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 ثٌبم خذا

 کشهبًـبُ يداًـگبُ ػلَم پضؿک

 يداًـکذُ داسٍػبص

 1 يفبسهبکَلَط ػٌَاى دسع:

 يداسٍػبص يحشفِ ا يدکتش پٌجنبى تشم يداًـجَ هخبعجبى:

  يٍاحذ ًظش 2تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ: 

 اسائِ ايي عشح دسع تَػظ: دکتش احوذ هحوذي فشاًي 

 16تؼذاد کل جلؼبت: 

 2ٍ  1فيضيَلَطي   :بصيؾ ًيدسع پ

 95-96ػبل تحصيلي  اٍلًيوؼبل ٍ چْبسؿٌجِ ّب  12-10ؿٌجِ ّب ػِ صهبى اسائِ دسع: 

 14-12دٍؿٌجِ ّب   ػبػت هـبٍسُ:

 يفشاً يهحوذ احوذدکتش  :ييهذسػ

 ذيدفتش اػبت يثب هذسع : داًـکذُ داسٍػبص ياستجبط حضَس

 داًـکذُ داسٍػبصي کالع ّب : هحل ثشگضاسي

 ياّذاف: ؿٌبخت يغِ ّبيح

 ـجشد هجبحث ثب پشػؾ ٍ پبػخيٍ پ يت اػتبد: ػخٌشاًيفؼبل

 ت داًـجَ: حضَس دس کالع، هـبسکت دس ثحث ٍ پبػخ ثِ پشػؾ ّبيفؼبل

 : کالع دسعيشيبدگيػشصِ 

قِ يدق 35قِ اػتشاحت، يدق 15غ، يقِ تذسيدق 55ت ثحث، يقِ هقذهِ ٍ اّويدق  5کالع:  ) يصهبًجٌذ

  بل(قِ پشػؾ ٍ پبػخ ٍ سفغ اؿکيدق 10غ، يتذس

              .اًتْبي عشح دسع هشاجؼِ ؿَد ى ّب ثِدس خصَف هٌبثغ ٍ آصهَ
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بى ثب ػَاسض ػَ، داسٍّب، يداًـجَ ييؼن اثش داسٍّب ٍ آؿٌبيهکبً يشيکوک ثِ فشاگ دسع: يّذف کل

 .بصيضاى هصشف آًْب دس هَاسد ًيبى هيتذاخل اثش داسٍ ٍ غزا ٍ ث

 ذف(ک ّي)جْت ّش جلؼِ  جلؼبت: ياّذاف کل

 1 فبسهبکَديٌبهيکاصَل ثب  ييآؿٌب -1

 2فبسهبکَديٌبهيک آؿٌبيي ثب اصَل  -2

 فبسهبکَکيٌتيک : جزة، تَصيغ، هتبثَليؼن، دفغبى ثب يداًـجَ ييآؿٌب -3

  هتبثَليؼن داسٍّب، اسصيبثي پبيِ ٍ ثبليٌي داسٍّب اص صهبى ػبخت تب ٍسٍد ثِ ثبصاسبى ثب يداًـجَ ييآؿٌب -4

 هقذهِ اي ثش فبسهبکَلَطي ػيؼتن اتًََم بى ثبيَداًـج ييآؿٌب -5

 داسٍّبي آًتي کَليٌشطيکٍ   داسٍّبي کَليٌشطيک بى ثبيداًـجَ ييآؿٌب -6 

 داسٍّبي آدسًشطيک ،داسٍّبي آًتي آدسًشطيک يبى ثب فبسهبکَلَطيداًـجَ ييآؿٌب -7

 ّيؼتبهيي ٍ داسٍّبي هَثش ثش آىبى ثب يداًـجَ ييآؿٌب -8

 ٍتًَيي ٍ داسٍّبي هَثش ثش آى ثِ اًضوبم آلکبلَئيذّبي اسگَتػشثب  ييآؿٌب -9

 ايکَصاًَئيذّب: پشٍػتبگلٌذيي ّب، تشٍهجَکؼبى، لکَتشيي ّبآؿٌبيي ثب  -10

داسٍّبي ضذ التْبة غيش اػتشٍئيذي، ضذ دسدّبي غيش هخذس ٍ داسٍّبي هَسد  يثب داسٍؿٌبػ ييآؿٌب -11

