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 دانؽکذه

 ترهی قبلت نگبرغ طرح درض

 

 (آزهبیؽگبهی  مػلو پیوظته کبرؼنبظی)رؼته  2 ثیوؼیویػنواى درض :  

  ػلوم آزهبیؽگبهی پیوظته کبرؼنبظی پنجندانؽجویبى 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 ثه ظواالت فراگیر:ظبػت پبظخگویی 

 98-99 اول نیوعبل  12تب  10ؼنجه ظبػت دوروز زهبى ارائه درض:   )روز،ظبػت و نیوعبل تحصیلی( 

 دکتر نبیت ػلی رضوانی -کتر هبدی هظفرید هذرض: 

 1ثیوؼیوی  درض و پیػ نیبز:

 

ْب ٍ دػتگبّْبی هختلف ثذى، آًبلیتْبی داسای ًقؾ هبسکشی، اّویت ٍ آؿٌبیی ٍ فشاگیشی هکبًیؼن اًذاه هذف کلی درض :

 ًحَُ اًذاصُ گیشی آًْب دس پبتَفیضیَلَطی دػتگبّْبی هختلف ثذى
 

 هذاف کلی جلعبت : )جهت هر جلعه یک هذف(ا
 ّبی هشتجط. ٍ ثیَهبسکش ECG، آؿٌبیی ثب آًبتَهی ٍ ػولکشد قلت ٍ قؼوتْبی هختلف آى، هؼشفی کلی ثیوبسیْبی قلجی  -1

، هؼشفی ثیَهبسکشّبی ، تَاى تـخیق ایي تؼتْب، هَاسد هذاخلِ کٌٌذBNPًُقؾ ثیَهبسکشی تشٍپًَیٌْب ٍ کبهل  تَضیح -2

 (CRPٍ  ، هیَگلَثیيCK-MBػٌتی )

ٍ تؼتْبی ػولکشدی  جذ ٍ ػولکشدّبی هختلف آىهؼشفی ک. ثیوبسیْبی هختلف قلجیٍ ثبلقَُ هؼشفی ثیَهبسکشّبی جذیذ  -3

 (LFTs) ی کجذاكل

ٍ ًیض هتبثَلیؼن ٍ  ، هؼشفی ثیوبسیْبی ٍیشٍػی ٍ هضهي کجذیٍ ثیوبسیْبی هشتجط ثب آى هتبثَلیؼن ثیلی سٍثیي تَلیذ، -4

 ٍ اػبع سٍؽ اًذاصُ گیشی آًْب اّویت اٍسُ ٍ آهًَیبک

لیتْب، تـشیح ًقؾ اّویت تـخیلی هتبثَلیتْبی هشتجط ثب کجذ، هؼشفی آًْب، چگًَگی تَلیذ ٍ جبیگبُ ػلَلی آًب -5

 ٍ هقبیؼِ افتشاقی اختالالت ّوشاُ ثب یشقبى ثیَهبسکشّبی کجذی دس اًَاع ثیوبسیْبی کجذ

هختلف  یًحَُ گضاسؽ پبساهتش ّب ضٍیآًبل یـگبّیآصهب ی,سٍؿْب  یًخبػ یهغض غیهب کیپبتَلَط شاتییتغ یثشسػ -6

 ٍ سٍؿْبی تـخیق هَلکَلی جذیذ کیطوًََلَیٍ ا کیػشٍلَط , کیَلَطیکشٍثی, ه کیتَلَطی,ػ ییوبیَؿیث

 ییوبیَؿیهختلف ث یًحَُ گضاسؽ پبساهتش ّب ضٍیآًبل یـگبّیآصهب ی, سٍؿْب یهفلل غیهب کیپبتَلَط شاتییتغ یثشسػ -7

 ٍ سٍؿْبی تـخیق هَلکَلی جذیذ کیوًََلَطیٍ ا کیٍ ػشٍلَط کیَلَطیکشٍثی, ه کیتَلَطی,ػ

ًحَُ گضاسؽ پبساهتش  ضٍیآًبل یـگبّیآصهب ی(   ,سٍؿْبکبسدی)پلَس , جٌت ٍ پش یػشٍص ؼبتیهب کیپبتَلَط شاتییتغ یثشسػ -8

 ٍ سٍؿْبی تـخیق هَلکَلی جذیذ کیوًََلَطیٍ ا کیٍ ػشٍلَط کیَلَطیکشٍثی, ه کیتَلَطی,ػ ییوبیَؿیهختلف ث یّب

ٍ  ًحَُ  ییبیوی, ؿ یکیضی, فیَپهبکشٍػک ضی, آًبل ْبیوبسیث شیٍ ػب یَیکل ییْبیوبسیادساس دس ث کیپبتَلَط شاتییتغ یثشسػ-9

 ٍ سٍؿْبی تـخیق هَلکَلی جذیذ  هختلف یگضاسؽ پبساهتش ّب

ٍ ًحَُ  یکشٍػکَپیه ضیآًبل یـگبّیآصهب ی,سٍؿْب  یَیکل ییْبیوبسیادساس دس ث یکشٍػکَپیه کیپبتَلَط شاتییتغ یثشسػ -10

 هختلف دس سػَة ادساس   یگضاسؽ پبساهتش ّب

دس ادساس ,  ی, ػٌبكش فلض يیکشٍآلجَهیادساس  , ه يیػبػتِ  ؿبهل پشٍتئ 24ادساس   یِ ٍ تخللهتفشق ـبتیآصهب یثشسػ-11

 ّب آًْب دس ادساس   تیّب  ٍ هتبثَل يیکبتبکَاله

 حبهلگی اختالالت حبهلگی ٍ تؼتْبی غشثبلگشیآؿٌبیی ثب  -12

 اهذاف ویصه ثه تفکیک اهذاف کلی هر جلعه:
 

