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 صی :اْضاف استصا

 صر پایاٌ ْر صٔرِ از صاَػجٕ اَتظار يی رٔص 
 : پرتَٕگاری اضاضیيؼرفی صرش ، يُاتغ ، يمضيّ ، اصٕل  – 1
 ( اْضاف صرش را تػرح ًَایض  1-1
 . اصٕل کهی َذِٕ تٕنیض پرتٕ ایکص را تػریخ ٔتشػٓای اصهی اليپ پرتٕ ایکص راَاو تثرص(  2-1
 صِ ٔضرٔرت رػایت آَٓا را تػریخ کُض.اصٕل اسالق درفّ ای سٕص را َاو تر( 3-1
تػریخ ًَایض . اصٕل کهی داکى تر آزيَٕٓای رٔتیٍ پرتَٕگاری را( 4-1  
 : آياصِ ضازی تجٓیسات پرتَٕگاری ترای اجرای آزيَٕٓای رایج پرتَٕگاریآغُایی تا  -2
 را تػریخ کُض . ری آَرا ػٕايم يٕثر تر اَتشاب َٕع ٔاَضازِ کاضت يُاضة ترای ْر پرتَٕگاری ٔطرزلرارگی(  1-2
 . کارترصتاتػٓای ػًٕصی ٔيذٕری راتٕضیخ صْض اًْیت تاتع يرکسی صر پرتَٕگاری راتػریخ ٔ( 2-2
َٔمع آٌ را ترکیفیت تصأیر ٔصٔزتاتػی تیًاراٌ تیاٌ تػریخ کُض  اًْیت ٔضرٔرت يذضٔصضازی يیضاٌ تاتع صرپرتَٕگاری را(  3-2

 کُض.
 ٕاصم اضتاَضارص پرتَٕگاری را نیطت َٔمع آَرا تر تسرگًُایی ٔتٓى ریشتگی تصٕیر تػریخ کُض.( فاصهّ کإََی راتؼریف,ف4-2
 .( غیهض یا ضپر دفاظتی غضص تُاضهی را تا تٕجّ تّ,جُص,ضشايت, جایگاِ لرار گیری ٔغکم آٌ ٔيٕارص کارترص تٕضیخ صْض5-2
  

 ت,يچ صضت(آغُایی تا رٔغٓای پرتٕ َگاری از اَضاو فٕلاَی) اَگػتاٌ,صض – 3
 را تػریخ کُض . اضتشٕآَای تػکیم صُْضِ صضت غايم يچ,کف ٔ اَگػتاٌ را َاو ترصِ ٔترتیة لرارگیری آَٓا (  1-3
ًَا ْای پرتَٕگاری يٕرص اضتفاصِ صر را تػریخ کُض  َادیّ صضت يٕرص َیازصرپرتَٕگاری تجٓیسات تیًارٔ َذِٕ آياصِ ضازی(  2-3

 گی ٔ ٔجٕص جطى سارجی صر َادیّ صضت را َاو تثرص.يٕارص يػکٕک تّ غکطتگی ,صررفت
 تػریخ کُض . ًَای رٔترٔ,َیًرر ٔيایم از صضت را تا تٕجّ تّ طرز لرارگیری ػضٕ,کاضت,يذم ضاَتر ٔثاتت ضازی ػضٕ( 3-3
 .تا تٕجّ تّ طرز لرارگیری ػضٕ,ضاَتر ٔيٕارص کارترص آٌ تػریخ ًَایض catching ball( ًَای 4-3



 ػضٕ,کاضت,يذم ضاَتر ٔثاتت ضازی ػضٕ را تیًار, طرز لرارگیری َاو ترصِ ٔصر ْر ًَا يچ صضت را ٓای يؼًٕل از( پرتَٕگاری5-3
 .تػریخ کُض

 .تػریخ کُض ػضٕ,کاضت,يذم ضاَتر ٔثاتت ضازی ػضٕ راتیًار,طرز لرارگیری  (ًَای اضکافٕئیض, تَٕم کارپال را تا تٕجّ ت6-3ّ
 

