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دانؽکذه 

ترهی  قبلت نگبرغ طرح درض

 

( آزهبیؽگبهی  مکبرؼنبظی ػلورؼته ) 2 ثیوؼیوی:  ػنواى درض 

  ػلوم آزهبیؽگبهی کبرؼنبظیاول دانؽجویبى ترم  :هخبطجبى

  (واحذ ظهن دکتر هظفری و دکتر رضوانی هی ثبؼذ 5/1) 2(یب ظهن اظتبد از واحذ) :تؼذادواحذ

 تب یک ظبػت پط از اتوبم جلعبت درض :رظبػت پبظخگویی ثه ظواالت فراگی

 98-97نیوعبل دوم  12تب  10ؼنجه ظبػت دوروز ( روز،ظبػت و نیوعبل تحصیلی:   )زهبى ارائه درض

 دکتر نبیت ػلی رضوانی -کتر هبدی هظفرید :هذرض 

 1ثیوؼیوی  :درض و پیػ نیبز

 

ختّف ثذٖ، آ٘بِیتٟبی داسای ٘مؾ ٔبسوشی، إٞیت ٚ آؿٙبیی ٚ فشاٌیشی ٔىب٘یؼٓ ا٘ذأٟب ٚ دػتٍبٟٞبی ْ :هذف کلی درض 

 ٘حٜٛ ا٘ذاصٜ ٌیشی آٟ٘ب دس پبتٛفیضیِٛٛطی دػتٍبٟٞبی ٔختّف ثذٖ
 

( جهت هر جلعه یک هذف: )هذاف کلی جلعبت ا
.  آؿٙبیی ثب آ٘بتٛٔی ٚ ػّٕىشد لّت ٚ لؼٕتٟبی ٔختّف آٖ، ٔؼشفی وّی ثیٕبسیٟبی لّجی ٚ ثیٛٔبسوشٞبی ٔشتجط  -1

( CRPٚ  ، ٔیٌّٛٛثیCK-MBٗ)، ٔؼشفی ثیٛٔبسوشٞبی ػٙتی BNP٘مؾ ثیٛٔبسوشی تشٚپٛ٘یٟٙب ٚ ُٔ وب ؿشح -2

ثذ ٚ ػّٕىشدٞبی ٔختّف آٖ ٔؼشفی ن. ٔؼشفی ثیٛٔبسوشٞبی جذیذ ثیٕبسیٟبی ٔختّف لّجی -3

ٚ اػبع سٚؽ ا٘ذاصٜ  ٚ ثیٕبسیٟبی ٔشتجط ثب آٖ ٚ ٘یض ٔتبثِٛیؼٓ ٚ إٞیت اٚسٜ ٚ آٔٛ٘یبن ٔتبثِٛیؼٓ ثیّی سٚثیٗ تِٛیذ، -4

ٌیشی آٟ٘ب 

إٞیت تـخیلی ٔتبثِٛیتٟبی ٔشتجط ثب وجذ، ٔؼشفی آٟ٘ب، چٍٍٛ٘ی تِٛیذ ٚ جبیٍبٜ ػِّٛی آ٘بِیتٟب، تـشیح ٘مؾ  -5

ثیٛٔبسوشٞبی وجذی دس ا٘ٛاع ثیٕبسیٟبی وجذ 

ٔختّف  یٔتش ٞب٘حٜٛ ٌضاسؽ پبسا صٚیآ٘بَ یؿٍبٜیآصٔب یسٚؿٟب,  ی٘خبع یٔغض عیٔب نیپبتِٛٛط ساتییتغ یثشسع -6

  نیِٔٛ٘ٛٛطیٚ ا نیٚ ػشِٚٛط نیِٚٛطیوشٚةیْ,  نیتِٛٛطیع, ییٔبیٚؽیة

 ییٔبیٚؽیٔختّف ة ی٘حٜٛ ٌضاسؽ پبسأتش ٞب صٚیآ٘بَ یؿٍبٜیآصٔب یسٚؿٟب,  یٔفلُ عیٔب نیپبتِٛٛط ساتییتغ یثشسع -7

 نیِٔٛ٘ٛٛطیٚ ا نیٚ ػشِٚٛط نیِٚٛطیوشٚةیْ,  نیتِٛٛطیع,

٘حٜٛ ٌضاسؽ پبسأتش  صٚیآ٘بَ یؿٍبٜیآصٔب یسٚؿٟب,(   وبسدیجٙت ٚ پش, پّٛس ) یػشٚص ػبتیٔب نیٚطپبتَٛ ساتییتغ یثشسع -8

 نیِٔٛ٘ٛٛطیٚ ا نیٚ ػشِٚٛط نیِٚٛطیوشٚةیْ,  نیتِٛٛطیع, ییٔبیٚؽیٔختّف ة یٞب

ٚ  ٘حٜٛ  ییایْیؽ,  ینیصیف, یٔبوشٚػىٛح صیآ٘بَ,  ٞبیٔبسیة سیٚ ػب یٚیوُ ییٞبیٔبسیادساس دس ة نیپبتِٛٛط ساتییتغ یثشسع-9

ٔختّف   یٌضاسؽ پبسأتش ٞب

ٚ ٘حٜٛ  یوشٚػىٛحیْ صیآ٘بَ یؿٍبٜیآصٔب یسٚؿٟب,  یٚیوُ ییٞبیٔبسیادساس دس ة یوشٚػىٛحیْ نیپبتِٛٛط ساتییتغ یثشسع -10

ٔختّف دس سػٛة ادساس    یٌضاسؽ پبسأتش ٞب

, دس ادساس  یػٙبكش فّض,  ٖیوشٚآِجْٛیْ, ادساس   ٖیػبػتٝ  ؿبُٔ پشٚتئ 24ادساس   یٔتفشلٝ ٚ تخلق ؿبتیآصٔب یثشسع-11

 ٞب آٟ٘ب دس ادساس   تیٞب  ٚ ٔتبثَٛ ٖیْآ وبتىَٛ

  اختالالت حبٍّٔی ٚ تؼتٟبی غشثبٍِشیآؿٙبیی ثب  -12

 :اهذاف ویصه ثه تفکیک اهذاف کلی هر جلعه
 

ٚ  یلّت یٞبیٔبسیة یوُ یٔختّف آٖ، ٔؼشف یٚ ػّٕىشد لّت ٚ لؼٕتٟب یثب آ٘بتْٛ ییآؿٙب :اول هذف کلی جلعه

