تزَايّ زرطي رػتّ پشػكي ػًٕيي  -لظًت أل
فصم أل
يؼرصات كهي زٔرِ زكتزاي پشػكي
يمسيّ:
ثـؿمي ارّبٌي ّٚغ ِٛرٛػ ثٙؼاىت  ٚػؿِبْ ويٛؿ ثّٛٛس ٔيبْ ِي ػ٘ؼ وٗ فمٔ مبوٕيٓ ىٙـ٘بي ثقؿگ اف ِٛا٘ت ٓجيؼي
ثٙؼاىتي  ٚتنٙيالت ػؿِبٔي ثـعٛؿػاؿٔؼ ٓ ٚجمبت ِنتْؼف ِب وٗ ثيو اف ٔيّي اف رّؼيت ويٛؿ ؿا تيىيً ِي ػٕ٘ؼ  ٚػؿ ثيو
اف ٘ 60قاؿ ؿٚمتب مبوٓ ٘نتٕؼ اف اِىبٔبت اٌٚيٗ ثٙؼاىتي  ٚػؿِبٔي ثي ثٙـٖ ِبٔؼٖ أؼ  ٚايٓ ثٗ ػٍت ػؼَ تٛفيغ ٍضيش ٔيـٚي
أنبٔي پقىىي ٔ ٚيق ِضؼٚػ ثٛػْ اِىبٔبت آِٛفىي پقىىي ثٛػٖ امت.
ثـامبك ثـآٚؿػي وٗ ثٗ ػًّ آِؼٖ ،تؼؼاػ وً پقىىبْ ِٛرٛػ صتي ٔيّي اف ٔيبف٘ب ؿا ٔيق تبِيٓ ّٔي ّٔبيؼ .ثـاي ؿفغ ايٓ ِيىً
ثبيؼ اف يىطـف ثب گنتـه ػأيىؼٖ ٘بي پقىىي ػؿ مطش ٍِّىت  ٚثىبؿگيـي وٍيٗ اِىبٔبت ثيّبؿمتبٔي ػؿ افقايو ٔيـٚي
أنبٔي پقىىي وٛىيؼ  ٚاف ٓـف ػيگـ ثب آِٛفه ٍضيش ،ػأيزٛيبْ پقىىي ؿا ثـامبك اعالق ِ ٚؼبؿف امالِي تـثيت ّٔٛػ ٚ
ويفيت ؿا ثبال ثـػ ثطٛؿيىٗ پل اف فـاغت اف تضَيً ػؿ ؿفغ ٔيبف ربِؼٗ ػؿ ّ٘ٗ ٔمبٓ ويٛؿ ثيىنبْ ثغؼِت ثپـػافٔؼ.
ثؼيٓ ِٕظٛؿ  ٚػؿ ارـاي ثٕؼ  12اًٍ م ٚ َٛاٍٛي ثينت  ٚ ُٙٔ ٚمي اَ  ٚثٕؼ  1اًٍ چ ٚ ًٙم َٛلبٔ ْٛامبمي رّٛٙؿي
امالِي ايـاْ ػٚؿٖ تـثيت ػوتـاي پقىىي ػؿ ٔظبَ آِٛفه ػبٌي ويٛؿ ػايـ ِي گـػػ.
ْ – 1سف:
٘ؼف اف تيىيً ايٓ ػٚؿٖ تـثيت ٓجيت ػِّٛي امت وٗ ػاؿاي عٍَٛيبت فيـ ثبىؼ:
 – 1- 1ػؿ رٙت آىٕبئي ثييتـ ثب ِىتت  ٚتقويٗ تؼبٌي ؿٚس وٛىب ثبىؼ  ٚوّه ثٗ تبِيٓ ثٙؼاىت  ٚػؿِبْ ِـػَ ؿا ٚميٍٗ اي ثـاي
ؿّبي عؼا  ٚتمـة ثٗ ا ٚثؼأؼ.
 -1 – 2ثب فـٕ٘گ امالِي ٔ ٚظبَ رّٛٙؿي امالِي آىٕب ثبىؼ  ٚعٛػ ؿا ٍِقَ ثٗ ؿػبيت لٛأيٓ ِ ٚمـؿات صبوُ ثـ ربِؼٗ امالِي
ثؼأؼ.
 -1 – 3اف ىٕبعت وبفي ػؿ ِٛؿػ ِنبئً ػّؼٖ ثٙؼاىتي  ٚػؿِبٔي ٔ ٚظبَ اؿائٗ عؼِبت ثٙؼاىتي  ٚػؿِبٔي ويٛؿ ثـعٛؿػاؿ  ٚاف
ِنئٌٛيتٙب ٚ ٚظبيف عٛػ ػؿ ايٓ ٔظبَ آگبٖ ثبىؼ.
 -1 – 4اف لبثٍيت ػٍّي  ٚػٍّي وبفي ػؿ تيغيٌ ثيّبؿيٙب  ٚػٕؼاٌٍق َٚاؿربع ثيّبؿاْ ثٗ مطٛس ثبالتـ ثٙؼاىتي ػؿِبٔي ويٛؿ ٚ
ىـوت ػؿ ثـٔبِٗ ٘بي پييگيـي  ٚثٙؼاىت ػِّٛي ثـعٛؿػاؿ ثبىؼ.
 -1 – 5لبػؿ ثٗ امتفبػٖ اف آعـيٓ ِٕبثغ ػٍّي  ٚثٙـٖ گيـي اف آالػبت رؼيؼ ػؿ وبؿ عٛػ ثبىؼ.
–2طٕل زٔرِ ٔ ػكم َظاو :
ػٚؿٖ آِٛفه ػوتـاي پقىىي ِزّٛػبً ىو مبي امت  ٚىبًِ ِـاصً :ػٍ َٛپبيٗٔ ،يبٔٗ ىٕبمي  ٚفيقيٛپبتٌٛٛژي ،وبؿآِٛفي
ثبٌيٕي  ٚوبؿٚؿفي ِي ىٛػ:
ِ -2 – 1ـصٍٗ اٚي( :ػٍ َٛپبيٗ) – (ِـصٍٗ اثتؼائي آِٛفه پقىىي) – ِؼت ِـصٍٗ اثتؼائي پقىىي ػ ٚمبي امت:
ػؿ ايٓ ِـصٍٗ ػأيزٛيبْ ثغو اٚي ػؿٚك ػِّٛي  ٚػؿٚك پبيٗ  ٚاٍٍي ؿا ِي گؾاؿٕٔؼ.

٘ؼف اف ايٓ ِـصٍٗ ،آِٛفه مبعتّبْ ثؼْ أنبْ  ٚاػّبي فيقيٌٛٛژيه ا ٚػؿ مالِت ّ٘ ٚچٕيٓ ىٕبعت ػٛاًِ ثيٌٛٛژيه ثيّبؿيقا ٚ
ِىبٔيقِٙبي ػفبػي ثؼْ ػؿ ثـاثـ آٔٙب  ٚاٍٛي آميت ٘بي ثؼْ أنبْ  ٚآىٕب مبعتٓ ػأيز ٛثب اٍٛي ِنبئً ثٙؼاىتي ِي
ثبىؼ.
تجَـٖ  – 1ػأيزٛيبْ پقىىي ِي ثبينت ٚ 20اصؼ ػؿ ٘ـ ٔيّنبي ثطٛؿ ارجبؿي  ٚثٗ تـتيجي وٗ تٛمٔ ػأيىؼٖ ِـث ٗٓٛتؼٚيٓ
ِي ىٛػ ثگؾؿإٔؼ.
صؼاوخـ فِبْ ِزبف ثـاي گؾؿأؼْ ِـصٍٗ اٚي ثـامبك فًَ ٘فتُ (ِٛاػ  )38 ٚ 37آئيٓ ٔبِٗ آِٛفه َِٛة ىٛؿايؼبٌي ثـٔبِٗ ؿيقي
 3مبي ِي ثبىؼ.
مبيـ ِمـؿات تبثغ آئيٓ ٔبِٗ آِٛفىي َِٛة ىٛؿايؼبٌي ثـٔبِٗ ؿيقي عٛا٘ؼ ثٛػ.

