
 

س٘جبٖ پشؽىي عّْٛ دا٘ؾٍبٜ  

س٘جبٖ ٔبٔبیي ٚ پزعتبری دا٘ؾىذٜ  

 الي ثٛن  پزعتبری داخّي ٚ جزاحي 

 وبرؽٙبعي ارؽذ 

 

 

 ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌي دا٘ؾجٛ :

 

 

 

 



 

 ٟٔبرت ٞبی عّٕي ٔٛرد ا٘تظبر دا٘ؼ آٔٛختٍبٖ وبر ؽٙبعي ارؽذ داحّي ٚ جزاحي   پزعتبری فٟزعت

 ٟٔبرت ٞبی عّٕي ٔٛرد ا٘تظبر:

 

 ٟٔبرت 

ٚاحذ ٞبی درعي  وٝ دا٘ؾجٛیبٖ در  حذالُ تعذاد ٔٛارد ا٘جبْ ٟٔبرت ثزای یبدٌیزی

آٖ   جٟت ا٘جبْ ٟٔبرت ٞبی ٔٛرد 

 ا٘تظبر
 ٔغتمُ ا٘جبْ وٕه در ا٘جبْ ٔؾبٞذٜ 

 .1 ثز٘بٔٝ ریشی ٔزالجت ثزاعبط ٔذِٟبی پزعتبری

 

2. 

1 

2. 

3. 

4 

1             .2. 

3              .4. 

5              .6. 

 

٘ظزیٝ ٞب، اٍِٛٞبی پزعتبری ٚ 

ٚاحذ عّٕي دٚ ٔٛرد(,  وبرثزد اٟ٘ب،)

 ٔذیزیت پزعتبری)ٚاحذ عّٕي( 

 .1 أٛسػ ثٝ ثیٕبر

2. 

 

1.                    2. 

3.                  4. 

1             .2. 

3              .4. 

5              .6. 

رٚػ ٞبی آٔٛسػ ثٝ ٔذدجٛ)ٚاحذ 

 عّٕي(،

 .1 أٛسػ ثبِیٙي ثٝ دا٘ؾجٛ 

2. 

1.                     2. 

3. 

4. 

1             .2. 

3              .4. 

5              .6. 

ثٝ ٔذدجٛ)ٚاحذ  رٚػ ٞبی آٔٛسػ

 عّٕي(،

 .1 ثز٘بٔٝ ریشی پزعّٙي ثخؼ

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1             .2. 

3              .4. 

5              .6. 

 ٔذیزیت پزعتبری)ٚاحذ عّٕي



 

 ٟٔبرت 

ٚاحذ ٞبی درعي  وٝ دا٘ؾجٛیبٖ در  حذالُ تعذاد ٔٛارد ا٘جبْ ٟٔبرت ثزای یبدٌیزی

ٔٛرد آٖ   جٟت ا٘جبْ ٟٔبرت ٞبی 

 ا٘تظبر
 ا٘جبْ ٔغتمُ وٕه در ا٘جبْ ٔؾبٞذٜ 

 .1 ارسؽیبثي ٔزالجت

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1         .     2. 

3             .4. 

5             .6. 

 

 4وبرٚرسی تزْ 

 .1 پبیؼ ٔحیط

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1         .      2. 

3              .4. 

5              .6. 

 

 4وبرٚرسی تزْ 

 .1 ؽٙبخت دارٚٞب ٚ عٛارض آٟ٘ب

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1        .       2. 

3              .4. 

5              .6. 

 

 4وبرٚرسی تزْ 

 .1 1  تٟیٝ پزٚپٛساَ پضٚٞؼ ٔزتجط ٚ اجزای آٖ

2. 

 رٚػ تحمیك، پبیبٖ ٘بٔٝ

 .1 1 تذٚیٗ طزح درط ٚ اجزای آٖ

2. 

1. 

2. 

رٚػ ٞبی آٔٛسػ ثٝ ٔذدجٛ)ٚاحذ 

 4عّٕي(، وبرٚرسی تزْ 

طزاحي ٚ اجزای ثز٘بٔٝ ٞبی آٔٛسػ ٔذاْٚ 

 وبروٙبٖ پزعتبری

1 1. 

2. 

1. 

2. 

