هؼبًّت آهْسػی  -هزکش هغبلؼبت ّ تْطؼَ آهْسع پشػکی داًؼگبٍ آساد اطالهی ّادذ ػبُزّد
فزم عزح درص
ًیوظبل تذصیلی …دوم ……95-96
رػتَ
تذصیلی:
پشػکی

ًبم درص  :پبتْلْژی اختصبصی
هیشاى ّادذّ 4 :ادذ

هقغغ تذصیلی داًؼجْیبى:
دکتزای ػوْهی

هذل ثزگشاری:
داًؼکذٍ ػلْم
پشػکی

هذرص:
ردیوی
دکتز
ُبػوی-
دکتز
ثبثبخبًی

هقذم-
دکتز

ُذف کلی درص :آشنایی با اتیىلىژی و پااتىژنز بیواریهای دستگاه گىارش و سیستن اداری و شناخت تغییرات هىرفىلىژیک و عولکردی در بافتها و ارگانهای هربىطو کو بو دنبال بیواری ایجاد م شىد………………………………………….
هٌبثغ اصلی درص.....................................................................................Robins and cotran pathologic basis of disease 2010 :

ػوبرٍ
جلظَ

تبریخ
جلظَ

اُذاف هیبًی
هغبلت)

(رئْص

1

آػٌبیی ثب ثیوبری
ُبی ػزّقی

2

آػٌبیی ثب ثیوبری
ُبی ػزّقی

3

آػٌبیی ثب
طلْلِبی عجیؼی
ّاکٌغ آًِب ثَ
آطیت ،ادم، ICP ،
ُیذرّطفبلی،
ثیوبری ُبی
تکبهلی ّ CNSضزثَ

اُذاف ّیژٍ (ثز اطبص طَ دیغَ
اُذاف آهْسػی  :ػٌبختی،
ػبعفی ،رّاى دزکتی)

 -1ثبفت ػٌبطی ّریذ -ػزیبى
ّ هْیزگ را ػزح دُذ.
 -2هزفْلْژی اتزّاطکلزّس
را تْضیخ دُذ.
 -3ػْاهل خظ اتزّاطکلزّس
را ًبم ثجزد.
 -4ثیوبری ُبی هزتجظ ثب
اتزّاطکلزّس را تْضیخ دُذ.
 -5پبتْژًش اتزّاطکلزّس را
ػزح دُذ.
 -1اًْاع اًْریظن ُب را
تْضیخ دُذ.
 -2اًْاع تْهْرُبی ػزّقی
خْى را عجقَ ثٌذی کٌذ.
 -3طبرکْم کبپْسی را تْضیخ
دُذ.
 -1طلْلِبی عجیؼی ّ CNS
ّاکٌغ اًِب ثَ آطیت را ػزح
دُذ.
 -2ادمُ ّ ICP ،یذرّطفبلی
را تْضیخ دُذ.
ً -3قبیص لْلَ ػصجی ،
ًبٌُجبری ُبی دفزٍ خلفی ّ
 ICPرا تؼزیخ کٌذ.

رّع
یبددُی
یبدگیزی


هْاد ّ
ّطبیل
آهْسػی

تبریخ
جلظَ
ّسهبى

تکبلیف
داًؼجْ

ًذٍْارسػیبثی
ّدرصذ آى

ّیذئْ
پزّژکتْر
طخٌزاًی
هجبدثَ

طخٌزاًی
هجبدثَ

طخٌزاًی
هجبدثَ

هغبلؼَ
هٌبثغ

ّیذئْ
پزّژکتْر

ّیذئْ
پزّژکتْر

هغبلؼَ
هٌبثغ

هغبلؼَ
هٌبثغ

اهتذبى
تئْری پبیبى
دّرٍ

اهتذبى
تئْری هیبى
دّرٍ ّ
پبیبى دّرٍ

اهتذبى
تئْری هیبى
دّرٍ ّ
پبیبى دّرٍ

 رّع یبددُی – یبدگیزی هیتْاًذ ػبهل :طخٌزاًی ،هجبدثَای – گزُّی کْچکً ،وبیؼی – دل هظئلَ – پزطغ ّ پبطخ – گزدع ػلوی ،آسهبیؼی
 آسهْىُب ثز اطبص اُذاف هیتْاًٌذ ثَ صْرت آسهْى ّرّدی (آگبُی اس طغخ آهبدگی داًؼجْیبى) هزدلَای یب تکْیٌی (در فزایٌذ تذریض ثب ُذف
ػٌبطبیی قْت ّ ضؼف داًؼجْیبى) ّ آسهْى پبیبًی یب تزاکوی (پبیبى یک دّرٍ یب هقغغ آهْسػی ثب ُذف قضبّت در هْرد تظلظ داًؼجْیبى) ثزگشار
گزدد.

 -4ضزثَ هغشی ّ ػْارض ًبػی
اس آى را تؼزیخ کٌذ.