 -2–2يزحهّ زٔوَ( :ؼاَّ ػُاطي ٔ فيشيٕپاتٕنٕژي):
ِؼت ِـصٍٗ ػِ 6 َٚبٖ امت٘ .ؼف اف آِٛفه ػؿ ايٓ ِـصٍٗ ػـّٗ ِجبصخي امت وٗ ثتٛأؼ ّّٓ ػاػْ آگب٘ي اف ِجبٔي
فيقيٌٛٛژيه ،ػأيزٛئي ِىبٔيقَ ثيّبؿيٙب  ٚػٛاًِ ِٛحـ ػؿ آٔٙب  ٚتظب٘ـ ثيّبؿيٙب  ٚتيغيٌ ثٗ ٓـيك تضٍيً گـأٗ آىٕب ّٔبيؼ.
ػأيز ٛػؿ ٓي ايٓ ِـصٍٗ ِٛظف ثٗ گؾؿأؼْ ػؿٚك فيـ امت.
اٌف – ٔيبٔٗ ىٕبمي  ٚفيقيٛپبتٌٛٛژي
ة – پبتٌٛٛژي اعتَبٍي  ٚفبؿِبوٌٛٛژي
ٔ -2 -2 – 1يبٔٗ ىٕبمي  ٚفيقيٛپبتٌٛٛژي پل اف اتّبَ ػؿٚك ػٍ َٛپبيٗ  ٚػؿ ىو ِبٖ اٚي مبي م َٛپقىىي تؼؿيل ِي ىٛػ.
 – 2 -2 – 2ػؿٚك ٔيبٔٗ ىٕبمي  ٚفيقيٛپبتٌٛٛژي ِـوت اف ِجبصج ثيّبؿيٙبي گٛاؿه لٍت  ٚگـػه ع٘( ْٛـ يه ثٗ ِؼت چٙبؿ
٘فتٗ) ،غؼػ ػاعٍي ِ ٚتبثٌٛينُ ،وٍيٗ ،ع ٚ ْٛؿِٚبتٌٛٛژي  ٚؿيٗ (٘ـ يه ثٗ ِؼت مٗ ٘فتٗ) ّ٘ـاٖ ثب فبؿِبوٌٛٛژي  ٚپبتٌٛٛژي
اعتَبٍي ٔ ٚيبٔٗ ىٕبمي ٓي ىو ِبٖ ثيـس فيـ تؼؿيل ِي ىٛػ.
اٌف – ٍجضٙبي ػ٘ ٚفتٗ اٚي ثٗ تؼؿيل ِمؼِٗ ػؿك ٔيبٔٗ ىٕبمي اعتَبً ِي يبثؼ.
ة – اف آْ پل ػأيز٘ ٛفتٗ اي يه ؿٚف ٍجش ػؿ ثغيٙبي ثبٌيٕي ثٗ آِٛفه ٔيبٔٗ ىٕبمي ِيپـػافػ  ٚصؼاوخـ تب  12مبػت ػؿ
٘فتٗ ػؿٚك فيقيٛپبتٌٛٛژي تؼؿيل ِي ىٛػ.
د – ػؿ ٓٛي ِ 6بٖ ػؿك پبتٌٛٛژي اعتَبٍي  ٚفبؿِبوٌٛٛژي ثطٛؿ ِنتمً تؼؿيل ِي ىٛػ.
تٍٛيٗ ِييٛػ ايٓ ػؿٚك ّ٘قِبْ  ٚيب پل اف ثـگقاؿي ِجبصج فيقيٛپبتٌٛٛژي مينتُ ِـث ٗٓٛتؼؿيل ىٔٛؼ .تـتيت تمنيُ
ٚاصؼ٘بي پبتٌٛٛژي اعتَبٍي  ٚفبؿِبوٌٛٛژي ػؿ ٓٛي ِ 6بٖ ثؼٙؼٖ ػأيىؼٖ ِـث ٗٓٛامت.
 -2 – 2- 3ػؿ پبيبْ تؼؿيل ٘ـ يه يب ػِ ٚجضج فيقيٛپبتٌٛٛژي اِتضبْ ِـث ٗٓٛأزبَ عٛا٘ؼ ىؼ .ونبٔيىٗ ػؿ اِتضبْ صؼ َٔبة ّٔـٖ
لجٌٛي ؿا ثؼمت ٔيبٚؿٔؼ ػؿ پبيبْ تـَ ِزؼػا ايٓ ِجضج ؿا اِتضبْ عٛإ٘ؼ ػاػّٔ .ـٖ اِتضبْ تزؼيؼي ّٔـٖ ٔٙبئي ِجضج ؿا تيىيً
عٛا٘ؼ ػاػ چٕبٔچٗ ػأيزٛيي ػؿ اِتضبْ تزؼيؼي ٔيق ّٔـٖ لجٌٛي ؿا ونت ٔىٕؼ ػؿ پبيبْ ػٚؿٖ ِٛظف ثٗ تىـاؿ آْ ِجضج عٛا٘ؼ ثٛػ.
 -2 – 2- 4اِتضبْ ػؿٚك پبتٌٛٛژي اعتَبٍي  ٚفبؿِبوٌٛٛژي ٔ ٚيبٔٗ ىٕبمي ػؿ پبيبْ ِ 6بٖ يىزب ثؼًّ ِي آيؼ .تَّيُ ػؿِٛؿػ
اِتضبٔبت ِيبْ تـَ ثؼٙؼٖ امبتيؼ ِـث ٗٓٛامت.
 -2 -2 – 5لجٌٛي ػؿ وٍيٗ ػؿٚك ِـصٍٗ ٔيبٔٗ ىٕبمي  ٚفيقيٛپبتٌٛٛژي ىـٓ ٚؿٚػ ثٗ ػٚؿٖ ثبٌيٕي امت ػؿ ِٛاؿػ امتخٕبيي
ػأيىؼٖ ِي تٛأؼ ػأيزٛئي ؿا وٗ ػؿ يىي اف ػؿٚك فيقيٛپبتٌٛٛژي ِـػٚػ ىؼٖ امت ثٗ ػٚؿٖ ثبٌيٕي ٚاؿػ وٕؼ .ػأيزِ ٛي
ثبينت صؼاوخـ ظـف ِؼت يه تـَ اِتضبْ ػؿك ِـػٚػ ىؼٖ ؿا ثب ِٛفميت ثگؾؿأؼ  ٚػؿ ٍٛؿت ػؼَ ِٛفميت ِٛظف ثٗ تىـاؿ
والمٙبي آْ ػؿك عٛا٘ؼ ثٛػ.
 -2 -2 – 6صؼاوخـ فِبْ ِزبف ثـاي گؾؿأؼْ ِـصٍٗ ػ َٚيه مبي ِي ثبىؼ.

 -2 -2 – 7لجً اف ىـٚع ػٚؿٖ وبؿٚؿفي ػأيزِٛ ٛظف امت مٗ ٘فتٗ وبؿآِٛفي ثٙؼاىت ؿا ػؿ ٚاصؼ٘بي ثٙؼاىتي ػؿِبٔي ٚفاؿت
ثٙؼاؿي ثگؾؿإٔؼ.
 – 2 -2 – 8مبيـ ِمـؿات تبثغ – آئيٓ ٔبِٗ آِٛفىي َِٛة متبػ أمالة فـٕ٘گي عٛا٘ؼ ثٛػ.

