
و بولتن انجمن به عنوان رسانه ای مهم برای اطالع رساتی  رویدادها،   که از خبرنامه

های جدید خود استقبال کنند. در هر شماره ما به منظور تحقق  ها یا فعالیت نوآوری

های جدید  بخشیدن بهتر به اهداف اصلی خود از سوی اعضای خود، طراحی و بخش

پذیرای هر نوع پیشنهاد   را بداهه پردازی خواهیم کرد، از این رو هیات مدیره انجمن

جدیدی خواهند بود و تالش خواهیم کرد که به محاذات خبرنامه یک بولتن فارسی 

 جهت اطالع رسانی بیشتر همکاران خود در داخل کشور منتشر نماییم

سید محمد قهستانی

 عضو هیئت مدیره ، سردبیر خبرنامه

معتقدیم که اعضای ما  

نقش آفرینان اصلی هستند و 

خواهیم که از  از آنها می

انجمن به عنوان   خبرنامه

یک رسانه مهم برای 

های  اطالع رسانی  فعالیت

 جدید خود استقبال کنند"

4242نوامبر    42شماره اول:   

دهیم؟ چرا این کار را انجام می -خبرنامه:

 *IUAپیام رئیس 

*SIU-IUAجلسه مشترک 

IUA-CTP: * دستور کار ملی عملهای

COVID-19اورولوژی روتین در دوران 

*تالش میکنیم تجربه پزشکان ما درشکایات 

آسانتر شود 

مالقات هیات مدیره با معاون آموزشی وزیر  

بهداشت  در مورد ظرفیت پذیرش دستیاری

کمیته صنفی به وعده های خود متعهد باقی 

 ماند می

Photo Caption 

انجام  چرا این کار را  خبرنامه:
دهیم؟ می

های علمی پزشکی در داخل ایران و  انجمن ارولوژی ایران نسبت به بسیاری از انجمن

های بین المللی همواره یکی از اهداف مورد  منطقه سابقه طوالنی تری دارد. همکاری

ای،  های منطقه توجه در راستای برجسته سازی هویت ملی بوده است و ما با انجمن

EAU  و SIU  ارتباط علمی مستحکمی داریم. هیئت مدیره IUAای  صدور خبرنامه

مصوبات   را جهت اطالع بهتر اعضا و همکاران ما در خارج از کشور در مورد رویدادها،

های کمیته های هیئت مدیره و شاخه های تخصصی و استانی را  هیات مدیره، فعالیت

خواهیم  معتقدیم که اعضای ما نقش آفرینان اصلی هستند و از آنها می  تصویب کرد.

انجمن ارولوژی ایران 



IUA   پیام رییس 

کنم و به همکارانم در داخل و  من از این فرصت استفاده می

کنم و از اعماق قلبم  خارج از کشور سالم و درود عرض می

آرزوی سالمتی و خوشبختی آنها را در دوران تاریک همه 

صبرانه  ها انتظار بی ویروس دارم. پس از مدت گیری کرونا

اکنون خبرنامه به عنوان یک رسانه ز بین هیئات  مدیره و 

 اعضاپدیدار شده است.

اعضاي ھیات مدیره خالصانه ترین تالش خود را براي 
ارتقا شرایط علمی و شغلی متخصصان اورولوژي و ارتقا 

خدمات به بیماران انجام داده اند و اکنون ما از این مسیر 
جدید استقبال می کنیم تا اقدامات، امیدها و برنامه هاي 

خود را با اعضاي خود و همکاران در میان بگذاریم. من 
همچنین از دکتر قهستانی قدردانی می کنم که این کار 

خطیر بر عهده ایشان بوده است و با اشتیاق منتظر 
نوآوري ها و کمک هاي مشتاقانه شما هستم. 

( با اشتیاق در BODهیئت مدیره )

های مشتاقانه  ها و کمک انتظار نوآوری

 شما است

ریزی شد. دبیر  نوامبر برگزار شد و برای هفته بعد نیز برنامه 02و  91در تاریخ  SI-IUAانکولوژی -وبینار مشترک اورولوژی

 02بودند. روز اول به سرطان مثانه و  SIUاز طرف  De La Rosetteاجرایی دکتر هادی رادفر از طرف ایران و پروفسور 

 SIUنوامبر به سرطان پروستات اختصاص یافت. هفته بعد به سرطان کلیه و بیضه اختصاص داده شده است. سخنرانان 

و پروفسور  Knotty، پروفسور Laurence Klotz، پروفسور Peter Black، پروفسور De La Rosetteعبارتند از 

Kulkarni شرکت کننده در هیئت مدیره مواجه شد. در واقع  002مخاطب و حدود  022. هفته اول با استقبال مشتاقانه

از متخصصان ارولوژی ایران طی این مدت در این جلسه شرکت کردند. حضور شرکت کنندگان از کشورهای  ٪02حدود 

