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 و خدمات بهداشتي درماني ... پزشکي علومدانشکده/دانشگاه درمان محترم معاون

 

 سالم عليكم

با توجه به  و آل محمد)ص( و با تقديم احترام، پيرو ابالغ کتاب ارزش نسبی خدمات سالمتوبا صلوات بر محمد        

شرح  ،دمات در هر يک از سطوح پاتولوژیهای علوم پزشكی سراسر کشور در خصوص ريز خسواالت و ابهامات دانشگاه

 خدمات مربوطه به صورت کما فی السابق و به شرح جدول زير می باشد.

 : شامل( ميکروسکوپي) ريزبيني و بافت ظاهري بررسي تشريحي، شناسي آسيب -2 سطح

 فتق درمحل، ساك د، ساكنوزا ،(پوس پره)تروماتيک، فوراسكين  آمپوتاسيون، پا،/دست سازی، انگشتان عقيم فالوپ، لوله

 تصادف، وازدفران، واژن، کاستراسيون(، مخاط)کردن  اخته ها، سمپاتيک، بيضه پالستيک، گانگليون ترميم هيدروسل، پوست،

 سازی عقيم

 :شامل( ميکروسکوپي) ريزبيني بافت ظاهري بررسي تشريحي، شناسي آسيب -3 سطح

بارتولن،  غدد آتروماتوس، کيست پالك زائده(، آپانديس، شريان،)تگ  ،(مقعد)سبطنی، آنو/ شريانی-القايی، آبسه، آنوريسم سقط،

 کانترکچردوپوئيترين، سرفمور، بيوپسی، قرنيه، بافت آتوما، ملتحمه، تراشيدن، کلسته تانل، غضروف، کارپال کيست، بافت بورسا،

کيست، هماتوم، هموروئيد،  صفرا، گانگليون هنوزاد، کيس جز به ،(پوس پره)فيستول، فورسكين (/فيسور)شكستگی، شقاق جز به

-التهابی پايلونيدال، پوليپ، کيست/تروماتيک، سينوس/مورتون-لوزبادی، نوروما ای، مفصل،مهره بين مورگاگنی، ديسک هيداتيد

 يا/و زهلو آمبولی،  يا بيضه، ترومبوس غالف(، زائده)شيت تاندون/نرم، دبريدمان اسپرماتوسل، تاندون سينوس، بافت/بينی

بيوپسی، اگزوستوز  شده، شريان، فراموش/خودبخود -واريكوزيتی، سقط عقيمی، وريد، جز به وازدفران، واريكوسل، آدنوئيد، 

 سوم ماهه سه جز به رحم، جفت، بدون -رحمی ميومكتومی ترماتيک، ليوميوم، آمپوتاسيون، استخوان، انتهاها،

 :شامل(ميکروسکوپي)  ريزبيني و فتبا ظاهري بررسي تشريحي، شناسي آسيب -4 سطح

بيوپسری،   بيوپسری، دئودونروم،   بيوپسری، ، کولرون،   بيوپسری، سررويكس،   کاهنده، بررون،،  ماموپالستی بيوپسی، پستان، پستان، 

 تشخيصری، سررفمور،   يرا  و نابجرا  حاملگی فالوپ، بيوپسی، لوله بيوپسی، مری،/کورتاژ بيوپسی، آندومتر،/کورتاژ آندوسرويكس،

 رزکسريون، حنجرره،   مفصرل، ، قلر   بيوپسری، دريچره   دهران،  مخراط /تروماتيک، لثه غير آمپوتاسيون، پا،/دست ، انگشتانشكستگی

 اوروفرارنكس، /بيوپسری، نازوفرارنكس   بينری،  برونشيال، مخاط ترانس بيوپسی وج(، ريه،)ای گوه رزکسيون/بيوپسی بيوپسی، ل ،

 نئوپالسرتيک، تخمردان،   غيرر  لولره،  بردون  يرا  همرراه  بيوبسری، تخمردان   ،(هچادرينر ) سيسرت، امنتروم   دنترال /  بيوپسی، ادنتوژنتيک