رٚػ ٞبی آٔٛسػ ثٝ ٔذدجٛ)ٚاحذ 

 عّٕي(،

 



 

 ٟٔبرت 

ٚاحذ ٞبی درعي  وٝ دا٘ؾجٛیبٖ در  حذالُ تعذاد ٔٛارد ا٘جبْ ٟٔبرت ثزای یبدٌیزی

آٖ   جٟت ا٘جبْ ٟٔبرت ٞبی ٔٛرد 

 ا٘تظبر
 ا٘جبْ ٔغتمُ وٕه در ا٘جبْ ٔؾبٞذٜ 

ثزلزاری ارتجبط درٔب٘ي ثب ٔذدجٛ ٚ خب٘ٛادٜ 

 )ٔصبحجٝ(

1 1. 

2. 

1.                   2. 

3.                  4. 

 

 رٚػ تحمیك، پبیبٖ ٘بٔٝ 1 .2                  .1  ٍ٘برػ ٔمبِٝ عّٕي

 .1 1 ٘مذ ٔمبالت ٔزتجط )صٚر٘بَ والة(

2. 

1.                  2. 

3.                 4. 

رٚػ تحمیك ) یه ٔٛرد(، پبیبٖ ٘بٔٝ 

 ) یه ٔٛرد(

 .2         .1 تٟیٝ ٌشارػ اخاللي

3.        4. 

1. 

2. 

احالق ٚ رٚاثط حزفٝ ای )ٚاحذ   5

 4عّٕي(، وبرٚرسی تزْ 

 .1  طزاحي آسٖٔٛ

2. 

1. 

2. 

3. 

رٚػ ٞبی آٔٛسػ ثٝ ٔذدجٛ)ٚاحذ 

 عّٕي(،

 .2         .1 ٌشارػ ؽیفتٟبی وبری

3.         

1.                 2. 

3. 

 4وبرٚرسی تزْ  .1

ا٘تخبة یب طزاحي رإٞٙبی ٔجتٙي ثز ؽٛاٞذ 

 ثزای الذأبت پزعتبری

 4وبرٚرسی تزْ  2 2 

 .1 ثزلزاری خط ٚریذی

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1         .        2. 

3          .      4. 

5          .      6. 

 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی 

جزاحي)ٚاحذ عّٕي (،    -حبد داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی 

 جزاحي)ٚاحذ عّٕي(-ٔشٔٗ داخّي

 4، وبرٚرسی تزْ 



 

 ٟٔبرت 

ٚاحذ ٞبی درعي  وٝ دا٘ؾجٛیبٖ در  حذالُ تعذاد ٔٛارد ا٘جبْ ٟٔبرت ثزای یبدٌیزی

ا٘جبْ ٟٔبرت ٞبی ٔٛرد آٖ   جٟت 

 ا٘تظبر
 ا٘جبْ ٔغتمُ وٕه در ا٘جبْ ٔؾبٞذٜ 

 .1 1 (SC, IM, IVتشریمبت ) 

2. 

3. 

4. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد  11

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

CPR ٝ1 پیؾزفت. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد  

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 .EKG 1ٌزفتٗ 

2. 

1. 

2. 

1        .            2. 

3          .         4. 

5            .       6. 

 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 .1 (CVP Lineپبیؼ فؾبر خٖٛ ؽزیب٘ي ) 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

ٞبی حبد  پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 



 

 ٟٔبرت 

ٚاحذ ٞبی درعي  وٝ دا٘ؾجٛیبٖ در  حذالُ تعذاد ٔٛارد ا٘جبْ ٟٔبرت ثزای یبدٌیزی

آٖ   جٟت ا٘جبْ ٟٔبرت ٞبی ٔٛرد 

 ا٘تظبر
 ا٘جبْ ٔغتمُ ا٘جبْوٕه در  ٔؾبٞذٜ 

ؽٛن ) دفیجزیالعیٖٛ ٚ  DCوبرثزد 

 وبردیٛٚرصٖ(

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 .1 ٌزفتٗ ٕ٘ٛ٘ٝ خٖٛ ؽزیب٘ي

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1          .     2. 

3              .4. 

5              .6. 

 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 .1 ٔزالجت اس ثیٕبر تحت آ٘ضیٌٛزافي

2. 

