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 فطاٌیطاٖ ثب ؾبذشبض ثبوشطی ٞب ٚ آقٙبیی ثب ثبوشطی ٞبی قبیغ ػبُٔ ػفٛ٘ز ا٘ؿب٘یآقٙبیی  : ٞسف وّی زضؼ

 

 

 

   یرچٝ، ضٚـ ٞبی ٔغبِؼٝ،  عجمٝ ثٙسی ٚ ؾَّٛ قٙبؾی ثبوشطی ٞبسبضآقٙبیی ثب  :ٞسف وّی خّؿٝ اَٚ

 

 :اٞساف ٚیػٜ خّؿٝ اَٚ

ٚ افطاز سبثیط  اظ خّٕٝ سئٛضی خطْ آقٙبیی فطاٌیطاٖ ثب ذالصٝ ای اظ اسفبق ٞبی ٟٔٓ زض سبضید ٔیىطٚة قٙبؾی: 1-1 

ٌصاض زض دیكجطز آٖ  

   ٚر ٞبی آٟ٘بآقٙبیی فطاٌیطاٖ ثب ا٘ٛاع ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٞب ٚ سفب :1-2

آقٙبیی ثب ا٘ٛاع اقىبَ ثبوشطی ٞب : 1-3

آقٙبیی فطاٌیطاٖ ثب ضٚـ ٞبی ٔغبِؼٝ ثبوشطی ٞب : 1-4

 آقٙبیی فطاٌیطاٖ ثب ضٚـ ٞبی عجمٝ ثٙسی ثبوشطی ٞب ٚ لٛاػس ٘بْ ٌصاضی آٖ ٞب : 1-5

آقٙبیی فطاٌیط ثب ذصٛصیبر وّی ؾَّٛ ثبوشطی  : 1-6

ف ٚ سكبثٝ ؾَّٛ یٛوبضیٛر ٚ دطٚوبضیٛر  آقٙبیی فطاٌیط ثب ٚخٜٛ اذشال: 1-7

آقٙبیی فطاٌیط ثب ٔٛضفِٛٛغی ٚ ا٘ساظٜ ثبوشطی ٞب : 1-8

آقٙبیی فطاٌیط ثب اضٌبُ٘ ٞبی زضٖٚ ؾیشٛدالؾٓ ٚ ٚظبیف آٟ٘ب : 1-9

آقٙبیی فطاٌیط ثب ؾبذشبض ِٔٛىِٛی دذشیسٌّٚیىبٖ : 1-10

 ٔثجز ٚ ٔٙفی ٚ وبضوطز ٞطوساْآقٙبیی فطاٌیط ثب ؾبذشبضٞبی اذشصبصی ثبوشطی ٞبی ٌطْ : 1-11

زض دبیبٖ زا٘كدٛ لبزض ثبقس 

 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

ػذ اًَاع اؿکبل ببکتشی ّب سا بـٌب -1-3

بِ ٍػیلِ هیکشٍػکَپ ّبی هختلف سا بذاًذ سٍؽ ّبی هطبلؼِ ببکتشی ّ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

یَت سا رکش ًوبیذ فشاگیش هی تَاًذ ٍجَُ اختالف ٍ تـببِ ػلَل ّبی یَکبسیَت ٍ پشٍکبس: 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

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

 

 

 آقٙبیی ثب اؾذٛض، ٔشبثِٛیؿٓ ٚ سِٛیس ٔثُ ثبوشطی ٞب :ْٚزٞسف وّی خّؿٝ 

 

  :ْٚزاٞساف ٚیػٜ خّؿٝ 

آقٙبیی فطاٌیط ثب فطایٙس اؾذٛضظایی ٚ ٔطاحُ ٔرشّف آٖ : 2-1

آٖ ٚ آقٙبیی ثب وبضوطز ٞط یه اظ الیٝ ٞب  آقٙبیی فطاٌیط ثب ؾبذشبض اؾذٛض ٚ الیٝ ٞبی ٔرشّف: 2-2

آقٙبیی فطاٌیط ثب ثبوشطی ٞبی ثیٕبضیعای ٟٔٓ اؾذٛض زاض : 2-3

آقٙبیی فطاٌیط ثب ٔشبثِٛیؿٓ ثبوشطی ٞب : 2-4

آقٙبیی فطاٌیط ثب ٔطاحُ ٔرشّف ضقس ثبوشطی ٞب :2-5

 آقٙبیی فطاٌیط ثب سِٛیس ٔثُ ثبوشطی ٞب ٚ ٔطاحُ ٔرشّف آٖ: 2-6

 

ا٘كدٛ لبزض ثبقس زض دبیبٖ ز

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

ا سا تَضیح دّذ فشاگیش بب هشاحل هختلف سؿذ ببکتشی ُ -2-5

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

 

 

 اثط ػٛأُ فیعیىی ٚ قیٕیبیی ثط ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٞب :ؾْٛ ٞسف وّی خّؿٝ

 

 :ؾْٛاٞساف ٚیػٜ خّؿٝ 

آقٙبیی فطاٌیط ثب ٚاغٜ ٞبی ٔطثٛط ایٗ خّؿٝ : 3-1

٘ی وطزٖ آقٙبیی ثب زیٙبٔیؿٓ ٔطثٛط ثٝ اؾشطیّیعاؾیٖٛ ٚ ضس ػفٛ: 3-2

آقٙبیی ثب فبوشٛض ٞبی ٔٛثط ثط ضس ػفٛ٘ی وٙٙسٜ ٞب : 3-3

آقٙبیی ثب ضٚـ ٞبی اضظیبثی لسضر ضسػفٛ٘ی وٙٙسٜ ٞب : 3-4

آقٙبیی ثب ٔىب٘یؿٓ اثط ضس ػفٛ٘ی وٙٙسٜ ٞب : 3-5

آقٙبیی ثب وبضثطز ٞبی ٟٔٓ ضس ػفٛ٘ی وٙٙسٜ ٞب : 3-6

یعیىی آقٙبیی ثب ضٚـ ٞب ٔىب٘یؿٓ ضس ػفٛ٘ی وٙٙسٜ ٞبی ف: 3-7

آقٙبیی ثب ٔىب٘یؿٓ ٞبی ٔمبٚٔز ثٝ ضس ػفٛ٘ی وٙٙسٜ ٞب : 3-8

 

زض دبیبٖ زا٘كدٛ لبزض ثبقس 

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

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

ًٌذُ ّبی فیضیکی سا بذاًذ فشاگیش هکبًیؼن ّبی اثش ضذ ػفًَی ک -3-7

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

 

 آقٙبیی فطاٌیط ثب آ٘شی ثیٛسیه ٞب ٚ ٔىب٘یؿٓ ٞبی ٔمبٚٔز :چٟبضْ ٞسف وّی خّؿٝ

 

 :چٟبضْاٞساف ٚیػٜ خّؿٝ 

غٜ ؾٕیز ا٘شربثی  ٚ ٚاغٜ ٞبی ٔشساَٚ زض ایٗ ٔجحث ثٝ ٚی آقٙبیی فطاٌیط ثب سؼطیف آ٘شی ثیٛسیه: 4-1

آقٙبیی ثب سفبٚر ٞبی ؾَّٛ ٞبی دطٚوبضیٛر ٚ یٛوبضیٛر وٝ ثبػث ؾٕیز ا٘شربِی ٔی ٌطزز : 4-2

  آقٙبیی ثب ٔىب٘یؿٓ ٞبی اثط آ٘شی ثیٛسیه ٞب: 4-3

آقٙبیی فطاٌیط ثب ٔىب٘یؿٓ ٞبی ٔمبٚٔز ثبوشطی ثٝ آ٘شی ثیٛسیه ٞب : 4-4

 ر زیٛاضٜ ؾِّٛی ٚ غكب ؾیشٛدالؾٕیآقٙبیی ثب آ٘شی ثیٛسیه ٞبی ٔٛثط ثط ؾبخ: 4-5

آقٙبیی فطاٌیط ثب آ٘شی ثیٛسیه ٞب ٔٛثط ثط ؾبذز دطٚسئیٗ ٚ ٔىب٘یؿٓ زلیك آٖ ٞب  : 4-6

آقٙبیی فطاٌیط ثب ٔىب٘یؿٓ ٞبی ٔمبٚٔز ثٝ آ٘شی ثیٛسیه ٞبی ٔٛثط ثط ؾبذز دطٚسئیٗ : 4-7

ٚ ٔىب٘یؿٓ ٞبی زلیك ( DNA  ٚRNA)  آقٙبیی فطاٌیط ثب آ٘شی ثیٛسیه ٞبی ٔٛثط ثط ؾبذز اؾیس ٘ٛوّئیه: 4-8

آٖ ٞب 

آقٙبیی فطاٌیط ثب ٔىب٘یؿٓ ٞب ٔمبٚٔز ثٝ آ٘شی ثیٛسیه ٞبی ٔٛثط ثط ؾبذز اؾیس ٘ٛوّئیه : 4-9

آقٙبیی فطاٌیط ثب آ٘شی  ٔشبثِٛیز ٞب : 4-10

آقٙبیی ثب ٔىب٘یؿٓ ٞبی ٔمبٚٔز ثٝ آ٘شی ثیٛسیه ٞبی آ٘شی ٔشبثِٛیز : 4-11

ؾبیط آ٘شی ثیٛسیه ٞب ٚ ٔىب٘یؿٓ ٞبی ٔمبٚٔز ثٝ آٖ ٞب    آقٙبیی فطاٌیط ثب : 4-12

 

زض دبیبٖ زا٘كدٛ لبزض ثبقس 

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

ًتی بیَتیک ّب هی ػویت اًتخببی سا بذاًذ ٍ تفبٍت ّبی ػلَل ّبی  پشٍکبسیَت ٍ یَکبسیَت کِ ببػث ػویت اًتخببی آ-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

 اثش آًْب سا رکش ًوبیذ فشاگیش اًَاع آًتی بیَتیک ّبی هَثش بش ػبخت دیَاسُ ػلَلی ٍ غـب ػیتَپالػوی سا بذاًذ ٍ هکبًیؼن -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

کبًیؼن دقیق آى ّب سا رکش ًوبیذ فشاگیش آًتی بیَتیک ّبی هَثش بش ػبخت اػیذ ًَکلئیک سا بـٌبػذ ٍ م -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

گیش هکبًیؼن اثش ٍ هکبًیؼن هقبٍهت بِ کلَفبصهیي ٍ پیشاصیي آهیذ سا بذاًذ فشا -4-12

 

 

 

 



 

 

 آقٙبیی فطاٌیطاٖ ثب غ٘شیه ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٞب :دٙدٓٞسف وّی خّؿٝ 

 

