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 تجربيات .10
a. آموزشي 
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 اورولوژي نظري
دانشكده پزشكي 
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 اي

 اورولوژي در مامايي
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  دمشه يدانشگاه آزاد اسالمعمل جراحي نفرويورتركتومي با يك انسزيون به روش آنتي گريد در   .اولين1
  در بيمارستان آريا  PCNL.راه اندازي و انجام اولين مورد 2
  .انجام اولين آدرنالكتومي الپاراسكوپيك در دانشگاه آزاد اسالمي مشهد3
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  اسالمي مشهد
  )1386(بجنورد¸در استان خراسان شمالي   PCNL.راه اندازي و انجام اولين موارد 6
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 -  -  -  -- 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  ه از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاد
  6 از      6 صفحه 
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 معرف
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 دانشگاهي

رشته 
 تحصيلي
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 -  --  -  - 

 -  - -  - 

  
 


