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عناوین كلی این درس شامل موارد زیر ميباشذ:
اختالالت ّشث٘ط ث ٚػيؼتِ تٖفؼي ف٘قبٕي ٗ تحتبٕي
اختالالت ّشث٘ط ث ٚػيؼتِ قَت ٗ ؾشٗق
اختالالت ّتبثٍ٘يني
ثيْبسي ٛبي ؾفٕ٘ي ٗاىيش ٗ غيشٗاىيش
سٗؽ مبس دس اتبق ؾٌْ
هذف كلی :آؿٖبيي ثب ػبختْبٓ ٗ ؾَْنشد غذد ّتشؿح ٚي داخَي) ٛيپ٘فيض ،تيشٗئيذ ،پبساتيشٗئيذ ،آدسٕبً ،پبٕنشاع ٗ ميؼٜي
صفشا (سٗؿٜبي ثشسػي ثيْبسيٜب) مْنبسي ،پشمبسي ٗ تّ٘٘سٛب( ،دسّبٓ ٗ ّشاقجتٜبي ّشث٘طٚ

اهذاف اختصاصی
دانشجو بایذ بتوانذ:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

ػبختْبٓ غذد دسٕٗشيض ٗ ثشٕٗشيض٘ٛ ،سّٕٜ٘ب ٗ ؾَْنشدٛبي ٘ٛسّٕ٘ي ٗ ػيؼتِ فيذثل سا ت٘ضيح دٛذ.
آصّبيـٜبي تؿييٖنٖٖذ ٙؾَْنشد ٛيپ٘فيض ،تيشٗئيذ ،پبساتيشٗئيذ ،آدسٕبً ،پبٕنشاع ٗ مجذ سا ثبت٘ج ٚث ٚاقذاّبت پشػتبسي
ّشث٘ط ٚؿشح دٛذ.
ّؿبيٖبت فيضيني ٗ ثشسػي ٛبي سايج دس تـخيص ثيْبسيٜبي ّشتجط ثب غذد داخَي سا ؿشح دٛذ.
اختالالت سايج غذٛي ٛيپ٘فيضپيـئ) مْنبسي ،پشمبسي ٗ آدّٕ٘ب (سا ثب تأميذ ثشؾاليِ ،دسّبٕٜب ٗ ّشاقجتٜبي پشػتبسي ؿشح
دٛذ.
اختالالت سايج غذٛي ٛيپ٘فيضپؼئ) ديبثت ثيْض ٗ ٙػٖذسُ ٕبثجبي تشؿح ٘ٛسّ٘ٓ ضذ ادساسي (سا ثب تأميذ ثش ؾٌَ ،ؾاليِ،
دسّبٕٜب ٗ ّشاقجتٜبي پشػتبسي ؿشح دٛذ.
اختالالت سايج غذٛي تيشٗئيذ) پشمبسي ،مْنبسي ٗ تّ٘٘سٛب (سا ثب ت٘ج ٚث ٚپبت٘فيضيٍ٘٘طي ،ؾاليِ ،پيـييشي ،دسّبٓ ٗ
ّشاقجتٜبي پشػتبسي ؿشح دٛذ.
اختالالت سايج غذ ٙپبساتيشٗئيذ) مْنبسي ٗ پشمبسي(سا ثب ت٘ج ٚث ٚپبت٘فيضيٍ٘٘طي،ؾاليِ،پيـييشي ٗدسّبٓ ّٗشاقجتٜبي
پشػتبسي ت٘صيف ْٕبيذ.
ثيْبسيٜبي ّشتجط ثب قـشغذٛي ف٘ق مَي )ٚم٘ؿيٖو ،آديؼ٘ٓ ٗ ( ...سا ثب تأميذ ثش پبت٘فيضيٍ٘٘طي ،ؾاليِ ،پيـييشي ،دسّبٓ
ٗ ّشاقجتٜبي پشػتبسي ؿشح دٛذ.
ثيْبسي ّشتجط ثب ّذٗالي غذٛي آدسٕبً) فئ٘مشّٗ٘ػيتّ٘ب (سا ثب تأميذ ثش پبت٘فيضيٍ٘٘طي ،ؾاليِ ،دسّبٓ ٗ ّشاقجتٜبي
پشػتبسي ت٘ضيح دٛذ.

