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 فیضثَلَطی :دسع ٍ دیؾ ًیبص

 

 فشاگیشاى ثب ػبخشبس ثبوششی ّب ٍ آؿٌبیی ثب ثبوششی ّبی ؿبیغ ػبهل ػفًَز اًؼبًیآؿٌبیی  : ّذف ولی دسع

 

 

 

   هغبلؼِ،  عجمِ ثٌذی ٍ ػلَل ؿٌبػی ثبوششی ّب سبسیخچِ، سٍؽ ّبیآؿٌبیی ثب  :ّذف ولی خلؼِ اٍل

 

 :اّذاف ٍیظُ خلؼِ اٍل

ٍ افشاد سبثیش  اص خولِ سئَسی خشم آؿٌبیی فشاگیشاى ثب خالصِ ای اص اسفبق ّبی هْن دس سبسیخ هیىشٍة ؿٌبػی: 1-1 

گزاس دس دیـجشد آى  

   آؿٌبیی فشاگیشاى ثب اًَاع هیىشٍاسگبًیؼن ّب ٍ سفبٍر ّبی آًْب :1-2

آؿٌبیی ثب اًَاع اؿىبل ثبوششی ّب : 1-3

آؿٌبیی فشاگیشاى ثب سٍؽ ّبی هغبلؼِ ثبوششی ّب : 1-4

 آؿٌبیی فشاگیشاى ثب سٍؽ ّبی عجمِ ثٌذی ثبوششی ّب ٍ لَاػذ ًبم گزاسی آى ّب : 1-5

آؿٌبیی فشاگیش ثب خصَصیبر ولی ػلَل ثبوششی  : 1-6

ل یَوبسیَر ٍ دشٍوبسیَر  آؿٌبیی فشاگیش ثب ٍخَُ اخشالف ٍ سـبثِ ػلَ: 1-7

آؿٌبیی فشاگیش ثب هَسفَلَطی ٍ اًذاصُ ثبوششی ّب : 1-8

آؿٌبیی فشاگیش ثب اسگبًل ّبی دسٍى ػیشَدالػن ٍ ٍظبیف آًْب : 1-9

آؿٌبیی فشاگیش ثب ػبخشبس هَلىَلی دذشیذٍگلیىبى : 1-10

 وبسوشد ّشوذام آؿٌبیی فشاگیش ثب ػبخشبسّبی اخشصبصی ثبوششی ّبی گشم هثجز ٍ هٌفی ٍ: 1-11

دس دبیبى داًـدَ لبدس ثبؿذ 

 سا تَضیح دّذ "تئَسی جشم"ٍ  کـفیبت هْن دًیبی هیکشٍة ؿٌبػی ٍ افشادی سا کِ ایي کـفیبت سا اًجبم دادُ اًذ سا بذاًذ-1-1

اًَاع هیکشٍاسگبًیؼن ّب ٍ تفبٍت ّبی آًْب سا بذاًذ  -1-2

اًَاع اؿکبل ببکتشی ّب سا بـٌبػذ  -1-3

بِ ٍػیلِ هیکشٍػکَپ ّبی هختلف سا بذاًذ ی هطبلؼِ ببکتشی ّب سٍؽ ّب-1-4

 سٍؽ ّب ٍ قَاػذ طبقِ بٌذی ٍ ًبم گزاسی ببکتشی ّب سا بذاًذ -1-5

فشاگیش هی تَاًذ خصَصیبت کلی ػلَل ببکتشی سا تَضیح دّذ  -1-6

ایذ فشاگیش هی تَاًذ ٍجَُ اختالف ٍ تـببِ ػلَل ّبی یَکبسیَت ٍ پشٍکبسیَت سا رکش ًن: 1-7

فشاگیش اًَاع هَسفَلَطی ببکتشی ّب ٍ اًذاصُ آًْب سا بذاًذ : 1-8



فشاگیش اسگبًل ّبی دسٍى ػیتَپالػوی ببکتشی سا رکش کٌذ ٍ ٍظیفِ ّش یک سا بِ تفکیک بذاًذ : 1-10

فشاگیش ػبختبس هَلکَلی پپتیذٍگلیکبى سا بذاًذ : 1-11

 ٍ هثبت سا بذاًذ ٍ کبسکشد ّشیک سا رکش ًوبیذ فشاگیش ػبختبس ّبی اختصبصی ببکتشی ّبی گشم هٌفی: 1-12

 

 

 آؿٌبیی ثب اػذَس، هشبثَلیؼن ٍ سَلیذ هثل ثبوششی ّب :ٍمدّذف ولی خلؼِ 

 

  :ٍمداّذاف ٍیظُ خلؼِ 

آؿٌبیی فشاگیش ثب فشایٌذ اػذَسصایی ٍ هشاحل هخشلف آى : 2-1

ثب وبسوشد ّش یه اص الیِ ّب آؿٌبیی فشاگیش ثب ػبخشبس اػذَس ٍ الیِ ّبی هخشلف آى ٍ آؿٌبیی : 2-2

آؿٌبیی فشاگیش ثب ثبوششی ّبی ثیوبسیضای هْن اػذَس داس : 2-3

آؿٌبیی فشاگیش ثب هشبثَلیؼن ثبوششی ّب : 2-4

آؿٌبیی فشاگیش ثب هشاحل هخشلف سؿذ ثبوششی ّب :2-5

 آؿٌبیی فشاگیش ثب سَلیذ هثل ثبوششی ّب ٍ هشاحل هخشلف آى: 2-6

 

ؿذ دس دبیبى داًـدَ لبدس ثب

فشاگیش هشاحل اػپَس صایی سا بذاًذ  -2-1

فشاگیش الیِ هختلف اػپَس ٍ کبسکشد آى ّب سا بذاًذ -2-2

فشاگیش ببکتشی ّب هْن اػپَسداس بیوبسیضا سا ًبم ببشد  -2-3

فشاگیش هؼیش ّبی هْن هتببَلیؼن ببکتشی ّب سا بذاًذ   -2-4

د فشاگیش بب هشاحل هختلف سؿذ ببکتشی ّب سا تَضیح دُ -2-5

فشاگیش هشاحل تَلیذ هثل ببکتشی ّب سا تَضیح دّذ  -2-6

 

 

 اثش ػَاهل فیضیىی ٍ ؿیویبیی ثش هیىشٍاسگبًیؼن ّب :ػَم ّذف ولی خلؼِ

 

 :ػَماّذاف ٍیظُ خلؼِ 

آؿٌبیی فشاگیش ثب ٍاطُ ّبی هشثَط ایي خلؼِ : 3-1

آؿٌبیی ثب دیٌبهیؼن هشثَط ثِ اػششیلیضاػیَى ٍ ضذ ػفًَی وشدى : 3-2

آؿٌبیی ثب فبوشَس ّبی هَثش ثش ضذ ػفًَی وٌٌذُ ّب : 3-3

آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی اسصیبثی لذسر ضذػفًَی وٌٌذُ ّب : 3-4

آؿٌبیی ثب هىبًیؼن اثش ضذ ػفًَی وٌٌذُ ّب : 3-5

آؿٌبیی ثب وبسثشد ّبی هْن ضذ ػفًَی وٌٌذُ ّب : 3-6

آؿٌبیی ثب سٍؽ ّب هىبًیؼن ضذ ػفًَی وٌٌذُ ّبی فیضیىی : 3-7

ًبیی ثب هىبًیؼن ّبی همبٍهز ثِ ضذ ػفًَی وٌٌذُ ّب آؽ: 3-8

 

دس دبیبى داًـدَ لبدس ثبؿذ 

فشاگیش ٍاطُ ّبی هشبَط بِ ایي جلؼِ سا تؼشیف ًوبیذ  -3-1

فشاگیش تفبٍت ّبی ضذ ػفًَی کٌٌذُ ّب ٍ اػتشیل کٌٌذُ ّب سا بذاًذ  -3-2

ُ ّب هی گشدد سا رکش ًوبیذ فشاگیش فبکتَس ّبیی سا کِ ببػث کبّؾ کبسایی ضذ ػفًَی کٌٌذ -3-3



فشاگیش سٍؽ ّبی اػتبًذاسد اسصیببی تَاى ضذ ػفًَی کٌٌذُ ّب سا بذاًذ  -3-4

فشاگیش هکبًیؼن ّبی اثش ضذ ػفًَی کٌٌذُ ّب سا بذاًذ  -3-5

فشاگیش کبسبشد ّبی هْن ضذ ػفًَی کٌٌذُ ّب سا بذاًذ  -3-6

کی سا بذاًذ فشاگیش هکبًیؼن ّبی اثش ضذ ػفًَی کٌٌذُ ّبی فیضی -3-7

 فشاگیش هکبًیؼن ّبی هقبٍهت بِ ضذ ػفًَی کٌٌذُ سا بذاًذ -3-8

 

 آؿٌبیی فشاگیش ثب آًشی ثیَسیه ّب ٍ هىبًیؼن ّبی همبٍهز :چْبسم ّذف ولی خلؼِ

 

 :چْبسماّذاف ٍیظُ خلؼِ 

ثی  ٍ ٍاطُ ّبی هشذاٍل دس ایي هجحث ثِ ٍیظُ ػویز اًشخب آؿٌبیی فشاگیش ثب سؼشیف آًشی ثیَسیه: 4-1

آؿٌبیی ثب سفبٍر ّبی ػلَل ّبی دشٍوبسیَر ٍ یَوبسیَر وِ ثبػث ػویز اًشخبلی هی گشدد : 4-2

  آؿٌبیی ثب هىبًیؼن ّبی اثش آًشی ثیَسیه ّب: 4-3

آؿٌبیی فشاگیش ثب هىبًیؼن ّبی همبٍهز ثبوششی ثِ آًشی ثیَسیه ّب : 4-4

 ی ٍ غـب ػیشَدالػویآؿٌبیی ثب آًشی ثیَسیه ّبی هَثش ثش ػبخز دیَاسُ ػلَل: 4-5

آؿٌبیی فشاگیش ثب آًشی ثیَسیه ّب هَثش ثش ػبخز دشٍسئیي ٍ هىبًیؼن دلیك آى ّب  : 4-6

آؿٌبیی فشاگیش ثب هىبًیؼن ّبی همبٍهز ثِ آًشی ثیَسیه ّبی هَثش ثش ػبخز دشٍسئیي : 4-7

ٍ هىبًیؼن ّبی دلیك  (DNA  ٍRNA)آؿٌبیی فشاگیش ثب آًشی ثیَسیه ّبی هَثش ثش ػبخز اػیذ ًَولئیه  : 4-8

آى ّب 

آؿٌبیی فشاگیش ثب هىبًیؼن ّب همبٍهز ثِ آًشی ثیَسیه ّبی هَثش ثش ػبخز اػیذ ًَولئیه : 4-9

آؿٌبیی فشاگیش ثب آًشی  هشبثَلیز ّب : 4-10

آؿٌبیی ثب هىبًیؼن ّبی همبٍهز ثِ آًشی ثیَسیه ّبی آًشی هشبثَلیز : 4-11

ٍسیه ّب ٍ هىبًیؼن ّبی همبٍهز ثِ آى ّب   آؿٌبیی فشاگیش ثب  ػبیش آًشی ثی: 4-12

 

دس دبیبى داًـدَ لبدس ثبؿذ 

فشاگیش آًتی بیَتیک سا تؼشیف ًوبیذ ٍ لغبت هتذاٍل دس هبحث آًتی بیَتیک ّب سا بذاًذ  -4-1

هی  ػویت اًتخببی سا بذاًذ ٍ تفبٍت ّبی ػلَل ّبی  پشٍکبسیَت ٍ یَکبسیَت کِ ببػث ػویت اًتخببی آًتی بیَتیک ّب-4-2