                                                                                  ضاػض ٔ يفصم آرَج  از اضتشٕآَایآغُایی تا رٔغٓای پرتَٕگاری  – 4

 را تػریخ کُض  ضاػض ٔ يفصم آرَج  اضتشٕآَای   ( آَاتٕيی راصیٕنٕژیک1-4

 یًار, ػضٕ,کاضت,يذم ضاَتر ٔثاتت ضازی ػضٕ رايؼًٕل از ضاػض را َاو ترصِ ٔصر ْر ًَا طرز لرارگیری ت( رٔغٓای پرتٕ َگاری 2-4
 .تػریخ کُض

 

يؼًٕل از يفصم آرَج را َاو ترصِ ٔصر ًَا ْای رٔترٔ,َیًرر ,يایم ٔيذٕری طرز لرارگیری تیًار,ػضٕ, رٔغٓای پرتٕ َگاری  3-4
 .تػریخ کُض کاضت ,يذم ضاَتر ٔثاتت ضازی ػضٕ را

                                                                 اضتشٕاٌ تازٔ-َی تازٔغُاست رٔغٓای پرتَٕگاری از اَتٓای تذتا  - 5

 را تػریخ کُض . اضتشٕاٌ تازٔ( آَاتٕيی راصیٕنٕژیک 1-5

را َاو ترصِ ٔصر ْر ًَا طرز لرارگیری تیًار, ػضٕ,کاضت,يذم ضاَتر ٔثاتت ضازی  اضتشٕاٌ تازٔپرتَٕگاریٓای يؼًٕل از  (2-5
 .تػریخ کُض ػضٕ را

 

 تػریخ کُض  Trans Thoracic تُّ اضتشٕاٌ تازٔ را صر ًَایتشع اصٕل پرتٕ َگاری از َذِٕ آياصِ ضازی تیًارٔ( 3-5

 آغُایی تا رٔغٓای پرتٕ َگاری از ضر اضتشٕاٌ تازٔ ٔيفصم غاَّ – 6

 تػریخ کُض را  ضر اضتشٕاٌ تازٔ ٔيفصم غاَّ( آَاتٕيی راصیٕنٕژیک 1-6
 را تػریخ کُض . فٕلاَی تازٔ ٔغاَّ  1/ 3ازضر ٔ َیًررٔ  کراش تیثم،  رٔترٔ,اتهیکی پرتٕ َگاری صر ٔضؼیتٓای ( ًَاْا 6- 2
 ( ًَای يذٕری از غیار تای ضپیتال تازٔ را تػریخ کُض.3-6
ار, طرز لرارگیری تیً از يفصم غاَّ را تا تٕجّ تّ Strykersَیًرر ًَٔاْای پرتٕ َگاری صر ٔضؼیتٓای رٔترٔ, (4-6

 .تػریخ کُض ػضٕ,کاضت,يذم ضاَتر ٔثاتت ضازی ػضٕ را
 

 تررضی اصٕل ٔ رٔغٓای پرتَٕگاری از يفصم آکرٔيیٕ کالٔیکٕالر ٔاضتشٕاٌ کتف – 7
 .تػریخ کُضرا َضَٔٓای اطراف يفصم غاَّ أ ت  يفصم آکرٔيیٕ کالٔیکٕالر ٔاضتشٕاٌ کتفآَاتٕيی راصیٕنٕژیک (  1-7

طرز لرارگیری  تا تٕجّ تّرا  ,ضاب اضکاپٕالر ٔترش يیُٕر تاَضٌٔ ْای ایُفرا ٔ ضٕپرا اضپایُاتٕشپرتٕ َگاری از ٔضؼیت (2-7
 .تػریخ کُض تیًار, ػضٕ,کاضت,يذم ضاَتر ٔثاتت ضازی ػضٕ را

ری طرز لرارگی را تا تٕجّ تّ را َاو ترصِ ٔضؼیتٓای ایطتاصِ يمایطّ ایرٔغٓای پرتَٕگاری از يفصم آکرٔيیٕ کالٔیکٕالر( 3-7
 .تػریخ کُض تیًار, ػضٕ,کاضت,يذم ضاَتر ٔثاتت ضازی ػضٕ را

دانتٓای سٕاتیضِ,َػطتّ ٔایطتاصِ را صر ٔضؼیتٓای رر َٔیًرر ٔيایم صر  کتف ٔزٔائض اضتشٕاٌاز پرتٕ َگاری ٔضؼیت ( 4-7
 تػریخ کُض.