 -11ثب ت٘ج ٚث ٚاْٛيت م٘ستين٘ػتشٗئيذ دس دسّبٓ ثيْبسيٜب ،ؾَْنشد ٗ ؾ٘اسض ائ دػت ٚاص داسٗٛبي ٘ٛسّٕ٘ي سا ْٛشا ٙثب
ّشاقجتٜبي ّشث٘ط ٚؿشح دٛذ.
 -11ثيْبسي ديبثت ؿيشئ ٗ إ٘اؼ آٓ سا ؿشح دٛذ.
 -12ؾَت ،پبت٘فيضيٍ٘٘طي ،ؾاليِ ،ؾ٘اسض م٘تبّ ٙذت ٗ ثَٖذّذت ٗ دسّبٓ دس ثيْبسي ديبثت سا ؿشح دٛذ.
ٕ -13نبت آّ٘صؿي ّشتجط ثب داسٗٛبي خ٘سامي ضذقٖذّ ،صشف إؼٍ٘ئ ،تغزي ٚدسّبٕي ٗ اصً٘ ٗسصؽ دس ديبثت سا ؿشح دٛذ.
 -14ثيْبسيٜبي اٍتٜبثي مجذ) مَ ٚػيؼتيت حبدّٗضّٔ (ٗ ػٖو ميؼ ٚصفشا سا ثب تأميذ ثش ؾٌَ ،ؾاليِ ،سٗؿٜبي تـخيصي ٗ
دسّبٕي ؿشح دٛذ.
 -15ؾفٕ٘تٜبي سايج مجذي)ٛپبتيت٘آثؼٜنجذي (سا ثب تأميذ ثش ؾاليِ،سٗؿٜبي تـخيصي ،ساٜٛبيبٕتقبً،دسّبّٕ٘شاقجتٜبي ّشث٘طٚ
ؿشح دٛذ.
 -16ػيشٗص مجذي سا ثب تأميذ ثش إ٘اؼ ؾٌَ ايجبدمٖٖذ ،ٙؾاليِ ،ؾ٘اسض ،دسّبٕٜب ٗ ّشاقجتٜبي ّشث٘ط ٚؿشح دٛذ.
 -17پيٕ٘ذ مجذ ٗ ّشاقجتٜبي ّشث٘ط ٚسا ثيبٓ مٖذ.
 -18ثيْبسيٜبي اٍتٜبثي پبٕنشاع) پبٕنشاتيت (سا ثب تأميذ ثش ؾٌَ ،ؾاليِ ،سٗؿٜبي تـخيصي ٗ دسّبٕي ٗ ّشاقجتٜبي ّشث٘طٚ
ت٘صيف ْٕبيذ.

هذف كلی  :آؿٖبيي ثب ػبختْبٓ ٗ ؾَْنشد دػتيب ٙتٖفؼي ف٘قبٕي ٗ تحتبٕي ،سٗؿٜبي ثشسػي ثيْبس ،إ٘اؼ ثيْبسي ٛبي
ػيؼتِ تٖفؼي ف٘قبٕي ٗ تحتبٕي ٗ ّشاقجتٜبي ّشث٘طٚ
اهذاف اختصاصی:
دانشجو بایذ بتوانذ
-

