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توانستنی ها
 - 1یبفتٞ ٝبی غیرطجیعی ٞرارٌبٖ را ضٙبسبیی وٙذ
ٔ - 2حُ آ٘بتٔٛیه یبفتٞ ٝب را ٔطخع وٙذ
 - 3تٛاِی ٔػبحج ٝرا ثب پرسیذٖ سئٛاالت ٔٙبست رعبیت وٙذ
 - 4درٔٛرد ٔبٞیت ٔطىُ ثیٕبر فرضیٞ ٝبیی را ٔطرح وٙذ
 - 5فرضی ٝرا ثیبزٔبیذ ٚث ٝیه تطخیع عّٕی ثرسذ
 - 6طرح  ٚثر٘بٔٞ ٝبی ٔٛافك ثب ٘ظر ثیٕبر ثریسد
 - 7تٛا٘بیی سبزٌبر وردٖ ٔػبحج ٝثب ٔٛلعیت ٞبی خبظ (ثیٕبر خطٍٕیٗ – وٓ سٛاد -وٛر  ٚغیر ) ... ٜرا اجرا وٙذ
ٔ - 8راحُ ضٙیذ٘ی پٛیب – سئٛاالت ٔٙبست – ارتجبط غیروالسی – پبسخ ثب ٕٞذردی  ٚتػذیك  ٚاطٕیٙبٖ ثخص
ٕٞىبری  ٚدادٖ اختیبر ث ٝثیٕبر خالغٕٛ٘ ٝدٖ را ث ٝدرستی اجرا وٙذ
 - 9تٛا٘بیی ٌرفتٗ اطالعبت خبظ( سٛء استفبد ٜاز اِىُ یب دار ٚفعبِیت جٙسی ثر خط٘ٛت خب٘ٛادٌی  ) .... ٚرا داضتٝ
ثبضذ  ٚاجرا وٙذ
- 10رٚش تٟی ٝیه ضرح حبَ وبُٔ ٔستٙذ ث ٝزثبٖ فبرسی  ٚاٍّ٘یسی را ثذا٘ذ ( ضٙبخت اجسا -تٛاِی ٔٙتطمی آٟ٘ب-
تىٕیُ آٖ پس از ٔعبی ٝٙفیسیىی ث ٝغٛرت تٟی ٝخالغ – ٝتطخیع افترالی – – Plan Management
پبراوّیٙیه)
آضٙبیی ثب ٔعبی ٝٙغذد
تٛا٘ستٙی ٞب
 - 1آ٘بتٔٛی غذد ِٙفبٚی ٌردٖ را ثذا٘ذ
ٔ - 2حُ لرارٌرفتٗ عرٚق ثسري ٌردٖ را ثذا٘ذ
 - 3رٚش ا٘جبْ ضٛستٛن  ٚترٚس ٛرا ثیبٖ ٕ٘بیذ
 - 4ثٛفبِٞٛبٔپ  moon face ٚرا ثیبٖ ٕ٘بیذ
تٛا٘ستٙی ٞب
 - 1غضرٚف ٞبی تیرٚئیذ وریى٘ٛیذ ٘ ٚبی زیر آٟ٘ب را پیذا وٙذ
ٛٔ - 2لعیت ٞبی ٔٙبست جٟت ٔعبی ٝٙتیرٚئیذ را ثىبر ثرد
 - 3ا٘ذازٚ ٜضىُ  ٚلٛاْ طجیعی تیرٚئیذ را تطخیع دٞذ
 - 4تست ٞبی ضٛستٛن  ٚترٚس ٛرا ا٘جبْ دٞذ
آضٙبیی ثب ٔعبی ٝٙلفس ٝسی ٚ ٝٙریٝ
دا٘ستٙی ٞب
 - 1خالغ ٝآ٘بتٔٛی ری ٚ ٝلفس ٝغذری را ثیبٖ وٙذ
