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 تاری بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلسِاّذاف ٍیژُ رف

 جلسِ اٍل

 ثب هفَْم ظالهتی ٍ ثیوبریهؼرفی کالض ٍ درض ٍ آؼٌبیی داًؽجَیبى  ّذف کلی:

 :درپبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ :اّذاف ٍیصُ

 لَاًیي ٍ همررات کالظی را فرا گیرد. -1-1

 اّذاف آهَزؼی درض را فرا گیرد.  -2-1

 هفَْم ظالهتی ٍ ثیوبری را ثیبى کٌذ. -3-1

 دّذ. عَاهل هَثر ثر ظالهتی ٍ ثیوبری را ؼرح -4-1

 

 جلسِ دٍم

 ثب هٌؽب ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّب، ػَاهل هَحر در ایجبد ثیوبریآؼٌبیی داًؽجَیبى ّذف کلی: 

 

 : درپبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذاّذاف ٍیصُ

 تعریف ثیوبری را از دیذگبُ ّبی هختلف را ثیبى کٌذ. -1-2

 عَاهل هَثر در ایجبد ثیوبری را طجمِ ثٌذی ٍ ثیبى کٌذ.  -2-2

 عَاهل هَثر ٍ ریعک فبکتَر ّبی لبثل تعذیل ٍ غیر لبثل تعذیل را ثیبى کٌذ. -3-2

 ثیوبری ّبی ًئَپالظتیک ٍ عَاهل هَثر ثر ایجبد آًْب را ؼرح دّذ.  -4-2

 اًَاع رٍغ ّبی درهبًی در ثیوبری ّبی ًئَپالظتیک را فرا گیرد. -5-2

 

 جلسِ سَم

 (1)ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ظیعتن تٌفعی آؼٌبیی داًؽجَیبى ّذف کلی:

 آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی راُ َّایی را ؼرح دّذ. -1-3

 اًَاع صذاّبی تٌفعی را فرا گیرد. -2-3

 عالین ثبلیٌی در ثیوبری ّبی تٌفعی را فرار گیرد. -3-3

 ؼرح حبل ٍ ثررظی عولکرد ظیعتن تٌفعی ٍ ثیوبری ّبی ریَی را ؼرح دّذ. -4-3

 اًَاع رٍغ ّبی تؽخیصی کلیٌیکی ٍ پبراکلیٌیکی در ثیوبری ّبی ظیعتن تٌفعی را ثیبى کٌذ. -5-3

 اًَاع ًبرظبیی تٌفعی را ًبم ثجرد. -6-3

 

 چْارمجلسِ 

 (2) ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ظیعتن تٌفعی آؼٌبیی داًؽجَیبى ّذف کلی:

 :درپبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ :اّذاف ٍیصُ

 ِ را ثعٌبظذ.یثیوبریْبی هسهي اًعذادی راًَاع  -1-4

 .آظن را تعریف ًوبیذ -2-4

  .را ًبم ثجردک آظن کالظی ٍ عالئن ثبلیٌی -3-4

 درهبى ّب ٍ هرالجت در ثیوبراى آظوی را فرا گیرد. -4-4

 را تعریف ًوبیذ  ثرًٍؽیت -5-4

 .تَضیح دّذ را  درهبى ٍ هرالجت در ثرًٍؽیت -6-4
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 جلسِ پٌجن
 

 (3اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ظیعتن تٌفعی)آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب  ّذف کلی:

 :درپبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ :یصُاّذاف ٍ

 آهفیسم ریَی را ؼرح دّذ  -1-5

 هرالجت ٍ درهبى در ثیوبر آهیسم ریَی را فرا گیرد.    -2-5

 را ؼرح دّذ  (COPDثیوبری هسهي اًعذادی ریَی ) -3-5

 را فرا گیرد. COPDدر ثیوبر  هرالجت ٍ درهبى -4-5

 درهبى ّبی آى را فرا گیرد. پٌوًَی ٍ -5-5

 

 ضطن جلسِ
 (4)آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ظیعتن تٌفعی ّذف کلی: 