ٍ  ECG، ًبتَهی ٍ ػولکشد قلت ٍ قؼوتْبی هختلف آى، هؼشفی کلی ثیوبسیْبی قلجیآؿٌبیی ثب آ :اول هذف کلی جلعه
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  ثیَهبسکشّبی هشتجط

  :اولجلعه اهذاف ویصه 

 هؼشفی ٍاطّب ٍ تؼبسیف هشتجط ثب اًذام قلت، ثیوبسیْبی قلجی ٍ ثیَهبسکشّبی آى. -1

 َسّبی هختلفتَكیف کلی هؼضل ثیوبسیْبی قلجی، ّضیٌِ ّبی ًبؿی اص آى ٍ سیؼک فبکت -2

ٍ تـشیح دٍ سیؼک ٍ تغییشات کلی آى دس اختالالت ػولکشد قلت   ECGهؼشفی ثخـْبی هختلف ثبفت قلت ٍ هٌحٌی  -3

 هبّیت، هکبًیؼن احتوبلی اثش ٍ سٍؽ اًذاصُ گیشی آًْبٍ ّوَػیؼتئیي( ؿبهل:  CRPفبکتَس هْن ثیوبسی ػشٍق کشًٍش )

 .CHFٍ  ، آتشٍاػکلشٍصACS ،MIبی هختلف قلجی ؿبهل: هؼشفی، تَكیف، ؿشح کلی ٍ ػالین ثیوبسیْ -4

 تؼشیف ثیَهبسکشّب ٍ ٍیظگیْبی آًْب -5

 

، تَاى تـخیق ایي تؼتْب، هَاسد هذاخلِ کٌٌذُ، BNPًقؾ ثیَهبسکشی تشٍپًَیٌْب ٍ کبهل  تَضیح :دومهذف کلی جلعه 

 (CRPٍ  ، هیَگلَثیيCK-MBهؼشفی ثیَهبسکشّبی ػٌتی )

  :دوم اهذاف ویصه جلعه

 هشٍسی ثش ثیَهبسکشّبی ػٌتی ثیوبسیْبی قلجی -1

 هؼشفی تشٍپًَیٌْبی قلجی، ًقـْبی فیضیَلَطیک آًْب، تَكیف ػبختبس ٍ کوپلکغ تشٍپًَیي -2

ٍ ثشسػی حؼبػیت ٍ ٍیظگی ایي ثیَهبسکشّب دس تـخیق  اؿبسُ ثِ تغییشات تشٍپًَیٌْب دس خَى دس اثش اختالالت غیش قلجی -3

 شٍقیثیوبسیْبی قلجی ٍ ػ

تـشیح هالحظبت ٍ ًکبت دس اًذاصُ گیشی تشٍپًَیٌْب: هؼشفی سٍؿْب، هـخلبت ًوًَِ خَى، هقبدیش هشجغ ٍ ػَاهل هَثش ثش  -4

 آى ٍ تَاى تـخیلی آًْب

 دس خَى دس اثش اختالالت غیش قلجی BNPاؿبسُ ثِ تغییشات  -5

ًوًَِ خَى، هقبدیش هشجغ ٍ ػَاهل هَثش ثش آى  : هؼشفی سٍؿْب، هـخلبتBNPتـشیح هالحظبت ٍ ًکبت دس اًذاصُ گیشی  -6

 ٍ تَاى تـخیلی آى

ٍ هیَگلَثیي، تغییشات آًْب دس اختالالت هختلف قلجی ٍ غیش قلجی ٍ سٍؿْبی اًذاصُ  CPK ،CRPهؼشفی ایضٍآًضیوْبی  -7

 گیشی

 

 ػولکشدّبی هختلف آى ثیوبسیْبی هختلف قلجی. هؼشفی کجذ ٍٍ ثبلقَُ هؼشفی ثیَهبسکشّبی جذیذ  :ظوم هذف کلی جلعه

 (LFTs) ٍ تؼتْبی ػولکشدی اكلی کجذ

  :ظوم اهذاف ویصه جلعه

 آؿٌبیی ثب الگَسیتن کلی تـخیق ٍ اسجبع كحیح هشحلِ ثِ هشحلِ ثیوبسی قلجی -1

 ْبهؼشفی ؿذُ اص تحقیقبت جذیذ ٍ رکش تَاًبیی ٍ هقبیؼِ ای تؼت هؼشفی کلی ػبیش ثیَهبسکشّب ٍ آًبلیتْبی کبسثشدی جذیذ -2

 قلجی ْبیپیـشفت ثیوبسیاًَاع ٍ ثش اػبع 

 .هؼشفی کجذ ٍ ػولکشدّبی ثیَؿیویبیی، كفشاٍی ٍ ػلَلْبی کَپفش -3

 (LFTs) هؼشفی کلی تؼتْبی اسصیبثی ػولکشد کجذ -4

 

، هؼشفی ثیوبسیْبی ٍیشٍػی ٍ هضهي تَلیذ، هتبثَلیؼن ثیلی سٍثیي ٍ ثیوبسیْبی هشتجط ثب آى :چهبرمهذف کلی جلعه 

 ٍ ًیض هتبثَلیؼن ٍ اّویت اٍسُ ٍ آهًَیبک ٍ اػبع سٍؽ اًذاصُ گیشی آًْب کجذی

  :چهبرم اهذاف ویصه جلعه

 P450تَضیح کلی هتبثَلیؼن داسٍّب دس کجذ ٍ ًقؾ ػیتَکشٍم  -1

 ٍ ًقـْبی ثیَهبسکشی آًْبلیپیذّب ٍ ًوکْبی كفشاٍی تَكیف ًقؾ کجذ دس ثیَػٌتض   -2

 ٍ دسهبى آى لل، ػالینسٍثیٌوی غیش هؼتقین، ػتَضیح اًَاع هختلف ّیپشثیلی  -3

 تَضیح اًَاع هختلف ّیپشثیلی سٍثیٌوی هؼتقین، ػلل، ػالین ٍ دسهبى آى -4

 تَلیذ ٍ هتبثَلیؼن اٍسُتـشیح  -5
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 هتبثَلیؼن ٍ اختالالت آهًَیبکؿشح  -6