ػبختْبٓ ػيؼتِ تٖفؼي ف٘قبٕي ٗ تحتبٕي سا ؿشح دٛذ.
تٜ٘ي ٗ ٚتجبدالت ىبصي ٗ ؾ٘اٌّ ّؤثش ثش آٓ سا ؿشح دٛذ.
سٗؿٜبي تـخيصي دس ثشسػي ؾَْنشد ػيؼتِ تٖفؼي ٗ مبسثشد ٗ ّشاقجتٜبي ّشث٘ط ٚسا ؿشح دٛذ.
ٕتبيج ىبصٛبي خٕ٘ي) امؼيظٕبػي٘ٓ ٗ اػيذ ٗ ثبص (سا تفؼيش ْٕبيذ.
إ٘اؼ ثيْبسيٜبي ػيؼتِ تٖفؼي ) (obstructive, vascular, restrictiveسا ثيبٓ مٖذ.
ؾٌَّ ،يضآ ؿي٘ؼ ،تغييشات پبت٘فيضيٍ٘٘طيل ،تػبٛشات ثبٍيٖي ،تذاثيش پيـييشي ٗ دسّبٕي سا دس ثيْبسيٜبي ّضّٔ
إؼذادي سي ٗ ٚآػِ سا ؿشح دٛذ.
ؾٌَ ،ؾالئِ ٗ ٕـبٕٜٜب ،پيـييشي ٗ دسّبٓ ثيْبسيٜبي ؾفٕ٘ي ٕ٘پذيذ تٖفؼي )…  (Corobna, SARS ,سا
ؿشح دٛذ.
ثيْبسي رات اٍشي ٚسا ثب تأميذ ثش ؾَتٜبي ايجبدمٖٖذ ،ٙپبت٘فيضيٍ٘٘طي ،ؾاليِ ،سٗؿٜبي پيـييشي ٗ دسّبٓ ؿشح
دٛذ.
إ٘اؼ تّ٘٘سٛبي سي ٚسا ثب تأميذ ثش ؾاليِ ،سٗؿٜبي دسّبٕي ٗ ّشاقجتٜبي ّشث٘ط ٚؿشح دٛذ.

-

پيـييشي ،سٗؿٜبي تـخيصي ،ؾاليِ ،دسّبٕٜب ٗ ّشاقجتٜبي پشػتبسي دس آّجٍ٘ي سي ٚسا ت٘ضيح دٛذ.
اختالالت ؿبيؽ پشدٛي جٖت ٗ ديبفشاىِ سا ثب تأميذ ثش ؾٌَ ،ؾاليِ ،دسّبٓ ٗ ّشاقجتٜبي پشػتبسي ؿشح دٛذ.
پيـييشي اص ثشٗص ؾبسض ٚي آتنَتبصي ،اقذاُ دسّبٕي دس ٗق٘ؼ ائ اختالً ٗ ّشاقجتٜبي پشػتبسي ّشث٘ط ٚسا ت٘صيف
ْٕبيذ.
ٕبسػبيي تٖفؼي سا ثب تأميذ ثش ؾٌَ ايجبدمٖٖذ ٙؾاليِ ،دسّبٓ ٗ ّشاقجتٜبي پشػتبسي ؿشح دٛذ.
إ٘اؼ صذّبت سايج قفؼ ٚػيٖ )ٚپّٖ٘٘تشامغ ٗ ْ٘ٛتشامغ (سا اص ٍحبظ ؾاليِ ،دسّبٓ ٗ تذاثيش ّشاقجتي ؿشح دٛذ.
إ٘اؼ جشاحيٜبي ػيؼتِ تٖفؼي ٗ قفؼ ٚػيٖ ٚسا ؿشح دادّ ٗ ٙشاقجتٜبي ّشث٘ط سا ثيبٓ ّينٖذ.