 - 2دفٛرٔیتی طجیعی تٛراوس را ثذا٘ذ
 - 3سیب٘ٛز را تعریف وٙذ  ٚافتراق سیب٘ٛز ٔروسی ٔ ٚحیطی را ثیبٖ ٕ٘بیذ
 - 4والثی ًٙرا تعریف وٙذ
 - 5خطٛط فرضی رٚی لفس ٝسی( ٝٙلذأی  ٚخّفی  ٚجب٘جی ) را ثذا٘ذ
ٛٔ - 6لعیت ریٞ ٝب ِٛ ٚ fissure ٚة ٞبیطبٖ را رٚی لفس ٝسی ٝٙثذا٘ذ
 - 7اغطالحبت آ٘بتٔٛیه عٕٔٛی ثرای تعییٗ ٔحُ یبفتٞ ٝب رٚی لفس ٝسی ٝٙرا ثذا٘ذ
 - 8از ٔحُ ٛٔ ٚلعیت ٕ٘بی ٘بی  ٚثر٘ٚىی َٛاغّی آٌبٞی داضت ٝثبضذ
 - 9طرز درست ٚضعیت ثیٕبر ثرای ٔعبی ٝٙرا ثذا٘ذ
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تٛا٘غتٙی ٞب
 - 1اختالالت تٙفغی(ریتٓ -تؼذاد -ػٕك  ٚتالػ تٙفغی ثیٕبر) را تؾخیـ دٞذ
 - 2عیب٘ٛس را تؾخیـ دٞذ
 - 3ؽىُ لفغ ٝعی ٝٙرا ٍ٘ب ٜوٙذ ٚاختالالت فیشیِٛٛصیه ٚیب آ٘بتٔٛیه را تؾخیـ دٞذ
 - 4فنبٞبی ثیٗ د٘ذ ٜای  ٚساٚیِٛ ٝئیظ را ٔؾخـ ٕ٘بیذ
ٔ - 5حُ خيٛه فزمی در عيح لذأی  ٚخّفی  ٚجب٘جی تٛراوظ را ٘ؾبٖ دٞذ
 - 6در ِٕظ اتغبع لفغ ٝعی ٝٙرا آسٔبیؼ وٙذ
 Tactile fremitus - 7را ا٘جبْ دٞذ
 - 8دق ری ٝرا ثذرعتی ا٘جبْ دٞذ ٚفذاٞبی ىجیؼی  ٚغیز ىجیؼی را تؾیخـ دٞذ
 - 9عٕغ ری ٝرا ثذرعتی ا٘جبْ دٞذ ٚفذاٞبی ىجیؼی  ٚغیز ىجیؼی را تؾیخـ دٞذ
آؽٙبیی ثب ٔؼبی ٝٙؽىٓ
دا٘غتٙی ٞب
 - 1تمغیٓ ثٙذی تٛپٌٛزافیه ؽىٓ را ثیبٖ ٕ٘بیذ ٛٔ ٚلؼیت ارٌبٟ٘بی داخّی را ٘غجت ث ٝایٗ تمغیٓ ثٙذی ثذا٘ذ
ٛٔ - 2لؼیت ٔٙبعت ثزای ٔؼبی ٝٙوّی ؽىٓ ٔ ٚؼبی ٝٙدر ارٌبٖ ثذا٘ذ
 - 3رٚػ ٞبی ٔؼبی ٝٙجٟت تؾخیـ آعیت را ثیبٖ ٕ٘بیذ
تٛا٘غتٙی ٞب
ٛٔ - 1لؼیت ٔٙبعت ثزای ٔؼبی ٝٙؽىٓ ثیٕبر ایجبد وٙذ
 - 2اختالالت عيحی (اعتزیبٔ -ؾىالت ٘بف -تٛرْ پّٟٞٛب ٘بؽی اس آعیت  ) ... ٚرا در ٔؾبٞذ ٜتؾخیـ دٞذ
