
 

 داًؽکذُ

 ترهی قبلب ًگبرغ طرح درض

 

                                                               MRI یربرداریتصَ یٌیببل یّب ٍ جٌبِ ّب کیػٌَاى درض :  تکٌ

 شی پرتَؼٌبظیتکٌَلَ َظتِیپ یکبرؼٌبظ بىیهخبطببى: داًؽجَ

 42-41بِ ٌ: ؼریبِ ظَاالت فراگ ییظبػت پبظخگٍَاحذ(                                 2:)تؼذادٍاحذ

 یری(             هذرض: فبطوِ اه97-98دٍم وعبلیً ،41-46بِ ٌؼارائِ درض:   ) زهبى

 MRIیربرداریتصَ یّب عتنیظ یکیسیٍ اصَل ف یهقطؼ ی: آًبتَهبزیً ػیٍ پ درض
 

 

                                                                 MRI یزثزداریتقَ یٌیثبل یٍ جٌجِ ّب ّب هیتىٌدر پبیبى درط فزاگیزاى وبرثزد ٍ افَل اًجبم  ّذف کلی درض:

 هی آهَسًذ.در ثزرعی آًبتَهی ٍ ثیوبری عیغتن ّبی هختلف ثذى 
 

 ّذاف کلی جلعبت : )جْت ّر جلعِ یک ّذف(ا
 یٌیثبل یّب ٍ جٌجِ ّب هیتىٌجبم اًثب افَل ولی  هؼزفی درط، هٌبثغ، هؼزفی ًحَُ ارسؽیبثی، آؽٌبیی .1

   MRI    یزثزداریتقَ

                                                              MRI فیشیه پبراهتزّبی هْن هزٍر اجوبلی ثز .2

هَاد وٌتزاعت سای تشریمی، هؼزفی وَیل  هَارد وبرثزد ٍ ػذم وبرثزد، رٍػ ّبی آهبدُ عبسی ٍ تجَیشآؽٌبیی ثب  .3

 للجی یب تٌفغی Gating، اعتفبدُ احتوبلی اس عیغتن ّبی هختلف ّبی

 

 وَیل ّب آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح .4

هغش  ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعیی رتقَیزثزدا اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی ٍ

 )ثزرعی آًبتَهیه، خًَزیشی ّب، ثؼذ اس ػول جزاحی، گَػ داخلی(ٍ جوجوِ 

 

آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب  .5

ت سا در ثزرعی هغش ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاع

 ٍ جوجوِ )تَهَر ػقت ؽٌَایی، لَة توپَرال، فزع(  

 

آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب  .6

   ر ثزرعیٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا د

 اٍرثیت ٍ ّیپَفیش 

 

آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب  .7

 ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی

 ثبفت ًزم گزدى

 

ؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل آؽٌبیی ثب ٍض   .8

ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی 

  لفغِ عیٌِ، هذیبعتیٌَم

 

جِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَ .9



ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی 

  ثبفت عیٌِ

 

وَیل ّب آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح  .10

ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی 

 ؽىن ٍ لگي) وجذ، عیغتن ففزاٍی، رٍدُ وَچه، لَسالوؼذُ، ولیِ ّب(

 

حیح وَیل ّب آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة ف .11

ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی 

 ؽىن ٍ لگي) غذد ولیَی، هثبًِ، پزٍعتبت(

 

آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب   .12

 بة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعیٍ اًتخ

ؽبًِ، آرتزٍگزافی غیز هغتمین ؽبًِ، ثزرعی لغوت  ،(TMJ)فىی اعتخَاى ّب ٍ هفبفل) هفقل ؽبًِ گیجگبّی

 فَلبًی ثبسٍ.

آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ  .13

ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی 

 .اعتخَاى ّب ٍ هفبفل آرًج، عبػذ، هچ دعت، اًگؾتبى، هفقل ّیپ راى

حیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًب .14

ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی 

  .ساًَ ٍ لیگبهٌت ّب، لغوت تحتبًی هچ پب، تبًذٍى آؽیل، هچ پب، تَهَر ٍ ػزٍق اعتخَاى ّب ٍ هفبفل

ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی  .15

 ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی

بت ًخبػی گزدى، تَهَرال، دیغه، آثغِ،ضبیؼثزرعی ضبیؼبت اعتخَاًی، پؾتی) -عتَى هْزُ ای فمزات گزدًی

  تزٍهب، ؽىغتگی(

آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب  .16

 ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی

وزٍایلیبن )ثزرعی ضبیؼبت اعتخَاًی، تَهَرال، دیغه، آثغِ،ضبیؼبت ًخبػی ، عب -عتَى هْزُ ای فمزات ووزی

 تزٍهب، ؽىغتگی(

آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب   .17

آًضیَگزافی ك هَاد وٌتزاعت سا در ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشری

 -ؽزیبى ّبی ولیَی -آئَرت ؽىوی -ػزٍق دعت -ؽزیبى ّبی عبػذ -ؽزیبى ّبی اًذام فَلبًی -ػزٍق گزدى

 ؽزیبى ّبی لگي ٍ اًذام تحتبًی.

 

 

 اّذاف ٍیصُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ:
 

 ّذف کلی جلعِ اٍل: 
 

 اّذاف ٍیصُ جلعِ اٍل:
 یٌیثبل یّب ٍ جٌجِ ّب هیتىٌثب افَل اًجبم ولی  فی ًحَُ ارسؽیبثی، آؽٌبییهؼزفی درط، هٌبثغ، هؼز -4

  MRI    یزثزداریتقَ



 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 ( اّذاف درط را ؽزح دّذ.1-1

 ثیبى وٌذ. راMRI  یزثزداریتقَ یٌیثبل یّب ٍ جٌجِ ّب هیتىٌاًجبم  ولی افَل ( 2-1

 

                                                              MRI پبراهتزّبی هْن فیشیه هزٍر اجوبلی ثز -2

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ
 ؽزح دّذ.را  MRIافلی فیشیه ( هفبّین 1-2

 ؽزح دّذ.T1,T2.TR,TEسهبى ّبی آعبیؼ( 2-2

 ثیبى وٌذ. فبوتَرّبی ولی ثْیٌِ عبسی تقَیز را( 3-2

 ا ؽزح دّذ.( هفبّین  ولی آرتیفىت ّبی تقَیزی ر4-2

 

هَاد وٌتزاعت سای تشریمی، هؼزفی  آؽٌبیی ثب هَارد وبرثزد ٍ ػذم وبرثزد، رٍػ ّبی آهبدُ عبسی ٍ تجَیش -3

 للجی یب تٌفغی Gatingوَیل ّبی هختلف، اعتفبدُ احتوبلی اس عیغتن ّبی 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 را تَضیح دّذ. MRI(  وبرثزد ٍ ػذم وبرثزد آسهَى 1-3

 را ؽزح دّذ. ػ ّبی آهبدُ عبسی ٍ تجَیش هبدُ وٌتزاعت تشریمیرٍ( 2-3

 اًَاع وَیل ّبی هختلف را ثؾٌبعذ.( 3-3

 

 حیاًتخبة فح ،یهَرد ثزرع یىیآًبتَه ِیثب تَجِ ثِ ًبح یدر داخل گبًتز وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؽٌب -4

هَاد وٌتزاعت سا  كیَط ثِ تشرٍ ًىبت هزث یزثزداریتقَ یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیّب ٍ اًتخبة ثْ لیوَ

 (یگَػ داخل ،یّب، ثؼذ اس ػول جزاح یشیخًَز ه،یآًبتَه یهغش ٍ جوجوِ )ثزرع یدر ثزرع

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 یىیآًبتَه ِیثب تَجِ ثِ ًبح یدر داخل گبًتز وبریث یدّ تیثب ٍضؼهفبّین ، افَل ٍ تىٌیه ّبی هزتجظ ( 1-4

ٍ ًىبت هزثَط ثِ  یزثزداریتقَ یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیّب ٍ اًتخبة ثْ لیَو حیاًتخبة فح ،یهَرد ثزرع