گشدد رکش ًوبیذ 

فشاگیش هکبًیؼن ّبی اثش آًتی بیَتیک ّب سا بذاًذ  -4-3

فشاگیش هکبًیؼن ّب هقبٍهت ببکتشی ّبی ًؼبت بِ آًتی بیَتیک ّب سا رکش ًوبیذ  -4-4

 رکش ًوبیذفشاگیش اًَاع آًتی بیَتیک ّبی هَثش بش ػبخت دیَاسُ ػلَلی ٍ غـب ػیتَپالػوی سا بذاًذ ٍ هکبًیؼن اثش آًْب سا  -4-5

 فشاگیش اًَاع آًتی بیَتیک ّبی هَثش بش ػبخت پشٍتئیي بـٌبػذ ٍ هکبًیؼن آى ّب سا رکش ًوبیذ -4-6

فشاگیش هکبًیؼن  ّبی هقبٍهت بِ ایي دػتِ اص آًتی بیَتیک ّب سا رکش ًوبیذ  -4-7

ى ّب سا رکش ًوبیذ فشاگیش آًتی بیَتیک ّبی هَثش بش ػبخت اػیذ ًَکلئیک سا بـٌبػذ ٍ هکبًیؼن دقیق آ -4-8

فشاگیش هکبًیؼن ّبی هقبٍهت بِ آًتی بیَتیک ّبی ایي دػتِ سا رکش ًوبیذ  -4-9

فشاگیش آًتی بیَتیک ّب آًتی هتببَلیت سا بـٌبػذ ٍ هکبًیؼن دقیق آى ّب  سا بذاًذ  -4-10

فشاگیش هکبًیؼن ّبی هقبٍهت بِ آًتی هتببَلیت ّب سا بذاًذ  -4-11

ثش ٍ هکبًیؼن هقبٍهت بِ کلَفبصهیي ٍ پیشاصیي آهیذ سا بذاًذ فشاگیش هکبًیؼن ا -4-12

 

 

 

 



 

 

 آؿٌبیی فشاگیشاى ثب طًشیه هیىشٍاسگبًیؼن ّب :دٌدنّذف ولی خلؼِ 

 

 :دٌدناّذاف ٍیظُ خلؼِ 

آؿٌبیی فشاگیش ثب ٍیظگی ّبی ولی طًَم ثبوششی ّب : 5-1

آؿٌبیی فشاگیش ثب سفبٍر وشٍهَصٍم ٍ دالػویذ : 5-2

ٍ آًضین ّب دخبلز وٌٌذُ دس سغییش ٍ سٌظین آى  DNAفشاگیش ثب سَدَلَطی  آؿٌبیی: 5-3

آؿٌبیی فشاگیش ثب ولیبر ّوبًٌذ ػبصی، سًٍَیؼی ٍ سشخوِ دس ثبوششی ّب : 5-4

آؿٌبیی فشاگیش ثب اًَاع هَسبػیَى : 5-5

آؿٌبیی فشاگیش ثب سٍؽ ّبی سشهین هَسبػیَى ّب : 5-6

ی اًشمبل طى دس ثبوششی ّب آؿٌبیی فشاگیش ثب اًَاع سٍؽ ّب: 5-7

آؿٌبیی فشاگیش ثب ایٌشگشٍى ّب ٍ اّویز آى ّب دس ثبوششی ّب : 5-8

آؿٌبیی فشاگیش ثب ػبخشبس، ٍیظگی ٍ اّویز خضایش دبسَطًؼیشِ : 5-9

 

دس دبیبى داًـدَ لبدس ثبؿذ 

 فشاگیش ٍیظگی ّبی کلی طًَم ببکتشی سا ؿشح دّذ -5-1

الػویذ سا بذاًذ فشاگیش تفبٍت ّبی کشٍهَصٍم ٍ پ-5-2

سا بذاًذ ٍ آًضین ّبی دخبلت کٌٌذُ دس تٌظین آى سا رکش ًوبیذ  DNAفشاگیش تَپَلَطی  -5-3

بذاًذ  ٍ آًضین ّبی دخبلت کٌٌذُ دس ایي هشاحل سا فشاگیش کلیبت ّوبًٌذ ػبصی، سًٍَیؼی، ٍ تشجوِ سا دس ببکتشی ّب -5-4

فشاگیش اًَاع هَتبػیَى ّب سا رکش کٌذ  -5-5

ساگیش سٍؽ ّبی تشهین سا بذاًذ ف -5-6

فشاگیش سٍؽ ّبی اًتقبل طى دس ببکتشی ّب ؿبهل تشًغ داکـي، کبًظٍگیـي ٍ تشاًغ فَسهیـي سا بذاًذ  -5-7

فشاگیش ایٌتگشٍى ّب سا بـٌبػذ ٍ اّویت آى ّب سا ؿشح دّذ  -5-8

دّذ   فشاگیش ػبختبس ٍ ٍیظگی جضایش پبتَطًؼیتِ سا بذاًذ ٍ اّویت آى ّب سا ؿشح -5-9

 

 

 هىبًیؼن ّب ثیوبسی صایی ثبوششی ّب فلَس ًشهبل ٍ آؿٌبیی فشاگیش ثب :ؿـنّذف ولی خلؼِ 

 

 :ؿـناّذاف ٍیظُ خلؼِ 

آؿٌبیی فشاگیش ثب ٍیشٍالًغ ٍ دبسَطًیؼیشِ ٍ سفبٍر ّبی آًْب : 6-1

آؿٌبیی فشاگیش ثب سٍؽ ّبی ٍسٍد ثبوششی ثِ ثذى : 6-2

ال ثیوبسی ّبی ػفًَی  آؿٌبیی فشاگیش ثب سٍؽ ّبی اًشك: 6-3

آؿٌبیی فشاگیش ثب اّویز چؼجٌذگی ثبوششی ّب ثِ ثبفز ّذف ٍ سٍؽ ّب آى : 6-4

آؿٌبیی فشاگیش ثب اًذٍسَوؼیي ٍ اّیوز آى دس ثیوبسیضایی : 6-5

دس ثیوبسیضایی ثبوششی ّب ( invasion)آؿٌبیی فشاگیش ثب سْبخن : 6-6

ٍ خبسج ػلَلی ٍ سفبٍر ّبی آًْب آؿٌبیی فشاگیش ثب ثبوششی ّبی داخل ػلَلی : 6-7

 آؿٌبیی فشاگیش ثب ساُ ّبی فشاس اص ػیؼشن ایوٌی هیضثبى: 6-8

 آؿٌبیی فشاگیش بب فلَس ًشهبل ٍ اّویت آى دس ػالهت اًؼبى ٍ بیوبسی صایی : 6-9

دس دبیبى داًـدَ لبدس ثبؿذ 



دّذ  فشاگیش ٍیشٍالًغ ٍ دبسَطًیؼیشِ  سا ثـٌبػذ ٍ سفبٍر ّبی آًْب سا ؿشح -6-1

فشاگیش سٍؽ ّبی ٍسٍد ثبوششی ثِ ثذى سا روش ًوبیذ  -6-2

فشاگیش سٍؽ ّبی اًشمبل ثیوبسی ّبی ػفًَی سا ثذاًذ  -6-3

فشاگیش اّویز چؼجٌذگی ثبوششی ّب ثِ ثبفز ّذف ٍ سٍؽ ّب آى سا ؿشح دّذ  -6-4

ّب ؿشح دّذ فشاگیش ػبخشبس اًذٍسَوؼیي سا ثذاًذ ٍ اّیوز آى  سا دس ثیوبسیضایی ثبوششی  -6-5

دس ثیوبسیضایی ثبوششی ّب سا ؿشح دّذ ( invasion)فشاگیش  ًمؾ سْبخن  -6-6

فشاگیش ثبوششی ّبی داخل ػلَلی ٍ خبسج ػلَلی سا ثـٌبػذ ٍ سفبٍر ّبی آًْب روش ًوبیذ  -6-7

 فشاگیش ساُ ّبی فشاس اص ػیؼشن ایوٌی هیضثبى سا وِ سَػظ ثبوششی ّبی اػشفبدُ هی ؿَد ثذاًذ -6-8

فشاگیش فلَس ًشهبل ٍ اّویز آى دس ػالهز اًؼبى ٍ ثیوبسی صایی سا ثـٌبػذ : 6-9

 

 ٍ اًششٍوَوبػِ اػششدشَوَوبػِّبی آؿٌبیی فشاگیش ثب ثبوششی ّبی خبًَادُ  :ّفشنّذف ولی خلؼِ 

 

 :ّفشناّذاف ٍیظُ خلؼِ 

آؿٌبیی فشاگیش ثب ػیؼشوبسیه خبًَادُ اػششدشَوَوبػِ  : 7-1

ثب ادیذهیَلَطی اػششدشَوَوَع دبیَطًض آؿٌبیی فشاگیش : 7-2

آؿٌبیی فشاگیش ثب ػالئن ثبلیٌی ٍ ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ اػششدشَوَوَع دبیَطًض : 7-3

آؿٌبیی فشاگیش ثب فبوشَس ّبی ٍیشٍالًغ ثبوششی ٍ وبسوشد ّش یه اص آًْب : 7-4

ًض  آؿٌبیی فشاگیش ثب سٍؽ ّبی سـخص آصهبیـگبّی اػششدشَوَوَع دبیَط: 7-5

آؿٌبیی فشاگیش ثب سٍؽ ّبی دسهبى ػفًَز ّبی ًبؿی اص اػششدشَوَوَع دبیَطًض : 7-6

آؿٌبیی فشاگیش ثب اػششدشَوَوَع آگبالوشیِ : 7-7

آؿٌبیی فشاگیش ثب ػالهز ّبی ثبلیٌی ٍ ثیوبسی ّبی ایدبد سَػظ اػششدشَوَوَع آگبالوشیِ : 7-8

ایي ثبوششی   آؿٌبیی فشاگیش ثب سٍؽ ّبی سـخیص آصهبیـگبّی: 7-9

 آؿٌبیی فشاگیش ثب سٍؽ ّبی دیؾ گیشی ٍ ٍاوؼیٌبػیَى ثش ضذ اػششدشَوَوَع آگبالوشیِ: 7-10

آؿٌبیی فشاگیش ثب ایذذهیَلَطی خبًَادُ اًششٍوَوبػِ ٍ گًَِ ّبی ؿبیغ آى : 7-11

ی اًششوَوَع آؿٌبیی فشاگیش ثب ػالهز ّبی ثبلیٌی ٍ ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ گًَِ ّبی ثیوبسی صا: 7-12

آؿٌبیی فشاگیش ثب فبوشَس ّبی ٍیشٍالًغ گًَِ ّبی اًششٍوَوَع ٍ وبسوشد ّش یه اص آًْب : 7-13

آؿٌبیی فشاگیش ثب سٍؽ ّبی سـخیص آصهبیـگبّی خبًَادُ اًششٍوَوبػِ  : 7-14

 آؿٌبیی ثب همبٍهز ّبی ؿبیغ ًَهَوَوَع ٍ خبًَادُ اًششٍوَوبػِ: 7-15

 

د دس دبیبى داًـدَ لبدس ثبؽ

فشاگیش ػیؼشوبسیه خبًَادُ اػششدشَوَوبػِ سا ثذاًذ :  7-1

فشاگیش ادیذهیَلَطی اػششدشَوَوَع دبیَطًض سا ؿشح دّذ : 7-2

فشاگیش ػالئن ثبلیٌی ٍ ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ اػششدشَوَوَع دبیَطًض سا ثـٌبػذ : 7-3

د ّش یه اص آًْب ثذاًذ فشاگیش فبوشَس ّبی ٍیشٍالًغ اػششدشَوَوَع دبیَطًض ٍ وبسوش: 7-4

فشاگیش سٍؽ ّبی سـخص آصهبیـگبّی اػششدشَوَوَع دبیَطًض سا روش وٌذ : 7-5

فشاگیش سٍؽ ّبی دسهبى ػفًَز ّبی ًبؿی اص اػششدشَوَوَع دبیَطًض ؿشح دّذ : 7-6

فشاگیش خصَصیبر اػششدشَوَوَع آگبالوشیِ سا ثذاًذ : 7-7

ایدبد سَػظ اػششدشَوَوَع آگبالوشیِ سا ثـٌبػذ  فشاگیش ػالهز ّبی ثبلیٌی ٍ ثیوبسی ّبی: 7-8

