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سؽتَ ّ همغغ حتصیلی  :هبهبیی
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صهبى 90 :دلیمَ

عخٌشاًی ّ عْال ّخْاة اص داًؾدْیبى

فؼبلیت داًؾدْ :زضْس هشتت ّثَ هْلغ دسکالط ّعجك همشسات آهْصؽی  ،ؽشکت
فؼبل دس کالط ّ هؾبسکت دس حبث
خلغَ اّل:
اُذاف کلی :آؽٌبیی داًؾدْیبى ثب کلیبت فبسهبکْلْژی -ساٍ ُبی جتْیض
داسُّب ّاؽکبل داسّئی
اُذاف اختصبصی:
-1تؼشیف داسّ ّ

فبسهبکْلْژی

-2تبسیخچَ فبسهبکْلْژی
-3سؽتَ ُبی ّاثغتَ ّهشتجظ ثب فبسهبکْلْژی
-4هبُیت داسُّب ّهٌبثغ ذتیَ داسّ
ّ )oralصیش صثبًی(
-5سّؽِبی جتْیض داسُّب ثَ صْست عیغتویک ؽبهل خْساکی(
 ّ )sublingualسکتبل( ّ )rectalتضسیمی (  ّ )parentralتٌفغی ( )inhalational
-6ساُِبی تضسیمی ؽبهل داخل ػضالًی(  )IMداخل ّسیذی(  )IVداخل ؽشیبًی( )IA
داخل للجی( )ICداخل پْعتی(ّ )IDصیشپْعتی(  ّ )SCداخل هفصل( )IJ
-7جتْیض هْضؼی ّخمبعی هبًٌذ هْضؼی هصشف ثشّی پْعت  ،چؾن ،گْػ ،ثیٌی ،
سیَّ ،اژى ،سکتْم ،خمبط دُبى
-8ضشّسذتبی ّخْد اؽکبل داسّیی هتٌْع
-9اؽکبل داسّئی خبهذ ؽبهل پْدسُب ،لشؿ ُب ،کپغْل ُب
-10اًْاع لشصِب ؽبهل ثلؼیذًی ،سّکؼ داس ،آُغتَ سُؼ یب ستبسد ،هکیذًی،
خْؽبى ،خْیذًی  ،صیشصثبًیّ ،اژًیبل
-11اًْاع کپغْل ُب ؽبهل کپغْهلبی عخت ّ کپغْهلبی ًشم
-12اؽکبل داسّیی ًیوَ خبهذ ؽبهل ژهلب ّکشم ُب ّپوبدُب ّ ؽیبفِبی سکتبل ّ
ؽیبفِبی ّاژًیبل
-13اؽکبل داسّیی هبًٌذ ؽشثتِبّ ،الگضیش ُب ّحملْل ُب ّ عْعپبًغیْى ُب
خلغَ دّم
اُذاف کلی :آؽٌبیی داًؾدْیبى ثب اصْل فبسهبکْدیٌبهیک
اُذاف اختصبصی

-1اًْاع خمتلف اثشات فبسهبکْلْژیکی داسُّب
-2سعپتْسُبی داسّئی ّ عبختوبى ّحمل اعتمشاس آهنب
ّ-3اکٌؾِبی داسّ ثب سعپتْسّهفِْم  ّ Efficacy ّ Affinityلذست داسّ
-4تؼشیف آگًْغتی ّ آًتبگًْغتی ّاًْاع آهنب
-5اًْاع هکبًیغِبی

اًتمبل عیگٌبل اص غؾبی علْهلب

-6اًْاٍ ًّ G-proteinمؼ آهنب دس اثشات داسّئی
-7هکبًیغن ُبی تفبّت سعپبًظ ثَ داسُّب دس ثیوبساى خمتلف ثب مهذیگش
خلغَ عْم
اُذاف کلی :آؽٌبیی داًؾدْیبى ثب اصْل فبسهبکْکیٌتیک
اُذاف اختصبصی:
-1خزة داسُّب ّاًْاع هکبًیغن ُبی خزة
-2فبکتْس ُبی هْثش ثش خزة داسُّب (هبًٌذ عي ،گشدػ خْى ثبفتی ،ثیوبسی
ُبی للجی ّػشّلی)
-3تْصیغ داسُّب دس ثذى ّاًْاع پشّتئیي ُبی زبهل داسّئی
-4فبکتْسُبی هْثش ثش تْصیغ داسُّب
-5ضشّست هتبثْلیغن داسُّب
-6فبکتْسُبی هْثش ثش هتبثْلیغن داسُّب
-7اًْاع ّاکٌؾِبی هتبثْلیغن داسُّب دس اًغبى
-8هِبس هتبثْلیغن ّ المبی هتبثْلیغن داسُّب
-9اًْاع ّاکٌؾِبی فبسهبکْکیٌتیک
-10پبساهرتُبی هِن فبسهبکْکیٌتیک ّهفبُین آهنب ّثشخی هؼبهالت ّ حمبعجبت
فبسهبکْکیٌتیک ثشای تٌظین دّص هبًٌذ( ًیوَ ػوش ،زدن تْصیغ ،فشاُن
صیغتی ،دّص ًگبُذاسًذٍ دّص لْدیٌک ّ)...
خلغَ چِبسم
اُذاف کلی :آؽٌبئی داًؾدْیبى ثب فبسهبکْلْژی داسُّبی هْثش ثش عیغتن
اػصبة ،خْدخمتبس( داسُّبی کْلیٌشژیک ّ آًتی کْلیٌشژیک)
اُذاف اختصبصی:
-1هشّس ثشآًبتْهی ّفیضیْلْژی عیغتن اػصبة خْد خمتبس دساًغبى
-2هشازل عبخت  ،رخیشٍ عبصی ،آصاد عبصی ّخبدتَ اثشًْسّتشاًغیورتُبی اصلی
عیغتن اػصبة خْدخمتبس
-3اثشات حتشیک عیغتوِبی پبسامسپبتیک ّ مسپبتیک ثشاًذاهِبی ثذى
-4داسُّبی هْثش ثشهشازل عبخت ،رخیشٍ عبصی ،آصاد عبصی ّ خبدتَ اثش عیغتن
مسپبتیک ّ پبسامسپبتیک
-5اًْاع