–2- 3يزحهّ طٕو( :كارآيٕسي تانيُي)
٘ؼف اف ايٓ ِـصٍٗ تيغيٌ ثيّبؿيٙب اف ػيؼگبٖ ثبٌيٕي  ٚآفِبييگب٘ي  ٚثؼمت آٚؿػْ تٛأبئيٙبي الفَ ػؿ ثىبؿ ثـػْ أؼييٗ ٚ
امتمالي ٔ ٚتيزٗ گيـي مـيغ ثٗ ِٕظٛؿ ثـعٛؿػ ِٕطمي ٍ ٚضيش ثب ثيّبؿ ٓ ٚـاصي ػٍّيبت پييگيـي  ٚػؿِبٔي ِي ثبىؼ.
 -2 -3 – 1فِبْ گؾؿأؼْ وبؿ آِٛفي ثبٌيٕي ثطٛؿ ِطٍٛة ِ 20بٖ امت وٗ ٓي آْ ػٚؿٖ ٘بي ػاعٍي ،رـاصي ،وٛػوبْ ،فٔبْ ٚ
فايّبْ ،چيُ ،گٛه  ٚصٍك  ٚثيٕي ،ؿٚأپقىىي ،ؿاػيٌٛٛژي ،پٛمت ٚ ٚاصؼ٘بي ثبليّبٔؼٖ ػؿٚك ػِّٛي ثـامبك رٍؼاٚي
پيٛمت گؾؿأؼٖ ِي ىٛػِ .ضً گؾؿأؼْ وبؿآِٛفي ٘ب ،ثيّبؿمتبٔٙبي آِٛفىي ِي ثبىٕؼ.
وبؿآِٛفي ثبٌيٕي ىبًِ ػ ٚثغو امت آِٛفه ثـ ثبٌيٓ ثيّبؿاْ ثنتـي ػؿ ثغو  ٚآِٛفه ػؿ ػؿِبٔگبٖ.
ثغو لبثً تٛرٙي افوبؿآِٛفي ِي ثبينت ثٗ آِٛفه  ٚػؿِبٔگب٘ٙب اعتَبً يبثؼ ٔ ٚض ٖٛثـؿمي  ٚػؿِبْ ثيّبؿاْ مـپبئي ثب صْٛؿ
اػْبي ٘يئت ػٍّي  ٚػمتيبؿاْ ثغو ثٗ ػأيزٛيبْ تؼٍيُ ػاػٖ ىٛػ.
 – 2 -3 – 2صؼاوخـ فِبْ ِزبف ثـاي گؾؿأؼْ ِـصٍٗ وبؿآِٛفي ِ 27بٖ امت .ػؿ ٍٛؿتي وٗ ػأيز ٛثؼ ْٚتـن تضَيً ِٛلت ٚ
ػاىتٓ ػؾؿ ِٛرٗ ػؿ ٓٛي ِ 27بٖ ِٛفك ثٗ گؾؿأؼْ ػٚؿٖ وبؿآِٛفي ٔجبىؼِ ،زبف ثٗ اػاِٗ تضَيً ٔينت.
 -2 -3 – 3ػؿ ٍٛؿتي وٗ ِزّٛػٗ غيجتٙبي ِٛرٗ ػأيزٛئي ٓي وبؿآِٛفي ػؿ يه ثغو اف يه ػُ٘ وً ِؼت وبؿآِٛفي ػؿ آْ
ثغو تزبٚف وٕؼ ،آْ ػأيزِٛ ٛظف ثٗ تىـاؿ وبًِ وبؿآِٛفي ػؿ آْ ثغو ِيجبىؼ .ػؿ عَِٛ ًٛاؿػ امتخٕبيي تَّيُ ثـ ػٙؼٖ
ىٛؿاي ،آِٛفىي ػأيىؼٖ امت.
 -2 -3 – 4ثـٔبِٗ مبي چٙبؿَ  ٚپٕزُ ثٗ ىـس فيـ امت :اف مبػت ٍ 7جش اٌي  2ثؼؼ اف ظٙـ ىٕجٗ تب چٙبؿىٕجٗ:
اٌف – وبؿآِٛفي ثبٌيٕي ػؿ ثغيٙبي ٓجك ثـٔبِٗ تٕظيّي ٘ـ ثغو  ٚثب ىـوت امبتيؼ ِـث ٗٓٛأزبَ ِي ىٛػ.
ة – يه ؿٚف ػؿ ٘فتٗ ثٗ تؼؿيل ٚاصؼ٘بي ثبليّبٔؼٖ ػؿٚك ػِّٛي اعتَبً ػاؿػ.
س – ػؿٚك ٔظـي ثبٌيٕي ثؼؼ اف ظٙـ ٘ب تؼؿيل عٛا٘ؼ ىؼ.
اِتضبْ ثغيٙبي ثبٌيٕي ػؿ پبيبْ وبؿ آِٛفي ٘ـ ثغو  ٚاِتضبْ ػؿٚك ٔظـي ػؿ پبيبْ ٘ـ تـَ ثـگقاؿ ِييٛػ.
 – 2 -3 – 5ػؿ پبيبْ ِؼت ٘ـ ثغو اؿفيبثي ثبٌيٕي ثبتٛرٗ ثٗ ِٛاؿػ فيـ أزبَ ِي ىٛػ:
اٌف – ؿػبيت اعالق امالِي  ٚصفع ىئ ْٛپقىىي  ٚصنٓ ؿاثطٗ ثب ثيّبؿاْ  ٚمبيـ وبؿوٕبْ ثغو.
ة – ِيقاْ ػاللٗ  ٚپيتىبؿ صْٛؿ ِـتت  ٚتّبَ ٚلت ػؿ ثغو  ٚوالمٙبي ِـثٓ ٗٓٛجك ثـٔبِٗ تٕظيّي ثغو.
د – ػلت  ٚاصنبك ِنئٌٛيت ػؿ أزبَ اِٛؿ ِض.ٌٗٛ
ػ – لؼؿت يبػگيـي ِ ٚيقاْ ثـػاىت ػأيز ٛاف آِٛفىٙبي ثبٌيٕي  ٚپييـفت ا ٚػؿ ٓي وبؿآِٛفي ػؿ ثغو ٔض ٖٛأزبَ اِتضبْ
ثؼٙؼٖ ِنئٌٛيٓ ثغو ِـثِ ٗٓٛي ثبىؼ.
 -2 -3 – 6ىـٓ لجٛي ىؼْ ػؿ وبؿآِٛفي ػؿ ثغو ونت صؼالً ّٔ 12ـٖ اف ِ 20ي ثبىؼ .ػؿ غيـ ايٓ ٍٛؿت ػأيزِٛ ٛظف ثٗ
تىـاؿ وبؿآِٛفي ػؿ ايٓ ثغو امت.
 -2 -3 – 7ىـٓ ٚؿٚػ ثٗ ِـصٍٗ وبؿٚؿفي لجٛي ىؼْ ػؿ وبؿآِٛفي وٍيٗ ثغيٙب ِيثبىؼ.

