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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

 98-97 اول نیوعبل  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

 

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

 ًحَُ اًذاصُ گیشی آًْب دس پبتَفیضیَلَطی دػتگبّْبی هختلف ثذى
 

( جهت هر جلعه یک هذف: )هذاف کلی جلعبت ا
.  ٍ ثیَهبسکشّبی هشتجط 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-MB)ػٌتی 

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

 اكلی کجذ

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

ٍ اػبع سٍؽ اًذاصُ گیشی آًْب  اّویت اٍسُ ٍ آهًَیبک

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

ٍ هقبیؼِ افتشاقی اختالالت ّوشاُ ثب یشقبى  سکشّبی کجذی دس اًَاع ثیوبسیْبی کجذثیَهب

هختلف  یًحَُ گضاسؽ پبساهتش ّب صٍیآًبل یؿگبُیآصهب یسٍؿْب,  یًخبع یهغض عیهب کیپبتَلَط ساتییتغ یثشسع -6

  کیهًََلَطیٍ ا کیٍ ػشٍلَط کیٍلَطیکشٍةیم,  کیتَلَطیع, ییهبیٍؽیة

 ییهبیٍؽیهختلف ة یًحَُ گضاسؽ پبساهتش ّب صٍیآًبل یؿگبُیآصهب یسٍؿْب,  یهفلل عیهب کیپبتَلَط ساتییتغ یثشسع -7

 کیهًََلَطیٍ ا کیٍ ػشٍلَط کیٍلَطیکشٍةیم,  کیتَلَطیع,

ًحَُ گضاسؽ پبساهتش  صٍیآًبل یؿگبُیآصهب یسٍؿْب,(   کبسدیجٌت ٍ پش, پلَس ) یػشٍص ػبتیهب کیپبتَلَط ساتییتغ یثشسع -8

 کیهًََلَطیٍ ا کیٍ ػشٍلَط کیٍلَطیکشٍةیم,  کیتَلَطیع, ییهبیٍؽیختلف ةم یّب

ٍ  ًحَُ  ییایمیؽ,  یکیصیف, یهبکشٍػکَح صیآًبل,  ّبیهبسیة سیٍ ػب یٍیکل ییّبیهبسیادساس دس ة کیپبتَلَط ساتییتغ یثشسع-9

هختلف   یگضاسؽ پبساهتش ّب

ٍ ًحَُ  یکشٍػکَحیم صیآًبل یؿگبُیآصهب یسٍؿْب,  یٍیکل ییّبیهبسیادساس دس ة یکشٍػکَحیم کیپبتَلَط ساتییتغ یثشسع -10

هختلف دس سػَة ادساس    یگضاسؽ پبساهتش ّب

, دس ادساس  یػٌبكش فلض,  ىیکشٍآلجَمیم, ادساس   ىیػبػتِ  ؿبهل پشٍتئ 24ادساس   یهتفشقِ ٍ تخلق ؿبتیآصهب یثشسع-11

 ّب آًْب دس ادساس   تیّب  ٍ هتبثَل ىیکبتبکَالم

  اختالالت حبهلگی ٍ تؼتْبی غشثبلگشیآؿٌبیی ثب  -12

 :اهذاف ویصه ثه تفکیک اهذاف کلی هر جلعه
 

ٍ  ECG، آؿٌبیی ثب آًبتَهی ٍ ػولکشد قلت ٍ قؼوتْبی هختلف آى، هؼشفی کلی ثیوبسیْبی قلجی :اول هذف کلی جلعه
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  ثیَهبسکشّبی هشتجط

  :اولجلعه اهذاف ویصه 
. تجط ثب اًذام قلت، ثیوبسیْبی قلجی ٍ ثیَهبسکشّبی آىهؼشفی ٍاطّب ٍ تؼبسیف هش -1

تَكیف کلی هؼضل ثیوبسیْبی قلجی، ّضیٌِ ّبی ًبؿی اص آى ٍ سیؼک فبکتَسّبی هختلف  -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 آًْب : ؿبهل( ٍ ّوَػیؼتئیي CRP)س فبکتَس هْن ثیوبسی ػشٍق کشٍى

. CHFٍ  ، آتشٍاػکلشٍصACS ،MI: هؼشفی، تَكیف، ؿشح کلی ٍ ػالین ثیوبسیْبی هختلف قلجی ؿبهل -4

تؼشیف ثیَهبسکشّب ٍ ٍیظگیْبی آًْب  -5

 