سعپتْسُبی اعتیل کْلیي ّهْلؼیت آًب تْهیک آهنب

-6عجمَ ثٌذی داسُّبی کْلیضژیک( هغتمین ّغیش هغتمین ػول کٌٌذٍ)
-7هکبًیغن اثش ،کبسثشدُبی دسهبًی ،ػْاسض خبًجی ّتذاخالت هِن داسُّبی
کلیٌْژیک هغتمین ػول کٌٌذٍ(  Achکلشایذ  ،هتبکْلیي تجبًکْل ،کبسثبکْل،
پیلْکبسپیي ّ)...
-8هکبًیغن اثش ،کبسثشدُبی دسهبًی ،ػْاسض خبًجی ّ تذاخالت هِن داسُّبی
کْلیٌشژیک غیش هغتمین ػول کٌٌذٍ( فیضّعتیگویيً ،ئْعتیگویي ،پیشیذ
ّعتگویي ،ادسّفًْیْم ّ)...
-9کبسثشدُبی دسهبًی داسُّبی کلیٌْژیک دسثیوبسی آلضایوش ّگلْکْم
-10هکبًیغن اثش ،کبسثشدُبی دسهبًی ،ػْاسض خبًجی ّ تذاخالت هِن داسُّبی
آًتی کْلیٌشژیک آتشّپیي ،مهبتشّپیي ،فبُیْعیي،کلیذًیْم عی ،پشّپبًتیلي،
ثی پشیذیي
-11کبسثشدُبی دسهبًی داسُّبی آًتی کْلیٌشژیک دسثیوبسی پبس کیٌغْى
-12کبسثشدُبی دسهبًی داسُّبی آًتی کْلیٌشژیک دس چؾن پضؽکی
خلغَ پٌدن
اُذاف کلی :آؽٌبیی داًؾدْیبى ثب فبسهبکْلْژی داسُّبی هْثش ثش عیغتن
اػصبة خْدخمتبس ( داسُّبی آدسًژیک ّ آًتی آدسًژیک)
اُذاف اختصبصی:
-1اًْاع س عپتْسُبی آدسًشژیک ّهْلؼیت آًبتْهیک آهنب
-2عجمَ ثٌذی داسُّبی آدسًشژیک ( آلفب آگًْیغتِب ّتجبآگًْیغتِب)
 -3هکبًیضم اثش ،کبسثشدُبی دسهبًی ،ػْاسض خبًجی ،تذاخالت هِن داسُّبی
اپی ًفشیي ًّْساپی ًفضیي
-4هکبًیغن اثش ،کبسثشدُبی دسهبًی ،ػْاسض خبًجی ّتذاخالت هِن دّپبهیي
-5هکبًیغن اثش ،کبسثشدُبی دسهبًی ،ػْساض خبًجی ّتذاخالت هِن افذسیي
ّفٌیل افشیي
 -6هکبًین اثش ،کبسثشدُبی دسهبًی ،ػْساض خبًجی ّتذاخالت هِن داسُّبی
آدسًژیک هتغتغ کٌٌذٍ ثشًّؾشهبًٌذ عبلجْتبهل ّایضّپشّتشًْل
-8عجمَ ثٌذی داسُّبی آًتی آدسًژیک آلفب آًتبگًْیغتِب ّ تجب آًتبگًْیغت
ُب
 -9هکبًیغن اثش ،کبسثشدُبی دسهبًی ،ػْاسض خبًجی ّتذاخالت هِن پشاصّعیي ّ
تشاصّعیي ّ تبهغْلْعیي
 -10هکبًیغن اثش ،کبسثشدُبی دسهبًی ،ػْاسض خبًجی ّتذاخالت هِن هتْپشّلْل
آتٌْلْل ،یشّپشاًْلْل ،تیوْلْل ّکبسّادیلْل
خلغَ ؽؾن
اُذاف کلی :آؽٌبیی داًؾدْیبى ثب فبسهبکْلْژی داسُّبی ضذ فؾبس خْى ثبال
اُذاف اختصبصی:
-1تؼشیف فؾبس خْى ّػْاهل تبثیش گزاس ثش آى
-2دعتَ ُبی خمتلف داسّیی ضذ فؾبس خْى ثبال ّاًْاع پشهصشف آهنب دس ایشاى

