00بسمهتعالي
 - 1يزكش آيٕسضي

الف) زاًكگبُ ػلَم پعقىي :

...........................................

ة) ثيوبضؾتبى :

...........................................

ح) تبضيد ثبظزيس فؼلي :

...........................................

ت) تبضيد ثبظزيس لجلي :

...........................................

ث) ٍضؼيت فؼلي هجَظ ثرف :
 تبئيس وبهل

 هكطٍط

 هٌحل

 ػسم ٍجَز ؾبثمِ نسٍض هجَظ

ج) ػلت ثبظزيس فؼلي 

 ػسم پصيطـ زؾتيبض جسيس

ضؾيسگي ثِ زضذَاؾت جسيس

زٍضُاي

 اػالم آهبزگي زاًكگبُ

ؾبيط هَاضز
چ) ؾبيط ثيوبضؾتبىّبي هكبضوتوٌٌسُ زض آهَظـ زؾتيبضاى
مذت سمان حضًر
رديف

وام تيمارستان

دستياران در تخص

حيطٍ آمًسش دستياران در تخص مًردوظز

مًردوظز

دبيزخاَّ ضٕراي آيٕسش پشضكي ٔ تخصصي كطٕر
فزو جًعآٔري اطالعات بخص آيٕسش تخصصي بيًاريٓاي قهب ٔ عزٔق
E/D
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َ - 2يزٔي اَساَي
ًبم ٍ ًبمذبًَازگي

ضتجِ زاًكگبّي

الف) هسيطگطٍُ :

...............................

...........................................

ة) ضئيؽ ثرف :

...............................

ح) هؿئَل آهَظـ زؾتيبضاى زض ثرف :

................................

ت) ّيبتػلوي :

 - 1خشضك

رديف

وام ي وامخاوًادگي

رتثٍ

يضعيت

داوطگاَي

استخذامي

فًقتخصص /
تخصص

گزايص

فلًضيح

سال اخذ

محل اخذ

مذت سمان

داوطىامٍ

داوطىامٍ

عضًيت در

تخصصي

تخصصي

َياتعلمي

دبيزخاَّ ضٕراي آيٕسش پشضكي ٔ تخصصي كطٕر
فزو جًعآٔري اطالعات بخص آيٕسش تخصصي بيًاريٓاي قهب ٔ عزٔق
E/D

\:چك ليست\فايل فرمهاي جمعآوري اطالعات رشتههاي تخصصي

 – 2غيز خشضك
رديف

رتثٍ داوطگاَي

وام ي وام خاوًادگي

يضعيت استخذامي

مذرك تحصيلي

مذت سمان عضًيت در
َيأت علمي

ث) وبضز پطؾتبضي

تخص CCU

تخص قلة ي عزيق

تخص آوژيًگزافي

تخص Post CCU

ضيفت

ضيفت

شيفت

ضيفت

ضيفت

ضيفت

ضية

ضيفت

ضيفت

ضيفت

ضيفت

ضيفت

صثح

عصز

ضة

صثح

عصز

ضة

صثح

عصز

ضة

صثح

عصز

ضة

وبضقٌبؾياضقس
وبضقٌبؼ
ثْيبض

ج) وبزض اذتهبني
وًع تخصص

تعذاد

تعذاد ريسَاي فعاليت در َفتٍ

پطؾتبض زٍضُ زيسُ CCU
پطؾتبض زٍضُ زيسُ اتبق آًػيَگطافي
تىٌؿيي اتبق آًػيَگطافي

دبيزخاَّ ضٕراي آيٕسش پشضكي ٔ تخصصي كطٕر
فزو جًعآٔري اطالعات بخص آيٕسش تخصصي بيًاريٓاي قهب ٔ عزٔق
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 - 3آيٕسشگيزَذگاٌ
الف) زؾتيبضاى
تعذادكل

تعذاد سال ايل

تعذاد سال ديم

تعذاد سال سًم

تعذاد ميُمان

تعذاد دستيار
چزخطي

ة) وبضٍضظ ( هيبًگيي تؼساز زض يه هبُ ) ............................................... :
ح) وبضآهَظ ( هيبًگيي تؼساز زض يه هبُ ) .............................................. :
..................................................................................................................................................................................................