 - 3در عٕغ ؽىٓ فذاٞبی رٚد ٜای (تؼذاد ٚ ٚیضٌی آٟ٘ب ) را تؾخیـ دٞذ
 - 4ثز٘ٚی ٞبی ٔٛجٛد در ؽىٓ را عٕغ وٙذ
 - 5دق ؽىٓ را در چٟبر رثغ ا٘جبْ دٞذ ٚ ٚجٛد ٘ٛاحی Tympanرا اس ٔبت تؾخیـ دٞذ
 - 6ث ٝدرعتی ؽىٓ را ِٕظ وٙذ(ِٕظ عيحی  ٚػٕمی
 - 7ثشرٌی ىحبَ  ٚوجذ را ثب رٚػ ٞبی دق ِٕ ٚظ ا٘جبْ دٞذ
ٔ - 8ؼبیٙبت خبؿ تؾخیـ آعیت را ا٘جبْ دٞذ
ٔ - 9ؼبیٙبت ٔزثٛه ث ٝؽىٓ حبد را ثذا٘ذ ٚا٘جبْ دٞذ
 - 10تٙذر٘ظ ِضر٘بَ را ا٘جبْ دٞذ  ٚتؾخیـ دٞذ
ٛٔ - 11رفی عبیٗ را ا٘جبْ دٞذ Murphy sign
 - 12تٛػ روتبَ ا٘جبْ دٞذ ٛٔ ٚلؼیت ٞبی ٔٙبعت ثزای ا٘جبْ آٖ را ثذا٘ذ
- 13در ٍ٘ب ٜػالئٓ ٔزثٛه ث ٝاختالالت ؽىٕی (آعیت – سردی – اعتزیب) را تؾخیـ دٞذ
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آؽٙبیی ثب ٔؼبی ٝٙلّت  ٚػزٚق
دا٘غتٙی ٞب
ٔ - 1حُ ىجیؼی ٔؾبٞذِٕ ٚ ٜظ  PMIرا ثذا٘ذ
ٛٔ - 2لؼیت ٞبی ٔٙبعت جٟت ٔؼبی ٝٙدریچٞ ٝبی لّجی  ٚػزٚق ٌزد٘ی را ثذا٘ذ
ٔ - 3حُ ٘جل ٞبی ٔزوشی ٔٚحیيی را ثیبٖ ٕ٘بیذ
 - 4ادْ را تؼزیف  ٚدرجبت آٖ را ثیبٖ وٙذ
 - 5ؽىُ ٘جل ٚریذی ٌزد٘ی را رعٓ ٛ٘ ٚاحی تغییزات آٖ را ثب عیىُ ا٘مجبمی لّت ثذا٘ذ
ٔ - 6حُ عٕغ عٛفّٟبی دریچٞ ٝب را ثذا٘ذ ٚدرج ٝثٙذی عٛفُ ٞبرا ثیبٖ وٙذ
دا٘غتٙی ٞب
 PMI - 1را ِٕظ ٔ ٚؾخقبت آ٘زا ثیبٖ وٙذ
ِٕ - 2ظ السْ جٟت ٔؾخـ ؽذٖ تزیُ را ا٘جبْ دٞذ
 - 3فذای اٚ َٚد ْٚلّت  ٚا٘فىبن ىجیؼی آٟ٘ب را تؾخیـ دٞذ
 - 4دق السْ جٟت ٔؾخـ وزدٖ ٔٛلؼیت لّت را ا٘جبْ دٞذ
ٛٔ - 5لؼیت ٞبی السْ جٟت عٕغ دریچٞ ٝبی ٔختّف لّت را ثىبر ثزد
 - 6فذاٞبی امبفی ٚغیز امبفی را تؾخیـ دٞذ ٛٔ ٚلؼیت آٟ٘ب را ثب عیىُ ا٘مجبمی لّت ٔؾخـ وٙذ