 -3هکبًیغن اثش ،کبسثشدُبی دسهبًی ،ػْاسض خبًجی ّتذاخالت هِن داسُّبی ضذ
فؾبس خْى
الف)دعتَ هِبس کٌٌذٍ ًْسّى ُبی آدسًژیک ؽبهل سصپیي ّ گْاًیذیي ّ...
ة)دعتَ آگًْیغتِبی گیشًذٍ آلفب 2 -آدسًژیک هشکضی ػول کٌٌذٍ ؽبهل هتیل
دّپب  ،کلًْیذیي
ج)دعتَ آًتبگًْیغتِبی گیشًذٍ آلفب آدسًژیک ؽبهل پشاصّعیي ّتشاصّعیي
.دعتَ آًتبگًْیغت ُبی گیشًذٍ ثتب آدسًژیک ؽبهل پشّپشاًْلْل ،آتٌْلْل،
هتْپشّلْل
ٍ)دعتَ ّاصّدیالتْسُبی ػول کٌٌذٍ ؽبهل (ُیذساالصیي ،هبیٌْکغیذیل
د)دعتَ ّاصّدیالتْسُبی غیش هغتمین ػول کٌٌذٍ ّهِبس کٌٌذٍ کبًبهلبی کلغین
ؽبهل ًیفیذیپیي،آهلْدیپیي ّ ،ساپبهیل ّ دیلتیبصین
ص)دعتَ ُبی هِبس کٌٌذٍ آًضین هجذل آًژیْتبًغیي ؽبهل (کبپتْپشیل ّ
اًبالپشیل ّلیضیٌْپشیل)
ص)دعتَ آًتبگًْیغتِبی سعپتْسُبی آًژیْتبًغیي سا ؽبهل ( لْصاستبى ،
ّالغبستبى)
-4مجغ ثٌذی دسهبهنبی داسّئی فؾبس خْى ثغیبس ثبال ّ اّسژاًغی
خلغَ ُفتن
اُذاف کلی :آؽٌبیی داًؾدْیبى ثب داسُّبی هْثش دس دسهبى آًژیي صذسی ّ
آسیتوی للجی ّ داسُّبی هْثش دس دسهبى ًبسعبیی ازتمبًی للت ّ داسُّبی
پبییض ،آّسًذٍ چشثی خْى
اُذاف اختصبصی:
 -1اًْاع آًژیي صذسی
داسُّبی هْثش دس دسهبى آًژیي صذسی
ً-1یرتات ُبی آلی :هکبًیغن اثش ایي دعتَ داسّیی ،کبسثشد ثبلیٌی ّػْاسض
خبًجی ّهغوْهیت ًبؽی اص هصشف ثیؾرت اص زذایي دعتَ داسّیی
-2هْاد هًٌْیرتات هثل دی پیشیذاهْل
-3هِبسکٌٌذٍ کبًبل کلغین ّ – calcium channd blockersساپبهیل -دیلتیبصین
هکبًیغن اثش ایي دعتَ داسّیی فبسهبکْکیٌتیک ّ تبثیش دساًذاهِبی خمتلف
ثذى .کبسثشد ثبلیٌی ّػْاسض خبًجی ّهغوْهیت ًبؽی اص هصشف ثیؼ اص زذ
-4هِبس کٌٌذٍ ُبی گیشًذٍ ُبی ثتب آدسًژیک (پشّپشاًْلْل)
ًبسعبیی ازتمبًی للت( )CHF
داسُّبی دعتَ گلیکْصیذُبی للجی ،تْضیر هکبًیغن اثش
فبسهبکْکیٌتیک ّکبسثشد ثبلیٌی ّثشسعی ػْاسض خبًجی ّ هغوْهیت ًبؽی اص
هصشف ثیؼ اص زذ داسُّبی هتفشلَ هصشف ؽذٍ دس ًبسعبیی ازتمبًی للت هثل
دّثْتبهیي
تْضیر دسهْسد ثی ًظوی ُبی للجی
تمغین ثٌذی داسُّبی ضذ ثی ًظوی للجی