دبيزخاَّ ضٕراي آيٕسش پشضكي ٔ تخصصي كطٕر
فزو جًعآٔري اطالعات بخص آيٕسش تخصصي بيًاريٓاي قهب ٔ عزٔق
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 - 4اطالعات يزبٕط بّ بخص(ْا) :

تخص قلة ي عزيق
تؼساز اتبق ثرف
تؼساز ترت ثرف
تؼساز ثؿتطي زض ؾبل
اتبق ايعٍلِ اؾتبًساضز (يبؾيؿتن ثْساقتي هجعا ٍ تَْيِ)
تؼساز اتبق:
تؼساز ترت:
اتبق هؼبيٌِ

دارد ودارد

اتبق پعقىبى

دارد ودارد

والؼ زضؼ ثرف

دارد ودارد

لفؿِ وتت اذتهبني ثرف
آيب زؾتيبضاى ثِ وتبثْبي هَجَز زض ثرف زؾتطؾي
زاضًس؟
ؾت هؼبيٌِ (فكبضؾٌج ،اتَؾىَح ،افتبهَلوَؾىَح ،تطهَهتط،
اؾتتَؾىَح)

بلي خير
دارد ودارد

ؾت احيبء

دارد ودارد

الىتطٍقَن هجْع ثِ هبًيتَض

دارد ودارد

تطالي اٍضغاًؽ

دارد ودارد

زؾتگبُ ؾبوكي

دارد ودارد

وپؿَل اوؿيػى

دارد ودارد

الىتطٍوبضزيَگطام

دارد ودارد قابل دظترظي

هبًيتَض للت ٍ ػطٍق

دارد ودارد قابل دظترظي

پيؽ هيىط زاذلي

دارد ودارد قابل دظترظي

پيؽ هيىط ذبضجي

دارد ودارد قابل دظترظي

َّلتط

دارد ودارد قابل دظترظي

ؾت CVP

دارد ودارد قابل دظترظي

اتبق Tilt Test

دارد ودارد

اتبق Pace Analyze

دارد ودارد

دبيزخاَّ ضٕراي آيٕسش پشضكي ٔ تخصصي كطٕر
فزو جًعآٔري اطالعات بخص آيٕسش تخصصي بيًاريٓاي قهب ٔ عزٔق
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اتاق اكًكارديًگزافي:

دارد ودارد

زؾتگبُ اوَ M mode

دارد ودارد قابل دظترظي

زؾتگبُ اوَ 2 Dimentional

دارد ودارد قابل دظترظي

Doppler

دارد ودارد قابل دظترظي

Color Doppler

دارد ودارد قابل دظترظي

تجْيعات اًجبم TEE

دارد ودارد قابل دظترظي

تجْيعات Stress echo

دارد ودارد قابل دظترظي

ؾت احيبء

دارد ودارد قابل دظترظي

تطالي اٍضغاًؽ

دارد ودارد قابل دظترظي

اتاق تست يرسش:

دارد ودارد

هبًيتَضيٌگ للت

دارد ودارد قابل دظترظي

ؾت احيبء

دارد ودارد قابل دظترظي

الىتطٍقَن

دارد ودارد قابل دظترظي

وپؿَل اوؿيػى

دارد ودارد قابل دظترظي

اتاق آوژيًگزافي

دارد ودارد

ؾت احيبء

دارد ودارد قابل دظترظي

تطالي اٍضغاًؽ

دارد ودارد قابل دظترظي

زؾتگبُ آًػيَگطافي ثب لبثليت وبفي ثطاي آًػيَگطافي

دارد ودارد قابل دظترظي

ػطٍق وطًٍط ،ثجت فيلن ٍ ٍيسيَ
اهىبى ضٍيت ٍ ثجت فكبض ّب ٍ الىتطٍوبضزيَگطام ثِ عَض

دارد ودارد قابل دظترظي

ّوعهبى
اهىبى  Oximeteryؾطيغ

دارد ودارد قابل دظترظي

اهىبى گصاقتي  Paceاٍضغاًؽ

دارد ودارد قابل دظترظي

زؾتگبُ Film Processor

دارد ودارد قابل دظترظي

دبيزخاَّ ضٕراي آيٕسش پشضكي ٔ تخصصي كطٕر
فزو جًعآٔري اطالعات بخص آيٕسش تخصصي بيًاريٓاي قهب ٔ عزٔق
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تخص CCU
تؼساز اتبق ثرف
تؼساز ترت ثرف
فبنلِ وبفي ثيي ترتّب