 هؼشفی کلی ثیوبسیْبی ٍیشٍػی ٍ هضهي کجذی -7

 

تبثَلیتْبی هشتجط ثب کجذ، هؼشفی آًْب، چگًَگی تَلیذ ٍ جبیگبُ ػلَلی اّویت تـخیلی ه - :پنجنهذف کلی جلعه 

 ٍ هقبیؼِ افتشاقی اختالالت ّوشاُ ثب یشقبى ثیَهبسکشّبی کجذی دس اًَاع ثیوبسیْبی کجذآًبلیتْب، تـشیح ًقؾ 

  :پنجن اهذاف ویصه جلعه

 ًقؾ ثبلیٌی آًْب ٍ آًضیوْبی ثب ًقؾ ثیَهبسکشیتَلیذ کجذی  تَضیح -1

 تـشیح ػولکشد ػٌتضی کجذ: ثیَػٌتض پشٍتئیي ٍ تغییشات آى دس ثیوبسیْب، سٍؿْبی اًذاصُ گیشی پشٍتئیي ػشم -2

آًتی تشیپؼیي، ػشٍلَپالػویي ٍ فبکتَسّبی -1-آلفبآلفبفتَپشٍتئیي، ًقـْبی آلجَهیي ٍ ػبیش پشٍتئیٌْبی ػشهی ) -3

 کجذی ٍ تغییشات آًْب دس ثیوبسیْبی هختلف DCP، اًؼقبدی(

تؼتْبی اكلی کجذی ٍ هؼشفی جبیگبُ ػلَلی آًضیوْبی هختلف کجذی، ًقـْبی هتبثَلیکی آًْب، تغییشات دس ثیوبسیْب ؿشح  -4

 ٍ اػبع سٍؿْبی اًذاصُ گیشی فؼبلیت آًضیوی

 تَكیف کلی تغییشات آهیٌَتشاًؼفشاصّب دس ّپبتیتْبی ٍیشٍػی ٍ هؼشفی تؼتْبی اكلی اًؼذاد كفشاٍی -5

ٍ هشٍس تغییشات فؼبلیت  ٍ تؼتْبی افتشاقی اختالالت ػبهل یشقبى فکیکی تـخیق ثیوبسیْبی کجذیتؼتْبی تتَضیح  -6

 آًضیوْبی ثشخی هؼیشّبی هتبثَلیؼوی دس ثیوبسیْبی کجذی

آؿٌبیی ثب هفبّین ٍتغییشات پبتَلَطیک هبیغ هغضی ًخبػی  ,کبسثشد آًبلیض هبیغ ًخبع ,سٍؿْبی  :ؼؽنهذف کلی جلعه 

  هختلف  گضاسؽ پبساهتش ّبییضٍ ًحَُ آصهبیـگبّی آًبل

  :ؼؽناهذاف ویصه جلعه 

 هفبّین ٍ اكطالحبت هشتجط ثب آًبلیض هبیغ هغضی ًخبػی ٍ ثیوبسیْبی دس گیش کٌٌذُ ػیؼتن اػلبة هشکضی -1

ًِ ٍ آؿٌبیی ثب سٍؿْبی آػپیشاػیَى هبیغ ًخبع , ًحَُ ًوًَِ گیشی , ًحَُ ٍؿشایط اػتبًذاسد اًتقبل , ًگْذاسی ًوَ -2

 سٍؿْبی ؿٌبػبیی ٍ افتشاق ًوًَِ تشٍهبتیک اص خًَشیضی پبتَلَطیک 

آؿٌبیی ثب خلَكیبت هبکشٍػکَپی ٍ  هقبدیش طجیؼی پبساهتش ّبی هختلف ثیَؿیویبیی هبًٌذ قٌذ, پشٍتئیي , آًضین ّب ,  -3

 هتبثَلیت دفؼی ,هقبدیش ٍ ؿوبسؽ ػلَلی ٍ ..... 

سُ گیشی  پبساهتش ّبی هختلف هبًٌذ گلَکض , پشٍتئیي ,ؿوبسؽ ػلَلْبی گلجَل قشهض آؿٌبیی ثب  سٍؿْبی آصهبیـگبّی اًذا -4

ٍ  LDH , CPK , ADA, ػفیذ  ٍ ؿوبسؽ افتشاقی ,اًذاص گیشی ػبیش هتبثَلیت ّب هبًٌذ آهًَیبک ٍ الکتبت , اًضین ّبی 

 آصهبیـبت ػشٍلَطی ٍ ایوًََلَطی هبیغ ًخبع

یکشٍ اسگبًیؼن ّبی هختلف اص جولِ ثبکتشیْب,قبسچ ّب  , ّوچٌیي آؿٌبیی ثب آؿٌبیی ثب سٍؿْبی ؿٌبػبیی ٍ کـت ه -5

 دس هبیغ ًخبع ٍؿْبی هَلکَلی ؿٌبػبیی هیکشٍاسگبًیؼن ّبس

 ًوًَِ هبیغ ًخبع ًـتی اص ثیٌی ثب ًوًَِ تشؿحبت ثیٌی ًبؿی سًیت آلشطیکؿٌبػبیی آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی -6