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

( CRPٍ  ، هیَگلَثیيCK-MB)هؼشفی 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  تغییشات تشٍپًَیٌْب دس خَى دس اثش اختالالت غیش قلجی اؿبسُ ثِ -3

ثیوبسیْبی قلجی ٍ ػشٍقی 

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

آى ٍ تَاى تـخیلی آًْب 

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

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

ٍ تَاى تـخیلی آى 

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

گیشی 

 

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

ٍ تؼتْبی ػولکشدی اكلی کجذ 

  :ظوم اهذاف ویصه جلعه
آؿٌبیی ثب الگَسیتن کلی تـخیق ٍ اسجبع كحیح هشحلِ ثِ هشحلِ ثیوبسی قلجی  -1

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

قلجی  ّبیپیـشفت ثیوبسیاًَاع ٍ ثش اػبع 

. هؼشفی کجذ ٍ ػولکشدّبی ثیَؿیویبیی، كفشاٍی ٍ ػلَلْبی کَپفش -3

هؼشفی کلی تؼتْبی اسصیبثی ػولکشد کجذ  -4

 

، هؼشفی ثیوبسیْبی ٍیشٍػی ٍ هضهي تَلیذ، هتبثَلیؼن ثیلی سٍثیي ٍ ثیوبسیْبی هشتجط ثب آى :چهبرمکلی جلعه هذف 

ٍ ً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 آًْب لیپیذّب ٍ ًوکْبی كفشاٍی تَكیف ًقؾ کجذ دس ثیَػٌتض   -2

ٍ دسهبى آى  لل، ػالینتَضیح اًَاع هختلف ّیپشثیلی سٍثیٌوی غیش هؼتقین، ع -3

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

تَلیذ ٍ هتبثَلیؼن اٍسُ تـشیح  -5
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ٍلیؼن ٍ اختالالت آهًَیبک هتبةؿشح  -6

هؼشفی کلی ثیوبسیْبی ٍیشٍػی ٍ هضهي کجذی  -7

 

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

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

  :پنجن اهذاف ویصه جلعه

ًقؾ ثبلیٌی آًْب  ٍ آًضیوْبی ثب ًقؾ ثیَهبسکشیتَلیذ کجذی  تَضیح -1

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

آًتی تشیپؼیي، ػشٍلَپالػویي ٍ فبکتَسّبی -1-آلفب، آلفبفتَپشٍتئیي)ً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 

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

ٍ هشٍس تغییشات فؼبلیت  ٍ تؼتْبی افتشاقی اختالالت ػبهل یشقبى تؼتْبی تفکیکی تـخیق ثیوبسیْبی کجذیتَضیح  -5

آًضیوْبی ثشخی هؼیشّبی هتبثَلیؼوی دس ثیوبسیْبی کجذی 

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

  هختلف  گضاسؽ پبساهتش ّبیآصهبیـگبّی آًبلیضٍ ًحَُ 

  :ؼؽناهذاف ویصه جلعه 

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

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

سٍؿْبی ؿٌبػبیی ٍ افتشاق ًوًَِ تشٍهبتیک اص خًَشیضی پبتَلَطیک  

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

.....  هقبدیش ٍ ؿوبسؽ ػلَلی ٍ ,هتبثَلیت دفؼی 

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

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

آصهبیـبت ػشٍلَطی ٍ ایوًََلَطی هبیغ ًخبع 

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

دس هبیغ ًخبع  ٍؿْبی هَلکَلی ؿٌبػبیی هیکشٍاسگبًیؼن ّبس

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

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

  هختلف  گضاسؽ پبساهتش ّبیآصهبیـگبّی آًبلیضٍ ًحَُ 

  :هفتن اهذاف ویصه جلعه
حبت هشتجط ثب آًبلیض هبیغ هفللی  ٍ ثیوبسیْبی دس گیش کٌٌذُ هفبكل هفبّین ٍ اكطال -1

ی هفلل یّبیهبسیة یکیپبتَلَط تیٍ اّن یطجقِ ثٌذ-2

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

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

.....  هقبدیش ٍ ؿوبسؽ ػلَلی ٍ ,آًضین ّب , اػیذ اٍسیک , پشٍتئیي , هبًٌذ قٌذ

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

 ّبیثبد یاصجولِ اتَ آًت کیهٌَلَطیا یآصهًَْباًذاص گیشی ػبیش هتبثَلیت ّب ٍ,ؿوبسؽ افتشاقی , لجَل قشهض ٍػفیذ  ػلَلْبی گ