دارد ودارد

 Partitionثٌسي هٌبؾت ثيي ترتّب

دارد ودارد

تؿلظ هٌبؾت ايؿتگبُ پطؾتبضي ثِ ترتّب

دارد ودارد

ترت هرهَل

دارد ودارد قابل دظترظي

هبًيتَض هطوعي

دارد ودارد قابل دظترظي

هبًيتَض هؿتمل ّط تذت

دارد ودارد قابل دظترظي

ؾيؿتن اوؿيػى ضؾبًي

دارد ودارد قابل دظترظي

ؾبوكي

دارد ودارد قابل دظترظي

فكبضؾٌج هرتم ّط ترت

دارد ودارد قابل دظترظي

تطالي اٍضغاًؽ

دارد ودارد قابل دظترظي

ؾت احيبء

دارد ودارد قابل دظترظي

افتبلوَؾىَح

دارد ودارد قابل دظترظي

اتَؾىَح

دارد ودارد قابل دظترظي

الىتطٍقَن

دارد ودارد قابل دظترظي

الىتطٍوبضزيَگطام

دارد ودارد قابل دظترظي

پيؽ هيىط زاذلي

دارد ودارد قابل دظترظي

پيؽ هيىط ذبضجي

دارد ودارد قابل دظترظي

َّلتط

دارد ودارد قابل دظترظي

دبيزخاَّ ضٕراي آيٕسش پشضكي ٔ تخصصي كطٕر
فزو جًعآٔري اطالعات بخص آيٕسش تخصصي بيًاريٓاي قهب ٔ عزٔق
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تخص CCU
ؾت CVP

دارد ودارد قابل دظترظي

ؾت Swan Ganz

دارد ودارد قابل دظترظي

تجْيعات اًساظُگيطي تْبجوي فكبضذَى

دارد ودارد قابل دظترظي

زؾتگبُ فيجطيالتَض اتَهبتيه

دارد ودارد قابل دظترظي

زؾتگبُ ABG

دارد ودارد قابل دظترظي

زؾتگبُ ضازيَلَغي پطتبثل

دارد ودارد قابل دظترضي

زؾتگبُ ًٍيتالتَ

دارد ودارد قابل دظترظي

زؾتگبُ Echocardiography

دارد ودارد قابل دظترظي

تخص Post CCU
تؼساز اتبق ثرف
تؼساز ترت ثرف
ثرف  CCUهجبٍضت

دارد ودارد

هبًيتَض هطوعي

دارد ودارد قابل دظترظي

Tele Monitoring

دارد ودارد قابل دظترظي

ؾت احيبء

دارد ودارد قابل دظترظي

الىتطٍقَن

دارد ودارد قابل دظترظي

ؾيؿتن اوؿيػى ضؾبًي

دارد ودارد قابل دظترظي

ؾبوكي

دارد ودارد قابل دظترظي

الىتطٍوبضزيَگطام

دارد ودارد قابل دظترظي

تطالي اٍضغاًؽ

دارد ودارد قابل دظترظي

دبيزخاَّ ضٕراي آيٕسش پشضكي ٔ تخصصي كطٕر
فزو جًعآٔري اطالعات بخص آيٕسش تخصصي بيًاريٓاي قهب ٔ عزٔق
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1 - 5طالعات يزبٕط بّ درياَگاِ(ْا) :
درياَگاِ عًٕيي
قهب ٔ عزٔق.

درياَگاِ

درياَگاِ كاْص
عٕارض خطز

درياَگاِ
فطارخٌٕ

درياَگاِ
باستٕاَي
بيًاراٌ قهبي

درياَگاِ
پيگيزي بيًاراٌ
دريچّاي بعذ اس
عًم

درياَگاِ
پيگيزي بيًاراٌ
پس اس گذاضتٍ
Pace

تعداد ريز فعال در َفتٍ
تعداد ظاعت فعال در َفتٍ
تعداد كل بيماران مراجعٍ كىىدٌ در ماٌ
پريودٌ ظرپايي بيماران
بايگاوي پريودٌ بيماران ظرپايي

دارد 

دارد 

دارد 

دارد 

دارد 

دارد 

ودارد

ودارد

ودارد

ودارد

ودارد

ودارد

دارد 

دارد 

دارد 

دارد 

دارد 

دارد 

ودارد

ودارد

ودارد

ودارد

ودارد

ودارد

دارد 

دارد 

دارد 

دارد 

دارد 

دارد 

اظتىًظكًپ)

ودارد

ودارد

ودارد

ودارد

ودارد

ودارد

ظت احياء

دارد 

دارد 

دارد 

دارد 

دارد 

دارد 

ودارد

ودارد

ودارد

ودارد

ودارد

ودارد

دارد 

دارد 

دارد 

دارد 

دارد 

دارد 

ودارد

ودارد

ودارد

ودارد

ودارد

ودارد

دارد 

دارد 

دارد 

دارد 

دارد 

دارد 

ودارد

ودارد

ودارد

ودارد

ودارد

ودارد

دارد 

دارد 

دارد 

دارد 

دارد 

دارد 

ودارد

ودارد

ودارد

ودارد

ودارد

ودارد

دارد 

دارد 

دارد 

دارد 

دارد 

دارد 

ودارد

ودارد

ودارد

ودارد

ودارد

ودارد

دارد 

.... ............