 اػتفبدُ دس ثيوبسي ًقشع

 ًيتشيک اکؼبيذ ٍ پپتيذّبي هْن ٍاصٍاکتيَ يسٍؿٌبػثب دا ييآؿٌب -12

 آػن ٍ...( تٌفؼي )ضذ يداسٍّبثب  ييآؿٌب -13

 هَسد اػتفبدُ دس آًوي،  فبکتَسّبي سؿذ ّوبتَپَئيتيک يداسٍّبثب  ييآؿٌب -14

 داسٍّبي هَسد اػتفبدُ دس اختالالت اًؼقبديثب  ييآؿٌب -15

داسٍّبي پَػتي يداسٍّبثب  ييآؿٌب -16



3 
 

 اٍل جلؼِ

  1فبسهبکَديٌبهيک : آؿٌبيي ثب اصَل يّذف کل

 ظُ:ياّذاف ٍ

 بى داًـجَ قبدس ثبؿذ.يدس پب

 تؼشيف فبسهبکَلَطي ٍ حيغِ ّبي ايي ػلن سا ثذاًذ -1-1

 هفبّين ديٌبهيک ٍ کيٌتيک سا ؿشح دّذ -2-1

 دػتِ ثٌذي پشٍتئيي ّبي تٌظيوي سا دس ثذى ثذاًذ -3-1

 ت، آگًَيؼت ًؼجي ٍ آگًَيؼت هؼکَع سا ؿشح دّذ هفَْم آگًَيؼت، آًتبگًَيؼ -4-1

 پبػخ ٍ اًَاع اًحشافبت آى سا تفؼيش کٌذ  -هٌحٌي دٍص -5-1

 دػتِ ثٌذي اًَاع گيشًذ ّب سا ثـٌبػذ -6-1

 ثش گيشًذ ّبي ّؼتِ اي سا ؿشح دّذهکبًيؼن کلي داسٍّبي هَثش  -7-1
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 دٍمجلؼِ 

 2فبسهبکَديٌبهيک آؿٌبيي ثب اصَل  :يّذف کل

 ظُ:ياف ٍاّذ

 بى داًـجَ قبدس ثبؿذ.يدس پب

 .هکبًيؼن کلي داسٍّبي هَثش ثش گيشًذ ّبي تيشٍصيي کيٌبصي سا ؿشح دّذ -1-2

 هکبًيؼن کلي داسٍّبي هَثش ثش گيشًذ ّبي ػيتَکيٌي سا ؿشح دّذ -2-2

 هکبًيؼن کلي داسٍّبي هَثش ثش کبًبل ّبي يًَي سا ؿشح دّذ -3-2

 سا ثذاًذ سٍؽ ّبي تٌظين گيشًذُ ّب -4-2

 هْوتشيي پيبهجشّبي ثبًَيِ ٍ چگًَگي پيبم سػبًي آى ّب سا تَضيح دّذ -5-2

 ثيبى کٌذهفبّين قذست ٍ کبسايي داسٍّب سا ثب سػن هٌحٌي  -6-2

 هفبّين پٌجشُ دسهبًي ٍ اًذکغ دسهبًي سا تَضيح دّذ -7-2

 ػلت تفبٍت ّبي پبػخ دّي ثِ داسٍّب سا دس افشاد هختلف تَضيح دّذ -8-2
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 ػَمجلؼِ 

 فبسهبکَکيٌتيک : جزة، تَصيغ، هتبثَليؼن، دفغآؿٌبيي داًـجَيبى ثب :  يّذف کل

 ظُ:ياّذاف ٍ

 بى داًـجَ قبدس ثبؿذ.يدس پب

 کٌذ تؼشيف سا فبسهبکَکيٌتيک  -1-3

 هشاحل هختلف حشکت داسٍ دس ثذى سا ؿشح دّذ -2-3

 سا تَضيح دّذهفَْم دسجِ صفش ٍ يک دس فشايٌذّبي کيٌتيکي  -3-3

 فبکتَسّبي هَثش ثش جزة گَاسؿي داسٍّب سا ثذاًذ -4-3

 هفَْم صيؼت دػت يبثي سا ؿشح دّذ -5-3

 هفبّين صيش سا ثخَثي تَضيح دّذ ٍ ػَاهل هَثش ثش آى ّب سا ؿشح دّذ -6-3

 کليشاًغ-

 ًيوِ ػوش -

 اثش ػجَس اٍل -

 حجن تَصيغ -

 دٍص ثبسگيشي -
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 چْبسمجلؼِ 

هتبثَليؼن داسٍّب، اسصيبثي پبيِ ٍ ثبليٌي داسٍّب اص صهبى ػبخت تب ٍسٍد داًـجَيبى ثب  آؿٌبيي: يّذف کل

 (CHF) ثِ ثبصاس

 ظُ:ياّذاف ٍ

 دّذ سا تَضيح  ثذى دس داسٍّب هتبثَليؼن اّويت -1-4

 فبصّبي هختلف هتبثَليؼن ٍ ٍيظگيْبي هـتشک ّش يک سا تَضيح دّذ -2-4

 ٌذکبسُ ٍ ًقؾ آى ّب سا ثذاًذاًضين ّبي هْن ػيؼتن اکؼيذاص چ -3-4

 ٍ دػتِ ّبي داسٍيي هْن هَثش ثش ايي ػيؼتن سا ثذاًذ cypاّويت القب ٍ هْبس آًضين ّبي  -4-4

 ػولکشد فبص دٍ هتبثَليؼن سا ؿشح دّذ  -5-4

 اّويت پلي هَسفيؼن سا دس هتبثَليؼن تَضيح دّذ -6-4

 سا ثيبى کٌذ.  اسٍييد ثبصاس ثِ جذيذ داسٍّبي ٍسٍد هشاحل هختلف قجل اص -7-4

 فبص ّبي هختلف ثبليٌي سا ؿشح دّذ ٍ ّذف اص ّش يک سا ثذاًذ. -8-4
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 پٌجنجلؼِ 