هغشی

ػوبرٍ
جلظَ

4

5

تبریخ
جلظَ

اُذاف هیبًی
هغبلت)

(رئْص

آػٌبیی ثب
ثیوبریِبی ػزّقی
ّ ػفًْت ُبی CNS

آػٌبیی ثب ػفًْت
ُبی ّ CNS
ثیوبری ُبی هیلیي
سدا

اُذاف ّیژٍ (ثز اطبص طَ دیغَ
اُذاف آهْسػی  :ػٌبختی،
ػبعفی ،رّاى دزکتی)

 -1پبتْفیشیْلْژی ُیپْکظی
 ،ایظکوی ّ اًفبرکت را
تؼزیخ کٌذ.
 -2ایظکوی گظتزدٍ ّ کبًًْی
 ،خًْزیشی داخل جوجوَ را
ػزح دُذ.
ً -3بٌُجبری ُبی ػزّقی ّ
ثیوبری ُبی ًبػی اس افشایغ
فؼبرخْى را تْضیخ دُذ.
 -4هٌٌژیت چزکی دبد،
ّیزال ،آثظَ هغش ّ آهپین
طبة دّرال را ػزح دُذ.
ًْ -5رّ طفیلیض ّ
ًْرّثْلیْس را تْصیف کٌذ.
ّ -1یژگی ُبی
هٌٌگْآًظفبلیت ّیزّطی را
تؼزیخ کٌذ.
 -2آًظفبلیت ًبػی اس ّیزّص
ُبی هختلف را تْضیخ دُذ.
 -3ػْارض ػصجی ًبػی اس
ػفًْت  HIVرا تْضیخ دُذ.
SSPE,PML -4
،هٌٌگْآًظفبلیت قبرچی ّ
ثیوبری ُبی پزیْى را ػزح
دُذ.
-5اپیذهیْلْژی ،پبتْژًش،
هزفْلْژی ّ اػکبل ثبلیٌی

رّع
یبددُی
یبدگیزی


طخٌزاًی
هجبدثَ

طخٌزاًی
هجبدثَ

هْاد ّ
ّطبیل
آهْسػی

ّیذئْ
پزّژکتْر

ّیذئْ
پزّژکتْر

تبریخ
جلظَ
ّسهبى

تکبلیف
داًؼجْ

هغبلؼَ
هٌبثغ

هغبلؼَ
هٌبثغ

ًذٍْارسػیبثی
ّدرصذ آى

اهتذبى
تئْری هیبى
دّرٍ ّ
پبیبى دّرٍ

اهتذبى
تئْری هیبى
دّرٍ ّ
پبیبى دّرٍ

 رّع یبددُی – یبدگیزی هیتْاًذ ػبهل :طخٌزاًی ،هجبدثَای – گزُّی کْچکً ،وبیؼی – دل هظئلَ – پزطغ ّ پبطخ – گزدع ػلوی ،آسهبیؼی
 آسهْىُب ثز اطبص اُذاف هیتْاًٌذ ثَ صْرت آسهْى ّرّدی (آگبُی اس طغخ آهبدگی داًؼجْیبى) هزدلَای یب تکْیٌی (در فزایٌذ تذریض ثب ُذف
ػٌبطبیی قْت ّ ضؼف داًؼجْیبى) ّ آسهْى پبیبًی یب تزاکوی (پبیبى یک دّرٍ یب هقغغ آهْسػی ثب ُذف قضبّت در هْرد تظلظ داًؼجْیبى) ثزگشار
گزدد.

 MSرا تؼزیخ کٌذ.

6

آػٌبیی ثب ثیوبری
ُبی دژًزاتیْCNS

7

آػٌبیی ثب
تْهْرُبی ّ CNS
ّ PNS
فبکْهبتْسُب ّ
آػٌبیی ثب ثیوبری
ُبی اػصبة هذیغی

8

آػٌبیی ثب ثیوبری
ُبی هزی

 -1ثیوبری ُبی دژًزاتیْ را
ػزح دادٍ آًِب را عجقَ
ثٌذی کٌذ.
 -2ثیوبری ُبی دژًزاتیْ
قؼز هغش را تْضیخ دُذ.
 -3ثیوبری ُبی دژًزاتیْ
ُظتَ ُبی قبػذٍ ای را ػزح
دُذ.
 -4ثیوبری ُبی دژًزاتیْ
هخچَ ای ًخبػی را ػزح دُذ.
 -5ثیوبری ُبی دژًزاتیْ
ًْرّى ُبی دزکتی را تؼزیخ
کٌذ.
 -6ػْارض ػصجی کوجْد
ّیتبهیي  B12 ّ B1را ثیبى
کٌذ.
ّ -1یژگی ُبی تْهْرُبی هغش
را ػزح دُذ.
 -2عجقَ ثٌذی تْهْرُبی
هغشی را ثیبى کٌذ.
 -3گلیْم ُب ،تْهْرُبی
ًْرًّی ،هذّلْثالطتْم ّ
لٌفْم هغش را تْضیخ دُذ.
 -4تْهْ رُبی هتبطتبتیک ّ
طٌذرّهِبی پبراًئْپالطتیک
را ػزح دُذ.
 -5فبکْهبتْسُب را تؼزیف
کٌذ.
 -6هؼخصبت اػصبة هذیغی را
ثیبى کٌذ.
 -7پبطخ اػصبة هذیغی ثَ
آطیت را تؼزیخ کٌذ.
 -1آًبتْهی ّ ثبفت ػٌبطی
هزی را ػزح دُذ.
ً -2بٌُجبری ُبی هبدر سادی
هزی را تؼخیص دُذ.