ظت معايىٍ

(فشارظىج ،اتًظكًپ ،افتالمًظكًپ ،ترمًمتر،

الكتريشًك مجُس بٍ ماويتًر
ترالي ايرشاوط
دظتگاٌ ظاكشه
كپعًل اكعيصن
دظتگاٌ ECG

................

................

................

................

ودارد

دظتگاٌ Pace analyzer

................

................

................

................

................

دظتگاٌ ًَلتر مًويتًريىگ

................

................

................

................

................

دظتگاٌ ًَلتر فشارخًن

................

................

................

................

دارد 
ودارد
دارد 
ودارد

دارد 

................

ودارد

وحًٌ تكميل خزيوذٌ تًسط دستياران
يبززاقت اػضبي ّيأت ػلوي

دارد ندارد واقص

قطح حبل زؾتيبض

دارد ودارد واقص

قطح حبل وبضٍضظ

دارد ودارد واقص

آيب اػضبي ّيأت ػلوي زض زضهبًگبُ حضَض زاضًس؟ ثلي  ذيط

 – 6بزَايّ آيٕسضي
دبيزخاَّ ضٕراي آيٕسش پشضكي ٔ تخصصي كطٕر
فزو جًعآٔري اطالعات بخص آيٕسش تخصصي بيًاريٓاي قهب ٔ عزٔق
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الف) ذالنِاي اظ ثطًبهِ زؾتيبضي ثيوبضيْبي للت ٍ ػطٍق ضا زض آى هطوع ضا ثٌَيؿيس.
جْت آقٌبيي ٍ آهَظـ گطايفّبي ترههي زض ضقتِ للت ٍ ػطٍق زض ثطًبهة آهَظقي زؾتيبضاى اًجبم چطذف

ّبي

تىويلي زض هَاضز ظيط چگًَِ پيف ثيٌي قسُ اؾت؟

 – 1ثرف زاذلي زض ؾبل اٍل ...............................................................................................................
 – 2ثرف جطاحي للت ثبظ ...................................................................................................................
 – 3ثرف  ICUجطاحي للت ثبظ.............................................................................................................
 – 4ثرف للت اعفبل..............................................................................................................................
ب) فعاليت آمًسضي درينتخطي

تزگشار ميضًد
ضاًس آمٍظقي اؾتبزاى

ثب زؾتيبضاى

)(Attending Round

ثب وبضٍضظاى ٍ وبضآهَظاى

ضاًس آهَظقي زؾتيبضاى

ثب ؾبيط زؾتيبضاى

)(Resident Round

ثب وبضٍضظاى ٍ وبضآهَظاى

تزگشار وميضًد

تعذاد در َفتٍ

تعذاد ساعت
كل در َفتٍ

گطاًس ضاًس
)(Grand Round
گعاضـ نجحگبّي
)(Morning Report

دبيزخاَّ ضٕراي آيٕسش پشضكي ٔ تخصصي كطٕر
فزو جًعآٔري اطالعات بخص آيٕسش تخصصي بيًاريٓاي قهب ٔ عزٔق
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تزگشار ميضًد

تزگشار وميضًد

تعذاد در ماٌ

اضايِ وٌفطاًؽ تَؾظ اؾتبزاى
اضايِ وٌفطاًؽ تَؾظ زؾتيبضاى
وٌفطاًؽ چٌس ضقتِاي
هؼطفي ثيوبض
)(Case Presentation
Journal Club
CPC
Mortality & Morbidity
اتَپؿي آهَظقي

ي
تؼساز آًػيَگطاف

زض ؾبل ...........................

تؼساز اوَوبضزيَگطافي

زض ؾبل ...........................

تؼساز TEE

زض ؾبل ...........................

تؼساز تؿت ٍضظـ

زض ؾبل ...........................