 هقذهِ اي ثش فبسهبکَلَطي ػيؼتن اتًََمآؿٌبيي داًـجَيبى ثب : يّذف کل

 ظُ:ياّذاف ٍ

 بى داًـجَ قبدس ثبؿذ.يدس پب

 دّذ ًقؾ ػيؼتن اتًََم سا دس کٌتشل اػوبل غيش اسادي ثذى ؿشح -1-5

 جضئيبت اًتقبل پيبم دس ػيٌبپغ ػوپبتيک سا تَضيح دّذ -2-5

 ساُ ّبي هذاخلِ فبسهبکَلَطيک دس اًتقبل پيبم دس ػيٌبپغ ػوپبتيک سا تَضيح دّذ -3-5

 جضئيبت اًتقبل پيبم دس ػيٌبپغ پبساػوپبتيک سا تَضيح دّذ -4-5

 پبساػوپبتيک سا تَضيح دّذساُ ّبي هذاخلِ فبسهبکَلَطيک دس اًتقبل پيبم دس ػيٌبپغ  -5-5

گيشًذُ ّبي هْن ػيؼتن ػوپبتيک ٍ پبساػوپبتيک سا دس اسگبى ّبي حيبتي ثدذى ثـٌبػدذ ٍ اثدش     -6-5

 تحشيک آى ّب سا دس ػغح ػلَل ثيبى هٌذ

 تٌظين پيؾ ػيٌبپؼي ٍ پغ ػيٌبپؼي سا تَضيح دّذ  -7-5

 شح دّذػولکشد ػيؼتن اتًََم سا دس چـن ثب تبکيذ ثش گيشًذُ ّب ؿ -8-5
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 ؿـنجلؼِ 

 داسٍّبي کَليٌشطيک  ٍ داسٍّبي آًتي کَليٌشطيکآؿٌبيي داًـجَيبى ثب : يّذف کل

 ظُ:ياّذاف ٍ

 بى داًـجَ قبدس ثبؿذ.يدس پب

 دّذ ؿشح سا ثب رکش اًَاع ايي گيشًذُ ّب  کَليٌشطيک ّبي گيشًذُ آگًَيؼت داسٍّبي هکبًيؼن -1-6

 ؿشح ثذىقؼوت ّبي هختلف  دس سا کَليٌشطيک ّبي گيشًذُ ّبي آگًَيؼت يکَلَطکفبسهب اثشات -2-6

 .دّذ

 دػتِ ثٌذي داسٍّبي کَليٌشطيک سا ثيبى کٌذ -3-6

 دّذ ؿشح کَليٌشطيک سا داسٍّبي دسهبًي کبسثشدّبي -4-6

 ًيکَتيٌي سا ؿشح دّذ ّبي آگًَيؼت ّبيذسهبًي  کبسثشد -5-6

 ًوبيذ ثيبى سا شطيککَليٌ داسٍّبي جبًجي ػَاسض -6-6

ثب ّن هقبيؼِ کٌذ ٍ پذيذُ پيش  سا پزيش ٍ ثشگـت ًبپزيش ثشگـت اػتشاص کَليي داسٍّبي هْب کٌٌذُ  -7-6

 ؿذى داسٍّبي ثشگـت ًبپزيش سا ؿشح دّذ

سا ؿشح هْبس کٌٌذُ کَليي اػتشاص داسٍّبي ثشگـت ًبپزيش  کبسثشد ّبي غيش داسٍيي ٍ هؼوَهيت ثب  -8-6

 دّذ

 دّذ ؿشح ثذى دس سا کَليٌشطيک ّبي گيشًذُ ّبي آًتبگًَيؼت فبسهبکَلَطيک تاثشا -9-6

 دّذ ؿشح سا کَليٌشطيکْب  آًتي دسهبًي کبسثشدّبي -10-6

 کٌذ ثيبى سا کَليٌشطيکْب  آًتي هصشف هٌغ ٍ جبًجي ػَاسض -11-6
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 ّفتنجلؼِ 

 ٍّبي آًتي آدسًشطيکداسٍّبي آدسًشطيک  ٍ داسآؿٌبيي داًـجَيبى ثب فبسهبکَلَطي : يّذف کل

 ظُ:ياّذاف ٍ

 بى داًـجَ قبدس ثبؿذ.يدس پب

 دػتِ ثٌذي داسٍّبي هقلذ ػيؼتن ػوپبتيک سا ثش اػبع هکبًيؼن آى ّب تَضيح دّذ -1-7

 دّذ ؿشح اسگبى ّبي اصلي ثذى  دس سا آدسًشطيک ّبي گيشًذُ ّبي آگًَيؼت فبسهبکَلَطيک اثشات -2-7

 دّذ ثِ تفکيک اًَاع گيشًذُ ّب ؿشح  سا دسًشطيکآ داسٍّبي دسهبًي کبسثشدّبي -3-7

 .ًوبيذ ثيبى سا آدسًشطيک تذاخالت داسٍيي  داسٍّبي ٍ جبًجي ػَاسض -4-7

 دػتِ ثٌذي داسٍّبي هْبس کٌٌذُ ػيؼتن ػوپبتيک سا ثش اػبع هکبًيؼن آى ّب تَضيح دّذ -5-7