گَػ  ،یّب، ثؼذ اس ػول جزاح یشیخًَز ه،یآًبتَه یهغش ٍ جوجوِ )ثزرع یهَاد وٌتزاعت سا در ثزرع كیتشر

 ؽزح دّذ. (یداخل
 

 

رد ثزرعی، اًتخبة فحیح آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَ -5

وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا 

 در ثزرعی هغش ٍ جوجوِ )تَهَر ػقت ؽٌَایی، لَة توپَرال، فزع(  

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

وبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ ثب ٍضؼیت دّی ثی هفبّین، افَل ٍ تىٌیه ّبی هزتجظ( 1-5

آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ 

ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی هغش ٍ جوجوِ )تَهَر ػقت ؽٌَایی، لَة توپَرال، 

 ؽزح دّذ.فزع(  

 

ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی  -6

وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا 

 اٍرثیت ٍ ّیپَفیش    در ثزرعی

 
 



 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی  هزتجظهفبّین، افَل ٍ تىٌیه ّبی ( 1-6

هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ 

 را ؽزح دّذ.اٍرثیت ٍ ّیپَفیش   تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی

 

 

 حیاًتخبة فح ،یهَرد ثزرع یىیآًبتَه ِیثب تَجِ ثِ ًبح یدر داخل گبًتز وبریث یدّ تیثب ٍضؼ آؽٌبیی  -7

هَاد وٌتزاعت سا  كیٍ ًىبت هزثَط ثِ تشر یزثزداریتقَ یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیّب ٍ اًتخبة ثْ لیوَ

 ثبفت ًزم گزدى یدر ثزرع

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 ِیثب تَجِ ثِ ًبح یدر داخل گبًتز وبریث یدّ تیثب ٍضؼ هفبّین، افَل ٍ تىٌیه ّبی هزتجظ( 1-7

ٍ  یزثزداریتقَ یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیّب ٍ اًتخبة ثْ لیوَ حیاًتخبة فح ،یهَرد ثزرع یىیآًبتَه

 ؽزح دّذ. ثبفت ًزم گزدى یهَاد وٌتزاعت سا در ثزرع كیًىبت هزثَط ثِ تشر

 
 

 

تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح  آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب  -8

وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در 

  ثزرعی لفغِ عیٌِ، هذیبعتیٌَم

 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

وبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی ثب ٍضؼیت دّی ثی هفبّین، افَل ٍ تىٌیه ّبی هزتجظ( 1-8

هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ 

 را ؽزح دّذ. تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی لفغِ عیٌِ، هذیبعتیٌَم

 

ب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ث آؽٌبیی -9

 اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی ثبفت عیٌِ

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ 

گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل هفبّین، افَل ٍ تىٌیه ّبی هزتجظ ثب ( 1-9

هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ 

 ؽزح دّذ. تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی ثبفت عیٌِ

 

 

د ثزرعی، اًتخبة فحیح آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَر -10

وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا 

 در ثزرعی ؽىن ٍ لگي) وجذ، عیغتن ففزاٍی، رٍدُ وَچه، لَسالوؼذُ، ولیِ ّب(

 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ هفبّین، افَل ٍ تىٌیه ّبی هزتجظ ثب ( 1-10 

آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ 

ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی ؽىن ٍ لگي) وجذ، عیغتن ففزاٍی، رٍدُ وَچه، 

 لَسالوؼذُ، ولیِ ّب(

 



 

یی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح آؽٌب  -11

وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا 

 در ثزرعی ؽىن ٍ لگي) غذد ولیَی، هثبًِ، پزٍعتبت(

 ذدر پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼ
ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هفبّین، افَل ٍ تىٌیه ّبی هزتجظ ثب ( 1-11

هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ 

 را ؽزح دّذ. ِ، پزٍعتبت(تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی ؽىن ٍ لگي) غذد ولیَی، هثبً

 

آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح  - 12

وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در 

، ؽبًِ، آرتزٍگزافی غیز هغتمین ؽبًِ، ثزرعی (TMJ)ِ گیجگبّی فىیاعتخَاى ّب ٍ هفبفل) هفقل ؽبً ثزرعی

 لغوت فَلبًی ثبسٍ.