–2–4يزحهّ چٓارو( :كارٔرسي تانيُي)
٘ؼف اف ايٓ ِـصٍٗ پـٚؿه ِٙبؿتٙب  ٚتمٛيت لؼؿت تَّيُ گيـي  ٚافقايو اتىبء ثٕفل  ٚتىّيً پـٚؿه أؼييٗ اف ٓـيك ؿٚيبؿٚئي
ِنتميُ وبؿٚؿف ثب ِنبئً ثٙؼاىتي  ٚػؿِبٔي ٚ ٚاگؾاؿ وـػْ ِنئٌٛيت اِٛؿ ثٙؼاىتي – ػؿِبٔي ثؼٙؼٖ اِ ٚي ثبىؼ.
 -2 -4 – 1فِبْ ِطٍٛة گؾؿأؼْ ِـصٍٗ وبؿٚؿفي – ِ 18بٖ امت وٗ ٓي آْ ػٚؿٖ ٘بي ػاعٍي ،رـاصي ،وٛػوبْ ،فٔبْ  ٚفايّبْ،
ثٙؼاىت ،گٛه  ٚصٍك  ٚثيٕي ،چيُ  ٚؿٚأپقىىي تٛمٔ وٍيٗ وبؿٚؿفاْ  ٚيه ػٚؿٖ اف ػٚؿٖ ٘بي اػَبة ،ػفٔٛي ،لٍت  ٚپٛمت
ثـامبك رؼٚي پيٛمت ػؿ ثيّبؿمتبٔٙبي آِٛفىي  ٚيب مبيـ ثيّبؿمتبٔٙبئي وٗ لبثٍيت پؾيـه وبؿٚؿف ؿا ػاىتٗ ثبىٕؼ گؾؿأؼٖ ِي
ىٛػ.
 – 2 -4 – 2وبؿٚؿف ػؿ ٓٛي ِ 18بٖ ػٚؿاْ وبؿٚفي ِي تٛأؼ اف يىّبٖ ِـعَي امتفبػٖ ّٔبيؼ.
 – 2 -4 – 3ػؿ ٍٛؿتيىٗ ِزّٛع غيجتٙبي وبؿٚؿفي ػؿ ٓٛي يه ثغو اف يه ػُ٘ وً ِؼت آْ تزبٚف ّٔبيؼ ِٛظف ثٗ تىـاؿ وبؿٚؿفي ػؿ
آْ ثغو امت .ػؿ عَِٛ ًٛاؿػ امتخٕبئي تَّيُ ثـ ػٙؼٖ ىٛؿاي آِٛفىي ػأيىؼٖ امت.
 -2 -4 – 4مبػت وبؿ وبؿٚفاْ تٛمٔ ىٛؿاي آِٛفىي ػأيىؼٖ  ٚيب ثغيٙبي ِـث ٗٓٛتٕظيُ عٛا٘ؼ ىؼ.
ثغو ػّؼٖ اي اف وبؿٚؿفي ثبٌيٕي ٘ـ ثغو ِي ثبينت ثٗ ثـؿمي  ٚػؿِبْ ثيّبؿاْ مـپبئي ػؿ ػؿِبٔگبٖ ٘ب ثب صْٛؿ  ٚؿإّ٘بئي
اػْبي ٘يئت ػٍّي  ٚػمتيبؿاْ ثغو اعتَبً يبثؼ.
 -2 – 4 – 5پل اف عبتّٗ فِبْ وبؿٚؿفي ػؿ ٘ـ ثغو گٛا٘ي أزبَ وبؿ  ٚاؿفيبثي ويفيت وبؿٚؿفي ثَٛؿت ّٔـٖ ٍفـ تب  20ثب تٛرٗ ثٗ
ِٛاؿػ فيـ تٛمٔ ثغو ِـث ٗٓٛثّٕظٛؿ ّجٔ ػؿ پـٔٚؼٖ وبؿٚؿف ٍبػؿ ِي ىٛػ.
اٌف – ؿػبيت اعالق امالِي  ٚصفع ىئ ْٛپقىىي  ٚصنٓ ؿاثطٗ ثب ثيّبؿاْ  ٚمبيـ وبؿوٕبْ ثغو.
ة – صْٛؿ ِـتت  ٚتّبَ ٚلت ػؿ ثغو  ٚأزبَ وييه ٘بي ِض ٌٗٛثـامبك ثـٔبِٗ تٕظيّي ثغو.
د – ػلت  ٚاصنبك ِنئٌٛيت ػؿ أزبَ اِٛؿ ِضٓ ٌٗٛجك ّٛاثٔ ثغو.
ػ – افقايو ِٙبؿت ِ ٚيقاْ ثـػاىت وبؿٚؿف اف ٓٛي ػٚؿٖ وبؿٚؿفي ػؿ آْ ثغو.
 -2 -4 – 6ىـٓ لجٛي ىؼْ ػؿ وبؿٚؿفي ٘ـ ثغو ونت صؼالً ّٔ 12ـٖ اف ِ 20ي ثبىؼ ػؿ غيـ ايٓ ٍٛؿت وبؿٚؿف ِٛظف ثٗ تىـاؿ
وبؿٚؿفي ػؿ آْ ثغو امت.
 -2 – 4 – 7صؼاوخـ فِبْ ِزبف ثـاي گؾؿأؼْ ِـصٍٗ وبؿٚؿفي  2مبي امت .ػؿ ٍٛؿتيىٗ وبؿٚؿفي ِٛفك ثٗ گؾؿأؼْ ايٓ ِـصٍٗ ٓي
 2مبي ٔجبىؼ تَّيُ ػؿعَٚ ًٛي ثـ ػٙؼٖ ىٛؿاي پقىىي ٚفاؿت ثٙؼاىت ،ػؿِبْ  ٚآِٛفه پقىىي امت.
 -2 – 4 – 8ثّٕظٛؿ اعؾ ػأيٕبِٗ پقىىي ٘ـ وبؿٚؿف ِٓٛف ثٗ اؿائٗ يه ؿمبٌٗ تضميمي ػؿ يىي اف فِيٕٗ ٘بي پقىىي ِي ثبىؼ.
 -2 -4 – 9وٕىٛؿوبؿٚؿفي
 – 1ثـاي ػأيزٛيبٔي وٗ اف اٚي ثِ ّٓٙبٖ  61ثٗ ثؼؼ آِٛفه پقىىي عٛػ ؿا آغبف وـػٖ أؼ لجً اف ىـٚع ِـصٍٗ وبؿٚؿفي ،اِتضبٔي
ِٛم َٛثٗ وٕىٛؿوبؿٚؿفي ىبًِ وٍيبتي اف ػؿٚك پبيٗ  ٚاٍٍي  ٚػِّٛي ،فيقيٛپبتٌٛٛژي  ٚػٍ َٛثبٌيٕي ثطٛؿ مـامـي ثـگقاؿ ِي
ىٛػ.
تجَـٖ  – 1ىـوت ػؿ ايٓ وٕىٛؿ ثـاي ٚؿٚػ ثٗ ِـصٍٗ وبؿٚؿفي ّـٚؿي امت.
تجَـٖ  – 2ىـٓ ىـوت ػؿ ايٓ وٕىٛؿ لجٛي ىؼْ ػؿ وبؿآِٛفي وٍيٗ ثغيٙب ِي ثبىؼ.
٘ – 2ـ ػأيز ٛثـامبك ؿتجٗ اي وٗ ػؿ ايٓ وٕىٛؿ ثؼمت آٚؿػٖ صك تمؼَ ػؿأتغبة ثغيٙبي ِٛرٛػ ثـاي گؾؿأؼْ ِـصٍٗ وبؿٚؿفي
ػؿ ػأيىؼٖ ِـث ٗٓٛؿا ػاؿػ.

ٚ – 3اصؼ٘بي ػؿمي:
تؼؼاػ وً ٚاصؼ٘بي ػؿمي ػٚؿٖ ػاؿاي پقىىي ٚ 290اصؼ امت وٗ ىبًِ ٚ 152اصؼ ػؿمي ٚ 138 ٚاصؼ ٔيبٔٗ ىٕبمي،
وبؿآِٛفي  ٚوبؿٚؿفي  ٚپبيبْ ٔبِٗ ثيـس فيـ امت:
ٚ 23اصؼ
ٚ 68اصؼ
ٚ 30اصؼ
ٚ 95اصؼ
ٚ68اصؼ
ٚ 6اصؼ

 -3 – 1ػؿٚك ػِّٛي
 -3 – 2ػؿٚك پبيٗ  ٚاٍٍي
ِ – 3- 3ـصٍٗ ػَٚ
 – 3- 4وبؿآِٛفي
 -3 – 5وبؿٚؿفي  ٚوييىيٙبي ىجبٔٗ
 – 3 – 6پبيبْ ٔبِٗ
فصم زٔو–تزَايّ

انف :زرٔص ػًٕيي (فزُْگ ٔ يؼارف ٔ ػمايس اطاليي ٔ آگاْي ْاي ػًٕيي)
ثـاي وٍيٗ ؿىتٗ ٘بي تضَيٍي ػٚؿٖ ٘بي وبؿىٕبمي پيٛمتٗ
ػًارِ
زرٔص
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*11
*12
* 13

َاو زرص
ِؼبؿف امالِي ()1
فبؿمي ()1
فثبْ عبؿري (ٔ( )1ظـي  ٚػٍّي)
تـثيت ثؼٔي (( )1ػٍّي)
ِؼبؿف امالِي ()2
اعالق  ٚتـثيت امالِي ( =)2+1( )2 ٚ 1
فبؿمي ()2
فثبْ عبؿري (( )2ػٍّي ٔ ٚظـي)
تـثيت ثؼٔي (( )2ػٍّي)
تبؿيظ امالَ
أمالة امالِي  ٚؿييٗ ٘بي آْ اف لـْ ميقػُ٘
ِت ْٛامالِي (آيبت  ٚاصبػيج)
فينت ىٕبمي
رّغ

ٔاحس
2
2
2
1
2
3
2
2
1
2

جًغ
34
34
51
34
34
51
34
51
34
34

طاػت
َظزي
34
34
17
34
51
34
17
34

ػًهي
34
34
34
34
-

4
23

68
459

68
323

136

* :ػؿٚك ثٕؼ٘بي ٘ 13 ٚ 12 ٚ 11ـ يه ػاؿاي اؿفه ٚ 2اصؼ ثٛػٖ  2 ٚػؿك اف ايٓ مٗ ػؿك ثبيؼ تٛمٔ ػأيز ٛأتغبة  ٚگؾؿأؼٖ
ىٛػ.
ب–زرٔص پايّ ٔ اصهي
زٔرِ زكتزاي پشػكي (يزحهّ أل :ػهٕو پايّ)