ٛ٘ - 7ع عٛفُ ٞبی (افشایؼ یبثٙذ ٚ ٜوبٞؼ یبثٙذ ) ... ٚ ٜرا تؾخیـ دٞذ
ٔ - 8ب٘ٛرٞبی وٕىی ثزای ثٟتز ؽٙیذٖ عٛفّٟبی عیغتِٛی ٔیتزاَ  ٚآئٛرت  ٚتزیىٛعپیذ  ٚپِٕ٘ٛٛز را ا٘جبْ
دٞذ
ٔ - 9حُ وب٘ ٖٛآئٛرت  ٚپِٕ٘ٛٛز  ٚتزیىٛعپیذ ٔ ٚیتزاَ را تؾخیـ دٞذ
٘- 10جل ٞبی ٔزوشی ٔ ٚحیيی را ِٕظ وٙذ ٚؽىُ ٞبی غیز ىجیؼی ٘جل ٞب را تؾخیـ دٞذ
- 11ادْ را تؾخیـ دٞذ  ٚدرج ٝآٖ را ٔؾخـ وٙذ
ٔ- 12ب٘ٛرٚاِغبِٛا  Hand gripرا ا٘جبْ دٞذ
- 13تؼزیف Paradoxical pulseرا ثذا٘ذ ٚ ٚا٘جبْ دٞذ
ٚ- 14یضٌی ٞبی عٛفُ ٞبی لّجی (سٔبٖ  /ؽىُ ٔ/حُ حذاوثز ؽذت  ،ا٘تؾبر ،فزوب٘ظ  ٚویفیت ) آٖ را
ا٘ذاسٌ ٜیزی وٙذ
٘- 15جل ٚریذ ٌزد٘ی را ٔؾبٞذ ٜوٙذ پٛسیؾٗ ٔٙبعت ثزای ا٘ذاسٌ ٜیزی  Pرا اجزا وٙذ
آؽٙبیی ثب ٔؼبی ٝٙپغتبٖ
دا٘غتٙی ٞب
ٔ - 1حُ آ٘بتٔٛیه پغتبٖ را ثذا٘ذ
 - 2تغییزات ثبفتی ٛٞ ٚرٔ٘ٛی  ٚعٗ را رٚی پغتبٖ ثذا٘ذ
ٔ - 3حُ پغتبٟ٘بی فزػی را ثذا٘ذ
ٔ - 4حُ ػزٚق ِٙفبٚی در٘بصوٙٙذ ٜپغتبٖ را ثذا٘ذ
 - 5پٛسیؾٗ فحیح ثزای ٔؼبی ٝٙپغتبٖ را ثذا٘ذ
 - 6تؼزیف ٌبالوتٛر ٜرا ثذا٘ذ

3

تٛا٘غتٙی ٞب
 - 1ارتجبه السْ جٟت ٔؼبی ٝٙپغتبٖ ثب ثیٕبر ثزلزار وٙذ
ٛٔ - 2لؼیت ٞبی ٔٙبعت ثزای ٔؾبٞذِٕٚ ٜظ پغتبٖ ایجبدوٙذ
 - 3ىزس ِٕظ فحیح پغتبٖ را ا٘جبْ دٞذ
 - 4درفٛرت پیذاوزدٖ ٔٛارد غیزىجیؼی ٔؾخقبت آ٘زا (لٛاْ -حغبعیت ثِٕ ٝظ – ٔحُ – ؽىُ ا٘ذاسٔ ٚ ٜتحزن
ثٛدٖ) تؾخیـ دٞذ
ٛ٘ - 5ن پغتبٖ  ٚآرئ َٛرا ٔؼبی ٝٙوٙذ
ٔ - 6ؼبیٙٔ ٝٙبعت ثزای ٚجٛد تزؽح ٔختّف اس ٘ٛن پغتبٖ را ا٘جبْ دٞذ
 - 7آٔٛسػ ٔؼبیٙٔ ٝٙبعت ث ٝثیٕبر ( اس ٘ظز س ٔبٖ  ٚىزس ا٘جبْ ) را ثذٞذ
آؽٙبیی ثب ٔؼبیٔ ٝٙفبفُ ٚا٘ذأٟب
دا٘غتٙی ٞب
 - 1حزوبت ىجیؼی وّیٔ ٝفبفُ را ثیبٖ وٙذ
 - 2ا٘ٛاع ٔفبفُ  ٚدأ ٝٙحزوبت را تٛمیح ثذٞذ