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ        

ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هفبّین، افَل ٍ تىٌیه ّبی هزتجظ ثب ( 1-12

پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ  هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ

، ؽبًِ، آرتزٍگزافی (TMJ)اعتخَاى ّب ٍ هفبفل) هفقل ؽبًِ گیجگبّی فىی تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی

 غیز هغتمین ؽبًِ، ثزرعی لغوت فَلبًی ثبسٍ را ؽزح دّذ.
 

حیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًب -13

فحیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد 

 وٌتزاعت سا در ثزرعی اعتخَاى ّب ٍ هفبفل آرًج، عبػذ، هچ دعت، اًگؾتبى، هفقل ّیپ راى

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ هفبّین، افَل ٍ تىٌیه ّبی هزتجظ ( 1-13

آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ 

دعت، اًگؾتبى، ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی اعتخَاى ّب ٍ هفبفل آرًج، عبػذ، هچ 

 ؽزح دّذ. هفقل ّیپ راى

 

آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح  .14

وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا 

ًَ ٍ لیگبهٌت ّب، لغوت تحتبًی هچ پب، تبًذٍى آؽیل، هچ پب، تَهَر ٍ سا در ثزرعی اعتخَاى ّب ٍ هفبفل

  .ػزٍق

 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی  هفبّین، افَل ٍ تىٌیه ّبی هزتجظ ( 1-14

پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ  هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ

ساًَ ٍ لیگبهٌت ّب، لغوت تحتبًی هچ پب، تبًذٍى آؽیل،  تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی اعتخَاى ّب ٍ هفبفل

 ؽزح دّذ. هچ پب، تَهَر ٍ ػزٍق
 

اًتخبة فحیح آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی،   -15

وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در 

پؾتی)ثزرعی ضبیؼبت اعتخَاًی، تَهَرال، دیغه، آثغِ،ضبیؼبت ًخبػی  -عتَى هْزُ ای فمزات گزدًی ثزرعی



  گزدى، تزٍهب، ؽىغتگی(

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی  هفبّین، افَل ٍ تىٌیه ّبی هزتجظ ( 1-15

هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ 

)ثزرعی ضبیؼبت اعتخَاًی، تَهَرال، پؾتی -عتَى هْزُ ای فمزات گزدًی تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی

 را ؽزح دّذ. دیغه، آثغِ،ضبیؼبت ًخبػی گزدى، تزٍهب، ؽىغتگی(

 

 

آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح  -16

ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط 

عبوزٍایلیبن )ثزرعی ضبیؼبت اعتخَاًی، تَهَرال، دیغه،  -عتَى هْزُ ای فمزات ووزی در ثزرعی

 آثغِ،ضبیؼبت ًخبػی ، تزٍهب، ؽىغتگی(

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

حیِ آًبتَهیىی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًب هفبّین، افَل ٍ تىٌیه ّبی هزتجظ ( 1-16

هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ 

عبوزٍایلیبن )ثزرعی ضبیؼبت اعتخَاًی،  -عتَى هْزُ ای فمزات ووزی تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی

 تؾزیح وٌذ.ا تَهَرال، دیغه، آثغِ،ضبیؼبت ًخبػی ، تزٍهب، ؽىغتگی( ر

 

آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح  .17

وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا 

 -آئَرت ؽىوی -ػزٍق دعت -ى ّبی عبػذؽزیب -ؽزیبى ّبی اًذام فَلبًی -آًضیَگزافی ػزٍق گزدىدر 

 ؽزیبى ّبی لگي ٍ اًذام تحتبًی. -ؽزیبى ّبی ولیَی

 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی  هفبّین، افَل ٍ تىٌیه ّبی هزتجظ ( 1-17

راهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پب

 -ػزٍق دعت -ؽزیبى ّبی عبػذ -ؽزیبى ّبی اًذام فَلبًی -آًضیَگزافی ػزٍق گزدىتشریك هَاد وٌتزاعت سا در 