 دّذ ؿشح سا  ثتب ٍ آلفب ّبي گيشًذُ ّبي آًتبگًَيؼت فبسهبکَلَطيک اثشات -6-7

 ثيبى کٌذٍ ػَاسض جبًجي آى ّب ثِ ّوشاُ کبسثشد ثلَکش سايج آلفب داسٍّبي  -7-7

 تقؼين ثٌذي ثتبثلَکشّب سا ثش اػبع اختصبصي ثَدى ثِ گيشًذُ ٍ ًؼل ثـٌبػذ -8-7

 ػشٍقي ٍ غيش قلجي ثتب ثلَکشّب سا ثيبى کٌذ-کبسثشدّبي قلجي -9-7

 ؿشح دّذ سا ثالکش ثتب داسٍّبي هصشف هٌغ هَاسد ٍ جبًجي ػَاسض  -10-7
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 ّـتنجلؼِ 

 ّيؼتبهيي ٍ داسٍّبي هَثش ثش آىآؿٌبيي داًـجَيبى ثب : يّذف کل

 ظُ:ياّذاف ٍ

 بى داًـجَ قبدس ثبؿذ.يدس پب

 ًحَُ ػٌتض ّيؼتبهيي ٍ هتبثَليؼن آى سا دس ثذى ؿشح دّذ  -1-8

َل ّبي رخيشُ کٌٌذُ ّيؼتبهيي ٍ ًحدَُ آصاد ؿدذى ّيؼدتبهيي سا    ًَگي اًجبس ؿذى ّيؼتبهيي، ػلچگ -2-8

 ؿشح دّذ 

 گيشًذُ ّبي ّيؼتبهيي ٍ ًحَُ ػيگٌبليٌگ آى ّب سا تَضيح دّذ -3-8

 ًقؾ ّيؼتبهيي سا دس هحيظ ٍ ػيؼتن ػصجي هشکضي ؿشح دّذ -4-8

 دػتِ ثٌذي داسٍّبي آًتي ّيؼتبهيي ًؼل اٍل سا ثيبى کٌذ  -5-8

 کَلَطيک آًتي ّيؼتبهيي ّبي ًؼل اٍل سا ثيبى کٌذاثشات فبسهب -6-8

 ثجشد ًبم اٍل سا ًؼل ّيؼتبهيي آًتي داسٍّبي دسهبًي ّبي کبسثشد -7-8

 ػَاسض ٍ تذاخالت هْن آًتي ّيؼتبهيي ّبي ًؼل اٍل سا ػٌَاى کٌذ -8-8

 اثشات فبسهبکَلَطيک آًتي ّيؼتبهيي ّبي ًؼل اٍل سا ثيبى کٌذ -9-8

 ثجشد ًبم اٍل سا ًؼل ّيؼتبهيي آًتي داسٍّبي هبًيدس ّبي کبسثشد -10-8

 ػَاسض ٍ تذاخالت هْن آًتي ّيؼتبهيي ّبي ًؼل اٍل سا ػٌَاى کٌذ -11-8
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 ْنًجلؼِ  

 آؿٌبيي ثب ػشٍتًَيي ٍ داسٍّبي هَثش ثش آى ثِ اًضوبم آلکبلَئيذّبي اسگَت: يّذف کل

 ظُ:ياّذاف ٍ

 ذ.بى داًـجَ قبدس ثبؿيدس پب

 ًحَُ ػٌتض ػشٍتًَيي ٍ هتبثَليؼن آى سا دس ثذى ؿشح دّذ -1-9

چگًَگي اًجبس ؿذى ػشٍتًَيي، ػلَل ّبي رخيشُ کٌٌذُ ػشٍتًَيي ٍ ًحَُ آصاد ؿذى آى سا ؿشح  -2-9

 دّذ

 گيشًذُ ّبي ػشٍتًَيي ٍ ًحَُ ػيگٌبليٌگ آى ّب سا تَضيح دّذ -3-9

 شکضي ؿشح دّذًقؾ ػشٍتًَيي سا دس هحيظ ٍ ػيؼتن ػصجي ه -4-9

 ػالئن ػٌذسٍم ػشٍتًَيي ٍ دسهبى آى ثيبى کٌذ -5-9

 کبسثشدّبي ثبليٌي آگًَيؼت ّبي گيشًذُ ّبي ػشٍتًَيي سا ثب تبکيذ ثش تشيپتبى ّب ثيبى کٌذ -6-9

 کبسثشدّبي ثبليٌي آًتبگًَيؼت ّبي گيشًذُ ّبي ػشٍتًَيي سا ثيبى کٌذ -7-9

 اّويت آى ّب سا تَضيح دّذهٌـب عجيؼي آلکبلَئيذ ّبي اسگَت ٍ  -8-9

 دػتِ ثٌذي آلکبلَئيذّبي اسگَت سا ثِ ّوشاُ داسٍّبي هْن آى ؿشح دّذ -9-9

 کبسثشدّبي ثبليٌي آلکبلَئيذّبي اسگَت سا ثيبى کٌذ -10-9

 ػَاسض جبًجي ٍ هٌغ هصشف آلکبلَئيذّبي اسگَت سا ثيبى کٌذ -11-9
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 دّنجلؼِ 

 ايکَصاًَئيذّب: پشٍػتبگلٌذيي ّب، تشٍهجَکؼبى، لکَتشيي ّبآؿٌبيي ثب  -: يّذف کل

 ظُ:ياّذاف ٍ

 بى داًـجَ قبدس ثبؿذ.يدس پب

 ايکَصاًَئيذّب سا تؼشيف کٌذ ٍ دػتِ ثٌذي ايکَصاًَئيذّبي هْن ثذى سا ثيبى کٌذ   -1-10

