
 شناسی خوزستانگروه زیست  -سیدستارباویر

 

78 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 شناسی خوزستانگروه زیست  -سیدستارباویر

 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سٍؿي: داسای خَى  چپ -1                                    قلت 

 دّلیض -1                         

 تیشُداسای خَى  ساػت: -2                  حفشُ ّبی قلت

 سٍؿيداسای خَى  چپ: -1                                    

   ثٌي -2                     

 تیشُ : داسای خَىساػت  -2                                    
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 داسد تیشُ : خَىػشخشگ ؿـی -1                                                       

 داسد سٍؿي:خَى ػشخشگ آئَست -2    ػشخشگ ّب -1                                

 داسد سٍؿيخَى  ػشخشگ اکلیلی: -3                                                       

 ثبالتٌِ خَى تیشُ: حبٍی شیيثضسگ ػیبّشگ صث -1                           سگ ّبی هتلل ثِ قلت

 پبییي تٌِ تیشُخَى حبٍی شیي:ثضسگ ػیبّشگ صی -2     ػیبّشگ ّب -2                                

 هیَکبسد قلت خَى تیشُ: حبٍی ػیبّشگ اکلیلی -3                                                       

  اص ؿؾ ّب خَى سٍؿي: حبٍی ػیبّشگ ّبی ؿـی -4                                                       

 هٌتقل هی کٌذ. هیَکبسد قلتسا ثِ  اکؼیظىٍ هغزیهَاد  ػشخشگ ّبی اکلیلیًکتِ : 

              ساػت : ثیي دّلیض ٍثٌي دسیچِ ػِ لختی -1                                                                    

 ثٌٌی -دسیچِ ّبی دّلیضی -1                          

 چپ ثٌيٍ دّلیض: ثیي دسیچِ دٍلختی -2                                                                  

 ػشخشگ آئَست: دسهذخل ػشخشگ آئَستی -1                                           دسیچِ ّبی قلت   

 دسیچِ ّبی ػیٌی -2                          

 ػشخشگ ؿـیدسهذخل ػشخشگ ؿـی: -2                                                                   

 

 :یک ًشفِ کشدى خشیبى خَى ٍظیفِ -1                           

 چیي خَسدُ ٍفبقذ هبّیچِ ثبفت پَؿـی -1                        دسیچِ ّبی قلت

 : خٌغ -2                          

 هی کٌذ کِ ثِ اػتحکبم دسیچِ ّب کوک ثبفت پیًَذی -2                                            
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 ،هبًغ ثبصگـت خَى اص ثٌي چپ ثِ دّلیض چپ هی ؿَد.دٍلختی یب هیتشالًکتِ: دسیچِ 

 ، هبًغ ثبصگـت خَى اص ثٌي ساػت ثِ دّلیض ساػت هی ؿَد.دسیچِ ػِ لختیًکتِ: 

 ػجت ثبصؿذى دسیچِ ّبی قلت هی ؿَد. خشیبى خَىًکتِ : 

 قشاس داسد. ػیٌی آئَستدسثبالی دسیچِ ی  ػشخشگ ّبی اکلیلیدّبًِ ٍسٍدی  دًٍکتِ: 

 هی کٌذ. دّلیض ساػتب ٍاسد هؼتقیوخَى تیشُ سا  ػیبّشگ اکلیلیًکتِ : 

 کـیذُ،ثلٌذ ًٍَالًی اػت. -1                                             

 ثٌٌی اػت. –ّبی دّلیضی  ثؼتِ ؿذى دسیچِهشثَى ثِ  -2   : كذای اٍل -1                       

 ایدبد هی ؿَد. ؿشٍع ػیؼتَل ثٌيدس  -3                                             

 ّب هوکي اػت دیذُ ؿَد. ثؼوی ثیوبسیدسخشیبى  : كذاّبی غیشًجیؼی -2      كذاّبی قلت

 اػت ػیٌی ؿکلدسیچِ ّبی  ثؼتِ ؿذىهشثَى ثِ  -1                                            

 اػت. کَتبُ ٍ ٍاهحكذایی  -2  : كذای دٍم -3                       

 ّب ؿٌیذُ هی ؿَد. دس ؿشٍع دیبػتَل ثٌي -3                                             

 كذاّبی غیشًجیؼیاص دالیل ایدبد  ًقبیق هبدس صادیٍ  ثضسگ ؿذى قلتّب،  ػبختبس دسیچِ: اختالل دس ًکتِ

 هی ثبؿٌذ.
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 : ثبفت پیًَذی سؿتِ ای/ پَؿـی ػٌگفشؿیپشیکبسد-1                                                          

 آثـبهِ -1                        

 ( پَؿـی ػٌگفشؿی ػبدُ/پیًَذیالیِ داخلی)اپی کبسد -2                                                          

 ای قلجی اػت   هبّیچِثبفت  -1                                                          

 )اػکلت فیجشی(ثبفت پیًَذی سؿتِ ای هتشاکنٍخَد  -2    هبّیچِ ای(هیَکبسد) -2  ػبختبس ثبفتی قلت

 دسثیي یبختِ ّبی هبّیچِ ای سؿتِ ّبی ػلجیٍخَد  -3                                                          

 سٍى حفشات قلتد پَؿـی ػٌگفشؿی ػبدُثبفت  -1                                                           

 (آًذٍکبسد)دسٍى ؿبهِ -3                        

 ًقؾ داسد. پَؿـی کِ دستـکیل دسیچِ ّبی قلتثبفت  -2                                                          

 