فشاگیش سٍؽ ّبی سـخیص آصهبیـگبّی ایي ثبوششی سا ؿشح دّذ : 7-9



 فشاگیش سٍؽ ّبی دیؾ گیشی ٍ ٍاوؼیٌبػیَى ثش ضذ اػششدشَوَوَع آگبالوشیِ سا ثذاًذ: 7-10

اًذ فشاگیش ایذذهیَلَطی خبًَادُ اًششٍوَوبػِ ٍ گًَِ ّبی ؿبیغ آى سا ثذ: 11--7

فشاگیش ػالهز ّبی ثبلیٌی ٍ ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ گًَِ ّبی ثیوبسی صای اًششوَوَع سا ثذاًذ : 7-12

فشاگیش فبوشَس ّبی ٍیشٍالًغ گًَِ ّبی اًششٍوَوَع ٍ وبسوشد ّش یه اص آًْب سا ثذاًذ : 7-13

فشاگیش سٍؽ ّبی سـخیص آصهبیـگبّی خبًَادُ اًششٍوَوبػِ سا ثذاًذ : 7-14

 فشاگیش همبٍهز ّبی ؿبیغ ًَهَوَوَع ٍ خبًَادُ اًششٍوَوبػِ سا ثذاًذ: 7-15

 

 

 

 آؿٌبیی فشاگیش ثب خبًَادُ اػشبفیلَوَوبػِ :ّـشنّذف ولی خلؼِ 

 

 :ّـشناّذاف ٍیظُ خلؼِ 

آؿٌبیی فشاگیش ثب عجمِ ثٌذی خبًَادُ اػشبفیلَوَوبػِ : 8-1

ٍسئَع آؿٌبیی فشاگیش ثب ادیذهیَلَطی اػشبفیلَوَوَع ا: 8-2

آؿٌبیی فشاگیش ثب ػالهز ّبی ثبلیٌی ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ اػشبفیلَوَوَع اٍسئَع : 8-3

آؿٌبیی فشاگیش ثب فبوشَس ّبی ٍیشٍالًغ ثبوششی ٍ وبسوشد ّبی ّش یه اص آًْب : 8-4

آؿٌبیی فشاگیش ثب ػَدش آًشی طى ٍ سفبٍر ّبی آى ثب آًشی طى : 8-5

ای سـخیص آصهبیـگبّی اػشبفیلَوَوَع اٍسئَع  آؿٌبیی فشاگیش ثب سٍؽ ُ: 8-6

آؿٌبیی فشاگیش ثب سٍؽ ّبی دسهبى ػفًَز ّبی ًبؿی اص اػشبفیلَوَوَع اٍسئَع : 8-7

آؿٌبیی ثب  همبٍهز ّبی ؿبیغ ایي ثبوششی : 8-8

آؿٌبیی ثب ادیذهیَلَطی اػشبفیلَوَوَع ػبدشٍفیشیىَع ٍ اػشبفیلَوَوَع ادیذسهیذیغ : 8-9

ػالئن ثبلیٌی ٍ ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ ایي دٍ گًَِ  آؿٌبیی ثب: 8-10

 آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی سـخص آصهبیـگبّی دٍ گًَِ فَق: 8-11

 

دس دبیبى داًـدَ لبدس ثبؿذ 

فشاگیش عجمِ ثٌذی خبًَادُ اػشبفیلَوَوبػِ سا ثذاًذ : 8-1

فشاگیش ادیذهیَلَطی اػشبفیلَوَوَع اٍسئَع سا ؿشح دّذ : 8-2

الهز ّبی ثبلیٌی ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ اػشبفیلَوَوَع اٍسئَع سا ثـٌبػذ فشاگیش ع: 8-3

فشاگیش فبوشَس ّبی ٍیشٍالًغ ثبوششی ٍ وبسوشد ّبی ّش یه اص آًْب سا ثذاًذ : 8-4

فشاگیش ػَدش آًشی طى ٍ سفبٍر ّبی آى ثب آًشی طى سا ثذاًذ : 8-5

ٍع اٍسئَع سا ؿشح دّذ فشاگیش سٍؽ ّبی سـخیص آصهبیـگبّی اػشبفیلَوَن: 8-6

فشاگیش سٍؽ ّبی دسهبى ػفًَز ّبی ًبؿی اص اػشبفیلَوَوَع اٍسئَع سا ثـٌبػذ : 8-7

فشاگیش همبٍهز ّبی ؿبیغ ایي ثبوششی سا ثذاًذ : 8-8

فشاگیش ادیذهیَلَطی اػشبفیلَوَوَع ػبدشٍفیشیىَع ٍ اػشبفیلَوَوَع ادیذسهیذیغ سا ثذاًذ : 8-9

یٌی ٍ ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ ایي دٍ گًَِ آؿٌب گشدد فشاگیش ثب ػالئن ثبل: 8-10

 فشاگیش سٍؽ ّبی سـخص آصهبیـگبّی دٍ گًَِ فَق سا ؿشح دّذ: 8-11

 

 

 



 1 آؿٌبیی ثب ثبوششی ّبی خبًَادُ اًششٍثبوششیبػِ :ًْنّذف ولی خلؼِ 

 

 :ّنىاّذاف ٍیظُ خلؼِ 

ُ آؿٌبیی فشاگیش ثب عجمِ ثٌذی خبًَادُ اًششٍثبوششیبع: 9-1

آؿٌبیی فشاگیش ثب گًَِ ّبی ؿبیغ ٍ ثیوبسیضایی ایي خبًَادُ : 9-2

آؿٌبیی فشاگیش ثب فبوشَس ّبی ٍیشٍالًغ ثبوششی ّبی ایي خبًَادُ : 9-3

آؿٌبیی ثب ػبخشوبى ٍ وبسوشد ثیوبسی صایی اًذٍسَوؼیي ایي ثبوششی ّب : 9-4

آؿٌبیی ثب دبسَطًض  ایوٌی صایی خٌغ اؿشیـیب : 9-5

ثب دبسَسبیخ ّبی ػبهل ػفًَز ّبی سٍدُ ای اؿشیـیب والی آؿٌبیی : 9-6

آؿٌبیی ثب فبوشَس ّبی ثیوبسیضایی اؿشیـیب والی ػبهل ػًَز ّبی ادساسی : 9-7

آؿٌبیی ثب ػالئن ثبلیٌی ػفًَز ّبی ًبؿی اص اؿشیـیب : 9-8

آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی سـخیص آصهبیـگبّی ػفًَز ّبی ًبؿی اص اؿشیـیب : 9-9

ثب دبسَطًض ٍ ثیوبسیضایی ػبلوًَال آؿٌبیی : 9-10

آؿٌبیی ثب ػالئن ثیوبسی ایدبد ؿذُ سَػظ گًَِ ّبی ؿبیغ ػبلوًَال : 9-11

آؿٌبیی ثب دسهبى ٍ دیؾ گیشی ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ ػبلوًَال : 9-12

آؿٌبیی ثب ثیوبسیضایی ٍ فبوشَس ّبی ٍیشٍالًغ گًَِ ّبی  ؿبیغ ؿیگال  : 9-13

الئن ثبلیٌی ػفًَز ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ ؿیگال آؿٌبیی ثب ع: 9-14

 آؿٌبیی ثب دسهبى ػفًَز ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ ؿیگال ٍ دیؾ گیشی اص آى: 9-15

 

دس دبیبى داًـدَ لبدس ثبؿذ 

سا ثذاًذ  عجمِ ثٌذی خبًَادُ اًششٍثبوششیبػِ: 9-1

آؿٌب ؿَد  فشاگیش ثب گًَِ ّبی ؿبیغ ٍ ثیوبسیضایی ایي خبًَادُ: 9-2

سا ثـٌبػذ  ساگیش فبوشَس ّبی ٍیشٍالًغ ثبوششی ّبی ایي خبًَادُف: 9-3

سا ثذاًذ  ػبخشوبى ٍ وبسوشد ثیوبسی صایی اًذٍسَوؼیي ایي ثبوششی ّب فشاگیش: 9-4

سا ؿشح دّذ  ایوٌی صایی خٌغ اؿشیـیب  ٍ دبسَطًض فشاگیش: 9-5

ؿٌبػذ سا ة دبسَسبیخ ّبی ػبهل ػفًَز ّبی سٍدُ ای اؿشیـیب والی فشاگیش: 9-6

سا ثذاًذ  ًٍز ّبی ادساسیففبوشَس ّبی ثیوبسیضایی اؿشیـیب والی ػبهل ع فشاگیش: 9-7

سا روش وٌذ  ػالئن ثبلیٌی ػفًَز ّبی ًبؿی اص اؿشیـیب فشاگیش: 9-8

سا ثـٌبػذ  سٍؽ ّبی سـخیص آصهبیـگبّی ػفًَز ّبی ًبؿی اص اؿشیـیب فشاگیش: 9-9

سا ثذاًذ  هًَالدبسَطًض ٍ ثیوبسیضایی ػبل فشاگیش: 9-10

سا ثـٌبػذ  ػالئن ثیوبسی ایدبد ؿذُ سَػظ گًَِ ّبی ؿبیغ ػبلوًَال فشاگیش: 9-11

سا ؿشح دّذ  دسهبى ٍ دیؾ گیشی ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ ػبلوًَال فشاگیش: 9-12

 

 

 ، ٍیجشٍ ٍ ایشٍهًَبع 2آؿٌبیی ثبوششی ّبی خبًَادُ اًششٍثبوششیبػِ :دّنّذف ولی خلؼِ 

 

 :دّنطُ خلؼِ اّذاف ٍی

آؿٌبیی ثب ثیوبسیضایی ٍ فبوشَس ّبی ٍیشٍالًغ گًَِ ّبی  ؿبیغ ؿیگال سا ثذاًذ : 10-1

آؿٌبیی ثب ػالئن ثبلیٌی ػفًَز ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ ؿیگال سا ثـٌبػذ : 10-2



  آؿٌبیی ثب دسهبى ػفًَز ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ ؿیگال ٍ دیؾ گیشی اص آى سا ثذاًذ: 10-3

ا ادیذهیَلَطی ؿیگلَص آؿٌبیی ة: 10-4

آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی آصهبیـگبّی سـخیص ؿیگال  : 10-5

آؿٌبیی ثب دبسَطًض ٍ ایوٌی ًؼجز ثِ یشػیٌیب : 10-6

آؿٌبیی ثب ادیذهیَلَطی ٍ اًشـبس خغشافیبیی عبػَى : 10-7

آؿٌبیی ثب ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ گًَِ ّبی هخشلف یشػیٌیب ثِ ٍیظُ عبػَى : 10-8

ػبیش گًَِ ّبی خبًَادُ  ، سٍؽ ّبی دسهبى ٍ دیؾ گیشیاّویز ثیوبسیضایی ،ؿٌبیی ثب خصَصیبر ولیآ: 10-9

اًششٍثبوششیبػِ ؿبهل ولجؼیال، دشٍسئَع، اًششٍثبوشش، ػیششٍثبوششی، هَسگبًال ٍ ػشاؿیب 

آؿٌبیی ثب ػیؼشوبسیه ثبوششی ّبی ٍیجشیَ ٍ ایشٍهًَبع : 10-10

هبسی صایی ثب سبویذ ثش سَوؼیي ٍیجشیَولشا  آؿٌبیی ثب هىبًیؼن ّبی ثی: 10-11

آؿٌبیی ثب ػالهز ّبی ثبلیٌی ٍ ادیذهیَلَطی ٍثب  : 10-12

ٍثب  ّیآؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی سـخیص آصهبیـگب: 10-13

آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی دیؾ گیشی ٍ دسهبى ّبی داسٍیی ٍ غیش داسٍیی ٍثب : 10-14

، ثیوبسی ّب، سـخیص ٍ دسهبى ثیوبسی ّبی ًبؿی اص ثبوششی ّبی آؿٌبیی ثب ادیذهیَلَطی، ػالهز ّبی ثبلیٌی: 10-15