 تؾزیح وٌذ.ؽزیبى ّبی لگي ٍ اًذام تحتبًی را  -ؽزیبى ّبی ولیَی -آئَرت ؽىوی
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 عخٌزاًی، پزعؼ ٍ پبعخ، ارائِ وٌفزاًظ در والط رٍغ تذریط:

 

 هپیَتزوبپَیٌتز، صوتَر، ٍایت ثزد، ٍیذیَ پز ٍظبیل آهَزؼی :

 
 



 ظٌجػ ٍ ارزؼیببی 

 ظبػت تبریخ  ظْن از ًورُ کل)بر حعب درصذ( رٍغ       آزهَى

یه جلغِ در  1  کَئیس

 هیبى

//////////////////////// 

  21/2/98 4  ترم آزهَى هیبى 

هغبثك ثزًبهِ  12  آزهَى پبیبى ترم

 اهتحبًبت

 

حضَر فؼبل در 

 کالض

  در عَل تزم 3 

 

 اًتظبرات از داًؽجَ:هقررات کالض ٍ 

قَاًیي هَجَد در کالض را رػبیت کٌٌذ: حضَر ٍ خرٍج بِ هَقغ در کالض، ػذم اظتفبدُ از  .46

 تلفي ّوراُ در کالض، ػذم داؼتي غیبت غیر هَجِ(

 حضَر فؼبل داًؽجَیبى در بحث ّبی گرٍّی کالض .47

 هطبلؼِ هطبلب ارائِ ؼذُ ّرجلعِ ٍ اهبدگی برای پرظػ یب کَیس .48
 

 

 داًؽکذُ: EDOبم ٍ اهضبی هعئَلً   ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:             بی هذرض: ًبم ٍ اهض

 آقبی بیصى صبَر                  دکتر احعبى خذاهرادی                            فبطوِ اهیری      

 تبریخ ارظبل :        رظبل:                   تبریخ ا                     41/44/97تبریخ تحَیل:     

 



                                                                                                   MRI یربرداریتصَ یٌیببل یّب ٍ جٌبِ ّب کیتکٌ جذٍل زهبًبٌذی درض

 رٍز ٍ ظبػت جلعِ :

 

 هذرض هَضَع ّر جلعِ              تبریخ جلعِ

1 13/11/97 
 

ولی ثب  ؼزفی درط، هٌبثغ، هؼزفی ًحَُ ارسؽیبثی، آؽٌبییه

    یزثزداریتقَ یٌیثبل یّب ٍ جٌجِ ّب هیتىٌافَل اًجبم 

MRI   

ظخٌراًی، اظالیذ، پرظػ 

 ٍ پبظخ، بحث گرٍّی

2 20/11/97 
 

ظخٌراًی، اظالیذ، پرظػ                                                               MRI پبراهتزّبی هْن فیشیه هزٍر اجوبلی ثز

 ٍ پبظخ، بحث گرٍّی

3 27/11/97 
 

آؽٌبیی ثب هَارد وبرثزد ٍ ػذم وبرثزد، رٍػ ّبی آهبدُ 

عبسی ٍ تجَیش هَاد وٌتزاعت سای تشریمی، هؼزفی وَیل 

 Gatingّبی هختلف، اعتفبدُ احتوبلی اس عیغتن ّبی 

 للجی یب تٌفغی

ظخٌراًی، اظالیذ، پرظػ 

 گرٍّی ٍ پبظخ، بحث

4 4/12/97 
 

در داخل  وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییؽٌبآ

هَرد  یىیآًبتَه ِیثب تَجِ ثِ ًبح یگبًتز

ّب ٍ اًتخبة  لیوَ حیاًتخبة فح ،یثزرع

 یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیثْ

هَاد  كیٍ ًىبت هزثَط ثِ تشر یزثزداریتقَ

هغش ٍ جوجوِ  یوٌتزاعت سا در ثزرع

، ثؼذ اس ػول ّب یشیخًَز ه،یآًبتَه ی)ثزرع

 (یگَػ داخل ،یجزاح

ظخٌراًی، اظالیذ، پرظػ 

 ٍ پبظخ، بحث گرٍّی

5 11/12/97 
 

ثب تَجِ  یدر داخل گبًتز وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؽٌب

 لیوَ حیاًتخبة فح ،یهَرد ثزرع یىیآًبتَه ِیثِ ًبح

 یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیّب ٍ اًتخبة ثْ

هَاد وٌتزاعت  كیٍ ًىبت هزثَط ثِ تشر یزثزداریتقَ

 ،ییهغش ٍ جوجوِ )تَهَر ػقت ؽٌَا یسا در ثزرع

 لَة توپَرال، فزع(  

ظخٌراًی، اظالیذ، پرظػ 

 ٍ پبظخ، بحث گرٍّی

6 18/12/97 
 

در داخل  وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؽٌب

هَرد  یىیآًبتَه ِیثب تَجِ ثِ ًبح یگبًتز

ّب ٍ اًتخبة  لیوَ حیاًتخبة فح ،یثزرع

 یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیثْ

هَاد  كیٍ ًىبت هزثَط ثِ تشر یزثزداریتقَ

 شیپَفیٍ ّ تیاٍرث   یوٌتزاعت سا در ثزرع

ظخٌراًی، اظالیذ، پرظػ 

 ٍ پبظخ، بحث گرٍّی

7 25/12/97 
 

آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ 

ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ 

ٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ اًتخبة ثْی

ثبفت ًزم  ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی

 گزدى

ظخٌراًی، اظالیذ، پرظػ 

 ٍ پبظخ، بحث گرٍّی
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هَرد  یىیآًبتَه ِیثب تَجِ ثِ ًبح یگبًتز 

تخبة ّب ٍ اً لیوَ حیاًتخبة فح ،یثزرع

 یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیثْ

هَاد  كیٍ ًىبت هزثَط ثِ تشر یزثزداریتقَ

 ٌِ،یلفغِ ع یوٌتزاعت سا در ثزرع

 ٌَمیبعتیهذ

 ٍ پبظخ، بحث گرٍّی

9 24/1/98 
 

ثب تَجِ  یدر داخل گبًتز وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؽٌب

 لیوَ حیحاًتخبة ف ،یهَرد ثزرع یىیآًبتَه ِیثِ ًبح

 یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیّب ٍ اًتخبة ثْ

هَاد وٌتزاعت  كیٍ ًىبت هزثَط ثِ تشر یزثزداریتقَ

 ٌِیثبفت ع یسا در ثزرع

ظخٌراًی، اظالیذ، پرظػ 

 ٍ پبظخ، بحث گرٍّی

10  

31/1/98 

در داخل  وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؽٌب

هَرد  یىیآًبتَه ِیثب تَجِ ثِ ًبح یگبًتز

ّب ٍ اًتخبة  لیوَ حیخبة فحاًت ،یثزرع

 یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیثْ

هَاد  كیٍ ًىبت هزثَط ثِ تشر یزثزداریتقَ

ؽىن ٍ لگي) وجذ،  یوٌتزاعت سا در ثزرع

رٍدُ وَچه، لَسالوؼذُ،  ،یففزاٍ غتنیع

 (بّ ِیول

ظخٌراًی، اظالیذ، پرظػ 

 ٍ پبظخ، بحث گرٍّی

11  

7/2/98 

داخل گبًتزی ثب تَجِ ثِ  آؽٌبیی ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در

ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة فحیح وَیل ّب ٍ 

اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ 

ًىبت هزثَط ثِ تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی ؽىن ٍ 

 لگي) غذد ولیَی، هثبًِ، پزٍعتبت(

ظخٌراًی، اظالیذ، پرظػ 

 ٍ پبظخ، بحث گرٍّی

12 14/2/98 
 

در داخل  وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؽٌب

هَرد  یىیآًبتَه ِیثب تَجِ ثِ ًبح یگبًتز

ّب ٍ اًتخبة  لیوَ حیاًتخبة فح ،یثزرع

 یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیثْ

هَاد  كیٍ ًىبت هزثَط ثِ تشر یزثزداریتقَ

اعتخَاى ّب ٍ  یوٌتزاعت سا در ثزرع

 یجگبّیهفبفل) هفقل ؽبًِ گ

 نیهغتم زیغ یٍگزافآرتز (، ؽبًِ،TMJ)یفى

 ثبسٍ. یلغوت فَلبً یؽبًِ، ثزرع

ظخٌراًی، اظالیذ، پرظػ 

 ٍ پبظخ، بحث گرٍّی

13 21/2/98 
 

ثب تَجِ ثِ  یدر داخل گبًتز وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؽٌب

ّب ٍ  لیوَ حیاًتخبة فح ،یهَرد ثزرع یىیآًبتَه ِیًبح

ٍ  یزثزداریتقَ یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیاًتخبة ثْ

اعتخَاى  یهَاد وٌتزاعت سا در ثزرع كیًىبت هزثَط ثِ تشر

 پیّب ٍ هفبفل آرًج، عبػذ، هچ دعت، اًگؾتبى، هفقل ّ

  .اىر

ظخٌراًی، اظالیذ، پرظػ 

 ٍ پبظخ، بحث گرٍّی



14  

28/2/98 

در داخل  وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؽٌب

هَرد  یىیآًبتَه ِیثب تَجِ ثِ ًبح یگبًتز

ّب ٍ اًتخبة  لیوَ حیاًتخبة فح ،یثزرع

 یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیثْ

هَاد  كیٍ ًىبت هزثَط ثِ تشر یزثزداریتقَ

اعتخَاى ّب ٍ هفبفل  یوٌتزاعت سا در ثزرع

هچ پب،  یّب، لغوت تحتبً گبهٌتیساًَ ٍ ل

 هچ پب، تَهَر ٍ ػزٍق. ل،یآؽ بًذٍىت

ظخٌراًی، اظالیذ، پرظػ 

 ٍ پبظخ، بحث گرٍّی

15 
 

ثب ٍضؼیت دّی ثیوبر در داخل گبًتزی آؽٌبیی  4/3/98

ثب تَجِ ثِ ًبحیِ آًبتَهیىی هَرد ثزرعی، اًتخبة 

فحیح وَیل ّب ٍ اًتخبة ثْیٌِ پبراهتزّبی ٍ 

پزٍتىل ّبی تقَیزثزداری ٍ ًىبت هزثَط ثِ 

تشریك هَاد وٌتزاعت سا در ثزرعی عتَى هْزُ 

پؾتی)ثزرعی ضبیؼبت  -ای فمزات گزدًی

غه، آثغِ،ضبیؼبت اعتخَاًی، تَهَرال، دی

 ًخبػی گزدى، تزٍهب، ؽىغتگی(

ظخٌراًی، اظالیذ، پرظػ 

 ٍ پبظخ، بحث گرٍّی

16  

11/3/98 

در داخل  وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؽٌب

هَرد  یىیآًبتَه ِیثب تَجِ ثِ ًبح یگبًتز

ّب ٍ اًتخبة  لیوَ حیاًتخبة فح ،یثزرع

 یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیثْ

هَاد  كیثَط ثِ تشرٍ ًىبت هز یزثزداریتقَ

 یعتَى هْزُ ا یوٌتزاعت سا در ثزرع

 ی)ثزرع بنیلیعبوزٍا -یفمزات ووز

 غه،یتَهَرال، د ،یاعتخَاً ؼبتیضب

 (ی، تزٍهب، ؽىغتگ یًخبػ ؼبتیآثغِ،ضب

ظخٌراًی، اظالیذ، پرظػ 

 ٍ پبظخ، بحث گرٍّی

17  

18/3/98 

ثب تَجِ  یدر داخل گبًتز وبریث یدّ تیثب ٍضؼ ییآؽٌب

 لیوَ حیاًتخبة فح ،یهَرد ثزرع یىیآًبتَه ِیحثِ ًب

 یٍ پزٍتىل ّب یپبراهتزّب ٌِیّب ٍ اًتخبة ثْ

هَاد وٌتزاعت  كیٍ ًىبت هزثَط ثِ تشر یزثزداریتقَ

اًذام  یّب بىیؽز -ػزٍق گزدى یَگزافیسا در آًض

آئَرت  -دعت ٍقػز -عبػذ یّب بىیؽز -یفَلبً

ًذام لگي ٍ ا یّب بىیؽز -یَیول یّب بىیؽز -یؽىو

 .یتحتبً
 

ظخٌراًی، اظالیذ، پرظػ 

 ٍ پبظخ، بحث گرٍّی

 برًبهِ ػولیبتی هربَط بِ ٍاحذ برًبهِ ریسی آهَزؼی 
********************************************* 