 ٍخَد داسد. ًبم فوبی آثـبهِفوبی خبلی ثِ  ثیي الیِ داخلی ٍخبسخی پشیکبسدًکتِ: 

 اػت. هبیؼی سقیقپش هی ؿَد، کِ  هبیغ آثـبهِتَػي هبیؼی ثِ ًبم  آثـبهِفوبی ًکتِ: 

 داسد.دسیچِ ّبی قلجی ثِ ٍیظُ دس ًٍقؾ اػتحکبهیاصًَع ثبفت پیًَذی هحکن اػت  : اػکلت فیجشیًکتِ

 اػت. هیَکبسد دّلیضّب ٍثٌي ّبثیي  الیِ ػبیقّوبى  : اػکلت فیجشیًکتِ
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 داسًذ هخٌيهٌظشُ  -1                                        

 )ٍاحذّبی اًقجبهی کٌبسّن( ّؼتٌذػٌؼیتیَمثِ كَست  -2                                        

 ّؼتٌذ. غیش اسادی -3    ٍیظگی ّبی یبختِ ّبی قلجی 

 ّؼتٌذ. دٍّؼتِ اییک یب ػوَهب  -4                                        

 ّؼتٌذ. اًـؼبة داسای -5                                       

 

 پیـبٌّگیب  دّلیضی –گشُ ػیٌَػی  -1                                           

 گشُ ّب -1                         

 گشُ دٍم یب ثٌٌی –دّلیضی گشُ  -2                                            

 ؿجکِ ّبدی قلت                                        

 )ثیي گشُ اٍل ٍدٍم(تبسّبی هؼیشثیي گشّی -1                                                                   

 دٍثٌيتبسّبی دیَاسُ ی ثیي -2    تبسّبی هبّیچِ ای خبف -2                           

 تبسّبی هبّیچِ ثٌي -3                                                                  

 

 الکتشیکی قلت اػت ؿشٍع تحشیکبتتَلیذ کٌٌذُ  ػیٌَػی دّلیضیگشُ  -1                  

 قشاس داسد صثشیيصیش هٌفز ثضسگ ػیبّشگ ٍ  دیَاسُ پـتی ثضسگ دّلیض ساػتدس  -2                  

       گشُ  ًکبت

 ًقؾ داسد ّوبٌّگ ؿذى ثب گشُ اٍلدس ایدبد پیبم الکتشیکی . ثٌٌی –گشُ دّلیضی  -1                 

 .قشاس داسد ػقت دسیچِ ػِ لختیٍثالفبكلِ دس  پـتی دّلیض ساػتدس دیَاسُ  -2                 
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 ثٌٌی هٌتقل هی کٌٌذ. –، تحشیک سا اصگشُ پیـبٌّگ ثِ گشُ دّلیضی  تبسّبی ثیي گشّی -1                  

 هی ؿَد دٍؿبخِ ّؼتٌذ.کوی قجل اصگشُ دٍم، ثٌٌی دٍتبس ثب ػشػت ّذایت ثبالتبسّبی ثیي -2    ًکبت تبسّب

 تَصیغ هی ؿَد. دیَاسُ ثٌي ّب،دسٍى ًَک ثٌي تب الیِ ػبیق ،اصتبسّبی هبّیچِ ثٌي -3                 

 یب خَدثِ خَدی ّؼتٌذ. تَاى اًقجبم راتیداسای  دٍساى خٌیٌیهبّیچِ قلت دس  ّوِ تبسّبی:ًکتِ

 

 اػتشاحت دسحبل ثٌٌْب ٍدّلیضّب/ثبًیِ  4/0هذت صهبى آى -1                                                         

  ػیٌی ثؼتٍِدسیچِ ّبی  ثٌٌی ثبص-دّلیضیدسیچِ ّبی -2     اػتشاحت ػوَهی -1                           

 دّلیضّب ثِ ثٌي ّب/ ٍاصاصػیبّشگْبثِ دّلیضّبٍسٍد خَى  -3                                                         

 اػتثبًیِ  1/0هذت صهبى آى  -1                                                         

 دّلیضّب دسحبل اًقجبمٍ  ثٌي دسحبل اػتشاحت -2                                                        

 ّؼتٌذ ثٌٌی ثبص –دّلیضی دسیچِ ّبی  -3     اًقجبم دّلیضی -2  چشخِ هشثبى قلت   

 ّؼتٌذ ػیٌی ثؼتِدسیچِ ّبی  -4                                                        

 هی سیضد ثٌي ّبسا ثِ  ثبقیوبًذُ خَى دّلیضی -5                                                        

 اػت         ثبًیِ  3/0هذت آى  -1                                                       

 ّؼتٌذ اػتشاحتدّلیضّب دسحبل  -2       اًقجبم ثٌٌی -3                           

 ّؼتٌذ ثٌٌی ثؼتِ -دّلیضیٍ  ػیٌی ثبصدسیچِ ّبی  -3                                                      

 .هی ؿَدثٌي ّب خبسج ، اص ػشخشگ ّباصًشیق  خَى -4                                                       
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 هیضاى حدن هشثِ ای× تؼذاد هشثبى دس دقیقِ;  قلتثشٍى دُ  -1                    