كس زرص
101401
04
07
07 – 1
07 – 2
07 – 3
08

َاو زرص
فيقيه پقىىي*
ثيٛىيّي
آٔبتِٛي** :
آٔبتِٛي
آٔبتِٛي
آٔبتِٛي
ؿٚأيٕبمي

تؼساز
ٔاحس
2
6

جًغ
38
116

3
4
3
2

68
94
77
34

طاػت
َظزي
30
85
34
43
26
34

ػًهي
8
34
34
51
51

پيغ َياس طاسياٌ
ارائّ زرص

14
14 – 1
14 – 2
18
18 – 1
18 – 2
25
27
06
06 – 1
60 - 2
10

ثٙؼاىت:
(ثٙؼاىت ػِّٛي )1
اٍٛي عؼِبت ثٙؼاىتي
(ثٙؼاىت ػِّٛي )2
اٍٛي اپيؼِيٌٛٛژي ِ ٚجبؿفٖ ثب ثيّبؿيٙب
فثبْ تغََي:
فثبْ تغََي 1
فثبْ تغََي 2
اٍٛي وٍي تغؾيٗ
ثبفت ىٕبمي
فيقيٌٛٛژي*** :
فيقيٌٛٛژي 1
فيقيٌٛٛژي 2
ژٔتيه

2

34

34

2

34

34

3
3
2
4

51
51
34
85

51
51
34
51

4
5
2

68
102
34

68
68
34

 10ػِّٛي
()18 – 1
04
34

34

27 ٚ 04
()06 – 1
04 ٚ 27

تميّ زرٔص پايّ ٔ اصهي

كس زرص
28
14 - 3
34
31
42
43
رّغ

َاو زرص
ِيىـٚة ىٕبمي * ٚ ٚيـٚك ىٕبمي
(ثٙؼاىت ػِّٛي )3
ثٙؼاىت عبٔٛاػٖ  ٚاِٛؿ رّؼيتي
ايّٕي ىٕبمي *
أگً ىٕبمي  ٚلبؿچ ىٕبمي*
پبتٌٛٛژي ػِّٛي ****
رٕيٓ ىٕبمي

تؼساز
ٔاحس
5

جًغ
111

2
3
4
5
2
68

34
60
64
111
34
1367

طاػت
َظزي
60
34
43
43
60
34
951

ػًهي
51

17
51
51

پيغ َياس طاسياٌ
ارائّ زرص
()06 – 1
14 – 1
()06 - 1
()06 – 1
()06 - 2
27

416

رؼٚي 2 – 2
*  -ايٓ ػؿٚك ٔظـي _ ػٍّي ٘نتٕؼ  ٚثٗ افاي ٘ـ مبػت وٗ اف فِبْ تؼؿيل ٔظـي ونـ ىٛػ ،ػ ٚمبػت ثٗ ػٍّي اعتَبً
ِي يبثؼ.
**  -آٔبتِٛي يه ىبًِ آٔبتِٛي ميٕٗ ،ىىُ ،ػمتگبٖ اػؿاؿي تٕبمٍي ِـػ  ٚفْ  ٚآٔبتِٛي ػ ٚىبًِ مـ گـػْ  ٚاػَبة ِـوقي ٚ
آٔبتِٛي مٗ ىبًِ آٔبتِٛي أؼاَ فٛلبٔي  ٚتضتبٔي امت.
***  -فيقيٌٛٛژي يه ىبًِ فيقيٌٛٛژي مٍٛي ،لٍت ،گـػه ع ،ْٛتٕفل  ٚگٛاؿه امت  ٚفيقيٌٛٛژي ػ ٚىبًِ فيقيٌٛٛژي غؼػ ػؿْٚ
ؿيق ،وٍيٗ  ٚتٕظيُ ِبيؼبت ثؼْ ،تٕظيُ PHع ْٛىـيبٔي ،ع ٚ ْٛاػَبة ِي ثبىؼ.
****  -تفىيه مبػبت پبتٌٛٛژي ػِّٛي ثٗ ػٍّي ٔ ٚظـي ثبتٛرٗ ثٗ ؿيق ثـٔبِٗ ثـ ػٙؼٖ گـ ٖٚآِٛفىي ِـث ٓٛامت  ٚمبػبت
پييٕٙبػ ىؼٖ ػؿ ايٓ رؼٚي پييٕٙبػي امت.

«جسٔل يجًٕػّ زرٔص ػهٕو پايّ زاَؼجٕياٌ رػتّ پشػكي»

ىّبؿٖ
1
2
3
4

تزو أل
تؼؼاػ ٚاصؼ
َظزي ػًهي
ٔبَ ػؿك
1
5
ثيٛىيّي
1
3
ثبفت ىٕبمي
2
فيقيه پقىىي
1
3
آٔبتِٛي ()1

تزو زٔو
رّغ
6
4
2
4

ىّبؿٖ
1
2
3
4

ٔبَ ػؿك
تغؾيٗ
ثٙؼاىت ػِّٛي ()1
آٔبتِٛي ()2
فيقيٌٛٛژي ()1

تؼؼاػ ٚاصؼ
ٔظـي ػٍّي
2
2
1
2
4

رّغ
2
2
3
4

5
6

فثبْ أگٍيني ()1
فبؿمي
رّغ
تزو طٕو

ٔبَ ػؿك
ىّبؿٖ
آٔبتِٛي ()3
1
فثبْ تغََي ()1
2
فيقيٌٛٛژي ()2
3
ثٙؼاىت ػِّٛي ()2
4
ِؼبؿف امالِي
5
اعالق  ٚتـثيت
امالِي
6
أگً ىٕبمي
7
رّغ

2
2

-

تؼؼاػ ٚاصؼ
ػٍّي
ٔظـي
1/ 5
1/ 5
3
1
4
3
2
1
2/ 5

1/ 5

ژٔتيه
تـثيت ثؼٔي ()2 ٚ 1
رّغ
تزو چٓارو

2
2
20

5
6

رّغ
3
3
5
2
2

ىّبؿٖ
1
2
3
4
5

ٔبَ ػؿك
ؿٚأيٕبمي
ثٙؼاىت ػِّٛي ()3
پبتٌٛٛژي ػِّٛي
ايّٕي ىٕبمي
ِيىـٚة ىٕبمي

1
4
20

6

فثبْ تغََي ()2

2
2

-

تؼؼاػ ٚاصؼ
ٔظـي ػٍّي
2
2
1
4
0/ 5
2/ 5
1/ 5
3/ 5
3

2
2
19

رّغ
2
2
5
3
5

-

رّغ

3
20

*  -تؼؼاػ  8مبػت ِؼبػي ٚاصؼ ػؿك فيقيه پقىىي ِٕظٛؿ گـػػ.

ج :زرٔص ترصصي
يزحهّ زٔو (َؼاَّ ػُاطي ٔ فيشيٕپاتٕنٕژي) زٔرِ زكتزاي پشػكي

كس زرص
101451
51 – 1
51 – 2
51 – 3
51 -4
51 – 5
51 – 6
51 – 7
64
65
66
67

َاو زرص
فيقيٛپبتٌٛٛژي
ثيّبؿيٙبي گٛاؿه
ثيّبؿيٙبي لٍت  ٚػـٚق
ثيّبؿيٙبي غؼػ ػاعٍي ِ ٚتبثٌٛينُ
ثيّبؿيٙبي عْٛ
ثيّبؿيٙبي ؿيٗ
ثيّبؿيٙبي وٍيٗ
ثيّبؿيٙبي ؿِبتينّي
پبتٌٛٛژي اعتَبٍي *
فبؿِبوٌٛٛژي*
ٔيبٔٗ ىٕبمي *
وبؿآِٛفي ثٙؼاىت **
رّغ

تؼساز
ٔاحس
14

6
4
-4
2
30

جًغ
238
40
40
32
32
32
30
32
136
77
197
136
784

طاػت
َظزي
238
40
40
32
32
32
30
32
68
60
25
391

ػًهي

پيغ َياس طاسياٌ
ارائّ زرص

68
17
172
136
392

*  -ػؿك ٔيبٔٗ ىٕبمي ثب تٛرٗ ثٗ ؿيق ثـٔبِٗ يه ػؿ ك ٔظـي – وبؿآِٛفي امت اف ٘فتٗ اٚي ىـٚع ِـصٍٗ ػ 25 َٚمبػت ػؿك
ٔظـي ٔيبٔٗ ىٕبمي (ِطبثك ىـس ٍفضبت) تؼؿيل عٛا٘ؼ ىؼ .مپل ٘فتٗ اي يه ؿٚف ٔيبٔٗ ىٕبمي ثبٌيٕي ػؿ ثغيٙب
تؼؿيل ِي ىٛػ.
**  -وبؿآِٛفي ثٙؼاىت ػؿ پبيبْ مبي ػ ٚ َٚيب م َٛثّؼت ٘ 3فتٗ ػؿ ٚاصؼ٘بي ثٙؼاىتي  ٚػؿِبٔي ٚفاؿت ثٙؼاؿي أزبَ ِي
گيـػ.
تؾوـِ :ُٙپييٕٙبػ ِي ىٛػ وٍيبت فبؿِبوٌٛٛژي ثؼؼ اف ظٙـ ؿٚف٘بي ػ٘ ٚفتٗ اٚي ّ٘قِبْ ثب ػؿك ٔيبٔٗ ىٕبمي  ٚفبؿِبوٌٛٛژي
اعتَبٍي ٘ـ ػمتگبٖ صتي االِىبْ لجً  ٚيب ّ٘قِبْ ثب فيقيٛپبتٌٛٛژي ػمتگبٖ ِـث ٗٓٛتٕظيُ  ٚتؼؿيل ىٛػ ثؼيٙي امت
فبؿِبوٌٛٛژي ػاؿ٘ٚبئي وٗ ثيّبؿيٙبي ػمتگبٖ ِـث ٗٓٛػؿ ىو ِبٖ اٚي مبي م َٛتؼؿيل ّٔي ىٔٛؼ ثٙتـ امت ػؿ ؿٚف٘بي پبيبٔي
تـَ تؼؿيل ىٛػ.