 :درپبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ :اّذاف ٍیصُ

 ادم حبد ریِ ٍ ظٌذرم دیعترض تٌفعی حبد را ؼرح دّذ. -1-6

 هرالجت ّب ٍ درهبى در ادى حبد ریِ را فرا گیرد. -2-6

 ًئَپالظتیک ریِ را فرا گیرد.ثیوبری ّبی  -3-6

 پٌَهَتَراکط ٍ ّوَتَراکط را ثؽٌبظذ. -4-6

 اتلکتبزی را ؼرح ٍ درهبى ّبی آى را فرا گیرد. -5-6

 آهجَلی ریِ را فرا گیرد ٍ درهبى ّبی آى را ثؽٌبظذ. -6-6

 ّفتن جلسِ
 (1آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ظیعتن قلجی)ّذف کلی: 

 ثبؼذ قبدر داًؽجَدر پبیبى اّذاف ٍیصُ: 

  آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی ظیعتن للجی را ؼرح دّذ. -1-7

 عَاهل هَثر در ایجبد ثیوبری ّبی للجی را فرا گیرد. -2-7

 رٍغ ّب ٍ آزهبیؽبت دظتگبُ للجی را فرا گیرد. -3-7

 تعت ّبی تؽخیصی در ارزیبثی ثیوبراى ظیعتن للجی را ؼرح دّذ. -4-7

 

 نّطتجلسِ 

 (2ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ظیعتن قلجی)آؼٌبیی داًؽجَیبى ّذف کلی: 

 ثبؼذ قبدر داًؽجَدر پبیبى  اّذاف ٍیصُ:

 ّبیپرتبًعیَى ظیعتویک را تعریف ٍ اًَاع آى را ؼرح دّذ. -1-8

 درهبى ّب ٍ هرالجت ّبی ّبیپرتبًعیَى اٍلیِ ٍ ثبًَیِ را فرا گیرد. -2-8

 ثجرد.ثحراى ّبی ّبیپرتبًیعَى را ؼرح دّذ ٍ درهبى ّبی آى را ًبم  -3-8

 درهبى ّبی غیر دارٍیی در ّبیپرتبًعیَى را فرا گیرد -4-8

 

 ًْنجلسِ 

 (3آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ظیعتن قلجی)ّذف کلی: 
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 ثبؼذ قبدر داًؽجَ در پبیبى اّذاف ٍیصُ:

 ًبرظبیی للجی را تعریف ٍ طجمِ ثٌذی کٌذ. -1-9

 گیرد.راُ ّبی تؽخیص ٍ درهبى ًبرظبیی للجی را فرا  -2-9

 ثیوبری ّبی ایعکویک للجی ٍ عَاهل هَثر ثر آى را ؼرح دّذ. -3-9

 آًصیي صذری را تعریف ٍ راُ ّبی تؽخیص آى را فرا گیرد. -4-9

 دّن جلسِ
 (4آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ظیعتن قلجی)ّذف کلی: 

 

 ثبؼذ قبدر داًؽجَ در پبیبى اّذاف ٍیصُ:

 اًفبرکتَض للجی را ثؽٌبظذ ٍ از ّن افتراق دّذ.ظٌذرم کرًٍری حبد ٍ  -1-11

 ظٌذرم کرًٍری حبد ٍ اًفبرکتَض را فرا گیرد. ٍ غیر دارٍیی درهبى ّبی دارٍیی -2-11

 اًذٍکبردیت ٍ  هیَکبردیت را ثؽٌبظذ. -4-11

 اختالالت دریچِ ّبی للجی ٍ درهبى ّبی آًْب را ثؽٌبظذ.  -5-11

 ؼرح دّذ. اًَاع دریچِ ّبی للجی ٍ هرالجت ّبی آى را -6-11

 

 یازدّن جلسِ
 (1آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ظیعتن ػرٍقی)ّذف کلی: 

 

 ثبؼذ قبدر داًؽجَ در پبیبى اّذاف ٍیصُ:

 ثیوبری ّبی ثرگر، ترٍهجَفلجیت ٍ عَهل هَثر در ثرٍز آًْب را فرا گیرد. -1-11

 ترٍهجَفلجیت را ثؽٌبظذ.ٍ ، ریٌَد درهبى ّبی دارٍیی ٍ غیر دارٍیی در ثرگر  -2-11

 رٍهجَز ٍریذ عومی ٍ عَاهل هَثر ثر آى را ثؽٌبظذ.تعلل، تؽخیص ٍ درهبى  -3-11

 اًَاع دارٍ ّبی ضذ اًعمبدی ٍ هرالجت ّبی ٌّگبم اظتفبدُ از آًْب را ؼرح دّذ. -4-11

 

 دٍازدّن جلسِ

 (2آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ظیعتن ػرٍقی)ّذف کلی: 

 ثبؼذ قبدر داًؽجَ در پبیبى  ٍیصُ:اّذاف 

 داخل عرٍلی هٌتؽر را فرا گیرد.اختالل  -1-12

 را ؼرح دّذ. ترٍهجَ آهجَلیعَاهل هَثر ثر ایجبد  -3-12

 گیرد. را فرا ترٍهجَ آهجَلیدرهبى ّب ٍ هرالجت ّب در  -3-12

 علل، تؽخیص ٍ درهبى در ٍاریط را فرا گیرد. -4-12

 سیسدّن جلسِ
 آة ٍ الکترٍلیت ٍ اّویت آى در ثذىآؼٌبیی داًؽجَیبى ثب هفَْم ّذف کلی: 

 

 :ثبؼذ قبدر داًؽجَ در پبیبى اّذاف ٍیصُ:

 اّویت آة ٍ الکترٍلیت ثر ظیعتن ّبی هختلف ثذى  را فرا گیرد -1-13

 عَاهل هَثر در تغییرات آة ٍ الکترٍلیت در ثذى را ؼرح دّذ.-2-13

 ثؽٌبظذ.هکبًیعن ّبی ججراًی ٍ ّوَظتبز آة ٍ الکترٍلیت در ثذى را -3-13

 اثرات ثیوبری ّب ٍ دارٍّب ثر تغییرات الترٍلیتی را فرا گیرد. 4-13
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 چْاردّنجلسِ 
 آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع اختالالت الکترٍلیتیّذف کلی: 

 

 :ثبؼذ قبدر داًؽجَ در پبیبى اّذاف ٍیصُ:

 اختالالت ظذین )علل ، عالئن ، تؽخیص ٍدرهبى ( را ؼرح دّذ -1-14

 )علل ، عالئن ، تؽخیص ٍدرهبى ( را ؼرح دّذپتبظیناختالالت  -2-14

 )علل ، عالئن ، تؽخیص ٍدرهبى ( را ؼرح دّذ کلعین اختالالت-3-14

 )علل ، عالئن ، تؽخیص ٍدرهبى ( را ؼرح دّذفعفراختالالت -4-14
 

 پاًسدّنجلسِ 
 (1کلیَی )آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ظیعتن ّذف کلی: 

 

 :ثبؼذ قبدر داًؽجَ در پبیبى اّذاف ٍیصُ:

 دظتگبُ ادراری را ؼرح دّذ. فیسیَلَشی ٍ آًبتَهی -1-15

 کلیِ ، ٍظبیف آى ٍ ًمػ کلیِ ّب در ثذى را تَضیح دّذ.عولکرد  -2-15

 اختالالت هبدرزادی کلیِ: علل،عالئن ، ًحَُ تؽخیص ٍ درهبى آى را تَضیح دّذ. -3-15

 اختالالت گلَ هرٍلی کلیِ: علل،عالئن ، ًحَُ تؽخیص ٍ درهبى آى را تَضیح دّذ.-4-15 

 ثیوبریْبی عفًَی کلیِ: علل،عالئن ، ًحَُ تؽخیص ٍ درهبى آى را تَضیح دّذ.-5-15 

 

 ضاًسدّنجلسِ 
 (2کلیَی )آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ظیعتن ّذف کلی: 

 

 :ثبؼذ قبدر داًؽجَ پبیبىدر  اّذاف ٍیصُ:

 اختالالت هثبًِ ای را تَضیح دّذ.-1-16

 اًَاع ظٌگ ّبی ادراری ٍ علل ایجبد ظٌگ ٍ ًحَُ درهبى ّریک را ثطَر هفصل ؼرح دّذ. -2-16