تْضیر تک تک گشٍّ ُبی داسّی اؽبسٍ ؽذٍ ،تْضیر هکبًیغن اثش ّ
فبسهبکْکیٌتیک ّ کبسثشد ثبلیٌی ّ ػْساض خبًجی ّ هغوْیت ثب دّص ثبال
خلغَ ُؾتن
اُذاف کلی :آؽٌبیی داًؾدْیبى ثب داسُّبی ضذ اًؼمبد خْى ّ ّیتبهیي ُب
ّداسُّبی هْثش دس دسهبى کن خًْی داسُّبی پبییي آّسًذٍ چشثی خْى
اُذاف اختصبصی
تْضیر دس هْسد هکبًیضم مهْعتبتیک ،تٌظین اًؼمبد ّػول فیربیٌْلیي
-1داسُّبی هِبسکٌٌذٍ اًؼمبد
الف)ُپبسیي تْضیر هکبًیغن اثش فبسهبکْکٌیتیک ّ کبسثشد ثبلیٌی ّثشسعی
ػْاسض خبًجی ّهغوْهیت ثبدّص ثبال ّتْخِبت ّیژٍ دس ثیوبساى خبؿ ّثشسعی
تذاخالت هِن داسّیی
ة)ضذ اًؼمبد خْساکی (ّاسفبسیي) هکبًیغن اثش فبسهبکْکیٌتیک ،کبسثشد
ثبلیٌی ّػْاسض خبًجی ّهغوْهیت ثب دّص ثبال ثشسعی خْاُذؽذ ّ تذاخالت هِن
داسّیی هغشذ خْاُذؽذ.
-2داسُّبی فیربیٌْلیتیک یب تشّهجْلیتیک
اعتْپتْکیٌبص ثشسعی هکبًیغن ّفبسهبکْکیتیک ّکبسثشد ثبلیٌی ّثشسعی ػْاسض
خبًجی ّ هغوْهیت ًبؽی اص هصشف ثیؼ اص زذ تْخِبت ّیژٍ دس هْسد هصشف ایي
داسّ
-3داسُّبی ضذ پالکت
داسُّبی خْى ثٌذ
ّ-1یتبهیي k
-2اخضاء پالمسب ()Plasma fraction
-3هِبس کٌٌذٍ ُبی فیربیٌْلتیک –آهیٌْکبپشّئیک اعیذ تشاًگضاهیک اعیذ
تْضیر دس هْسد داسُّبی رکشؽذٍ ّثشسعی کبسثشد ثبلیٌی ّفبسهبکْکیٌتیک ّ
ثشسعی ػْاسض خبًجی ّهغوْهیت ثبدّص ثبال ّ تْخِبت ّیژٍ خِت دلت دسجتْیض
ّهصشف داسّ تْعظ ثیوبساى
تْضیر دس هْسد داسّی اعیذ ًیکْتیک ثشسعی اثشات ثبلیٌی ّفبسهبکْکیٌیک
ّثشسعی ػْاسض خبًجی ّهغوْهیت ثبدّص ثبال ّتْخِبت ّیژٍ ّثشسعی هْاسد هٌغ
هصشف
تْضیر دسهْسد داسّی خن فیربّیل ّکلْفیربات ّ آتشّاعتبتیي ثشسعی اثشات
ثبلیٌی  ،فبسهبکْکیٌتیک ّثشسعی ػْاسض خبًجی ّهغوْهیت ثبدّصُبی ثبال
ّتْخِبت ّیژٍ ّثشسعی تذاخالت داسّیی ّهْاسد هٌغ هصشف
خلغَ هنن:
اُذاف کلی :آؽٌبیی داًؾدْیبى ثب داسُّبی ؽل کٌٌذٍ ػضالت اعکلتی -همذهبت
فبسهبکْلْژی غذٍ اًذّکشیي
تْضیر دس هْسد غذٍ تیشّئیذ ّػولکشد ایي غذٍ دس ثذى ّ تْضیر دس هْسد
داسُّبی ضذ تیشّئیذ

