
ذیل دز هَزد ّس کدام ثِ تصَیت عٌَاى ٍ یک پسٍپَشال ثسگصاز گسدید، ٍ هصَثبت  6جلسِ ثِ هٌظَز ثسزسی ٍ داٍزی 

 زسید.

 

 

 ٍ هصَثبت ذیل دز هَزد ّس کدام ثِ تصَیت زسید.پسٍپَشال ثسگصاز گسدید  ضصجلسِ ثِ هٌظَز ثسزسی ٍ داٍزی 

 ثسزسی اثسات عصبزُ گلجسگ شعفساى ثس اضطساة هَش ّبی صحسایی عٌَاى 

 ًَؿتِ ٍ قؼوت ّبی اصالح ؿذُ ّبیالیت ؿَد.ثب هذًظش قشاس دادى اصالحبت ریل پشٍپَصال  هصَثِ

 اصالحبت

 .کل هتي اص لحبػ اؿکبالت ًگبسؿی ثشسػی ؿَد

 ثشسػی هدذد پشٍپَصال هٌَط ثِ ًجَد هـکالت ًگبسؿی، فًَتی ٍ ... هی ثبؿذ.

هدذدا ثبسگضاسی  فشهت پشٍپَصال هشثَط ثِ کویتِ تحقیقبت داًـدَیی ًوی ثبؿذ لغفب اص ػبیت کویتِ ثشداؿتِ ٍ هغبلت سٍی آى

 ؿَد.

 

 ػٌَاى اًگلیؼی ًیبص ثِ ثشسػی داسد. عٌَاى

 

ثیبى 
 هسبلِ

 ی اص خولِ صػفشاى ثش سٍی اضغشاة.پیَػتگی هَضَػی ًذاسیذ یک پبساگشاف اضبفِ کٌیذ دس هَسد ساثغِ گیبّبً

 پبًَؿت ؿَد.SADرح ًبم کبهل 

 هدذدا چک ؿَد. 88هٌجغ 

 ثبؿذ. اصالح ؿَدهغبلغ کیبًجخت ٍ ... هی  89سفشًغ 

 ًیبص ثِ هقبیؼِ ًیؼت. تٌْب ًتبیح هْن ایي هغبلؼِ سا ثصَست اهبسی گضاسؽ کٌیذ.

تعسیف 
 ٍاضُ ّب

ٍاطُ ّبیتبى سا تؼشیف ػولی ًکشدُ ایذ... دس هغبلؼِ خَد هیخَاّیذ چِ کبس اًدبم دّیذ ثش اػبع ایي تؼشیف غولی رکش 

 .خَاّیذ آٍسد ٍ چگًَِ اػتفبدُ خَاّیذ کشدکٌیذ. هثال ػصبسُ گلجشگ صػفشاى سا چگًَِ ثذػت 

 تؼبسیف تئَسی ًیبص ثِ هٌجغ داسد.

 رکش گشدد.ثْتش اػت ًتبیح هغبلؼبت ثش اػبع اػذاد ٍ اسقبم ٍ  هسٍز هتَى

 .دس ّیچ کذام اص پظٍّؾ ّب ػبل ٍ هکبى اًدبم پظٍّؾ سا رکش ًکشدُ ایذ

ثبؿذ ؿوب دس ایي قؼوت ثبیذ هشٍظبلؼبت سا ثش اػبع ایي ؿیَُ ًَؿتي هشٍس هتَى هٌبػت ثحث ٍ ًتیدِ گیشی هی 

 فشهتی کِ قجال آهَصؽ دیذُ ایذ پش کٌیذ.سٍؿی کِ دس ایٌدب رکش کشدُ ایذ خالصِ اػت.

اّداف ٍ 

 فسضیبت

 دس ّذف کلی ٍ ّذف ػَم ثِ خبی ٍاطُ ثشسػی، اص ٍاطُ تؼییي اػتفبدُ ؿَد.