طخٌزاًی
هجبدثَ

ّیذئْ
پزّژکتْر

هغبلؼَ
هٌبثغ

اهتذبى
تئْری هیبى
دّرٍ ّ
پبیبى دّرٍ

طخٌزاًی
هجبدثَ

ثبلیي
ثیوبر

هغبلؼَ
هٌبثغ

اهتذبى
پبیبى تزم

طخٌزاًی
هجبدثَ

ثبلیي
ثیوبر

هغبلؼَ
هٌبثغ

اهتذبى
تئْری هیبى
دّرٍ ّ
پبیبى دّرٍ

 -3ضبیؼبت اختالل دزکتی هزی
را ػزح دُذ.
4ػلل ًوبی ثبفت ػٌبطی ّػْارض اس ّفبژیت را ػزح
دُذ .
 -5ػلل  ،ػالئن ثبلیٌی ّ
هزفْلْژی تْهْرُبی هزی را
تْضیخ دُذ.

ػوبرٍ
جلظَ

تبریخ
جلظَ

اُذاف هیبًی
هغبلت)

(رئْص

9

کظت اعالػبت السم در
هْرد ثیوبری ُبی
هؼذٍ

11

آػٌبیی ثب ثیوبری
ُبی هبدرسادی ّ
التِبثی رّدٍ کْچک
ّثشرگ

اُذاف ّیژٍ (ثز اطبص طَ دیغَ
اُذاف آهْسػی  :ػٌبختی،
ػبعفی ،رّاى دزکتی)

 -1ثبفت ػٌبطی هؼذٍ را
ػزح دُذ.
 -2فیشیْلْژی تزػخ اطیذ
را ػزح دُذ.
ً -3ذٍْ هذبفظت هخبعی
هؼذٍ در ثزاثز اطیذ را
ثذقت ػزح دُذ.
 -4تٌگی پیلْر را تؼخیص
دُذ.
 -5گبطتزیت ُب را عجقَ
ثٌذی کزدٍ ًقغ ُلیکْثبکتز
در ایجبدگبطتزیت را ثذقت
تْضیخ دُذ.
 -6ثیوبری پپتیک اّلظز را
تؼخیص دُذ.
 -7ػلل  ،ػالئن ثبلیٌی ّ
هزفْلْژی تْهْرُبی هؼذٍ
را تْضیخ دُذ.
-1آًبتْهی ّ ثبفت ػٌبطی
رّدٍ ثشرگ ّ کْچک را ػزح
دُذ.
 -2ثیوبری ُیز ػجزًّگزا
اس ػالئن ثبلیٌی ّ ثبفت
ػٌبطی آى تؼخیص دُذ.
 -3اًْاع کْلیت ُب را
عجقَ ثٌذی کٌذ.
-4ػالئن آسهبیؼگبُی طٌذرم
طْء جذة را ػزح دُذ.
 -5اًْاع طٌذرم ُبی
طْءجذة را ثز اطبص ثبفت
ػٌبطی آى تؼخیص دُذ.
 -6ثیوبری کزّى ّ کْلیت
اّلظزّس را ػزح دادٍ ّ
تؼخیص دُذ.

رّع
یبددُی
یبدگیزی


هْاد ّ
ّطبیل
آهْسػی

تبریخ
جلظَ
ّسهبى

تکبلیف
داًؼجْ

ًذٍْارسػیبثی
ّدرصذ آى

طخٌزاًی
هجبدثَ

ثبلیي
ثیوبر

هغبلؼَ
هٌبثغ

اهتذبى
تئْری هیبى
دّرٍ ّ
پبیبى دّرٍ

طخٌزاًی
هجبدثَ

ثبلیي
ثیوبر

هغبلؼَ
هٌبثغ

اهتذبى
تئْری هیبى
دّرٍ ّ
پبیبى دّرٍ

 رّع یبددُی – یبدگیزی هیتْاًذ ػبهل :طخٌزاًی ،هجبدثَای – گزُّی کْچکً ،وبیؼی – دل هظئلَ – پزطغ ّ پبطخ – گزدع ػلوی ،آسهبیؼی
 آسهْىُب ثز اطبص اُذاف هیتْاًٌذ ثَ صْرت آسهْى ّرّدی (آگبُی اس طغخ آهبدگی داًؼجْیبى) هزدلَای یب تکْیٌی (در فزایٌذ تذریض ثب ُذف
ػٌبطبیی قْت ّ ضؼف داًؼجْیبى) ّ آسهْى پبیبًی یب تزاکوی (پبیبى یک دّرٍ یب هقغغ آهْسػی ثب ُذف قضبّت در هْرد تظلظ داًؼجْیبى) ثزگشار
گزدد.