هذف كلی :آؿٖبيي ثب ػبختْبٓ ٗ ؾَْنشد ػيؼتِ قَجي ،سٗؿٜبي ثشسػي ،إ٘اؼ ثيْبسيٜب ،دسّبٓ ٗ ّشاقجتٜبي ّشث٘طٚ
اهذاف اختصاصی
دانشجو بایذ بتوانذ:
-1ػبختْبٓ ػيؼتِ قَت ٗ ؾشٗق سا ت٘صيف مٖذ.
-2خص٘صيبت اٍنتشٗفيضيٍ٘٘طيل قَت ،ػينٌ قَجي ٗ ٕقؾ سػپت٘س ) (Baroreceptor , Chemoreceptorدس ػيؼتِ قَجي
ؾشٗقي سا ثيبٓ مٖذ.
-3سٗؿٜبي تـخيصي دس ثشسػي ؾَْنشد ػيؼتِ قَجي ،ؾشٗقي ،مبسثشد ٗ ّشاقجتٜبي ّشث٘ط ٚسا ؿشح دٛذ.
-4خص٘صيبت ّشث٘ط ٚث ٚاٍنتشٗمبسدي٘ىشافي طجيؿي ٗ غيشطجيؿي سا ت٘صيف مٖذ.
-5ؾَتٜبي ايجبدمٖٖذ ،ٙؿي٘ؼ ،ؾاليِ ،پبت٘فيضيٍ٘٘طي ،دسّبٓ ٗ ّشاقجتٜبي ّشتجط ثب ٕبسػبيي قَجي ٗ ادُ سي٘ي سا ؿشح دٛذ.
-6ثيْبسيٜبي اٍتٜبثي ٗ دسيچٜبي قَت سا ثب تأميذ ثش ؾاليِ ،پبت٘فيضيٍ٘٘طي ،ؾ٘اسض ،دسّبٓ ٗ ّشاقجتٜبي ّشث٘ط ٚؿشح دٛذ.
-7ؾٌَ ،ؿي٘ؼ ،ؾاليِ ،پبت٘فيضيٍ٘٘طي ،دسّبٓ ٗ ّشاقجتٜبي ّشث٘ط ٚدس ثيْبسي پشفـبسي خ٘ٓ ساؿشح دٛذ.
هذف كلی :آؿٖبيي ثب ػبختْبٓ ٗ ؾَْنشد ػيؼتِ ؾشٗقي ّحيطي) ػيبٛشه ٗ ػشخشه (سٗؿٜبي ثشسػي ،ثيْبسيٜب ،دسّبٓ ٗ
ّشاقجتٜبي ّشث٘طٚ

اهذاف اختصاصی:
دانشجو بایذ بتوانذ:
.1ػبختْبٓ ؾشٗق ٗ ؾ٘اٌّ فيضيٍ٘٘طيل ّؤثش دس ىشدؽ خ٘ٓ ّحيطي ٗ امؼيظٕبػي٘ٓ ثبفتي سا ت٘صيف مٖذ.
.2سٗؿٜبي تـخيصي سايج دس ثيْبسيٜبي ؾشٗق ّحيطي سا ت٘ضيح دٛذ.
.3اختالالت سايج ػيؼتِ ؿشيبٕي) إؼذاد حبد ٗ ّضّٔ ؿشيبٓ ،سيٖ٘د ٗ ثشىش (سا ثب تأميذ ثش پبت٘فيضيٍ٘٘طي ،ؾاليِ ،پيـييشي ،دسّبٓ ٗ
ّشاقجتٜبي ّشث٘ط ٚت٘ضيح دٛذ.
.4اختالالت سايج ػيؼتِ ٗسيذي) تشّٗج٘فَجيت ٗ ٗاسيغ (سا ثب تأميذ ثش پبت٘فيضيٍ٘٘طي ،ؾاليِ ،پيـييشي ،دسّبٓ ٗ ّشاقجتٜبي ّشث٘طٚ
ت٘ضيح دٛذ.
.5اختالالت سايج ػيؼتِ ٍٖفبٗي) ٍٖفبطيت ٗ ادُ ٍٖفبٗي (سا ثب تأميذ ثش پبت٘فيضيٍ٘٘طي ،ؾاليِ ،پيـييشي ،دسّبٓ ٗ ّشاقجتٜبي ّشث٘طٚ
سا ت٘ضيح دٛذ.

هذف كلی:آؿٖبيي ثب ثيْبسيٜبي ؾفٕ٘ي) ٗاىيشداسٗ غيشٗاىيشداس (ؿبيؽ ٗ ٕ٘پذيذ،سٗؿٜبي تـخيصي،دسّبٕٜب ،ساٜٛبي پيـييشي ٗ
ّشاقجتٜبي ّشث٘طٚ

اهذاف اختصاصی
دانشجو بایذ بتوانذ:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