ثشسعی ُْسهْى ُبی خٌغی صًبًَ ّهِبس کٌٌذٍ ُبی آهنب تْضیر دس هْسد
داسُّبی هْسد اعتفبدٍ اص ثیوبسی ُبی ّاثغتَ ثَ تغییشات ُْسهًْی صًبًَ
اُذاف اختصبصی
ثشسعی اًْاع داسُّبی ّلفَ دٌُذٍ ػصجی ػضالًی ّهمبیغَ آهنب ثب یکذیگش
ثشسعی هکبًیغن اثش داسُّبی ؽل کٌٌذٍ ػضالًی ثَ صْست خذاگبًَ
ثشسعی داسّی آتْاکْسیْم ّعْکغی ًیل کْلیي ّتْضیر دس هْسد اثشات ثبلیٌی
ّفبسهبکْکیٌیک ّ ثشسعی ػْاسض خبًجی ایي داسُّب ّهْاسد هٌغ اعتفبدٍ اص
ایي داسُّب
ثشسعی داسّی ثبلکْفي ّهتْکبسثبهْل ،تْضیر دس هْسد اثشات ثبلیٌی ّثشسعی
ػْاسض خبًجی ّ تْخِبت ّیژٍ دس هصشف ایي داسُّب
ثشسعی اصْل کلی اًذّکشیٌْلْژی  ،تؼشیف ُْسهْى تْضیر دس هْسد چٌذ ُْسهْى
هِن ّ اصلی تشؽر ؽذٍ دس ثذى ّثشسعی ػلوکشد آهنب.
عجمَ ثٌذی ُْسهْى ُب
ثشسعی ػلوکشد ایي ُْسهْى ُب دس ثذى اًغبى ّثشسعی کوجْد ّاصدیبد ایي
ُْسهْى ُب ًّتبیح زبصل اص ایي ػول دس ثذى اًغبى
تْضیر دس هْسد فیضیْلْژی غذٍ تیشّئیذ ًّمؼ ایي غذٍ دس عالهتی ثذى عبخت
ُْسهْى ُبی تیشّئیذی ّاًْاع آهنب ّ تْضیر تک تک آهنب فبسهبکْکیٌتیک
ُْسهْى ُبی تیشّئیذی.
ثشسعی فشآّسدٍ ُبی تیشّئیذی ؽبهل:
تْضیر دس هْسد داسُّبی هْسد اعتفبدٍ دسپشکبسی تیشّئیذ:
ثشسعی داسُّبی ضذ تیشّئیذ
ثشسعی ّ کبسثشد ثبلیٌی ایي داسُّب ّفبسهبکْکٌیتیک ّ ػْاسض خبًجی
ّهغوْهیت ًبؽی اص هصشف ثیؼ اص زذ ایي داسُّب
ثشسعی داسُّبی هتفشلَ هْسد اعتفبدٍ دس ثیوبسی ُبی هشثْعَ ثَ غذٍ
تیشّئیذ
تْضیر دس هْسد ُْسهْى ُبی تشؽر ؽذٍ اص ختوذاى ُب
تْضیر دس هْسد ُْسهْى اعرتّژى ّثشسعی خصْصیبت فبسهبکْکیٌیک ایي ُْسهْى
تْضیر دس هْسد اثشات فیضیْلْژیک ّفبسهبکْلْژیک ایي ُْسهْى
کبسثشد ثبلیٌی ایي ُْسهْى هْسد ثشسعی لشاس خْاُذ گشفت.
ػْاسض خبًجی ّ هغوْهیت ًبؽی اص هصشف ثیؼ اص زذ ایي داسّ هْسد ثشسعی
لشاس خْاُذ گشفت.
تْضیر دس هْسد ُْسهْى پشّژعتیي ُب ثشسعی آثبس فیضیْلْژیک ّفبسهبکْلْژیک
ایي ُْسهْى -هصبسف دسهبًی ایي ُْسهْى تْضیر دادٍ خْاُذ ؽذ.
ػْاسض خبًجی ّهغوْهیت ًبؽی اص هصشف ثیؼ اص زذ ایي ُْسهْى هْسد ثشسعی
لشاس هی گیشد.
ثشسعی داسُّبی ضذ آثغتٌی خْساکی -تْضیر دس هْسد هکبًیغن اثش ّاثش سّی
اًذاهِبی خمتلف ثذى -ػْاسض خبًجی ایي داسُّب هْسد حبث لشاس خْاُذ گشفت.