  خبًَادُ ایشٍهًَبداػِ ٍ دلضیَهًَبع 

 

 

دس دبیبى داًـدَ لبدس ثبؿذ 

فشاگیشا ثیوبسیضایی ٍ فبوشَس ّبی ٍیشٍالًغ گًَِ ّبی  ؿبیغ ؿیگال سا ثذاًذ : 10-1

ا ثـٌبػذ فشاگیش ػالئن ثبلیٌی ػفًَز ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ ؿیگال س: 10-2

  فشاگیش دسهبى ػفًَز ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ ؿیگال ٍ دیؾ گیشی اص آى سا ثذاًذ: 10-3

ؿشح دّذ  ادیذهیَلَطی ؿیگلَص فشاگیش: 10-4

ثـٌبػذ سٍؽ ّبی آصهبیـگبّی سـخیص ؿیگال  فشاگیش: 10-5

ثذاًذ  دبسَطًض ٍ ایوٌی ًؼجز ثِ یشػیٌیب فشاگیش: 10-6

سا ثذاًذ  اًشـبس خغشافیبیی عبػَىا ادیذهیَلَطی ٍ فشاگیش: 10-7

سا ؿشح دّذ  ا ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ گًَِ ّبی هخشلف یشػیٌیب ثِ ٍیظُ عبػَىفشاگیش: 10-8

ػبیش گًَِ ّبی خبًَادُ  ، سٍؽ ّبی دسهبى ٍ دیؾ گیشیاّویز ثیوبسیضایی ،ا خصَصیبر ولیفشاگیش: 10-9

سا ثذاًذ  اوشش، ػیششٍثبوششی، هَسگبًال ٍ ػشاؿیباًششٍثبوششیبػِ ؿبهل ولجؼیال، دشٍسئَع، اًششٍة

سا ثذاًذ  ٍیجشیَ ّب ٍ ایشٍهًَبعفشاگیش ػیؼشوبسیه : 10-10

فشاگیش هىبًیؼن ّبی ثیوبسی صایی ثب سبویذ ثش سَوؼیي ٍیجشیَولشا سا روش وٌذ : 10-11

فشاگیش ػالهز ّبی ثبلیٌی ٍ ادیذهیَلَطی ٍثب سا ثـٌبػذ : 10-12

ٍثب سا ثذاًذ  ّیّبی سـخیص آصهبیـگب فشاگیش سٍؽ: 10-13

فشاگیش سٍؽ ّبی دیؾ گیشی ٍ دسهبى ّبی داسٍیی ٍ غیش داسٍیی ٍثب سا روش وٌذ : 10-14

اوششی ّبی فشاگیش ادیذهیَلَطی، ػالهز ّبی ثبلیٌی، ثیوبسی ّب، سـخیص ٍ دسهبى ثیوبسی ّبی ًبؿی اص ة: 10-15

 ثذاًذخبًَادُ ایشٍهًَبداػِ سا 

 

 

 آؿٌبیی ثب ثبوششی ّبی خبًَادُ ثبػیالػِ :دّنیبصُ ّذف ولی خلغ

 



 :یبصدّناّذاف ٍیظُ خلؼِ 

آؿٌبیی ثب عجمِ ثٌذی خبًَادُ ثبػیالػِ : 11-1

آؿٌبیی ثب ادیذهیَلَطی ثبػیلَع آًششاػیغ : 11-2

آؿٌبیی ثب ػالهز ّبی ثبلیٌی ٍ ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ ثبػیلَع آًششاػیغ : 11-3

اوشَس ّبی ثیوبسی صایی ثبوششی ٍ وبسوشد ّش یه اص آًْب آؿٌبیی ثب ف: 11-4

آؿٌبیی ثب هىبًیؼن ٍ ایوٌی صایی سَوؼیي آًششاوغ : 11-5

آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی سـخیص آصهبیـگبّی ثبػیلَع آًششاػیغ : 11-6

آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی دیؾ گیشی ٍ دسهبى ػیبُ صخن : 11-7

آؿٌبیی ثب ادیذهیَلَطی ثبػیلَع ػشئَع : 11-8

آؿٌبیی ثب ػالهز ّبی ثبلیٌی ٍ ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ ثبػیلَع ػشئَع : 11-9

آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی سـخیص آصهبیـگبّی ثبػیلَع ػشئَع : 11-10

آؿٌبیی ثب اّویز، ثیوبسیضایی، سـخیص ٍ دسهبى ػفًَز ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ ػبیش گًَِ ّبی ثبػیلَع : 11-11

 

 

دس دبیبى داًـدَ لبدس ثبؿذ 

فشاگیش  عجمِ ثٌذی خبًَادُ ثبػیالػِ سا ثذاًذ : 11-1

فشاگیش ادیذهیَلَطی ثبػیلَع آًششاػیغ سا ؿشح دّذ : 11-2

فشاگیش ػالهز ّبی ثبلیٌی ٍ ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ ثبػیلَع آًششاػیغ سا روش وٌذ : 11-3

ثذاًذ فشاگیش فبوشَس ّبی ثیوبسی صایی ثبوششی ٍ وبسوشد ّش یه اص آًْب سا : 11-4

فشاگیش هىبًیؼن ٍ ایوٌی صایی سَوؼیي آًششاوغ سا ؿشح دّذ : 11-5

فشاگیش سٍؽ ّبی سـخیص آصهبیـگبّی ثبػیلَع آًششاػیغ سا ثـٌبػذ : 11-6

فشاگیش سٍؽ ّبی دیؾ گیشی ٍ دسهبى ػیبُ صخن سا ثذاًذ : 11-7

فشاگیش ادیذهیَلَطی ثبػیلَع ػشئَع سا ثذاًذ : 11-8

سا ثـٌبػذ  ی ثبلیٌی ٍ ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ ثبػیلَع ػشئَعفشاگیش ػالهز ّب: 11-9

سا روش وٌذ  سٍؽ ّبی سـخیص آصهبیـگبّی ثبػیلَع ػشئَع گیشافش: 11-10

سا ثذاًذ  اّویز، ثیوبسیضایی، سـخیص ٍ دسهبى ػفًَز ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ ػبیش گًَِ ّبی ثبػیلَع فشاگیش: 11-11

 

 ی ثب وَسیٌِ ثبوششیبػِ، الوشَثبػیل، لیؼششیب ٍ اسیضیذلَسشیىغآؿٌبی :دٍاصدّنّذف ولی خلؼِ 

 

 :دٍاصدّناّذاف ٍیظُ خلؼِ 

آؿٌبیی ثب ػیؼشوبسیه وَسیٌِ ثبوششیبػِ : 12-1

آؿٌبیی ثب فیضیَلَطی ٍ هشبثَلیؼن وَسیٌِ ثبوششیبػِ : 12-2

آؿٌبیی ثب ادیذهجَلَطی ثیوبسی دیفششی : 12-3

ایي ثبوششی  آؿٌبیی ثب دبسَطًض ٍ ایوٌی: 12-4

آؿٌبیی ثب اّویز ٍ دبسَطًض سَوؼیي وَسیٌِ ثبوششیَم دیفششیِ : 12-5

آؿٌبیی ثب ػالهز ّبی ثبلیٌی ٍ سٍؽ ّبی اًشمبل دیفششی : 12-6

آؿٌبیی ثب اّویز سـخیص ػشیغ آصهبیـگبّی ٍ سٍؽ ّبی ثبلیٌی ٍ آصهبیـگبّی سـخیص دیفششی : 12-7

ًبػیَى دیفششی آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی وٌششل ٍ ٍاوؼی: 12-8

آؿٌبیی ثب دسهبى ّبی داسٍیی ٍ غیش داسٍیی دیفششی : 12-9



آؿٌبیی ثب ٍیظگی ّب، ادیذهیَلَطی ٍ ػیؼشوبسیه لیؼششیب، اسیضیذلَسشیىغ ٍ الوشَثبػیل ّب : 12-10

آؿٌبیی ثب دبسَطًض، ثیوبسی ّب ٍ ایوٌی ثش ضذ ثبوششی ّبی لیؼششیب، اسیضیذلَسشیىغ ٍ الوشَثبػیل ّب : 12-11

آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی دیؾ گیشی، دسهبى ٍ سـخیص آصهبیـگبّی لیؼششیب، اسیضیذلَسشیىغ ٍ الوشَثبػیل ّب : 12-12

 آؿٌبیی ثب ثیوبسی لیؼششیَص، سـخیص ٍ دسهبى آى : 12-13

 

دس دبیبى داًـدَ لبدس ثبؿذ 

فشاگیش ػیؼشوبسیه وَسیٌِ ثبوششیبػِ سا ثذاًذ : 12-1

ثَلیؼن وَسیٌِ ثبوششیبػِ سا ثذاًذ فشاگیش فیضیَلَطی ٍ هشب: 12-2

فشاگیش ادیذهجَلَطی ثیوبسی دیفششی سا روش وٌذ : 12-3

فشاگیش دبسَطًض ٍ ایوٌی ایي ثبوششی سا ؿشح دّذ :  12-4

فشاگیش اّویز ٍ دبسَطًض سَوؼیي وَسیٌِ ثبوششیَم دیفششیِ سا ثذاًذ : 12-5

ی سا ثـٌبػذ فشاگیش ػالهز ّبی ثبلیٌی ٍ سٍؽ ّبی اًشمبل دیفشش: 12-6

فشاگیش اّویز سـخیص ػشیغ آصهبیـگبّی ٍ سٍؽ ّبی ثبلیٌی ٍ آصهبیـگبّی سـخیص دیفششی سا روش وٌذ : 12-7

فشاگیش سٍؽ ّبی وٌششل ٍ ٍاوؼیٌبػیَى دیفششی سا ثذاًذ : 12-8

فشاگیش دسهبى ّبی داسٍیی ٍ غیش داسٍیی دیفششی سا روش وٌذ : 12-9

لَطی ٍ ػیؼشوبسیه لیؼششیب، اسیضیذلَسشیىغ ٍ الوشَثبػیل ّب سا ثذاًذ فشاگیش ٍیظگی ّب، ادیذهیَ: 12-10

فشاگیش دبسَطًض، ثیوبسی ّب ٍ ایوٌی ثش ضذ ثبوششی ّبی لیؼششیب، اسیضیذلَسشیىغ ٍ الوشَثبػیل ّب سا ثذاًذ : 12-11

سَثبػیل ّب سا فشاگیش سٍؽ ّبی دیؾ گیشی، دسهبى ٍ سـخیص آصهبیـگبّی لیؼششیب، اسیضیذلَسشیىغ ٍ الن: 12-12

ثذاًذ 

 فشاگیش ثیوبسی لیؼششیَص، سـخیص ٍ دسهبى آى سا ؿشح دّذ: 12-13

 

 

 آؿٌبیی ثب ثبوششی ّبی خبًَادُ ػَدٍهًَبداػِ ٍ ّوَفیلَع ٍ دبػشَسال :ػیضدّن ّذف ولی خلؼِ

 

 :دّنػیضاّذاف ٍیظُ خلؼِ 

آؿٌبیی ثب ػیؼشوبسیه خبًَادُ ػَدٍهًَبداػِ : 13-1

هیز ٍ فیضیَلَطی ػَدٍهًَبع ایشٍطیٌَصا آؿٌبیی ثب اُ: 13-2

آؿٌبیی ثب فبوشَس ّبی ثیوبسی صایی ٍ سٍؽ ّبی همبٍهز آًشی ثیَسیىی ػَدٍهًَبع ایشٍطًیَصا  : 13-3

آؿٌبیی ثب ػالهز ّبی ثبلیٌی ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ ػَدٍهًَبع ایشٍطیٌَصا : 13-4

اع ایشٍطیٌَصا آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی سـخیص آصهبیـگبّی ػَدٍهَى: 13-5

آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی دسهبى ٍ همبٍهز ّبی آًشی ثیَسیىی ایي ثبوششی : 13-6