 .ٔشتجط یٚٔبسوشٞبیة

  :اولجلعه اهذاف ویصه 
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. ٔؼشفی ٚاطٞب ٚ تؼبسیف ٔشتجط ثب ا٘ذاْ لّت، ثیٕبسیٟبی لّجی ٚ ثیٛٔبسوشٞبی آٖ -1

تٛكیف وّی ٔؼضُ ثیٕبسیٟبی لّجی، ٞضیٙٝ ٞبی ٘بؿی اص آٖ ٚ سیؼه فبوتٛسٞبی ٔختّف  -2

ٚ  CRP)ٚ تـشیح دٚ سیؼه فبوتٛس ٟٔٓ ثیٕبسی ػشٚق وشٚ٘ش  ECG ٔؼشفی ثخـٟبی ٔختّف ثبفت لّت ٚ ٔٙحٙی -3

ٔبٞیت، ٔىب٘یؼٓ احتٕبِی اثش ٚ سٚؽ ا٘ذاصٜ ٌیشی آٟ٘ب : ؿبُٔ( ٕٞٛػیؼتئیٗ

. CHFٚ  ، آتشٚاػىّشٚصACS ،MI: ٔؼشفی، تٛكیف، ؿشح وّی ٚ ػالیٓ ثیٕبسیٟبی ٔختّف لّجی ؿبُٔ -4

تؼشیف ثیٛٔبسوشٞب ٚ ٚیظٌیٟبی آٟ٘ب  -5

 

، CK-MB)، ٔؼشفی ثیٛٔبسوشٞبی ػٙتی BNP٘مؾ ثیٛٔبسوشی تشٚپٛ٘یٟٙب ٚ وبُٔ  ؿشح :دومی جلعه هذف کل

( CRPٚ  ٔیٌّٛٛثیٗ

  :دوم اهذاف ویصه جلعه

ٔشٚسی ثش ثیٛٔبسوشٞبی ػٙتی ثیٕبسیٟبی لّجی  -1

ٔؼشفی تشٚپٛ٘یٟٙبی لّجی، ٘مـٟبی فیضیِٛٛطیه آٟ٘ب، تٛكیف ػبختبس ٚ وٕپّىغ تشٚپٛ٘یٗ  -2

ٜ ثٝ تغییشات تشٚپٛ٘یٟٙب دس خٖٛ دس اثش اختالالت غیش لّجی اؿبس -3

ٔؼشفی سٚؿٟب، ٔـخلبت ٕ٘ٛ٘ٝ خٖٛ، ٔمبدیش ٔشجغ ٚ ػٛأُ ٔٛثش ثش : تـشیح ٔالحظبت ٚ ٘ىبت دس ا٘ذاصٜ ٌیشی تشٚپٛ٘یٟٙب -4

آٖ ٚ تٛاٖ تـخیلی آٟ٘ب 

دس خٖٛ دس اثش اختالالت غیش لّجی  BNPاؿبسٜ ثٝ تغییشات  -5

ٔؼشفی سٚؿٟب، ٔـخلبت ٕ٘ٛ٘ٝ خٖٛ، ٔمبدیش ٔشجغ ٚ ػٛأُ ٔٛثش ثش آٖ : BNPحظبت ٚ ٘ىبت دس ا٘ذاصٜ ٌیشی تـشیح ٔال -6

ٚ تٛاٖ تـخیلی آٖ 

ٚ ٔیٌّٛٛثیٗ، تغییشات آٟ٘ب دس اختالالت ٔختّف لّجی ٚ غیش لّجی ٚ سٚؿٟبی ا٘ذاصٜ  CPK ،CRPٔؼشفی ایضٚآ٘ضیٕٟبی  -7

ٌیشی 

 

 ٔختّف آٖ یوجذ ٚ ػّٕىشدٞب یٔؼشف. یٔختّف لّت یٞبیٔبسیة دیجذ یٞبٚٔبسوشیة یٔؼشف :ظوم هذف کلی جلعه

  :ظوم اهذاف ویصه جلعه
آؿٙبیی ثب اٍِٛسیتٓ وّی تـخیق ٚ اسجبع كحیح ٔشحّٝ ثٝ ٔشحّٝ ثیٕبسی لّجی  -1

ٔؼشفی وّی ػبیش ثیٛٔبسوشٞب ٚ آ٘بِیتٟبی وبسثشدی جذیذ ثش اػبع پیـشفت ثیٕبسی لّجی  -2

سدٞبی ثیٛؿیٕیبیی، كفشاٚی ٚ ػِّٟٛبی وٛپفش ٔؼشفی وجذ ٚ ػّٕه -3

 

 تیاٞٓدس وجذ،  ِیپیذٞب ٚ ٕ٘ىٟبی كفشاٚی ،ٔتبثِٛیؼٓ اٚسٜ، آٔٛ٘یبن ٔتبثِٛیؼٓ داسٚٞب دس وجذ، :چهبرمهذف کلی جلعه 

 آٟ٘ب یسیٚ اػبع سٚؽ ا٘ذاصٜ ي ثبِیٙی 

  :چهبرم اهذاف ویصه جلعه

 P450ٚوشْٚ تٛضیح وّی ٔتبثِٛیؼٓ داسٚٞب دس وجذ ٚ ٘مؾ ػیت -1

ٚ ٘مـٟبی ثیٛٔبسوشی آٟ٘ب ِیپیذٞب ٚ ٕ٘ىٟبی كفشاٚی تٛكیف ٘مؾ وجذ دس ثیٛػٙتض   -2

ٚ دسٔبٖ آٖ  ُِ، ػالیٓتٛضیح ا٘ٛاع ٔختّف ٞیپشثیّی سٚثیٕٙی غیش ٔؼتمیٓ، ع -3

تٛضیح ا٘ٛاع ٔختّف ٞیپشثیّی سٚثیٕٙی ٔؼتمیٓ، ػُّ، ػالیٓ ٚ دسٔبٖ آٖ  -4

ٚسٜ تِٛیذ ٚ ٔتبثِٛیؼٓ اتـشیح  -5

ٔتبثِٛیؼٓ ٚ اختالالت آٔٛ٘یبن ؿشح  -6

 