 ػَاهل هَثش ثش ثشٍى دُ قلجیاًذاصُ ثذى ٍ ػي ،هیضاى فؼبلیت،  ػَخت ٍػبص پبیِ -2   ثشٍى دُ قلت

 اػت لیتش دس دقیق5ِحذٍد ٍ  70×75;  اػتشاحت دسحبل -3                   

 خبسج هی ؿَد. یک ثٌياص  ّشهشثبىهقذاس خًَی اػت کِ دس  حدن هشثِ ایًکتِ: 

 هی هبًذ. ّشثٌي ثبقیدسٍى  cc 50ٍ هی ؿَد خبسجخَى  cc 70ًکتِ: دسّشهشثبى ػبدی اص ّشثٌي
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 اػت ًَاس قلتّوبى هٌحٌی الکتشٍکبسدیَگشاهی یب  -1                          

 یب الکتشٍقلت ًگبسًبم داسد. ،الکتشٍکبسدیَگشافایي اهَاج  دػتگبُ ثجت کٌٌذُ -2                          

                ثجت هی ؿَد اػتشاحت ػوَهیدسصهبى  -P        1هَج  -1                                                         

 ؿشٍع هی ؿَد اًقجبم دّلیضّب آى سقلِد-2                                                                              

     ثجت هی ؿَد اًقجبم دّلیضّب دس صهبى -QRS   1هَج  -2    اًَاع اهَاج ثجت ؿذُ       الکتشٍقلت ًگبسی

 ثٌي ّب ؿشٍع اًقجبم R ٍSحذفبكل  -2                                                                              

 ثجت هی ؿَد.اًقجبم ثٌي ّب  ٌّگبم -T      1هَج  -3                                                         

 ثؼذی ؿشٍع اػتشاحت ػوَهیدس آخش آى  -2                                                                             

 .اػت ثشسػی ٍتـخیق ػالهت قلتّذف اًدبم آى                            

 

 اؿکبل دس ثبفت ّبدی قلت -1                          

 اؿکبل دس خَى سػبًی کشًٍشّب -2  دالیل افضایؾ یب    

 ػکتِ قلجی -3   کبّؾ فبكلِ       

 

 تٌگی دسیچِ ّبی قلتٍیب  فـبسخَى هضهيدس اثش  ثضسگ ؿذى قلتًـبًِ  QRS افضایؾ استفبع هٌحٌیًکتِ: 

 اػت.

 اػت.اًفبسکتَع  یب ػکتِ قلجیًـبًِ  QRSاستفبع هٌحٌی  کبّؾًکتِ:

 هی یبثذ کبّؾیب افضایؾ  اهَاج فبكلًِکتِ : دس ثؼوی ثیوبسیْب 

 ؿٌیذُ هی ؿَد. Sهَج ٌّگبم ثجت  كذای اٍل قلتًکتِ: 

 ؿٌیذُ هی ؿَد. Tپبیبى هَج دس  كذای دٍم قلتًکتِ: 

 هی ثبؿذ یبختِ ّبی هبّیچِ ای ثٌي ّباص  خشٍج پیبم الکتشیکیًبؿی اص  Tًکتِ: هَج 
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 سگ ّبی خًَی

 هی ثشًذ.اًذام ّب ثِ  اصقلت : خَى ساػشخشگ ّب  -1                         

 ثیي خَى ٍیبختِ ّب                   اًتقبل هَاد  -1                                             

 هَیشگ ّب -2سگ ّبی خًَی      

 دس ثبفت ّب تٌظین خشیبى خَى -2                                             

 ثبصهی گشداًٌذ. قلت ثِسا  خَى اًذام ّب: ػیبّشگ ّب  -3                        

                                

 غـبء پبیِ+  ثبفت پَؿـی ػٌگفشؿی ػبدُ: الیِ داخلی -1                                                   

 سؿتِ ّبی کـؼبى یب االػتیک+ هبّیچِ كبف: الیِ هیبًی -2       ػبختبس ثبفتی -1                       

 ثبفت پیًَذی:  الیِ ثیشًٍی -3                                                   

 اصقلت ثِ اًذام ّب اًتقبل خَى -1                                     ػشخشگ ّب

 خشیبى خَى  ایدبد پیَػتگی -2                                                   

 ًقؾ داسد. دس ایدبد فـبس خَى -3      ًقؾ یب ػولکشد -2                      

 هی ؿَد ًجن خبكیت استدبػی آى ػجت ایدبد -4                                                    

 

 ػشخشگ آًتْبیی ثٌذداسُ اثتذای هَیشگ
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 ًکتِ: ّشچِ اصقلت دٍس هی ؿَین اًـؼبثبت ػشخشگ ّب ثیـتش ٍکَچک تش هی ؿًَذ

 ّب هبًٌذ ػشخشگ ّبی ؿـی ٍػشخشگ ّبی ثٌذًبف خٌیي خَى تیشُ داسًذ. ًکتِ: ثؼوی ػشخشگ

ًکتِ:ٍقتی ثٌي ّب هٌقجن هی ؿًَذ ،خَى ثِ دیَاسُ ػشخشگ ّب فـبسی ٍاسد هی کٌذ کِ فـبسخَى ًبم داسد 