ّفبٛيِ ؾفٕ٘ت ،ساٜٛبي إتقبً ٗ پيـييشي سا ثيبٓ مٖذ.
إ٘اؼ ّختَف ايضٍٗ ،ٚاصً٘ ٗ ّؿيبسٛب ٗ مبسثشد إ٘اؼ ايضٍٗ ٚدس ثيْبسيٜبي ؾفٕ٘ي سا ت٘صيف ْٕبيذ.
إ٘اؼ تؼتٜبي تـخيصي دس ثيْبسيٜبي ؾفٕ٘ي سا تفؼيش ْٕبيذ.
ثيْبسيٜبي ؾفٕ٘ي ثبمتشيبيي) تت ّبٍت ،تيف٘ئيذٗ ،ثبّٖٖ ،ظيت (سا ثب تأميذ ثش ؾ٘اٌّ خطش ،پبت٘فيضيٍ٘٘طي ؾالئِ،
تؼتٜبي تـخيصي ،دسّبٓ ٗ ّشاقجتٜبي پشػتبسي ؿشح دٛذ.
ثيْبسيٜبي ّقبسثتي) ػيفيَيغ ،ػ٘صاك ٗ مالّيذيب (سا ثب تأميذ ثش پيـييشي ،ؾاليِ ،دسّبٓ ٗ ّشاقجتٜب ت٘صيف
ْٕبيذ.
ثيْبسيٜبي اٗسطإغ ؾفٕ٘ي ّثٌ ىبص ىٖيشٓ سا ثب ت٘ج ٚث ٚؾٌَ ،ؾاليِ ،دسّبٓ ٗ ّشاقجتٜب ؿشح دٛذ.
ثيْبسيٜبي ٗيشٗع سايج) إٓف٘الٕضا ،جٖ٘ٓ ىبٗي ،تت مشيْ ...( ٗ ٚسا ثب تأميذ ثش ؾٌَ ،ؾ٘اٌّ خطش ،پبت٘فيضيٍ٘٘طي
ؾاليِ ،پيـييشي ٗ دسّبٓ ٗ ّشاقجتٜبي ّشث٘ط ٚؿشح دٛذ.
ثيْبسي ايذص سا ثب تأميذ ثش ساٜٛبي إتقبً ٗ ؾ٘اٌّ خطش ،پيـييشي ،ؾاليِ ،دسّبٓ ٗ اصً٘ ّشاقجتي ؿشح دٛذ.

هذف كلی :آؿٖبيي ثب سٗؽ مبس دس اتبق ؾٌْ
اهذاف اختصاصی
دانشجو بایذ بتوانذ:
 - 1ػبختْبٓ ،تـنيالت ٗ تجيٜضات اتبق ؾٌْ سا ت٘صيف ْٕبيذ.
-2إ٘اؼ سٗؿٜبي جشاحي ٗ ّشاقجتٜبي ّشث٘ط ٚسا ثيبٓ مٖذ.
ٗ-3غبيف پشػتبسآ دس اتبق ؾٌْ) اػنشاة ٗ ػيشم٘الس (سا ت٘ضيح دٛذ.
ٕ-4قؾ پشػتبس دس ثخؾ ثٜج٘دي ٗ ثخؾ تذاسمبت ّشمضي ) (CSRسا ؿشح دٛذ.
-5إ٘اؼ پ٘صيـٖٜبي حئ جشاحي ٗ داليٌ ّشث٘ط ٚسا ؿشح دٛذ.
-6اصً٘ ّشاقجت پشػتبسي قجٌ ،حئ ٗ ثؿذاص ؾٌْ جشاحي سا ثيبٓ مٖذ.
-7ساٜٛبي پيـييشي اص إتقبً ؾفٕ٘ت ٗ حفع ايْٖي دس اتبق ؾٌْ سا ت٘صيف ْٕبيذ.
هذف كلی :آؿٖبيي ثب سٗؿٜبي ثيٜ٘ؿي ٗ داسٗٛبي ثيٜ٘ؿي
اهذاف اختصاصی
دانشجو بایذ بتوانذ:
 -1إ٘اؼ سٗؿٜبي ثيٜ٘ؿي سا ثيبٓ مٖذ.
-2داسٗٛبي ّ٘سد اػتفبد ٙدس ثيٜ٘ؿي سا ثيبٓ مٖذ.
-3ؾ٘اسض ٕبؿي اص ثيٜ٘ؿي سا ؿشح دٛذ.