 : آغُایی تا رٔغٓای پرتَٕگاری از ترلِٕ ٔ يفصم اضترَٕکالٔیکٕالر -1

طرز لرارگیری  را َاو ترصِ ٔضؼیتٓای رٔترٔ,يذٕری ٔنرصٔتیک را تا تٕجّ تّاضتشٕاٌ ترلِٕ رتَٕگاری از رٔغٓای پ( 1-1
 .تػریخ کُض تیًار, ػضٕ,کاضت,يذم ضاَتر ٔثاتت ضازی ػضٕ را

رارگیری طرز ل را َاو ترصِ ٔضؼیتٓای رٔترٔ,َیًرر ٔ يایم را تا تٕجّ تّيفصم اضترَٕکالٔیکٕالر رٔغٓای پرتَٕگاری از ( 2-1
 تػریخ کُض تیًار, ػضٕ,کاضت,يذم ضاَتر ٔثاتت ضازی ػضٕ را

 آزيٌٕ يیاٌ ترو  – 9
 ( تررضی کارآیی رٔظ تضریص 1-9
 ( تػٕیك فراگیراٌ تّ تالظ تیػتر جٓت یاصگیری يطانة 2-9
 ( رفغ اتٓايات ٔ اغکاالت ادتًانی يطانة آيٕستّ غضِ 3-9
 % ضٕاالت پاضز صذیخ تضْض.61( از فراگیر اَتظار يی رٔص دضالم تّ 4-9
 ( از فراگیر اَتظار يی رٔص پاضز صذیخ کم ضٕاالت را تػریخ کُض.5-9
 

                                                                                                                                                                               آغُایی تا  تکُیکٓای پرتَٕگاری از اَگػتاٌ ٔکف پا  – 11
 را تػریخ کُض اضتشٕآَای تػکیم صُْضِ صضت غايم يچ,کف ٔ اَگػتاٌ را َاو ترصِ ٔترتیة لرارگیری آَٓا (  1-11

گیری تیًار, طرز لرار را َاو ترصِ ٔضؼیتٓای رٔترٔ,َیًرر ٔ يایم را تا تٕجّ تّپا رٔغٓای پرتَٕگاری از (  2-11
 . تػریخ کُضػضٕ,کاضت,يذم ضاَتر ٔثاتت ضازی ػضٕ 

طرز لرارگیری تیًار,  تا تٕجّ تّ ( پرتَٕگاری کف پا صر ٔضؼیت ایطتاصِ صر تررضی کف پای صاف ٔاَذراف اَگػتاٌ پا را3-11
 . تػریخ کُضػضٕ,کاضت,يذم ضاَتر ٔثاتت ضازی ػضٕ 

طرز لرارگیری تیًار, ػضٕ,کاضت,يذم ضاَتر  تا تٕجّ تّ را را جٓت تررضی کج پایی ْای ياصرزاصی Kite( پرتَٕگاری تٕضؼیت 4-11
 . تػریخ کُضٔثاتت ضازی ػضٕ 

 
 



 اصٕل پرتَٕگاری از اضتشٕآَای يچ پا ,پاغُّ,يفصم ضاب تاالر – 11
تا  را تذتاَی ,تا تذًم ٔزٌ تضٌ ٔ يایم-گسیال فٕلاَیفٕلاَی ٔآ-را صر ٔضؼیتٓای َیًرر,آگسیال تذتاَی پرتَٕگاری از اضتشٕاٌ پاغُّ (1-11

 . تػریخ کُضطرز لرارگیری تیًار, ػضٕ,کاضت,يذم ضاَتر ٔثاتت ضازی ػضٕ  تٕجّ تّ

 . تػریخ کُضطرز لرارگیری تیًار, ػضٕ,کاضت,يذم ضاَتر ٔثاتت ضازی ػضٕ  تا تٕجّ تّ پرتَٕگاری از يفاصم ضاب تاالر را( 2-11