 ایي فـبس ػجت گـبد ؿذى ػشخشگ ؿذُ ٍ ًجن سا ایدبد هی کٌذ

 ػت.ًکتِ: تؼذاد ًجن ّب ثشاثش تؼذاد هشثبى ّبی قلت ا

 .ًکتِ: ػشخشگ ّب حتی دس ًجَد خَى ًیض دّبًِ ثبص داسًذ

 

 

 دػتگبُ ػلجیٍ  ثبفت چشثی،  ؿؾ ّب،  هبّیچِ ّب: هَیشگ ّبی پیَػتِ -1                         

 سٍدٍُ  غذد دسٍى سیض،  کلیِ ّب: هَیشگ ّبی هٌفز داس -2 اًَاع هَیشگ ّب      

 ًحبلٍ ،کلیِ ،کجذ هغض اػتخَاى: هَیشگ ّبی ًبپیَػتِ -3                         
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 ثشاثش ًیؼت.ّبی ثذى هب  قٌشداخلی هَیشگًکتِ: 

 داسًذ. کوتش اصقٌش یک گَیچِ قشهضقٌشی  هَیشگ ّبی ثبسیک کجذ ًٍحبلًکتِ: 

 

 ؿَدٍسٍد ٍخشٍج هَاد تٌظین هی ، استجبى یبختِ ّبی پَؿـی تٌگبتٌگ اػت ٍ دسهَیشگ ّبی پیَػتًِکتِ: 

 سا ایدبد هی کٌذ. هغضی -ػذخًَیدس هغض ًٍخبع  هَیشگ ّبی پیَػتًِکتِ: 

دس غـبء ػلَل ّب  هٌبفز ثیوی ؿکل، فوبی ثیي ػلَل ّبی پَؿـیػالٍُ ثش  هَیشگ ّبی هٌفز داسًکتِ: دس 

 ًیض ٍخَد داسد.

س آًْب خذاًیض اص دسؿتحتی پشٍتئیي ّبی آًقذس اًذاصُ هٌبفز ثضسگ اػت کِ  هَیشگ ّبی ًبپیَػتًِکتِ : دس 

 هی گزسًذ.

 

 دسٍى ثشی ٍ ثشٍى ساًی -1                                                

 اًتـبس هَادی هبًٌذ لیپیذّب اص غـبء ػلَل ّب -2      سٍؽ ّبی تجبدل هَاد دسهَیشگ ّب

 هَیشگی ثیي ػلَلیاًتقبل اصهٌبفز -1خشیبى تَدُ ای     -3                                                

 تحت تبثیشفـبسخَى ٍاختالف فـبس اػوضی-2                                                                           

  .ٍ اٍسُ ثب اػجَس اص فوبی ثیي فؼفَلیپیذّب ػجَس هی کٌٌذ CO2 ،2 Oًکتِ: 

 کِ ًوی تَاًٌذ اصخَى خبسج ؿًَذ)پشٍتئیي ّبی دسؿت(ًکتِ:فـبس اػوضی خَى ًبؿی اص هَادی اػت 

 ًکتِ: فـبسخَى دس ًیوِ اٍل هَیشگی ثیـتش اصًیوِ دٍم هَیشگی اػت.

 ًکتِ: فـبس اػوضی دس ًَل هَیشگ تقشیجب ثبثت اػت.
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 غـبء پبیِ+  پَؿـی ػٌگفشؿی ػبدُ: الیِ داخلی-1                                             

 سؿتِ ّبی کـؼبىثِ ّوشاُ  هبّیچِ كبف ًبصک: الیِ هیبًی -2ػبختبس ثبفتی      -1                   

 ثبفت پیًَذی:  الیِ خبسخی -3                                             

 ػیبّشگ ّب

 داسد فوبی داخلی ٍػیغ -1                                             

 هقبٍهت کن دیَاسُ -2ٍیظگی ّب           -2                   

 فـبس خَى ثؼیبسکن -3                                             

 آسام ٍ هوتذحشکت خَى  -4                                            

 ّب تٌذ ٍخْـی اػت.حشکت خَى دسٍى ػیبّشگ ّب آسام ٍیکٌَاخت اػت، اهب دسػشخشگ ًکتِ: 

 ًکتِ: الیِ خبسخی ٍهیبًی ػیبّشگْب ًبصکتش اص ػشخشگ ّب اػت.

    ًیشٍی ًبؿی اص هشثبى قلتثبقیوبًذُ  -1                                                   

 تلوجِ هبّیچِ ای -1                                                   

 دسیچِ ّبی الًِ کجَتشی -2     خَى ػیبّشگیػَاهل هَثش ثش گشدؽ 

 فـبسهٌفی قفؼِ ػیٌِ -3                                                   
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ًکتِ : اًقجبم هبّیچِ ّبی اػکلتی ثِ ػیبّشگ ّبی هدبٍس فـبس هی آٍسد تب خَى دسٍى آًْب ثِ ػوت قلت 

 حشکت کٌٌذ.

 ٍخَد داسًذّشگ ّبی پبییي تٌِ ػیبًکتِ: دسیچِ ّبی الًِ کجَتشی دسٍى 

 ٍثِ ػوت قلت ثبص هی ؿًَذ.یکٌشفِ ّؼتٌذ ًکتِ :دسیچِ ّبی الًِ کجَتشی 

ًکتِ: ٍقتی هبّیچِ ّبی اػکلتی ثِ ػیبّشگ فـبس ٍاسد هی کٌٌذ، دسیچِ ّبی پبییٌی ثؼتِ ٍثبالیی ثبص هی 

 ؿَد.