 تٟب،یآ٘بَ یػَّٛ ٌبٜیٚ جب دیتَٛ یآٟ٘ب، چًٍٛ٘ یٔشتجط ثب وجذ، ٔؼشف یتٟبیٔتبثَٛ یفیتـخ تیاٞٓ :پنجنهذف کلی جلعه 

 وجذ یٞبیٔبسیدس ا٘ٛاع ة یوجذ یٚٔبسوشٞبی٘مؾ ة حیتـش

  :پنجن اهذاف ویصه جلعه
٘مؾ ثبِیٙی آٟ٘ب  ٚ ؽ ثیٛٔبسوشیآ٘ضیٕٟبی ثب ٘كتِٛیذ وجذی  تٛضیح -1
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ثیٛػٙتض پشٚتئیٗ ٚ تغییشات آٖ دس ثیٕبسیٟب، سٚؿٟبی ا٘ذاصٜ ٌیشی پشٚتئیٗ ػشْ : تـشیح ػّٕىشد ػٙتضی وجذ -2

آ٘تی تشیپؼیٗ، ػشِٚٛپالػٕیٗ ٚ فبوتٛسٞبی -1-آِفبآِفبفتٛپشٚتئیٗ، )٘مـٟبی آِجٛٔیٗ ٚ ػبیش پشٚتئیٟٙبی ػشٔی  -3

ا دس ثیٕبسیٟبی ٔختّف ٚ تغییشات آ٘ٝ( ا٘ؼمبدی

تؼتٟبی اكّی وجذی ٚ ٔؼشفی جبیٍبٜ ػِّٛی آ٘ضیٕٟبی ٔختّف وجذی، ٘مـٟبی ٔتبثِٛیىی آٟ٘ب، تغییشات دس ثیٕبسیٟب ؿشح  -4

ٚ اػبع سٚؿٟبی ا٘ذاصٜ ٌیشی فؼبِیت آ٘ضیٕی 

تؼتٟبی تفىیىی تـخیق ثیٕبسیٟبی وجذی تٛضیح  -5

سٚؿٟبی ,وبسثشد آ٘بِیض ٔبیغ ٘خبع ,ت پبتِٛٛطیه ٔبیغ ٔغضی ٘خبػی  آؿٙبیی ثب ٔفبٞیٓ ٚتغییشا :ؼؽنهذف کلی جلعه 

  ٔختّف  ٌضاسؽ پبسأتش ٞبیآصٔبیـٍبٞی آ٘بِیضٚ ٘حٜٛ 

  :ؼؽناهذاف ویصه جلعه 
ٔفبٞیٓ ٚ اكطالحبت ٔشتجط ثب آ٘بِیض ٔبیغ ٔغضی ٘خبػی ٚ ثیٕبسیٟبی دس ٌیش وٙٙذٜ ػیؼتٓ اػلبة ٔشوضی  -1

ٍٟ٘ذاسی ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ , ٘حٜٛ ٚؿشایط اػتب٘ذاسد ا٘تمبَ , ٘حٜٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی , ػیٖٛ ٔبیغ ٘خبع آؿٙبیی ثب سٚؿٟبی آػپیشا -2

سٚؿٟبی ؿٙبػبیی ٚ افتشاق ٕ٘ٛ٘ٝ تشٚٔبتیه اص خٛ٘شیضی پبتِٛٛطیه  

, آ٘ضیٓ ٞب , پشٚتئیٗ , آؿٙبیی ثب خلٛكیبت ٔبوشٚػىٛپی ٚ  ٔمبدیش طجیؼی پبسأتش ٞبی ٔختّف ثیٛؿیٕیبیی ٔب٘ٙذ لٙذ -3

.....  ٔمبدیش ٚ ؿٕبسؽ ػِّٛی ٚ ,ِٚیت دفؼی ٔتبة

ؿٕبسؽ ػِّٟٛبی ٌّجَٛ لشٔض ,پشٚتئیٗ , آؿٙبیی ثب  سٚؿٟبی آصٔبیـٍبٞی ا٘ذاسٜ ٌیشی  پبسأتش ٞبی ٔختّف ٔب٘ٙذ ٌّٛوض  -4

ٚ  LDH , CPK , ADAا٘ضیٓ ٞبی , ا٘ذاص ٌیشی ػبیش ٔتبثِٛیت ٞب ٔب٘ٙذ آٔٛ٘یبن ٚ الوتبت ,ػفیذ  ٚ ؿٕبسؽ افتشالی , 

آصٔبیـبت ػشِٚٛطی ٚ ایِٕٛ٘ٛٛطی ٔبیغ ٘خبع 

ٕٞچٙیٗ آؿٙبیی ثب , لبسچ ٞب  ,آؿٙبیی ثب سٚؿٟبی ؿٙبػبیی ٚ وـت ٔیىشٚ اسٌب٘یؼٓ ٞبی ٔختّف اص جّٕٝ ثبوتشیٟب -5

دس ٔبیغ ٘خبع  ٚؿٟبی ِٔٛىِٛی ؿٙبػبیی ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ ٞبس

ثب ٕ٘ٛ٘ٝ تشؿحبت ثیٙی ٘بؿی س٘یت آِشطیه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔبیغ ٘خبع ٘ـتی اص ثیٙی ؿٙبػبیی آؿٙبیی ثب سٚؽ ٞبی -6

سٚؿٟبی ,وبسثشد آ٘بِیض ٔبیغ ٔفلُ ,آؿٙبیی ثب ٔفبٞیٓ ٚتغییشات پبتِٛٛطیه ٔبیغ ٔفلّی   : :هفتنهذف کلی جلعه 

  ٔختّف  ٌضاسؽ پبسأتش ٞبیآصٔبیـٍبٞی آ٘بِیضٚ ٘حٜٛ 

  :هفتن اهذاف ویصه جلعه

فلّی  ٚ ثیٕبسیٟبی دس ٌیش وٙٙذٜ ٔفبكُ ٔفبٞیٓ ٚ اكطالحبت ٔشتجط ثب آ٘بِیض ٔبیغ ْ -1

ی ٔفلُ یٞبیٔبسیة ینیپبتِٛٛط تیٚ اٞٓ یطجمٝ ثٙذ-2

٘حٜٛ ٚؿشایط اػتب٘ذاسد ا٘تمبَ ٚ ٍٟ٘ذاسی ٕ٘ٛ٘ٝ  , ٘حٜٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی , آؿٙبیی ثب سٚؿٟبی آػپیشاػیٖٛ ٔبیغ ٔفلُ  -3