تغییشات پبتَلَطیک هبیغ هفللی  ,کبسثشد آًبلیض هبیغ هفلل ,سٍؿْبی آؿٌبیی ثب هفبّین ٍ : :هفتنهذف کلی جلعه 

  هختلف  گضاسؽ پبساهتش ّبیآصهبیـگبّی آًبلیضٍ ًحَُ 

  :هفتن اهذاف ویصه جلعه

 هفبّین ٍ اكطالحبت هشتجط ثب آًبلیض هبیغ هفللی  ٍ ثیوبسیْبی دس گیش کٌٌذُ هفبكل -1

 یهفلل یْبیوبسیث یکیپبتَلَط تیٍ اّو یطجقِ ثٌذ-2

 آؿٌبیی ثب سٍؿْبی آػپیشاػیَى هبیغ هفلل , ًحَُ ًوًَِ گیشی , ًحَُ ٍؿشایط اػتبًذاسد اًتقبل ٍ ًگْذاسی ًوًَِ  -3

آؿٌبیی ثب خلَكیبت هبکشٍػکَپی ًوبی هبیغ , ٍیؼکَصیتِ , ایجبد لختِ  ٍ  هقبدیش طجیؼی پبساهتش ّبی ثیَؿیویبیی  -4

 ًضین ّب ,هقبدیش ٍ ؿوبسؽ ػلَلی ٍ ..... هبًٌذ قٌذ, پشٍتئیي , اػیذ اٍسیک , آ

آؿٌبیی ثب   سٍؿْبی آصهبیـگبّی اًذاسُ گیشی  پبساهتش ّبی هختلف هبًٌذ گلَکض , اػیذ اٍسیک, پشٍتئیي ,ؿوبسؽ  -5

 ْبیثبد یاصجولِ اتَ آًت کیوٌَلَطیا یآصهًَْبػلَلْبی گلجَل قشهض ٍػفیذ  , ؿوبسؽ افتشاقی ,اًذاص گیشی ػبیش هتبثَلیت ّب ٍ

 س ٍ ؿٌبػبیی کشیؼتبل ّب دس هبیغ هفللفبکتَ ذیسٍهبتَئ کیػشٍلَط اصهَى, ٍ اجضائ کوپلوبى

آؿٌبیی ثب سٍؿْبی ؿٌبػبیی ٍ کـت هیکشٍ اسگبًیؼن ّبی هختلف اص جولِ ثبکتشیْب,قبسچ ّب  , ّوچٌیي آؿٌبیی ثب  -6

 دس هبیغ هفلل ٍؿْبی هَلکَلی ؿٌبػبیی هیکشٍاسگبًیؼن ّبس
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بت ػشٍصی ؿبهل هبیغ آػیت یب هبیغ كفبقی , هبیغ آؿٌبیی ثب هفبّین ٍتغییشات پبتَلَطیک هبیؼ : هؽتن هذف کلی جلعه

 آصهبیـگبّی آًبلیضٍ ًحَُ گضاسؽ پبساهتش ّبی هختلف   ی,سٍؿْبػشٍصی بت,کبسثشد آًبلیض هبیؼ  پلَس ٍ هبیغ پشیکبسد 

  :هؽتن اهذاف ویصه جلعه

 حفشات ٍ فضبی ؿکوی , جٌت   ٍ ثیوبسیْبی دس گیش کٌٌذُ   ػشٍصی بتیض هبیؼهفبّین ٍ اكطالحبت هشتجط ثب آًبل -1

 هشتجط یْبیوبسیث یکیپبتَلَط تیٍ اّو یطجقِ ثٌذ-2

 , ًحَُ ًوًَِ گیشی , ًحَُ ٍؿشایط اػتبًذاسد اًتقبل ٍ ًگْذاسی ًوًَِ   بت ػشٍصیآؿٌبیی ثب سٍؿْبی آػپیشاػیَى هبیؼ -3

پی هبًٌذ ظبّش ٍ ًوبی هبیغ , ٍیؼکَصیتِ ٍ ایجبد لختِ  ٍ  هقبدیش طجیؼی پبساهتش ّبی آؿٌبیی ثب خلَكیبت هبکشٍػکَ -4

 هختلف ثیَؿیویبیی هبًٌذ قٌذ, پشٍتئیي ,  آًضین ّب ,هقبدیش ٍ ؿوبسؽ ػلَلی ٍ ..... 

 آؿٌبیی ثب خلَكیبت ٍ ًحَُ طجقِ ثٌذی هبیؼبت ػشٍصی ثِ هبیؼبت اگضٍداتیَ   تشاًؼضٍداتیَ  -5

ثب سٍؿْبی آصهبیـگبّی اًذاسُ گیشی  پبساهتش ّبی هختلف هبًٌذ گلَکض ,  پشٍتئیي ,ؿوبسؽ ػلَلْبی گلجَل قشهض آؿٌبیی  -6

اصجولِ  کیوٌَلَطیا یآصهًَْبٍ   LDH, آهیالص ,  ADAػٌجؾ ّبی آًضیوی هبًٌذ آًضین ّبی  ؿوبسؽ افتشاقی , ,ٍػفیذ 

 CEAبت ػشٍصی هبًٌذ دس هبیؼسکشّبی تَهَس هب, ؿٌبػبیی  ٍ اجضائ کوپلوبى ْبیثبد یاتَ آًت

, ّوچٌیي  ٍ ػفًَت ػلی آؿٌبیی ثب سٍؿْبی ؿٌبػبیی ٍ کـت هیکشٍ اسگبًیؼن ّبی هختلف اص جولِ ثبکتشیْب,قبسچ ّب  -7