ّبی اًشاف قلت ایدبد هی ؿَد  ًکتِ: ٍقتی دس اثش دم حدن قفؼِ ػیٌِ صیبد هی ؿَد،هکـی دس ػیبّشگ

 .کِ ثِ تؼْیل حشکت خَى ثِ ًشف قلت هٌدشهی ؿَد

 

 دػتگبُ لٌفی                                        

     لَصُ ّب -1                                                           

 ًحبل -2      اًذام ّبی لٌفی -1                              

 تیوَع -3       گشُ ّبی لٌفی -2                              

 آپبًذیغ -4                                      اخضاء               

 هدبسی لٌفی -1            لٌفی هبیغ -3                              

 سگ ّبی لٌفی ؿبهل سگ ّبی ثضسگتش ٍهَیشگ ّب -2       لٌفی سگ ّبی -4                              
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 ًقؾ داسًذ.تَلیذ لٌفَػیت ّب ّوبًٌذ گشُ ّبی لٌفی دس ّوِ اًذام ّبی لٌفی ًکتِ: 

 آى کوتش اػت.هقذاس پشٍتئیي آى داسد، اهب ٍتشکیجی هـبثِ هی گیشد خًَبة هٌـبء ًکتِ: هبیغ لٌفی اص 

ٍاسد هی ؿَد ٍثب ػیبّشگ صیشتشقَُ ای ثِ دٍ هحل دس  ،چپ ٍساػت دٍ هدشای لٌفیهبیغ لٌف تَػي  ًکتِ:

 خَى هخلَى هی ؿَد.

 قلت هی سیضد.دّلیض ساػت ثِ ثضسگ ػیبّشگ صثشیي تَػي هبیغ لٌف ًکتِ: 

 داسًذ.لٌفی ػبختبس اػفٌدی ًکتِ: گشُ ّب ٍاًذام ّبی 

 ثِ خَى خزة ؿذُ دس سٍدُ اًتقبل چشثی ّبی -1                             

 خبسج ؿذُ اص هَیشگ دس هحل ثبفت ّب ثِ خَى ثبصگشداًذى هَاد -2                             

 ٍظبیف دػتگبُ لٌفی

 تلفیِ لٌف -3                             

 ػبختي لٌفَػیت ّب -4                             

اًتـبس ػلَل ّبی ػشًبًی ثِ دیگشقؼوت ّبی ثذى ًکتِ: هَیشگ ّبی لٌفی ثِ دلیل ػَساخ داس ثَدى دس 

 ًقؾ داسًذ.

 قشاس داسد. ًضدیکی هؼذٍُدس  ػوت چپ حفشُ ؿکویدس  ًحبلًکتِ: 

 دیذُ هی ؿًَذ. کـبلِ ساىٍسٍی  اًشاف سٍدُ، ثبصٍ اًشاف ، اًشاف گشدى ًکتِ: گشُ ّبی لٌفی ثیـتش دس
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 تٌظین دػتگبُ گشدؽ خَى                                     

 ٍاسد هی ؿًَذثٌي ّب ٍ هیَکبسد دّلیضّب(: ثِ اػلبة ػوپبتیک )ّن حغ -1                               

 ثٌي ّبٍؿجکِ ّبدی  گشُ ّبی:اتلبل ثِ (اػلبة پبساػوپبتیک) پبدّن حغ -2     تٌظین ػلجی -1     

 خْت ّوبٌّگی پل هغضیٍ دسثلل الٌخبع: هشکضّوبٌّگ کٌٌذُ اػلبة -3                               

 دػتگبُ تٌفغ ٍگشدؽ خَى                                                                             

 قلت: افضایؾ فـبسخَى ،تؼذاد هشثبى قلت ٍافضایؾ ثشٍى دُ اپی ًفشیي  -1                              

 : اثشی هـبثِ اپی ًفشیي داسد ًَساپی ًفشیي -2   تٌظین َّسهًَی -2    

 : کبّؾ تؼذاد هشثبى ّب ٍکبّؾ فـبسخَىَّسهَى ّبی قلجی -3                               

 

 ّیذسٍطى،یَى پتبػین ٍ CO2: هَاد گـبد کٌٌذُ سگْب -1                                                        

 تٌظین هَهؼی خشیبى خَى دس ثبفتْب-3    

 :یَى کلؼین ٍهٌیضیَم تٌگ کٌٌذُ ّبی سگْب -2                                                        

 

 سٍی دیَاسُ ػشخشگ ّبی ثضسگ :گیشًذُ ّبی فـبسی -1                                                             

 حفظ فـبس ػشخشگی ػبصٍکبسّبی اًؼکبػی -4   

 : دسػشخشگ آئَست ٍگشدًی گیشًذُ ّبی ؿیویبیی -2                                                              

 دیذُ هی ؿًَذ.صدیَاسُ ػشخشگ ّبی ثضسگ گشدؽ ػوَهی خَى دسًقبى خبكی ا: گیشًذُ ّبی فـبسی ًکتِ

 هی ؿًَذ. تٌگ ٍگـبد ؿذى هَیشگ ّب، ػجت  ثٌذاسُ ّبی اثتذای هَیشگًکتِ: هَاد ؿیویبیی ثش تبثیش ثش 
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      )کبّؾ فـبسخَى(: تغییشات فـبس خَى  گیشًذُ ّبی فـبسی -1                                 

