماری، کشور. 

 های مختلف سیستم ادراری افزایش کاربرد روشهای آندوسکووپیك و الپاراسکوپیك در تشخیص و درمان بیماری. 

 های باز کاهش مدت نقاهت در درمانهای آندوسکوپیك نسبت به جراحی. 

 دهد و این موضوع برای بیماران بخصوص اطفال در جراحی باز بسیار  ر را افزایش میشیوع باالی عود در بیماری سنگ که احتمال مداخالت بیشت

 .آمیزتر است تر و مخاطره سخت
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 افزایش تمایل مردم به درمانهای با تهاجم کم در دنیا. 

  (درمانی و پژوهشی -از نظر آموزشی)جایگاه ممتاز کشور در زمینه این رشته در منطقه و جهان 

این واقعیت می باشد که در سالهای اتی این رشته فوق تخصصی به یکی از نیازمندی های مهم برای درمان بیماران مبتال به بیماری های نشانگر دالیل فوق 

در خاورمیانه بلکه در دنیا هم جایگاه رفیعی دارد و وجود چهار مرکز فعال  امیدواری است که ایران نه تنها سیارولوژیك تبدیل خواهد شد و جای ب

با راه اندازی بخش های مجهز به تجهیزات  .بیت فلوشیپ و ارائه و ثبت چند تکنیك به نام ایران در این رشته خود گواهی بر این مدعا می باشدتر

 .می توان سطح ارائه خدمات را افزایش داد کشور و اطالع رسانی درست و مستمراندوسکوپی و الپاروسکوپی در نقاط مختلف 
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 : ضعف و قوت بررسی نقاط

سوال کلی طراحی و برای هشت تن از مدیران گروه ارولوژی کشور که در شاخه اندویورولوژی و یوروالپاروسکوپی فعال هستند  5پرسشنامه ای در قالب 

ه انجمن ارسال کردند که ارسال شد و آنان نقطه نظرات خود را در باب محاسن و معایب این رشته فوق تخصصی ابراز کردند و از طریق فاکس به دبیرخان

 :در ذیل خالصه ای از نقاط ضعف و قوت این شاخه ارولوژی را مشاهده خواهید کرد

 

 : نقاط ضعف (الف

تامین دائمی  گرانی وسایل در مقایسه با دریافتی مراکز از بیمار یا بیمه پشتیبانی کننده بیمار یکی از مهمترین نقاط ضعف می باشد که مراکز قادر به -1

 . نیستند و یا مجبورند از یك وسیله برای بیماران متعدد استفاده کنند وسایل

 عدم پوشش کافی بیمه جهت اعمال اندویورولوژی از جمله منظور نشدن حق اشعه و طوالنی تر شدن زمان عمل جراحی -1

از پیامدهای مثبت الپاروسکوپی در  عدم اطالع رسانی کافی از سوی متخصصین ارولوژی قدیمی تر و عدم آگاهی متخصصین اطفال و نفرولوژی -3

 .برخی موارد ایجاد نوعی بدبینی در بیماران می کند
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شاید از جمله نقاط ضعف این رشته فقدان آموزش کالسیك آن در بخشی از جامعه ارولوژی است که متاسفانه باعث می شوود بسویاری از افوراد     -9

نند این  امر شاید باعث افزایش بروز عوارض ناشی از این جراحیها که گاه جبران ناپوذیر  بدون طی دوره های کالسیك اقدام به انجام این اعمال ک

 .هم هست شود

 

 : نقاط قوت: ب

میلی متری تبدیل شده است و گاه این سوراخ هم  12یك جراحی بزرگ با برش وسیع به ویژه در مورد برش فالنك، حداکثر به یك سوراخ  -1

هش مدت از کارافتادگی و کاهش درد و به تبع آن مصرف دارد از مزایای اجتماعی گسترش روش های کاهش مدت بستری، کا. وجود ندارد

 . اندوسکوپیك است

 . تمایل بیماران در صورت کسب اطالع و آگاهی از روش های نوین درمان های الپاروسکوپی و اندویورولوژی از نظر کیفی بسیار مطلوب است -1

سکوپیك و الپاروسکوپیك به موازات کشورهای پیشرفته در ایران در حال انجام است چه بسا که چندین در حال حاضر انجام روش های اندو -3

شایان ذکر است که هر یك از فارغ التحصیالن این رشته در دوران آموزشی خود به طور . تکنیك جدید نیز از کشور ما به دنیا معرفی شده است
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برابر تجربه جراحی یك جراح الپاروسکوپیك متوسط در  3تا  1یك انجام می دهند که طبق شواهد جراحی نفرکتومی الپاروسکوپ 52مثال بیش از 