 هؼيش ثيَػٌتض پشٍػتبًَئيذّب سا ؿشح دّذ -2-10

 دّذ هؼيش ثيَػٌتض لکَتشيي ّب سا ؿشح -3-10

 اثشات هْن فيضيَلَطيک ٍ فبسهبکَلَطيک پشٍػتبگلٌذيي ّب سا ؿشح دّذ -4-10

 اثشات هْن فيضيَلَطيک تشٍکجَکؼبى ؿشح دّذ -5-10

 پشٍػتبگلٌذيي ّبي هْن يب آًبلَگ ّبي داسٍيي آى ّب سا ثـٌبػذ ٍ کبسثشدّبي ثبليٌي آى سا ثذاًذ -6-10 
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 يبصدّنجلؼِ 

داسٍّبي ضذ التْبة غيش اػتشٍئيذي، ضذ دسدّبي غيش هخذس ٍ ٌبػي آؿٌبيي ثب داسٍؿ -: يّذف کل

 داسٍّبي هَسد اػتفبدُ دس ثيوبسي ًقشع

 ظُ:ياّذاف ٍ

 بى داًـجَ قبدس ثبؿذ.يدس پب

 ًقؾ ايکَصاًَئيذّب سا دس فشايٌذ التْبة ؿشح دّذ -1-11

 سا ؿشح دّذ ْبة هٌتْي ثِ التاػتشاتظي ّبي فبسهبکَلَطيک دس هؼيشّبي پبتَفيضيَلَطيک  -2-11

ساُ ّبي هذاخلِ فبسهبکَلَطيک دس هؼيشّبي ثيَػٌتض ٍاػغِ ّبي التْبثي هـتق اص آساؿيذًٍيک سا  -3-11

 ثيبى کٌذ

 ٍ ًقؾ آى ّب سا دس ثذى ثيبى کٌذ  COXايضٍفشم ّبي  -4-11

 ّب سا ؿشح دّذ  NSAIDکليبت فبسهبکَديٌبهيک   -5-11

 سا ؿشح دّذّب  NSAIDکليبت فبسهبکَکيٌتيک  -6-11

 سا ؿشح دّذٍ کبسثشد ثبليٌي آى ّب ّب  NSAIDاثشات  -7-11

 ّب ثب تَجِ ثِ فبسهبکَلَطي آى ّب ؿشح دّذ NSAIDػَاسض  -8-11

 دػتِ ثٌذي داسٍّبي آًتي سٍهبتَئيذ سا ثـٌبػذ -9-11

 ّب سا ثيبى کٌذ DMARDاثشات  -10-11

11-11- DMARD سض آى ّب سا ثذاًذّبي هْن سا ثـٌبػذ ٍ هکبًيؼن ّبي ٍ ػَا 

 هؼيشهتبثَليؼن پَسيي ّب سا دس ثذى ثـٌبػذ -12-11

 فشايٌذّبي پبتَفيضيَلَطيک دخيل دس ثيوبسي ًقشع سا ثـٌبػذ -13-11

 دػتِ ثٌذي داسٍّبي هَثش دس ًقشع سا ثـٌبػذ -14-11

 داسٍّبي هْن، ًحَُ اػتفبدُ، ػَاسض ٍ تذاخالت ّش دػتِ داسٍيي سا ؿشح دّذ -15-11
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 ِ دٍاصدّنجلؼ

 ًيتشيک اکؼبيذ ٍ پپتيذّبي هْن ٍاصٍاکتيَآؿٌبيي ثب داسٍؿٌبػي : يّذف کل

 ظُ:ياّذاف ٍ

 بى داًـجَ قبدس ثبؿذيدس پب

 سا ثـٌبػذ NOهؼيش ػٌتض، ػيگٌبليٌگ ٍ ثي اثش ؿذى  -1-12

  سا تَضيح دّذ  NOساُ ّبي هذاخلِ فبسهبکَلَطيک دس ػولکشد  -2-12

 سا ثـٌبػذ NO دػتِ ثٌذي دٌّذُ ّبي -3-12

 سا دس ثشخي ثيوبسيْب تَضيح دّذ NOًقؾ  -4-12

  دػتِ ثٌذي پپتيذّبي ٍاصٍاکتيَ سا ًبم ثجشد -5-12

 پپتيذّبي ٍاصٍاکتيَ سا ثذاًذ آًتبگًَيؼت ّبي دػتِ ثٌذي  -6-12
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 ػيضدّنجلؼِ 

 آػن ٍ...( تٌفؼي )ضذآؿٌبيي ثب داسٍّبي : يّذف کل

 ظُ:ياّذاف ٍ

 دس ثبؿذبى داًـجَ قبيدس پب

 پبتَفيضيَلَطي ثيوبسي آػن سا ثِ اختصبس ؿشح دّذ -1-13

 سا ثيبى کٌذ COPDدػتِ ثٌذي داسٍّبي هَثش ثش آػن ٍ  -2-13

 ٍ ػَاسض آى ّب سا ثذاًذ چگًَگي اثش آگًَيؼت ّبي ثتب سا دس ثيوبسي آػن ؿشح دّذ -3-13

 َاسض آى ّب سا ثذاًذچگًَگي اثش هتيل صاًتيي ّب سا دس ثيوبسي آػن ؿشح دّذ ٍ ػ -4-13

 چگًَگي اثش آًتبگًَيؼت ّبي هَػکبسيٌي سا دس ثيوبسي آػن ؿشح دّذ ٍ ػَاسض آى ّب سا ثذاًذ -5-13