ّب آؿٌبیی ثب ػیؼشوبسیه ّوَفیلَع : 13-7

آؿٌبیی ثب فیضیَلَطی ٍ ًیبصهٌذی ّبی سؿذ ّوَفیلَع ّب : 13-8

آؿٌبیی ثب سغییشار آًشی طًیه ٍ دبػخ ایوًََلَطیه ثِ ثبوششی : 13-9

ادیذهیَلَطی، فبوشَس ّبی ثیوبسی صایی ٍ ػالهز ّب ثبلیٌی ٍ ثیوبسی ّبی ایدبد  ؿذُ سَػظ آؿٌبیی ثب : 13-10

ّوَفیلَع ّب 

آؿٌبیی ثب دیؾ گیشی، ٍاوؼیٌبػیَى ٍ دسهبى ثیوبسی ّبی ّوَفیلَػی : 13-11

ؿگیشی اص ثیوبسی ّبی ایدبد آؿٌبیی ثب اّویز ، ادیذهیَلَطی، ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ، سٍؽ ّبی دسهبى ٍ دی: 13-12

 ؿذُ سَػظ دبػشَسال ثب سبویذ ثش دبػشَسال هَلشَػیذا  



 

دس دبیبى داًـدَ لبدس ثبؿذ 

فشاگیش ػیؼشوبسیه خبًَادُ ػَدٍهًَبداػِ سا ثذاًذ : 13-1

فشاگیش اّویز ٍ فیضیَلَطی ػَدٍهًَبع ایشٍطیٌَصا سا ؿشح دّذ : 13-2

ػَدٍهًَبع ایشٍطًیَصا سا روش وٌذ فشاگیش فبوشَس ّبی ثیوبسی صایی : 13-3

فشاگیش ػالهز ّبی ثبلیٌی ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ ػَدٍهًَبع ایشٍطیٌَصا سا ثـٌبػذ : 13-4

فشاگیش سٍؽ ّبی سـخیص آصهبیـگبّی ػَدٍهًَبع ایشٍطیٌَصا سا ثذاًذ : 13-5

س وٌذ فشاگیش سٍؽ ّبی دسهبى ٍ همبٍهز ّبی آًشی ثیَسیىی ایي ثبوششی سا رن: 13-6

فشاگیش ػیؼشوبسیه ّوَفیلَع ّب سا ثذاًذ : 13-7

فشاگیش فیضیَلَطی ٍ ًیبصهٌذی ّبی سؿذ ّوَفیلَع ّب سا ؿشح دّذ : 13-8

فشاگیش سغییشار آًشی طًیه ٍ دبػخ ایوًََلَطیه ثِ ثبوششی سا ثـٌبػذ : 13-9

یوبسی ّبی ایدبد  ؿذُ سَػظ فشاگیش ادیذهیَلَطی، فبوشَس ّبی ثیوبسی صایی ٍ ػالهز ّب ثبلیٌی ٍ ة: 13-10

ّوَفیلَع ّب سا ثذاًذ 

فشاگیش دیؾ گیشی، ٍاوؼیٌبػیَى ٍ دسهبى ثیوبسی ّبی ّوَفیلَػی سا ثذاًذ : 13-11

فشاگیش اّویز ، ادیذهیَلَطی، ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ، سٍؽ ّبی دسهبى ٍ دیـگیشی اص ثیوبسی ّبی ایدبد : 13-12

 ٍسال هَلشَػیذا سا ثذاًذؿذُ سَػظ دبػشَسال ثب سبویذ ثش دبػز

 

 ٍ ثشٍػال اػیٌشَثبوشش ،آؿٌبیی ثب ًبیؼشیبػِ، هَساوؼال :چْبسدّنّذف ولی خلؼِ 

 

 :چْبسدّناّذاف ٍیظُ خلؼِ 

آؿٌبیی ثب ػبخشوبى ٍ ٍیظگی ّبی هیىشٍثیَلَطیه خبًَادُ ًبیؼشیبػِ : 14-1

هبسی ّبی ثِ ٍخَد آهذُ سَػظ ًبیؼشیب  گًََ آؿٌبیی ثب هىبًیؼن ّبی ثیوبسی صایی، فبوشَسّبی ٍیشٍالًغ، ثی: 14-2

سُ آ ٍ ًبیؼشیب هٌٌظیشیذیغ 

آؿٌبیی ثب ادیذهیَلَطی هٌٌظیز هٌٌگَوَوَػی  : 14-3

آؿٌبیی ثب ػالهز ّبی ثبلیٌی ٍ سٍؽ ّبی دسهبى ایي ػفًَز ّب : 14-4

اّویز ٍاوؼي ّبی آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی ایوٌی صاػیَى ٍ اّویز وذؼَل ثبوششی دس ٍاویؼٌبػیَى ٍ ًیض : 14-5

وٌظٍگِ  

آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی ثبلیٌی ٍ آصهبیـگبّی سـخیص هٌٌظیز ٍ هٌٌظیز ّبی هٌگَوَوی : 14-6

آؿٌبیی ثب ایذذهیَلَطی ػَصان : 14-7

آؿٌبیی ثب ػالهز ّبی ثبلیٌی ٍ سٍؽ ّبی دسهبى ػفًَز آى : 14-8

س ٍاوؼیٌبػیَى ٍ ًیض سٌَع آًشی طًیه آى آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی ایوًَیضاػیَى ٍ اّویز فیوجشیِ ثبوششی د: 14-9

آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی ثبلیٌی ٍ آصهبیـگبّی سـخیص ػَصان : 14-10

آؿٌبیی ثب ثیوبسی صایی، فبوشَس ّبی ٍیشٍالًغ، ادیذهیَلَطی، ػالهز ّبی ثبلیٌی ٍ دسهبى اػیٌِ سَثبوشش، : 14-11

هَساوؼال  

ؿبیغ ػبهل ثشٍػلَص  آؿٌبیی ثب ػیؼشوبسیه ثشٍػال ّب ٍ گًَِ ّبی: 14-12

آؿٌبیی ثب ادیذهجَلَطی ثیوبسی ثشٍػلَص  : 14-13

آؿٌبیی دبسَطًض ٍ ایوٌی ثشٍػالّب : 14-14

آؿٌبیی ثب ػالهز ّبی ثبلیٌی ٍ سٍؽ ّبی اًشمبل ثشٍػلَص : 14-15

آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی سـخیص آصهبیـگبّی ٍ ثبلیٌی ثشٍػلَص ثب سبویذ ثش سٍؽ ّبی ػشٍلَطی : 14-16



آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی وٌششل ٍ ٍاوؼیٌبػیَى ثشٍػلَص : 14-17

آؿٌبیی ثب آًشی ثیَسیه ّبی هَثش ثش ثشٍػال ّب ٍ دسهبى ثشٍػلَص : 14-18

 

دس دبیبى داًـدَ لبدس ثبؿذ 

فشاگیش ػبخشوبى ٍ ٍیظگی ّبی هیىشٍثیَلَطیه خبًَادُ ًبیؼشیبػِ سا ثذاًذ : 14-1

اوشَسّبی ٍیشٍالًغ، ثیوبسی ّبی ثِ ٍخَد آهذُ سَػظ ًبیؼشیب  گًََ سُ آ فشاگیش هىبًیؼن ّبی ثیوبسی صایی، ف: 14-2

ٍ ًبیؼشیب هٌٌظیشیذیغ سا روش وٌذ 

فشاگیش ادیذهیَلَطی هٌٌظیز هٌٌگَوَوَػی سا ثـٌبػذ : 14-3

فشاگیش ػالهز ّبی ثبلیٌی ٍ سٍؽ ّبی دسهبى ایي ػفًَز ّب سا ثذاًذ : 14-4

اّویز وذؼَل ثبوششی دس ٍاویؼٌبػیَى ٍ ًیض اّویز ٍاوؼي ّبی وٌظٍگِ  فشاگیش سٍؽ ّبی ایوًَیضاػیَى ٍ: 14-5

سا ثذاًذ  

فشاگیش سٍؽ ّبی ثبلیٌی ٍ آصهبیـگبّی سـخیص هٌٌظیز ٍ هٌٌظیز ّبی هٌگَوَوی سا ثـٌبػذ : 14-6

فشاگیش ایذذهیَلَطی ػَصان سا ثذًذ  : 14-7

ا ثـٌبػذ فشاگیش ػالهز ّبی ثبلیٌی ٍ سٍؽ ّبی دسهبى ػفًَز آى س: 14-8

فشاگیش سٍؽ ّبی ایوًَیضاػیَى ٍ اّویز فیوجشیِ دس ٍاوؼیٌبػیَى ٍ ًیض سٌَع آًشی طًیه آى روش وٌذ : 14-9

فشاگیش سٍؽ ّبی ثبلیٌی ٍ آصهبیـگبّی سـخیص ػَصان سا ثذاًذ : 14-10

ػیٌِ سَثبوشش ٍ فشاگیش ثیوبسی صایی، فبوشَس ّبی ٍیشٍالًغ، ادیذهیَلَطی، ػالهز ّبی ثبلیٌی ٍ دسهبى ا: 14-11

 هَساوؼال سا ثذاًذ

فشاگیش ػیؼشوبسیه ثشٍػال ّب ٍ گًَِ ّبی ؿبیغ ػبهل ثشٍػلَص سا ثذاًذ : 14-12

فشاگیش ادیذهجَلَطی ثیوبسی ثشٍػلَص سا ثذاًذ  : 14-13

فشاگیش دبسَطًض ٍ ایوٌی ثشٍػالّب سا روش ًوبیذ : 14-14

ثشٍػلَص سا ثـٌبػذ فشاگیش ػالهز ّبی ثبلیٌی ٍ سٍؽ ّبی اًشمبل : 14-15

فشاگیش سٍؽ ّبی سـخیص آصهبیـگبّی ٍ ثبلیٌی ثشٍػلَص ثب سبویذ ثش سٍؽ ّبی ػشٍلَطی سا ثـٌبػذ : 14-16

ساگیش سٍؽ ّبی وٌششل ٍ ٍاوؼیٌبػیَى ثشٍػلَص سا روش وٌذ ف: 14-17

فشاگیش آًشی ثیَسیه ّبی هَثش ثش ثشٍػال ّب ٍ دسهبى ثشٍػلَص سا ثـٌبػذ : 14-18

 

 

 آؿٌبیی ثب ثی َّاصی ّبی ثذٍى اػذَس :دبًضدّنولی خلؼِ  ّذف

 

 :مدُدبًضاّذاف ٍیظُ خلؼِ 

آؿٌبیی ثب هشبثَلیؼن ٍ ثیوبسی صایی ثبوششی ّبی ثی َّاصی : 15-1

ثذٍى اػذَس هبسیه ثبوششی ّبی ثی َّاصی آؿٌبیی ثب ػیؼز :15-2

اػذَس ثیوبسی صا آؿٌبیی ثب خٌغ ّب ٍ گًَِ ّبی  ثبوششی ّبی ثی َّاصی ثذٍى : 15-3

آؿٌبیی ثب اّویز، فبوشَسّبی ٍیشٍالًغ، ثیوبسی صایی، دسهبى ٍ دیـگیشی ثبوششٍئیذع ّب، دبساثبوششٍئیذع : 15-4

آؿٌبیی ثب ثیوبسیضایی، فبوشَس ّبی ٍیشٍالًغ، دسهبى ٍ دیـگیشی دَسفیشٍهًَبع : 15-5 

اٍهز آًشی ثیَسیىی دشٍٍسال آؿٌبیی ثب ثیوبسیضایی، فبوشَس ّبی ٍیشٍالًغ، دسهبى ٍ هك: 15-6

آؿٌبیی ثب ثیوبسی صایی، فبوشَسّبی ٍیشٍالًغ، دسهبى ٍ همبٍهز آًشی ثیَسیىی فٍَثبوششیَم ّب : 15-7

 