ّ-4شاقجتٜبي الصُ دس ثيْبسآ ثيٜ٘ؽ سا ت٘صيف ْٕبيذ.
روش آموزش :ػخٖشإي ْٛشا ٙثب پشػؾ ٗ پبػخ
ؿشايط اجشا:
امكانات آموزشی بخش ٗ:يذئ٘ پشٗطمت٘س ،مبّپي٘تش ،تبثَ٘ػفيذ
آموزش دهنذه :اػبتيذ ىشٗ ٙداخَي جشاحي
منابع:
1) Black, J.M, etal: Medical- Surgical, Clinical Management outcomes, 2000, Elsevier
saunders CO.
2) Smeltzer, S.C, Bare B.G, Brunner and suddarths’ Text Book of Medical Surgical
Nursing. 2014. Lipincott co.
3) Skidmore. R.L, Mosby’s drug guide for nurses, 8th edition, 2009, mosby Elsevier, USA
4) Kareh. A.M, Lippincott’s nursing drug guide, 2012, wolters Lippincott Williams and wikins,
USA

ارزشيابی:
نحوه ارزشيابی:
-اّتحبٓ ّيبٕتشُْٕ 5ش ٙاّتحبٓ پبيبٕتشُ ْٕ 15شٙ

جذول زمانبنذی درس پرستاری بيماریهای داخلی جراحی3
ػشٗصمجذي ٗ پيٕ٘ذ مجذ ،آثؼ ٚمجذي

يل ؿٖج 31 ٚؿٜشي٘س 93

اختالالت ػيؼتِ صفشاٗي) مَ ٚػيؼتيت ٗ ػٖو ميؼٜي صفشا(،
ٛپبتيت

ػ ٚؿٖجّٜ1 ٚش 93

ديبثت

يل ؿٖجّٜ 6 ٚش 93

اداّٜي ديبثت ،اختالالت پبٕنشاع) پبٕنشاتيت حبد ٗ ػشطبٓ( -

ػ ٚؿٖجّٜ 8 ٚش 93

ّشٗسي ثش ػبختْبٓ ٗ ؾَْنشد غذد ّتشؿح ٚداخَي ،ثشسػي ٗ سٗؿٜبي
تـخيصي

يل ؿٖجّٜ 13 ٚش 93

اختالالت ؿبيؽ آدسٕبً) م٘ؿيٖو ٗ آديؼ٘ٓ( ،پبساتيشٗئيذ) مْنبسي ٗ

ػ ٚؿٖجّٜ 15 ٚش 93

پشمبسي( -
اختالالت تيشٗئيذ) مْنبسي ،پشمبسي ،اٍتٜبة ٗ تّ٘٘سٛب( -

يل ؿٖجّٜ 21 ٚش 93

ثيْبسيٜبي غذٛي ٛيپ٘فيض) مْنبسي ،پشمبسي ،تّ٘٘سٛب( -

ػ ٚؿٖجّٜ 22 ٚش 93

ّؿشفي دسعّ ،شٗسي ثش ػبختْبٓ ٗ ؾَْنشد دػتيب ٙتٖفؼي ف٘قبٕي ٗ
تحتبٕي

يل ؿٖجّٜ 27 ٚش 93

سٗؿٜبي تـخيصي دس ثشسػي اختالالت تٖفؼي ٗ ّشاقجتٜبي پشػتبسي
ّشث٘طٚ

ػ ٚؿٖجّٜ 29 ٚش 93

تغييشات ىبصٛبي خٕ٘ي دس اختالالت تٖفؼي ،تقؼيْجٖذي ثيْبسيٜبي
تٖفؼي

يل ؿٖج 4 ٚآثبٓ 93

اختالالت ّشث٘ط ث ٚپشدٛي جٖت ٗ ديبفشاىِ ،آّجٍ٘ي سيٚ

ػ ٚؿٖج 6 ٚآثبٓ 93

ادّ ٚآّجٍ٘ي سي ٗ ٚتّ٘٘سٛبي سيٚ

يل ؿٖج 11 ٚآثبٓ 93

إ٘اؼ پّٖٕ٘٘ي ،آثؼ ٚسي٘ي ٗ ػبيش ؾفٕ٘تٜبي سيٚ

ػ ٚؿٖج 13 ٚآثبٓ 93

ٕبسػبيي تٖفؼي ٗ ثيْبسيٜبي ؾفٕ٘ي ٕ٘پذيذ تٖفؼي
(…, Corona, MERS, SARS) /

يل ؿٖج 18 ٚآثبٓ 93

ثيْبسيٜبي سايج ػيؼتِ تٖفؼي تحتبٕي) آػِ ٗ ثيْبسيٜبي ّضّٔ

ػ ٚؿٖج 21 ٚآثبٓ 93

إؼذادي سي( -ٚ
صذّبت ٗاسد ٙث ٚقفؼ ٚػيٖ،ٚ
ؾَْٜبي جشاحي قفؼ ٚػيّٖ ،ٚشاقجتٜبي قجٌ ٗ ثؿذ اص ؾٌْ جشاحي