 بت ػشٍصیآؿٌبیی ثب سٍؿْبی هَلکَلی ؿٌبػبیی هیکشٍاسگبًیؼن ّب دس هبیؼ

دس ثیوبسیْبیی کلیَی ٍ ػبیش ثیوبسیْب  ادساسغییشات پبتَلَطیک ت , هقبدیش طجیؼی ٍ آؿٌبیی ثب هفبّین :نهنهذف کلی جلعه 

ٍ ًحَُ گضاسؽ هـخلبت فیضیکی ٍ ؿیویبیی ادساس  آصهبیـگبّی آًبلیض یسٍؿْب, آًبلیض هبکشٍػکَپی, فیضیکی , ؿیویبیی , 

 پبساهتش ّبی هختلف  

  :نهن اهذاف ویصه جلعه

  فیضیکَ ؿیویبی ٍ هیکشٍػکَپی ادساسهفبّین ٍ اكطالحبت هشتجط ثب آًبلیض  -1

 هشتجط یْبیوبسیث یکیپبتَلَط تیٍ اّو یطجقِ ثٌذ-2

 , ًحَُ ػبًتشیفَط کشدى ًوًَِ , ًحَُ ٍؿشایط اػتبًذاسد اًتقبل ٍ ًگْذاسی ًوًَِ  جوغ آٍسی ًوًَِ آؿٌبیی ثب سٍؿْبی -3

 , ًحَُ ثشسػی ٍ گضاسؽ  بدیش طجیؼی پبساهتش ّبهق , سًگ, آؿٌبیی ثب خلَكیبت هبکشٍػکَپی هبًٌذ ظبّش ٍ ًوبی هبیغ -4

ثیلی سٍثیي , قٌذ, پشٍتئیي ,  ,   PHٍصى هخلَف ,  هبًٌذ ادساس  ثیَؿیویبییآؿٌبیی ثب  خلَكیبت فیضیکی  ٍ  -5

 اسٍثیلیٌَطى , ًیتشیت , کتَى ثبدیْب  ٍ ّوچٌیي آصهَى ّبی ػٌجؾ پبساهتش ّبی هزکَس ٍ ًحَُ گضاسؽ دّی

ؿبهل ػیتَلَطی ,  ادساسهیکشٍػکَپی آؿٌبیی ثب هفبّین , هقبدیش طجیؼی ٍ تغییشات پبتَلَطیک  : دهنهذف کلی جلعه  

ٍ اًجبم  ,سٍؿْبی آصهبیـگبّی آًبلیض دس ثیوبسیْبیی کلیَی ػیلٌذس ّبی ادساسی , کشیؼتبل ّب ٍ ػبیش اجضاء سػَة ادساس

   دس سػَة ادساس ٍ ًحَُ گضاسؽ پبساهتش ّبی هختلفهیکشٍػکَپی 

  : دهن اهذاف ویصه جلعه

 هفبّین ٍ اكطالحبت هشتجط ثب آًبلیض هیکشٍػکَپی ادساس  -1

  هختلف یْبیوبسیث تغییشات هیکشٍػکَپی ادساس دس یکیپبتَلَط تیٍ اّو یطجقِ ثٌذ-2

َلْبی ػلػیتَلَطیک ٍ اّویت کلیٌیکی آًْب ؿبهل پبساهتش ّبی  دس تـخیقآصهبیـگبّی ٍ ًکبت هْن  آؿٌبیی ثب سٍؿْب -3

,  اًَاع ػلَل ّبی پَؿـی ٍ اپی تلیبلی دس ًوًَِ ادساس ٍ ًحَُ ػفیذ, گلجَل قشهض دیغ هشفیک, گلجَل ّبی گلجَل قشهض 

 گضاسؽ دّی 

 ٍ ًحَُ گضاسؽ دّی اًَاع ػیلٌذس ّبی ادساسی , اّویت کلیٌیکی آؿٌبیی ثب سٍؿْب ٍ ًکبت هْن آصهبیـگبّی دس تـخیق  -4

 .ادساسی , اّویت کلیٌیکی ٍ ًحَُ گضاسؽ  کشیؼتبل ّبیبت هْن آصهبیـگبّی دس تـخیق اًَاع آؿٌبیی ثب سٍؿْب ٍ ًک -5

ثب  آصهبیـبت هتفشقِ ػبػتِ , آؿٌبیی  24ًحَُ ًوًَِ گیشی ٍ ًگْذاسًذُ  ّب دس ادساس  آؿٌبیی ثب : یبزده ام هذف کلی جلعه

ػبػتِ , هیکشٍآلجَهیي ,  اػیذ  24گیشی پشٍتئیي ادساس ػبػتِ  ؿبهل اسصؽ کلیٌیکی  ٍ سٍؿْبی اًذاصُ  24ٍ تخللی ادساس  

 ادساسی   یآهیٌِ ّب ٍهتبثَلیت ّبی ادساسی آًْب, ػٌبكش فلضی دس ادساس , کبتبکَالهیي ّب

 : یبزده ام اهذاف ویصه جلعه

ٍ اّویت کلیٌیکی  ػبػتِ ٍ آصهبیـبت هشػَم 24آؿٌبیی ثب ًحَُ جوغ آٍسی , ًگْذاسی ٍ اًتقبل , ًگْذاسًذُ ّب دس ادساس  -1

 ایي  پبساهتش ّب 

 ػبػتِ 24آؿٌبیی ثب اّویت )کأسثشد( ٍ سٍؿْبی اًذاصُ گیشی پشٍتئیي دس ادساس  -2
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 ػبػتِ 24هیکشٍآلجَهیي دس ادساس  آؿٌبیی ثب اّویت )کأسثشد( ٍ سٍؿْبی اًذاصُ گیشی -3

 ػبػتِ 24دس ادساس  فلضی ثب ػٌبكشفلضی ٍ غیش آؿٌبیی ثب اّویت )کأسثشد( ٍ سٍؿْبی اًذاصُ گیشی -4