 صهَى ّب ثب اضغشاة سا ثٌَیؼیذ.آ اّذاف اختصبصی  خالصِ ثیبى ؿذُ اػت ساثغِ ثب ایي

 حزف ؿًَذ. استیبعی ًذاسد. 4ٍ  3، 8فشضیبت  .فشضیِ ّب سا ثِ صَست خولِ خجشی ثٌَیؼیذ ثذٍى پیؾ داٍسی

 ظت ثب چِ آصهًَی ثشسػی هی گشدد؟دس اّذاف اختصبصی تغییش غل

                                  خ :تبزی           14_12:جلسِ ثسگصازی سبعت

 ثسوِ تعبلی

حیدزیِ تسثت پصضکی علَم داًطگبُ داًطجَیی تحقیقبت کویتِ جلسِ صَزت  

  
 16 :ضوبزُ جلسِ   



 .هحل اخشا آصهبیـگبُ هیجبؿذ زٍش کبز

؟ چٌذ ثبس تضسیق داخل صفبقی اًدبم خَاّیذ داد؟ ثب عَل خَاّذ کـیذبلؼِ ؿوب چٌذ هبُ کبهل تش تَضیح دّیذهغ

 چِ فبصلِ ای؟

 ؟؟4یب 8هدوَػِ گشٍُ ّبی ؿوب چٌذ گشٍُ هی ثبؿذ؟؟

 تب؟81تب یب 01دس گشٍُ ؿبّذ چٌذ هَؽ؟؟؟

ثب  ذ.ّذف اص اًدبم  آصهَى خؼجِ ثبص ٍ آصهَى ّبی ثؼذی چیؼت؟ چِ ساثغِ ای ثب اضغشاة داسًذ؟ کبًل تش تَضیح دّی

 کذام ثشًبهِ ًشم افضاسی؟؟؟

 1تَضیحبت ثیـتش ٍ ؿفبف تشی ًیبص اػت

 ؟ هٌظَس اص هَاسد ثبال کِ رکش ؿذُ اػت چیؼت؟41یب  51ثبالخشُ چٌذ هَؽ؟؟دس هؼیبسّبی ٍسٍد 

ثیوبس؟؟؟؟ ؿوب هگش سٍی  فشم سضبیت آگبّبًِ ثیوبس تکویل ٍ ضویوِ گشدد.دس هالحظبت اخالقی رکش ؿذُ اػت کِ 

 هَؽ هغبلؼِ ًوی کٌیذ؟

 خذٍل هتغیشّب هتغیش ٍاثؼتِ ًذاسد؟

 .خذٍل صهبًی تکویل گشدد

 هبلَى دی آلذئیذ ٍ گشٍُ ّبی تیَل ّن ثِ ػٌَاى هتغیش دس خذٍل قشاس گیشًذ.

 

فبسػی ًَؿتِ ؿذُ اػت. 89ٍ 04ًغ ؿوبسُ سفش زفسًس  

 ًٍکَس ثبؿذ هبًٌذ ًوًَِ صیش:توبم سفشًغ ّب اًگلیؼی ٍ هغبثق ثب فشهت 
1- Halpten SD, Ubel PA, Caplan AL, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. 

Regulation of interstitialexcitatory amino acid concentrations after cortical contusion 

injury. Brain Res 2002; 935 (2): 40-6. 

                                                                                     **********    

سبلِ ی هساجعِ کٌٌدُ ثِ هساکص ثْداضتی  54 -11ثسزسی ازتجبط خَدکبزاهدی جٌسی ثس زضبیت شًبضَیی دز هیبى شًبى 

 1936-ضْسستبى تسثت حیدزیِ

 ِ ٍ قؼوت ّبی اصالح ؿذُ ّبیالیت ؿَد.ثب هذًظش قشاس دادى اصالحبت ریل پشٍپَصال ًَؿت هصَثِ

 اصالحبت

 .کل هتي اص لحبػ اؿکبالت ًگبسؿی ثشسػی ؿَد

 ثشسػی هدذد پشٍپَصال هٌَط ثِ ًجَد هـکالت ًگبسؿی، فًَتی ٍ ... هی ثبؿذ.