آثبس خبًجی هفیذ ًبؽی اص هصشف داسُّبی ضذ آثغتٌی خْساکی تشکیجی هْسد حبث
لشاس خْاُذ گشفت
تْضیر دس هْسد خلْگیشی اص آثغتٌی ثبپشّژعرتّى ّیب اعرتّژى تٌِب
تْخِبت ّیژٍ دس هْسد هصشف ایي ُْسهْى ُب تْضیر دادٍ خْاُذ ؽذ.
خلغَ دُن
اُذاف کلی :آؽٌبیی داًؾدْیبى ثب اًْاع داسُّبی هذس
اُذاف اختصبصی :
 -1تْضیسبت کلی دس هْسد کلیَ ّ اخضاء تؾکیل دٌُذٍ ایضاسگبى
-2داسُّبی هِبسکٌٌذٍ ایٌذساص کشثٌیک ّ تْخِبت ّیپَ هصشف ایي داسُّب
 -3داسُّبی دعتَ تیبصیذُب ّ کبسثشد ثبلیٌی ّ هغوْهیت ثب ایي داسُّب
-4دیْستیک ُبی هؤثش ثش لْط ٌُلَ ّ ثشسعی کبسثشد ثبلیٌی ّ تْخِبت ّیژٍ
دس هصشف ایي داسُّب
 – 5داسُّبی دیْستیک ُبی ًگِذاسًذٍ پتبعین ّ کبسثشد ثبلیٌی ایي دعتَ
داسّیی
 - 6داسُّبی دیْستیک امسضی ّ کبسثشد دسهبًی ّ ػْاسض خبًجی ّ هغوْهیت ثب
ایي دعتَ داسّیی
خلغَ یبصدُن
اُذاف کلی  :آؽٌبیی داًؾدْیبى ثب ّیتبهیي ّ اهالذ هؼذًی
اُذاف اختصبصی
 – 1تؼشیف ّیتبهیي
 – 2دعتَ ثٌذی اًْاع ّیتبهیي ُب حملْل دس آة ّ حملْل دس چشثی
 – 3تأثیش اًْاع ّیتبهیي ُب ّ اهالذ هؼذًی دس اًْاع ثیوبسیِبی
 – 4تأثیش اًْاع ّیتبهیي ُب ّ اهالذ هؼذًی دس دسّاى ثبسداسی
 – 5تأثیش اًْاع ّیتبهیي ُب ّ اهالذ هؼذًی دس دّساى ؽیشدُی
 – 6تْضیر دس هْسد ّیتبهیي ُبی هْسد اعتفبدٍ دس دّساى ثبسداسی ّ ؽیشدُی
خلغَ دّصادُن
اُذاف کلی :آؽٌبیی داًؾدْیبى ثب اًْاع کن خًْی ُب ّ داسُّبی هؤثش دس
دسهبى ایي ثیوبسی
اُذاف اختصبصی
-1تؼشیف کن خًْی ّ عجمَ ثٌذی آهنب
 -2داسُّبی هْسد اعتفبدٍ دس اًْاع کن خًْی ُب
 -3تأثیش اًْاع داسُّبی کن خًْی دس دّساى ثبسداسی ّ ؽیشدُی
 -4سّؽِبی دسهبى ّ جتْیض اًْاع داسُّبی کن خًْی

خلغَ عیضدُن
اُذاف کلی :آؽٌبیی داًؾدْیبى ثب داسُّبی ضذ دیبثت خْساکی ّاًغْلیي،
ثشسعی داسُّبی ثیِْػ کٌٌذٍ ػوْهی ّثی زغی کٌٌذٍ ُبی هْضؼی ّداسُّبی
هْسد اعتفبدٍ دس گْػ ّ چؾن ّثیٌی
اُذاف اختصبصی:
تْضیر دس هْسد اًْاع دیبثت کَ ؽبهل دیبثت ًْعّاختالالت ایي ثیوبسی

 I,IIهی ثبؽذ ّهمبیغَ

-2اصْل دسهبى دیبثت
-3اًغْلیي ّعبختوبى اًغْلیي ،آثبس اًغْلیي ّهٌبثغ ذتیَ اًغْلیي ّ هصشف
ثبلیٌی ّػْاسض خبًجی ّ هغوْهیت ًبؽی اص هصشف صیبد ،آلشژی ًغجت ثَ
اًغْلیي ّ همبّهت دس همبثل اًغْلیي ّ تْخِبت ّیژٍ تْضیر دادٍ خْاُذ ؽذ.
-4ثشسعی داسُّبی ضذ دیبثت خْساکی ؽبهل گشٍّ عْلفًْیل اّسٍ هکبًیغن اثش
ّفبسهبکْکیٌتیک ّکبسثشد ثبلیٌی ّ ػْاسض خبًجی
-5ثشسعی داسّی ضذ دیبثت خْساکی ؽبهل گشٍّ هؾتمبت ثی گْاًیذُب هکبًیغن
اثش ّ کبسثشد ثبلیٌی ّػْاسض خبًجی ّهغوْهیت ًبؽی اص هصشف ثیؼ اص زذ.
-6تؼشیف ثی ُْؽی ػوْهی
-7داسُّبی ثی ُْػ کٌٌذٍ اعتٌؾبلی
-8ػالین ّهشازل ثی ُْؽی
-9فبسهبکْکیٌیک ّهکبًیغن اثش ُبلْتبى
-10تبثیشات ُبلْتبى ثشاػضب خمتلف ثذى ؽبهل اثش ثش للت ّػشّق -اثش ثش
کلیَ اثش ثش ػضالت اعکلتی -اثش ثش ػضالت صبفُ -یپْتشهی ثذخین -اثش ثش
دعتگبٍ گْاسػ ّکجذ اثش ثش تٌفظ تک تک هْسد حبث لشاس خْاُذ گشفت.
-11ثشسعی داسّی هتْکغی فلْساى ّاًفلْساى ّایضّفْساى
-12ثشسعی اکغیذ ًیرتّ
-13ثی ُْػ کٌٌذٍ ُبی ّسیذی
-14هکبًیغن اثشداسُّبی ثی زظ کٌٌذٍ هْضؼی ّفبسهبکْکیٌتیک ّهصبسف ثبلیٌی
ثشسعی خْاُذ ؽذ.
-15تْضیر اًْاع ثی زغی
-16ثشسعی ػْاسض خبًجی ّهغوْهیت ًبؽی اص هصشف ثیؼ اص زذ داسُّب
-17ثشسعی آثبس ایي داسُّب ثشاسگبهنبی خمتلف ثذى ؽبهل اثش ثشعیغتن اػصبة
هشکضی اثش ثش للت ّ ػشّق ،آثبس آلشژیک ّزغبعیت ّ ّاکٌؾِبی غیش هتفشلَ
گْاسػ ثیٌی ّچؾن
خلغَ چِبسدُن
اُذاف کلی :آؽٌبیی داًؾدْیبى ثب داسُّبی ضذ افغشدگی  ،ضذ اضغشاة ّ خْاة
آّس ،داسُّبی ضذ صشعّ ،ضذ پبسکیٌغْى ّضذ خٌْى
اُذاف اختصبصی:
-1تؼشیف صشع -عجمَ ثٌذی اًْاع صشع ثشاعبط ًْع محلَ