چگًَگي اثش تثجيت کٌٌذُ ّبي هبػت ػل ّب سا دس ثيوبسي آػن ؿشح دّذ ٍ ػَاسض آى ّب سا  -6-13

 ثذاًذ

 ح دّذ ٍ ػَاسض آى ّب سا ثذاًذچگًَگي اثش کَستيکَاػتشٍئيذّب سا دس ثيوبسي آػن ؿش -7-13

 

چگًَگي اثش هْبسکٌٌذُ ّبي گيشًذُ لَکَتشيي ّب سا دس ثيوبسي آػن ؿشح دّذ ٍ ػَاسض آى ّب سا  -8-13

 ثذاًذ

سا دس ثيوبسي آػن ؿشح دّذ ٍ ػَاسض  IgEچگًَگي اثش هْبسکٌٌذُ ليپَاکؼيظًبص ٍ آًتي ثبدي ضذ  -9-13

 آى ّب سا ثذاًذ
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 جلؼِ چْبسدّن

 هَسد اػتفبدُ دس آًوي،  فبکتَسّبي سؿذ ّوبتَپَئيتيکآؿٌبيي ثب داسٍّبي : يّذف کل

 ظُ:ياّذاف ٍ

 بى داًـجَ قبدس ثبؿذيدس پب

 دّذ دس ثذى ؿشح سا ٍ دفغ آّي ػبصي ، رخيشُ جزة هشاحل -1-14

 .هحبػي ٍ هؼبيت ّش يک سا ثذاًذ ٍ آّي داسٍيي ّبي هکول اًَاع  -2-14

 ثـٌبػذ سا آّي هضهي ٍ حبد ػويتتفبدُ دس فشاٍسدُ ّبي هَسد اػ -3-14

 چشخِ فَالت سا دس ثذى ؿشح دّذ -4-14

 ديٌبهيک ٍ کيٌتيک فَليک اػيذ سا ؿشح دّذ -5-14

 کبسثشد ثبليٌي فَليک اػيذ سا تَضيح دّذ -6-14

 سا دس خَى ػبصي ؿشح دّذ B12ًقؾ ٍيتبهيي  -7-14

 سا ثيبى کٌذ B12ػَاسض ًبؿي اص کوجَد  -8-14

 ثيبى کٌذ سا اػتخَاى هغض کَلًَي هحشک فبکتَسّبي جبًجي ػَاسض ٍ ثبليٌي کبسثشد -9-14
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 جلؼِ پبًضدّن

 داسٍّبي هَسد اػتفبدُ دس اختالالت اًؼقبديآؿٌبيي ثب : يّذف کل

 ظُ:ياّذاف ٍ

بى داًـجَ قبدس ثبؿذيدس پب  

 هکبًيؼن ّبي اًؼقبد ٍ ضذ اًؼقبد عجيؼي سا ثـٌبػذ -1-15

  داسٍّبي آًتي تشٍهجَتيک سا ًبم ثجشددػتِ ثٌذي  -2-15

 ثذاًذ ثش اػبع هکبًيؼن آى ّب ذي آًتي کَاگَالى ّب سا دػتِ ثٌ -3-15

 ّب سا ؿشح دّذ  LMWHتفبٍت ّبي ّپبسيي ٍ  -4-15

 ػويت ٍ هٌغ هصشف ّپبسيي سا تَضيح دّذ -5-15

 هْبسکٌٌذُ ّبي هؼتقين ٍ غيش هؼتقين تشٍهجيي سا ثب ّن هقبيؼِ کٌذ -6-15

 کيٌتيک ٍ ديٌبهيک ٍاسفبسيي سا ؿشح دّذ -7-15

 ػَاسض ٍ تذاخالت داسٍيي ٍاسفبسيي سا ؿشح دّذ -8-15

 سا تَضيح دّذ پالآت ضذ داسٍّبي ػبيش ٍ آػپيشيي اثش هکبًيؼن -9-15

 هکبًيؼن عجيؼي فيجشيٌَليض سا ؿشح دّذ -10-15

 تَضيح دّذ  سا لختِ ثشًذُ ثيي اص داسٍّبي هصشف هَاسد -11-15

 سا ثيبى کشدُ ٍ تفبٍت ّبي آى ّب سا ثذاًذ لختِ ثشًذُ ثيي اص اًَاع داسٍّبي -12-15

هکبًيؼن داسٍّبي هَسد اػتفبدُ دس اختالالت خَى سيضي دٌّذُ سا ثِ ّوشاُ ًوًَِ ّبي آى ّب  -13-15