ٜ  ٚ  ٔمبدیش طجیؼی پبسأتش ٞبی ثیٛؿیٕیبیی ایجبد ِخت, ٚیؼىٛصیتٝ , آؿٙبیی ثب خلٛكیبت ٔبوشٚػىٛپی ٕ٘بی ٔبیغ  -4

.....  ٔمبدیش ٚ ؿٕبسؽ ػِّٛی ٚ ,آ٘ضیٓ ٞب , اػیذ اٚسیه , پشٚتئیٗ , ٔب٘ٙذ لٙذ

ؿٕبسؽ ,پشٚتئیٗ , اػیذ اٚسیه, آؿٙبیی ثب   سٚؿٟبی آصٔبیـٍبٞی ا٘ذاسٜ ٌیشی  پبسأتش ٞبی ٔختّف ٔب٘ٙذ ٌّٛوض  -5

 ٞبیثبد یاصجّٕٝ اتٛ آ٘ت نیِٔٙٛٛطیا یآصٟٔٛ٘با٘ذاص ٌیشی ػبیش ٔتبثِٛیت ٞب ٚ,فتشالی ؿٕبسؽ ا, ػِّٟٛبی ٌّجَٛ لشٔض ٚػفیذ  

س ٚ ؿٙبػبیی وشیؼتبَ ٞب دس ٔبیغ ٔفلُ فبوتٛ دیسٚٔبتٛئ نیػشِٚٛط اصٖٔٛ, ٚ اجضائ وٕپّٕبٖ

آؿٙبیی ثب  ٕٞچٙیٗ, لبسچ ٞب  ,آؿٙبیی ثب سٚؿٟبی ؿٙبػبیی ٚ وـت ٔیىشٚ اسٌب٘یؼٓ ٞبی ٔختّف اص جّٕٝ ثبوتشیٟب -6

دس ٔبیغ ٔفلُ  ٚؿٟبی ِٔٛىِٛی ؿٙبػبیی ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ ٞبس

ٔبیغ , ات ػشٚصی ؿبُٔ ٔبیغ آػیت یب ٔبیغ كفبلی آؿٙبیی ثب ٔفبٞیٓ ٚتغییشات پبتِٛٛطیه ٔبیغ : هؽتن هذف کلی جلعه

 پبسأتش ٞبی ٔختّف  آصٔبیـٍبٞی آ٘بِیضٚ ٘حٜٛ ٌضاسؽ  یسٚؿٟب,ػشٚصی اتوبسثشد آ٘بِیض ٔبیغ,  پّٛس ٚ ٔبیغ پشیىبسد 

  :هؽتن اهذاف ویصه جلعه
جٙت    , حفشات ٚ فضبی ؿىٕی ٚ ثیٕبسیٟبی دس ٌیش وٙٙذٜ   ػشٚصی اتٔفبٞیٓ ٚ اكطالحبت ٔشتجط ثب آ٘بِیض ٔبیغ -1

ٔشتجط  یٞبیٔبسیة ینیپبتِٛٛط تیٚ اٞٓ یطجمٝ ثٙذ-2

٘حٜٛ ٚؿشایط اػتب٘ذاسد ا٘تمبَ ٚ ٍٟ٘ذاسی ٕ٘ٛ٘ٝ  , ٘حٜٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی ,   ات ػشٚصیآؿٙبیی ثب سٚؿٟبی آػپیشاػیٖٛ ٔبیغ -3

ٚیؼىٛصیتٝ ٚ ایجبد ِختٝ  ٚ  ٔمبدیش طجیؼی پبسأتش ٞبی , آؿٙبیی ثب خلٛكیبت ٔبوشٚػىٛپی ٔب٘ٙذ ظبٞش ٚ ٕ٘بی ٔبیغ  -4

.....  ٔمبدیش ٚ ؿٕبسؽ ػِّٛی ٚ ,آ٘ضیٓ ٞب ,  پشٚتئیٗ , ٔختّف ثیٛؿیٕیبیی ٔب٘ٙذ لٙذ

ٚ ٘حٜٛ طجمٝ ثٙذی ٔبیؼبت ػشٚصی ثٝ ٔبیؼبت اٌضٚداتیٛ   تشا٘ؼضٚداتیٛ   آؿٙبیی ثب خلٛكیبت -5
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ؿٕبسؽ ػِّٟٛبی ٌّجَٛ لشٔض ,پشٚتئیٗ ,  آؿٙبیی ثب سٚؿٟبی آصٔبیـٍبٞی ا٘ذاسٜ ٌیشی  پبسأتش ٞبی ٔختّف ٔب٘ٙذ ٌّٛوض  -6

اصجّٕٝ  نیِٔٙٛٛطیا یآصٟٔٛ٘بٚ   LDH, آٔیالص ,  ADAػٙجؾ ٞبی آ٘ضیٕی ٔب٘ٙذ آ٘ضیٓ ٞبی  ,ؿٕبسؽ افتشالی  ,ٚػفیذ 

 CEAات ػشٚصی ٔب٘ٙذ دس ٔبیغتٛٔٛس ٔبسوشٞبی ؿٙبػبیی ,  ٚ اجضائ وٕپّٕبٖ ٞبیثبد یاتٛ آ٘ت

ٕٞچٙیٗ ,  ٚ ػفٛ٘ت ػّی لبسچ ٞب ,آؿٙبیی ثب سٚؿٟبی ؿٙبػبیی ٚ وـت ٔیىشٚ اسٌب٘یؼٓ ٞبی ٔختّف اص جّٕٝ ثبوتشیٟب -7

 ات ػشٚصیٌب٘یؼٓ ٞب دس ٔبیغآؿٙبیی ثب سٚؿٟبی ِٔٛىِٛی ؿٙبػبیی ٔیىشٚاس

دس ثیٕبسیٟبیی وّیٛی ٚ ػبیش ثیٕبسیٟب  ادساسغییشات پبتِٛٛطیه ٔمبدیش طجیؼی ٚ ت,  آؿٙبیی ثب ٔفبٞیٓ :نهنهذف کلی جلعه 

ٚ ٘حٜٛ ٌضاسؽ ٔـخلبت فیضیىی ٚ ؿیٕیبیی ادساس  آصٔبیـٍبٞی آ٘بِیض یسٚؿٟب, ؿیٕیبیی , فیضیىی , آ٘بِیض ٔبوشٚػىٛپی, 