 دس دبیبى داًـدَ لبدس ثبؿذ



فشاگیش هشبثَلیؼن ٍ ثیوبسی صایی ثبوششی ّبی ثی َّاصی سا ثذاًذ : 15-1

ثذٍى اػذَس سا ثـٌبػذ  فشاگیش ػیؼشوبسیه ثبوششی ّبی ثی َّاصی: 15-2

فشاگیش خٌغ ّب ٍ گًَِ ّبی  ثبوششی ّبی ثی َّاصی ثذٍى اػذَس ثیوبسی صا سا ثذاًذ : 15-3

فشاگیش اّویز، فبوشَسّبی ٍیشٍالًغ، ثیوبسی صایی، دسهبى ٍ دیـگیشی ثبوششٍئیذع ّب، دبساثبوششٍئیذع سا : 15-4

ثذاًذ 

ع، دسهبى ٍ دیـگیشی دَسفیشٍهًَبع سا روش وٌذ فشاگیش ثیوبسیضایی، فبوشَس ّبی ٍیشٍالى: 15-5 

فشاگیش ثیوبسیضایی، فبوشَس ّبی ٍیشٍالًغ، دسهبى ٍ همبٍهز آًشی ثیَسیىی دشٍٍسال سا ثذاًذ : 15-6

ساگیش ثیوبسی صایی، فبوشَسّبی ٍیشٍالًغ، دسهبى ٍ همبٍهز آًشی ثیَسیىی فٍَثبوششیَم ّب سا ثذاًذ ف: 15-7

 آؿٌبیی ثب ولؼششیذیَم ّب  :ؿبًضدّنّذف ولی خلؼِ 

 

 :ؿبًضدّناّذاف ٍیظُ خلؼِ 

آؿٌبیی ثب ػیؼشوبسیه ولؼششیذیَم ّب : 16-1

آؿٌبیی ثب ػبخشوبى ٍ ٍیظگی ّبی هیىشٍثیَلَطیه ولؼششیذیَم سشبًی ٍ ولؼششیذیَم ثَسَلیٌَم  : 16-2

ػششیذیَم سشبًی ٍ ولؼششیذیَم آؿٌبیی ثب ػالهز ّب ٍ یبفشِ ّبی ثبلیٌی ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ ول: 16-3

ثَسَلییٌَم 

آؿٌبیی ثب ادیذهیَلَطی ایي ثبوششی ّب : 16-5

آؿٌبیی ثب هشاحل سـخیص آصهبیـگبّی ایي ثبوششی ّب : 16-6

آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی دسهبى ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ ایي ثبوششی ّب ٍ آؿٌبیی ثب آًشی ثیَسیه ّبی هَثش : 16-7

ثش آى 

 ثب سٍؽ ّبی دیـگیشی، وٌششل ٍ ٍاوؼیٌبػیَى ثش ضذ ایي ثبوششی ّبآؿٌبیی : 16-8

آؿٌبیی ثب ػبخشوبى ٍ ٍیظگی ّبی هیىشٍثیَلَطیه ولؼششیذیَم ّیؼشَلیشیىَم ٍ ولؼششیذیَم دیفیؼیل : 16-9

آؿٌبیی ثب هىبًیؼن ّبی هْن ثیوبسیضایی ٍ ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ ولؼششیذیَم ّیؼشَلیشیىَم ٍ : 16-10

سشیذیَم دیفیؼیل ولغ

آؿٌبیی ثب ػالهز ّب ٍ یبفشِ ّبی ثبلیٌی ایي ثیوبسی ّب : 16-11

آؿٌبیی ثب ادیذهیَلَطی ایي ثبوششی ّب : 16-12

آؿٌبیی ثب سـخیص آصهبیـگبّی ایي ثبوششی ّب : 16-13

آؿٌبیی ثب هشاحل دسهبى ثیوبسی ّبی ثَخَد آهذُ سَػظ ایي ثبوششی ّب : 16-14

ّبی دیؾ گیشی ٍ وٌششل ثیوبسی ّب ثَخَد آهذُ سَػظ ایي ثبوششی ّب  آؿٌبیی ثب سٍؽ: 16-15

 

دس دبیبى داًـدَ لبدس ثبؿذ 

فشاگیش ػیؼشوبسیه ولؼششیذیَم ّب سا روش ًوبیذ  :16-1

فشاگیش ػبخشوبى ٍ ٍیظگی ّبی هیىشٍثیَلَطیه ولؼششیذیَم سشبًی ٍ ولؼششیذیَم ثَسَلیٌَم  سا ثذاًذ : 16-2

ا ٍ یبفشِ ّبی ثبلیٌی ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ ولؼششیذیَم سشبًی ٍ ولؼششیذیَم فشاگیش ػالهز ُ: 16-3

ثَسَلییٌَم سا ؿشح دّذ 

فشاگیش ادیذهیَلَطی ایي ثبوششی ّب سا ثذاًذ : 16-4

فشاگیش هشاحل سـخیص آصهبیـگبّی ایي ثبوششی ّب سا ثـٌبػذ : 16-5

ٍػظ ایي ثبوششی ّب ٍ آؿٌبیی ثب آًشی ثیَسیه ّبی هَثش ثش فشاگیش سٍؽ ّبی دسهبى ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ ر: 16-6

آى سا ثـٌبػذ 

 فشاگیش سٍؽ ّبی دیـگیشی، وٌششل ٍ ٍاوؼیٌبػیَى ثش ضذ ایي ثبوششی ّب سا روش ًوبیذ: 16-7



فشاگیش ػبخشوبى ٍ ٍیظگی ّبی هیىشٍثیَلَطیه ولؼششیذیَم ّیؼشَلیشیىَم ٍ ولؼششیذیَم دیفیؼیل سا : 16-8

ثذاًذ 

فشاگیش هىبًیؼن ّبی هْن ثیوبسیضایی ٍ ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ سَػظ ولؼششیذیَم ّیؼشَلیشیىَم ٍ  :16-9

ولؼششیذیَم دیفیؼیل سا روش وٌذ 

فشاگیش ػالهز ّب ٍ یبفشِ ّبی ثبلیٌی ایي ثیوبسی ّب سا ثذاًذ : 16-10

فشاگیش ادیذهیَلَطی ایي ثبوششی ّب سا ثـٌبػذ : 16-11

هبیـگبّی ایي ثبوششی ّب سا ثذاًذ فشاگیش سـخیص آص: 16-12

فشاگیش هشاحل دسهبى ثیوبسی ّبی ثَخَد آهذُ سَػظ ایي ثبوششی ّب ؿشح دّذ : 16-13

 فشاگیش سٍؽ ّبی دیؾ گیشی ٍ وٌششل ثیوبسی ّب ثَخَد آهذُ سَػظ ایي ثبوششی ّب سا ثذاًذ: 16-14

 

 

 

  دسال ٍ فشاًؼیؼال، ثَسّلیىَثبوشش ،آؿٌبیی ثب ووذیلَثبوشش :ّفذّنّذف ولی خلؼِ 

 

 :ّفذّناّذاف ٍیظُ خلؼِ 

خٌغ ّلیىَثبوشش ثب سبویذ ثش گًَِ ّلیىَثبوشش دیلَسی  آؿٌبیی ثب ػبخشوبى ٍ  خصَصیبر هیىشٍثیَلَطیه: 17-1

آؿٌبیی ثب هىبًیؼن ّبی هْن ثیوبسی صایی ّلیىَثبوشش دیلَسی : 17-2

ی ثِ ٍخَد آهذُ سَػظ ّلیىَثبوشش دیلَسی آؿٌبیی ثب ػالهز ّب ٍ یبفشِ ّبی ثبلیٌی ثیوبسی ّب: 17-3

آؿٌبیی ثب ادیذهیَلَطی ّلیىَثبوشش دیلَسی ٍ ساُ ّبی اًشمبل آى : 17-4

آؿٌبیی ثب هشاحل سـخیص آصهبیـگبّی ّلیىَثبوشش دیلَسی ٍ ثیوبسی ّبی ثِ ٍخَد آهذُ سَػظ آى : 17-5

یىَثبوشش دیلَسی ٍ آًشی ثیَسیه ّبی آى آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی دسهبى ثیوبسی ّبی ثِ ٍخَد آهذُ سَػظ ّل: 17-6

ٍ سٍؽ ّبی وٌششل ٍ دیـگیشی  آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی همبٍهز ثِ آًشی ثیَسیه ّب دس ّلیىَثبوشش دیلَسی: 17-7

آؿٌبیی ثب ػبخشوبى ٍ خصَصیبر هیىشٍثیَلَطیه خٌغ ووذیلَثبوشش : 17-8

ی ٍیشٍالًغ آى ّب فبوشَس ّبآؿٌبیی ثب گًَِ ّبی ؿبیغ ثیوبسیضای ایي خٌغ ٍ : 17-9

آؿٌبیی ثب ػالهز ّب ٍ یبفشِ ّبی ثبلیٌی ثیوبسی ّبی ثِ ٍخَد آهذُ ثِ ٍػیلِ گًَِ ّبی ؿبیغ آى : 17-10

  آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی دسهبى ٍ دیـگیشی ثیوبسی ّبی ثِ ٍخَد آهذُ ثِ ٍػیلِ ووذیلَثبوشش ّب: 17-11

 ّبی ثِ ٍخَد آهذُ ثِ ٍػیلِ ثبوششی ّبی اػذشیالػِآؿٌبیی ثب ثیوبسی صایی، ػالهز ّب ٍ دسهبى ثیوبسی : 17-12

آؿٌبیی ثب ػیؼشوبسیه ثَسدسال ّب : 17-13

آؿٌبیی ثب ادیذهیَلَطی ثیوبسی ػیبُ ػشفِ : 17-14

آؿٌبیی ثب دبسَطًض ٍ ایوٌی ثبوششی  : 17-15

آؿٌبیی ثب اّویز ٍ دبسَطًض سَوؼیي ّبی ثَسدسال دشسَػیغ : 17-16

ای ثبلیٌی ٍ سٍؽ ّبی اًشمبل ػیبُ ػشفِ آؿٌبیی ثب ػالهز ُ: 17-17

آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی سـخیص آصهبیـگبّی ٍ ثبلیٌی ثیوبسی ّبی ثِ ٍخَد آهذُ سَػظ ثَسدسالّب : 17-18

آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی وٌششل ٍ ٍاوؼیٌبػیَى ػیبُ ػشفِ : 17-19

آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی دسهبى داسٍیی ٍ غیش داسٍیی ػیبُ ػشفِ : 17-20

ثب ثیوبسیضایی، فبوشَس ّبی ٍیشٍالًغ، ادیذهیَلَطی، ػالهز ّبی ثبلیٌی، دسهبى ٍ دیـگیشی  آؿٌبیی: 17-21

ثَسدسالّبی غیش دشسَػیغ 

آؿٌبیی ثب ثیوبسی صایی، فبوشَسّبی ٍیشٍالًغ، ادیذهیَلَطی، ػالهز ّبی ثبلیٌی، دسهبى ٍ دیـگیشی اص : 17-22

ػفًَز ثب فشاًؼیؼال سَالسًؼیغ 



 

 

ٍ لبدس ثبؿذ دس دبیبى داًـح

فشاگیش ػبخشوبى ٍ  خصَصیبر هیىشٍثیَلَطیه خٌغ ّلیىَثبوشش ثب سبویذ ثش گًَِ ّلیىَثبوشش دیلَسی سا ثذاًذ : 17-1

فشاگیش هىبًیؼن ّبی هْن ثیوبسی صایی ّلیىَثبوشش دیلَسی سا روش وٌذ : 17-2

ّلیىَثبوشش دیلَسی سا ثـٌبػذ  فشاگیش ػالهز ّب ٍ یبفشِ ّبی ثبلیٌی ثیوبسی ّبی ثِ ٍخَد آهذُ سَػظ: 17-3

فشاگیش ادیذهیَلَطی ّلیىَثبوشش دیلَسی ٍ ساُ ّبی اًشمبل آى سا ؿشح دّذ : 17-4

فشاگیش هشاحل سـخیص آصهبیـگبّی ّلیىَثبوشش دیلَسی ٍ ثیوبسی ّبی ثِ ٍخَد آهذُ سَػظ آى سا ثذاًذ : 17-5