 اختالالت پیؽبثراُ را تَضیح دّذ.-3-16 

 ًئَپالظن ّبی حبلت ٍ ًحَُ تؽخیص ٍ درهبى آى را ؼرح دّذ. -4-16 

 ًبرظبیی کلیِ ٍ اًَاع حبد ٍهسهي آى را تَضیح دّذ. -5-16 

 ظرطبى کلیِ را ثیبى ًوبیذ.  -6-16

 

 جلسِ ّفذّن
 (3کلیَی )آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ظیعتن ّذف کلی: 

 

 :ثبؼذ قبدر داًؽجَ در پبیبى اّذاف ٍیصُ:

 .ًبرظبیی حبد کلیَی را فرا گیرد-1-16

 ًبرظبیی هسهي کلیَی را فرا گیرد. -2-16

 درهبى ّبی ثیوبراى ثب ًبرظبیی حبد ٍ هسهي کلیَی را فرا گیرد-3-16 

 ثیوبری هراحل اًتْبیی کلیَی را ثؽٌبظذ. -4-16 

 درهبى ّبی جبیگسیي ّوَدیبلیس ٍ دیبلیس صفبلی را فرا گیرد. -5-16 
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 ّیجذّن
 (1خًَی )آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ّذف کلی: 

 

 ثبؼذ قبدر داًؽجَ در پبیبى اّذاف ٍیصُ:

 اًَاع آًوی را ؼرح دّذ. درهبىٍ،،تؽخیص ،  عالئن  عللم خًَی ٍاًَاع آى : -1-18

 را ؼرح دّذ. درهبىٍ،،تؽخیص ، عالئن  علللَظوی ٍاًَاع آى : -2-18

 دّذ.تَضیح هًٌََکلئَز عفًَی ٍ ًحَُ تؽخیص ٍ درهبى آى را  -3-18
 

 

 ًَزدّن جلسِ
 (2خًَی )آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ّذف کلی: 

 

 ثبؼذ قبدر داًؽجَ در پبیبى اّذاف ٍیصُ:
 

 اختالالت اًعمبدی را ثؽٌبظذ ٍ تَضیح دّذ. -1-19

 دّذ.َّچگیي ٍ اًَاع اى را تَضیح  -2-19

 دّذ. پَرپَرا ٍ اًَاع آى را ؼرح -3-19

 اًعمبد داخل عرٍلی هٌتؽر، علل ایجبد آى ٍ ًحَُ هرالجت ٍ درهبى آى را ؼرح دّذ.  -4-19

 را تَضیح دّذ. ٍاصَل هرالجت ٍدرهبى  ّوَفیلی  -5-19
 

 بیستن جلسِ
 ّوَظتبز ٍ خًَریسی در جراحی ّبآؼٌبیی داًؽجَیبى ثب  ّذف کلی:

 

 ثبؼذ قبدر داًؽجَ در پبیبى ٍیصُ:اّذاف 
 

 هکبًیعن ّبی اًعمبد در داخل ثذى را ثؽٌبظذ. -1-21

 عَاهل هَثر در هعیر اًعمبد داخلی ٍ خبرجی را ؼرح دّذ. -2-21

 رٍغ ّبی کبّػ حًَریسی در جراحی را ؼرح دّذ. -3-21

 ٍغ ّبی جبیگسیي خَى ٍ فرٍادُ ّبی خًَی در خًَریسی را فرا گیرد -4-21
 

 ٍ یکن بیستن جلسِ
 آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع فراٍردُ ّبی خًَی ٍ ّوٍَیصٍالًطّذف کلی: 

 

 ثبؼذ قبدر داًؽجَ در پبیبى اّذاف ٍیصُ:

 اًَاع خَى ٍ فرآٍردُ ّبی خًَی ٍ ًحَُ ًگْذاری را ثؽٌبظذ.-1-21

 هَارد هصرف ٍ الذهبت لجل از تسریك ّر کذام از فرآٍردُ ّبی خًَی را فرا گیرد.-2-22

 ًحَُ هرالجت حیي تسریك فرآٍردُ ّبی خًَی را فرا گیرد.-3-22

 عَارض خَى ٍ فرآٍردُ ّبی خًَی را فرا گیرد.-4-22
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 دٍم ٍ بیست جلسِ
 (1آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب تعت ّبی آزهبؼگبّی )ّذف کلی: 