 :دٙدٓاٞساف ٚیػٜ خّؿٝ 

آقٙبیی فطاٌیط ثب ٚیػٌی ٞبی وّی غْ٘ٛ ثبوشطی ٞب : 5-1

ز آقٙبیی فطاٌیط ثب سفبٚر وطٚٔٛظْٚ ٚ دالؾٕی: 5-2

ٚ آ٘عیٓ ٞب زذبِز وٙٙسٜ زض سغییط ٚ سٙظیٓ آٖ  DNAآقٙبیی فطاٌیط ثب سٛدِٛٛغی : 5-3

آقٙبیی فطاٌیط ثب وّیبر ٕٞب٘ٙس ؾبظی، ضٚ٘ٛیؿی ٚ سطخٕٝ زض ثبوشطی ٞب : 5-4

آقٙبیی فطاٌیط ثب ا٘ٛاع ٔٛسبؾیٖٛ : 5-5

آقٙبیی فطاٌیط ثب ضٚـ ٞبی سطٔیٓ ٔٛسبؾیٖٛ ٞب : 5-6

ا٘ٛاع ضٚـ ٞبی ا٘شمبَ غٖ زض ثبوشطی ٞب  آقٙبیی فطاٌیط ثب: 5-7

آقٙبیی فطاٌیط ثب ایٙشٍطٖٚ ٞب ٚ إٞیز آٖ ٞب زض ثبوشطی ٞب : 5-8

آقٙبیی فطاٌیط ثب ؾبذشبض، ٚیػٌی ٚ إٞیز خعایط دبسٛغ٘ؿیشٝ : 5-9

 

زض دبیبٖ زا٘كدٛ لبزض ثبقس 

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

کشٍهَصٍم ٍ پالػویذ سا بذاًذ  فشاگیش تفبٍت ّبی-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

کش کٌذ فشاگیش اًَاع هَتبػیَى ّب سا ر -5-5

فشاگیش سٍؽ ّبی تشهین سا بذاًذ  -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

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

 

 

 ٔىب٘یؿٓ ٞب ثیٕبضی ظایی ثبوشطی ٞب فّٛض ٘طٔبَ ٚ آقٙبیی فطاٌیط ثب :قكٓٞسف وّی خّؿٝ 

 

 :قكٓاٞساف ٚیػٜ خّؿٝ 

آقٙبیی فطاٌیط ثب ٚیطٚال٘ؽ ٚ دبسٛغ٘یؿیشٝ ٚ سفبٚر ٞبی آٟ٘ب : 6-1

آقٙبیی فطاٌیط ثب ضٚـ ٞبی ٚضٚز ثبوشطی ثٝ ثسٖ : 6-2

ضٚـ ٞبی ا٘شمبَ ثیٕبضی ٞبی ػفٛ٘ی   آقٙبیی فطاٌیط ثب: 6-3

آقٙبیی فطاٌیط ثب إٞیز چؿجٙسٌی ثبوشطی ٞب ثٝ ثبفز ٞسف ٚ ضٚـ ٞب آٖ : 6-4

آقٙبیی فطاٌیط ثب ا٘سٚسٛوؿیٗ ٚ اٞیٕز آٖ زض ثیٕبضیعایی : 6-5

زض ثیٕبضیعایی ثبوشطی ٞب ( invasion)آقٙبیی فطاٌیط ثب سٟبخٓ : 6-6

ی زاذُ ؾِّٛی ٚ ذبضج ؾِّٛی ٚ سفبٚر ٞبی آٟ٘ب آقٙبیی فطاٌیط ثب ثبوشطی ٞب: 6-7

 آقٙبیی فطاٌیط ثب ضاٜ ٞبی فطاض اظ ؾیؿشٓ ایٕٙی ٔیعثبٖ: 6-8

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

زض دبیبٖ زا٘كدٛ لبزض ثبقس 



ی آٟ٘ب ضا قطح زٞس فطاٌیط ٚیطٚال٘ؽ ٚ دبسٛغ٘یؿیشٝ  ضا ثكٙبؾس ٚ سفبٚر ٞب -6-1

فطاٌیط ضٚـ ٞبی ٚضٚز ثبوشطی ثٝ ثسٖ ضا شوط ٕ٘بیس  -6-2

فطاٌیط ضٚـ ٞبی ا٘شمبَ ثیٕبضی ٞبی ػفٛ٘ی ضا ثسا٘س  -6-3

فطاٌیط إٞیز چؿجٙسٌی ثبوشطی ٞب ثٝ ثبفز ٞسف ٚ ضٚـ ٞب آٖ ضا قطح زٞس  -6-4

یعایی ثبوشطی ٞب قطح زٞس فطاٌیط ؾبذشبض ا٘سٚسٛوؿیٗ ضا ثسا٘س ٚ اٞیٕز آٖ  ضا زض ثیٕبض -6-5

زض ثیٕبضیعایی ثبوشطی ٞب ضا قطح زٞس ( invasion)فطاٌیط  ٘مف سٟبخٓ  -6-6

فطاٌیط ثبوشطی ٞبی زاذُ ؾِّٛی ٚ ذبضج ؾِّٛی ضا ثكٙبؾس ٚ سفبٚر ٞبی آٟ٘ب شوط ٕ٘بیس  -6-7

 قٛز ثسا٘س فطاٌیط ضاٜ ٞبی فطاض اظ ؾیؿشٓ ایٕٙی ٔیعثبٖ ضا وٝ سٛؾظ ثبوشطی ٞبی اؾشفبزٜ ٔی -6-8

فطاٌیط فّٛض ٘طٔبَ ٚ إٞیز آٖ زض ؾالٔز ا٘ؿبٖ ٚ ثیٕبضی ظایی ضا ثكٙبؾس : 6-9

 

 ٚ ا٘شطٚوٛوبؾٝ اؾشطدشٛوٛوبؾٝٞبی آقٙبیی فطاٌیط ثب ثبوشطی ٞبی ذب٘ٛازٜ  :ٞفشٓٞسف وّی خّؿٝ 

 

 :ٞفشٓاٞساف ٚیػٜ خّؿٝ 

آقٙبیی فطاٌیط ثب ؾیؿشٕبسیه ذب٘ٛازٜ اؾشطدشٛوٛوبؾٝ  : 7-1

قٙبیی فطاٌیط ثب ادیسٔیِٛٛغی اؾشطدشٛوٛوٛؼ دبیٛغ٘ع آ: 7-2

آقٙبیی فطاٌیط ثب ػالئٓ ثبِیٙی ٚ ثیٕبضی ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ اؾشطدشٛوٛوٛؼ دبیٛغ٘ع : 7-3

آقٙبیی فطاٌیط ثب فبوشٛض ٞبی ٚیطٚال٘ؽ ثبوشطی ٚ وبضوطز ٞط یه اظ آٟ٘ب : 7-4

سٛوٛوٛؼ دبیٛغ٘ع  آقٙبیی فطاٌیط ثب ضٚـ ٞبی سكرص آظٔبیكٍبٞی اؾشطح: 7-5

آقٙبیی فطاٌیط ثب ضٚـ ٞبی زضٔبٖ ػفٛ٘ز ٞبی ٘بقی اظ اؾشطدشٛوٛوٛؼ دبیٛغ٘ع : 7-6

آقٙبیی فطاٌیط ثب اؾشطدشٛوٛوٛؼ آٌبالوشیٝ : 7-7

آقٙبیی فطاٌیط ثب ػالٔز ٞبی ثبِیٙی ٚ ثیٕبضی ٞبی ایدبز سٛؾظ اؾشطدشٛوٛوٛؼ آٌبالوشیٝ : 7-8

یص آظٔبیكٍبٞی ایٗ ثبوشطی  آقٙبیی فطاٌیط ثب ضٚـ ٞبی سكد: 7-9

 آقٙبیی فطاٌیط ثب ضٚـ ٞبی دیف ٌیطی ٚ ٚاوؿیٙبؾیٖٛ ثط ضس اؾشطدشٛوٛوٛؼ آٌبالوشیٝ: 7-10

آقٙبیی فطاٌیط ثب ایذسٔیِٛٛغی ذب٘ٛازٜ ا٘شطٚوٛوبؾٝ ٚ ٌٛ٘ٝ ٞبی قبیغ آٖ : 7-11

ٞبی ثیٕبضی ظای ا٘شطوٛوٛؼ آقٙبیی فطاٌیط ثب ػالٔز ٞبی ثبِیٙی ٚ ثیٕبضی ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ ٌٛ٘ٝ : 7-12

آقٙبیی فطاٌیط ثب فبوشٛض ٞبی ٚیطٚال٘ؽ ٌٛ٘ٝ ٞبی ا٘شطٚوٛوٛؼ ٚ وبضوطز ٞط یه اظ آٟ٘ب : 7-13

آقٙبیی فطاٌیط ثب ضٚـ ٞبی سكریص آظٔبیكٍبٞی ذب٘ٛازٜ ا٘شطٚوٛوبؾٝ  : 7-14

 آقٙبیی ثب ٔمبٚٔز ٞبی قبیغ ٘ٛٔٛوٛوٛؼ ٚ ذب٘ٛازٜ ا٘شطٚوٛوبؾٝ: 7-15

 

٘كدٛ لبزض ثبقس زض دبیبٖ زا

فطاٌیط ؾیؿشٕبسیه ذب٘ٛازٜ اؾشطدشٛوٛوبؾٝ ضا ثسا٘س :  7-1

فطاٌیط ادیسٔیِٛٛغی اؾشطدشٛوٛوٛؼ دبیٛغ٘ع ضا قطح زٞس : 7-2

فطاٌیط ػالئٓ ثبِیٙی ٚ ثیٕبضی ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ اؾشطدشٛوٛوٛؼ دبیٛغ٘ع ضا ثكٙبؾس : 7-3

یٛغ٘ع ٚ وبضوطز ٞط یه اظ آٟ٘ب ثسا٘س فطاٌیط فبوشٛض ٞبی ٚیطٚال٘ؽ اؾشطدشٛوٛوٛؼ دب: 7-4

فطاٌیط ضٚـ ٞبی سكرص آظٔبیكٍبٞی اؾشطدشٛوٛوٛؼ دبیٛغ٘ع ضا شوط وٙس : 7-5

فطاٌیط ضٚـ ٞبی زضٔبٖ ػفٛ٘ز ٞبی ٘بقی اظ اؾشطدشٛوٛوٛؼ دبیٛغ٘ع قطح زٞس : 7-6

فطاٌیط ذصٛصیبر اؾشطدشٛوٛوٛؼ آٌبالوشیٝ ضا ثسا٘س : 7-7

ٚ ثیٕبضی ٞبی ایدبز سٛؾظ اؾشطدشٛوٛوٛؼ آٌبالوشیٝ ضا ثكٙبؾس  فطاٌیط ػالٔز ٞبی ثبِیٙی: 7-8

فطاٌیط ضٚـ ٞبی سكریص آظٔبیكٍبٞی ایٗ ثبوشطی ضا قطح زٞس : 7-9



 فطاٌیط ضٚـ ٞبی دیف ٌیطی ٚ ٚاوؿیٙبؾیٖٛ ثط ضس اؾشطدشٛوٛوٛؼ آٌبالوشیٝ ضا ثسا٘س: 7-10