 ی ٔختّف  پبسأتش ٞب

  :نهن اهذاف ویصه جلعه
  فیضیىٛ ؿیٕیبی ٚ ٔیىشٚػىٛپی ادساسٔفبٞیٓ ٚ اكطالحبت ٔشتجط ثب آ٘بِیض  -1

ٔشتجط  یٞبیٔبسیة ینیپبتِٛٛط تیٚ اٞٓ یطجمٝ ثٙذ-2

٘حٜٛ ػب٘تشیفٛط وشدٖ ٕ٘ٛ٘ٝ  , ٘حٜٛ ٚؿشایط اػتب٘ذاسد ا٘تمبَ ٚ ٍٟ٘ذاسی ٕ٘ٛ٘ٝ ,  جٕغ آٚسی ٕ٘ٛ٘ٝ آؿٙبیی ثب سٚؿٟبی -3

٘حٜٛ ثشسػی ٚ ٌضاسؽ  ,  ٔمبدیش طجیؼی پبسأتش ٞب ,سً٘,  آؿٙبیی ثب خلٛكیبت ٔبوشٚػىٛپی ٔب٘ٙذ ظبٞش ٚ ٕ٘بی ٔبیغ -4

, ثیّی سٚثیٗ , پشٚتئیٗ , لٙذ ,   PH, ٚصٖ ٔخلٛف  ٔب٘ٙذ ادساس  ثیٛؿیٕیبییآؿٙبیی ثب  خلٛكیبت فیضیىی  ٚ  -5

وتٖٛ ثبدیٟب  ٚ ٕٞچٙیٗ آصٖٔٛ ٞبی ػٙجؾ پبسأتش ٞبی ٔزوٛس ٚ ٘حٜٛ ٌضاسؽ دٞی , تشیت ٘ی, اسٚثیّیٙٛطٖ 

, ؿبُٔ ػیتِٛٛطی  ادساسٔیىشٚػىٛپی ٔمبدیش طجیؼی ٚ تغییشات پبتِٛٛطیه , آؿٙبیی ثب ٔفبٞیٓ  : دهنهذف کلی جلعه  

ٚ ا٘جبْ  سٚؿٟبی آصٔبیـٍبٞی آ٘بِیض, ٚیدس ثیٕبسیٟبیی وّی وشیؼتبَ ٞب ٚ ػبیش اجضاء سػٛة ادساس, ػیّٙذس ٞبی ادساسی 

   دس سػٛة ادساس ٚ ٘حٜٛ ٌضاسؽ پبسأتش ٞبی ٔختّفٔیىشٚػىٛپی 

  : دهن اهذاف ویصه جلعه
ٔفبٞیٓ ٚ اكطالحبت ٔشتجط ثب آ٘بِیض ٔیىشٚػىٛپی ادساس   -1

  ٔختّف یٞبیٔبسیة تغییشات ٔیىشٚػىٛپی ادساس دس ینیپبتِٛٛط تیٚ اٞٓ یطجمٝ ثٙذ-2

ػِّٟٛبی ػیتِٛٛطیه ٚ إٞیت وّیٙیىی آٟ٘ب ؿبُٔ پبسأتش ٞبی  دس تـخیقآصٔبیـٍبٞی ٚ ٘ىبت ٟٔٓ  یی ثب سٚؿٟبآؿٙب -3

ا٘ٛاع ػَّٛ ٞبی پٛؿـی ٚ اپی تّیبِی دس ٕ٘ٛ٘ٝ ادساس ٚ ٘حٜٛ ,  ػفیذٌّجَٛ ٞبی , ٌّجَٛ لشٔض دیغ ٔشفیه, ٌّجَٛ لشٔض 

ٌضاسؽ دٞی  

ٚ ٘حٜٛ ٌضاسؽ دٞی  إٞیت وّیٙیىی , ا٘ٛاع ػیّٙذس ٞبی ادساسی ٞی دس تـخیق آؿٙبیی ثب سٚؿٟب ٚ ٘ىبت ٟٔٓ آصٔبیـٍب -4

. إٞیت وّیٙیىی ٚ ٘حٜٛ ٌضاسؽ , ادساسی  وشیؼتبَ ٞبیآؿٙبیی ثب سٚؿٟب ٚ ٘ىبت ٟٔٓ آصٔبیـٍبٞی دس تـخیق ا٘ٛاع  -5

ثب  آصٔبیـبت ٔتفشلٝ آؿٙبیی , ػتٝ ػب 24٘حٜٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی ٚ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ  ٞب دس ادساس  آؿٙبیی ثب : یبزده ام هذف کلی جلعه

اػیذ ,  ٔیىشٚآِجٛٔیٗ , ػبػتٝ  24ػبػتٝ  ؿبُٔ اسصؽ وّیٙیىی  ٚ سٚؿٟبی ا٘ذاصٜ ٌیشی پشٚتئیٗ ادساس  24ٚ تخللی ادساس  

ادساسی    یوبتبوٛالٔیٗ ٞب, ػٙبكش فّضی دس ادساس , آٔیٙٝ ٞب ٚٔتبثِٛیت ٞبی ادساسی آٟ٘ب

 : یبزده ام اهذاف ویصه جلعه
ػبػتٝ ٚ آصٔبیـبت ٔشػْٛ ٚ إٞیت وّیٙیىی  24ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٞب دس ادساس , ٍٟ٘ذاسی ٚ ا٘تمبَ , آؿٙبیی ثب ٘حٜٛ جٕغ آٚسی  -1

ایٗ  پبسأتش ٞب  

ػبػتٝ  24ٚ سٚؿٟبی ا٘ذاصٜ ٌیشی پشٚتئیٗ دس ادساس ( وأسثشد)آؿٙبیی ثب إٞیت  -2

ػبػتٝ  24آِجٛٔیٗ دس ادساس ٔیىشٚ ٚ سٚؿٟبی ا٘ذاصٜ ٌیشی( وأسثشد)آؿٙبیی ثب إٞیت  -3

ػبػتٝ  24دس ادساس  ثب ػٙبكشفّضی ٚ غیش فّضی ٚ سٚؿٟبی ا٘ذاصٜ ٌیشی( وأسثشد)آؿٙبیی ثب إٞیت  -4