-4عجمَ ثٌذی داسُّبی ضذ صشع
-5تْضیر دس هْسد هکبًیغن ػول ّکبسثشد ثبلیٌی ّفبسهبکْکیٌیک ّػْاسض
خبًجی تک تک گشٍّ ُبی رکش ؽذٍ
-6ثشسعی داسُّبی هْسد اعتفبدٍ دس دسهبى اعپبعن ؽیشخْاساى
-7ثشسعی اًْاع افغشدگی
-8عجمَ ثٌذی داسُّبی ضذ افغشدگی:
-9ثشسعی هکبًیغن اثش ّخصْصیبت فبسهبکْکیٌتیک ّکبسثشد ثبلیٌی ایي دعتَ
ُبی داسُّبیی ثب رکش هثبل ثشای ُشدعتَ
-10هْاسد هتفشلَ کبسثشد ّ داسُّبی ضذ افغشدگی هْسد ثشسعی لشاسخْاد
گشفت.
-11تؼشیف خٌْى
-12عجمَ ثٌذی داسُّبی ضذ خٌْى
-13ثشسعی هکبًیغن ػول ّفبسهبکْکٌیتیک ّکبسثشد ثبلیٌی ایي داسُّب ثَ
صْست خذاگبًَ ّثبرکش هثبل ُبی الصم ثشای ُش گشٍّ
-14ثشسعی ػْاسض خبًجی هصشف ایي داسُّب
 )Maniaدسهبى ّ هکبًیغن اثش
-15ثشسعی داسُّبی ضذ هبًی ،تؼشیف هبًی (
ّفبسهبکْکیٌتیک ّکبسثشد ثبلیٌی ّػْاسض خبًجی
-16تؼشیف ثیوبسی پبسکیٌغْى ّدسهبى ایي ثیوبسی
-17ثشسعی داسُّبی آًتی کْلیٌشژیک ّهکبًیغن ػول ّکبسثشد ثبلیٌی ّػْاسض
خبًجی ّ هغوْهیت ثبهصشف ثبالی ایي داسُّب
-18ثشسعی داسّی لْدّپب ،هکبًیغن اثش ّفبسهبکْکیٌتیک ّکبسثشد ثبلیٌی
ّػْاسض خبًجی ّهغوْهیت ثب هصشف دّص ثبالی ایي داسّ ّتذاخالت هِن داسّیی
-19ثشسعی دعتَ داسّی آگًْیغت ُبی دّپبهیي ّثشسعی هکبًیغن اثش ّػْاسض
خبًجی ّ کبسثشد ثبلیٌی
-20عجمَ ثٌذی داسُّبی آسام خبؼ خْاة آّس
-21تْضیر دس هْسد هکبًیغن اثش ّکبسثشد ثبلیٌی ّفبسهبهْکیٌتیک ّػْاسض
خبًجی ّهغوْهیت ًبؽی اص هصشف ثیؼ اص زذ تک تک گشٍّ ُب ثب رکش هثبل ُبی
الصم ثشای ُش گشٍّ
خلغَ پبًضدُن
اُذاف کلی :آؽٌبیی داًؾدْیبى ثب داسُّبی ضذ خمذس ّ ضذ دسد غیش خمذس
اُذاف اختصبصی:
تؼشیف کلی اص خمذس ُبی ضذ دسد ّثشسعی ػلوکشد آهنب
ثشسعی داسّی هْسفیي  ،فبسهبکْکیٌتیک ّاثش ثش عیغتن ُبی خمتلف ثذى
ثشسعی داسّی هیشپذیي
ثشسعی داسّی دی فٌْکغیالت ،لْپْاهیذ

ثشسعی داسُّبی آگًْیغت – آًتبگًْیغت ؽبهل ًبلجْفیي ّثْتشّفبًْل ّثْپشی
ًْسفیي ،ػْاسض خبًجی ّهغوْهیت ًبؽی اص هصشف صیبد ّ تْخِبت ّیژٍ
ثشسعی آًتبگْعیٌت ُبی خمذس ؽبهل ًبلْکغبى ًّبلرتکغْى
ثشسعی داسُّبی ضذ التِبة اعرتّئیذتی ؽبهل آعپشیي ّعبلیغالت ُب
اثش ّ آثبس ضذ التِبثی ّ آثبس ضذ تت