 پوليرپ،  بافت، /بيوپسی -پريكارد/هيپوفيز، پلور بيوپسی، تومور ،(صفاق)پاراتيروئيد، پريتوان وج(، غده)ای گوه رزکسيون/بيوپسی

بيوپسری،   بزاقری،  ، غرده (TUR)يروآر  تری  سروزنی، پروسرتات،   بيوپسی کوچک، پروستات، روده/معده پوليپ، آندومتريال، /رويكال

بيوپسری،   دبريردمان، طحرال، معرده،   /ليپروم /تروده /تومرور  جرز  بره  نررم،  بيوپسری بافرت   کوچک، بيوپسی، روده پارانازال سينوس،
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بيوپسری،   برانكيرال، زبران،   شكاف کيست/تيروگلوس کاستراسيون(، مجرای)کردن اخته/بيوپسی/ تومور جز به سينوويوم، بيضه،

 البيرا، /بيوپسری، وولروا   بيوپسی، واژن، بيوپسی، مثانه، ،(ادرار مجرای)بيوپسی، اورترا بيوپسی، حال ، ،(تراشه)پسی، نایبيو لوزه،

نئوپالسرتيک،   لوله، بدون يا با ادونتوژنيک، تخمدان بيوپسی، تومور وج(، ميوکارد،)ای گوه بيوپسی انوکليشن، ريه، بيوپسی، چشم،

تومرور،   جرز  به رزکسيون، کوچک، بزاقی، روده راديكال، غده رزکسيون جز به سوم، پروستات، ماهه سه بيوپسی، جفت، پانكراس

 (TUR) آر.يو.تی رزکسيون، مثانه، لوب، حال ،/توتال ساده، تيروئيد، برداشتن(  اکسيژن/ ) بيوپسی -(ليپوم جز به)نرم بافت توده

 :شامل( کروسکوپيمي) ريزبيني و بافت ظاهري بررسي تشريحي، شناسي آسيب-5 سطح

 کورتراژ، مزرز،   يرا  بيوپسری  مديكال، پوست، استخوان، تشخيص بيوپسی بيوپسی، عص ، بيوپسی، عضله، نود، بيوپسی، لنف کليه،

 مخراطی(، انتهاهرا،   برداشرتن )کونيزاسريون  ساده، سررويكس، /پارشيال -ماستكتومی تومور، پستان، رزکسيون مننژ،/بيوپسی، مزز

 ایتوده وج( مدياستن،)ای گوه/سوزنی-بيوپسی يک، کبد،ترومات غير آمپوتاسيون،

 :شامل( ميکروسکوپي) ريزبيني و بافت ظاهري بررسي تشريحي، شناسي آسيب -6سطح

 رزکسريون، کبرد،   توتال/پارشيال پارشيال، حنجره،/توتال نفروکتومی تخمدانها، کليه، و ها لوله بدون يا با رزکسيون، رحم، آدرنال،

اسرتخوان،   تومرور، رزکسريون   برای جز به رزکسيون، توتال/توتال ساب رژيونال، معده، رزکسيون نود، ، لنفپارشيال رزکسيون

 توتال، مرری،  رزکسيون تومور، کولون، علت به سگمنتال رزکسيون ناحيه، کولون، لنفاوی های عقده همراه به ماستكتومی، پستان،

 هرای  عقده همراه به توتال/پارشيال رزکسيون ديسكسيون، حلق، با ، جنين،آرتيكوالسيون ديس توتال، اندامها،/پارشيال رزکسيون

 راديكرال، روده  رزکسريون  توترال، پروسرتات،   سراب /توتال رزکسيون سگمنت، پانكراس،/لوب/توتال رزکسيون ناحيه، ريه، لنفاوی

 تومرور، بيضره،   علت به توتال ساب رزکسيون تومور، معده، علت به رزکسيون نرم، بافت تومور، تومور علت به رزکسيون باريک،

تخمدانها،نئوپالسرتيک،   و لوله بدون يا همراه توتال، رحم،/پارشيال رزکسيون تومور، مثانه، علت به رزکسيون -لوزه/تومور، زبان

 توتال ساب/توتال رزکسيون وولوا،


