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هاگشناد یشهوژپ  مرتحم  ریدم  هداز  نیسح  الیل  رتکد  مناخ  راکرس 

ینیلاب تاقیقحت  هعسوت  دحاو  یشهوژپ  ياروش  هسلجتروص  عوضوم :

مارتحا  مالس و  اب 

هب خروم 99/11/26  (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتـسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعـسوت  دـحاو  هسلج  تروص  هلیـسونیدب        
ناتـسرامیب و مرتحم  تسایر  يداهرف  رتکد  ياقآ  بانج  روضح  اب  هعـسوت  زکرم  تاـسلج  نلاـس  ردروبزم  هسلج.ددرگ ي  یم  لاـسرا  روضح 

یـشهوژپ ياروش  مرتحم  ياضعا  و  زکرم   یـشهوژپ  مرتحم  نواعم  یباهذ  یحلاصرتکد  ياقآ  بانج  ینیلاب ، تاـقیقحت  هعـسوت  دـحاو  سیئر 
.دیدرگ رازگرب 

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

لاس يالاب 50  دارفا  رد  یحارج  لمع  زا  دعب  هرود  رد  یقیرزت  نورتسوتـست  ریثات  ناونع " اب  يرصان  هتسارآ  مناخ  راکرس  ییوجـشناد  لازوپورپ 
سپ دش و  حرطم  هدینچ  ناریا  رتکد  مناخ  راکرـس  یمرکا و  اضردمحمرتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب  تارقف " نوتس  یحارج  یهگآ  شیپ  رد 
مناخ راکرـس  يردـیح ، رقابدـمحم  رتکد  ياقآ  بانج  نایحاتف ، اضر  رتکد  ياقآ  بانج  طـسوت  حرط  نیا  هک  دـیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا 
نیا طسوت  تاحالصا  دریگ و  رارق  یـسررب  دروم  ینیلاب  ییامزآراک  رواد  ناونع  هب  یمیلـس  ییحی  رتکد  ياقآ  باـنج  يرـصان و  اـتیزر  رتکد 

.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد 

زا سپ  لاس  کی  اه  نیالدیاگ  رد  هدش  هیصوت  ياهوراد  فرصم  هب  يدنبیاپ  یـسررب   " ناونع اب  یناخ   اون  مناخ  راکرـس  ییوجـشناد  لازوپورپ 
يرظتنم هسیفن  رتکد  مناخ  راکرس  ییامنهار  هب   "1395  - 1398 هاشنامرک   ع)  ) یلع ماما  ناتسرامیب  رد   ST هعطق  نتفر  الاب  اب  یبلق  هتکس 
يردـیح اضر  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  حرط  نیا  هک  دـیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  دـش و  حرطم  ینیلعن  يدـهمرتکد  ياقآ  باـنج  و 

طسوت تاحالصا  دریگ و  رارق  یـسررب  دروم  يروپدنواب  يدومحم  نسوس  رتکد  مناخ  راکرـس  روپ و  يردان  نالسرا  رتکد  ياقآ  بانج  مدقم ،
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا 

نییعت تهج   TIMI و  HEART یهدزایتما  ياه  متسیس  تقد  یـسررب  ناونع " اب  يرای   دـمحم  ایوپ  ياقآ  باـنج  ییوجـشناد  لازوپورپ 
رارق دـییات  دروم  دـش و  حرطم  يزیربت  زورهـشرتکد  ياقآ  بانج  ییاـمنهار  هب   " سناژروا رد   UA/NSTEMI لامتحا اب  ناراـمیب  فیلکت 

.تفرگن

 

 

 " یلاعت همسب  "  

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد   
هاشنامرک ینامرد  یتشادهب      

                       
:  7/804/30126/پ هرامش

یناقلاط هلا  تیآ  یتاقیقحتو  ینامرد  یشزومآ  :زکرم   1399/12/4 خیرات
  : دراد تسویپ  
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