قبیغ آٖ ضا ثسا٘س فطاٌیط ایذسٔیِٛٛغی ذب٘ٛازٜ ا٘شطٚوٛوبؾٝ ٚ ٌٛ٘ٝ ٞبی : 11--7

فطاٌیط ػالٔز ٞبی ثبِیٙی ٚ ثیٕبضی ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ ٌٛ٘ٝ ٞبی ثیٕبضی ظای ا٘شطوٛوٛؼ ضا ثسا٘س : 7-12

فطاٌیط فبوشٛض ٞبی ٚیطٚال٘ؽ ٌٛ٘ٝ ٞبی ا٘شطٚوٛوٛؼ ٚ وبضوطز ٞط یه اظ آٟ٘ب ضا ثسا٘س : 7-13

ضا ثسا٘س  فطاٌیط ضٚـ ٞبی سكریص آظٔبیكٍبٞی ذب٘ٛازٜ ا٘شطٚوٛوبؾٝ: 7-14

 فطاٌیط ٔمبٚٔز ٞبی قبیغ ٘ٛٔٛوٛوٛؼ ٚ ذب٘ٛازٜ ا٘شطٚوٛوبؾٝ ضا ثسا٘س: 7-15

 

 

 

 آقٙبیی فطاٌیط ثب ذب٘ٛازٜ اؾشبفیّٛوٛوبؾٝ :ٞكشٓٞسف وّی خّؿٝ 

 

 :ٞكشٓاٞساف ٚیػٜ خّؿٝ 

آقٙبیی فطاٌیط ثب عجمٝ ثٙسی ذب٘ٛازٜ اؾشبفیّٛوٛوبؾٝ : 8-1

سبفیّٛوٛوٛؼ اٚضئٛؼ آقٙبیی فطاٌیط ثب ادیسٔیِٛٛغی اؼ: 8-2

آقٙبیی فطاٌیط ثب ػالٔز ٞبی ثبِیٙی ثیٕبضی ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ اؾشبفیّٛوٛوٛؼ اٚضئٛؼ : 8-3

آقٙبیی فطاٌیط ثب فبوشٛض ٞبی ٚیطٚال٘ؽ ثبوشطی ٚ وبضوطز ٞبی ٞط یه اظ آٟ٘ب : 8-4

آقٙبیی فطاٌیط ثب ؾٛدط آ٘شی غٖ ٚ سفبٚر ٞبی آٖ ثب آ٘شی غٖ : 8-5

اٌیط ثب ضٚـ ٞبی سكریص آظٔبیكٍبٞی اؾشبفیّٛوٛوٛؼ اٚضئٛؼ  آقٙبیی فط: 8-6

آقٙبیی فطاٌیط ثب ضٚـ ٞبی زضٔبٖ ػفٛ٘ز ٞبی ٘بقی اظ اؾشبفیّٛوٛوٛؼ اٚضئٛؼ : 8-7

آقٙبیی ثب  ٔمبٚٔز ٞبی قبیغ ایٗ ثبوشطی : 8-8

آقٙبیی ثب ادیسٔیِٛٛغی اؾشبفیّٛوٛوٛؼ ؾبدطٚفیشیىٛؼ ٚ اؾشبفیّٛوٛوٛؼ ادیسضٔیسیؽ : 8-9

آقٙبیی ثب ػالئٓ ثبِیٙی ٚ ثیٕبضی ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ ایٗ زٚ ٌٛ٘ٝ : 8-10

 آقٙبیی ثب ضٚـ ٞبی سكرص آظٔبیكٍبٞی زٚ ٌٛ٘ٝ فٛق: 8-11

 

زض دبیبٖ زا٘كدٛ لبزض ثبقس 

فطاٌیط عجمٝ ثٙسی ذب٘ٛازٜ اؾشبفیّٛوٛوبؾٝ ضا ثسا٘س : 8-1

فطاٌیط ادیسٔیِٛٛغی اؾشبفیّٛوٛوٛؼ اٚضئٛؼ ضا قطح زٞس : 8-2

فطاٌیط ػالٔز ٞبی ثبِیٙی ثیٕبضی ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ اؾشبفیّٛوٛوٛؼ اٚضئٛؼ ضا ثكٙبؾس : 8-3

فطاٌیط فبوشٛض ٞبی ٚیطٚال٘ؽ ثبوشطی ٚ وبضوطز ٞبی ٞط یه اظ آٟ٘ب ضا ثسا٘س : 8-4

فطاٌیط ؾٛدط آ٘شی غٖ ٚ سفبٚر ٞبی آٖ ثب آ٘شی غٖ ضا ثسا٘س : 8-5

ی اؾشبفیّٛوٛوٛؼ اٚضئٛؼ ضا قطح زٞس فطاٌیط ضٚـ ٞبی سكریص آظٔبیكٍبٜ: 8-6

فطاٌیط ضٚـ ٞبی زضٔبٖ ػفٛ٘ز ٞبی ٘بقی اظ اؾشبفیّٛوٛوٛؼ اٚضئٛؼ ضا ثكٙبؾس : 8-7

فطاٌیط ٔمبٚٔز ٞبی قبیغ ایٗ ثبوشطی ضا ثسا٘س : 8-8

فطاٌیط ادیسٔیِٛٛغی اؾشبفیّٛوٛوٛؼ ؾبدطٚفیشیىٛؼ ٚ اؾشبفیّٛوٛوٛؼ ادیسضٔیسیؽ ضا ثسا٘س : 8-9

ثب ػالئٓ ثبِیٙی ٚ ثیٕبضی ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ ایٗ زٚ ٌٛ٘ٝ آقٙب ٌطزز  فطاٌیط: 8-10

 فطاٌیط ضٚـ ٞبی سكرص آظٔبیكٍبٞی زٚ ٌٛ٘ٝ فٛق ضا قطح زٞس: 8-11

 

 

 



 1 آقٙبیی ثب ثبوشطی ٞبی ذب٘ٛازٜ ا٘شطٚثبوشطیبؾٝ :ٟ٘ٓٞسف وّی خّؿٝ 

 

 :ٖٞٓاٞساف ٚیػٜ خّؿٝ 

ا٘شطٚثبوشطیبؾٝ آقٙبیی فطاٌیط ثب عجمٝ ثٙسی ذب٘ٛازٜ : 9-1

آقٙبیی فطاٌیط ثب ٌٛ٘ٝ ٞبی قبیغ ٚ ثیٕبضیعایی ایٗ ذب٘ٛازٜ : 9-2

آقٙبیی فطاٌیط ثب فبوشٛض ٞبی ٚیطٚال٘ؽ ثبوشطی ٞبی ایٗ ذب٘ٛازٜ : 9-3

آقٙبیی ثب ؾبذشٕبٖ ٚ وبضوطز ثیٕبضی ظایی ا٘سٚسٛوؿیٗ ایٗ ثبوشطی ٞب : 9-4

آقٙبیی ثب دبسٛغ٘ع  ایٕٙی ظایی خٙؽ اقطیكیب : 9-5

آقٙبیی ثب دبسٛسبیخ ٞبی ػبُٔ ػفٛ٘ز ٞبی ضٚزٜ ای اقطیكیب والی : 9-6

آقٙبیی ثب فبوشٛض ٞبی ثیٕبضیعایی اقطیكیب والی ػبُٔ ػٛ٘ز ٞبی ازضاضی : 9-7

آقٙبیی ثب ػالئٓ ثبِیٙی ػفٛ٘ز ٞبی ٘بقی اظ اقطیكیب : 9-8

آقٙبیی ثب ضٚـ ٞبی سكریص آظٔبیكٍبٞی ػفٛ٘ز ٞبی ٘بقی اظ اقطیكیب : 9-9

آقٙبیی ثب دبسٛغ٘ع ٚ ثیٕبضیعایی ؾبِٕٛ٘ال : 9-10

آقٙبیی ثب ػالئٓ ثیٕبضی ایدبز قسٜ سٛؾظ ٌٛ٘ٝ ٞبی قبیغ ؾبِٕٛ٘ال : 9-11

آقٙبیی ثب زضٔبٖ ٚ دیف ٌیطی ثیٕبضی ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ ؾبِٕٛ٘ال : 9-12

آقٙبیی ثب ثیٕبضیعایی ٚ فبوشٛض ٞبی ٚیطٚال٘ؽ ٌٛ٘ٝ ٞبی  قبیغ قیٍال  : 9-13

آقٙبیی ثب ػالئٓ ثبِیٙی ػفٛ٘ز ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ قیٍال : 9-14

 آقٙبیی ثب زضٔبٖ ػفٛ٘ز ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ قیٍال ٚ دیف ٌیطی اظ آٖ: 9-15

 

زض دبیبٖ زا٘كدٛ لبزض ثبقس 

ضا ثسا٘س  عجمٝ ثٙسی ذب٘ٛازٜ ا٘شطٚثبوشطیبؾٝ: 9-1

٘ب قٛز آـ فطاٌیط ثب ٌٛ٘ٝ ٞبی قبیغ ٚ ثیٕبضیعایی ایٗ ذب٘ٛازٜ: 9-2

ضا ثكٙبؾس  فطاٌیط فبوشٛض ٞبی ٚیطٚال٘ؽ ثبوشطی ٞبی ایٗ ذب٘ٛازٜ: 9-3

ضا ثسا٘س  ؾبذشٕبٖ ٚ وبضوطز ثیٕبضی ظایی ا٘سٚسٛوؿیٗ ایٗ ثبوشطی ٞب فطاٌیط: 9-4

ضا قطح زٞس  ایٕٙی ظایی خٙؽ اقطیكیب  ٚ دبسٛغ٘ع فطاٌیط: 9-5

ضا ثكٙبؾس  قیب والیدبسٛسبیخ ٞبی ػبُٔ ػفٛ٘ز ٞبی ضٚزٜ ای اقطی فطاٌیط: 9-6

ضا ثسا٘س  ٚ٘ز ٞبی ازضاضیففبوشٛض ٞبی ثیٕبضیعایی اقطیكیب والی ػبُٔ ع فطاٌیط: 9-7

ضا شوط وٙس  ػالئٓ ثبِیٙی ػفٛ٘ز ٞبی ٘بقی اظ اقطیكیب فطاٌیط: 9-8

ضا ثكٙبؾس  ضٚـ ٞبی سكریص آظٔبیكٍبٞی ػفٛ٘ز ٞبی ٘بقی اظ اقطیكیب فطاٌیط: 9-9

ضا ثسا٘س  یٕبضیعایی ؾبِٕٛ٘الدبسٛغ٘ع ٚ ة فطاٌیط: 9-10

ضا ثكٙبؾس  ػالئٓ ثیٕبضی ایدبز قسٜ سٛؾظ ٌٛ٘ٝ ٞبی قبیغ ؾبِٕٛ٘ال فطاٌیط: 9-11

ضا قطح زٞس  زضٔبٖ ٚ دیف ٌیطی ثیٕبضی ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ ؾبِٕٛ٘ال فطاٌیط: 9-12

 

 