 ػلت تحشیک گیشًذُ ّب

 ٍیَى ّیذسٍطى CO2ٍافضایؾ  کوجَد اکؼیظى:گیشًذُ ّبی ؿیویبیی -2                                 

 

 حذًجیؼی دس تٌظین فـبسخَى ػشخشگی:  گیشًذُ ّبی فـبسی -1                                  

 ًتیدِ تحشیک گیشًذُ ّب

  حذًجیؼیتٌظین فـبسػشخشگی دس : گیشًذُ ّبی ؿیویبیی  -2                                  

 

 

تشؿح هی ؿَد کِ اثشی هـبثِ َّسهَى اپی ًفشیي اپی ًفشیي  هبدُ ای ثِ ًبماػلبة ػوپبتیک  ًکتِ: اصاًتْبی

 داسد. ثب اثش کَتبُ هذت ٍ فَسی
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 آلجَهیي ّب -1% آة                         90 -1                                                        

 گلَثَلیي ّب -2% پشٍتئیي                     7 -2    ثخؾ هبیغ یب  پالػوب)خًَبة( -1           

 فیجشیٌَطى -3    % ثقیِ هَاد آلی ٍهؼذًی3 -3                                                        

   اخضاء 

 RB C   گَیچِ ّبی قشهض -1خَى                                                      

 یبختِ ّبی خًَی -1                               

                     WBC  گَیچِ ّبی ػفیذ -2                               ثخؾ خبهذ -2          

  PLT گشدُ ّب یب پالکت ّب                   قٌؼبت یبختِ ای -2                                

 

 اصخولِ ػبیشهَاد هَخَد دس خًَبة ّؼتٌذ. ٍیتبهیي ّبٍ  یَى ّب، لیپیذّب ، هبًٌذ اٍسُ دفؼی: هَاد ًکتِ

  HCTهی گَیٌذ.  ّوبتَکشیت، خَى ثْشیب  دس كذ حدوی یبختِ ّبی خًَی: ثِ ًکتِ

 ًیضًبهیذُ هی ؿًَذ. پبدتي، پشٍتئیي ّبی هَخذ دس خَى ّؼتٌذ کِ گلَثَلیي ّب: ًکتِ

 اًتقبل هَاد -1                             

 ایدبد استجبى ثیي یبختِ ّب -2ًقؾ یب ٍظبیف خَى    

 تٌظین دهبی ثذى -3                             

 ایدبد ایوٌی ٍدفبع اصثذى -4                             
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 ًقؾ داسًذ. پٌی ػیلیيهبًٌذ اًتقبل ثؼوی داسٍّب ٍ فـبس اػوضی، دسحفظ  آلجَهیي ّبًکتِ: 

 کجذ -1                                                          

 ًحبل -2   دس دٍساى خٌیٌی -1                              

 هغض اػتخَاى -3                                    هکبى ػبختِ ؿذى

 یبختِ ّبی خَى

 یبختِ ّبی ثٌیبدیٍاصتقؼین  دسهغض اػتخَاى                   ثؼذ اص تَلذ -2                              

 

 

 قذست تقؼین صیبد       -1                                           

 ٍیظگی ّبی یبختِ ّبی ثٌیبدی

 تَاًبیی تَلیذ اًَاع یبختِ ّب -2                                          

 سا هی ػبصًذ. : لٌفَػیت ّب یبختِ ّبی لٌفَئیذی -1                                        

 یبختِ ّبی حبكل اصتقؼین

 سا هی ػبصًذ. ػبیش یبختِ ّبی خًَی: یبختِ ّبی هیلَئیذی -2                        یبختِ ثٌیبدی

 

 خَى ًقؾ داسًذ. PHدستٌظین ثب خزة ٍاًتقبل یَى ّب  ّوَگلَثیي ثِ ّوشاُ : اًَاع گلَثَلیي ّبًکتِ 

 ًقؾ داسد. فیجشیٌَطى دس اًؼقبد خَىًکتِ: 
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 کشٍی ٍهقؼشالٌشفیي -1                                       

 هیکشٍهتش 7اًذاصُ کَچک ثب قٌشی حذٍد  -2          ٍیظگی ّبی گَیچِ ّبی

 دسحبلت ثلَؽ فقذاى ّؼتِ -3                                قشهض 

 لَثیيفبقذ اًذاهک ٍ پش اص ّوَگ -4                                      

 

 خزة یَى ّبثب  PHثِ تٌظین کوک  -1                                      

 ًقؾ اسیتشٍػیتْب

                                    گبصّبی تٌفؼیاًتقبل  -2                                      

 

آًْب تخشیت هی  حذٍد یک دسكذ سٍصاًِاػت. ثٌبثشایي  سٍص 120گَیچِ ّبی قشهض خَى  هتَػي ػوشًکتِ: 

 ؿًَذ.
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 دس کجذ -1                                      

 هی ؿَد کجذ رخیشُدس -1ی                                                                      هحل تخشیت یبختِ ّب

  ّي حبكل اصایي فشآیٌذآُ                                            هشدُ ٍ آػیت دیذ

 اًتقبل ثِ هغضاػتخَاى -2                                               دس ًحبل -2                                      

 ًکتِ : یَى آّي هٌتقل ؿذُ ثِ هغض اػتخَاى دٍثبسُ دس خَى ػبصی هَسد اػتفبدُ قشاس هی گیشد.