تؼساز هكبٍضُّب

زض ؾبل ...........................
تزگسار ميضًد

تعذاد در سال

تزگشار وميضًد

اهتحبًبت زٍضُاي جْت زؾتيبضاى

ح) آيب زؾتيبضاى زض آهَظـ وبضٍضظاى ٍ وبضآهَظاى قطوت هيوٌٌس؟
.........................................................................................................................................................................................................
ت) آيب زؾتيبضاى ،وبضٍضظاى ٍ وبضآهَظاى ضاًس هكتطن زاضًس؟
.........................................................................................................................................................................................................
ث) زؾتيبضاى زض عَل ّفتِ چٌس ضٍظ زض زضهبًگبُ آهَظـ هيثيٌٌس؟
.........................................................................................................................................................................................................
ج) لغفبً فْطؾت وليِ ثطًبهِ ّبي آهَظقي زضٍى ثركي ثطگعاض قسُ زض عي هبُ گصقتِ هغبثك جسٍل ضويوِ يه ،تىويل ٍ
پيَؾت قَز.
چ) آيب زض ّط يه اظ ظهيٌِّبي ظيط زؾتيبض هْبضت الظم ضا وؿت هيًوبيس؟

رديف

بلي خير

عىًان

1

Elective Cardio version

بلي خير

2

Right and Left Catheterization including Coronary Arterigaphy

بلي خير

3

Exercise Stress Testing

بلي خير

4

Echocardiography

بلي خير

5

Pericardiocentesis

بلي خير

6

Insertion and Management of Temporary Pacemakers

بلي خير

دبيزخاَّ ضٕراي آيٕسش پشضكي ٔ تخصصي كطٕر
فزو جًعآٔري اطالعات بخص آيٕسش تخصصي بيًاريٓاي قهب ٔ عزٔق
E/D

\:چك ليست\فايل فرمهاي جمعآوري اطالعات رشتههاي تخصصي

ح) آيب اهىبى اًجبم ٍ يب تفؿيط هَاضز ظيط ٍجَز زاضز؟
 خيربلي

عىًان

رديف

 خيربلي

Programing and follow-up surveillance of permanent pacemakers

1

 خيربلي

Cardiovascular Rehabilitation

2

 خيربلي

Intracardiac Electrophysioogic Studies

3

 خيربلي

Intra-aortic ballon Counterpulsation

4

 خيربلي

PTCA and etc.

5

خ) آيب اهىبى وؿت تجطثِ زض ثطاي تفؿيط ّط يه اظ ظهيٌِّبي ظيط ثطاي زؾتيبض ٍجَز زاضز؟
 خيربلي

عىًان

رديف

 خيربلي

Chest X-ray

1

 خيربلي

Electrocardiograms

2

 خيربلي

Ambulatory ECG ecordings

3

 خيربلي

Radionuclide studies of myocardial function and perfusion

4

ٍ  ج – ثبليٌي، ة – آهَظـ تسضيؿي،(الف – تجطثِ ثبليٌي

ز) ًحَُ آهَظـ زض ّط يه اظ هَاضز ظيط ضا هكرم وٌيس
) ز – ّيچهزام،تسضيؿي

  د  ج  بالف

عىًان

رديف

  د  ج  بالف

Cardiovascular Anatomy

1

  د  ج  بالف

Cardiovascular Physiology

2

  د  ج  بالف

Cardiovascular Metabolism

3

  د  ج  بالف

Molcular biology of cardiovascular system

4

  د  ج  بالف

Cardiovascular Pharmacology

5

  د  ج  بالف

Cardiovascular Pathology

6

  د  ج  بالف

Epidemiology and Biostatistics

7

  د  ج  بالف

Risk Factors

8

  د  ج  بالف

Lipid Disorders

9

  د  ج  بالف

Coronary Artery Disease and its manifestation and complications

10

  د  ج  بالف

Arrhythmias

11

  د  ج  بالف

Hypertrnsion

12

  د  ج  بالف

Cardiomyopathy

13

  د  ج  بالف

Valvular Heart Disease

14

  د  ج  بالف

Pericardial Disease

15

دبيزخاَّ ضٕراي آيٕسش پشضكي ٔ تخصصي كطٕر
فزو جًعآٔري اطالعات بخص آيٕسش تخصصي بيًاريٓاي قهب ٔ عزٔق
\چك ليست\فايل فرمهاي جمعآوري اطالعات رشتههاي تخصصي:

E/D

  د  ج  بالف

Pulmonary Heart Disease

  د  ج  بالف

16

عىًان

رديف

  د  ج  بالف

Peripheral vascular Disease

17

  د  ج  بالف

Cereberovascular Disease

18

  د  ج  بالف

Heart disease in pregnancy

19

  د  ج  بالف

Adult congenital heart Disease

20

  د  ج  بالف

Cardivascular Trauma

21

  د  ج  بالف

Acute and chronic congestive heart failure

22

  د  ج  بالف

Acute myocardial infarction and other acute ischemic syndromes

23

  د  ج  بالف

Acute and chronic arrhythmias

24

  د  ج  بالف

Preoperative and postoperative Patients

25

  د  ج  بالف

Cardiac transplant patients

26

  د  ج  بالف

Geriatric patients with cardiovascular disease

27

  د  ج  بالف

MRI

28

  د  ج  بالف

Fast CT

29

  د  ج  بالف

Positron emission tomography

30
ُش) تىويل پطًٍس

يجًد وذارد

يجًد دارد
يبززاقت
اهضبء

اظتادان

قطح حبل
هؼبيٌِ ثبليٌي
تكريم افتطالي
عطح تكريهي

دظتياران

عطح زضهبًي
ؾيط پيكطفت ثيوبضي
ُذالنِ پطًٍس
قطح حبل وبضٍضظ

دبيزخاَّ ضٕراي آيٕسش پشضكي ٔ تخصصي كطٕر
فزو جًعآٔري اطالعات بخص آيٕسش تخصصي بيًاريٓاي قهب ٔ عزٔق
\چك ليست\فايل فرمهاي جمعآوري اطالعات رشتههاي تخصصي:

E/D

 -7فعانيتْاي پژْٔطي



لغفبً فْطؾت فؼبليتّبي پػٍّكي ضا هغبثك ضويهِّبي قوبضُ  5 ٍ 4 ، 3پيَؾت وٌيس .

الف) وتت هٌكطقسُ تَؾظ اػضبي ّيبتػلوي ( زض پٌج ؾبل اذيط )
ة) همبالت هٌتكطقسُ تَؾظ اػضبي ّيبتػلوي ( زض ؾِ ؾبل اذيط )
ح) ؾرٌطاًيّبي اػضبي ّيبتػلوي زض وٌفطاًؽّبي ثييالوللي زاذلي ٍ ذبضجي ( زض ؾِ ؾبل اذيط )
ت) ثبظآهَظيّبي اضائِقسُ زض زاًكگبُ ػلَم پعقىي هطثَط زض ظهيٌِ ضقتِ هَضزًظط ( زض ؾِ ؾبل اذيط )

دبيزخاَّ ضٕراي آيٕسش پشضكي ٔ تخصصي كطٕر
فزو جًعآٔري اطالعات بخص آيٕسش تخصصي بيًاريٓاي قهب ٔ عزٔق
E/D

\:چك ليست\فايل فرمهاي جمعآوري اطالعات رشتههاي تخصصي

 -8سايز بخصْا
الف) ثرفّبي ترههي

دارد

وذارد

دستيار تخصصي دارد

دستيار تخصصي وذارد

آؾيتقٌبؾي
ثيَْقي
ثيوبضيْبي هغعٍاػهبة
ثيوبضيْبي ػفًَي ٍ عت گطهؿيطي
پطتَقٌبؾي تكريهي
جطاحي ػوَهي
زاذلي
ظًبى ٍ ظايوبى
وَزوبى
CCU
ICU
فيعيَتطاپي
فَقترهم جطاحي للت ٍ ػطٍق
فَقترهم جطاحي ػطٍق
فَقترهم للت اعفبل
فَقترهم Interventional Cardiology

زض نَضت ػسم ٍجَز ّط يه اظ ثرفّبي فَق ،آيب زؾتطؾي ثِ هترهم ضقتِ هعثَض ٍجَز زاضز يب ذيط؟ تَضيح زّيس؟

...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...........
...................................................................................................................................................

دبيزخاَّ ضٕراي آيٕسش پشضكي ٔ تخصصي كطٕر
فزو جًعآٔري اطالعات بخص آيٕسش تخصصي بيًاريٓاي قهب ٔ عزٔق
E/D

\:چك ليست\فايل فرمهاي جمعآوري اطالعات رشتههاي تخصصي

ة) ذسهبت پبضاوليٌيه

 – 1راديولوژي
دارد

قاتل دستزسي

ندارد

Radiography
Sonography
CT Scan
MRI
Angiography
Flouroscope
ثبيگبًي آهَظقي ضازيَلَغي
 – 2آيب ذسهبت ضازيَلَغي زض  24ؾبػت اضائِ هيگطزز؟
..........................................................................................................

 – 3آزمايشگاه
دارد

ندارد

ثبًه ذَى
ثيَقيوي
تجعيِ ازضاض
ؾيتَلَغي
هيىطٍة قٌبؾي
ّيؿتَپبتَلَغي
َّضهَى قٌبؾي
ّوبتَلَغي
آظهبيكگاُ اٍضغاًؽ
 – 4آيب ذسهبت آظهبيكگبُ زض  24ؾبػت اضائِ هيگطزز؟
..........................................................................................................