 ٘بؼ، ٚیجطٚ ٚ ایطٚٔٛ 2آقٙبیی ثبوشطی ٞبی ذب٘ٛازٜ ا٘شطٚثبوشطیبؾٝ :زٞٓٞسف وّی خّؿٝ 

 

 :زٞٓاٞساف ٚیػٜ خّؿٝ 

آقٙبیی ثب ثیٕبضیعایی ٚ فبوشٛض ٞبی ٚیطٚال٘ؽ ٌٛ٘ٝ ٞبی  قبیغ قیٍال ضا ثسا٘س : 10-1

آقٙبیی ثب ػالئٓ ثبِیٙی ػفٛ٘ز ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ قیٍال ضا ثكٙبؾس : 10-2



  آقٙبیی ثب زضٔبٖ ػفٛ٘ز ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ قیٍال ٚ دیف ٌیطی اظ آٖ ضا ثسا٘س: 10-3

آقٙبیی ثب ادیسٔیِٛٛغی قیٍّٛظ : 10-4

آقٙبیی ثب ضٚـ ٞبی آظٔبیكٍبٞی سكریص قیٍال  : 10-5

آقٙبیی ثب دبسٛغ٘ع ٚ ایٕٙی ٘ؿجز ثٝ یطؾیٙیب : 10-6

آقٙبیی ثب ادیسٔیِٛٛغی ٚ ا٘شكبض خغطافیبیی عبػٖٛ : 10-7

عبػٖٛ آقٙبیی ثب ثیٕبضی ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔرشّف یطؾیٙیب ثٝ ٚیػٜ : 10-8

ؾبیط ٌٛ٘ٝ ٞبی ذب٘ٛازٜ  ، ضٚـ ٞبی زضٔبٖ ٚ دیف ٌیطیإٞیز ثیٕبضیعایی ،آقٙبیی ثب ذصٛصیبر وّی: 10-9

ا٘شطٚثبوشطیبؾٝ قبُٔ وّجؿیال، دطٚسئٛؼ، ا٘شطٚثبوشط، ؾیشطٚثبوشطی، ٔٛضٌب٘ال ٚ ؾطاقیب 

آقٙبیی ثب ؾیؿشٕبسیه ثبوشطی ٞبی ٚیجطیٛ ٚ ایطٚٔٛ٘بؼ : 10-10

وب٘یؿٓ ٞبی ثیٕبضی ظایی ثب سبویس ثط سٛوؿیٗ ٚیجطیٛوّطا  آقٙبیی ثب ْ: 10-11

آقٙبیی ثب ػالٔز ٞبی ثبِیٙی ٚ ادیسٔیِٛٛغی ٚثب  : 10-12

ٚثب  ٞیآقٙبیی ثب ضٚـ ٞبی سكریص آظٔبیكٍب: 10-13

آقٙبیی ثب ضٚـ ٞبی دیف ٌیطی ٚ زضٔبٖ ٞبی زاضٚیی ٚ غیط زاضٚیی ٚثب : 10-14

ٔز ٞبی ثبِیٙی، ثیٕبضی ٞب، سكریص ٚ زضٔبٖ ثیٕبضی ٞبی ٘بقی اظ ثبوشطی ٞبی آقٙبیی ثب ادیسٔیِٛٛغی، ػال: 10-15

  ذب٘ٛازٜ ایطٚٔٛ٘بزاؾٝ ٚ دّعیٛٔٛ٘بؼ 

 

 

زض دبیبٖ زا٘كدٛ لبزض ثبقس 

فطاٌیطا ثیٕبضیعایی ٚ فبوشٛض ٞبی ٚیطٚال٘ؽ ٌٛ٘ٝ ٞبی  قبیغ قیٍال ضا ثسا٘س : 10-1

سٛؾظ قیٍال ضا ثكٙبؾس  فطاٌیط ػالئٓ ثبِیٙی ػفٛ٘ز ٞبی ایدبز قسٜ: 10-2

  فطاٌیط زضٔبٖ ػفٛ٘ز ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ قیٍال ٚ دیف ٌیطی اظ آٖ ضا ثسا٘س: 10-3

قطح زٞس  ادیسٔیِٛٛغی قیٍّٛظ فطاٌیط: 10-4

ثكٙبؾس ضٚـ ٞبی آظٔبیكٍبٞی سكریص قیٍال  فطاٌیط: 10-5

ثسا٘س  دبسٛغ٘ع ٚ ایٕٙی ٘ؿجز ثٝ یطؾیٙیب فطاٌیط: 10-6

ضا ثسا٘س  دیسٔیِٛٛغی ٚ ا٘شكبض خغطافیبیی عبػٖٛا افطاٌیط: 10-7

ضا قطح زٞس  ا ثیٕبضی ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔرشّف یطؾیٙیب ثٝ ٚیػٜ عبػٖٛفطاٌیط: 10-8

ؾبیط ٌٛ٘ٝ ٞبی ذب٘ٛازٜ  ، ضٚـ ٞبی زضٔبٖ ٚ دیف ٌیطیإٞیز ثیٕبضیعایی ،ا ذصٛصیبر وّیفطاٌیط: 10-9

ضا ثسا٘س  ٚسئٛؼ، ا٘شطٚثبوشط، ؾیشطٚثبوشطی، ٔٛضٌب٘ال ٚ ؾطاقیبا٘شطٚثبوشطیبؾٝ قبُٔ وّجؿیال، دط

ضا ثسا٘س  ٚیجطیٛ ٞب ٚ ایطٚٔٛ٘بؼفطاٌیط ؾیؿشٕبسیه : 10-10

فطاٌیط ٔىب٘یؿٓ ٞبی ثیٕبضی ظایی ثب سبویس ثط سٛوؿیٗ ٚیجطیٛوّطا ضا شوط وٙس : 10-11

فطاٌیط ػالٔز ٞبی ثبِیٙی ٚ ادیسٔیِٛٛغی ٚثب ضا ثكٙبؾس : 10-12

ٚثب ضا ثسا٘س  ٞیفطاٌیط ضٚـ ٞبی سكریص آظٔبیكٍب: 10-13

فطاٌیط ضٚـ ٞبی دیف ٌیطی ٚ زضٔبٖ ٞبی زاضٚیی ٚ غیط زاضٚیی ٚثب ضا شوط وٙس : 10-14

اوشطی ٞبی فطاٌیط ادیسٔیِٛٛغی، ػالٔز ٞبی ثبِیٙی، ثیٕبضی ٞب، سكریص ٚ زضٔبٖ ثیٕبضی ٞبی ٘بقی اظ ة: 10-15

 ثسا٘سذب٘ٛازٜ ایطٚٔٛ٘بزاؾٝ ضا 

 

 

 آقٙبیی ثب ثبوشطی ٞبی ذب٘ٛازٜ ثبؾیالؾٝ :زٞٓیبظٞسف وّی خّؿٝ 

 



 :یبظزٞٓاٞساف ٚیػٜ خّؿٝ 

آقٙبیی ثب عجمٝ ثٙسی ذب٘ٛازٜ ثبؾیالؾٝ : 11-1

آقٙبیی ثب ادیسٔیِٛٛغی ثبؾیّٛؼ آ٘شطاؾیؽ : 11-2

آقٙبیی ثب ػالٔز ٞبی ثبِیٙی ٚ ثیٕبضی ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ ثبؾیّٛؼ آ٘شطاؾیؽ : 11-3

آقٙبیی ثب فبوشٛض ٞبی ثیٕبضی ظایی ثبوشطی ٚ وبضوطز ٞط یه اظ آٟ٘ب : 11-4

آقٙبیی ثب ٔىب٘یؿٓ ٚ ایٕٙی ظایی سٛوؿیٗ آ٘شطاوؽ : 11-5

آقٙبیی ثب ضٚـ ٞبی سكریص آظٔبیكٍبٞی ثبؾیّٛؼ آ٘شطاؾیؽ : 11-6

آقٙبیی ثب ضٚـ ٞبی دیف ٌیطی ٚ زضٔبٖ ؾیبٜ ظذٓ : 11-7

یّٛؼ ؾطئٛؼ آقٙبیی ثب ادیسٔیِٛٛغی ثبؼ: 11-8

آقٙبیی ثب ػالٔز ٞبی ثبِیٙی ٚ ثیٕبضی ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ ثبؾیّٛؼ ؾطئٛؼ : 11-9

آقٙبیی ثب ضٚـ ٞبی سكریص آظٔبیكٍبٞی ثبؾیّٛؼ ؾطئٛؼ : 11-10

آقٙبیی ثب إٞیز، ثیٕبضیعایی، سكریص ٚ زضٔبٖ ػفٛ٘ز ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ ؾبیط ٌٛ٘ٝ ٞبی ثبؾیّٛؼ : 11-11

 

 

لبزض ثبقس  زض دبیبٖ زا٘كدٛ

فطاٌیط  عجمٝ ثٙسی ذب٘ٛازٜ ثبؾیالؾٝ ضا ثسا٘س : 11-1

فطاٌیط ادیسٔیِٛٛغی ثبؾیّٛؼ آ٘شطاؾیؽ ضا قطح زٞس : 11-2

فطاٌیط ػالٔز ٞبی ثبِیٙی ٚ ثیٕبضی ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ ثبؾیّٛؼ آ٘شطاؾیؽ ضا شوط وٙس : 11-3

ن اظ آٟ٘ب ضا ثسا٘س فطاٌیط فبوشٛض ٞبی ثیٕبضی ظایی ثبوشطی ٚ وبضوطز ٞط ی: 11-4

فطاٌیط ٔىب٘یؿٓ ٚ ایٕٙی ظایی سٛوؿیٗ آ٘شطاوؽ ضا قطح زٞس : 11-5

فطاٌیط ضٚـ ٞبی سكریص آظٔبیكٍبٞی ثبؾیّٛؼ آ٘شطاؾیؽ ضا ثكٙبؾس : 11-6

فطاٌیط ضٚـ ٞبی دیف ٌیطی ٚ زضٔبٖ ؾیبٜ ظذٓ ضا ثسا٘س : 11-7

فطاٌیط ادیسٔیِٛٛغی ثبؾیّٛؼ ؾطئٛؼ ضا ثسا٘س : 11-8

ضا ثكٙبؾس  اٌیط ػالٔز ٞبی ثبِیٙی ٚ ثیٕبضی ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ ثبؾیّٛؼ ؾطئٛؼفط: 11-9

ضا شوط وٙس  ضٚـ ٞبی سكریص آظٔبیكٍبٞی ثبؾیّٛؼ ؾطئٛؼ ٌیطافط: 11-10

ضا ثسا٘س  إٞیز، ثیٕبضیعایی، سكریص ٚ زضٔبٖ ػفٛ٘ز ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ ؾبیط ٌٛ٘ٝ ٞبی ثبؾیّٛؼ فطاٌیط: 11-11

 

 آقٙبیی ثب وٛضیٙٝ ثبوشطیبؾٝ، الوشٛثبؾیُ، ِیؿشطیب ٚ اضیعیذّٛسطیىؽ :ٚاظزٞٓزٞسف وّی خّؿٝ 

 