س ٍ ؿٌبػبیی کشیؼتبل ّب دس هبیغ هفلل فبکتَ دیسٍهبتَئ کیػشٍلَط اصهَى, ٍ اجضائ کوپلوبى

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

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

 یـگبّی آًبلیضٍ ًحَُ گضاسؽ پبساهتش ّبی هختلف  آصهب یسٍؿْب,ػشٍصی اتکبسثشد آًبلیض هبیغ,  پلَس ٍ هبیغ پشیکبسد 

  :هؽتن اهذاف ویصه جلعه

جٌت    , حفشات ٍ فضبی ؿکوی ٍ ثیوبسیْبی دس گیش کٌٌذُ   ػشٍصی اتهفبّین ٍ اكطالحبت هشتجط ثب آًبلیض هبیغ -1

هشتجط  یّبیهبسیة یکیپبتَلَط تیٍ اّن یطجقِ ثٌذ-2

ًحَُ ٍؿشایط اػتبًذاسد اًتقبل ٍ ًگْذاسی ًوًَِ  , ًحَُ ًوًَِ گیشی ,   ػشٍصی اتآؿٌبیی ثب سٍؿْبی آػپیشاػیَى هبیغ -3

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

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

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

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

اصجولِ  کیهٌَلَطیا یآصهًَْبٍ   LDH, آهیالص ,  ADAّبی ػٌجؾ ّبی آًضیوی هبًٌذ آًضین  ,ؿوبسؽ افتشاقی  ,ٍػفیذ 

 CEAات ػشٍصی هبًٌذ دس هبیغتَهَس هبسکشّبی ؿٌبػبیی ,  ٍ اجضائ کوپلوبى ّبیثبد یاتَ آًت

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

 ات ػشٍصیای هَلکَلی ؿٌبػبیی هیکشٍاسگبًیؼن ّب دس هبیغآؿٌبیی ثب سٍؿِ

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

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

 پبساهتش ّبی هختلف  

  :نهن اهذاف ویصه جلعه
  فیضیکَ ؿیویبی ٍ هیکشٍػکَپی ادساسهفبّین ٍ اكطالحبت هشتجط ثب آًبلیض  -1

هشتجط  یّبیهبسیة یکیپبتَلَط تیٍ اّن یطجقِ ثٌذ-2

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

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

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

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

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

ٍ اًجبم  سٍؿْبی آصهبیـگبّی آًبلیض, دس ثیوبسیْبیی کلیَی ء سػَة ادساسکشیؼتبل ّب ٍ ػبیش اجضا, ػیلٌذس ّبی ادساسی 

   دس سػَة ادساس ٍ ًحَُ گضاسؽ پبساهتش ّبی هختلفهیکشٍػکَپی 

  : دهن اهذاف ویصه جلعه

هفبّین ٍ اكطالحبت هشتجط ثب آًبلیض هیکشٍػکَپی ادساس   -1

  هختلف یّبیهبسیة اس دستغییشات هیکشٍػکَپی ادس یکیپبتَلَط تیٍ اّن یطجقِ ثٌذ-2

ػلَلْبی ػیتَلَطیک ٍ اّویت کلیٌیکی آًْب ؿبهل پبساهتش ّبی  دس تـخیقآصهبیـگبّی ٍ ًکبت هْن  آؿٌبیی ثب سٍؿْب -3

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

گضاسؽ دّی  

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

. اّویت کلیٌیکی ٍ ًحَُ گضاسؽ , ادساسی  کشیؼتبل ّبیآؿٌبیی ثب سٍؿْب ٍ ًکبت هْن آصهبیـگبّی دس تـخیق اًَاع  -5

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

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

ادساسی    یکبتبکَالهیي ّب, ػٌبكش فلضی دس ادساس , آهیٌِ ّب ٍهتبثَلیت ّبی ادساسی آًْب

 : یبزده ام اهذاف ویصه جلعه
ػبػتِ ٍ آصهبیـبت هشػَم ٍ اّویت کلیٌیکی  24ًگْذاسًذُ ّب دس ادساس , ًگْذاسی ٍ اًتقبل , آؿٌبیی ثب ًحَُ جوغ آٍسی  -1

ایي  پبساهتش ّب  

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

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

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

   اختالالت حبهلگی ٍ تؼتْبی غشثبلگشی : دوازده ام جلعه هذف کلی

 : دوازده ام اهذاف ویصه جلعه
تَضیح هشاحل هختلف حبهلگی، ًقؾ جفت، َّسهًَْبی جفتی ٍ هبیغ آهٌیَتیک  -1