ِـصٍٗ م( َٛوبؿآِٛفي ثبٌيٕي)
مبٌٙبي چٙبؿَ  ٚپٕزُ
اٌف :ثبٌيٕي
ٔبَ وبؿآِٛفي
ػاعٍي

ىّبؿٖ
1

ٓٛي ػٚؿٖ
ِ6بٖ

ثغو ٘بئي وٗ ػؿ ٓي ػٚؿٖ گؾؿأؼٖ ِي ىٛػ
ػاعٍي ػِّٛي ،اػَبة ،ػفٔٛي

ِؼبػي ٚاصؼي
18

تّٛيضبت:
 – 1تمنيُ ٓٛي ػٚؿٖ ثيٓ ثغيٙبي ِغتٍف ثـامبك ثـٔبِٗ ؿيقي ػاعٍي ػأيىؼٖ ِي ثبىؼ.
 – 2فِبْ اعتَبً يبفتٗ ثٗ ثغو ػاعٍي ػِّٛي ٔجبيؼ اف ِ 3بٖ وّتـ  ٚفِبْ اعتَبً يبفتٗ ثٗ مبيـ ثغيٙب اف يه ِبٖ ثييتـ
ثبىؼ.
 – 3ػؿ ٍٛؿتيىٗ ثغيٙبي ػفٔٛي ،پٛمت  ٚاػَبة ِنتمً ٚرٛػ ٔؼاىتٗ ثبىؼ فِبْ آْ ثٗ ثغو ػاعٍي ػِّٛي اّبفٗ ِي
ىٛػ.
2

ِ4بٖ

رـاصي

رـاصي ػِّٛي ،اٚؿٌٛٚژي ،اؿتٛپؼي

12

تّٛيضبت:
 – 1تٕظيُ ٓٛي ػٚؿٖ ثيٓ ثغيٙبي ِغتٍف ثـامبك ثـٔبِٗ ؿيقي ػاعٍي ػأيىؼٖ ِي ثبىؼ.
 – 2فِبْ ثغو رـاصي ػِّٛي ٔجبيؼ اف ِ 2بٖ وّتـ  ٚفِبْ مبيـ ثغيٙب اف يه ِبٖ ثييتـ ثبىؼ.
 – 3ػؿ ٍٛؿتيىٗ ثغيٙبي اٚؿٌٛٚژي  ٚاٚؿتٛپؼي ِنتمً ٚرٛػ ٔؼاىتٗ ثبىؼ فِبْ آْ ثٗ ثغو رـاصي ػِّٛي اّبفٗ ِي ىٛػ.
آفبي
فٔبْ  ٚفايّبْ
چيُ **
گٛه  ٚصٍك  ٚثيٕي
ؿٚأپقىىي
ؿاػيٌٛٛژي
پٛمت

3
4
5
6
7
8
9

3
2
1
1
1
1
1

ِبٖ
ِبٖ
ِبٖ
ِبٖ
ِبٖ
ِبٖ
ِبٖ

9
6
3
3
3
3
3

پل اف
ثغيٙبي
ػاعٍي ٚ
رـاصي
گؾؿأؼٖ
ىٛػ.

* :ػؿ ِ 8بٖ اٚي ػٚؿٖ وبؿآِٛفي ػأيزٛيبْ ثبيؼ ػٚؿٖ رـاصي ٚ
چٙبؿ ِبٖ اف ػٚؿٖ ػاعٍي ؿا ثَٛؿت گـػىي ثگؾؿإٔؼ  ٚثبليّبٔؼٖ
ػٚؿٖ ػاعٍي  ٚمبيـ ثغيٙب پل اف ايٓ ِ 8بٖ گؾؿأؼٖ ىٛػ ،الفَ
ثٗ تؾوـ امت وٗ ثغو ػاعٍي ػِّٛي ّـٚؿتبً ثبيؼ رقئي اف ايٓ
چٙبؿِبٖ ػٚؿٖ ػاعٍي ثبىؼ.
رّغ ِ 20بٖ ٚ 60اصؼ

**  -ػؿٚك ٔظـي چيُ ،گٛه  ٚصٍك  ٚثيٕي ،ؿٚأپقىىي  ٚؿاػيٌٛٛژي ثـصنت اِىبٔبت ِي تٛأؼ ٍجضٙب (ثطٛؿ گـ٘ٚي) ػؿ
ثغيٙبي ثبٌيٕي ِـث ٚ ٗٓٛيب ثؼؼ افظٙـ ٘ب ثطٛؿ رّؼي ثـاي ّ٘ٗ ػأيزٛيبْ تؼؿيل ىٛػ.

جسٔل زرٔصَ :ظزي

كس زرص
14 – 4
1

َاو زرص
(ثٙؼاىت ػِّٛي )4
آِبؿ پقىىي  ٚؿٚه تضميك *
ثيّبؿيٙبي ػفٔٛي**

تؼساز
ٔاحس

جًغ

2
3

34
51

طاػت
َظزي
34
51

ػًهي

پيغ َياس طاسياٌ
ارائّ زرص

2
3
4
5
7
68
14 -5
44

ثيّبؿيٙبي اػَبة **
ثيّبؿيٙبي رـاصي**
ثيّبؿيٙبي فٔبْ  ٚفايّبْ**
ثيّبؿيٙبي وٛػوبْ **
ثيّبؿيٙبي ؿٚأي**
پقىىي لبٔٔٛي ِ ٚنِّٛيتٙب***
ثٙؼاىت ػِّٛي ()5
اپيؼِيٌٛٛژي ثيّبؿيٙبي ىبيغ ػؿ ايـاْ***
تبؿيظ  ٚاعالق پقىىي
رّغ

2
10
4
6
2
2

34
170
68
102
34
34

34
170
68
102
34
34

2
2
35

34
34
595

34
34
595

*  -آِبؿ پقىىي  ٚؿٚه تضميك ثؼؼ اف ظٙـ ٘ب چٙبؿِبٖ اٚي وبؿآِٛفي ثبٌيٕي تؼؿيل ِي ىٛػ.
**  -ػؿٚك ٔظـ ػفٔٛي ،اػَبة ،رـاصي ،فٔبْ  ٚفايّبْ ،وٛػوبْ  ٚثيّبؿيٙبي ؿٚأي ثؼؼ اف ظٙـ٘بي ِ 16بٖ اٚي وبؿآِٛفي ثبٌيٕي
تؼؿيل ِي ىٛػ.
***  -ػؿٚك پقىىي لبٔٔٛي  ٚاپيؼِيٌٛٛژي ثؼؼ اف ظٙـ٘بي چٙبؿِبٖ آعـ وبؿآِٛفي ثبٌيٕي تؼؿيل ِي ىٛػ.

