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رامیب لاقتناو شریذپ
 بطم زا شریذپ

 اب میقتسم شریذپ تهج شریذپ دحاو

دنک یم گنهامه تفیش لوئسم

سناژروا زا شریذپ

دبای یم لاقتنا سناژروا زا رچلیو ای تخت اب رامیب

دنک یم لرتنک نآ مدع ایو یرایشوه رظن زا ار رامیب لوئسم راتسرپ

HIS متسیس  رد رامیب شریذپ

تسا دوجوم شخب رد یلاخ تختایآ

 رد یرتسب هدنورپ اب رامیب

 کشزپ تاروتسدو شخب

دنک یم هعجارم

 تراظن اب رظن دروم تخت یور یتامدخ یاهورین طسوت رامیب

دوش یم اجباج راتسرپ

 رامیب دوخ زا یلبق،یلعف یرامیب زا یلاح حرش لوئسم راتسرپ

دنک یم ذخا)یرایشوه مدع تروصرد( هارمهایو

 -NGT-F.C-تکویژنآ.دنک یم ارجاو کچار کشزپ تاروتسد راتسرپ

اهورادو Cv/s-شیامزآ لاسرا

 رابخا گنز قاتاو تخت هرامش درومرد مزال شزومآ رامیب راتسرپ

دهد یم هارمهایو رامیب هب...و تکرح، هیذغت،

دشوپ یم شخب صوصخم سابل تامدخ یورین کمک اب رامیب

 راتسرپ تراظن اب رظن دروم تخت یور یتامدخ یورین طسوت رامیب

دوش یم اجباج رامیب راتسرپ ای تفیش لوئسم

 هارمه ای رامیب دوخ زا یلبق،یلعف یرامیب زا یلاح حرش لوئسم راتسرپ

.دنک یم ذخا )یرایشوه مدع تروص رد(یو

 یم لرتنکو کچ ندوب تسرد رظنزااررامیب تالاصتا هیلک راتسرپ

)...وF.C-NGT،تکویژنآ(دنک

 هیذغت رابخا گنز،قاتاو تخت هرامش دروم رد مزال شزومآ راتسرپ

.دهد یم یو یهارمهایو رامیب هب ...و تکرحو

دشوپ یم شخب صوصخم سابل یتامدخ یاهورین کمک اب رامیب

 سکدراکو ناتسرامیب هب دورو هظحل زا راتسرپ طسوت رامیب هدنورپ کچ

یکینیلکراپو ینامرد، ییوراد تاروتسد ندرک

 ندرک سکدراکو راتسرپ طسوت رامیب شریذپ یراتسرپ شرازگ نتشون

ینامردو ییوراد تامادقا

 روتسد نتشاد تروص رد یکینیلکاراپ یاهدحاو اب یگنهامه

وB.MRT( لثم نآ ماجناو هطوبرم یاهدحاو هب رامیب نداتسرفو

B.CT)

HIS متسیس رد یو شریذپو رامیب تبث

لوئسم راتسرپ طسوت رامیب شریذپ یراتسرپ شرازگ نتشون

 هب  یرتسب تهج رامیب

دوش یم عاجرا سناژروا

ریخ

هلب
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