1 1.             2. 

3.           4. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 

 ٔزالجت اس ثیٕبر دارای پیظ ٔیىز ٚ تٙظیٓ 

 پیؼ ٔیىز

1 1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 



 

 ٟٔبرت 

ٚاحذ ٞبی درعي  وٝ دا٘ؾجٛیبٖ در  حذالُ تعذاد ٔٛارد ا٘جبْ ٟٔبرت ثزای یبدٌیزی

ٔٛرد آٖ   جٟت ا٘جبْ ٟٔبرت ٞبی 

 ا٘تظبر

 ا٘جبْ ٔغتمُ وٕه در ا٘جبْ ٔؾبٞذٜ 

 .1 وبرثزد جٛراثٟبی ضذ آٔجِٛي

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 .1 خٖٛ ٚ فزآٚردٜ ٞبی خٛ٘ي تزا٘غفٛسیٖٛ

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1    .            2. 

3      .         4. 

5       .         6. 

 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 .1 ٔب٘یتٛریًٙ لّجي

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1      .          2. 

3              .4. 

5              .6. 

 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 

 .1 1 اعتزپٙٛویٙبستشریك 

2. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد  1

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 



 

 ٟٔبرت 

ٚاحذ ٞبی درعي  وٝ دا٘ؾجٛیبٖ در آٖ   حذالُ تعذاد ٔٛارد ا٘جبْ ٟٔبرت ثزای یبدٌیزی

 جٟت ا٘جبْ ٟٔبرت ٞبی ٔٛرد ا٘تظبر
 ا٘جبْ ٔغتمُ وٕه در ا٘جبْ ٔؾبٞذٜ 

ٔزالجت اس ثیٕبر ٔجتال ثٝ عٙذرْ ٘برعبیي حبد 

 وزٚ٘ز

1 1. 

2. 

1      .                2.  

3          .          4. 

5       .             6. 

7         .           8. 

9     .                11 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

ٔزالجت اس ثیٕبر ٔجتال ثٝ عٙذرْ ٘برعبیي ٔشٔٗ 

 لّجي

1 1. 

2. 

1        .          2. 

3       .          4. 

5        .          6. 

7         .         8. 

9         .          11 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 .1 1 ا٘جبْ تغت ٞبی ٚرسؽي ٚتٛا٘جخؾي لّت

2. 

3. 

1      .             2. 

3      .            4. 

5        .          6. 

7        .          8. 

9         .         11. 

111               12. 

13        .       14. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ پزعتبری اس اختالالت ٚ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

ٔحبعجٝ ٚ تٙظیٓ ٚ تشریك دارٚٞبی لطزٜ ای 

 ٞپبریٗ، دٚپبٔیٗ ٚ دٚثٛتبٔیٗ 

1 1.           2. 

3.           4. 

1      .           2. 

3           .     4. 

5          .      6. 

-پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد داخّي

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    پزعتبری اس 

جزاحي ) -اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ داخّي

 4ٚاحذ عّٕي (، وبرٚرسی تزْ 



 

 ٟٔبرت 

ٚاحذ ٞبی درعي  وٝ دا٘ؾجٛیبٖ در  حذالُ تعذاد ٔٛارد ا٘جبْ ٟٔبرت ثزای یبدٌیزی

ٔٛرد آٖ   جٟت ا٘جبْ ٟٔبرت ٞبی 

 ا٘تظبر
 ا٘جبْ ٔغتمُ وٕه در ا٘جبْ ٔؾبٞذٜ 

 تجٛیش دارٚٞبیي وٝ ثذٖٚ ٘غخٝ ٔجبس٘ذ 

OTC (Over The Counter drugs) 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1    .             2. 

3       .         4. 

5          .      6. 

 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

عّٕي (،    جزاحي  ) ٚاحذ -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 PRNتجٛیش دارٚٞبی ٔجبس در صٛرت ٘یبس    

(Pro re nata drugs) 
1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1       .          2. 

3        .        4. 

5     .           6. 

 

ثیٕبر ٞبی حبد پزعتبری اس اختالالت ٚ 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

اجزای رصیٓ ٞبی ؽیٕي درٔب٘ي تحت ٘ظز 

 پشؽه

1. 