يزحهّ چٓارو (كارٔرسي تانيُي)
ىّبؿٖ
1
2

ٔبَ ػٚؿٖ
ػاعٍي
رـاصي

ٓٛي ػٚؿٖ
ِ 4بٖ
ِ 3بٖ

ِؼبػي ٚاصؼي
16
12

ثغيٙبئي وٗ ػؿ ٓي ػٚؿٖ گؾؿأؼٖ ِي ىٛػ
ػاعٍي ػِّٛي
رـاصي ػِّٛي ،اؿتٛپؼي ،اٚؿٌٛٚژي

تّٛيضبت:
 – 1تمنيُ ٓٛي ػٚؿٖ ثيٓ ثغيٙبي ِغتٍف ثـامبك ثـٔبِٗ ؿيقي ػاعٍي ػأيىؼٖ ِي ثبىؼ.
 – 2فِبْ ثغو رـاصي ػِّٛي ٔجبيؼ اف ِ 2بٖ وّتـ  ٚفِبْ مبيـ ثغيٙب اف يه ِبٖ ثييتـ ثبىؼ.
 – 3ػؿ ٍٛؿتيىٗ ثغيٙبي اٚؿٌٛٚژي  ٚاؿتٛپؼي ِنتمً ٚرٛػ ٔؼاىتٗ ثبىؼ  ٚفِبْ آْ ثٗ ثغو رـاصي ػِّٛي اّبفٗ ِي ىٛػ.
3
4

وٛػوبْ
فٔبْ  ٚفايّبْ

ِ 3بٖ
ِ 2بٖ

12
8

5

ثٙؼاىت
چيُ

ِ 1بٖ

4

* :ػأيىؼٖ ِٛظف امت وٍيٗ ثغيٙبي ِٕؼؿد ػؿ ايٓ
ثـٔبِٗ  ٚثغيٙبي فٛق تغََي ػاعٍي  ٚرـاصي ؿا
ػؿتّبَ ٓٛي مبي ثب وبؿٚؿف پٛىو ػٕ٘ؼ.

گٛه  ٚصٍك  ٚثيٕي
ؿٚأپقىىي
اػَبة

6

پٛمت

رّؼب

ػفٔٛي  ٚلٍت
رّغ:

ِ 4بٖ أتغبثي
ِ 17بٖ

16
ٚ 68اصؼ

*ِ :ؼت ٘ـ يه اف ثغيٙبي أتغبثي يه ِبٖ امت.

ػُأيٍ كهي يجًٕػّ زرٔص ػًٕيي
تزاي كهيّ رػتّ ْاي تحصيهي زٔرِ ْاي كارػُاطي پيٕطتّ ،كارػُاطي ارػس پيٕطتّ
ٔ زكتزي پشػكي
ػًارِ
زرص
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* 11
* 12
*13
*14

َاو زرص
ِؼبؿف امالِي ()1
فبؿمي ()1
فثبْ عبؿري (ٔ( )1ظـي  ٚػٍّي)
تـثيت ثؼٔي (( )1ػٍّي)
ِؼبؿف امالِي ()2
اعالق  ٚتـثيت امالِي ( )2 ٚ 1
فبؿمي ()2
فثبْ عبؿري (( )2ػٍّي ٔ ٚظـي)
تـثيت ثؼٔي (( )2ػٍّي)
تبؿيظ امالَ
أمالة امالِي  ٚؿييٗ ٘بي آْ
ِت ْٛامالِي (ِتٓ وتبة إٌّتغت ِٓ اٌىتبة ٚاٌنٕٗ ٚ
اٌغطت)
فينت ىٕبمي
آىٕبيي ثب وبِپيٛتـ
رّغ

ٔاحس
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2

جًغ
34
34
51
34
34
51
34
51
34
34
34

طاػت
َظزي
34
34
17
34
51
34
17
34
34

ػًهي
34
34
34
34
-

2
2

34
34

34
34

-

23

459

323

136

*  -ػؿٚك ثٕؼ٘بي  11تب ٘ 14ـ يه ػاؿاي اؿفه ٚ 2اصؼ امت  ٚػأيز ٛثبيؼ  2ػؿك اف ايٓ  4ػؿك ؿا ثگؾؿأؼ.

طزفصم زرٔص زٔرِ زكتزاي پشػكي
يزحهّ أل :ػهٕو پايّ
فيشيك پشػكي
تؼؼاػ ٚاصؼ2 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي – ػٍّي
پيو ٔيبفٔ :ؼاؿػ
مـفًَ ػؿٚك (  38مبػت)
اٌف :فيقيه ثيٕبئي (  10مبػت)
ِ – 1ب٘يت  ٚعٛاً ٔٛؿ ِـئي ،اىؼٗ فيـ لـِق ،اىؼٗ ِبٚؿاء ثٕفو َِ ٚبؿف پقىىي آٔٙب
ِ – 2طبٌؼٗ فيقيىي چيُ ،تيغيٌ  ٚتَضيش ٔبٕ٘زبؿيٙبي وـٚي

 – 3آمتيگّبتينُ ٓ ٚـق تَضيش آْ
ِ – 4يغَبت ىجىيِٗ ،يؼاْ ثيٕبئي ،تيقثيٕي ،ػيؼْ ؿٔگٙب ،افتبٌّٛمىٛپي
 -5ػيؼْ ثب ػ ٚچيُ ،ػٚثيٕي ،ػؿن ثـرنتگي ارنبَ
 -6ثـٔبِٗ ػٍّي ( 1/5مبػت)
ة :اِٛاد ٚؿاء ٍٛتي َِ ٚبؿف پقىىي آْ (  5مبػت)
 – 1تٌٛيؼ  ٚعٛاً اِٛاد ٚؿاء ٍٛتي
 – 2عٛاً ىيّيبئي  ٚثيٌٛٛژيىي اِٛاد ٚؿاء ٍٛتي
 -3وبؿثـػ اِٛاد ٚؿاء ٍٛتي ػؿ پقىىي
 – 4ثـٔبِٗ ػٍّي ( 1/5مبػت)
دَِ :بؿف رـيبٔٙبي پـفـوبٔل ػؿ پقىىي (  5مبػت)
 – 1تٌٛيؼ  ٚعٛاً رـيبٔٙبي پـفـوبٔل
 – 2عٛاً فيقيٌٛٛژيىي ِٛ ٚاؿػ امتؼّبي رـيبٔٙبي پـفـوبٔل ػؿ پقىىي
اٌف – رـاصي اٌىتـيىي
ة – صـاؿت ػؿِبٔي
 – 3احـات مٛء رـيبْ اٌىتـينيتٗ ثـ ثؼْ  ٚؿاٖ ٘بي صفبظت
ثـٔبِٗ ػٍّي ( 1/5مبػت)
ػ :پقىىي ٘نتٗ اي ( 8مبػت)
 – 1مبعتّبْ اتُ  ٚأـژي ٘نتٗ
 – 2ؿاػيٛاوتيٛيتٗ  ٚعٛاً آْ (پـت٘ٛبي ئٛنبف)
– 3ؿاػيٛاوتيٛيتٗ ٓجيؼي
ٛٔ - 4تـٙٔٚب ،ؿاػيٛاوتيٛيتٗ َِٕٛػي
 – 5تيغيٌ  ٚمٕزو ؿاػيٛاوتيٛيتٗ
ٌِٛ -6ىٌٙٛبي ٔيبٔؼاؿ ِٛ ٚاؿػ امتؼّبي پقىىي آْ
ِٛ – 7اؿػ امتؼّبي ؿاػيٛايقٚتٛپٙب ػؿ تيغيٌ  ٚػؿِبْ
 – 8ثـٔبِٗ ػٍّي ( 1/5مبػت)
ِٖ :جبٔي فيقيىي ؿاػيٌٛٛژي  ٚؿاػيٛتـاپي (  10مبػت)

ِ – 1ب٘يت  ٚعٛاً اىؼٗ ايىل
ٌِٛ – 2ؼ٘بي اىؼٗ ايىل
 – 3رؾة  ٚأؼافٖ گيـي اىؼٗ ايىل
 – 4اٍٛي فيقيىي پـتٛتيغيَي  ٚپـتٛػؿِبٔي
 – 5ؿاػيٛثيٌٛٛژي
 – 6صفبظت (اىؼٗ ايىل ،پـت٘ٛب)
 – 7ثـٔبِٗ ػٍّي ( 2مبػت)