٘ - 3ؾب٘ٞ ٝبی آرتزیت را ثیبٖ وٙذ
 - 4ؽیٛع فحیح ٔؼبیٔ ٝٙفبفُ را ثیبٖ وٙذ
دا٘غتٙی ٞب
 - 1تٛرْ ٔفقُ – حغبعیت آٖ – ٔحذٚدیت حزوتی -لزٔشی ٌ ٚزٔب  ٚدفزٔیتی ٔفبفُ ا٘ذاْ فٛلب٘ی  ٚتحتب٘ی ٚ
ٔزوشی را تؾخیـ دٞذ
 - 2حزوبت ٔفبفُ را درجٟبت ٔختّف ا٘جبْ دٞذ ٔٚحذٚد ٜحزوتی ىجیؼی ٞزوذاْ را ثذا٘ذ
ٔ - 3ؾبٞذِٕ – ٜظ ٔٚب٘ٛرٞب را ثزای ٞز ٔفقُ ثذرعتی ا٘جبْ دٞذ
 - 4دفزٔیتی ٞبی ٔختّف درعت ٖٛفمزات را تؾخیـ دٞذ
 - 5رٚػ ٞبی  ٚbulge signثبِٛتٕبٖ را ثزای ٔؾخـ وزدٖ ٔبیغ ٔفقُ ا٘جبْ دٞذ
 - 6رٚػ ٔؼبی ٝٙت ٖٛػنالت ٔٚیشاٖ درج ٝثٙذی آٖ را ثذا٘ذ ٚا٘جبْ دٞذ
 - 7دفزٔیتی ٔفبفُ(ثٛت٘ٛیز -تٛ٘ٛط ٘مزعی – ا٘مجبك دٚپٛیتزٖ ٞ -بِٛط ٚاِىٛط  )............... ٚرا تؾخیـ دٞذ
آؽٙبیی ثب ٔؼبیٔ ٝٙغش  ٚاػقبة
دا٘غتٙی ٞب
٘ - 1حٔ ٜٛؼبی ٝٙاػقبة دٚاسدٌ ٜب٘ ٝجٕجٕ ٝای – رفّىظ – عبلٔ ٝغش ٔ ٚخچ ٝرا ؽزح دٞذ
 - 2تؼزیف درٔبت ْٛرا ثذا٘ذ
 - 3تٛاٖ  ٚلذرت ػنال٘ی را تؼزیف  ٚرٚػ عٙجؼ آٟ٘ب را تٛمیح دٞذ
تٛا٘غتٙی ٞب
ٔ - 1ؼبی ٝٙحغی ٚحزوتی اػقبة دٚاسدٌ ٜب٘ ٝجٕجٕ ٝای را ا٘جبْ دٞذ
 - 2حزوبت غیز ارادی ثذٖ را تؾخیـ دٞذ ( ٚثٔ ٝحُ -ویفیت – عزػت – ریتٓ – دأ ٚ ٝٙارتجبه آٟ٘ب ثب
ٚمؼیت ثذٖ – فؼبِیت – خغتٍی ٞ ٚیجب٘بت ) دلت وٙذ
 - 3تٚ ٖٛلذرت ػنالت را ٕ٘بیؼ دٞذ
 - 4اختالالت را ٜرفتٗ (آتبوغی – مؼف ػنالت  ) ... ٚرا تؾخیـ دٞذ
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 – Redor - 5وز٘ی - ًٙثزٚدرس٘غىی وز٘ی ٚ ًٙثزٚس ؽىٕی را ا٘جبْ دٞذ
 - 6آسٔ ٖٛرٔٚجزي  Pronator ٚرا ا٘جبْ دٞذ
ٔ - 7ؼبیٙبت حغی (حظ -درد  ٚحزارت  ) ...ٚ Positionرا ا٘جبْ دٞذ