2. 

6 1     .            2. 

3     .           4. 

5         .       6. 

7         .       8. 

9        .        11 

پزعتبری ا٘ىِٛٛصی ) ٚاحذ عّٕي (،  

   4وبرٚرسی تزْ 

ِِٛٝ ٌذاری تزاؽٝ ٚ ثزداؽتٗ اٖ )ا٘تٛثبعیٖٛ 

 اوغتٛثبعیٖٛ ( –

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد  1

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 



 

 ٟٔبرت 

ٚاحذ ٞبی درعي  وٝ دا٘ؾجٛیبٖ در  حذالُ تعذاد ٔٛارد ا٘جبْ ٟٔبرت ثزای یبدٌیزی

آٖ   جٟت ا٘جبْ ٟٔبرت ٞبی ٔٛرد 

 ا٘تظبر
 ا٘جبْ ٔغتمُ وٕه در ا٘جبْ ٔؾبٞذٜ 

 .1 2 عبوؾٗ وزدٖ تزؽحبت حّك، ثیٙي ٚ دٞبٖ

2. 

3. 

4. 

1       .          2. 

3           .     4. 

5       .         6. 

 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 .1 ٔزالجت اس تزاوئٛعتٛٔي

2. 

2 1. 

2. 

3.               4. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 .1 آٔبدٜ عبسی ٚ تٙظیٓ ٚ٘تیالتٛر

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 

 .1 ٔزالجت اس چغت ٘یٛة )خبرج وزدٖ ِِٛٝ(

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ پزعتبری اس 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 



 

 ٟٔبرت 

ٚاحذ ٞبی درعي  وٝ دا٘ؾجٛیبٖ در  حذالُ تعذاد ٔٛارد ا٘جبْ ٟٔبرت ثزای یبدٌیزی

آٖ   جٟت ا٘جبْ ٟٔبرت ٞبی ٔٛرد 

 ا٘تظبر

 ا٘جبْ ٔغتمُ وٕه در ا٘جبْ ٔؾبٞذٜ 

 .1 پبیؼ پبِظ اوغي ٔتزی

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 .1 پبیؼ تٟٛیٝ ) وبپٙٛٔتزی(

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

) ٚاحذ عّٕي (،    جزاحي  -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 .1 جذاعبسی اس ٚ٘تیالتٛر ثب ٘ظز پشؽه

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد  -

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 

 .1 فیشیٛتزاپي تٙفغي

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 



 

 ٟٔبرت 

ٚاحذ ٞبی درعي  وٝ دا٘ؾجٛیبٖ در  ا٘جبْ ٟٔبرت ثزای یبدٌیزی حذالُ تعذاد ٔٛارد

آٖ   جٟت ا٘جبْ ٟٔبرت ٞبی ٔٛرد 

 ا٘تظبر

 ا٘جبْ ٔغتمُ وٕه در ا٘جبْ ٔؾبٞذٜ 

 .1 1 وبرثزد رعپیزٚٔتز اٍ٘یشؽي

2. 

1. 

2. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ  پزعتبری اس اختالالت

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 .1 اوغیضٖ درٔب٘ي

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1          .       2. 

3         .       4. 

5         .       6. 

 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

ٔشٔٗ پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 .1 وبرثزد ٕٞٛٚي )تخّیٝ ٚ ؽبرص(

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 

 .1 ثزای وؾت تزؽحبت ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیزی

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 



 

 ٟٔبرت 

دا٘ؾجٛیبٖ در  ٚاحذ ٞبی درعي  وٝ حذالُ تعذاد ٔٛارد ا٘جبْ ٟٔبرت ثزای یبدٌیزی

آٖ   جٟت ا٘جبْ ٟٔبرت ٞبی ٔٛرد 

 ا٘تظبر

 ا٘جبْ ٔغتمُ وٕه در ا٘جبْ ٔؾبٞذٜ 

 .1 وؾیذٖ ثخیٝ

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد  -

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 .1 دثزیذٔبٖ سخٓ

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1     .            2. 

3        .        4. 

5        .        6. 

 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 .1 2 1 ٔزالجت اس سخٓ ٞب ٚ عٛختٍي

2. 

3. 

4. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 

 .1 تٟیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ اس تزؽحبت سخٓ

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1        .         2. 

3       .         4. 

5           .     6. 

 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 



 

 ٟٔبرت 

وٝ دا٘ؾجٛیبٖ در ٚاحذ ٞبی درعي   حذالُ تعذاد ٔٛارد ا٘جبْ ٟٔبرت ثزای یبدٌیزی

آٖ   جٟت ا٘جبْ ٟٔبرت ٞبی ٔٛرد 

 ا٘تظبر
 ا٘جبْ ٔغتمُ وٕه در ا٘جبْ ٔؾبٞذٜ 

 .1 ا٘ٛاع پب٘غٕبٖ

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 .1 آتُ ٌذاری

2. 

 

 

1.2. 

3.4. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد  -

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

وٕه ثٝ ٌچ ٌیزی عبدٜ ا٘ذاْ فٛلب٘ي ٚ 

 تحتب٘ي

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد  -

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 .1 تزاوؾٗ پٛعتي

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد  -

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ  پزعتبری اس

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 



 

 ٟٔبرت 

ٚاحذ ٞبی درعي  وٝ دا٘ؾجٛیبٖ در  حذالُ تعذاد ٔٛارد ا٘جبْ ٟٔبرت ثزای یبدٌیزی

آٖ  جٟت ا٘جبْ ٟٔبرت ٞبی ٔٛرد 

 ا٘تظبر
 ا٘جبْ ٔغتمُ وٕه در ا٘جبْ ٔؾبٞذٜ 

 .1 تغذیٝ ثیٕبراٖ ثٝ رٚؽٟبی ٔختّف

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 .1 1 ِِٛٝ ٌذاری ٔعذٜ ٚ ؽغتؾٛی آٖ

2. 

1       .            2. 

3        .          4. 

5       .           6. 

 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 .1 الٚاص

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1     .            2. 

3          .      4. 

5       .         6. 

 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 .1 اعتٛٔب )ویغٝ ٌذاری، ؽغتؾٛ ٚ پب٘غٕبٖ(

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 



 

 ٟٔبرت 

ٚاحذ ٞبی درعي  وٝ دا٘ؾجٛیبٖ در  حذالُ تعذاد ٔٛارد ا٘جبْ ٟٔبرت ثزای یبدٌیزی

رد آٖ   جٟت ا٘جبْ ٟٔبرت ٞبی ٔٛ

 ا٘تظبر
 ا٘جبْ ٔغتمُ وٕه در ا٘جبْ ٔؾبٞذٜ 

 .1 وٕه در دیبِیش ثیٕبراٖ

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد  2

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 .1 ؽغتؾٛی آٖ عٛ٘ذاص ٔثب٘ٝ، وؾیذٖ ٚ

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3 .         

  4 . 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 .1 ٔزالجت ٚ ؽغتؾٛی وبتتزعٛپزاپٛثیه

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد  پزعتبری

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 

 .1 1 ؽغتؾٛی چؾٓ

2. 

1. 

2. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 



 

 ٟٔبرت 

ٚاحذ ٞبی درعي  وٝ دا٘ؾجٛیبٖ در  حذالُ تعذاد ٔٛارد ا٘جبْ ٟٔبرت ثزای یبدٌیزی

ٔٛرد آٖ   جٟت ا٘جبْ ٟٔبرت ٞبی 

 ا٘تظبر
 ا٘جبْ ٔغتمُ وٕه در ا٘جبْ ٔؾبٞذٜ 

 .1 1 ٔبعبص درٔب٘ي

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 .2      .          1 1 1 تٙمیٝ دارٚیي

3        .       4. 

5           .    6. 

 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 .1 تبٔپٛ٘بد ثیٙي

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1       .         2. 

3       .        4. 

5              .6. 

 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 TENS(Trans Cutaneous ثىبرٌیزی

Electric Nervous System)   

1. 

2. 

2 1. 

2. 

3. 

4. 

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی حبد 

جزاحي  ) ٚاحذ عّٕي (،    -داخّي

پزعتبری اس اختالالت ٚ ثیٕبر ٞبی ٔشٔٗ 

جزاحي ) ٚاحذ عّٕي (، -داخّي

 4وبرٚرسی تزْ 

 