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

کشیي اًذٍ

اسصیبثی ػالهت هبدس ٍ جٌیي ٍ تؼتْبی آصهبیـگبّی  -3

( HELLPحبهلگی ًبثجب، پشُ اکالهپؼی، ػٌذسم )اختالالت حبهلگی  -4

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

 

 :در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ

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

اًَاع ثیوبسیْبی قلجی، ػالین ٍ . ٍ اجضاء آًشا ثـٌبػذ ECGهٌحٌی . ػَاهل سیؼک دس ثشٍص ثیوبسیْبی قلجی سا ًبم ثجشد

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

سا ثـٌبػذ ٍ ثب ًقـْبی فیضیَلَطیک  BNPتشپًَیٌْب ٍ . ثیَهبسکشّبی قذیوی ثیوبسی قلجی سا ًبم ثجشددٍم جلؼِ دس پبیبى  -2

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

ػبیش ثیَهبسکشّبی پشکبسثشد قلجی ٍ اػتفبدُ ّبی آًْب سا ًبم ثجشد . ا سا تَضیح دّذثیَهبسکشّب سا ؿٌبختِ ٍ داهٌِ طجیؼی تؼتِ

. ٍ سٍؿْبی اًذاصُ گیشی آًْب ٍ هکبًیؼن ؿٌبػبیی ؿبى سا فشا گیشد

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

. ٍیظگیْبی ثبفت کجذ سا فشا گیشد ٍ ػولکشدّبی اكلی هتبثَلیکی ٍ ایوًََلَطیک کجذ ٍ هجبسی كفشاٍی سا ًبم ثجشد. دسا ثـٌبع

اًَاع . سا فشاگیشد اثَلیؼن داسٍّب، اٍسُ، آهًَیبک، لیپیذّب ٍ ًوکْبی كفشاٍیًقؾ کجذ دس هتچْبسم دس پبیبى جلؼِ  -4

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

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

سا ؿٌبختِ ٍ .... هیي ٍ ، آلجَآلفبفتَپشٍتئیيهؼیشّبی ثیَػٌتضی هْن کجذ ٍ هحلَالتی ّوچَى پٌجن دس پبیبى جلؼِ  -5

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

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

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

. کجذی سا ًبم ثجشد

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

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

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

ًحَُ ٍؿشایط , ٍُ ًوًَِ گیشی ًح,  داًـجَ ثبیذ ثتَاًذ  هفبّین ٍتغییشات پبتَلَطیک هبیغ هفللی   ّفتندس پبیبى جلؼِ  -7

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

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

هبیغ پلَس یب ,هبیغ كفبقی آػیت )داًـجَ  ثبیذ ثتَاًذ  هفبّین ٍتغییشات پبتَلَطیک هبیؼبت ػشٍصی  ّـتنػِ دس پبیبى جل -8

خلَكیبت ٍ ًحَُ , ًگْذاسی ًوًَِ , ًحَُ ٍؿشایط اػتبًذاسد اًتقبل , ًحَُ ًوًَِ گیشی ,  کبسثشد,(   جٌت ٍ هبیغ پشیکبسد

ٍ ًحَُ گضاسؽ پبساهتش ّبی  سٍؿْبی آصهبیـگبّی آًبلیض, تشاًؼضٍداتیَ طجقِ ثٌذی هبیؼبت ػشٍصی ثِ هبیؼبت اگضٍداتیَ   

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

. ثیَؿیویبیی سا دس هبیغ ػشٍصی تَضیح ٍ ثیبى ًوبییذ

هقبدیش طجیؼی ٍ تغییشات پبتَلَطیک ادساس دس ثیوبسیْبیی کلیَی ٍ ػبیش , هفبّین  داًـجَ  ثبیذ ثتَاًذ  ًْندس پبیبى جلؼِ  -9
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سٍؿْبی آصهبیـگبّی آًبلیض هـخلبت فیضیکی ٍ ؿیویبیی ادساس ٍ ًحَُ , ؿیویبیی , فیضیکی , آًبلیض هبکشٍػکَپی, ثیوبسیْب 