 

 ثبؼذ قبدر داًؽجَ در پبیبى اّذاف ٍیصُ:

 .ًوًَِ ّب را ثؽٌبظذ اًَاع لَلِ ّبی آزهبیػ ٍ ًکبت جوع آٍری-1-22

 اًَاع آزهبیؽبت خًَی ٍ ظلَلی رٍتیي در ثخػ ّب را ثؽٌبظذ -2-22

 آزهبیؽبت ثیَؼیوی  رٍتیي خَى را فرا گیرد. -3-22

 آزهبیؽبت َّرٍهًَی ًوًَِ ّبی رٍتیي خَى را فرا گیرد. -4-22

 
 

 سَمبیست ٍجلسِ 
 (2آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب تعت ّبی آزهبؼگبّی ) ّذف کلی:

 

 ثبؼذ قبدر داًؽجَ در پبیبى ٍیصُ:اّذاف 

 آزهبیػ کؽت ًوًَِ ّبی ترؼحبت ٍ خَى را فرا گیرد.-1-23
 آزهبیػ آًسیوی ًوًَِ ّبی خَى را ثؽٌبظذ. -2-23

 تعت ّبی اًعمبدی خَى را فرا گیرد. -3-23

 ؼرایط ًگْذاری ًوًَِ ّبی خَى را فرا گیرد.-4-23
 

 بیست ٍ چْارمجلسِ 
 داًؽجَیبى ثب تعت ّبی رادیَلَشیآؼٌبیی ّذف کلی: 

 

 

 :ثبؼذ قبدر داًؽجَ در پبیبى اّذاف ٍیصُ:

 اًَاع تعت ّبی رادیَلَشیک ٍ آهبدُ ظبزی ثریب آى را ثؽٌبظذ-1-24

 اًَاع تعت ّبی عکط ثرداری ظی تی ٍ آهبدُ ظبزی را ؼرح دّذ.-2-24

 ٍ هرالجت ّبی آى را فرا گیرد. MRIاًَاع تعت ّبی -3-24

 تعت ّبی ظًََگرافی ٍ آهبدُ ظبزی ثرای آى را ثؽٌبظذ اًَاع-4-24
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  آخریي ٍیرایص  ترجوِ ضذُ هٌابغ: 

 

 
 

 

 1-Basics of Anesthesia. Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller Latest ed 

2- Nurse Anesthesia. Nagelhout J, Zaglaniczny. Latest ed 

 آخریي چبح        ثیوبریْبی داخلی ّبریعَى        -3

 پرظتبری ثیوبری ّبی داخلی جراحی ثرًٍس ٍ ظَدراث          آخریي چبح-4

 هطبلت ارائِ ؼذُ در کالض -4
 

 رٍش تذریس: 
 ظخٌراًی . پرظػ ٍ پبظخ ، ثحج گرٍّی 

 رساًِ ّای کوک آهَزضی: 

 ٍیذئَپرٍشکتَرکبهپیَتر ٍ ایٌترًت، تختِ ٍایت ثرد، 

 

 سٌجص ٍ ارزضیابی

 ساػت تاریخ ًورُ رٍش آزهَى آزهَى

 11-11:32 1/1/89 درصذ ًورُ کل 02 چْار گسیٌِ ای  آزهَى هیاى دٍرُ

 12:32 32/12/89 درصذ ًورُ کل92 چْار گسیٌِ ای آزهَى پایاى ترم

  آهَزضیطی جلسات  درصذ ًورُ کل 12 (فؼبلیت در کالض، )تحقیق فؼالیتْای آهَزضی

 

 هقررات درس ٍاًتظارات از داًطجَ:
ذ از داًؽجَیبى هحترم اًتظبر هیرٍدکِ ثب تَجِ ثِ اّویت درض ٍ تٌَع هٌبثغ ٍ تَجِ ثِ هحذٍدیت زهبًی جْت ّر چِ ثْتر ثرگسار ؼذى ایي ٍاح   -

 درظی ثِ ًکبت زیر تَجِ فرهبییذ. 