 :زٚاظزٞٓاٞساف ٚیػٜ خّؿٝ 

آقٙبیی ثب ؾیؿشٕبسیه وٛضیٙٝ ثبوشطیبؾٝ : 12-1

آقٙبیی ثب فیعیِٛٛغی ٚ ٔشبثِٛیؿٓ وٛضیٙٝ ثبوشطیبؾٝ : 12-2

آقٙبیی ثب ادیسٔجِٛٛغی ثیٕبضی زیفشطی : 12-3

سٛغ٘ع ٚ ایٕٙی ایٗ ثبوشطی آقٙبیی ثب دب: 12-4

آقٙبیی ثب إٞیز ٚ دبسٛغ٘ع سٛوؿیٗ وٛضیٙٝ ثبوشطیْٛ زیفشطیٝ : 12-5

آقٙبیی ثب ػالٔز ٞبی ثبِیٙی ٚ ضٚـ ٞبی ا٘شمبَ زیفشطی : 12-6

آقٙبیی ثب إٞیز سكریص ؾطیغ آظٔبیكٍبٞی ٚ ضٚـ ٞبی ثبِیٙی ٚ آظٔبیكٍبٞی سكریص زیفشطی : 12-7

وٙشطَ ٚ ٚاوؿیٙبؾیٖٛ زیفشطی آقٙبیی ثب ضٚـ ٞبی : 12-8

آقٙبیی ثب زضٔبٖ ٞبی زاضٚیی ٚ غیط زاضٚیی زیفشطی : 12-9



آقٙبیی ثب ٚیػٌی ٞب، ادیسٔیِٛٛغی ٚ ؾیؿشٕبسیه ِیؿشطیب، اضیعیذّٛسطیىؽ ٚ الوشٛثبؾیُ ٞب : 12-10

الوشٛثبؾیُ ٞب آقٙبیی ثب دبسٛغ٘ع، ثیٕبضی ٞب ٚ ایٕٙی ثط ضس ثبوشطی ٞبی ِیؿشطیب، اضیعیذّٛسطیىؽ ٚ : 12-11

آقٙبیی ثب ضٚـ ٞبی دیف ٌیطی، زضٔبٖ ٚ سكریص آظٔبیكٍبٞی ِیؿشطیب، اضیعیذّٛسطیىؽ ٚ الوشٛثبؾیُ ٞب : 12-12

 آقٙبیی ثب ثیٕبضی ِیؿشطیٛظ، سكریص ٚ زضٔبٖ آٖ : 12-13

 

زض دبیبٖ زا٘كدٛ لبزض ثبقس 

فطاٌیط ؾیؿشٕبسیه وٛضیٙٝ ثبوشطیبؾٝ ضا ثسا٘س : 12-1

ظیِٛٛغی ٚ ٔشبثِٛیؿٓ وٛضیٙٝ ثبوشطیبؾٝ ضا ثسا٘س فطاٌیط فی: 12-2

فطاٌیط ادیسٔجِٛٛغی ثیٕبضی زیفشطی ضا شوط وٙس : 12-3

فطاٌیط دبسٛغ٘ع ٚ ایٕٙی ایٗ ثبوشطی ضا قطح زٞس :  12-4

فطاٌیط إٞیز ٚ دبسٛغ٘ع سٛوؿیٗ وٛضیٙٝ ثبوشطیْٛ زیفشطیٝ ضا ثسا٘س : 12-5

ا٘شمبَ زیفشطی ضا ثكٙبؾس  فطاٌیط ػالٔز ٞبی ثبِیٙی ٚ ضٚـ ٞبی: 12-6

فطاٌیط إٞیز سكریص ؾطیغ آظٔبیكٍبٞی ٚ ضٚـ ٞبی ثبِیٙی ٚ آظٔبیكٍبٞی سكریص زیفشطی ضا شوط وٙس : 12-7

فطاٌیط ضٚـ ٞبی وٙشطَ ٚ ٚاوؿیٙبؾیٖٛ زیفشطی ضا ثسا٘س : 12-8

فطاٌیط زضٔبٖ ٞبی زاضٚیی ٚ غیط زاضٚیی زیفشطی ضا شوط وٙس : 12-9

ی ٞب، ادیسٔیِٛٛغی ٚ ؾیؿشٕبسیه ِیؿشطیب، اضیعیذّٛسطیىؽ ٚ الوشٛثبؾیُ ٞب ضا ثسا٘س فطاٌیط ٚیػي: 12-10

فطاٌیط دبسٛغ٘ع، ثیٕبضی ٞب ٚ ایٕٙی ثط ضس ثبوشطی ٞبی ِیؿشطیب، اضیعیذّٛسطیىؽ ٚ الوشٛثبؾیُ ٞب ضا ثسا٘س : 12-11

ِٛسطیىؽ ٚ الوشٛثبؾیُ ٞب ضا فطاٌیط ضٚـ ٞبی دیف ٌیطی، زضٔبٖ ٚ سكریص آظٔبیكٍبٞی ِیؿشطیب، اضیعیخ: 12-12

ثسا٘س 

 فطاٌیط ثیٕبضی ِیؿشطیٛظ، سكریص ٚ زضٔبٖ آٖ ضا قطح زٞس: 12-13

 

 

 آقٙبیی ثب ثبوشطی ٞبی ذب٘ٛازٜ ؾٛزٚٔٛ٘بزاؾٝ ٚ ٕٞٛفیّٛؼ ٚ دبؾشٛضال :ؾیعزٞٓ ٞسف وّی خّؿٝ

 

 :زٞٓؾیعاٞساف ٚیػٜ خّؿٝ 

آقٙبیی ثب ؾیؿشٕبسیه ذب٘ٛازٜ ؾٛزٚٔٛ٘بزاؾٝ : 13-1

آقٙبیی ثب إٞیز ٚ فیعیِٛٛغی ؾٛزٚٔٛ٘بؼ ایطٚغیٙٛظا  :13-2

آقٙبیی ثب فبوشٛض ٞبی ثیٕبضی ظایی ٚ ضٚـ ٞبی ٔمبٚٔز آ٘شی ثیٛسیىی ؾٛزٚٔٛ٘بؼ ایطٚغ٘یٛظا  : 13-3

آقٙبیی ثب ػالٔز ٞبی ثبِیٙی ثیٕبضی ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ ؾٛزٚٔٛ٘بؼ ایطٚغیٙٛظا : 13-4

قٍبٞی ؾٛزٚٔٛ٘بؼ ایطٚغیٙٛظا آقٙبیی ثب ضٚـ ٞبی سكریص آظٔبی: 13-5

آقٙبیی ثب ضٚـ ٞبی زضٔبٖ ٚ ٔمبٚٔز ٞبی آ٘شی ثیٛسیىی ایٗ ثبوشطی : 13-6

ٞب آقٙبیی ثب ؾیؿشٕبسیه ٕٞٛفیّٛؼ : 13-7

آقٙبیی ثب فیعیِٛٛغی ٚ ٘یبظٔٙسی ٞبی ضقس ٕٞٛفیّٛؼ ٞب : 13-8

آقٙبیی ثب سغییطار آ٘شی غ٘یه ٚ دبؾد ایِٕٛ٘ٛٛغیه ثٝ ثبوشطی : 13-9

آقٙبیی ثب ادیسٔیِٛٛغی، فبوشٛض ٞبی ثیٕبضی ظایی ٚ ػالٔز ٞب ثبِیٙی ٚ ثیٕبضی ٞبی ایدبز  قسٜ سٛؾظ : 13-10

ٕٞٛفیّٛؼ ٞب 

آقٙبیی ثب دیف ٌیطی، ٚاوؿیٙبؾیٖٛ ٚ زضٔبٖ ثیٕبضی ٞبی ٕٞٛفیّٛؾی : 13-11

یكٍیطی اظ ثیٕبضی ٞبی ایدبز آقٙبیی ثب إٞیز ، ادیسٔیِٛٛغی، ثیٕبضی ٞبی ایدبز قسٜ، ضٚـ ٞبی زضٔبٖ ٚ ح: 13-12

 قسٜ سٛؾظ دبؾشٛضال ثب سبویس ثط دبؾشٛضال ِٔٛشٛؾیسا  



 

زض دبیبٖ زا٘كدٛ لبزض ثبقس 

فطاٌیط ؾیؿشٕبسیه ذب٘ٛازٜ ؾٛزٚٔٛ٘بزاؾٝ ضا ثسا٘س : 13-1

فطاٌیط إٞیز ٚ فیعیِٛٛغی ؾٛزٚٔٛ٘بؼ ایطٚغیٙٛظا ضا قطح زٞس : 13-2

ؾٛزٚٔٛ٘بؼ ایطٚغ٘یٛظا ضا شوط وٙس  فطاٌیط فبوشٛض ٞبی ثیٕبضی ظایی: 13-3

فطاٌیط ػالٔز ٞبی ثبِیٙی ثیٕبضی ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ ؾٛزٚٔٛ٘بؼ ایطٚغیٙٛظا ضا ثكٙبؾس : 13-4

فطاٌیط ضٚـ ٞبی سكریص آظٔبیكٍبٞی ؾٛزٚٔٛ٘بؼ ایطٚغیٙٛظا ضا ثسا٘س : 13-5

وط وٙس فطاٌیط ضٚـ ٞبی زضٔبٖ ٚ ٔمبٚٔز ٞبی آ٘شی ثیٛسیىی ایٗ ثبوشطی ضا ش: 13-6

فطاٌیط ؾیؿشٕبسیه ٕٞٛفیّٛؼ ٞب ضا ثسا٘س : 13-7

فطاٌیط فیعیِٛٛغی ٚ ٘یبظٔٙسی ٞبی ضقس ٕٞٛفیّٛؼ ٞب ضا قطح زٞس : 13-8

فطاٌیط سغییطار آ٘شی غ٘یه ٚ دبؾد ایِٕٛ٘ٛٛغیه ثٝ ثبوشطی ضا ثكٙبؾس : 13-9

ثیٕبضی ٞبی ایدبز  قسٜ سٛؾظ فطاٌیط ادیسٔیِٛٛغی، فبوشٛض ٞبی ثیٕبضی ظایی ٚ ػالٔز ٞب ثبِیٙی ٚ : 13-10

ٕٞٛفیّٛؼ ٞب ضا ثسا٘س 

فطاٌیط دیف ٌیطی، ٚاوؿیٙبؾیٖٛ ٚ زضٔبٖ ثیٕبضی ٞبی ٕٞٛفیّٛؾی ضا ثسا٘س : 13-11

فطاٌیط إٞیز ، ادیسٔیِٛٛغی، ثیٕبضی ٞبی ایدبز قسٜ، ضٚـ ٞبی زضٔبٖ ٚ دیكٍیطی اظ ثیٕبضی ٞبی ایدبز : 13-12

 سٛضال ِٔٛشٛؾیسا ضا ثسا٘سقسٜ سٛؾظ دبؾشٛضال ثب سبویس ثط دبؼ

 