هکبًیغن

اثش ثش عیغتن ُبی خمتلف ؽبهل:
فبسهبکْکیٌتیک ّکبسثشدثبلیٌی ّػْساض خبثٌی ّ هغوْهیت ًبؽی اص هصشف ثیؼ
اص زذ ثشسعی خْاُذ ؽذ.
ثشسعی دیگش داسُّبی ضذ التِبة غیش اعرتّئیذ
-1هؾتمبت اعیذ پشّپیًْیک
-2هؾتمبت اعیذ اعتیک ؽبهل ایٌذّهتبعیي ،دیکلْفٌبک ؽبهل ایجْپشّفي
ػْاسض خبًجی ّهکبًیغن اثش ّهغوْهیت ًؾبی اص هصشف ثیؼ اص زذ ایي داسُّب
ثشسعی خْاُذ ؽذ.
-3هؾتمبت فٌبهبت ؽبهل اعیذ هفٌبهیک ثشسعی ػْاسض خبًجی ّهغوْهیت ثب ایي
داسّ
-4هؾتمبت اکغیکبم ؽبهل پیشّکغیکبم
-5هِبس کٌٌذٍ ُبی اختصبصی عیکلْاکغیژًبص  TTؽبهل علکْکغیت
-6هؾتمبت پیشاصّلْى ؽبهل فٌیل ثْتبصّى ّ اکغی في ثْتبصّى
ثشسعی ػْاسض خبًجی ّ هغوْهیت ًبؽی اص هصشف ثیؼ اص زذ ایي داسُّب
-7داسُّبی ضذ دسد ّضذ تت هتفشلَ ؽبهل اعتبهیٌْفي ّثشسعی ػْساض خبًجی
ّهغوْهیت ًبؽی اص هصشف ثیؼ اصزذ
خلغَ ؽبًضدُن
اُذاف کلی:آؽٌبیی داًؾدْیبى ثب داسُّبی ضذاًگل ّداسُّبی هْسد اعتفبدٍ
دسثیوبسی ُبی گْاسؽی ّثشسعی ضذػفًْی کٌٌذٍ ُبّاعرتیل کٌٌذٍ ُب
اُذاف اختصبصی:
ثشسعی داسُّبی ضذاًگل ؽبهل کلشّکیي ،پشیوبکیي ّهکبًیغن اثشایي داسُّب
،کبسثشدثبلیٌی ّػْاسض خبًجی
ثشسعی داسّی کشّتبهتیْى ّلْیضاى ّحنٍْ اثشایي داسُّبّحنٍْ هصشف
ّکبسثشدثبلیٌی ّػْاسض خبًجی
ثشسعی ثیوبسی هبالسیبّداسُّبی هْسد اعتفبدٍ دس دسهبى ایي ثیوبسی ّثشسعی
ػْاسض خبًجی ّفبسهبکْکیٌتیک ایي داسُّب
ثشسعی داسّی هرتًّیذاصّل ،هکبًیغن ػول ّهْاسدهصشف ثبلیٌی ایي داسّ
ّاثشات ًبهغلْة ّهْاسد ازتیبط
ثشسعی داسّی پشّکیٌْل ،هکبًیغن اثش ایي داسّ،فبسهبکْکیٌتیک ّػْاسض
خبًجی
ثشسعی داسُّبی ضذکشم هْسداعتفبدٍ دسکْدکبى ّثضسگغبالى،حنٍْ هصشف
ّهْاسدهٌغ هصشف ایي داسُّب

ثشسعی داسُّبی هْسداعتفبدٍ دسثیوبسی اعیذپپتیک ؽبهل داسُّبی
ضذاعیذ،داسُّبی ضذتشؽر کٌٌذٍ ؽیشٍ هؼذٍ ،داسُّبی افضایؼ دٌُذٍ زشکبت
گْاسؽی
ثشسعی داسُّبیی کَ ثشای زل عٌگِبی صفشاّی ثکبسهی سًّذ
ثشسعی داسُّبیی کَ دس دسهبى ثیوبسی هضهي التِبثی سّدٍ هصشف هی ؽًْذ
(الصم ثَ رکشاعت کَ هکبًیغن ػول ّکبسثشد ثبلیٌی ّفبسهبکْکیٌتیک ّػْاسض
خبًجی مهَ ایي داسُّب تْضیر دادٍ خْاُذؽذ).
ثشسعی ضذػفًْی کٌٌذٍ ُبی هؼشّف هثل
الکلِب،کلشُگضیذیيُ،بلْژهنب،هْادفٌْلی ّهْاسدهصبسف خمتلف ایي هْادّثشسعی
ػْاسض خبًجی ّخغشات ازتوبلی هصشف ایي هْاد