 - 8رفّىظ ٞبی تب٘ذ٘ٚی – وف پبیی ٚؽىٕی را ا٘جبْ دٞذ ٛٔٚارد ىجیؼی  ٚغیزىجیؼی آٖ را تؾخیـ دٞذ
 - 9عيح ٛٞؽیبری ثیٕبر را ارسیبثی وٙذ ٚدرٔٛرد ِشْٚ

 GCSرا تؼییٗ ٕ٘بیذ

- 10تغت ٞبی ٔؾخـ وٙٙذ ٜثیٕبری ٔخچ ٝای را ا٘جبْ دٞذ
- 11رفّىظ او ِٛٛعفبِیه  ٚ Oclovestibular oclocephalic ٚعیغتِٛی را ا٘جبْ دٞذ
آؽٙبیی ثب ٔؼبی ٝٙارِٛٚصی ٚوّیٝ
دا٘غتٙی ٞب
 - 1خقٛفیبت درد وّیٛی – ٔثب٘ ٚ ٝحبِت  ٚثین ٝرا ثیبٖ ٕ٘بیذ
 - 2ػُّ ٚػالئٓ تحزیه ادراری  ٚا٘غذاد ادراری را ثیبٖ ٕ٘بیذ
ٕٞ - 3بتٛری را تؼزیف ٚػُّ آٖ را ثیبٖ ٕ٘بیذ
 - 4حذٚد ِضر٘بَ را ٔؾخـ وٙذ
تٛا٘غتٙی ٞب
 - 1حذٚد ٔثب٘ ٝپز را دق ِٕٚظ تؾخیـ دٞذ
ٔ - 2ؼبیٚ ٝٙاریىٛعُ ا٘جبْ دٞذ
 CVA tenderness - 3را ا٘جبْ دٞذ
آؽٙبیی ثب ٔؼبی ٝٙغذد ِٙفبٚی
ٛ٘ - 1احی السْ جٟت ٔؼبی ٝٙغذد ِٙفبٚی را ثذا٘ذ
 - 2تبة حذٚدی در٘بص غذد ِٙفبٚی ٞز ٔٙيم ٝرا ثذا٘ذ
تٛا٘غتٙی ٞب
 - 1غذد ِٙفبٚی تٕبْ ٘مبه ثذٖ (ٌزافی – عٛپزوالٚیىِٛز -ایٍ٘ٛٙیبَ  )... ٚرا ِٕظ وٙذ
ٍٙٞ - 2بْ ِٕظ غذد ِٙفبٚی ث٘ ٝىبت ٔ ٟٓآٟ٘ب (لٛاْ – ا٘ذاس – ٜچغجٙذٌی – تؼذاد – ٔتحزن ثٛدٖ  )...ٚدلت داؽتٝ
ثبؽذ
ٔ - 3ؼبی ٝٙغذد ِٙفبٚی  Work up ٚآ٘زا ثذا٘ذ
رٚػ آٔٛسػ
 آٔٛسػ تٕبْ ٔٛارد فٛق ثب عخٙزا٘ی – پزعؼ  ٚپبعخ ٕ٘ ٚبیؼ فیّٓ ٛٔ ٚالص  ٚثیٕبر ٕ٘ب  ٚآٔٛسػ رٚی ثیٕبر ا٘جبْ ٔیؽٛد
 تٕبْ دا٘ؾجٛیبٖ ٔٛظف ثٔ ٝؼبی ٝٙافزاد ىجیؼی  ،وبر ثب ٔٛالص ؽزح حبَ ٌزفتٗ اس ثیٕبراٖ ٔٚؼبی ٝٙثیٕبراٖ ثغتزی در ثخؼٔی ثبؽٙذ
 أتحبٖ ثقٛرت ػّٕی ثز رٚی ثیٕبر ا٘جبْ ٔی ؽٛد  ٚىزیمٕ٘ ٝز ٜدادٖ ثقٛرت سیز ٔی ثبؽذٌزفتٗ ؽزح حبَ  ٚحنٛر فؼبَ در والط ٞبی ػّٕی

ٕ٘3زٜ

حنٛر ٚغیبة ٕ٘4زٜ
ؽزح حبَ ٕ٘4زٜ
أتحبٖ ػّٕی ٕ٘ 9زٜ