 ٚ ثطٚؾال اؾیٙشٛثبوشط ،آقٙبیی ثب ٘بیؿطیبؾٝ، ٔٛضاوؿال :چٟبضزٞٓٞسف وّی خّؿٝ 

 

 :چٟبضزٞٓاٞساف ٚیػٜ خّؿٝ 

آقٙبیی ثب ؾبذشٕبٖ ٚ ٚیػٌی ٞبی ٔیىطٚثیِٛٛغیه ذب٘ٛازٜ ٘بیؿطیبؾٝ : 14-1

یٕبضی ٞبی ثٝ ٚخٛز آٔسٜ سٛؾظ ٘بیؿطیب  ٌٛ٘ٛ آقٙبیی ثب ٔىب٘یؿٓ ٞبی ثیٕبضی ظایی، فبوشٛضٞبی ٚیطٚال٘ؽ، ة: 14-2

ضٜ آ ٚ ٘بیؿطیب ٔٙٙػیشیسیؽ 

آقٙبیی ثب ادیسٔیِٛٛغی ٔٙٙػیز ٍٔٙٙٛوٛوٛؾی  : 14-3

آقٙبیی ثب ػالٔز ٞبی ثبِیٙی ٚ ضٚـ ٞبی زضٔبٖ ایٗ ػفٛ٘ز ٞب : 14-4

إٞیز ٚاوؿٗ ٞبی  آقٙبیی ثب ضٚـ ٞبی ایٕٙی ظاؾیٖٛ ٚ إٞیز وذؿَٛ ثبوشطی زض ٚاویؿٙبؾیٖٛ ٚ ٘یع: 14-5

وٙػٌٚٝ  

آقٙبیی ثب ضٚـ ٞبی ثبِیٙی ٚ آظٔبیكٍبٞی سكریص ٔٙٙػیز ٚ ٔٙٙػیز ٞبی ٍٔٙٛوٛوی : 14-6

آقٙبیی ثب ایذسٔیِٛٛغی ؾٛظان : 14-7

آقٙبیی ثب ػالٔز ٞبی ثبِیٙی ٚ ضٚـ ٞبی زضٔبٖ ػفٛ٘ز آٖ : 14-8

زض ٚاوؿیٙبؾیٖٛ ٚ ٘یع سٙٛع آ٘شی غ٘یه آٖ آقٙبیی ثب ضٚـ ٞبی ایٕٛ٘یعاؾیٖٛ ٚ إٞیز فیٕجطیٝ ثبوشطی : 14-9

آقٙبیی ثب ضٚـ ٞبی ثبِیٙی ٚ آظٔبیكٍبٞی سكریص ؾٛظان : 14-10

آقٙبیی ثب ثیٕبضی ظایی، فبوشٛض ٞبی ٚیطٚال٘ؽ، ادیسٔیِٛٛغی، ػالٔز ٞبی ثبِیٙی ٚ زضٔبٖ اؾیٙٝ سٛثبوشط، : 14-11

ٔٛضاوؿال  

ی قبیغ ػبُٔ ثطٚؾّٛظ آقٙبیی ثب ؾیؿشٕبسیه ثطٚؾال ٞب ٚ ٌٛ٘ٝ ٞب: 14-12

آقٙبیی ثب ادیسٔجِٛٛغی ثیٕبضی ثطٚؾّٛظ  : 14-13

آقٙبیی دبسٛغ٘ع ٚ ایٕٙی ثطٚؾالٞب : 14-14

آقٙبیی ثب ػالٔز ٞبی ثبِیٙی ٚ ضٚـ ٞبی ا٘شمبَ ثطٚؾّٛظ : 14-15

آقٙبیی ثب ضٚـ ٞبی سكریص آظٔبیكٍبٞی ٚ ثبِیٙی ثطٚؾّٛظ ثب سبویس ثط ضٚـ ٞبی ؾطِٚٛغی : 14-16



آقٙبیی ثب ضٚـ ٞبی وٙشطَ ٚ ٚاوؿیٙبؾیٖٛ ثطٚؾّٛظ  :14-17

آقٙبیی ثب آ٘شی ثیٛسیه ٞبی ٔٛثط ثط ثطٚؾال ٞب ٚ زضٔبٖ ثطٚؾّٛظ : 14-18

 

زض دبیبٖ زا٘كدٛ لبزض ثبقس 

فطاٌیط ؾبذشٕبٖ ٚ ٚیػٌی ٞبی ٔیىطٚثیِٛٛغیه ذب٘ٛازٜ ٘بیؿطیبؾٝ ضا ثسا٘س : 14-1

فبوشٛضٞبی ٚیطٚال٘ؽ، ثیٕبضی ٞبی ثٝ ٚخٛز آٔسٜ سٛؾظ ٘بیؿطیب  ٌٛ٘ٛ ضٜ آ فطاٌیط ٔىب٘یؿٓ ٞبی ثیٕبضی ظایی، : 14-2

ٚ ٘بیؿطیب ٔٙٙػیشیسیؽ ضا شوط وٙس 

فطاٌیط ادیسٔیِٛٛغی ٔٙٙػیز ٍٔٙٙٛوٛوٛؾی ضا ثكٙبؾس : 14-3

فطاٌیط ػالٔز ٞبی ثبِیٙی ٚ ضٚـ ٞبی زضٔبٖ ایٗ ػفٛ٘ز ٞب ضا ثسا٘س : 14-4

ٚ إٞیز وذؿَٛ ثبوشطی زض ٚاویؿٙبؾیٖٛ ٚ ٘یع إٞیز ٚاوؿٗ ٞبی وٙػٌٚٝ فطاٌیط ضٚـ ٞبی ایٕٛ٘یعاؾیٖٛ : 14-5

ضا ثسا٘س  

فطاٌیط ضٚـ ٞبی ثبِیٙی ٚ آظٔبیكٍبٞی سكریص ٔٙٙػیز ٚ ٔٙٙػیز ٞبی ٍٔٙٛوٛوی ضا ثكٙبؾس : 14-6

فطاٌیط ایذسٔیِٛٛغی ؾٛظان ضا ثس٘س  : 14-7

ضا ثكٙبؾس فطاٌیط ػالٔز ٞبی ثبِیٙی ٚ ضٚـ ٞبی زضٔبٖ ػفٛ٘ز آٖ : 14-8

فطاٌیط ضٚـ ٞبی ایٕٛ٘یعاؾیٖٛ ٚ إٞیز فیٕجطیٝ زض ٚاوؿیٙبؾیٖٛ ٚ ٘یع سٙٛع آ٘شی غ٘یه آٖ شوط وٙس : 14-9

فطاٌیط ضٚـ ٞبی ثبِیٙی ٚ آظٔبیكٍبٞی سكریص ؾٛظان ضا ثسا٘س : 14-10

اؾیٙٝ سٛثبوشط ٚ فطاٌیط ثیٕبضی ظایی، فبوشٛض ٞبی ٚیطٚال٘ؽ، ادیسٔیِٛٛغی، ػالٔز ٞبی ثبِیٙی ٚ زضٔبٖ : 14-11

 ٔٛضاوؿال ضا ثسا٘س

فطاٌیط ؾیؿشٕبسیه ثطٚؾال ٞب ٚ ٌٛ٘ٝ ٞبی قبیغ ػبُٔ ثطٚؾّٛظ ضا ثسا٘س : 14-12

فطاٌیط ادیسٔجِٛٛغی ثیٕبضی ثطٚؾّٛظ ضا ثسا٘س  : 14-13

فطاٌیط دبسٛغ٘ع ٚ ایٕٙی ثطٚؾالٞب ضا شوط ٕ٘بیس : 14-14

ثطٚؾّٛظ ضا ثكٙبؾس  فطاٌیط ػالٔز ٞبی ثبِیٙی ٚ ضٚـ ٞبی ا٘شمبَ: 14-15

فطاٌیط ضٚـ ٞبی سكریص آظٔبیكٍبٞی ٚ ثبِیٙی ثطٚؾّٛظ ثب سبویس ثط ضٚـ ٞبی ؾطِٚٛغی ضا ثكٙبؾس : 14-16

ضاٌیط ضٚـ ٞبی وٙشطَ ٚ ٚاوؿیٙبؾیٖٛ ثطٚؾّٛظ ضا شوط وٙس ف: 14-17

فطاٌیط آ٘شی ثیٛسیه ٞبی ٔٛثط ثط ثطٚؾال ٞب ٚ زضٔبٖ ثطٚؾّٛظ ضا ثكٙبؾس : 14-18

 

 

 آقٙبیی ثب ثی ٞٛاظی ٞبی ثسٖٚ اؾذٛض :دب٘عزٞٓف وّی خّؿٝ ٞس

 

 :ْزٜدب٘عاٞساف ٚیػٜ خّؿٝ 

آقٙبیی ثب ٔشبثِٛیؿٓ ٚ ثیٕبضی ظایی ثبوشطی ٞبی ثی ٞٛاظی : 15-1

ثسٖٚ اؾذٛض ٔبسیه ثبوشطی ٞبی ثی ٞٛاظی آقٙبیی ثب ؾیؿز :15-2

اؾذٛض ثیٕبضی ظا  آقٙبیی ثب خٙؽ ٞب ٚ ٌٛ٘ٝ ٞبی  ثبوشطی ٞبی ثی ٞٛاظی ثسٖٚ: 15-3

آقٙبیی ثب إٞیز، فبوشٛضٞبی ٚیطٚال٘ؽ، ثیٕبضی ظایی، زضٔبٖ ٚ دیكٍیطی ثبوشطٚئیسؼ ٞب، دبضاثبوشطٚئیسؼ : 15-4

آقٙبیی ثب ثیٕبضیعایی، فبوشٛض ٞبی ٚیطٚال٘ؽ، زضٔبٖ ٚ دیكٍیطی دٛضفیطٚٔٛ٘بؼ : 15-5 

لبٚٔز آ٘شی ثیٛسیىی دطٚٚسال آقٙبیی ثب ثیٕبضیعایی، فبوشٛض ٞبی ٚیطٚال٘ؽ، زضٔبٖ ٚ ْ: 15-6

آقٙبیی ثب ثیٕبضی ظایی، فبوشٛضٞبی ٚیطٚال٘ؽ، زضٔبٖ ٚ ٔمبٚٔز آ٘شی ثیٛسیىی فٛٚثبوشطیْٛ ٞب : 15-7

 

 زض دبیبٖ زا٘كدٛ لبزض ثبقس



فطاٌیط ٔشبثِٛیؿٓ ٚ ثیٕبضی ظایی ثبوشطی ٞبی ثی ٞٛاظی ضا ثسا٘س : 15-1

ی ثسٖٚ اؾذٛض ضا ثكٙبؾس فطاٌیط ؾیؿشٕبسیه ثبوشطی ٞبی ثی ٞٛاظ: 15-2

فطاٌیط خٙؽ ٞب ٚ ٌٛ٘ٝ ٞبی  ثبوشطی ٞبی ثی ٞٛاظی ثسٖٚ اؾذٛض ثیٕبضی ظا ضا ثسا٘س : 15-3