11

کظت اعالػبت السم در
هْرد ثیوبری ُبی
ػزّقی رّدٍ ّ
پْلیپ ُب

12

آػٌبیی ثب طزعبى
ُبی رّدٍ ثشرگ ّ
ثیوبری ُبی
آپبًذیض

13

آػٌبیی ثب کجذ ّ
ثیوبری ُبی کلظتبس
ّ یزقبى

 -1اًْاع ثیوبری ُبی
ایظکویک رّدٍ را ثب
هزفْلْژی آى تؼخیص دُذ.
 -2ثیوبری ُبی دیْرتیکْلی
رّدٍ را تْضیخ دُذ.
 -3تْدٍ ُبی رّدٍ کْچک را
عجقَ ثٌذی کٌذ.
 -4اًْاع پْلیپ ُبی رّدٍ
را ػزح دادٍ ّ ارتجبط
آًِب ثب طزعبى رّدٍ را
تْضیخ دُذ.
-1ػلت  ،هزفْلْژی ّ ػالئن
ثبلیٌی کبرطیٌْم رّدٍ
ثشرگ را ػزح دُذ.
 -2ػالئن ثبلیٌی ّ ثبفت
ػٌبطی تْهْرُبی
کبرطیٌْئیذ را ػزح دُذ.
 staging -3طزعبى ُبی رّدٍ
ثشرگ را ػزح دُذ.
 -4لٌفْم ُبی دطتگبٍ
گْارع را ػزح دُذ.
 -5ػالئن ثبلیٌی ّ
هزفْلْژی آپبًذیظت را
تْضیخ دُذ.
 -1ثبفت ػٌبطی کجذ را ػزح
دُذ.
 -2پبطخ ػوْهی کجذ در اثز
آطیت ثَ آى را عجقَ ثٌذی
کٌذ.
ً -3ذٍْ تؼکیل صفزا در
کجذ را تْضیخ دُذ.
 -4ػلل یزقبى را عجقَ
ثٌذی کٌذ.
 -5ػلل  ،ػالئن آسهبیؼگبُی
ّ هزفْلْژی کلظتبس را ػزح
دُذ.

طخٌزاًی
هجبدثَ

ّیذئْ
پزّژکتْر

هغبلؼَ
هٌبثغ

طخٌزاًی
هجبدثَ

کبهپیْتز

هغبلؼَ
هٌبثغ

طخٌزاًی
هجبدثَ

کبهپیْتز

هغبلؼَ
هٌبثغ

اهتذبى
هیبى دّرٍ
ّ
پبیبى دّرٍ

اهتذبى
پبیبى دّرٍ

هزدلَ ای ّ
آسهْى
پبیبًی

ػوبرٍ
جلظَ

تبریخ
جلظَ

اُذاف هیبًی
هغبلت)

(رئْص

14

آػٌبیی ثب طیزّس ّ
ُپبتیت

15

آػٌبیی ثب اًْاع
ُپبتیت ُب ّ
ثیوبری الکلی کجذ

16

آػٌبیی ثب ثیوبری
ُبی هبدرسادی
هتبثْلیظن کجذی ّ
ثیوبری ُبی هجبری
صفزاّی داخل کجذی

اُذاف ّیژٍ (ثز اطبص طَ دیغَ
اُذاف آهْسػی  :ػٌبختی،
ػبعفی ،رّاى دزکتی)

ً -1برطبیی کجذ را تؼخیص
دُذ.
 -2ػلل  ،ػالئن آسهبیؼگبُی
ّ هزفْلْژی طیزّس را تْضیخ
دُذ.
 -3ػلل فؼبرخْى پْرت را
عجقَ ثٌذی کتذ.
ّ -4یژگی ُبی ّیزّص ُبی
ُپبتیت ً ،ذٍْ اًتقبل ّ
ثیوبری سایی آًِب را تْضیخ
دُذ.
 -5اًْاع ُپبتیت ُب را اس
ػالئن آسهبیؼگبُی آًِب
تؼخیص دُذ
 -1طٌذرم ُبی ثبلیٌی اًْاع
ُپبتیت ُب را ػزح دُذ.
ُ -2پبتیت هشهي را اس
ُپبتیت دبد تؼخیص دُذ.
 -3ػالئن آسهبیؼگبُی ُپبتیت
اتْایویْى را ػزح دُذ.
 -4آطیت ُبی کجذ در اثز
دارُّب ّطوْم را عجقَ ثٌذی
کٌذ.
 -5ثیوبری الکلی کجذ را
تْضیخ دُذ.
 -1ثیوبری ُوْکزّهبتْس را
ػزح دُذ.
 -2هزفْلْژی ّ تغییزات
آسهبیؼگبُی ّیلظْى را
تْضیخ دُذ.
 -3ػْارض ثیوبری کوجْد
آًتی تزیپظیي را ػزح دُذ.
-4طیزّس صفزاّی ثبًْیَ اس
اّلیَ را تؼخیص دُذ.
 -5هزفْلْژی کالًژیت