ػبػتٝ  24دس ادساس ٔیٗ ٞب ٚ ٔتبثِٛیت ٞبی آٟ٘ب آ وبتىَٛٚ سٚؿٟبی ا٘ذاصٜ ٌیشی ( وأسثشد)آؿٙبیی ثب إٞیت  -5

   ٍِی ٚ تؼتٟبی غشثبٍِشیاختالالت حبْ : دوازده ام هذف کلی جلعه

 : دوازده ام اهذاف ویصه جلعه
تٛضیح ٔشاحُ ٔختّف حبٍّٔی، ٘مؾ جفت، ٞٛسٟٔٛ٘بی جفتی ٚ ٔبیغ آٔٙیٛتیه  -1

تغییشات ٕٞبتِٛٛطیه، ثیٛؿیٕیبیی، ػّٕىشد وّیٛی ٚ : تٛكیف وّی تغییشات پبسأتشٞبی ٔختّف ٔبدس دس حبٍّٔی -2

ا٘ذٚوشیٗ 

٘یٗ ٚ تؼتٟبی آصٔبیـٍبٞی اسصیبثی ػالٔت ٔبدس ٚ ج -3
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( HELLPحبٍّٔی ٘بثجب، پشٜ اوالٔپؼی، ػٙذسْ )اختالالت حبٍّٔی  -4

( 18٘مق ِِٛٝ ػلجی، ػٙذسْ داٖٚ، تشیضٚٔی )٘بٞٙجبسیٟبی جٙیٙی  -5

 

 :در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ
. ؿیٛع ٚ ٔؼضالت آٟ٘ب سا ثـٙبػذ ا٘ٛاع اختالالت لّجی،. ا٘ذاْ لّت، ٚظبیف ٚ ٘مـٟبی آ٘شا ٘بْ ثجشداَٚ دس پبیبٖ جّؼٝ  -1

ا٘ٛاع ثیٕبسیٟبی لّجی، ػالیٓ ٚ . ٚ اجضاء آ٘شا ثـٙبػذ ECGٔٙحٙی . ػٛأُ سیؼه دس ثشٚص ثیٕبسیٟبی لّجی سا ٘بْ ثجشد

. ٚیظٌیٟبی ثیٛٔبسوش ٔٙبػت سا تٛضیح دٞذ. ثیٛٔبسوشٞبی تـخیلی آٟ٘ب سا ٘بْ ثجشد

سا ثـٙبػذ ٚ ثب ٘مـٟبی فیضیِٛٛطیه  BNPتشپٛ٘یٟٙب ٚ . اسی لّجی سا ٘بْ ثجشدثیٛٔبسوشٞبی لذیٕی ثیٓدْٚ دس پبیبٖ جّؼٝ  -2

سٚؿٟبی ٔٛسد اػتفبدٜ دس ؿٙبػبیی ایٗ . سٚؿٟبی ؿٙبػبیی آٟ٘ب ٚ ویفیت ٚ ٘ٛع ٕ٘ٛ٘ٝ الصْ سا ثذا٘ذ. ایٗ دٚ ثیٛٔبسوش آؿٙب ؿٛد

ای پشوبسثشد لّجی ٚ اػتفبدٜ ٞبی آٟ٘ب سا ٘بْ ثجشد ػبیش ثیٛٔبسوشٜ. ثیٛٔبسوشٞب سا ؿٙبختٝ ٚ دأٙٝ طجیؼی تؼتٟب سا تٛضیح دٞذ

. ٚ سٚؿٟبی ا٘ذاصٜ ٌیشی آٟ٘ب ٚ ٔىب٘یؼٓ ؿٙبػبیی ؿبٖ سا فشا ٌیشد

ثیٛٔبسوشٞبی جذیذ لّجی . اٍِٛسیتٓ وّی ؿٙبػبیی ثیٕبسی لّجی سا اص ٔٛاسد ٔثجت وبرة تفىیه دٞذػْٛ دس پبیبٖ جّؼٝ  -3

. سد ٚ ػّٕىشدٞبی اكّی ٔتبثِٛیىی ٚ ایِٕٛ٘ٛٛطیه وجذ ٚ ٔجبسی كفشاٚی سا ٘بْ ثجشدٚیظٌیٟبی ثبفت وجذ سا فشا ٌی. سا ثـٙبػذ

ا٘ٛاع . سا فشاٌیشد اثِٛیؼٓ داسٚٞب، اٚسٜ، آٔٛ٘یبن، ِیپیذٞب ٚ ٕ٘ىٟبی كفشاٚی٘مؾ وجذ دس ٔتچٟبسْ دس پبیبٖ جّؼٝ  -4

أُ ایجبد ایٗ ثیٕبسیٟب، ػالیٓ ٚ تغییشات ثیٕبسیٟبی ٔٙجش ثٝ ٞیپش ثیّی سٚثیٕٙی ٔؼتمیٓ ٚ غیش ٔؼتمیٓ سا ٘بْ ثشدٜ، ػٛ

. ٔتبثِٛیؼٓ ٚ اختالالت دسٌیش وٙٙذٜ اٚسٜ ٚ آٔٛ٘یبن سا فشا ٌیشد. ثیٛؿیٕیبیی دس ایٗ ثیٕبسیٟب سا تٛكیف وٙذ

سا ؿٙبختٝ ٚ .... ، آِجٛٔیٗ ٚ آِفبفتٛپشٚتئیٗٔؼیشٞبی ثیٛػٙتضی ٟٔٓ وجذ ٚ ٔحلٛالتی ٕٞچٖٛ پٙجٓ دس پبیبٖ جّؼٝ  -5

٘مـٟبی . سٚؿٟبی ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ اػبع ایٗ سٚؿٟب دس ؿٙبػبیی آ٘بِیتٟبی تِٛیذ ؿذٜ دس وجذ سا یبد ٌیشد. ٔبیذتٛكیف ٖ

تؼتٟبی اكّی وجذی ٚ تغییشات . آ٘بِیتٟبی ػٙتض ؿذٜ دس وجذ ٚ اختالالت ٘بؿی اص ٘مق دس وجذ ثش سٚی آٟ٘ب سا تـشیح ٕ٘بیذ

كّی ثیٕبسیٟبی تؼتٟبی وّیذی تفىیه وٙٙذٜ ا٘ٛاع ا. ٌیشی آٟ٘ب سا ٘بْ ثشدآٟ٘ب دس ثیٕبسیٟبی ٔختّف وجذی ٚ سٚؿٟبی ا٘ذاصٜ 