S42 :اّذاف کَتبُ هذت 



ظ اًتقبة هغئَل ثلجت ثب حىن اعتخذاهی ثزای هزوش هْبرت ثبلیٌی ثب اّذاف ایجبد اًگیشُ ٍ حف -

 ثجبت در هغئَل هزوش اس عزف هؼبًٍت آهَسؽی داًؾگبُ )یه هبُ(

هؾخـ ؽذى هٌبثغ تبهیي ثَدجِ هَرد ًیبس هزوش هْبرتْبی ثبلیٌی ٍ هٌبثغ تبهیي تجْیشات هَرد  -

 هبُ 3-4ًیبس هزوش )هؼزفی هٌجغ ثبثت( 

 هؽخص ؼذى هٌببغ تبهیي بَدحِ هرکس هْبرتْبی ببلیٌی

 ولیبتی:اّذاف دراز هذت ٍ برًبهِ ػ 

 تغییز هحل هزوش هْبرت ثبلیٌی اس هحل فؼلی ثِ ػلت ون ثَدى فضبی فیشیىی فؼلی )یىغبل( -

تبهیي حذالل پزعٌل پزعتبری ٍ خذهبت هَرد ًیبس هزوش وِ ًیزٍی عزحی ٍ گذرا ًجَدُ ٍ ًیزٍی  -

 ػاللوٌذ ٍ ثبثت ثبؽٌذ )یىغبل(

ثبثت جْت ػمذ لزارداد یب عویَالتَرّب آهَسػ عویَالتَرّبی حزفِ ای ٍ تبهیي ٍ اختقبؿ هجلغ  -

 )یىغبل( OSCEثزای آهَسػ داًؾجَیبى ٍ اعتفبدُ در اهتحبًبت 

 اختقبؿ چبرت عبسهبًی ثِ هزوش هْبرت ثبلیٌی)یىغبل( -

 هبُ( 3-4اختقبؿ ثَدجِ خبؿ ثزای هزوش هْبرتْبی ثبلیٌی در ّز عبل هبلی ) -

S46  درض ٍ طرح دٍرُ:افسایػ تَاًوٌذی ّیبت ػلوی جْت تذٍیي طرح 

 ارائِ عزح درط تَعظ ولیِ اعبتیذ در درجِ اٍل ثبلیٌی ٍ ػلَم پبیِ )حذالل یىغبل( -1ّذف: 

ارائِ عزح دٍرُ تَعظ هذیزگزٍُ یب ًوبیٌذُ گزٍّْبی پبیِ یب ثبلیٌی ثب ؽزط تبییذ اوثزیت اػضبی  -2

 هبُ( 8-12گزٍُ هزثَعِ )

 برًبهِ ػولیبتی: 

ًحَُ تذٍیي عزح درط ٍ عزح دٍرُ ثب اعتفبدُ اس اعبتیذتَاًوٌذ عغح  گذاؽتي وبرگبّْبی هتؼذد -

 وؾَر

وبرؽٌبعی ػلوی عزح درط ٍ عزح دٍرُ ّبی تذٍییي ؽذُ ٍ دادى فیذثه ثِ فبحجبى عزح  -

 جْت رفغ هؾىالت

اعتفبدُ اس عیغتن تؾَیك ٍ یب ارتمبء ثزای افزاد وِ الذام ثِ تذٍیي عزح درط ًوَدُ اًذ ٍ ایجبد -

 ُ در عبیز ّوىبراىاًگیش

 فراگیراى: 

 اس هٌذرجبت عزح درط تجؼیت هی وٌٌذ)ًظز عٌجی( "اعویٌبى اس ایٌىِ اعبتیذ ًگبرًذُ عزح ٍالؼب

  
 
 