دبيزخاَّ ضٕراي آيٕسش پشضكي ٔ تخصصي كطٕر
فزو جًعآٔري اطالعات بخص آيٕسش تخصصي بيًاريٓاي قهب ٔ عزٔق
E/D

\:چك ليست\فايل فرمهاي جمعآوري اطالعات رشتههاي تخصصي

-9ايكاَات رفاْي
پأيٌٕ دستياراٌ آقا

پأيٌٕ دستياراٌ خاَى
تؼساز اتبقّبي اذتهبني زؾتيبضاى ضقتِ هَضزًظط
تؼساز هتَؾظ ترتّبي هَجَز زض ّط اتبق
ذظ تلفي هجعا ثطاي ّط اتبق

دارد ودارد

دارد ودارد

ًوبظذبًِ

دارد ودارد

دارد ودارد

اتبق هغبلؼِ

دارد ودارد

دارد ودارد

اتبق ًبّبضذَضي

دارد ودارد

دارد ودارد

ؾطٍ غصا زض پبٍيَى

دارد ودارد

دارد ودارد

آقپعذبًِ

دارد ودارد

دارد ودارد

حوبم

دارد ودارد

دارد ودارد

ؾطٍيؽ ثْساقتي

دارد ودارد

دارد ودارد

دبيزخاَّ ضٕراي آيٕسش پشضكي ٔ تخصصي كطٕر
فزو جًعآٔري اطالعات بخص آيٕسش تخصصي بيًاريٓاي قهب ٔ عزٔق
E/D

\:چك ليست\فايل فرمهاي جمعآوري اطالعات رشتههاي تخصصي

-10ايكاَات كًكآيٕسضي
انف) سانٍ اجتًاعات

دارد ودارد

ة) ثرف ؾوؼي ٍ ثهطي ثيوبضؾتبى
زؾتگبُ اؾاليس

دارد ودارد

زؾتگبُ اٍضّس

دارد ودارد

زؾتگبُ اپه

دارد ودارد

زؾتگبُ ٍيسئَ

دارد ودارد

تلَيعيَى

دارد ودارد

اهىبًبت تْيِ ػىؽ

دارد ودارد

اهىبًبت تْيِ اؾاليس

دارد ودارد

هجوَع  CDآهَظقي

دارد ودارد

ح) ظيطاوؽ ( جْت اؾتفبزُ آهَظقي )

دارد ودارد

ت ) اهىبًبت ضاياًِ اي

دارد ودارد

ث) اهىبًبت ضايبًِاي ثب زؾتطؾي ثِ قجىِّبي اعالع ضؾبًي

دارد ودارد

ج) ثبيگبًي وسثٌسيقسُ ( ثيوبضؾتبى )

دارد ودارد

چ) ثبيگبًي وبهپيَتطي

دارد ودارد

دبيزخاَّ ضٕراي آيٕسش پشضكي ٔ تخصصي كطٕر
فزو جًعآٔري اطالعات بخص آيٕسش تخصصي بيًاريٓاي قهب ٔ عزٔق
E/D

\:چك ليست\فايل فرمهاي جمعآوري اطالعات رشتههاي تخصصي

 - 11كتابخاَّ

الف) ؾبػت وبض
لؿوت هطجغ .............................. :
لؿنت هغبلؼِ ............................ :
ة) وتبةّبي هطجغ اهتحبًبت زاًكٌبهِ ترههي ( اذتهبني قَز )
چاج
مؤلف

وام كتاب

آخزيه سال
تعذاد

مًردوظز

اوتطار ومًوٍ
مًجًد

Heart Disease
The Heart
Echocaridography

Eugene Braunwald
Hurst
Harvey Feigenbaum

ة) ؾبيط وتبةّبي هطجغ هَجَز زض ظهيٌِّبي ترههي ثيوبضيْبي للت ٍ ػطٍق ثب شوط آذطيي ؾبل اًتكبض:
وام كتاب

مؤلف

سال اوتطار

تعذاد

دبيزخاَّ ضٕراي آيٕسش پشضكي ٔ تخصصي كطٕر
فزو جًعآٔري اطالعات بخص آيٕسش تخصصي بيًاريٓاي قهب ٔ عزٔق
E/D

\:چك ليست\فايل فرمهاي جمعآوري اطالعات رشتههاي تخصصي

ت) هجلِّبي هطجغ
اس ضمارٌ سال ماٌ

وام مجلٍ
A.M.Heart

1996

J.A.C.C

1996

Cardiology Clinic

1996

تا ضمارٌ سال ماٌ

ث) ؾبيط هجلِّبي هَجَز زض ظهيٌِ ضازيَلَغي
اس ضمارٌ سال ماٌ

وام مجلٍ

تا ضمارٌ سال ماٌ

ج) وتبثربًِ پعقىي ثيوبضؾتبى ( ثغَض ولي ) :
وويت
ويفيت

معلَة
هغلَة

هتَؾظ
هتَؾظ

ًبهغلَة
ًبهغلَة

دبيزخاَّ ضٕراي آيٕسش پشضكي ٔ تخصصي كطٕر
فزو جًعآٔري اطالعات بخص آيٕسش تخصصي بيًاريٓاي قهب ٔ عزٔق
E/D