ّلیىَثبوشش دیلَسی ٍ آًشی ثیَسیه ّبی آى سا فشاگیش سٍؽ ّبی دسهبى ثیوبسی ّبی ثِ ٍخَد آهذُ سَػظ : 17-6

ثـٌبػذ 

فشاگیش سٍؽ ّبی همبٍهز ثِ آًشی ثیَسیه ّب دس ّلیىَثبوشش دیلَسی ٍ سٍؽ ّبی وٌششل ٍ دیـگیشی آى سا : 17-7

ثذاًذ 

فشاگیش ػبخشوبى ٍ خصَصیبر هیىشٍثیَلَطیه خٌغ ووذیلَثبوشش ثذاًذ : 17-8

ی ایي خٌغ ٍ فبوشَس ّبی ٍیشٍالًغ آى ّب سا ثـٌبػذ فشاگیش گًَِ ّبی ؿبیغ ثیوبسیضا: 17-9

فشاگیش ػالهز ّب ٍ یبفشِ ّبی ثبلیٌی ثیوبسی ّبی ثِ ٍخَد آهذُ ثِ ٍػیلِ گًَِ ّبی ؿبیغ آى سا ثذاًذ : 17-10

فشاگیش سٍؽ ّبی دسهبى ٍ دیـگیشی ثیوبسی ّبی ثِ ٍخَد آهذُ ثِ ٍػیلِ ووذیلَثبوشش ّب سا روش وٌذ : 17-11

 سا ثذاًذ گیش ثیوبسی صایی، ػالهز ّب ٍ دسهبى ثیوبسی ّبی ثِ ٍخَد آهذُ ثِ ٍػیلِ ثبوششی ّبی اػذشیالػِفشا: 17-12

فشاگیش ػیؼشوبسیه ثَسدسال ّب سا ثذاًذ : 17-13

فشاگیش ادیذهیَلَطی ثیوبسی ػیبُ ػشفِ سا روش ًوبیذ : 17-14

فشاگیش دبسَطًض ٍ ایوٌی ثبوششی سا ثذاًذ : 17-15

اّویز ٍ دبسَطًض سَوؼیي ّبی ثَسدسال دشسَػیغ سا ؿشح دّذ  فشاگیش: 17-16

فشاگیش ػالهز ّبی ثبلیٌی ٍ سٍؽ ّبی اًشمبل ػیبُ ػشفِ سا ثـٌبػذ : 17-17

فشاگیش سٍؽ ّبی سـخیص آصهبیـگبّی ٍ ثبلیٌی ثیوبسی ّبی ثِ ٍخَد آهذُ سَػظ ثَسدسالّب سا ثذاًذ : 17-18

ػیَى ػیبُ ػشفِ سا روش وٌذ فشاگیش سٍؽ ّبی وٌششل ٍ ٍاوؼیٌب: 17-19

فشاگیش سٍؽ ّبی دسهبى داسٍیی ٍ غیش داسٍیی ػیبُ ػشفِ سا ثـٌبػذ : 17-20

فشاگیش ثیوبسیضایی، فبوشَس ّبی ٍیشٍالًغ، ادیذهیَلَطی، ػالهز ّبی ثبلیٌی، دسهبى ٍ دیـگیشی ثَسدسالّبی : 17-21

غیش دشسَػیغ سا ثذاًذ 

ٍیشٍالًغ، ادیذهیَلَطی، ػالهز ّبی ثبلیٌی، دسهبى ٍ دیـگیشی اص ػفًَز  فشاگیش ثیوبسی صایی، فبوشَسّبی: 17-22

 ثب فشاًؼیؼال سَالسًؼیغ سا ثذاًذ

 

 آؿٌبیی ثب هبیىَثبوششیَم ّب :ّدذّنّذف ولی خلؼِ 

 

 :ّدذّناّذاف ٍیظُ خلؼِ 

آؿٌبیی ثب ٍیظگی ّبی ػبخشبسی هبیىَثبوششیَم ّب : 18-1

سشیَم ّب آؿٌبیی ثب ػیؼشوبسیه هبیىَثبن: 18-2

آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی گًَبگَى عجمِ ثٌذی هبیىَثبوششیَم ّب : 18-3

آؿٌبیی ثب دبسَطًض هبیىَثبوششیَم سَثشوَلَصیغ : 18-4

آؿٌبیی ثب ٍاوٌؾ ّبی ایوًََلَطیه دس ثیوبسی ػل : 18-5

آؿٌبیی ثب فبوشَس ّبی ٍیشٍالًغ هبیىَثبوششیَم سَثشوَلَصیغ : 18-6



ؿخیص ػفًَز ػل آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی ر: 18-7

آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی دسهبى ػل ٍ آًشی ثیَسیه ّبی هَثش ثش هبیىَثبوششیَم سَثشوَلَصیغ : 18-8

ی دیؾ گیشی ٍ ٍاوؼیٌبػیَى دس ػل اآؿٌبیی ثب سٍؽ ُ: 18-9

آؿٌبیی ثب هبیىَثبوششیَم ّبی آسیذیه : 18-10

آؿٌبیی ثب ثیوبسیضایی هبیىَثبوششیَم لذشُ : 18-11

ا سٍؽ ّبی سـخیص ثیوبسی خزام آؿٌبیی ة: 18-12

آؿٌبیی ثب ادیذهیَلَطی، دیـگیشی ٍ وٌششل خزام : 18-13

 

 

دس دبیبى داًـدَ لبدس ثبؿذ 

فشاگیش ٍیظگی ّبی ػبخشبسی هبیىَثبوششیَم ّب سا ثذاًذ : 18-1

فشاگیش ػیؼشوبسیه هبیىَثبوششیَم ّب سا ؿشح دّذ : 18-2

یىَثبوششیَم ّب سا ثذاًذ فشاگیش سٍؽ ّبی گًَبگَى عجمِ ثٌذی هب: 18-3

فشاگیش دبسَطًض هبیىَثبوششیَم سَثشوَلَصیغ سا ؿشح دّذ : 18-4

فشاگیش ٍاوٌؾ ّبی ایوًََلَطیه دس ثیوبسی ػل سا ثذاًذ : 18-5

فشاگیش فبوشَس ّبی ٍیشٍالًغ هبیىَثبوششیَم سَثشوَلَصیغ سا ثـٌبػذ : 18-6

فشاگیش سٍؽ ّبی سـخیص ػفًَز ػل روش وٌذ : 18-7

سا ثذاًذ فشاگیش سٍؽ ّبی دسهبى ػل ٍ آًشی ثیَسیه ّبی هَثش ثش هبیىَثبوششیَم سَثشوَلَصیغ : 18-8

سا ؿشح دّذ  ی دیؾ گیشی ٍ ٍاوؼیٌبػیَى دس ػلاسٍؽ ُ فشاگیش: 18-9

سا ثذاًذ  هبیىَثبوششیَم ّبی آسیذیه فشاگیش: 18-10

سا ثذاًذ  ثیوبسیضایی هبیىَثبوششیَم لذشُ فشاگیش: 18-11

سا ثـٌبػذ  سٍؽ ّبی سـخیص ثیوبسی خزام فشاگیش: 18-12

سا ثذاًذ  ادیذهیَلَطی، دیـگیشی ٍ وٌششل خزام فشاگیش: 18-13

 

 

 آؿٌبیی ثب اوشیٌَهبیؼغ ٍ ًَوبسدیب :ًَصدّنّذف ولی خلؼِ 

 

 :ًَصدّن اّذاف ٍیظُ خلؼِ

آؿٌبیی ثب ٍیظگی ّبی ػبخشبسی ثبوششی ّب : 19-1

اوششی ّبی آؿٌبیی ثب ػیؼشوبسیه ایي ة: 19-2

آؿٌبیی ثب دبسَطًض اوشیٌَهبیؼغ ٍ ًَوبسدیب : 19-3

آؿٌبیی ثب فبوشَس ّبی ٍیشٍالًغ اوشیٌَهبیؼغ ٍ ًَوبسدیب  : 19-4

آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی سـخیص آصهبیـگبّی ایي ثبوششی ّب : 19-5

آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی دسهبى ػفًَز ّبی اوشیٌَهبیؼغ ٍ ًَوبسدیب : 19-6

یَلَطی، دیـگیشی ٍ وٌششل ػفَى ثب ایي ثبوششی ّب آؿٌبیی ثب ادیذم: 19-7

 آؿٌبیی ثب اّویز اوشیٌَهبیؼشبل دس سَلیذ آًشی ثیَسیه ّب ٍ هحصَالر صٌؼشی : 19-8

 

دس دبیبى داًـدَ لبدس ثبؿذ 

فشاگیش ٍیظگی ّبی ػبخشبسی ایي ثبوششی ّب سا ثذاًذ : 19-1



فشاگیش ػیؼشوبسیه ایي ثبوششی ّبی سا روش وٌذ : 19-2

فشاگیش دبسَطًض اوشیٌَهبیؼغ ٍ ًَوبسدیب سا ؿشح دّذ : 19-3

فشاگیش فبوشَس ّبی ٍیشٍالًغ اوشیٌَهبیؼغ ٍ ًَوبسدیب سا ثذاًذ : 19-4

سا ؿشح دّذ  سٍؽ ّبی سـخیص آصهبیـگبّی ایي ثبوششی ّب فشاگیش: 19-5

سا روش وٌذ  سٍؽ ّبی دسهبى ػفًَز ّبی اوشیٌَهبیؼغ ٍ ًَوبسدیب فشاگیش: 19-6

سا ؿشح دّذ  ادیذهیَلَطی، دیـگیشی ٍ وٌششل ػفَى ثب ایي ثبوششی ّب فشاگیش :19-7

  سا ثذاًذ اّویز اوشیٌَهبیؼشبل دس سَلیذ آًشی ثیَسیه ّب ٍ هحصَالر صٌؼشی فشاگیش: 19-8

 

 

  اػذیشٍوشبػِ ٍ لذشَػذیشاػِ ثب ثبوششی ّبی خبًَادُ آؿٌبیی  :مثیؼزّذف ولی خلؼِ 

 

 :مثیؼز اّذاف ٍیظُ خلؼِ

 ٍطیه ٍ ٍیظگی ّبی سدُ اػذیشٍوشبلثب خصَصیبر هَسفَلآؿٌبیی : 20-1

 ثب خٌغ ّبی هْن دضؿىی سدُ اػذیشٍوشبل ٍ ٍیظگی ّبی آى ّب یی اآؿي: 20-2

 دّذ ٍ ثیوبسی ّبی ثبلیٌی ّش وذامگًَِ ّبی هْن سشدًَوب سا سَضیح آؿٌبیی ثب  :20-3

 اسی ػفلیغادیذهیَلَطی ٍ ؿىل ّب ی هخشلف ثینآػٌبیی ثب  :20-4

 ی سـخیص آصهبیـگبّی ثیوبسی ػفلیغثب سٍؽ ّبآؿٌبیی : 20-5

 ای دسهبى ٍ دیـگیشی ثیوبسی ػفلیغثب سٍؽ ُآؿٌبیی : 20-6

 ا ٍ ثیوبسی ایدبد ؿذُ سَػظ آى ّبگًَِ ّبی هْن خٌغ ثَسلیآؿٌبیی ثب  :20-6

 هبى آىثب سظبّشار ثبلیٌی ثیوبسی الین ، ادیذهیَلَطی ٍ سـخیص ٍ دسآؿٌبیی : 20-7

 ثب سظبّشار ثبلیٌی ثیوبسی ست ساخؼِ، ادیذهیَلَطی ٍ سـخیص ٍ دسهبى آى آؿٌبیی  :20-8

 خٌغ لذشَػذیشا ٍ گًَِ ّبی هْن آى  خصَصیبر هیىشٍثیَلَطیهثب آؿٌبیی  :20-9

 ثب فیضیَلَطی ٍ ػبخشبس لذشَػذیشاآؿٌبیی : 20-10

 ی هْن دضؿىییذهیَلَطی لذشَػذشاّبثب ثیوبسیضایی ٍ احآؿٌبیی : 20-11

هبى ٍ دیـگیشی ثیوبسی لذشَػذیشٍص ثب سـخیص آصهبیـگبّی، دسآؿٌبیی : 20-12

 

