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هاگشناد یشهوژپ  مرتحم  ریدم  هداز  نسح  الیل  رتکد  مناخ  راکرس 

ینیلاب تاقیقحت  هعسوت  دحاو  یشهوژپ  ياروش  هسلجتروص  عوضوم :

مارتحا  مالس و  اب 

هب خروم 99/10/30   (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  هسلج  تروص  هلیسونیدب            
ناتسرامیب مرتحم  تسایر  يداهرف  ورسخ  رتکد  ياقآ  بانج  روضح  اب  هعسوت  زکرم  تاسلج  نلاسردروبزم  هسلج ي  .ددرگ  یم  لاسرا  روضح 

ياروش مرتحم  ياضعا  زکرم و  یـشهوژپ  مرتحم  نواعم  یباهذ  یحلاص  حـلاص  رتکد  ياقآ  بانج  ینیلاـب ، تاـقیقحت  هعـسوت  دـحاو  سیئر  و 
.دیدرگ رازگرب  یشهوژپ 

.دیدرگ ذاختا  ریز  تامیمصت  تفرگ و  رارق  یسررب  دروم  لیذ  حرش  هب  لازوپورپ  هس  هسلج ، نیا  رد  

يآ رد  یعونصم  سفنت  تحت  دیووک 19  هب  التبم  نارامیب  رد  هارمه  ياه  تنوفع  یسررب  ناونع " اب  هفوقوم  امسا  مناخ  ییوجـشناد  لازوپورپ 
ررقم ناوـنع  دـییات  زا  سپ  دـش و  حرطم  یمالغ  یلع  رتکد  ياقآ  باـنج  ناـماس و  ینیما  داوج  رتکد  ياـقآ  باـنج  ییاـمنهار  هب    " وی یس 

یسررب دروم  یعازخ  روصنم  رتکد  ياقآ  بانج  ناینامز و  نیسح  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج  روپ ، تمه  دازهب  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  دیدرگ 
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  هلیسوب  هدش  ماجنا  تاحالصا  دریگ و  رارق 

هچیرد ضیوعت  یحارج CABG و  تحت  نارامیب   ICU رد يرتسب  تدم  لوط  هسیاقم  یسررب و  ناونع " اب  یحتف  ایمیک  ییوجشناد  لازوپورپ 
دیمحلادـبع رتـکد  ياـقآ  باـنج  ییاـمنهار  هب  ياـهلاس 99-96"  یط  هاـشنامرک  رهـش  یلع  ماـما  ناتـسرامیب  رد  هدـش  يرتسب  لارتیم 

رقابدـمحم رتکد  ياقآ  بانج  طـسوت  یـشهوژپ ، ياروش  هسلج  رد  هدـش  حرطم  تاحالصا  دـییات  زا  سپ  دـیدرگ  ررقم  دـش و  حرطم  ییاکذ 
هلیسوب هدش  ماجنا  تاحالصا  دریگ و  رارق  یـسررب  دروم  یناهبزور  دمحم  رتکدا  ياقآ  بانج  يرظتنم و  هسیفن  رتکد  مناخ  راکرـس  يردیح ،

.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا 

امورت یتلوم  نارامیب  رد  يریگوترپ  نازیم  اب  نکسا  یت  یس  ياه  هتفای  طابترا  یـسررب  ناونع " اب  ینادزی  بعصم  ياقآ  ییوجـشناد  لازوپورپ 
حلاص رتکد  ياقآ  بانج  يرورـس و  یعیفر  نموه  رتکد  ياقآ  بانج  ییاـمنهار  هب   " یناقلاط هلا  تیآ  ناتـسرامیب  سناژروا  هب  هدننک  هعجارم 

ییاضر و اضرب  رتکد  ياقآ  بانج  داردـنمهرف ، اضر  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  دـیدرگ  ررقم  ناونع  دـییات  زا  سپ  دـش و  حرطم  یباهذ  یحلاص 
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  هلیسوب  هدش  ماجنا  تاحالصا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  یمالغ  یلع  ياقآ  بانج 
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد   
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