فطاٌیط إٞیز، فبوشٛضٞبی ٚیطٚال٘ؽ، ثیٕبضی ظایی، زضٔبٖ ٚ دیكٍیطی ثبوشطٚئیسؼ ٞب، دبضاثبوشطٚئیسؼ ضا : 15-4

ثسا٘س 

٘ؽ، زضٔبٖ ٚ دیكٍیطی دٛضفیطٚٔٛ٘بؼ ضا شوط وٙس فطاٌیط ثیٕبضیعایی، فبوشٛض ٞبی ٚیطٚال: 15-5 

فطاٌیط ثیٕبضیعایی، فبوشٛض ٞبی ٚیطٚال٘ؽ، زضٔبٖ ٚ ٔمبٚٔز آ٘شی ثیٛسیىی دطٚٚسال ضا ثسا٘س : 15-6

ضاٌیط ثیٕبضی ظایی، فبوشٛضٞبی ٚیطٚال٘ؽ، زضٔبٖ ٚ ٔمبٚٔز آ٘شی ثیٛسیىی فٛٚثبوشطیْٛ ٞب ضا ثسا٘س ف: 15-7

 آقٙبیی ثب وّؿشطیسیْٛ ٞب  :ْقب٘عزٜٞسف وّی خّؿٝ 

 

 :قب٘عزٞٓاٞساف ٚیػٜ خّؿٝ 

آقٙبیی ثب ؾیؿشٕبسیه وّؿشطیسیْٛ ٞب : 16-1

آقٙبیی ثب ؾبذشٕبٖ ٚ ٚیػٌی ٞبی ٔیىطٚثیِٛٛغیه وّؿشطیسیْٛ سشب٘ی ٚ وّؿشطیسیْٛ ثٛسِٛیْٙٛ  : 16-2

ِؿشطیسیْٛ سشب٘ی ٚ وّؿشطیسیْٛ آقٙبیی ثب ػالٔز ٞب ٚ یبفشٝ ٞبی ثبِیٙی ثیٕبضی ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ ن: 16-3

ثٛسِٛییْٙٛ 

آقٙبیی ثب ادیسٔیِٛٛغی ایٗ ثبوشطی ٞب : 16-5

آقٙبیی ثب ٔطاحُ سكریص آظٔبیكٍبٞی ایٗ ثبوشطی ٞب : 16-6

آقٙبیی ثب ضٚـ ٞبی زضٔبٖ ثیٕبضی ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ ایٗ ثبوشطی ٞب ٚ آقٙبیی ثب آ٘شی ثیٛسیه ٞبی ٔٛثط : 16-7

ثط آٖ 

 ثب ضٚـ ٞبی دیكٍیطی، وٙشطَ ٚ ٚاوؿیٙبؾیٖٛ ثط ضس ایٗ ثبوشطی ٞب آقٙبیی: 16-8

آقٙبیی ثب ؾبذشٕبٖ ٚ ٚیػٌی ٞبی ٔیىطٚثیِٛٛغیه وّؿشطیسیْٛ ٞیؿشِٛیشیىْٛ ٚ وّؿشطیسیْٛ زیفیؿیُ : 16-9

آقٙبیی ثب ٔىب٘یؿٓ ٞبی ٟٔٓ ثیٕبضیعایی ٚ ثیٕبضی ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ وّؿشطیسیْٛ ٞیؿشِٛیشیىْٛ ٚ : 16-10

ؾشطیسیْٛ زیفیؿیُ وُ

آقٙبیی ثب ػالٔز ٞب ٚ یبفشٝ ٞبی ثبِیٙی ایٗ ثیٕبضی ٞب : 16-11

آقٙبیی ثب ادیسٔیِٛٛغی ایٗ ثبوشطی ٞب : 16-12

آقٙبیی ثب سكریص آظٔبیكٍبٞی ایٗ ثبوشطی ٞب : 16-13

آقٙبیی ثب ٔطاحُ زضٔبٖ ثیٕبضی ٞبی ثٛخٛز آٔسٜ سٛؾظ ایٗ ثبوشطی ٞب : 16-14

ـ ٞبی دیف ٌیطی ٚ وٙشطَ ثیٕبضی ٞب ثٛخٛز آٔسٜ سٛؾظ ایٗ ثبوشطی ٞب آقٙبیی ثب ضٚ: 16-15

 

زض دبیبٖ زا٘كدٛ لبزض ثبقس 

فطاٌیط ؾیؿشٕبسیه وّؿشطیسیْٛ ٞب ضا شوط ٕ٘بیس  :16-1

فطاٌیط ؾبذشٕبٖ ٚ ٚیػٌی ٞبی ٔیىطٚثیِٛٛغیه وّؿشطیسیْٛ سشب٘ی ٚ وّؿشطیسیْٛ ثٛسِٛیْٙٛ  ضا ثسا٘س : 16-2

ٞب ٚ یبفشٝ ٞبی ثبِیٙی ثیٕبضی ٞبی ایدبز قسٜ سٛؾظ وّؿشطیسیْٛ سشب٘ی ٚ وّؿشطیسیْٛ فطاٌیط ػالٔز : 16-3

ثٛسِٛییْٙٛ ضا قطح زٞس 

فطاٌیط ادیسٔیِٛٛغی ایٗ ثبوشطی ٞب ضا ثسا٘س : 16-4

فطاٌیط ٔطاحُ سكریص آظٔبیكٍبٞی ایٗ ثبوشطی ٞب ضا ثكٙبؾس : 16-5

سٛؾظ ایٗ ثبوشطی ٞب ٚ آقٙبیی ثب آ٘شی ثیٛسیه ٞبی ٔٛثط ثط فطاٌیط ضٚـ ٞبی زضٔبٖ ثیٕبضی ٞبی ایدبز قسٜ : 16-6

آٖ ضا ثكٙبؾس 

 فطاٌیط ضٚـ ٞبی دیكٍیطی، وٙشطَ ٚ ٚاوؿیٙبؾیٖٛ ثط ضس ایٗ ثبوشطی ٞب ضا شوط ٕ٘بیس: 16-7
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ضا قطح زٞس  ادیسٔیِٛٛغی، دیكٍیطی ٚ وٙشطَ ػفٖٛ ثب ایٗ ثبوشطی ٞب فطاٌیط: 19-7

  ضا ثسا٘س إٞیز اوشیٙٛٔبیؿشبَ زض سِٛیس آ٘شی ثیٛسیه ٞب ٚ ٔحصٛالر صٙؼشی فطاٌیط: 19-8

 

 

  اؾذیطٚوشبؾٝ ٚ ِذشٛؾذیطاؾٝ ثب ثبوشطی ٞبی ذب٘ٛازٜ آقٙبیی  :ْثیؿزٞسف وّی خّؿٝ 

 

 :ْثیؿز اٞساف ٚیػٜ خّؿٝ

 ٚغیه ٚ ٚیػٌی ٞبی ضزٜ اؾذیطٚوشبَثب ذصٛصیبر ٔٛضفَٛآقٙبیی : 20-1

 ثب خٙؽ ٞبی ٟٔٓ دعقىی ضزٜ اؾذیطٚوشبَ ٚ ٚیػٌی ٞبی آٖ ٞب یی اآقٗ: 20-2

 زٞس ٚ ثیٕبضی ٞبی ثبِیٙی ٞط وساٌْٛ٘ٝ ٞبی ٟٔٓ سطدٕٛ٘ب ضا سٛضیح آقٙبیی ثب  :20-3

 ٔبضی ؾفّیؽادیسٔیِٛٛغی ٚ قىُ ٞب ی ٔرشّف ثیآؾٙبیی ثب  :20-4

 ی سكریص آظٔبیكٍبٞی ثیٕبضی ؾفّیؽثب ضٚـ ٞبآقٙبیی : 20-5

 ای زضٔبٖ ٚ دیكٍیطی ثیٕبضی ؾفّیؽثب ضٚـ ٜآقٙبیی : 20-6

 ا ٚ ثیٕبضی ایدبز قسٜ سٛؾظ آٖ ٞبٌٛ٘ٝ ٞبی ٟٔٓ خٙؽ ثٛضِیآقٙبیی ثب  :20-6

 ضٔبٖ آٖثب سظبٞطار ثبِیٙی ثیٕبضی الیٓ ، ادیسٔیِٛٛغی ٚ سكریص ٚ زآقٙبیی : 20-7

 ثب سظبٞطار ثبِیٙی ثیٕبضی ست ضاخؼٝ، ادیسٔیِٛٛغی ٚ سكریص ٚ زضٔبٖ آٖ آقٙبیی  :20-8

 خٙؽ ِذشٛؾذیطا ٚ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٟٔٓ آٖ  ذصٛصیبر ٔیىطٚثیِٛٛغیهثب آقٙبیی  :20-9

 ثب فیعیِٛٛغی ٚ ؾبذشبض ِذشٛؾذیطاآقٙبیی : 20-10

 ای ٟٔٓ دعقىییسٔیِٛٛغی ِذشٛؾذطاٜثب ثیٕبضیعایی ٚ احآقٙبیی : 20-11

ٔبٖ ٚ دیكٍیطی ثیٕبضی ِذشٛؾذیطٚظ ثب سكریص آظٔبیكٍبٞی، زضآقٙبیی : 20-12

 

زض دبیبٖ زا٘كدٛ لبزض ثبقس 

 ضا ثسا٘س ٚغیه ٚ ٚیػٌی ٞبی ضزٜ اؾذیطٚوشبَذصٛصیبر ٔٛضفَٛ فطاٌیط: 20-1

 ضا ثسا٘سخٙؽ ٞبی ٟٔٓ دعقىی ضزٜ اؾذیطٚوشبَ ٚ ٚیػٌی ٞبی آٖ ٞب فطاٌیط : 20-2

 ضا شوط وٙس زٞس ٚ ثیٕبضی ٞبی ثبِیٙی ٞط وساٌْٛ٘ٝ ٞبی ٟٔٓ سطدٕٛ٘ب ضا سٛضیح فطاٌیط  :20-3

 ضا قطح زٞس ادیسٔیِٛٛغی ٚ قىُ ٞب ی ٔرشّف ثیٕبضی ؾفّیؽفطاٌیط  :20-4

 ضا شوط وٙس ی سكریص آظٔبیكٍبٞی ثیٕبضی ؾفّیؽضٚـ ٞبفطاٌیط : 20-5

 ضا ثكٙبؾس ؼای زضٔبٖ ٚ دیكٍیطی ثیٕبضی ؾفّیضٚـ ٜفطاٌیط : 20-6

 ضا ثسا٘س ا ٚ ثیٕبضی ایدبز قسٜ سٛؾظ آٖ ٞبٌٛ٘ٝ ٞبی ٟٔٓ خٙؽ ثٛضِیفطاٌیط  :20-6

 ضا ثكٙبؾس سظبٞطار ثبِیٙی ثیٕبضی الیٓ ، ادیسٔیِٛٛغی ٚ سكریص ٚ زضٔبٖ آٖفطاٌیط : 20-7