 .اروپا است

انجوام  به نظر بنده با راه اندازی بخش اندویورولوژی در کنار بخش یورولوژی کیفیت خدمات درمانی ارتقاء می یابد وبتدریج تمایل بیماران برای  -9

 .یابد این امر به نحو بارزی خود به خود باعث گسترش هر چه بیشتر این اعمال می گردد جراحیهای کم تهاجمی افزایش می 

نه مهمترین مزیت انجام این روشهای جدید در ایران به نوعی بومی سازی این روشهاست بطوریکه این امکان را ایجاد کرده است که با حداقل هزی -5

 .مام اقشار جامعه با هر سطح در آمدی امکان استفاده از این خدمات را داشته باشنداین روشهای جراحی با بهترین کیفیت ارائه  گردد و ت

 

 :پيشنهادات

های این رشته در سراسر کشور است ایجاد شبکه  focal pointکلید گسترش هر چه بیشتر این رشته آموزش آن در قالب دوره های مختلف در  -1

افقهای جدیدی را در  telesurgeryها در پروژه های تحقیقاتی و اعمال جراحی چند مرکزی و علمی اندویورولوژی در کشور و مشارکت تمام بخش

ی کشور برای این رشته باز خواهد کرد ،با توجه به مزیت نسبی کشور در مقایسه با اغلب کشورهای منطقه ، تالش در جهت ایجاد انجمن منطقه ا

 .توریست درمانی به کشور خواهد شدارتقای هر چه بیشتر وجهه ی علمی کشور و افزایش میزان با محوریت ایران باعث   Mesotاندویورولوژی مشابه 
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گسترش مراکز آموزش دهنده و  ,تالش در جهت اصالح تعرفه های جراحی های کم تهاجمی برای تامین مالی پزشك و مرکز ارائه دهنده خدمت   -1

 .کز و پزشکانتالش برای ارتباط بیشتر با صنعت برای پشتیبانی مرا

 ,اعزام جراحان به مراکز معتبر اموزشی دنیا اموزش تکنیك های مدرن  ,تربیت جراحان بیشتر  ,تجهیز مراکز استانی به امکانات اندوسکوپیك  -3

که به بهتر شدن  تجمیع بیماران و جلوگیری از سرگردانی انها از جمله مواردی می باشداختصاص مراکز تخصصی خاص به اینگونه اعمال جراحی جهت 

 .وضعیت این رشته در کشور کمك خواهد کرد

 ,رسمی نمودن دوره های فوق تخصصی اندو و الپاروسکوپی و ایجاد جایگاه مناسب انها  ,انجمن بایستی در خصوص اطالع رسانی جامعه -5

روز افزون رشته هت هر چه بهتر شدن برقراری تعرفه های واقعی و مناسب به صورت فعاالنه دخالت نماید تا بتواند از این راه در ج

 .داراندویورولوژی و یوروالپاروسکوپی گام برد

 

 (:تیآ چشم انداز)دورنما 

 

گیر شدن است جامعه  و اعمال جراحی الپاراسکوپی در جهان به سرعت در  حال پیشرفت و همه PCNLبا توجه به اینکه روشهای با تهاجم کم از جمله 

رسد که با گذشت زمان اعمال  به نظر می. رسیدن به جایگاه اول در منطقه خاورمیانه باید خود را بیش از پیش مجهز نمایند های ایران برای ارولوژیست
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با . نفر ارولوژیست در کشور مشغول خدمت هستند 922در حال حاضر حدود حدود . باشد ها مفید و الزم می جراحی با تهاجم کم برای تمام ارولوژیست

های آموزشی مهم و مطرح کشور باید هرچه سریعتر اقدام  رسد که بخش الذکر و جهت گسترش علم اندویورولوژی در کشور به نظر می قتوجه مطالب فو

ژوهش به تربیت نیروهای متبحر در علم اندویورولوژی نمایند تا ماحصل آن منجر به افزایش سطح خدمات برای بیماران و باال رفتن سطح آموزش و پ

 .سال آینده در این زمینه را در نظر گرفت 12نیرو برای  15توان ساالنه پرورش حداقل  در برآورد اولیه می. گرددبرای کشور 

و در منطقه .سال آینده در زمینه آموزش در حیطه تکمیلی تخصصی اندویورولوژی به باالترین استانداردهای جهانی دست یابیم 12انتظار آن است که در 

 .همچنین در ارائه خدمات کیفی و تولید علم با بهترین کشورها در جهان رقابت کنیم. ه اول باشیمخاورمیانه حائز رتب
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