رّع
یبددُی
یبدگیزی


هْاد ّ
ّطبیل
آهْسػی

طخٌزاًی
هجبدثَ

کبهپیْتز

طخٌزاًی
هجبدثَ

کبهپیْتز

طخٌزاًی
هجبدثَ

کبهپیْتز

تبریخ
جلظَ
ّسهبى

تکبلیف
داًؼجْ

ًذٍْارسػیبثی
ّدرصذ آى

هغبلؼَ
قجل
تذریض

هزدلَ ای ّ
آسهْى
پبیبًی

هغبلؼَ
قجل
تذریض

هزدلَ ای

هغبلؼَ
قجل
تذریض

هزدلَ ای ّ
آسهْى
پبیبًی

 رّع یبددُی – یبدگیزی هیتْاًذ ػبهل :طخٌزاًی ،هجبدثَای – گزُّی کْچکً ،وبیؼی – دل هظئلَ – پزطغ ّ پبطخ – گزدع ػلوی ،آسهبیؼی
 آسهْىُب ثز اطبص اُذاف هیتْاًٌذ ثَ صْرت آسهْى ّرّدی (آگبُی اس طغخ آهبدگی داًؼجْیبى) هزدلَای یب تکْیٌی (در فزایٌذ تذریض ثب ُذف
ػٌبطبیی قْت ّ ضؼف داًؼجْیبى) ّ آسهْى پبیبًی یب تزاکوی (پبیبى یک دّرٍ یب هقغغ آهْسػی ثب ُذف قضبّت در هْرد تظلظ داًؼجْیبى) ثزگشار
گزدد.

اطکلزّساًت اّلیَ را ػزح
دُذ.
 -6کیظت ُبی کجذ را عجقَ
ثٌذی کٌذ.
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آػٌبیی ثب ثیوبری
ُبی اختالل دٌُذٍ
جزیبى خْى کجذ
ثیوبری ُبی کجذی
هزتجظ ثب دبهلگی ّ
اختالالت تْهْر
هبًٌذ

18

آػٌبیی ثب ػکل
گیزی اطتخْاًی
اختالالت تکبهلی ّ
ًبٌُجبری ُبی
هتبثْلیظن کالژى ئ
اطتئْکالطت ثیوبری
پبژٍ

 -1طٌذرم ثْدکیبری ّ
ادتقبى غیزفؼبل کجذی را
ػزح دُذ.
 -2ػلل ّ هزفْلْژی پلیْس
کجذی را تْضیخ دُذ.
 -3پزٍ اکالهپظی ّ اکالهپظی
را تؼزیف کزدٍ  ،ػالئن ّ
هزفْلْژی آًِب را ػزح دُذ.
 -4ػالئن ّ هزفْلْژی کجذ
چزة دبهلگی را ػزح دادُف
ػْارض کلظتبس داخل کجذی
دبهلگی را تْضیخ دُذ.
 -5اًْاع تْدٍ ُبی کجذی را
عجقَ ثٌذی کزدٍ ،تْهْرُبی
ثذخین را ًبم ثجزد.
 -6ػلل ّ هزفْلْژی
کبرطیٌْم اّلیَ کجذ را ػزح
دُذ.
 -1ػکل گیزی ّ دّثبرٍ ػکل
گیزی اطتخْاى را ػزح دُذ.
 -2اًْاع اختالالت کُْیکُْض
اطتخْاى ّ ػالئن ثبلیٌی
آًِب را تْضیخ دُذ.
 -3ػالئن ثبلیٌی ّ هزفْلْژی
ثیوبری اطتئْژًشایوپزفلتب
ّ اطتئْپزّس راتْضیخ دُذ.
 -4ػلت ،ػالئن ثبلیٌی ّ
هزفْلْژیکی ثیوبری
اطتئْپْرس را تْضیخ دُذ.
 -5ػلت  ،هزادل  ،پبتْژًش
 ،ػالئن ثبلیٌی ّ
هزفْلْژیکی ثیوبری پبژٍ را
تْضیخ دُذ

طخٌزاًی
هجبدثَ

طخٌزاًی
هجبدثَ

کبهپیْتز

کبهپیْتز

هغبلؼَ
قجل
تذریض

هغبلؼَ
قجل
تذریض

هزدلَ ای ّ
آسهْى
پبیبًی

هزدلَ ای ّ
آسهْى
پبیبًی

ػوبرٍ
جلظَ

تبریخ
جلظَ

اُذاف هیبًی
هغبلت)

(رئْص
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آػٌبیی ثب ثیوبری
ُبی ُوزاٍ ثب
ُوْطتبس ّ
ًبٌُجبری هْاد
هؼذًی ّ ػفًْت ُبی
اطتخْاى تْهْرُبی
اطتخْاى طبس

21

آػٌبیی ثب
تْهْرُبی ثذخین
اطتخْاى طبس،
تْهْرُبی تْلیذ
کٌٌذٍ غضزّف،
تْهْرُبی فیجزّس ّ
تْهْرُبی هتفزقَ
اطتخْاى