 ضا ثسا٘سسظبٞطار ثبِیٙی ثیٕبضی ست ضاخؼٝ، ادیسٔیِٛٛغی ٚ سكریص ٚ زضٔبٖ آٖ  فطاٌیط :20-8

  ضا شوط وٙس خٙؽ ِذشٛؾذیطا ٚ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٟٔٓ آٖذصٛصیبر ٔیىطٚثیِٛٛغیه  فطاٌیط :20-9

 ضا ثسا٘س فیعیِٛٛغی ٚ ؾبذشبض ِذشٛؾذیطافطاٌیط : 20-10

 ضا ثكٙبؾس یسٔیِٛٛغی ِذشٛؾذطاٞبی ٟٔٓ دعقىیثیٕبضیعایی ٚ احفطاٌیط : 20-11



ِذشٛؾذیطٚظ  ٔبٖ ٚ دیكٍیطی ثیٕبضیسكریص آظٔبیكٍبٞی، زض فطاٌیط: 20-12
 

 

ضیىشعیبؾٝ، ثبضسٛ٘الؾٝ، ِػیٛ٘ال آقٙبیی ثب  :ْیهثیؿشٓ ٚ ٞسف وّی خّؿٝ 

 :ْیهثیؿشٓ ٚ اٞساف ٚیػٜ خّؿٝ 

 یاسٍریکتس سیستماتیک خاوًادٌآقٙبیی ثب : 21-1

آقٙبیی ثب ذصٛصیبر ٔیىطٚثیِٛٛغیه ذب٘ٛازٜ ضیىشعیبؾٝ ٚ خٙؽ ٞب ٟٔٓ آٖ : 21-2

آٖ  ٚ ػالٔز ٞبی ثبِیٙی ظیبضیىزٌٛ٘ٝ ٞبی ٟٔٓ از قسٜ ثب ثیٕبضی ٞبی ایح آقٙبیی ثب: 21-3

آقٙبیی ثب فبوشٛض ٞبی ٚیطٚال٘ؽ ٚ ثیٕبضیعایی ضیىشعیبؾٝ : 21-4

آقٙبیی ثب ضٚـ ٞبی سكریص ثبِیٙی ٚ آظٔبیكٍبٞی ٚ زضٔبٖ ػفٛ٘ز ٞبی آٖ : 21-5

أُ آٖ ٚع سیفٛؼ ٚ ٚ ثطیُ ظیٙؿط ،ثب ثیٕبضی ست ویٛ آقٙبیی: 21-6

ثٝ ٚخٛز آٔسٜ سٛؾظ آٖ ٚ ضٚـ ٞبی زضٔبٖ آٖ ثب اضِیكیب ٚ ثیٕبضی  آقٙبیی: 21-7

 ِػیٛ٘الآقٙبیی ثب ثیٕبضیعایی، ػالٔز ٞبی ثیٕبضی ٚ ضٚـ ٞبی زضٔبٖ ػفٛ٘ز ٞبی ثٝ ٚخٛز آٔسٜ سٛؾظ : 21-8
 

زض دبیبٖ زا٘كدٛ لبزض ثبقس 

 سیستماتیک خانواده ریکتزیاسه را بداندفطاٌیط : 21-1

ٔیىطٚثیِٛٛغیه ذب٘ٛازٜ ضیىشعیبؾٝ ٚ خٙؽ ٞب ٟٔٓ آٖ ضا شوط وٙس فطاٌیط ذصٛصیبر : 21-2

ظیب ٚ ػالٔز ٞبی ثبِیٙی آٖ ضا ثسا٘س ضیىزٌٛ٘ٝ ٞبی ٟٔٓ ثیٕبضی ٞبی ایدبز قسٜ ثب فطاٌیط : 21-3

فطاٌیط فبوشٛض ٞبی ٚیطٚال٘ؽ ٚ ثیٕبضیعایی ضیىشعیبؾٝ قطح زٞس : 21-4

ٞی ٚ زضٔبٖ ػفٛ٘ز ٞبی ضیىشعیبیی ضا ثسا٘س فطاٌیط ضٚـ ٞبی سكریص ثبِیٙی ٚ آظٔبیكٍب: 21-5

ضا ثكٙبؾس  أُ آٖٚع سیفٛؼ ٚ ٚ ثطیُ ظیٙؿط ،ثیٕبضی ست ویٛ فطاٌیط: 21-6

ثٝ ٚخٛز آٔسٜ سٛؾظ آٖ ٚ ضٚـ ٞبی زضٔبٖ آٖ ضا ثسا٘س اضِیكیب ٚ ثیٕبضی  فطاٌیط: 21-7

 ضا ثسا٘س ِػیٛ٘الٜ ٚخٛز آٔسٜ سٛؾظ فطاٌیط ثیٕبضیعایی، ػالٔز ٞبی ثیٕبضی ٚ ضٚـ ٞبی زضٔبٖ ػفٛ٘ز ٞبی ة: 21-8
 

 

 مایکًپالسماتاسٍ ي کالمیذیاسٍآقٙبیی ثب ثبوشطی ٞبی ذب٘ٛازٜ ٞبی  :ْٚزثیؿز ٚ ٞسف وّی خّؿٝ 

 

 :ْٚزثیؿز ٚ  اٞساف ٚیػٜ خّؿٝ

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

 اوًادٌ مایکًپالسماتاسٍ ي کالمیذیاسٍآضىایی با اوًاع گًوٍ َای بیماریسای خ: 22-2

 آضىایی با مکاویسم َای مُم بیماریسایی ي بیماری َای واضی از خاوًادٌ مایکًپالسماتاسٍ ي کالمیذیاسٍ : 22-3

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

 مراحل ومًوٍ گیری ي تطخیص آزمایطگاَی بیماری َای ایه خاوًاد ٌ َا آضىایی با:  22-5

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

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

 

زض دبیبٖ زا٘كدٛ لبزض ثبقس 



 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 واضی از خاوًادٌ مایکًپالسماتاسٍ ي کالمیذیاسٍ را : 22-3

 واسذ بص

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

 بذاوذ

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

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

 رکر کىذ

 فراگیر مکاویسم َا ي اوًاع مقايمت آوتی بیًتیکی ایه باکتری َا را بذاوذ :  22-7

 

 

 

آذطیٗ ٚیطایف وشبة ٔیىطٚة قٙبؾی ٔٛضای   :ٔٙبثغ

 

 

 ٚ دطؾف ٚ دبؾدؾرٙطا٘ی  :ضٚـ سسضیؽ

 

 :ٚؾبیُ آٔٛظقی 

 ٚیسیٛ دطٚغوشٛض

 

ؾٙدف ٚ اضظقیبثی  

ثط )ؾٟٓ اظ ٕ٘طٜ وُضٚـ       آظٖٔٛ 

( حؿت زضصس

ؾبػز سبضید  

//////////////////////// ///////////////////////////  - -  وٛئیع

آظٖٔٛ ٔیبٖ 

 سطْ 

   دسصذ 33 8

آظٖٔٛ دبیبٖ 

سطْ 

   دسصذ 67 12

حضٛض فؼبَ زض 

والؼ 

- -   

 

: ٔمطضار والؼ ٚ ا٘شظبضار اظ زا٘كدٛ

کالع  حضَس بِ هَقغ دس

هطبلؼِ اٍلیِ هَضَع هَسد تذسیغ دس ّش جلؼِ 

 پبػخ بِ پشػؾ ّبی هطشح ؿذُ

 



 

 

: زا٘كىسٜ EDO٘بْ ٚ أضبی ٔؿئَٛ   اِٛ٘سیزوشط : ٘بْ ٚ أضبی ٔسیط ٌطٜٚ:             ٘بْ ٚ أضبی ٔسضؼ

 :سبضید اضؾبَ    :                                سبضید اضؾبَ:                          سبضید سحٛیُ

زوشط أیطٞٛقًٙ اِٛ٘سی  :ٚ أضب  سبییس ٔسیط ٌطٜٚ  □ذیط    آیب عطح زضؼ ثطای اِٚیٗ ثبض سسٚیٗ قسٜ   ثّٝ  
 

 

 

 



 

 دعقىی ثیٗ أُّثبوشطی قٙبؾی ٘ظطی  خسَٚ ظٔب٘جٙسی زضؼ

: ضٚظ ٚ ؾبػز خّؿٝ 

 
نام اظتاد هوضوع درض ظاعت تاريخ روز  رديف

 دکتر الونذي تاريخچه، روغ هاي هطالعه،  طبقه بنذي و ظلول شناظي باکتري ها 8-10 31/6/98 يکشنبه 1

 دکتر الونذي اظپور، هتابوليعن، توليذ هثل  15-17 1/7/98 دوشنبه 2

 دکتر الونذي آنتي بيوتيک ها و هکانيعن هاي هقاوهت 8-10 7/7/98 يکشنبه 3

 دکتر هرادي ييتاثير عواهل فيسيکي و شيويا 15-17 8/7/98 دوشنبه 4

 دکتر هرادي شنتيک باکتري ها 8-10 14/7/98 يکشنبه 5

 دکتر هرادي فلور نرهال و هکانيعن هاي بيواري زايي 15-17 15/7/98 دوشنبه 6

 دکتر هرادي اظترپتوکوکاظيه 8-10 21/7/98 يکشنبه 7

 دکتر ههاجري اظتافيلوکوکاظه 15-17 22/7/98 دوشنبه 8

 دکتر قوري باظيالظه 8-10 28/7/98 يکشنبه 9

 دکتر فوري 1انتروباکترياظه 15-17 29/7/98 دوشنبه 10

 دکتر قوري اداهه انتروباکترياظه 15-17 6/8/98 دوشنبه 11

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

 دکتر اکيا ريسوپلوتريکطکورينه باکتريوم، الکتوباظيل، ليعتريا، ا 15-17 13/8/98 دوشنبه 13

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

 دکتر اکيا نايعريا، هوراکعال، اظينتوباکتر 15-17 20/8/98 دوشنبه 15

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

 دکتر ههاجري کلعتريذيوم ها 15-17 27/8/98 دوشنبه 17

 دکتر عبيري اظپريالظه، هليکوباکتر، کوپيلوباکتر 8-10 3/9/98 يکشنبه 18

 دکتر عبيري هايکوباکتريوم 15-17 4/9/98 دوشنبه 19

 دکتر عبيري اداهه هايکوباکتريوم، اکتينوهايعت، نوکارديا 8-10 10/9/98 يکشنبه 20

 دکتر نعوانپور دتال، فرانعيعال، بروظالبور 15-17 11/9/98 دوشنبه 21

  11تا پایان جلسه  حذفيآسمون ميانتزم  12-13 17/9/98 یکشنبه 

 دکتر نعوانپور اظپيروکتاظه، بورليا، لپتوظپيرا 15-17 18/9/98 دوشنبه 22

 دکتر نعوانپور ريکتسيا، بارتونال، لصيونال 8-10 24/9/98 يکشنبه 23

 دکتر نعوانپور هايکوپالظواتاظه، کالهيذياظه 15-17 25/9/98 دوشنبه 24

 
چهار 

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

 