 ثِ ًظشحشف اضبفِ ثب هٌبػت تش ثبؿذ.استجبط ثب... عٌَاى

 

 ------------------- ثیبى هسبلِ

ّوچٌیي تَصیِ هی ؿَد پشػـٌبهِ  دس ساثغِ ثب ًوشُ دّی پشػـٌبهِ، حذاقل ٍ حذاکثش ًوشُ تَضیح دّیذ. تعسیف ٍاضُ ّب

 ػوَهی ًیض پبیبیی ؿَد.

 هـکل داسد ّن ایٌکِ تَصیِ هی ؿَد.ّن اص ًظش ًگبسؿی  هسٍز هتَى

 .دیگشاى گضاسؽ ؿَد بتًتبیح  ثش اػبع هغبلؼ



 داٍسی ًَؿتِ ؿَد.ثبیذ ثذٍى پیؾ فشضیِ  اّداف ٍ فسضیبت

 .هگش هغبلؼِ اًدبم گشفتِ اػت؟؟ صهبى افؼبل تصحیح گشدد زٍش کبز

 هحل اخشا هشکض ثْذاؿت هی ثبؿذ.

ثیـتش اص دُ ػبل اص سٍایی ٍ پبیبیی پشػـٌبهِ گزؿتِ اػت تَصیِ هی ؿَد حتوب  دس هغبلؼِ فؼلی سٍایی ٍ 

 پبیبیی ؿَد

 هقیبع ّب سا تَضیح دّیذ.ًحَُ ی ًوشُ دّی پشػـٌبهِ ٍ ّش کذام اص 

 فشضیِ ثبیذ ثذٍى پیؾ داٍسی ًَؿتِ ؿَد.

 چٌذ گشٍُ داسیذ؟ شّش گشٍُ؟ هگ

 ش دس ایي هغبلؼِ ؿشکت دادُ هیـًَذ؟فً 081یب 011

 خذٍل هتغیشّب تکویل گشدد.

 دس ساثغِ ثب کبّؾ تبثیش ایي هتغیشّبی هخذٍؽ کٌٌذُ چِ تذثیشی اًذیـیذُ ایذ؟

 هبُ. 9هبُ رکش کشدُ ایذ ٍ دسخذٍل صهبًی قؼوت 3اثتذای هغبلؼِ صهبى اخشای عشح سا دس 

 

 دس اثتذای پشػٌبهِ هختصشی دس ساثغِ ثب کبستبى ٍ ّذف اص اًدبم کبس تَضیح دّیذ. پسسطٌبهِ

 اص لیکشت هٌظن تشی اػتفبدُ کٌیذ دس تدضیِ تحلیل آهبسی ساحت تش خَاّیذ ثَد.

 .ٍاطُ ی ثی ػَاد اػتفبدُ کٌیذی تَاًیذ اص ثِ  خبی کوتش اص اثتذایی ه

 اصغالحبت تخصصی اػت خَدتبى قشاس اػت پشػٌبهِ سا پش کٌیذ؟

ػبل اخیش 6هٌبثغ ًیبص ثِ ثبصًگشی خذی داسد... ثؼضی اص هٌبثغ خذا قذیوی هی ثبؿذ اص هقبالت حذاکثش  زفسًس

 اػتفبدُ ًوبییذ.

 

                                                                                     **********    

( ٍ ازتجبط آى ثب کیفیت شًدگی ٍ TPBزیصی ضدُ) ّبی هثجت اًدیطی ثس اسبس تئَزی زفتبز ثسًبهِ کٌٌدُ ازائِ الگَی تعییي

 زضبیت اش شًدگی دز داًطجَیبى ضْس تسثت حیدزیِ

 اصالحبت ریل پشٍپَصال ًَؿتِ ٍ قؼوت ّبی اصالح ؿذُ ّبیالیت ؿَد. ثب هذًظش قشاس دادى هصَثِ

 اصالحبت

 .کل هتي اص لحبػ اؿکبالت ًگبسؿی ثشسػی ؿَد

 ثشسػی هدذد پشٍپَصال هٌَط ثِ ًجَد هـکالت ًگبسؿی، فًَتی ٍ ... هی ثبؿذ.