 

 یَى آّي -1                                     

 ( Bاػیذ فَلیک )ًَػی ٍیتبهیي اص خبًَادُ  -2     هَاد الصم ثشای خَى ػبصی

 B12ٍیتبهیي  -3                                     

 هی ؿَد. تؼذاد گَیچِ ّبی قشهض کبّؾ ، ػجت کوجَد اػیذ فَلیکًکتِ: 

 

 غزاّبی خبًَسی -1ُ                                            ػجضیدبت ثب ثشگ تیش -1                     

  B12 هٌبثغ ٍیتبهیي                                 حجَثبت -2هٌبثغ اػیذ        

 تَلیذکن دس سٍدُ ثضسگ -2                                                               گَؿت -3             فَلیک

 خگش -4                     

 ثخؾ آلی ًیتشٍطى داس -1                                 

 ّن -1                   

         يّآ -2                   ّوَگلَثیي

 تـکیل ؿذُ اػت. دًٍَعاص  چْبس سؿتِ پلی پپتیذی: اص  گلَثیي -2                   
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 یب ثیوی یک ّؼتِ گشد: داسای لٌفَػیت ّب -1                                                                 

 (ثذٍى داًِ )آگشاًَلَػیت -1                         

 ّؼتِ لَثیبیییبختِ ثضسگ ثب  :هًََػیت ّب -2                                            یبختِ ّبی ػفیذ

 داًِ ّبی سٍؿيثب  ّؼتِ چٌذقؼوتی: ًَتشٍفیل ّب -1                                                                

      داًِ ّبی تیشُثب  ّؼتِ دٍقؼوتی:  ثبصٍفیل ّب -2(        داًِ داس) گشاًَلَػیت -2                         

 داًِ سٍؿيثب   ّؼتِ دٍقؼوتی دهجلی:ائَصیٌَفیل ّب -3                                                              

 )رسُ خَاس( تجذیل هی ؿًَذ. هبکشٍفبط پغ اص خشٍج اص خَى ثِ هًََػیت ّبًکتِ: 

 

 ّؼتٌذ هگبسکبسیَػیتاصیبختِ ّبیی ثِ ًبم  قٌؼبت ػلَلی -1               

 گشدُ ّب

 ًقؾ داسًذ.تـکیل لختِ خَى ٍ اًؼقبد خَىدس ػول  -2              

 

 هی کٌٌذ ٍایدبد دس پَؽدٍس ّن خوغ هی ؿًَذ  دس خًَشیضی ّبی هحذٍد -1              

 گشدُ ّب

 هی کٌٌذ.ایدبد لختِ  خَى  پشٍتئیي ّبیثبتشؿح هَاد ٍثب کوک  دسخًَشیضی ّبی ؿذیذ-2              

 

 یبخٌِ ّبی ػفیذ خَى 
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 ثشای اًؼقبد خَى ٍتـکیل لختِ الصم اػت. Caٍیَى   Kًکتِ : ٍخَد ٍیتبهیي 

ّؼتٌذ، کِ پغ اص تـکیل لختِ ثِ  هبًٌذ اکتیي ٍهیَصیيداسای پشٍتئیي ّبی اًقجبهی  گشدُ ّبًکتِ : 

 آى کوک هی کٌٌذ. اًقجبم ٍ خوغ ؿذى
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 داسًذ ًؼجت ػٌح ثِ حدن صیبد -1                                         

 تک یبختِ ای -1               

 كَست هی گیشًذ. هؼتقینثیي یبختِ ٍ هحیي  هَاد تجبدل -2                                         

 داسًذ ًؼجت ػٌح ثِ حدن کن -1خبًذاساى                              

 پشیبختِ ای -2                

 ًذاسد. هؼتقیناص یبختِ ّب ثب هحیي توبع  ثؼیبسی -2                                        

ایدبد ؿذُ اػت،تب ثتَاًٌذ ثٌبثشایي؛ ػبصگبسی ّبیی دس خْت هجبدلِ هَاد ثیي یبختِ ّب ٍهحیي ثیشٍى 

 ًیبصّبی غزایی ٍ دفغ هَاد صائذ سا ثشًشف ًوبیٌذ.

 

 ػبهبًِ گشدؽ آة -1                               

  حفشُ گَاسؿی-2دػتگبُ ّبی گشدؽ       

      گشدؽ خَى ثبص -1                           ػلَم یب حفشُ ػوَهی -3هَاد دس خبًَساى            

                               دػتگبُ گشدؽ خَى -4                               

 گشدؽ خَى ثؼتِ -2                                                                                        

 

 دیذُ هی ؿَد اػفٌح ّبهبًٌذ  ثی هْشگبىدس  -1                         

 ٍاسد هی ؿَد حفشُ ّبیییب  حفشُزی دس دیَاسُ ثِ هٌبفآة اصًشیق  -2ػبهبًِ گشدؽ        

 هی ؿَد خبسج ًشیق یک هٌفزآة اص  -3آة                     

 ثِ حشکت آة کوک هی کٌٌذ. یقِ داسیبختِ ّبی  -4                         
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 ًیض ًقؾ داسًذ. دسخزة هَاد غزایی،  ػلَل ّبی یقِ داسًکتِ: 