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طرح درس سمیولوژی در رابطه با سالمندی
تؼزیف پیزی اِٚی Primary aging ٝرا ثذا٘ذ
تغییزات ىجیؼی فؾبرخ ٖٛدر عبِٕٙذی را ثذا٘ذ
تغییزات ىجیؼی مزثبٖ لّت  ٚریتٓ در عبِٕٙذی را ثذا٘ذ
تغییزات ىجیؼی تٙفظ درج ٝحزارت در عبِٕٙذی را ثذا٘ذ
تغییزات ىجیؼی پٛعت ٘ٚبخٗ ٞب در عبِٕٙذی را ثذا٘ذ
تغییزات ىجیؼی چؾٓ ٞب را ثذا٘ذ
تغییزات ىجیؼی ٌٛؽٟب را ثذا٘ذ
تغییزات ىجیؼی دٞبٖ را ثذا٘ذ
تغییزات ىجیؼی لفغ ٝعی ٚ ٝٙریٞ ٝب را ثذا٘ذ
تغییزات ىجیؼی ػزٚق را ثذا٘ذ
تغییزات ىجیؼی فذاٞبی ىجیؼی لّت را ثذا٘ذ
تغییزات ىجیؼی عٛفُ ٞبی لّجی را ثذا٘ذ
تغییزات ىجیؼی پغتبٖ ٞب  ٚسیزثغُ را ثذا٘ذ
تغییزات ىجیؼی ؽىٓ را ثذا٘ذ
تغییزات ىجیؼی دعتٍب ٜتٙبعّی س٘بٖ ٔٚزداٖ را ثذا٘ذ
تغییزات ىجیؼی ٔمؼذ ٚروت ْٛرا ثذا٘ذ
تغییزات ىجیؼی پزٚعتبت را ثذا٘ذ
تغییزات ىجیؼی دعتٍب ٜػقجی ٔغشی را ثذا٘ذ
تغییزات ىجیؼی دعتٍب ٜػنال٘ی  /اعىّتی را ثذا٘ذ
تغییزات ىجیؼی رٚا٘ی را ثذا٘ذ
تغییزات فیشیِٛٛصیه السْ در ٔحیو ٔحُ ٔؼبی ٝٙثزای افزاد عبِٕٙذ را اجزا وٙذ
چٍٍ٘ٛی پزعیذٖ عئٛاالت اس فزد عبِٕٙذ را ثتٛا٘ذ ا٘جبْ دٞذ
تفبٚت تظبٞزات ثیٕبریٟبی حبد در عبِٕٙذاٖ را ثذا٘ذ
 Gediatric syndromeرا ثؾٙبعذ
درٔٛرد فؼبِیت ٞبی فیشیىی س٘ذٌی رٚسٔز ADLS ٜرا ثپزعذ
فؼبِیت ٞبی ٔٛثز س٘ذٌی رٚسٔز IADLS ٜرا ثپزعذ
ؽزح حبَ دارٚیی ٚتغذی ٝرا ثپزعذ
درٔٛرد ٔقزف عیٍبر  ٚاِىُ ثپزعذ
سٔبٖ غزثبٍِزی ٞبی السْ ٔتبثِٛیه را ثذا٘ذ
سٔبٖ غزثبٍِزی ٞبی السْ ؽٛٙایی را ثذا٘ذ
سٔبٖ غزثبٍِزی ٞبی السْ عزىبٖ را ثذا٘ذ
ٚاوغیٙبعی ٖٛالسْ در افزاد عبِٕٙذ را ثذا٘ذ
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