 ------------- عٌَاى

  ثیبى هسبلِ

------------- 

  تعسیف ٍاضُ ّب

پیـٌْبد هی ؿَد قجل اص ًگشؽ تٌْب یک تؼشیف ًظشی اص تئَسی سفتبس ثشًبهِ سیضی ؿذُ آٍسدُ ؿَد ٍ ػبصُ 

 ّبی آى فقظ ًبم ثشدُ ؿَد. ثؼذ ٍاسد تَضیح ایي ػبصُ ّب ؿَیذ. 



  هسٍز هتَى

------------ 

 ---------- اّداف ٍ فسضیبت

خبهؼِ ثب حدن ثبال ٍ احتوبال تؼذاد داًـگبُ ّبی صیبد هـخص ثبتَخِ ثِ تٌَع داًـگبّْبی تشثت حیذسیِ ٍ  زٍش کبز

 ًوًَِ اص ّش داًـگبُ چِ تؼذادی خَاّذ ثَد؟ 361ؿَد ایي 

  آیب هجتٌی ثش خوؼیت هی ثبؿذ؟

چگًَگی تؼییي سٍایی ٍپبیبیی پشػـٌبهِ ّب تَضیح دادُ ؿَد ٍاهتیبص ثٌذی پشػـٌبهِ ّب ثبیؼتی دس سٍؽ 

 اخشا هـخص ؿَد 

 هبُ اخیش 6ثِ صَست ػذم اثتال ثِ ثیوبسی ّبی سٍاًی ٍ اػتفبدُ اص داسٍّب ٍ ػبثقِ ػَگذس  هؼیلش ٍسٍد

 دس ریل  قؼوت اثضاس گشداٍسی اعالػبت، اثضاس ثِ تفضیل تَضیح دادُ ؿَد.

دس اثضاس هشثَط ثِ هثجت اًذیـی هـخص ًـذُ اػت کذاهیک اص ػَاالت هشثَط ثِ ثؼذ ًگشؽ، ٌّدبسّبی 

 .ثبؿٌذ. هـخص گشدد اًتضاػی ٍ ... هی

  زفسًس

------------- 

 

                                                                                     **********    

 طت هکول ٍ جبیگصیي: آگبّی، دیدگبُ ٍ زفتبز داٍطلجیي سالهت ضْس تسثت حیدزیِ

 پشٍپَصال ًَؿتِ ٍ قؼوت ّبی اصالح ؿذُ ّبیالیت ؿَد.ثب هذًظش قشاس دادى اصالحبت ریل  هصَثِ

 اصالحبت

 .کل هتي اص لحبػ اؿکبالت ًگبسؿی ثشسػی ؿَد

 ثشسػی هدذد پشٍپَصال هٌَط ثِ ًجَد هـکالت ًگبسؿی، فًَتی ٍ ... هی ثبؿذ.

 ػٌَاى پیـٌْبدی :ػٌَاى ًبهفَْم،  عٌَاى

 .حیذسیِ دس هَسد عت هکول ٍ خبیگضیيآگبّی ، دیذگبُ ٍ سفتبس داٍعلجیي ػالهت تشثت 

 ثِ خبی ٍاطُ کبسگشاى ٍاطُ ثْتشی ًَؿتِ ؿَد.  08دس سفشًغ  ثیبى هسبلِ

 .آگبّی ٍػولکشد تَضیح دادُ ؿَد تعسیف ٍاضُ ّب

 دس ػٌَاى ٍ ٍاطگبى کلیذی ٍ اّذاف یکؼبى ػبصی صَست گیشد.؟ ًگشؽ یب دیذگبُ

ؿْشی  ًَؿت هٌغَس افشادی ّؼتٌذ کِ دس هشاکض ثْذاؿتیهی تَاى ثشای تؼشیف ػولی داٍعلجیي ػالًت 

 تشثت حیذسیِ ثِ ػٌَاى ... .

