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هاگشناد يروانف  تاقیقحت و  مرتحم  نواعم  یمحرادخ  اضر  رتکد  ياقآ  بانج 

یشهوژپ ياروش  هسلجتروص  عوضوم :
مارتحا           مالس و  اب 

خروم 1400/4/27  (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  یـشهوژپ   ياروش  هسلج  تروص  هلیـسونیدب     

دحاو سیئر  ناتـسرامیب و  مرتحم  تسایر  يداهرف  رتکد  ياقآ  بانج  روضح  اب  هعـسوت  زکرم  تاسلج  نلاـس  ردروبزم  هسلج ي  .ددرگ  یم  لاـسرا  روضح  هب 
. دیدرگ رازگرب  یشهوژپ  ياروش  مرتحم  ياضعا  و  زکرم   یشهوژپ  مرتحم  نواعم  یباهذ  یحلاص  حلاص  رتکد  ياقآ  بانج  ینیلاب ، تاقیقحت  هعسوت 

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

رد هناش  هدنناخرچ  ياه  بیسآ  رد  یحارج  ریغ  ياه  نامرد  ریثات  نازیم  هسیاقم  یسررب و  ناونع " اب  یبجر   يدهم  دمحم  ياقآ  بانج  ییوجشناد  لازوپورپ 
ياقآ بانج  طسوت  حرط  نیا  هک  دیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  دـش و  حرطم  هداز   کلم  رایزام  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب   " هلاس  60  - نارامیب 20

دریگ و رارق  یسررب  دروم  ینیلاب  ییامزآراک  رواد  ناونع  هب  یمیلـس  ییحی  رتکد  ياقآ  بانج  يردیح و  رقابدمحم  رتکد  ياقآ  بانج  یهلا ، ضیف  دیحو  رتکد 
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  طسوت  تاحالصا 

یبلق داح  سوتکرافنا  اب  نارامیب  هلاسکی  يریگیپ  یناتـسرامیب و  لخاد  ریـس  يا  هسیاقم  یـسررب   " ناونع اب  يدلو  رـسای  ياقآ  بانج  ییوجـشناد  لازوپورپ 
لاسرد هاـشنامرک  ( ع ) یلع ماـما  ناتــسرامیب  هـب  هدـننک  هـعجارم  روتکاـف  کـسیر  دـجاو  ناراـمیب  هدـش و  هتخانــش  روژاـم  روتکاـف  کـسیر  نودــب 

بانج طسوت  حرط  نیا  هک  دیدرگ  ررقم  ناونع  بیوصت  زا  سپ  دش و  حرطم  دنم  هرهب  یفطـصم  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب  تیاغل  1398  ياه 1395 
دروم نارواد  نیا  طسوت  تاحالصا  دریگ و  رارق  یـسررب  دروم  يرخف  دومحم  ياقآ  بانج  مدقم و  يردیح  اضر  رتکد  ياقآ  بانج  یناهبزور ، دمحم  رتکد  ياقآ 

. دریگ رارق  دییات 

اب هسیاـقم  رد   coronary ct angiography شور یـصیخشت  شزرا  یـسررب   " ناونع اـب  ییاـباب   هواـک  ياـقآ  باـنج  ییوجـشناد  لازوـپورپ   
حرطم يار  اضریلع  رتکد  ياقآ  بانج  ییامنهار  هب   coronary artery disease  صیخشت يارب  conventional coronary angiography 

. دوش حرطم  هرابود  يدعب  تاسلج  رد  هسلج ، رد  رضاح  یشهوژپ  ياروش  مرتحم  ياضعا  طسوت  يداهنشیپ  تاحالصا  ماجنا  زا  سپ  دیدرگ  ررقم  دش و 
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: ھب تشونور    

یناقلاط   ھلا  تیآ  ناتسرامیب  یشھوژپ  مرتحم  تنواعم  یباھذ  یحلاص  حلاص  رتکد  یاقآ 
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