اُذاف ّیژٍ (ثز اطبص طَ دیغَ
اُذاف آهْسػی  :ػٌبختی،
ػبعفی ،رّاى دزکتی)

 -1ػالئن ثبلیٌی ّ هزفْلْژی
ُیپز پبراتیزّئیذیظن را
تْصیف کٌذ.
 -2ػلل ّ ػالئن ثبلیٌی ّ
آسهبیؼگبُی ّهزفْلْژیکی
اطتئْدیظتزًّی کلیْی را
ػزح دُذ.
 -3ػلل  ،هزفْلْژی
،طیزثبلیٌی ّ ػْارض
اطتئْهیلیت چزکی را تْضیخ
دُذ.
 -4ػلل  ،هزفْلْژی
،طیزثبلیٌی ّ ػْارض
اطتئْهیلیت طلی ّ طیفلیض
را ػزح دُذ.
 -5اًْاع تْهْرُبی خْع خین
اطتخْاى طبس ّ ػالئن ثبلیٌی
ّ هزفْلْژیکی آًِب را
تْضیخ دُذ
 -1ػالئن ثبلیٌی ،هزفْلْژی
ّ رادیْگزافی اطتئْکٌذرّم،
کٌذرّثالطتْم کٌذرّهیکظْئیذ
فیجزّهب ّ کٌذرّطبرکْم را
تْضیخ دُذ.
 -2ػالئن ثبلیٌی ّ هزفْلْژی
فیجزّم غیزاطتخْاى طبس،
ًقص فیجزّی کْرتکض
،دیظپالسی فیجزّ ّ
فیجزّطبرکْم را ػزح دُذ.
 -3ػلت  ،ػالئن ثبلیٌی،
هزفْلْژی ّ درهبى طبرکْم
یّْیٌگ را تْصیف کٌذ.
 -4اپیذهیْلْژی ،هزفْلْژی،
طیزثبلیٌی ّ رادیْگزافی
تْهْر طلْل ژاًت را تْضیخ

رّع
یبددُی
یبدگیزی


طخٌزاًی
هجبدثَ

طخٌزاًی
هجبدثَ

هْاد ّ
ّطبیل
آهْسػی

کبهپیْتز

کبهپیْتز

تبریخ
جلظَ
ّسهبى

تکبلیف
داًؼجْ

هغبلؼَ
قجل
تذریض

هغبلؼَ
قجل
تذریض

ًذٍْارسػیبثی
ّدرصذ آى

تکْیٌی ّ
پبیبًی

هزدلَ ای ّ
پبیبًی

 رّع یبددُی – یبدگیزی هیتْاًذ ػبهل :طخٌزاًی ،هجبدثَای – گزُّی کْچکً ،وبیؼی – دل هظئلَ – پزطغ ّ پبطخ – گزدع ػلوی ،آسهبیؼی
 آسهْىُب ثز اطبص اُذاف هیتْاًٌذ ثَ صْرت آسهْى ّرّدی (آگبُی اس طغخ آهبدگی داًؼجْیبى) هزدلَای یب تکْیٌی (در فزایٌذ تذریض ثب ُذف
ػٌبطبیی قْت ّ ضؼف داًؼجْیبى) ّ آسهْى پبیبًی یب تزاکوی (پبیبى یک دّرٍ یب هقغغ آهْسػی ثب ُذف قضبّت در هْرد تظلظ داًؼجْیبى) ثزگشار
گزدد.

دُذ.
 -5ثیوبری ُبی هتبطتبتیک
اطتخْاى را تْضیخ دُذ.

21

ػفًْت ُبی تٌبطلی
سًبى ّ ثیوبری ُبی
ّّلْ

22

آػٌبیی ثب ثیوبری
ُبی ّاژى ،
طزّیکض ،آًذّهتز ّ
هیْهتز

23

آػٌبیی ثب ثیوبری
ُبی تخوذاى ،جفت ّ
ثبرداری

 -1پبتْژًش ،هزفْلْژی ّ
ػالئن ثبلیٌی ًْرّپبتی ُبی
التِبثی را ػزح دُذ.
 -2ػالئن ثبلیٌی ّ ػلل
ػفًْت ُبی تٌبطلی را ثیبى
کٌذ.
 -3ثیوبری ُبی ّّلْ را ػزح
دُذ

ً -1ب ٌُجبری ُبی هبدر
سادی ّ تْهْرُبی ّاژى
را ػزح دُذ.
 -2طزّطیت دبد ّ هشهي
،پْلیپ ّ  CINرا تْضیخ
دُذ.
 -3پبتْژًش،
اپیذهیْلْژی ّ هزفْلْژی
طزعبى طزّیکض را تؼزیخ
کٌذ.
-4هزفْلْژی  ،ػالئن ّ
ػلل آًذّهتزیت،
آدًْهیْس ّ آًذّهتزیْس
را ػزح دُذ.
 -5اتیْلْژی ،پبتْژًش،
هزفْلْژی ّ طیز ثبلیٌی
پْلیپُ،یپزپالسی ّ
کبرطیٌْم آًذّهتز را
تؼزیخ کٌذ.
 -6اپیذهیْلْژی،
هزفْلْژی ّ طیزثبلیٌی
لیْهیْم ّ لیْهیْطبرکْم
را ػزح دُذ
 -1اًْاع کیظت ُبی
تخوذاى را ػزح دادٍ
تْهْرُب را عجقَ ثٌذی
کٌذ.
 -2طیزثبلیٌی  ،پبتْژًش
ّ هزفْلْژی ّ پیغ آگِی