 .هـخص ًیؼت هی ثبؿذ اثضاس هَسداػتفبدُ ٍ... سٍؽ ثشسػی هتَى ًبقص هسٍز هتَى

 .دس توبم هشٍس ثش هتَى ّب دس هَسد سٍؽ کبس ّن تَضیح دادُ ؿَد خصَصب دس هَسد اثضاس هَسد اػتفبدُ 

  .ثِ صَست ّوجؼتگی قبثل ػٌدؾ ًوی ثبؿذ چَى یک هتغیش آى کیفی هی ثبؿذ8، ٍ 7، 6ػِ ّذف  فسضیبتاّداف ٍ 

 پغ ًجبیذ اص ٍاصُ استجبط اػتفبدُ گشدد. 

 فشضیبت هتٌبػت ثب اّذاف اصالح ؿَد. 



 دس ّذف کلی هٌظَس اص دیذگبُ ًگشػؾ اػت؟

 هشا کض ثْذاؿتی دسهبًی اػت.هحل اخشا  زٍش کبز

 ًفش ّؼتٌذ یب کل ؿْشػتبى تشثت حیذسیِ  511داٍعلیبى هشاکض ؿْشی 

 ایي سٍؽ ًوًَِ گیشی ّوِ اغـبس خبهؼِ هذًظش ؿوب سا پَؿؾ هی دّذ؟

 دس هَسد پشػـٌبهِ اصال تَضیح دادُ ًـذُ اػت

 وشُ دّی پشػـٌبهِ تَضیح دادُ ؿَد.سٍؽ تؼییي پبیبیی ٍسٍایی هـخص ؿَد ٍدس هدوَع ً

 خشٍج اصالح گشدد.هؼیبس ٍسٍد ٍ 

 دس خذٍل هتغیشّب آیب توبم داٍعلجیي ػالهت خبًن ّؼتٌذ ؟

 خٌؼیت تبثیش ًذاسد.

 دس خذٍل هتغیش ّب ًقؾ ػِ هتغیش آگبّی، دیذگبُ ٍ ػولکشد هتغیش اصلی هی ثبؿذ.

 .ى تیک گزاؿتِ ؿَدثدبی هخذٍؽ کٌٌذُ گب

  زفسًس

--------------- 

 

                                                                                     **********    

 یدزیِتسثت ح یداًطگبُ علَم پصضک یبىداًطجَ  یا یِتغر یثس زفتبزّب یدثس هدل پسس یآهَشش هجتٌ یستبث یثسزس

 

 ّبیالیت ؿَد.ثب هذًظش قشاس دادى اصالحبت ریل پشٍپَصال ًَؿتِ ٍ قؼوت ّبی اصالح ؿذُ  هصَثِ

 اصالحبت

 .کل هتي اص لحبػ اؿکبالت ًگبسؿی ثشسػی ؿَد

 ثشسػی هدذد پشٍپَصال هٌَط ثِ ًجَد هـکالت ًگبسؿی، فًَتی ٍ ... هی ثبؿذ.

 -------------- عٌَاى

 

 -------------- ثیبى هسبلِ

 

  تعسیف ٍاضُ ّب

-------------- 

 هـکالت ًگبسؿی اصالح گشدد. هسٍز هتَى

  اّداف ٍ فسضیبت

-------------- 

دس هَسد هذاخلِ آهَصؿی، اثضاسّبی آهَصؿی هَسد اػتفبدُ هثل پوفلت ٍ آهَصؽ گشٍّی، اًفشادی ٍ ...  زٍش کبز

 تَضیحبت کبهل دادُ ؿَد. 

 ػَال اگبّی ٍخَد داسد یکؼبى ػبصی اًدبم ؿَد.  00دس پشػـٌبهِ 



 ػبصی اًدبم ؿَد.ػَال ًگشؽ ٍخَد داسد یکؼبى  9دس پشػـٌبهِ 

 ػَال ػَاهل قبدس ٍخَد داسد یکؼبى ػبصی اًدبم ؿَد.  9دس پشػـٌبهِ 

 کل ّضیٌِ ّب تب ػقف دٍ هیلیَى ًَؿتِ ؿَد.

 ًَیؼٌذُ اٍل سا هی ًَیؼین. 6، 88دس سفشًغ  زفسًس

 توبم سفشًغ ّب اًگلیؼی ٍ هغبثق ثب فشهت ًٍکَس ثبؿذ هبًٌذ ًوًَِ صیش:
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