ها بسیار تعاملی بود.. در هفته متعاقب آن وبینار  با محوریت  کانسر کلیه و بیضه  ها و بحث همسایه فاحش بود و سخنرانی

برگزار گردید دو هم چنان با استقبال مواجه شد

SIU-IUA انکولوژی -وبینار اورولوژی  



                 IUA-CTP :   91دستور کار عملهای روتین اورولوژی در دوران کووید 

انجمن اورولوژی ایران تالش زیادی کرد تا به متخصصان ارولوژی ایران کمک کند تا از بسیاری 
های اورولوژی همراه سایر  بپردازند از جمله برنامه ریزی عمل COVID 19جهات به مقابله با 

)رساله چاپی گروه انجمن اورولوژی  IUA-CTP 3ها با  ای. این تالش های جهانی و منطقه سازمان
 ایران( که در مجله اورولوژی منتشر شد، به نقطه عطفی رسید.

های بیشتر فراهم شد. این  های اپیدمیولوژیک جدید، بستری مناسب برای به روزرسانی با ظهور داده 
سازد.  های مشابه برجسته می راهنما از مزایایی برخوردار است که آن را در بین رهنمودها و توصیه

ای در هر استان در تصمیم گیری برای برنامه ریزی هر روش  های اپیدمیولوژیک منطقه داده
اورولوژی با اولویت مخصوص به آن گنجانده شد و پیش بینی را برای آستانه حالت پایدار بومی در 

هر استان به صورت  مجزا ارائه کرد. هدف این بود که تصمیم بگیریم چه مدت به تعویق انداختن 
های مبتنی بر  ممکن است در آن نقطه خاص و آن مکان خاص مفید واقع شود و برخی از استراتژی

 تعویق  به صورت عمده، ممکن است در نهایت با انجام یک روش در یک وضعیت بدتر مواجه شود. 

 

 نسخه های جدید را میتوانید در وبسایت انجمن  بیابید.

 

 

 

تالش میکنیم 

تجربه پزشکان 

ما درشکایات 

 آسانتر شود   

کمیته پزشکی قانونی با پشتکار و پیگیری دکتر 

های هیئت مدیره بوده  ترین بخش نیکوبخت یکی از موفق

ای  است. اخیرًا با پیشنهاد اولیه از طرف این کمیته جلسه

با سازمان پزشکی قانونی برگزار شد. شرکت کنندگانی 

که از طرف انجمن ارولوژی شرکت کرده بودند دکتر 

نیکوبخت، دکتر سیم فروش و دکتر اینانلو بودند. توافقات 

  در چهار دستور منعقد گردید.

ها به عنوان مثال اورولوژی کودکان، حضور متخصص ارولوژی به عنوان عضو  الف( در جلسات مربوط به موارد مشترک با سایر رشته

 هیئت کارشناسی مشخص شد.

 سال سابقه کار بعد از فارغ التحصیلی انتخاب شدند. 5ب( اعضای هیئت کارشناسی با حداقل 

 های آنالین انجام شود. ج( فرآیند فراخوانی و توضیحات اولیه از طریق نمابر و روش

 د( توافق شد که مراکز آموزشی به دلیل موارد دشوار و عملکردهای خاص، رویکرد همدالنه و تعاملی بیشتری داشته باشند.

 دکتر نیکوبخت به عنوان مدیر کمیته پزشکی قانونی و نایب رییس هیات مدیره با جدیت متعهد به پیگیری بندهای مورد توافق به نمایندگی از

 متخصصان اورولوژی شد. 

 

دکتر نیکوبخت به عنوان مسئول کمیته  پزشکی 

قانونی و نایب رئیس هیات مدیره با جدیت 

متعهد به  پیگیری  بندهای مورد توافق به 

 نمایندگی از متخصصان اورولوژی شد. 



دیدددار هددیددات مدددیددره بددا مددعدداون 

آمددوزشددی وزیددر بددهددداشددت جددهددت 

رایزنی در مورد کاهش و جلوگدیدری 

از افزایش ظرفیت دستیاری

 14هیات مدیره انجمن ارولوژی در تاریخ 

بهمن با معاون آموزشی وزیر بهداشت دکتر 

حقدوست در محل وزارت بهداشت دیدار کرد. 

هدف اصلی بحث در مورد ظرفیت پذیرش 

دستیاری بود که ارتباط مستقیم با اشباع 

فرصتهای کاری و متعاقبا کاهش کیفیت آموزش 

 و خدمات سالمت دارد.