يل ؿٖج 25 ٚآثبٓ 93

ّفبٛيِ ؾفٕ٘ت ،اصً٘ ايضٗالػي٘ٓ ،ثيْبسيٜبي ؾفٕ٘يٗ:ثب،ػيفَيغ،
ػ٘صاك ،مالّيذيب ،تيف٘ئيذّٖٖ ،ظيت ّٖٖي٘مٍ٘ي

ػ ٚؿٖج 27 ٚآثبٓ 93

ايذص :ثب تأميذ ثش پبت٘فيضيٍ٘٘طي ،دسّبٓ ٗ ّشاقجتٜبي پشػتبسي

يل ؿٖج 2 ٚآرس 93

ثيْبسيٜبي ؾفٕ٘ي :ىبص ىبٕيشٓ ،إٓف٘الٕضاٛ ،ؼتي٘پالػْ٘صيغ ٗ ؿ٘ك

ػ ٚؿٖج 4 ٚآرس 93

ػپتيل-
ثيْبسيٜبي ّـتشك إؼبٓ ٗ داُ) جٖ٘ٓ ىبٗي ،تت مشيْٛ ،ٚبسي ،تت

يل ؿٖج 9 ٚآرس 93

ّبٍت( -
ّشٗسي ثش إٓبتّ٘ي ٗ فيضيٍ٘٘طي قَت ٗ ؾشٗق

ػ ٚؿٖج 11 ٚآرس 93

ثشسػي ٗ ؿٖبخت ػيؼتِ ىشدؽ خ٘ٓ-
ثيْبسيٜبي دسيچٜبي ٗ اٍتٜبثي قَت
ٕبسػبيي اختقبٕي قَت ٗ ادُ سي٘ي

يل ؿٖج 16 ٚآرس 93

پشفـبسي خ٘ٓ-

ػ ٚؿٖج 18 ٚآرس 93

ثيْبسي ٛبي ؾشٗقي ّحيطي) :اختالالت ؿبيؽ ؿشيبٕي :إؼذاد حبد ٗ

يل ؿٖج 23 ٚآرس 93

ّضّٔ ،سيٖبد ،ثشىش ،إٓ٘سيؼِ( -
ثيْبسيٜبي ٗسيذي :تشّٗج٘فَجيتٗ ،اسيغ ،اختالالت ػيؼتِ ٍٖف

ػ ٚؿٖج 25 ٚآرس 93

ػبختْبٓ ٗ تجٜيضات اتبق ؾٌْٕ ،قؾ پشػتبس) اػنشاة ٗ ػيشم٘الس (

ػ ٚؿٖج 3 ٚدي ّب93 ٙ

تنٖينٜبي اػنشاة-
ًّشاقجتٜبي پشػتبسي حئ ؾٌْٕ ،قؾ پشػتبس دس ثخؾ ثٜج٘دي-

يل ؿٖج 7 ٚدي ّب93 ٙ

سًٗؿٜبي اػتشيَيضاػي٘ٓ ،ثؼتٜجٖذي ٗػبيٌ ّ٘سدٕيبص ،إ٘اؼ پ٘صيـٔ

جشاحي ٗ سٗؿٜبي جشاحي ٗ ّشاقجتٜبي ّشث٘ط-ٚ
سٗؿٜبي ثيٜ٘ؿي ٗ ّبؿيٖٜبي ثيٜ٘ؿي-
داسٗٛبي ّ٘سد اػتفبد ٙدس ثيٜ٘ؿي ،ؾ٘اسض ٕبؿي اص ثيٜ٘ؿي ٗ ّشاقجت
اص ثيْبس ثيٜ٘ؽ تحت جشاحي

ػ ٚؿٖج 9 ٚدي ّب93 ٙ