طرز لرارگیری  تا تٕجّ تّ ز يفصم يچ پا را صر ٔضؼیتٓای رٔترٔ,َیًرر يایم صاسهی ٔسارجی ًَٔای يٕرتیص راپرتَٕگاری ا (3-11
 .تػریخ کُضتیًار, ػضٕ,کاضت,يذم ضاَتر ٔثاتت ضازی ػضٕ 

 

 تکُیکٓای پرتَٕگاری از يفصم يچ پا ٔضاق پا  – 12
طرز لرارگیری تیًار,  تا تٕجّ تّ ایم صاسهی ٔسارجی راپرتَٕگاری از يفصم يچ پا را صر ٔضؼیتٓای رٔترٔ,َیًرر ي (1-12

 .تػریخ کُضػضٕ,کاضت,يذم ضاَتر ٔثاتت ضازی ػضٕ 
 
طرز لرارگیری تیًار, ػضٕ,کاضت,يذم ضاَتر ٔثاتت ضازی  تا تٕجّ تّ پرتَٕگاری از يفصم يچ پا را صر ًَای يٕرتیص را( 2-12

 .تػریخ کُضػضٕ 
 ٓای ضاق را تػریخ کُض.( آَاتٕيی راصیٕنٕژیک اضتشٕا3-12َ
طرز لرارگیری  تا تٕجّ تّ رٔترٔ,َیًرر يایم ضاق را ٔضؼیتٓای پرتَٕگاری از اضتشٕآَای ضاق پا را َاو ترصِ ٔضؼیتٓای( 4-12

 .تػریخ کُضتیًار, ػضٕ,کاضت,يذم ضاَتر ٔثاتت ضازی ػضٕ 
    

 تکُیکٓای پرتَٕگاری از يفصم زإَ,فضای تیٍ کُضیهی ٔکػکک  - 13
 .تػریخ کُضپرتَٕگاری از يفصم زإَرا  آَاتٕيی راصیٕنٕژیک ٔيٕارص کارترص (1-13
طرز لرارگیری تیًار,  تا تٕجّ تّ پرتَٕگاری از يفصم زإَرا صر ٔضؼیتٓای رٔترٔ,َیًرر يایم صاسهی ٔسارجی را( 2-13

 .تػریخ کُضػضٕ,کاضت,يذم ضاَتر ٔثاتت ضازی ػضٕ 
طرز لرارگیری تیًار, ػضٕ,کاضت,يذم ضاَتر  تا تٕجّ تّ را ًَاْای رٔترٔ ,َیًرر ٔآگسیال  کػکک را صر( تصٕیر ترصاری از 3-13

 .تػریخ کُضٔثاتت ضازی ػضٕ 
تػریخ تّ يٕارص کارترص ، آياصگیٓای تیًار ، َٕع ٔ صٔز ياصِ داجة ٔ ًَاْای پرتٕ َگاری را تا تٕجّ  آرترٔگرافی زإَ( آزيٌٕ 4-13

 .کُض
طرز لرارگیری تیًار, ػضٕ,کاضت,يذم  تا تٕجّ تّ را ,تاَم ٔیٕآگسیال از فضای ایُترکَٕضیالر صر زإَ ریًَاْای پرتٕ َگا (5-13

 .تػریخ کُضضاَتر ٔثاتت ضازی ػضٕ 
 

 ٔ يفصم ْیپ آغُایی تا رٔغٓای پرتٕ َگاری از اضتشٕاٌ راٌ  –14
 .تػریخ کُضرا  ٔ يفصم ْیپاضتشٕاٌ راٌ  آَاتٕيی راصیٕنٕژیک( 1-14
طرز لرارگیری تیًار,  تا تٕجّ تّ پرتَٕگاری از اضتشٕاٌ راٌ را صر ٔضؼیتٓای رٔترٔ,َیًرر ,کراش تیثم را( 2-14

 .تػریخ کُضػضٕ,کاضت,يذم ضاَتر ٔثاتت ضازی ػضٕ 
طرز  تا تٕجّ تّ پرتَٕگاری از يفصم ْیپ را صر ٔضؼیتٓای رٔترٔ,َیًرر ,کراش تیثم,یک طرفّ ٔ يمایطّ ای ,( 3-14