 ػبػتِ 24دس ادساس کبتبکَالهیي ّب ٍ هتبثَلیت ّبی آًْب آؿٌبیی ثب اّویت )کأسثشد( ٍ سٍؿْبی اًذاصُ گیشی  -5

   اختالالت حبهلگی ٍ تؼتْبی غشثبلگشی : دوازده ام هذف کلی جلعه

 : دوازده ام اهذاف ویصه جلعه

 هًَْبی جفتی ٍ هبیغ آهٌیَتیکتَضیح هشاحل هختلف حبهلگی، ًقؾ جفت، َّس -1

تَكیف کلی تغییشات پبساهتشّبی هختلف هبدس دس حبهلگی: تغییشات ّوبتَلَطیک، ثیَؿیویبیی، ػولکشد کلیَی ٍ  -2

 اًذٍکشیي

 اسصیبثی ػالهت هبدس ٍ جٌیي ٍ تؼتْبی آصهبیـگبّی -3

 (HELLPاختالالت حبهلگی )حبهلگی ًبثجب، پشُ اکالهپؼی، ػٌذسم  -4

 (18بسیْبی جٌیٌی )ًقق لَلِ ػلجی، ػٌذسم داٍى، تشیضٍهی ًبٌّج -5

 

 :در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ

اًذام قلت، ٍظبیف ٍ ًقـْبی آًشا ًبم ثجشد. اًَاع اختالالت قلجی، ؿیَع ٍ هؼضالت آًْب سا ثـٌبػذ. اٍل دس پبیبى جلؼِ  -1

اء آًشا ثـٌبػذ. اًَاع ثیوبسیْبی قلجی، ػالین ٍ ٍ اجض ECGػَاهل سیؼک دس ثشٍص ثیوبسیْبی قلجی سا ًبم ثجشد. هٌحٌی 

 ثیَهبسکشّبی تـخیلی آًْب سا ًبم ثجشد. ٍیظگیْبی ثیَهبسکش هٌبػت سا تَضیح دّذ.

سا ثـٌبػذ ٍ ثب ًقـْبی  BNPپًَیٌْب ٍ ٍثیَهبسکشّبی قذیوی ثیوبسی قلجی سا ًبم ثجشد. تشدٍم دس پبیبى جلؼِ  -2

ؿَد. سٍؿْبی ؿٌبػبیی آًْب ٍ کیفیت ٍ ًَع ًوًَِ الصم سا ثذاًذ. سٍؿْبی هَسد اػتفبدُ دس فیضیَلَطیک ایي دٍ ثیَهبسکش آؿٌب 

تغییشات فیضیَلَطیک ٍ پبتَلَطیک اثش گزاس ثش ؿٌبػبیی ایي ثیَهبسکشّب سا ؿٌبختِ ٍ داهٌِ طجیؼی تؼتْب سا تَضیح دّذ. 

ػبیش ثیَهبسکشّبی پشکبسثشد قلجی ٍ سا ثذاًذ. اسصؽ تـخیلی ایي دٍ تؼت ٍ ؿشایط الصم ًوًَِ خَى ثشای اًجبم تؼتْب 

 اػتفبدُ ّبی آًْب سا ًبم ثجشد ٍ سٍؿْبی اًذاصُ گیشی آًْب ٍ هکبًیؼن ؿٌبػبیی ؿبى سا فشا گیشد.

 الگَسیتن کلی ؿٌبػبیی ثیوبسی قلجی سا اص هَاسد هثجت کبرة تفکیک دّذ. ثیَهبسکشّبی جذیذ قلجیػَم دس پبیبى جلؼِ  -3

سا ثـٌبػذ. ٍیظگیْبی ثبفت کجذ سا فشا گیشد ٍ ػولکشدّبی  َاًبییْبی هقبیؼِ ای آًْب ًؼجت ثِ تؼتْبی سٍتیيٍ کبسثشدّب ٍ ت

 تؼتْبی ػولکشدی کجذ ٍ کبسثشد آًْب سا ثـٌبػذ اكلی هتبثَلیکی ٍ ایوًََلَطیک کجذ ٍ هجبسی كفشاٍی سا ًبم ثجشد.

. اًَاع سا فشاگیشد ٍسُ، آهًَیبک، لیپیذّب ٍ ًوکْبی كفشاٍیبثَلیؼن داسٍّب، اًقؾ کجذ دس هتچْبسم دس پبیبى جلؼِ  -4

ثیوبسیْبی هٌجش ثِ ّیپش ثیلی سٍثیٌوی هؼتقین ٍ غیش هؼتقین سا ًبم ثشدُ، ػَاهل ایجبد ایي ثیوبسیْب، ػالین ٍ تغییشات 

اًَاع هختلف  سا فشا گیشد.ثیَؿیویبیی دس ایي ثیوبسیْب سا تَكیف کٌذ. هتبثَلیؼن ٍ اختالالت دسگیش کٌٌذُ اٍسُ ٍ آهًَیبک 

 ثیوبسیْبی ٍیشٍػی ٍ هضهي کجذی سا ًبم ثجشد.