 ؿشح دّذ
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 ؿبًضدّنجلؼِ 

 داسٍّبي پَػتيآؿٌبيي ثب داسٍّبي : يّذف کل

 ظُ:ياّذاف ٍ

 اًـجَ قبدس ثبؿذبى ديدس پب

 اًَاع پبيِ ّبي داسٍّبي هَضؼي سا ثـٌبػذ -1-16

  داسٍّبي آًتي ثبکتشيبل پَػتي ٍ کبسثشدّبي آى ّب سا ثذاًذ -2-16

 داسٍّبي آًتي ثبکتشيبل پَػتي هَسد اػتفبدُ دس آکٌِ ٍ ػَاسض آى ّب سا ثـٌبػذ -3-16

  داسٍّبي ضذ قبسچ پَػتي ٍ کبسثشدّبي آى ّب سا ثذاًذ -4-16

  داسٍّبي تؼذيل کٌٌذُ ػيؼتن ايوٌي هَضؼي ٍ کبسثشدّبي آى ّب سا ؿشح دّذ -5-16

 داسٍّبي ضذ ٍيشٍع هَضؼي ٍ کبسثشدّبي آى ّب سا ثذاًذ -6-16

 اکتَپبساصيتَػيذّب سا ثـٌبػذ ٍ ًحَُ هصشف آى ّب سا ثيبى کٌذ -7-16

 تَضيح دّذ داسٍّبي هَثش ثش پيگوبًتبػيَى پَػت ٍ کبسثشدّبي آى ّب سا -8-16

 اًَاع ػبى اػکشيي ّب ٍ ًحَُ ػولکشد آى ّب سا ؿشح دّذ -9-16

 داسٍّبي کشاتَليتيک هَسد اػتفبدُ دس آکٌِ )خَساکي ٍ هَضؼي( سا ؿشح دّذ  -10-16

 داسٍّبي هَسد اػتفبدُ دس ػَسيبصيغ سا ثِ ّوشاُ هکبًيؼن اى ّب ثذاًذ -11-16

 ٍ تفبٍت ّبي آى ّب سا تَضيح دّذ دػتِ ثٌذي داسٍّبي ضذ التْبة هَضؼي -12-16

داسٍّبي کشاتَليتيک هَضؼي سا ثـٌبػذ -13-16
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 هٌبثغ:

1) Katzung’s Basic and Clinical Pharmacology, 13th Edition (2015)  

2) Rang and dale's pharmacology, 8 th Edition (2015) 

 غ:يسٍؽ تذس

 ، پشػؾ ٍ پبػخيػخٌشاً

 يکوک آهَصؿ يسػبًِ ّب

 ذئَ پشٍطکتَسيٍ ٍ ت ثشديٍا

 يبثيػٌجؾ ٍ اسصؿ

 ػبػت خيتبس ًوشُ سٍؽ آصهَى آصهَى

 ضيکَئ
عشح ٍ  يحيتـش

 يٌيهَاسد ثبل
  اٍل ّش جلؼِ 5/2

 بى تشميه
ٍ  يػَاالت تؼت

 پبػخ کَتبُ
 95 آرس 5/5

هغبثق ثشًبهِ 

 آهَصؽ

 پبيبى تشم
ػَاالت تؼتي ٍ 

 پبػخ کَتبُ
 پبيبى تشم 12

هغبثق ثشًبهِ 

 آهَصؽ
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 ات دسع ٍ اًتظبسات اص داًـجَ:هقشس

ثخصَف دس ) ييبيويَؿيث ٍ يکيَلَطيضيفٍ اصَل  داًؼتِ ّبثَدى دسع ٍ اػتفبدُ اص  يثب تَجِ ثِ هفَْه

ش سا يسٍد هقشسات ص يبى اًتظبس هيي دسع اص داًـجَيدس ا (يػشٍق-يؼتن قلجيػ يفصَل هشثَط ثِ داسٍّب

 ٌذ:يت ًوبيسػب

 ٌذ.يثب دقت دس هغبلت، اؿکبالت خَد سا هغشح ًوببفتِ ٍ يدس ّوِ جلؼبت حضَس  -1

 ض ثؼول خَاّذ آهذ.يّش جلؼِ اص دسع جلؼِ قجل کَئ يدس اثتذا -2

 هٌبثغ دسع هغبلؼِ ؿَد. -3

 ؿشکت کٌٌذ يکالػ يپشػؾ ٍ پبػخ ّبدس  -4

 بص دسع سا هغبلؼِ کٌٌذيؾ ًيهٌبثغ پ يبص ثشخيدس صَست ً -5
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 12-10 ػبػتٍ چْبسؿٌجِ ّب ّب ػِ ؿٌجِ سٍص ٍ ػبػت جلؼِ: 