 .تػریخ کُضًار, ػضٕ,کاضت,يذم ضاَتر ٔثاتت ضازی ػضٕ لرارگیری تی
 

 فتگی ْای ياصرزاصی يفصم ْیپ صررصر–آغُایی تا رٔغٓای پرتٕ َگاری از گرصٌ اضتشٕاٌ راٌ  – 15
 نگٍ ساصرِ, ٔ اطفال 

 را تػریخ کُض نگٍ ساصرِآَاتٕيی راصیٕ نٕژیک ( 1-15

 را جّ چرسػٓای الزو پاصر ٔضؼیتٓای رٔترٔ َٔیًرر ٔفراگ نگگرصٌ فًٕر را تا تٕپرتَٕگاری از اصٕل اَجاو ( 15- 2
 .تػریخ کُضطرز لرارگیری تیًار, ػضٕ,کاضت,يذم ضاَتر ٔثاتت ضازی ػضٕ  تا تٕجّ تّ

طرز لرارگیری تیًار,  تا تٕجّ تّ ٔيایم از نگٍ ساصرِ راصرٔضؼیتٓای سٕاتیضِ ٔایطتاصِ( راصیٕگرافی رٔترٔ َٔیًرر 3-15
 .تػریخ کُضَتر ٔثاتت ضازی ػضٕ ػضٕ,کاضت,يذم ضا

 ٔيفاصم ضاکرٔایهیاک ضًفیس پٕتیص,اضتاتهٕوآغُایی تا رٔغٓای پرتٕ َگاری از  -16

 .تػریخ کُضطرز لرارگیری تیًار, ػضٕ,کاضت,يذم ضاَتر ٔثاتت ضازی ػضٕ  ًَای تافم از دفرِ اضتاتهٕو راتا تٕجّ تّ(1-16
طرز لرارگیری تیًار, ػضٕ,کاضت,يذم  تا تٕجّ تّ AP ,PAتیص را صرًَای (ٔضؼیتٓای پرتَٕگاری يذٕری از ضًفیس پ2-16ٕ

 .تػریخ کُضضاَتر ٔثاتت ضازی ػضٕ 
 ٔضؼیتٓای پرتَٕگاری يذٕری از يفاصم ضاکرٔایهیاک را صر ٔضؼیتٓای يایم لضايی ٔ سهفی ,یکطرفّ ٔيذٕری صٔ طرفّ (3-16

 .تػریخ کُضثاتت ضازی ػضٕ طرز لرارگیری تیًار, ػضٕ,کاضت,يذم ضاَتر ٔ تا تٕجّ تّ
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 جضٔل زياٌ تُضی ترَايّ
 
 

 

 
 

 ٔضیهــّ رٔظ تـضریص يـضرش يٕضٕع ْر جهطّ تاریز

 ,يؼرفی صرش ، يُاتغ ، ارزغیاتی يمضياتی 1
 يمضيّ ،غُاست اصٕل کهی پرتَٕگاری

 

يذًض رضٕل 
 تٕدیضَیا

ضشُراَی ، پرضع ٔ پاضز ، 
 ًَایع اضالیض

صیتاپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 ترص

آياصِ ضازی تجٓیسات پرتَٕگاری تا  آغُایی 2
 ترای اجرای آزيَٕٓای رایج پرتَٕگاری

يذًض رضٕل 
 تٕدیضَیا

ضشُراَی ، پرضع ٔ پاضز ، 
 ًَایع اضالیض

صیتاپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 ترص

آغُایی تا رٔغٓای پرتٕ َگاری از اَضاو  3
 فٕلاَی) اَگػتاٌ,صضت,يچ صضت(

يذًض رضٕل 
 تٕدیضَیا

،  ضشُراَی ، پرضع ٔ پاضز
 ًَایع اضالیض

صیتاپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 ترص

آغُایی تا رٔغٓای پرتَٕگاری از  4
 ضاػض ٔ يفصم آرَج  اضتشٕآَای

 