\:چك ليست\فايل فرمهاي جمعآوري اطالعات رشتههاي تخصصي

جذٔل ضًيًّ ضًارِ يك ()1
 لغفبً اعالػبت جسٍل ظيط زض هَضز فؼبليتّبي آهَظقي زضٍىثركي زض عي هبُ گصقتِ ضا ثسلت تىويل ًوبييس  ( .زض نَضت ًيبظ ثِ تؼساز وپي قَز ) .
ارائٍدَىذٌ(گان)
تزوامٍ آمًسضي

عىًان

تاريخ تزگشاري

مذت سمان

وام

سمت

ضزكتكىىذگان
اعضاي
َياتعلمي

دستياران

سايزيه

* هٌظَض اظ ثطًبهِ آهَظقي  ،غٍضًبلوالة  ،گطاًسضاًس  ،هؼطفي ثيوبض  ،هَضتبليتي ـ هَضثيسيتي  ٍ CPC ،وٌفطاًؽّب هيثبقس .
دبيزخاَّ ضٕراي آيٕسش پشضكي ٔ تخصصي كطٕر
فزو جًعآٔري اطالعات بخص آيٕسش تخصصي بيًاريٓاي قهب ٔ عزٔق
E/D

\:چك ليست\فايل فرمهاي جمعآوري اطالعات رشتههاي تخصصي

**  -1اؾبتيس ،

 -2زؾتيبض فَقترههي ،

 -3زؾتيبض ترههي  -4 ،وبضٍضظ ،

 -5وبضآهَظ ،

 -6هْوبى ( تَضيح زّيس )

دبيزخاَّ ضٕراي آيٕسش پشضكي ٔ تخصصي كطٕر
فزو جًعآٔري اطالعات بخص آيٕسش تخصصي بيًاريٓاي قهب ٔ عزٔق
E/D

\:چك ليست\فايل فرمهاي جمعآوري اطالعات رشتههاي تخصصي

جذٔل ضًيًّ ضًارِ دٔ ()2
 لغفبً اعالػبت هطثَط ثِ تؼساز ٍ تٌَع پطٍؾيجطّبي اًجبم قسُ زض ؾبل گصقتِ ،ذَاؾتِ قسُ زض جسٍل ظيط تىويل ًوب ييس
.

Proednre

تعذاد

دبيزخاَّ ضٕراي آيٕسش پشضكي ٔ تخصصي كطٕر
فزو جًعآٔري اطالعات بخص آيٕسش تخصصي بيًاريٓاي قهب ٔ عزٔق
E/D

\:چك ليست\فايل فرمهاي جمعآوري اطالعات رشتههاي تخصصي

جذٔل ضًيًّ ضًارِ سّ ()3

وتبةّب ٍ همبلِّب
رديف

عىًان

وًيسىذٌ

واضز

سال اوتطار

دبيزخاَّ ضٕراي آيٕسش پشضكي ٔ تخصصي كطٕر
فزو جًعآٔري اطالعات بخص آيٕسش تخصصي بيًاريٓاي قهب ٔ عزٔق
E/D

\:چك ليست\فايل فرمهاي جمعآوري اطالعات رشتههاي تخصصي

جذٔل ضًيًّ ضًارِ چٓار ()4

ؾرٌطاًيّب
رديف

عىًان سخىزاوي

عىًان كىگزٌ

تاريخ تزگشاري كىگزٌ

محل تزگشاري كىگزٌ

دبيزخاَّ ضٕراي آيٕسش پشضكي ٔ تخصصي كطٕر
فزو جًعآٔري اطالعات بخص آيٕسش تخصصي بيًاريٓاي قهب ٔ عزٔق
E/D

\:چك ليست\فايل فرمهاي جمعآوري اطالعات رشتههاي تخصصي

جذٔل ضًيًّ ضًارِ پُج ()5
ثبظآهَظيّب
رديف

عىًان سخىزاوي

تاريخ تزگشاري تاسآمًسي

دبيزخاَّ ضٕراي آيٕسش پشضكي ٔ تخصصي كطٕر
فزو جًعآٔري اطالعات بخص آيٕسش تخصصي بيًاريٓاي قهب ٔ عزٔق
E/D

\:چك ليست\فايل فرمهاي جمعآوري اطالعات رشتههاي تخصصي