 حضَر هٌظن ٍ دقیق در کالض   -

 ؼرکت در فؼبلیتْبی داخل کالظی ٍ ثحج گرٍّی   -

 رجَع ثِ هٌبثغ هؼرفی ؼذُ   -

 هطرح کردى ظَاالت جلعِ قجل در اثتذای جلعِ ثؼذی  -

 خبهَغ کردى تلفي ّبی ّوراُ  -

 .در صَرت ػذم تؽکیل کالض ثِ ّر ػلتی، کالض ججراًی ثب ّوبٌّگی آهَزغ تؽکیل خَاّذ ؼذ -
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 1بیواری ّای داخلی جراحی جذٍل زهاًبٌذی درس 

   (11-11ساػت(، چْارضٌبِ ّا )11- 11ساػت سِ ضٌبِ ّا ): کالس رٍز ٍ ساػت جلسِ

 هذرس هَضَع ّر جلسِ تاریخ جلسِ

 کاٍیاى ًژاد ثب هفَْم ظالهتی ٍ ثیوبریهؼرفی کالض ٍ درض ٍ آؼٌبیی داًؽجَیبى  09/1/89 1

 کاٍیاى ًژاد ثٌذی ثیوبری ّب، ػَاهل هَحر در ایجبد ثیوبریثب هٌؽب ٍ طجقِ آؼٌبیی داًؽجَیبى  3/1/89 0

 کاٍیاى ًژاد (1آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ظیعتن تٌفعی) 1/9/89 3

 کاٍیاى ًژاد (2آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ظیعتن تٌفعی) 12/9/89 1

 کاٍیاى ًژاد (3ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ظیعتن تٌفعی)آؼٌبیی داًؽجَیبى  11/9/89 5

 کاٍیاى ًژاد (4آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ظیعتن تٌفعی) 19/9/89 1

 کاٍیاى ًژاد (1آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ظیعتن قلجی) 11/9/89 9

 کاٍیاى ًژاد (2داًؽجَیبى ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ظیعتن قلجی)آؼٌبیی  01/9/89 1

 کاٍیاى ًژاد (3آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ظیعتن قلجی) 05/9/89 8

 کاٍیاى ًژاد )آزهَى هیبى ترم( (4آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ظیعتن قلجی) 1/1/89 12

 کاٍیاى ًژاد (1آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ظیعتن ػرٍقی) 0/1/89 11

 کاٍیاى ًژاد (2آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ظیعتن ػرٍقی) 8/1/89 10

ًژادکاٍیاى  آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب هفَْم آة ٍ الکترٍلیت ٍ اّویت آى در ثذى 15/1/89 13  

 کاٍیاى ًژاد آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع اختالالت الکترٍلیتی   00/1/89 11

 کاٍیاى ًژاد (1آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ظیعتن کلیَی ) 03/1/89 15

 کاٍیاى ًژاد (2آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ظیعتن کلیَی ) 08/1/89 11

 کاٍیاى ًژاد (3آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی ظیعتن کلیَی ) 32/1/89 19

 کاٍیاى ًژاد (1آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی خًَی ) 1/8/89 11

 کاٍیاى ًژاد (2آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع ٍ طجقِ ثٌذی ثیوبری ّبی خًَی ) 9/8/89 18

 کاٍیاى ًژاد آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب ّوَظتبز ٍ خًَریسی در جراحی ّب 13/8/89 02

 کاٍیاى ًژاد آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًَاع فراٍردُ ّبی خًَی ٍ ّوٍَیصٍالًط   11/8/89 01

 کاٍیاى ًژاد (1آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب تعت ّبی آزهبؼگبّی ) 02/8/89 00

 کاٍیاى ًژاد (2ّبی آزهبیؽکبّی)آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب تعت  01/8/89 03

 کاٍیاى ًژاد آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب تعت ّبی رادیَلَشی 09/8/89 01

 

 

 

 

 داًؽکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هعئَل       رظَل کبٍیبى ًصادًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:       رظَل کبٍیبى ًصادًبم ٍ اهضبی هذرض: 

  تبریخ ارظبل :                                          18/6/97تبریخ ارظبل:                       18/6/97 تبریخ تحَیل:                  