، آلجَهیي ٍ .... سا ؿٌبختِ ٍ آلفبفتَپشٍتئیيهؼیشّبی ثیَػٌتضی هْن کجذ ٍ هحلَالتی ّوچَى پٌجن دس پبیبى جلؼِ  -5

کجذ سا یبد گیشد. ًقـْبی  تَكیف ًوبیذ. سٍؿْبی اًذاصُ گیشی ٍ اػبع ایي سٍؿْب دس ؿٌبػبیی آًبلیتْبی تَلیذ ؿذُ دس

آًبلیتْبی ػٌتض ؿذُ دس کجذ ٍ اختالالت ًبؿی اص ًقق دس کجذ ثش سٍی آًْب سا تـشیح ًوبیذ. تؼتْبی اكلی کجذی ٍ تغییشات 

كلی ثیوبسیْبی آًْب دس ثیوبسیْبی هختلف کجذی ٍ سٍؿْبی اًذاصُ گیشی آًْب سا ًبم ثشد. تؼتْبی کلیذی تفکیک کٌٌذُ اًَاع ا

تؼتْبی اكلی تـخیق اًؼذاد كفشاٍی سا  سا ًبم ثجشد.شٍػی )فؼبلیت آهیٌَتشاًؼفشاصّب( یب هَاسد ّوشاُ ثب یشقبى ٍیکجذی 

 ثـٌبػذ. تغییشات فؼبلیت آًضیوْبی ثشخی هؼیشّبی هتبثَلیؼوی دس ثیوبسیْبی کجذی سا ثیبى کٌذ.

هبیغ هغضی ًخبػی,  ًحَُ ًوًَِ گیشی , ًحَُ  داًـجَ ثبیذ ثتَاًذ  هفبّین ٍتغییشات پبتَلَطیک ؿـندس پبیبى جلؼِ  -6

ٍؿشایط اػتبًذاسد اًتقبل , ًگْذاسی ًوًَِ , سٍؿْبی آصهبیـگبّی آًبلیضٍ ًحَُ گضاسؽ پبساهتش ّبی هختلف ثیَؿیوبیی 

 ,ػیتَلَطیک , هیکشٍثیَلَطیک ٍ ػشٍلَطیک ٍ ایوًََلَطیک سا دس هبیغ هغضی ًخبػی  تَضیح ٍ ثیبى ًوبییذ.

داًـجَ ثبیذ ثتَاًذ  هفبّین ٍتغییشات پبتَلَطیک هبیغ هفللی  ,  ًحَُ ًوًَِ گیشی , ًحَُ ٍؿشایط  ّفتنجلؼِ  دس پبیبى -7

اػتبًذاسد اًتقبل , ًگْذاسی ًوًَِ , سٍؿْبی آصهبیـگبّی آًبلیضٍ ًحَُ گضاسؽ پبساهتش ّبی هختلف ثیَؿیوبیی ,ػیتَلَطیک , 

 هقبدیش طجیؼی پبساهتش ّبی هختلف سا دس هبیغ هفلل ثیبى ًوبییذ.هیکشٍثیَلَطیک ٍ ػشٍلَطیک ٍ ایوًََلَطیک , 

داًـجَ  ثبیذ ثتَاًذ  هفبّین ٍتغییشات پبتَلَطیک هبیؼبت ػشٍصی )هبیغ كفبقی آػیت ,هبیغ پلَس یب  ّـتندس پبیبى جلؼِ  -8

ْذاسی ًوًَِ , خلَكیبت ٍ ًحَُ جٌت ٍ هبیغ پشیکبسد(   ,کبسثشد,  ًحَُ ًوًَِ گیشی , ًحَُ ٍؿشایط اػتبًذاسد اًتقبل , ًگ
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ٍ ًحَُ گضاسؽ پبساهتش ّبی  طجقِ ثٌذی هبیؼبت ػشٍصی ثِ هبیؼبت اگضٍداتیَ   تشاًؼضٍداتیَ , سٍؿْبی آصهبیـگبّی آًبلیض

هختلف ثیَؿیوبیی ,ػیتَلَطیک , هیکشٍثیَلَطیک ٍ ػشٍلَطیک ٍ ایوًََلَطیک , هقبدیش طجیؼی پبساهتش ّبی هختلف 

 .هبیغ ػشٍصی تَضیح ٍ ثیبى ًوبییذ ثیَؿیویبیی سا دس
داًـجَ  ثبیذ ثتَاًذ  هفبّین , هقبدیش طجیؼی ٍ تغییشات پبتَلَطیک ادساس دس ثیوبسیْبیی کلیَی ٍ ػبیش  ًْندس پبیبى جلؼِ  -9

ًحَُ ثیوبسیْب , آًبلیض هبکشٍػکَپی, فیضیکی , ؿیویبیی , سٍؿْبی آصهبیـگبّی آًبلیض هـخلبت فیضیکی ٍ ؿیویبیی ادساس ٍ 

 گضاسؽ پبساهتش ّبی هختلف  سا ثیبى ًوبییذ. 

ّن داًـجَ  ثبیذ ثتَاًذ   هفبّین , هقبدیش طجیؼی ٍ تغییشات پبتَلَطیک هیکشٍػکَپی ادساس ؿبهل دس پبیبى جلؼِ د -10

گبّی آًبلیض ػیتَلَطی , ػیلٌذس ّبی ادساسی , کشیؼتبل ّب ٍ ػبیش اجضاء سػَة ادساس دس ثیوبسیْبیی کلیَی , سٍؿْبی آصهبیـ

 ٍ اًجبم هیکشٍػکَپی ٍ ًحَُ گضاسؽ پبساهتش ّبی هختلف دس سػَة ادساس سا تَضیح دّذ.  

آصهبیـبت هتفشقِ ٍ ػبػتِ،  24گْذاسًذُ  ّب دس ادساس داًـجَ  ثبیذ ثتَاًذ  ًحَُ ًوًَِ گیشی ٍ ً یبصدُ امدس پبیبى جلؼِ  :-11

 ْب سا ثیبى ًوبیذ.ػبػتِ  ٍ سٍؿْبی اًذاصُ گیشی آً 24تخللی ادساس  

دس پبیبى جلؼِ دٍاصدُ ام ثتَاًذ هشاحل حبهلگی طجیؼی سا ثشؿوشد. ٍ ًقؾ جفت، َّسهًَْبی جفتی ٍ هبیغ آهٌیَتیک سا  -12

تَضیح دّذ. تغییشات هختلف خًَی ٍ ثیَؿیویبیی ٍ ػولکشد اسگبًیؼوْبی هبدس سا تَكیف کٌذ. تؼتْبی اسصیبثی جٌیي ٍ 

اختالالت هختلف حبهلگی سا تَضیح دّذ ٍ ًبٌّجبسیْبی هـَْس جٌیٌی ٍ تؼتْبی ؿٌبػبیی  ف کٌذ.هبدس سا ًبم ثجشد ٍ تَكی

 کٌٌذُ ایي اختالالت سا ًبم ثجشد.