يذًض رضٕل 
 تٕدیضَیا

ضشُراَی ، پرضع ٔ پاضز ، 
 ًَایع اضالیض

صیتاپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 ترص

غُاست رٔغٓای پرتَٕگاری از اَتٓای  5
 اضتشٕاٌ تازٔ-تذتاَی تازٔ

يذًض رضٕل 
 دیضَیاتٕ

ضشُراَی ، پرضع ٔ پاضز ، 
 ًَایع اضالیض

صیتاپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 ترص

آغُایی تا رٔغٓای پرتٕ َگاری از ضر  6
 اضتشٕاٌ تازٔ ٔيفصم غاَّ

 

يذًض رضٕل 
 تٕدیضَیا

ضشُراَی ، پرضع ٔ پاضز ، 
 ًَایع اضالیض

صیتاپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 ترص

تررضی اصٕل ٔ رٔغٓای پرتَٕگاری از  7
یٕ کالٔیکٕالر ٔاضتشٕاٌ يفصم آکرٔي

 کتف
 

يذًض رضٕل 
 تٕدیضَیا

ضشُراَی ، پرضع ٔ پاضز ، 
 ًَایع اضالیض

صیتاپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 ترص

آغُایی تا رٔغٓای پرتَٕگاری از ترلِٕ ٔ  1
 يفصم اضترَٕکالٔیکٕالر

يذًض رضٕل 
 تٕدیضَیا

ضشُراَی ، پرضع ٔ پاضز ، 
 ًَایع اضالیض

صیتاپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 ترص

يذًض رضٕل  يٌٕ يیاٌ تروآز 9
 تٕدیضَیا

ضشُراَی ، پرضع ٔ پاضز ، 
 ًَایع اضالیض

صیتاپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 ترص

آغُایی تا  تکُیکٓای پرتَٕگاری از اَگػتاٌ  11
 ٔکف پا

يذًض رضٕل 
 تٕدیضَیا

ضشُراَی ، پرضع ٔ پاضز ، 
 ًَایع اضالیض

صیتاپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 ترص

ی يچ پا اصٕل پرتَٕگاری از اضتشٕآَا 11
 ,پاغُّ,يفصم ضاب تاالر

يذًض رضٕل 
 تٕدیضَیا

ضشُراَی ، پرضع ٔ پاضز ، 
 ًَایع اضالیض

صیتاپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 ترص

تکُیکٓای پرتَٕگاری از يفصم يچ پا ٔضاق  12
 پا

يذًض رضٕل 
 تٕدیضَیا

ضشُراَی ، پرضع ٔ پاضز ، 
 ًَایع اضالیض

صیتاپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 ترص

ی از يفصم تکُیکٓای پرتَٕگار 13
 زإَ,فضای تیٍ کُضیهی ٔکػکک

 

يذًض رضٕل 
 تٕدیضَیا

ضشُراَی ، پرضع ٔ پاضز ، 
 ًَایع اضالیض

صیتاپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 ترص

آغُایی تا رٔغٓای پرتٕ َگاری از  14
 ٔ يفصم ْیپ اضتشٕاٌ راٌ 

 

يذًض رضٕل 
 تٕدیضَیا

ضشُراَی ، پرضع ٔ پاضز ، 
 ًَایع اضالیض

صیتاپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 صتر

آغُایی تا رٔغٓای پرتٕ َگاری از گرصٌ  15
فتگی ْای ياصرزاصی رصر–اضتشٕاٌ راٌ 
 يفصم ْیپ صر

 نگٍ ساصرِ, ٔ اطفال

يذًض رضٕل 
 تٕدیضَیا

ضشُراَی ، پرضع ٔ پاضز ، 
 ًَایع اضالیض

صیتاپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 ترص

آغُایی تا رٔغٓای پرتٕ َگاری از  16
ٔيفاصم  ضًفیس پٕتیص,اضتاتهٕو

 یهیاکضاکرٔا
 

يذًض رضٕل 
 تٕدیضَیا

ضشُراَی ، پرضع ٔ پاضز ، 
 ًَایع اضالیض

صیتاپرٔژکتٕر ، ٔایت 
 ترص

    