دس دبیبى داًـدَ لبدس ثبؿذ 

 سا ثذاًذ ٍطیه ٍ ٍیظگی ّبی سدُ اػذیشٍوشبلخصَصیبر هَسفَل فشاگیش: 20-1

 سا ثذاًذخٌغ ّبی هْن دضؿىی سدُ اػذیشٍوشبل ٍ ٍیظگی ّبی آى ّب فشاگیش : 20-2

 سا روش وٌذ دّذ ٍ ثیوبسی ّبی ثبلیٌی ّش وذامگًَِ ّبی هْن سشدًَوب سا سَضیح ساگیش ف :20-3

 سا ؿشح دّذ ادیذهیَلَطی ٍ ؿىل ّب ی هخشلف ثیوبسی ػفلیغفشاگیش  :20-4

 سا روش وٌذ ی سـخیص آصهبیـگبّی ثیوبسی ػفلیغسٍؽ ّبفشاگیش : 20-5

 سا ثـٌبػذ ای دسهبى ٍ دیـگیشی ثیوبسی ػفلیغسٍؽ ُفشاگیش : 20-6

 سا ثذاًذ ا ٍ ثیوبسی ایدبد ؿذُ سَػظ آى ّبگًَِ ّبی هْن خٌغ ثَسلیفشاگیش  :20-6

 سا ثـٌبػذ سظبّشار ثبلیٌی ثیوبسی الین ، ادیذهیَلَطی ٍ سـخیص ٍ دسهبى آىفشاگیش : 20-7

 سا ثذاًذسظبّشار ثبلیٌی ثیوبسی ست ساخؼِ، ادیذهیَلَطی ٍ سـخیص ٍ دسهبى آى  فشاگیش :20-8

  سا روش وٌذ خٌغ لذشَػذیشا ٍ گًَِ ّبی هْن آىخصَصیبر هیىشٍثیَلَطیه  فشاگیش :20-9

 سا ثذاًذ فیضیَلَطی ٍ ػبخشبس لذشَػذیشافشاگیش : 20-10

 سا ثـٌبػذ یذهیَلَطی لذشَػذشاّبی هْن دضؿىیثیوبسیضایی ٍ احفشاگیش : 20-11



لذشَػذیشٍص هبى ٍ دیـگیشی ثیوبسی سـخیص آصهبیـگبّی، دس فشاگیش: 20-12
 

 

سیىشضیبػِ، ثبسسًَالػِ، لظیًَال آؿٌبیی ثب  :میهثیؼشن ٍ ّذف ولی خلؼِ 

 :میهثیؼشن ٍ اّذاف ٍیظُ خلؼِ 

 یاسٍریکتس سیستماتیک خاوًادٌآؿٌبیی ثب : 21-1

آؿٌبیی ثب خصَصیبر هیىشٍثیَلَطیه خبًَادُ سیىشضیبػِ ٍ خٌغ ّب هْن آى : 21-2

آى  ٍ ػالهز ّبی ثبلیٌی صیبسیىزگًَِ ّبی هْن د ؿذُ ثب ثیوبسی ّبی ایدب آؿٌبیی ثب: 21-3

آؿٌبیی ثب فبوشَس ّبی ٍیشٍالًغ ٍ ثیوبسیضایی سیىشضیبػِ : 21-4

آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی سـخیص ثبلیٌی ٍ آصهبیـگبّی ٍ دسهبى ػفًَز ّبی آى : 21-5

اهل آى ٍع سیفَع ٍ ٍ ثشیل صیٌؼش ،ثب ثیوبسی ست ویَ آؿٌبیی: 21-6

ثِ ٍخَد آهذُ سَػظ آى ٍ سٍؽ ّبی دسهبى آى ثب اسلیـیب ٍ ثیوبسی  آؿٌبیی: 21-7

 لظیًَالآؿٌبیی ثب ثیوبسیضایی، ػالهز ّبی ثیوبسی ٍ سٍؽ ّبی دسهبى ػفًَز ّبی ثِ ٍخَد آهذُ سَػظ : 21-8
 

دس دبیبى داًـدَ لبدس ثبؿذ 

 سیستماتیک خانواده ریکتزیاسه را بداندفشاگیش : 21-1

یىشٍثیَلَطیه خبًَادُ سیىشضیبػِ ٍ خٌغ ّب هْن آى سا روش وٌذ فشاگیش خصَصیبر م: 21-2

صیب ٍ ػالهز ّبی ثبلیٌی آى سا ثذاًذ سیىزگًَِ ّبی هْن ثیوبسی ّبی ایدبد ؿذُ ثب فشاگیش : 21-3

فشاگیش فبوشَس ّبی ٍیشٍالًغ ٍ ثیوبسیضایی سیىشضیبػِ ؿشح دّذ : 21-4

ی ٍ دسهبى ػفًَز ّبی سیىشضیبیی سا ثذاًذ فشاگیش سٍؽ ّبی سـخیص ثبلیٌی ٍ آصهبیـگبُ: 21-5

سا ثـٌبػذ  اهل آىٍع سیفَع ٍ ٍ ثشیل صیٌؼش ،ثیوبسی ست ویَ فشاگیش: 21-6

ثِ ٍخَد آهذُ سَػظ آى ٍ سٍؽ ّبی دسهبى آى سا ثذاًذ اسلیـیب ٍ ثیوبسی  فشاگیش: 21-7

 سا ثذاًذ لظیًَالٍخَد آهذُ سَػظ  فشاگیش ثیوبسیضایی، ػالهز ّبی ثیوبسی ٍ سٍؽ ّبی دسهبى ػفًَز ّبی ثِ: 21-8
 

 

 مایکًپالسماتاسٍ ي کالمیذیاسٍآؿٌبیی ثب ثبوششی ّبی خبًَادُ ّبی  :ٍمدثیؼز ٍ ّذف ولی خلؼِ 

 

 :ٍمدثیؼز ٍ  اّذاف ٍیظُ خلؼِ

 .آشىایی با خصًصیات خاوًادٌ مایکًپالسماتاسٍ ي کالمیذیاسٍ: 22-1

 وًادٌ مایکًپالسماتاسٍ ي کالمیذیاسٍآشىایی با اوًاع گًوٍ َای بیماریسای خا: 22-2

 آشىایی با مکاویسم َای مُم بیماریسایی ي بیماری َای واشی از خاوًادٌ مایکًپالسماتاسٍ ي کالمیذیاسٍ : 22-3

 آشىایی با اپیذمیًلًشی ي راَُای اوتقال اوًاع مُم بیماریسای خاوًادٌ مایکًپالسماتاسٍ ي کالمیذیاسٍ:  22-4

 مراحل ومًوٍ گیری ي تشخیص آزمایشگاَی بیماری َای ایه خاوًاد ٌ َاآشىایی با :  22-5

 آشىایی با ريش َای درمان، کىترل ي پیشگیری از عفًوت َای بٍ يجًد آمذٌ تًسط ایه خاوًادٌ َا:  22-6

 آشىایی با مکاویسم َا ي اوًاع مقايمت آوتی بیًتیکی ایه باکتری َا :  22-7

 

دس دبیبى داًـدَ لبدس ثبؿذ 



 فراگیر خصًصیات خاوًادٌ مایکًپالسماتاسٍ ي کالمیذیاسٍ را بذاوذ: 22-1

 فراگیر اوًاع گًوٍ َای بیماریسای خاوًادٌ مایکًپالسماتاسٍ ي کالمیذیاسٍ را رکر کىذ: 22-2

فراگیر مکاویسم َای مُم بیماریسایی ي بیماری َای واشی از خاوًادٌ مایکًپالسماتاسٍ ي کالمیذیاسٍ را : 22-3

 اسذ بشه

فراگیر اپیذمیًلًشی ي راٌ َای اوتقال اوًاع مُم بیماریسای خاوًادٌ مایکًپالسماتاسٍ ي کالمیذیاسٍ را :  22-4

 بذاوذ

 فراگیر مراحل ومًوٍ گیری ي تشخیص آزمایشگاَی بیماری َای ایه خاوًاد ٌ َا را بذاوذ:  22-5

ی بٍ يجًد آمذٌ تًسط ایه خاوًادٌ َا را فراگیر ريش َای درمان، کىترل ي پیشگیری از عفًوت َا:  22-6

 رکر کىذ

 فراگیر مکاویسم َا ي اوًاع مقايمت آوتی بیًتیکی ایه باکتری َا را بذاوذ :  22-7
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 دضؿىی ثبوششی ؿٌبػی ًظشی  خذٍل صهبًجٌذی دسع

: سٍص ٍ ػبػز خلؼِ 

 
نام اظتاد هوضوع درض ظاعت تاريخ روز  رديف

 دکتر الونذي روغ هاي هطالعه،  طبقه بنذي و ظلول شناظي باکتري ها تاريخچه، 13-15 30/6/98 شنبه 1

 دکتر الونذي اظپور، هتابوليعن، توليذ هثل  10-12 31/6/98 يکشنبه 2

 دکتر الونذي آنتي بيوتيک ها و هکانيعن هاي هقاوهت 13-15 6/7/98 شنبه 3

 اديدکتر هر تاثير عواهل فيسيکي و شيويايي 10-12 7/7/98 يکشنبه 4

 دکتر هرادي شنتيک باکتري ها 13-15 13/7/98 شنبه 5

 دکتر هرادي فلور نرهال و هکانيعن هاي بيواري زايي 10-12 14/7/98 يکشنبه 6

 دکتر هرادي اظترپتوکوکاظيه 13-15 20/7/98 شنبه 7

 دکتر ههاجري اظتافيلوکوکاظه 10-12 21/7/98 يکشنبه 8

 دکتر قوري باظيالظه 10-12 28/7/98 يکشنبه 9

 دکتر قوري 1انتروباکترياظه 13-15 4/8/98 شنبه  10

 دکتر قوري اداهه انتروباکترياظه 13-15 11/8/98 شنبه 11

 دکتر قوري ويبريو، ايروهوناض، پلسيوهوناض 10-12 12/8/98 يکشنبه 12

 تر اکيادک کورينه باکتريوم، الکتوباظيل، ليعتريا، اريسوپلوتريکط 13-15 18/8/98 شنبه 13

 دکتر اکيا ظودوهوناض، هووفيلوض، پاظتورال 10-12 19/8/98 يکشنبه 14

 دکتر اکيا نايعريا، هوراکعال، اظينتوباکتر 13-15 25/8/98 شنبه 15

 دکتر ههاجري ...باکتروئيذض، : باکتري هاي بي هوازي بذوى اظپور 10-12 26/8/98 يکشنبه 16

 دکتر ههاجري اکلعتريذيوم ه 13-15 2/9/98 شنبه 17

 دکتر عبيري اظپريالظه، هليکوباکتر، کوپيلوباکتر 10-12 3/9/98 يکشنبه 18

 دکتر عبيري هايکوباکتريوم 13-15 9/9/98 شنبه 19

 دکتر عبيري اداهه هايکوباکتريوم، اکتينوهايعت، نوکارديا 10-12 10/9/98 يکشنبه 20

 دکتر نعوانپور ظالبوردتال، فرانعيعال، برو 13-15 16/9/98 شنبه 21

  11تا پایان جلسه  حذفيآسمون ميانتزم  12-13 17/9/98 یکشنبه 
 دکتر نعوانپور اظپيروکتاظه، بورليا، لپتوظپيرا 13-15 23/9/98 شنبه 22

 دکتر نعوانپور ريکتسيا، بارتونال، لصيونال 10-12 24/9/98 يکشنبه 23

 دکتر نعوانپور يذياظههايکوپالظواتاظه، کالم 13-15 30/9/98 شنبه 24

 
چهار 

 شنبه
 تا جلسه آخز 12آسمون پایان تزم اس جلسه  30/12-30/10 2/11/98

 