. وجذی سا ٘بْ ثجشد

٘حٜٛ , ٘حٜٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی ,  دا٘ـجٛ ثبیذ ثتٛا٘ذ  ٔفبٞیٓ ٚتغییشات پبتِٛٛطیه ٔبیغ ٔغضی ٘خبػی ؿـٓدس پبیبٖ جّؼٝ  -6

اِیضٚ ٘حٜٛ ٌضاسؽ پبسأتش ٞبی ٔختّف ثیٛؿیٕبیی سٚؿٟبی آصٔبیـٍبٞی آٖ, ٍٟ٘ذاسی ٕ٘ٛ٘ٝ , ٚؿشایط اػتب٘ذاسد ا٘تمبَ 

. ٔیىشٚثیِٛٛطیه ٚ ػشِٚٛطیه ٚ ایِٕٛ٘ٛٛطیه سا دس ٔبیغ ٔغضی ٘خبػی  تٛضیح ٚ ثیبٖ ٕ٘بییذ, ػیتِٛٛطیه ,

٘حٜٛ ٚؿشایط , ٘حٜٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی ,  دا٘ـجٛ ثبیذ ثتٛا٘ذ  ٔفبٞیٓ ٚتغییشات پبتِٛٛطیه ٔبیغ ٔفلّی   ٞفتٓدس پبیبٖ جّؼٝ  -7

, ػیتِٛٛطیه ,سٚؿٟبی آصٔبیـٍبٞی آ٘بِیضٚ ٘حٜٛ ٌضاسؽ پبسأتش ٞبی ٔختّف ثیٛؿیٕبیی , ٍٟ٘ذاسی ٕ٘ٛ٘ٝ , تب٘ذاسد ا٘تمبَ اع

. ٔمبدیش طجیؼی پبسأتش ٞبی ٔختّف سا دس ٔبیغ ٔفلُ ثیبٖ ٕ٘بییذ, ٔیىشٚثیِٛٛطیه ٚ ػشِٚٛطیه ٚ ایِٕٛ٘ٛٛطیه 

ٔبیغ پّٛس یب ,ٔبیغ كفبلی آػیت )فبٞیٓ ٚتغییشات پبتِٛٛطیه ٔبیؼبت ػشٚصی دا٘ـجٛ  ثبیذ ثتٛا٘ذ  ْ ٞـتٓدس پبیبٖ جّؼٝ  -8

خلٛكیبت ٚ ٘حٜٛ , ٍٟ٘ذاسی ٕ٘ٛ٘ٝ , ٘حٜٛ ٚؿشایط اػتب٘ذاسد ا٘تمبَ , ٘حٜٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی ,  وبسثشد,(   جٙت ٚ ٔبیغ پشیىبسد

ٚ ٘حٜٛ ٌضاسؽ پبسأتش ٞبی  ٞی آ٘بِیضسٚؿٟبی آصٔبیـٍب, طجمٝ ثٙذی ٔبیؼبت ػشٚصی ثٝ ٔبیؼبت اٌضٚداتیٛ   تشا٘ؼضٚداتیٛ 

ٔمبدیش طجیؼی پبسأتش ٞبی ٔختّف , ٔیىشٚثیِٛٛطیه ٚ ػشِٚٛطیه ٚ ایِٕٛ٘ٛٛطیه , ػیتِٛٛطیه ,ٔختّف ثیٛؿیٕبیی 

. ثیٛؿیٕیبیی سا دس ٔبیغ ػشٚصی تٛضیح ٚ ثیبٖ ٕ٘بییذ
ات پبتِٛٛطیه ادساس دس ثیٕبسیٟبیی وّیٛی ٚ ػبیش ٔمبدیش طجیؼی ٚ تغییش, دا٘ـجٛ  ثبیذ ثتٛا٘ذ  ٔفبٞیٓ  ٟ٘ٓدس پبیبٖ جّؼٝ  -9

سٚؿٟبی آصٔبیـٍبٞی آ٘بِیض ٔـخلبت فیضیىی ٚ ؿیٕیبیی ادساس ٚ ٘حٜٛ , ؿیٕیبیی , فیضیىی , آ٘بِیض ٔبوشٚػىٛپی, ثیٕبسیٟب 

.  ٌضاسؽ پبسأتش ٞبی ٔختّف  سا ثیبٖ ٕ٘بییذ

یش طجیؼی ٚ تغییشات پبتِٛٛطیه ٔیىشٚػىٛپی ادساس ؿبُٔ ٔمبد, ٞٓ دا٘ـجٛ  ثبیذ ثتٛا٘ذ   ٔفبٞیٓ دس پبیبٖ جّؼٝ د -10

سٚؿٟبی آصٔبیـٍبٞی آ٘بِیض , وشیؼتبَ ٞب ٚ ػبیش اجضاء سػٛة ادساس دس ثیٕبسیٟبیی وّیٛی , ػیّٙذس ٞبی ادساسی , ػیتِٛٛطی 

.   ٚ ا٘جبْ ٔیىشٚػىٛپی ٚ ٘حٜٛ ٌضاسؽ پبسأتش ٞبی ٔختّف دس سػٛة ادساس سا تٛضیح دٞذ

آصٔبیـبت ٔتفشلٝ ٚ ػبػتٝ،  24ٌٟذاس٘ذٜ  ٞب دس ادساس دا٘ـجٛ  ثبیذ ثتٛا٘ذ  ٘حٜٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی ٚ ٖ یبصدٜ اْٖ جّؼٝ دس پبیب :-11

. ػبػتٝ  ٚ سٚؿٟبی ا٘ذاصٜ ٌیشی آٟ٘ب سا ثیبٖ ٕ٘بیذ 24تخللی ادساس  

جفتی ٚ ٔبیغ آٔٙیٛتیه سا ٚ ٘مؾ جفت، ٞٛسٟٔٛ٘بی . دس پبیبٖ جّؼٝ دٚاصدٜ اْ ثتٛا٘ذ ٔشاحُ حبٍّٔی طجیؼی سا ثشؿٕشد -12

تؼتٟبی اسصیبثی جٙیٗ ٚ . تغییشات ٔختّف خٛ٘ی ٚ ثیٛؿیٕیبیی ٚ ػّٕىشد اسٌب٘یؼٕٟبی ٔبدس سا تٛكیف وٙذ. تٛضیح دٞذ