طخٌزاًی
هجبدثَ

کبهپیْتز

طخٌزاًی
هجبدثَ

کبهپیْتز

طخٌزاًی
هجبدثَ

کبهپیْتز

هغبلؼَ
قجل
تذریض

هزدلَ ای ّ
آسهْى
پبیبًی

هغبلؼَ
قجل
تذریض

هزدلَ ای ّ
آسهْى
پبیبًی

هغبلؼَ
قجل
تذریض

هزدلَ ای ّ
آسهْى
پبیبًی
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آػٌبیی ثب ثیوبری
ُبی غیز تْهْرال
پظتبى

تْهْرُبی طزّس ،
هْطیٌْص ّ آًذّهتزیْئیذ
را تؼزیخ کٌذ.
-3هؼخصبت ثبلیٌی ّ
هزفْلْژی تزاتْم،دیض
ژرهیٌْم ،گزاًْلْساطل
تْهْراتکْم ّ فیجزّم را
ثیبى کٌذ.
 -4طقظ خْدثخْد ّ
ثبرداری ًبثجب را تؼزیخ
کٌذ.
 -5پبتْژًش ،هزفْلْژی ّ
ػالئن ثبلیٌی تْکظوی
دبهلگی را ثیبى کٌذ.
 -6پبتْژًش ،هزفْلْژی ّ
ػالئن ثبلیٌی  GTDرا
تؼزیخ کٌذ.
 -1اختالالت تکبهل پظتبى
را تْضیخ دُذ.
 -2ضبیؼبت التِبثی
پظتبى را عجقَ ثٌذی
کٌذ.
 -3ػالئن ثبلیٌی ّ
هزفْلْژیک ضبیؼبت
التِبثی را تْضیخ دُذ.
 -4ػالئن ثبلیٌی ّ
هزفْلْژیک اًْاع
تغییزات فیجز را تْضیخ
دُذ.
 -5ثیوبری ُبی تکثیزی
پظتبى را ػزح دُذ.

طخٌزاًی
هجبدثَ

کبهپیْتز

هغبلؼَ
قجل
تذریض

هزدلَ ای ّ
آسهْى
پبیبًی

ػوبرٍ
جلظَ

تبریخ
جلظَ

اُذاف هیبًی
هغبلت)

(رئْص
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آػٌبیی ثب ضبیؼبت
تْهْرال پظتبى ،
ضبیؼبت پظتبى هزد

26

آػٌبیی ثب ثیوبری
ُبی دطتگبٍ تٌبطلی
هزداى

اُذاف ّیژٍ (ثز اطبص طَ دیغَ
اُذاف آهْسػی  :ػٌبختی،
ػبعفی ،رّاى دزکتی)

 -1اًْاع تْهْرُبی خْع
خین  ،ػالئن ثبلیٌی ،
رادیْگزافی ّ هزفْلْژی
تْهْرُبی پظتبى را تْضیخ
دُذ.
 -2اًْاع تْهْرُبی ثذخین
پظتبى را عجقَ ثٌذی
ًوبیذ.
 -3ػْاهل هظبػذ
کٌٌذٍ،ػالئن ثبلیٌی ّ
هزفْلْژی  ،طیزثبلیٌی ّ
هزدلَ ثٌذی تْهْرُبی
ثذخین پظتبى را تْضیخ
دُذ.
-4ػلل  ،ػالئن ّ
هزفْلْژیکی ژًیکْهبطتی در
هزد را تْضیخ دُذ.
 -5کبرطیٌْم در پظتبى هزد
را ػزح دُذ.
 -1ثبفت ػٌبطی ثیضَ را
تْضیخ دُذ.
-2اًْاع ًبٌُجبری ُبی
هبدر سادی را ًبم ثجزد.
 -3ػْارض کزیپیتْرکیذیظن
را ػزح دُذ.
 -4تْهْرُبی ثیضَ را عجقَ
ثٌذی کزدٍ  ،ثبفت ػٌبطی ّ
ػالئن ثبلیٌی اًْاع
تْهْرُبی ثیضَ را ػزح
دُذ.
 -5ثبفت ػٌبطی پزّطتبت
عجیؼی  ،پزّطتبت دبد ّ
هشهي را ػزح دُذ.
 -6هزفْلْژی ّ BPHطزعبى
پزّطتبت را ػزح دُذ.