.  گضاسؽ پبساهتش ّبی هختلف  سا ثیبى ًوبییذ

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

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

.   س سا تَضیح دّذٍ اًجبم هیکشٍػکَپی ٍ ًحَُ گضاسؽ پبساهتش ّبی هختلف دس سػَة ادسا

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

. ػبػتِ  ٍ سٍؿْبی اًذاصُ گیشی آًْب سا ثیبى ًوبیذ 24تخللی ادساس  

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

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

ای ؿٌبػبیی اختالالت هختلف حبهلگی سا تَضیح دّذ ٍ ًبٌّجبسیْبی هـَْس جٌیٌی ٍ تؼتِ .هبدس سا ًبم ثجشد ٍ تَكیف کٌذ

. کٌٌذُ ایي اختالالت سا ًبم ثجشد

 

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

 

 ارائه ثه صورت ظخنرانی :یطروغ تذر

 

 Power Pointویذئو پروشکتور و نرم افسار  :وظبیل آهوزؼی 

 

ظنجػ و ارزؼیبثی  

ثر )ظهن از نوره کلروغ       آزهوى 

( حعت درصذ

ظبػت تبریخ  

 9:30 26/2/97 5 ػَال تـشیحیکوئیس 

 - - - - ترم آزهوى هیبى 

هتؼبقجب هـخق  ف هیـَدهتؼبقجب هـخ 90 آصهَى تؼتیآزهوى 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

. الع ثبیؼتی جَ ّوشاُ ثب احتشام هتقبثل ٍ تَجِ کبهل ثِ هطبلت اسائِ ؿذُ حبکن ثبؿذدس صهبى حضَس دس ک. خَاّذ ؿذ

. دس توبم جلؼبت کالع، ثبیؼتی قجال هطلت جلؼِ ثؼذ سا هطبلؼِ کٌٌذ ٍ دس اسصیبثی کالػی ؿشکت فؼبل ًوبیٌذ

 

 

 

 

 

   ٍ دکتش ًبیت ػلی سضَاًی دکتش ّبدی هظفشی:  نبم و اهضبی هذرض
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 پشٍفؼَس صّشُ سحیوی :دیر گروهنبم و اهضبی م

 

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  10ؼنجه دو :روز و ظبػت جلعه                                     

 

 هذرض هوضوع هر جلعه              (دوؼنجه هب) تبریخ جلعه

 دکتش ّبدی هظفشیهؼشفی ثبفت ٍ ػولشد قلت ٍ ثیوبسیْبی قلجی  21/12/96 1

2 20/1/97 
 

تؼشیف، اًَاع، هبسکشّبی )ثیَهبسکشّبی قلجی 

 (ػٌتی

 دکتش ّبدی هظفشی

3 27/1/97 
 

هؼشفی کجذ ٍ  -ثیَهبسکشّبی جذیذ قلجی

 ػولکشدّبی آى

 دکتش ّبدی هظفشی

4 3/2/97 
 

، اٍسُ ٍ آهًَیبک ٍ لیپیذّب، داسٍّبهتبثَلیؼن 

 اّویت ثبلیٌی ٍ اًذاصُ گیشی آًْب

 دکتش ّبدی هظفشی

5 10/2/97 
 

هتبثَلیتْبی کجذی ٍ ًقؾ ثیَهبسکشی آًْب دس 

 ثیوبسی کجذی

 دکتش ّبدی هظفشی

6 17/2/97 
 

ًخبػی ٍ پبساهتشّبی هختلف -ثشسػی هبیغ هغضی

 آى

   ًبیت ػلی سضَاًیدکتش 

7 24/2/97 
 

   ًبیت ػلی سضَاًیدکتش  ثشسػی هبیغ هفللی ٍ پبساهتشّبی هختلف آى

8 31/2/97 
 

   ًبیت ػلی سضَاًیدکتش  ثشسػی هبیؼبت ػشٍصی ٍ پبساهتشّبی هختلف آى

9 7/3/97 
 

ٍ پبساهتشّبی  هبکشٍػکَپیک)ثشسػی ٍ آًبلیض ادساس 

 (ظبّشی ٍ ؿیویبیی

   ًبیت ػلی سضَاًیدکتش 

هیکشٍػکَپیک ٍ آًبلیض )ثشسػی ٍ آًبلیض ادساس  9/3/97 10

( سػَة ادساس دس ثیوبسیْب

   ًبیت ػلی سضَاًیدکتش 

 پشٍتئیٌْب، فلضات، کبتکَل) ثشسػی ٍ آًبلیض ادساس  16/3/97 11

( ادساسهیٌْب ٍ هتبثَلیتْبی آًْب دس آ

   ًبیت ػلی سضَاًیدکتش 

 دکتش ّبدی هظفشی اختالالت حبهلگی ٍ تؼتْبی غشثبلگشی  17/3/97 12

 