 

  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  در هحوذرضب ثختیبری . دکتر هجیذ هیر هصالیی . دکت
 

 ارائه ثه صورت ظخنرانی روغ تذریط:

 

 Power Pointویذئو پروشکتور و نرم افسار  وظبیل آهوزؼی :

 

 ظنجػ و ارزؼیبثی 

ظهن از نوره کل)ثر  روغ       آزهوى

 حعت درصذ(

 ظبػت تبریخ 

 10:30 4/9/98 5 ػَال تـشیحی کوئیس

 - - - - ترم آزهوى هیبى 

هتؼبقجب هـخق  هتؼبقجب هـخق هیـَد 90 آصهَى تؼتی آزهوى پبیبى ترم

 هیـَد

حضور فؼبل در 

 کالض

 ثِ كَست هؼتوش ثِ كَست هؼتوش 5 پشػؾ ؿفبّی

 

  هقررات کالض و انتظبرات از دانؽجو:
دس كَست تؼذاد غیجت ثیؾ اص حذ هجبص دسع آًْب حزف  داًـجَیبى ثبیؼتی حضَس ثِ هَقغ ٍ هٌظن دس کالع داؿتِ ثبؿٌذ.

 خَاّذ ؿذ. دس صهبى حضَس دس کالع ثبیؼتی جَ ّوشاُ ثب احتشام هتقبثل ٍ تَجِ کبهل ثِ هطبلت اسائِ ؿذُ حبکن ثبؿذ.

 دس توبم جلؼبت کالع، ثبیؼتی قجال هطلت جلؼِ ثؼذ سا هطبلؼِ کٌٌذ ٍ دس اسصیبثی کالػی ؿشکت فؼبل ًوبیٌذ.
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   ٍ دکتش ًبیت ػلی سضَاًی دکتش ّبدی هظفشینبم و اهضبی هذرض:  

 پشٍفؼَس صّشُ سحیوی نبم و اهضبی هذیر گروه:
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 هبریب ؼیروانیدکتر  دانؽکذه: EDOنبم و اهضبی هعئول 

 

 :تبریخ ارظبل                                     1/7/98تبریخ تحویل:   
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 (ػلوم آزهبیؽگبهیکبرؼنبظی پیوظته  )رؼته  2ثیوؼیوی ذول زهبنجنذی درضج                           

 صجح 12تب  10ؼنجه دو روز و ظبػت جلعه :                                    

 

 هذرض هوضوع هر جلعه              (دوؼنجه هب) تبریخ جلعه

 هظفشی دکتش ّبدی هؼشفی ثبفت ٍ ػولشد قلت ٍ ثیوبسیْبی قلجی 22/7/98 1

2 29/7/98 
 

تَاى تـخیلی ثیَهبسکشّبی قلجی )تؼشیف، اًَاع، 

 هبسکشّبی ػٌتی(آًْب ٍ 

 دکتش ّبدی هظفشی

3 6/8/98 
 

هؼشفی کجذ ٍ  -ثیَهبسکشّبی جذیذ قلجی

 LFTsٍ  ػولکشدّبی آى

 دکتش ّبدی هظفشی

4 13/8/98 
 

، اٍسُ ٍ آهًَیبک ٍ لیپیذّب، داسٍّبهتبثَلیؼن 

 ذاصُ گیشی آًْباّویت ثبلیٌی ٍ اً

 دکتش ّبدی هظفشی

5 20/8/98 
 

هتبثَلیتْبی کجذی ٍ ًقؾ ثیَهبسکشی آًْب دس 

 ٍ اختالالت ّوشاُ ثب یشقبى ثیوبسی کجذی

 دکتش ّبدی هظفشی

6 27/8/98 
 

ًخبػی ٍ پبساهتشّبی هختلف -ثشسػی هبیغ هغضی

 آى

   ًبیت ػلی سضَاًیدکتش 

7 4/9/98 
 

   ًبیت ػلی سضَاًیدکتش  ی هختلف آىثشسػی هبیغ هفللی ٍ پبساهتشّب

8 11/9/98 
 

   ًبیت ػلی سضَاًیدکتش  ثشسػی هبیؼبت ػشٍصی ٍ پبساهتشّبی هختلف آى

9 18/9/98 
 

ٍ پبساهتشّبی  ثشسػی ٍ آًبلیض ادساس )هبکشٍػکَپیک

 ظبّشی ٍ ؿیویبیی(

   ًبیت ػلی سضَاًیدکتش 

آًبلیض  ثشسػی ٍ آًبلیض ادساس )هیکشٍػکَپیک ٍ 25/9/98 10

 سػَة ادساس دس ثیوبسیْب(

   ًبیت ػلی سضَاًیدکتش 

 ثشسػی ٍ آًبلیض ادساس ) پشٍتئیٌْب، فلضات، کبتکَل 2/10/98 11

 هیٌْب ٍ هتبثَلیتْبی آًْب دس ادساس(آ

   ًبیت ػلی سضَاًیدکتش 

 دکتش ّبدی هظفشی اختالالت حبهلگی ٍ تؼتْبی غشثبلگشی  9/10/98 12

 