     

 

 

 خشیبى آة

 خشیبى رسات غزا

 ٍاکَئل غزایی

 ّؼتِ

 اًَاع اػفٌح ّب:

ثؼوی اػفٌح ّب داسای یک حفشُ ٍثؼوی تؼذادی 

 حفشُ داسًذ.
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 داسای کیؼِ ثذٍى اًـؼبة: ّیذس -1                    

 بثبصٍُّ ٍحفشخْت گشدؽ آة دس اًـؼبثبت هتؼذد:داسای کیؼِ گَاسؿی ثب  ػشٍع دسیبیی -2حفشُ گَاسؿی   

 ًفَر کشدُ اػت.ِ توبم  ًَاحی ثذى گَاسؿی ث اًـؼبثبت کیؼِ: پالًبسیب -3                    

 کوک هی کٌذ. خبثِ خبیی هَادثِ  حشکبت ثذىًکتِ: دسایي خبًَساى 

 

 ّؼتٌذ.ػلَم حفشُ ػوَهی یب کشم ّبی پْي فبقذ ًکتِ: 

 داسًذ.ػلَ م کبرة خبًَساى  ثؼوی ًکتِ:

 ّؼتٌذ.داسای ػلَم  اکثشخبًَساى ًکتِ :
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 دیذُ هی ؿَد.        کشم ّبی لَلِ ایهبًٌذ  ثیـتش خبًَساىدس  -1                               

 ٍخَد داسد. دیَاسُ داخلی ثذىٍ  ثخؾ خبسخی لَلِ گَاسؽثیي  دسفبكلِ -2     ػلَم یب حفشُ ػوَهی

 کوک هی کٌذ.اًتقبل هَاد  ثِ کشم ّبی لَلِ ایاصهبیؼی پشهی ؿَد کِ دس  -3                               

 

 دیذُ هی ؿَدثیـتش ًشم تٌبى ٍ ثٌذپبیبىدس ثی هْشگبًی ًظیش  -1                           

 ثیي ػلَلی سا ثشػْذُ داسد.دسآى هبیؼی ثِ ًبم ّوَلٌف، ًقؾ خَى،لٌف ٍهبیغ  -2دػتگبُ گشدؽ          

 فبقذ هَیشگ ّؼتٌذ.-3خَى ثبص                  

 قشاس هی گیشد. توبع هؼتقین ثب یبختِ ّباص قلت ٍسگ ّب خبسج ؿذُ ٍدس  ّوَلٌف -4                            

 

 .قلت لَلِ ای داسًذ -1                          

 اػت کِ ٌّگبم اًقجبم قلت ثؼتِ اًذ تؼذادی هٌبفز دسیچِ داسقلت لَلِ ای داسای  -2گشدؽ خَى           

 یب حفشُ ّبیی هی ؿًَذ. ػیٌَع اص ًشیق سگ ّب ٍاسد ّوَلٌف -3              حـشات  
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 .دٍصیؼتبىًَصاداى ٍ   هبّی ّبٍدس  کشم خبکی: دس ثی هْشگبًی هبًٌذ ػبدُ -1                         

 دٍصیؼتبى ٍخضًذگبى: ًبقق -1گشدؽ خَى ثؼتِ                    

    هوبػف -2                         

         پشًذگبى ٍ پؼتبًذاساى:  کبهل -2                                          

 هی کٌذ.ػجَس  یک ثبس اص قلتکبهل ، خَى دس گشدؽ گشدؽ خَى ثؼتِ ٍػبدُ ًکتِ : دس

 

      ٍخَد داسد. ؿجکِ هَیشگی کبهل -1                      

 ػول هی کٌذ. قلت اكلیثِ ػٌَاى  سگ پـتی -2       گشدؽ خَى

 ػول هی کٌٌذ. قلت کوکیثِ كَست  پٌح خفت کوبى سگیدسخلَی ثذى  -3         کشم خبکی

 هی ثشد ػقت ثذىخَى سا ثِ قؼوت سگ ؿکوی ٍ ػوت ػشخَى سا ثِ  سگ پـتی -4                      
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 ثیي سگ پـتی ٍؿکوی دسّوِ قؼوت ّبی ثذى، ؿجکِ هَیشگی ٍخَد داسد.ًکتِ: 

 

 هقبیؼِ گشدؽ خَى ثبص ٍثؼتِ
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           ُخَى تیشثب یک ثٌي ٍیک دّلیض ؿبهل قلت دٍحفشُ ای  -1                                               

    خَى سٍؿيثب ػشخشگ پـتی ٍ  خَى تیشُثب آئَست ؿکوی  -2      ػبختبس -1                            

 ػوَهی ٍ  هَیشگی آثــیِ دٍؿجک -3                                               

 داسد   یبص آئَستیپٍثؼذ اص ثٌي  ػیٌَع ػیبّشگیقجل اص دّلیض  -4                     ّی گشدؽ خَى هب  

 هی ؿَد قلت ٍاسد ػیبّشگ ؿکویخَى تیشُ تَػي  -1                                               

                هی ثشدتوبم ًقبى ثذى خَى سا ثِ  ػشخشگ پـتی -2     ػولکشد -2                            

 هی آٍسد.قلت  خَى اًذام ّبی ثذى سا ثِ ػیبّشگ ؿکوی -3                                              
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