 لِيٍػ غيسٍؽ تذس هذسع هَضَع ّش جلؼِ جلؼِ

 1فبسهبکَديٌبهيک آؿٌبيي ثب اصَل  1
 يدکتش احوذ هحوذ

 يفشاً

، پشػؾ ٍ يػخٌشاً

 پبػخ

 -ذئَ پشطکتَسيٍ

 ت ثشديٍا

 2فبسهبکَديٌبهيک آؿٌبيي ثب اصَل  2
 يهحوذ دکتش احوذ

 يفشاً

، پشػؾ ٍ يػخٌشاً

 پبػخ

 -طکتَسذئَ پشيٍ

 ت ثشديٍا

3 
فبسهبکَکيٌتيک : آؿٌبيي داًـجَيبى ثب 

 جزة، تَصيغ، هتبثَليؼن، دفغ

 يدکتش احوذ هحوذ

 يفشاً

، پشػؾ ٍ يػخٌشاً

 پبػخ

 -ذئَ پشطکتَسيٍ

 ت ثشديٍا

4 

هتبثَليؼن داسٍّب، آؿٌبيي داًـجَيبى ثب 

اسصيبثي پبيِ ٍ ثبليٌي داسٍّب اص صهبى 

 ػبخت تب ٍسٍد ثِ ثبصاس

 يوذ هحوذدکتش اح

 يفشاً

، پشػؾ ٍ يػخٌشاً

 پبػخ

 -ذئَ پشطکتَسيٍ

 ت ثشديٍا

5 
هقذهِ اي ثش آؿٌبيي داًـجَيبى ثب 

 فبسهبکَلَطي ػيؼتن اتًََم

 يدکتش احوذ هحوذ

 يفشاً

، پشػؾ ٍ يػخٌشاً

 پبػخ

 -ذئَ پشطکتَسيٍ

 ت ثشديٍا

6 

داسٍّبي آؿٌبيي داًـجَيبى ثب 

کَليٌشطيک  ٍ داسٍّبي آًتي 

 کَليٌشطيک

 يتش احوذ هحوذدک

 يفشاً

، پشػؾ ٍ يػخٌشاً

 پبػخ

 -ذئَ پشطکتَسيٍ

 ت ثشديٍا

7 

آؿٌبيي داًـجَيبى ثب فبسهبکَلَطي 

داسٍّبي آدسًشطيک ،داسٍّبي آًتي 

 آدسًشطيک

 يدکتش احوذ هحوذ

 يفشاً

، پشػؾ ٍ يػخٌشاً

 پبػخ

 -ذئَ پشطکتَسيٍ

 ت ثشديٍا

8 
ّيؼتبهيي ٍ آؿٌبيي داًـجَيبى ثب 

 آى داسٍّبي هَثش ثش

 يدکتش احوذ هحوذ

 يفشاً

، پشػؾ ٍ يػخٌشاً

 پبػخ

 -ذئَ پشطکتَسيٍ

 ت ثشديٍا

9 
آؿٌبيي ثب ػشٍتًَيي ٍ داسٍّبي هَثش 

 ثش آى ثِ اًضوبم آلکبلَئيذّبي اسگَت

 يدکتش احوذ هحوذ

 يفشاً

، پشػؾ ٍ يػخٌشاً

 پبػخ

 -ذئَ پشطکتَسيٍ

 ت ثشديٍا

 جذٍل صهبًجٌذي ثشًبهِ:
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10 
ايکَصاًَئيذّب: پشٍػتبگلٌذيي آؿٌبيي ثب 

 تشٍهجَکؼبى، لکَتشيي ّبّب، 

 يدکتش احوذ هحوذ

 يفشاً

، پشػؾ ٍ يػخٌشاً

 پبػخ

 -ذئَ پشطکتَسيٍ

 ت ثشديٍا

11 

داسٍّبي ضذ آؿٌبيي ثب داسٍؿٌبػي 

التْبة غيش اػتشٍئيذي، ضذ دسدّبي 

غيش هخذس ٍ داسٍّبي هَسد اػتفبدُ دس 

 ثيوبسي ًقشع

 يدکتش احوذ هحوذ

 يفشاً

، پشػؾ ٍ يػخٌشاً

 پبػخ

 -کتَسذئَ پشطيٍ

 ت ثشديٍا

12 
ًيتشيک اکؼبيذ آؿٌبيي ثب داسٍؿٌبػي 

 ٍ پپتيذّبي هْن ٍاصٍاکتيَ

دکتش احوذ هحوذي 

 فشاًي

ػخٌشاًي، پشػؾ ٍ 

 پبػخ

 -ٍيذئَ پشطکتَس

 ٍايت ثشد

13 
آػن  تٌفؼي )ضذآؿٌبيي ثب داسٍّبي 

)...ٍ 

دکتش احوذ هحوذي 

 فشاًي

ػخٌشاًي، پشػؾ ٍ 

 پبػخ

 -ٍيذئَ پشطکتَس

 ٍايت ثشد

14 
هَسد اػتفبدُ دس آؿٌبيي ثب داسٍّبي 

 آًوي،  فبکتَسّبي سؿذ ّوبتَپَئيتيک

دکتش احوذ هحوذي 

 فشاًي

ػخٌشاًي، پشػؾ ٍ 

 پبػخ

 -ٍيذئَ پشطکتَس

 ٍايت ثشد

15 
داسٍّبي هَسد اػتفبدُ دس آؿٌبيي ثب 

 اختالالت اًؼقبدي

دکتش احوذ هحوذي 

 فشاًي

ػخٌشاًي، پشػؾ ٍ 

 پبػخ

 -ٍيذئَ پشطکتَس

 شدٍايت ث

 داسٍّبي پَػتيآؿٌبيي ثب داسٍّبي  16
دکتش احوذ هحوذي 

 فشاًي

ػخٌشاًي، پشػؾ ٍ 

 پبػخ

 -ٍيذئَ پشطکتَس

 ٍايت ثشد

 