مععوععا و ن   آ مععو   ا    و    عع      مععا    ععا    عع ععا     

مععیععی    ععش هعع    م   پعع عع ععنعع ععا د   ت   شعع ععا   یععا   

هعع  هععو نععه   دعع عع ععیعع     عع ععا   د ر   ر و ش   

هعععععا     ه   هععععععع عع       ععا ر   هععرععدععیععم     پعع  و نعع    

و   ر و ن  عععععع    و هععه   مععرعع  و د   نعع   ن      و  ش 

و     سععنععا د    ععه   دععو ر   معع    و     تععجعع  یعع    

ن     نعع عع       و  شعععععععععع

در این دیدار جزوه ای که بر اساس سرشماری مستقیم کمیته صنفی انجمن و با همت سرکار خانم 

اما در واقع غیرقابل  -دکترشریفی اقدس تهیه شده بود ارائه شد.طبق یک سند غالباً شنیده شده

متخصص اورولوژیست فعال بود.  1421، 4244نیروی کار پیش بینی شده برای سال  -دسترس

متخصص ارولوژی به طور فعال در خدمات دولتی یا  1335دهد که  این سر شماری نشان می

از این رو هدف از قبل محقق شده و فراتر آن است. گزارش  -خصوصی مشغول به کار هستند

همراه با جزئیات جلسه ممکن است طوالنی و فراتر از ماهیت مختصر خبرنامه باشد. با این حال 

دکتر حق دوست اظهار داشت که تفاوت بین این آمار ممکن است در تعریف "متخصص 

اورولوژی فعال" و مفهوم "معادل تمام وقت" نسبت داده شود. دکتر حق دوست تأکید کرد: ما با 

ها به هیچ  کمال میل پذیرای پیشنهادات شما یا هرگونه تشخیص خطا در روش کار هستیم. پرونده

شوند. جلسه دیگری با  شوند و روند و اسناد به طور مداوم تجدید نظر می وجه مسدود نمی

ها شخصاً به وی تحویل  کارشناسان وزارت برنامه ریزی شد و معاون وزیر دستور داد گزارش

های امتیاز باز آموزی   داده شود. عالوه بر این موضوع اصلی، مشکالت مربوط به محدودیت

ها و تأثیرات آنها بر آموزش و حداقل دسترسی به ابزارهای متخصصان  وبینارها، تعرفه

 اند نیز به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت. اورولوژی که اخیراً فارغ التحصیل شده

 

 



کمیتھ صنفی بھ وعدھای خود متعھد باقی می ماند       

در ابتدای تصدی جدید هیئت مدیره و پس از یک 

انتخابات بسیار چالش برانگیز برای یک انجمن علمی، 

سرکار خانم دکتر شریفی اقدس مسئولیت کمیته صنفی 

را پذیرفتند . کمیته ای که احتماالً در پایان دوره 

تصدی، بیشتراز همه مورد انتقاد و چالش قرار خواهد 

گرفت. او می گوید: من این مسئولیت را پذیرفتم، زیرا 

این موضوع نگرانی اصلی من از زمان انتخابات بود.

در ابتدای مسئولیت ما یک نظرسنجی مستقیم از طریق پرسشنامه حضوری انجام دادیم. ما 

های علمی  خواستیم بدانیم که نگرانی ها و انتظارات  اصلی همکاران ما به غیر از فعالیت می

چیست؟ اولویت هایی وجود داشت و من قرار نبود آنها را رتبه بندی کنم زیرا همه از سطح اهمیت 

ها. ما جلسات  ها و همپوشانی رشته باالیی برخوردار بودند: ظرفیت پذیرش برنامه دستیاری، تعرفه

های  های درسی از جمله اورولوژی زنان و کودکان که هم پوشانی مختلفی داشتیمدر مورد برنامه

های آموزشی  قابل  توجهی با جراحی کودکان و زنان دارند. هدف ارائه بهترین خدمات  بود. برنامه

کوریکولوم هااز بسیاری جهات تصحیح و به امضای وزارت رسید. به ویژه در مورد سنگ شکنی 

و مطالعات ارودینامیک بحث شد.مطابق قانون و تصریح دبیر شورای تخصصی انجام مطالعات 

ای با  ها جلسه ارودینامیک منحصر به ارولوژی و فلوشیپ های کف لگن است. برای تعرفه

ها برای  ماه پیش تمام تالش 3نمایندگان وزارتخانه در آخرین کنگره حضوری ساالنه تشکیل شد. از 

ایجاد یک پایگاه داده جامع از متخصصان اورولوژی در سراسر کشور صورت گرفت. چهار 

بایگانی به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت و از طریق تماس تلفنی از کلیه متخصصان 

اورولوژی استفاده شد. نتیجه آن یک رساله قابل توجه است که منجر به یک جلسه مهم با معاون 

های مفصل را در پی خواهد داشت. این  شود و جلسات متعدد و بحث آموزشی وزارت بهداشت می

جلسه در بخشی از خبرنامه گزارش شده است.کالم پایانی آن که کمیته صنفی با وجود شرایط بسیار 

ناامیدکننده و دشوار و کاهش مشارکت فعال همکاران، همت خود را به کاذ گرفته تا به وعده های 

 خود متعهد باقی بماند. 

تحریریه:

(BOD ،TUMS)عضو  SMقهستانی 

(TUMS)ناصر یوسف زاده 

نیلوفر احمدیان )دانشگاه علوم پزشکی تبریز( 