رّع
یبددُی
یبدگیزی


هْاد ّ
ّطبیل
آهْسػی

تبریخ
جلظَ
ّسهبى

تکبلیف
داًؼجْ

ًذٍْارسػیبثی
ّدرصذ آى

طخٌزاًی
هجبدثَ

کبهپیْتز

هغبلؼَ
قجل
تذریض

تکْیٌی ّ
پبیبًی

طخٌزاًی
هجبدثَ

کبهپیْتز

هغبلؼَ
قجل
تذریض

هزدلَ ای ّ
پبیبًی

 رّع یبددُی – یبدگیزی هیتْاًذ ػبهل :طخٌزاًی ،هجبدثَای – گزُّی کْچکً ،وبیؼی – دل هظئلَ – پزطغ ّ پبطخ – گزدع ػلوی ،آسهبیؼی
 آسهْىُب ثز اطبص اُذاف هیتْاًٌذ ثَ صْرت آسهْى ّرّدی (آگبُی اس طغخ آهبدگی داًؼجْیبى) هزدلَای یب تکْیٌی (در فزایٌذ تذریض ثب ُذف
ػٌبطبیی قْت ّ ضؼف داًؼجْیبى) ّ آسهْى پبیبًی یب تزاکوی (پبیبى یک دّرٍ یب هقغغ آهْسػی ثب ُذف قضبّت در هْرد تظلظ داًؼجْیبى) ثزگشار
گزدد.
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28

29

31

31

یوبریِبی
ژًیتبل هًْث

ثیوبریِبی ژًیتبل
هذکز

1اختالالت اپیتلیْهی غیز
ًئْپالطوی
ُ2یپز پالسی طٌگفزػی
 3تْهْرُب -کًْذیلْهب
ً 4ئْپالسی داخل اپیتلیْهی
هِجلی ّS.C.C
- 5طزّیظیت
–پْلیپ آًذّ طزّیکض
 - 6تْهْرُبی آًذّهتز
–تخوذاى -کْریْ کبرطیٌْم
 1ضبیؼبت التِبثی
ً 2ئْپالطوِب
3کزیپتْرکیذیظن ّ آتزّفی
ثیضَ ای
 4پزّطتب ت
–ُیپز پالسی ًذّلی پزّطتبت
5کبرطیٌْم پزّطتبت
6ثیوبریِبی اًتقبل یبثٌذٍ
اس عزیق جٌظی

ثیوبرُبی
پْطت

1درهبتْسُبی التِبثی دبد
هشهي2ثیوبریِبی تْلیذ کٌٌذٍ
ثلیظتز
3تْهْرُب
4ضبیؼبت اپیتلیْهی خْع
خین ّ ثذخین
5تْهْرُبی ثذخین اپیذرهی
6تْهْرُب ّ ضبیؼبت ػجِ
تْهْری هالًْطیتِب

ثیوبریِبی
دطتگبٍ ػضالًی
–
اطکلتی ّ ثبفت ًز

1ثیوبریِبی اطتخْاى
2تْهْرُبی اطتخْاًی
3تْهْرُبی غضزّفی
4ثیوبریِبی هفبصل
5ثیوبریِبی ػضلَ اطکلتی
6تْهْرُبی ثبفت ًزم

ثیوبریِبی
پبًکزاص

1لْسالوؼذٍ ثزّى ریش
2پبًکزاتیت دبد ّهشهي
3کبرطیٌْم لْسالوؼذٍ
4لْسالوؼذٍ درّى ریش
5دیبثت ػیزیي

طخٌزاًی
هجبدثَ

طخٌزاًی
هجبدثَ

طخٌزاًی
هجبدثَ

طخٌزاًی
هجبدثَ

طخٌزاًی
هجبدثَ

کبهپیْتز

کبهپیْتز

کبهپیْتز

کبهپیْتز

کبهپیْتز

هغبلؼَ
قجل
تذریض

هغبلؼَ
قجل
تذریض

هغبلؼَ
قجل
تذریض

اهتذبى
هیبى دّرٍ
ّ
پبیبى دّرٍ

اهتذبى
هیبى دّرٍ
ّ
پبیبى دّرٍ

اهتذبى
هیبى دّرٍ
ّ
پبیبى دّرٍ

هغبلؼَ
قجل
تذریض

اهتذبى
هیبى دّرٍ
ّ
پبیبى دّرٍ

هغبلؼَ
قجل
تذریض

اهتذبى
هیبى دّرٍ
ّ
پبیبى دّرٍ

6تْهْرُبی طلْلِبی جشیزٍ
ای
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ثیوبرُبی
کجذی ّ دطتگبٍ
صفزاّی

1آسار کجذ
سردی ّ کلظتبسً2برطبیی کجذی
3اختالالت التِبثی
4ثیوبری کجذی ًبػی اس
دارُّب ّطوْم
5ثیوبری کجذ هزثْط ثَ
اعفبل
6اختالالت کیظَ صفزا

طخٌزاًی
هجبدثَ

کبهپیْتز

هغبلؼَ
قجل
تذریض

اهتذبى
هیبى دّرٍ
ّ
پبیبى دّرٍ