6 

 

اختالالت ٔختّف حبٍّٔی سا تٛضیح دٞذ ٚ ٘بٞٙجبسیٟبی ٔـٟٛس جٙیٙی ٚ تؼتٟبی ؿٙبػبیی  .ٔبدس سا ٘بْ ثجشد ٚ تٛكیف وٙذ

. سا ٘بْ ثجشدوٙٙذٜ ایٗ اختالالت 

 

  :هنبثغ

 2015ویرایػ کتبة ثیوؼیوی  ثبلینی تیتس  -1

ترجوه   -دکتر ظوزاى کینگ اؼترازینگر  :کتبة ثررظی آزهبیؽگبهی و ثبلینی هبیؼبت ثذى  نویعنذه  -2

 کتر یذاله ظبى احوذی  د. دکتر هجیذ هیر هصالیی . دکتر هحوذرضب ثختیبری 
 

 ارائه ثه صورت ظخنرانی :روغ تذریط

 

 Power Pointویذئو پروشکتور و نرم افسار  :یل آهوزؼی وظب

 

ظنجػ و ارزؼیبثی  

ثر )ظهن از نوره کلروغ       آزهوى 

( حعت درصذ

ظبػت تبریخ  

 9:30 26/2/97 5 ػٛاَ تـشیحیکوئیس 

 - - - - ترم آزهوى هیبى 

ٔتؼبلجب ٔـخق  ٔتؼبلجب ٔـخق ٔیـٛد 90 آصٖٔٛ تؼتیآزهوى پبیبى ترم 

 ٔیـٛد

ور فؼبل در حض

کالض 

 ثٝ كٛست ٔؼتٕش ثٝ كٛست ٔؼتٕش 5 پشػؾ ؿفبٞی

 

  :هقررات کالض و انتظبرات از دانؽجو
دس كٛست تؼذاد غیجت ثیؾ اص حذ ٔجبص دسع آٟ٘ب حزف  .دا٘ـجٛیبٖ ثبیؼتی حضٛس ثٝ ٔٛلغ ٚ ٔٙظٓ دس والع داؿتٝ ثبؿٙذ

. ٔتمبثُ ٚ تٛجٝ وبُٔ ثٝ ٔطبِت اسائٝ ؿذٜ حبوٓ ثبؿذدس صٔبٖ حضٛس دس والع ثبیؼتی جٛ ٕٞشاٜ ثب احتشاْ . خٛاٞذ ؿذ

. دس تٕبْ جّؼبت والع، ثبیؼتی لجال ٔطّت جّؼٝ ثؼذ سا ٔطبِؼٝ وٙٙذ ٚ دس اسصیبثی والػی ؿشوت فؼبَ ٕ٘بیٙذ

 

 

 

 

 

   ٚ دوتش ٘بیت ػّی سضٛا٘ی دوتش ٞبدی ٔظفشی:  نبم و اهضبی هذرض

 پشٚفؼٛس صٞشٜ سحیٕی :نبم و اهضبی هذیر گروه

 

دکتر کرین خوغ گرد  :دانؽکذه EDOنبم و اهضبی هعئول 

 

 :تبریخ ارظبل                                     1/12/96:   تبریخ تحویل
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 (رؼته ػلوم آزهبیؽگبهی)ثیوؼیوی  جذول زهبنجنذی درض                           

صجح  12تب  10نجه غدو :روز و ظبػت جلعه                                     

 

 هذرض هوضوع هر جلعه              (دوؼنجه هب) تبریخ جلعه

 دوتش ٞبدی ٔظفشیٔؼشفی ثبفت ٚ ػّٕشد لّت ٚ ثیٕبسیٟبی لّجی  21/12/96 1

2 20/1/97 
 

تؼشیف، ا٘ٛاع، ٔبسوشٞبی )ثیٛٔبسوشٞبی لّجی 

 (ػٙتی

 دوتش ٞبدی ٔظفشی

3 27/1/97 
 

وجذ ٚ  ٔؼشفی -ثیٛٔبسوشٞبی جذیذ لّجی

 ػّٕىشدٞبی آٖ

 دوتش ٞبدی ٔظفشی

4 3/2/97 
 

، اٚسٜ ٚ آٔٛ٘یبن ٚ ِیپیذٞب، داسٚٞبٔتبثِٛیؼٓ 

 إٞیت ثبِیٙی ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشی آٟ٘ب

 دوتش ٞبدی ٔظفشی

5 10/2/97 
 

ٔتبثِٛیتٟبی وجذی ٚ ٘مؾ ثیٛٔبسوشی آٟ٘ب دس 

 ثیٕبسی وجذی

 دوتش ٞبدی ٔظفشی

6 17/2/97 
 

پبسأتشٞبی ٔختّف ٘خبػی ٚ -ثشسػی ٔبیغ ٔغضی

 آٖ

   ٘بیت ػّی سضٛا٘یدوتش 

7 24/2/97 
 

   ٘بیت ػّی سضٛا٘یدوتش  ثشسػی ٔبیغ ٔفلّی ٚ پبسأتشٞبی ٔختّف آٖ

8 31/2/97 
 

   ٘بیت ػّی سضٛا٘یدوتش  ثشسػی ٔبیؼبت ػشٚصی ٚ پبسأتشٞبی ٔختّف آٖ

9 7/3/97 
 

ٚ پبسأتشٞبی  ٔبوشٚػىٛپیه)ثشسػی ٚ آ٘بِیض ادساس 

 (ٚ ؿیٕیبیی ظبٞشی

   ٘بیت ػّی سضٛا٘یدوتش 

ٔیىشٚػىٛپیه ٚ آ٘بِیض )ثشسػی ٚ آ٘بِیض ادساس  9/3/97 10

( سػٛة ادساس دس ثیٕبسیٟب

   ٘بیت ػّی سضٛا٘یدوتش 

 پشٚتئیٟٙب، فّضات، وبتىَٛ) ثشسػی ٚ آ٘بِیض ادساس  16/3/97 11

( ٔیٟٙب ٚ ٔتبثِٛیتٟبی آٟ٘ب دس ادساسآ

   ٘بیت ػّی سضٛا٘یدوتش 

 دوتش ٞبدی ٔظفشی اختالالت حبٍّٔی ٚ تؼتٟبی غشثبٍِشی  17/3/97 12

 