تيٕػيًي
تؼؼاػ ٚاصؼ 6 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي – ػٍّي
پيو ٔيبفٔ :ؼاؿػ
مـفًَ ػؿٚك:
اٌف – ٔظـي (  85مبػت)
ِ – 1مؼِٗ ىٕبعت ثيٛىيّي  ٚمبعتّبْ ثؼْ أنبْ اف ٔظـ ثيٍِٛىٌٛي
 – 2مبعتّبْ ىيّيبئي وـث٘ٛيؼؿاتٙب
 – 3مبعتّبْ ىيّيبئي ٌيپيؼ٘ب
 – 4مبعتّبْ ىيّيبئي اميؼ٘بي آِيٕٗ ،پـٚتئيٕٙب ،ىـس ِغتَـي اف عٛاً آة ٚPH ،تبِپْٛ
 – 5مبعتّبْ ىيّيبئي ٔٛوٍئٛفيؼ٘ب ٛٔ ٚوٍئٛتيؼ٘بي آفاػ
ٚ – 6يتبِيٕٙب  ٚوٛآٔقيّٙب
 – 7آٔقيّٙب
ٛ٘ – 8ؿِٙٔٛب (مبعتّبْ ىيّيبئيٓ ،جمٗ ثٕؼي ِ ٚىبٔيقَ احـ)
 – 9اونيؼامي ْٛثيٌٛٛژي ،أـژي  ٚفٔزيـ أتمبي اٌىتـْٚ
 – 10غيبء مٌٍٛي  ٚأتمبالت
ِ -11ىبٔينُ ُْ٘  ٚرؾة (ثبعتَبؿ) ِ ٚتبثٌٛينُ وـث٘ٛيؼؿاتٙب
ِ – 12ىبٔينُ ُْ٘  ٚرؾة (ثبعتَبؿ) ِ ٚتبثٌٛينُ ٌيپيؼ٘ب

ِ – 13ىبٔينُ ُْ٘  ٚرؾة (ثبعتَبؿ) ِ ٚتبثٌٛينُ پـٚتئيٕٙب
مـٔٛىت گـ ٖٚآِيٓ ،اٚؿٖ مبفي ِ ٚتبثٌٛينُ ثؼْي اف اميؼ٘بي آِيٕٗ
ِ – 14تبثٌٛينُ اميؼ٘بي ٔٛوٍئيه ٛٔ ٚوٍئٛتيؼ٘ب
 – 15ثيٛمٕتق اميؼ٘بي ٔٛوٍئيه ،پـٚتئيٕٙب  ٚاحـ آٔتي ثيٛتيىٙب
 – 16تـويجبت ىيّيبئي عْٛ
 – 17آة  ٚاٌىتـٌٚيتٙب
 – 18تٕظيُ ِتبثٌٛينُ
 – 19تغؾيٗ
ة – ػٍّي (  34مبػت)
تؾوـ :گـ ٖٚثيٛىيّي ثبتٛرٗ ثٗ اِىبٔبت عٛػ ػؿ فِيٕٗ ٘بي فيـ ثـٔبِٗ ػؿك ػٍّي ؿا تٕظيُ ِي ّٔبيؼ.
 – 1آىٕبئي ثب ٚمبئً آفِبييگب٘ي
 – 2آفِبييٙبي اػؿاؿ
 – 3آفِبييٙبي ثؼْي اف تـويجبت عْٛ
 – 4أؼافٖ گيـي پـٚتئيٓ تبَ مـَ  ٚاٌىتـٚفٛؿف پـٚتئيٕٙب
 -5أؼافٖ گيـي ثؼْي اف آٔقيّٙبي مـَ  ٚػؿ ٍٛؿت اِىبْ ايقٚآٔقيّٙب
 – 6أؼافٖ گيـي اٌىتـٌٚيتٙبي مـَ  ٚػٕبٍـ وّيبة

آَاتٕيي 1
تؼؼاػ ٚاصؼ4 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي – ػٍّي
پيو ٔيبفٔ :ؼاؿػ
مـفًَ ػؿٚك:
اٌف – ٔظـي (  43مبػت)
–1ميٕٗ (  12مبػت)
متِٙ ْٛـٖ اي – ػٔؼٖ ٘ب – رٕبؽ – رؼاؿ ميٕٗ – ؿيٗ – رٕت – لٍت – ِؼيبمتٓ
–2ىىُ (  21مبػت)

رؼاؿ ىىُ – ٍفبق – ِؼؼٖ  ٚػٚافػ٘ٗ – وجؼ – ِزبؿي ٍفـاٚي – پبٔىـاك – ؿٚػٖ ٘ب (ؿٚػٖ وٛچه ،ثقؿگ ،ؿوتِ ٚ َٛزـاي آٔبي) –
ػـٚق ثقؿگ  ٚػـٚق اصيبئي – مينتُ مّپبتيه ىىّي – ٌٕفبتيه ىىّي – ػْالت پيتي
 -3ػمتگبٖ اػؿاؿي تٕبمٍي ػؿِـػ  ٚفْ (  10مبػت)
وٍيٗ ٘ب – صبٌجٙب – ِخبٔٗ – ِزـاي اػؿاؿ ػؿ ِـػ – پـٚمتبت – ثيْٗ ِ ٚزبؿي ػفـٔل  ٚوينٗ ٘بي مّيٕبي – تغّؼأٙب – ؿصُ –
ٌ٘ ٌٗٛبي ؿصُ ٚ ٚمبئً تخجيت ؿصُ – ٚاژْ –  – ٌٛٚٚپـيٕٗ
ة -ػٍّي (  51مبػت)
ثـٔبِٗ ػؿٚك ػٍّي تٛمٔ گـ ٖٚآِٛفىي ِـث ٗٓٛتٕظيُ ِي ىٛػ.

آَاتٕيي 2
تؼؼاػ ٚاصؼ3 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي – ػٍّي
پيو ٔيبفٔ :ؼاؿػ
مـفًَ ػؿٚك:
اٌف – ٔظـي (  34مبػت)
–1آٔبتِٛي مـ  ٚگـػْ (  20مبػت)
امتغٛاْ ىٕبمي :فـٔٚتبي – اتّٛئيؼ – امفٕٛئيؼ – اٚونپيتبي – پبؿيتبي – تّپٛؿاي – امتغٛأٙبي ٍٛؿت – مٛؿاعٙبي لبػؼٖ
رّزّٗ  ٚصفـات مـ ٍٛ ٚؿت ،متِٙ ْٛـٖ اي  ٚػٔؼٖ ٘ب.
صؼٚػ ٛٔ ٚاصي مـ  ٚگـػْٔ :يبِٙبي گـػْ – ػْالت فٛلبٔي  ٚتضتبٔي ٘يٛئيؼ – وبؿٚتيؼ – ژٚگٌٛـ – ٚاگ – ىبعٗ ٘بي وبؿٚتيؼ –
غؼٖ تضت فىي – صٕزـٖ – امىبٌٓ ٘ب – مّپبتيه گـػْ – ػـٚق فيـ تـل ٖٛاي – ٔبصيٗ پبؿٚتيؼ – ػْالت ٍٛؿت – ٔبصيٗ
ِبمتـٚتّپٛؿاي – ٔبصيٗ پتـيگِٛبگقيالؿ  -ػَجٙبي ِبگقيالؿي ِ ٚبٔؼيجٛالؿ – صٍك – صفـٖ ػ٘بْ – صفـٖ ٘بي ثيٕي – چيُ – گٛه
– ِفبًٍ مـ  ٚگـػْ
–2ػمتگبٖ اػَبة ِـوقي (  14مبػت)
وٍيبتٛٔ :ؿ – ْٚميٕبپل – ؿٚيبْ ىٕبمي اػَبة ِـوقي
ٔغبع ىٛوي
ؿِجبٔنفبي :پيبف ٔغبع – پً ٚاؿٚي – ِغچٗ – ثطٓ چٙبؿَ ِغق ِيبٔي
پـفأنفبي :ػيبٔنفبي – تالٔنفبي – مبعتّبْ ػاعٍي ٔيّىـٖ ِغق – ثبفت مفيؼ ٔيّىـٖ ٘بي ِغق – ثطٓ ٓـفي – ؿاثطٗ ٘بي ثيٓ
ٔيّىـٖ ٘ب – ىيبؿ ثييب.
ِٕٕژ٘ب
گـػه ع ْٛػؿ ػمتگبٖ ػَجي ِـوقي
ػمتگبٖ ػَجي عٛػوبؿ

ؿاٖ ٘بي ػَجي :ؿا٘ٙبي صل مطضي – ؿا٘ٙبي ٍؼٛػي صل – ػمتگبٖ  ٚؿاٖ صل ثٛيبئي – ؿاٖ صل چيبئي – ؿاٖ صل
ثيٕبئي – ؿاٖ صل ىٕٛائي – ؿا٘ٙبي تؼبػي – ؿا٘ٙبي صـوتي
ة–ػٍّي ( 34مبػت)
ثـٔبِٗ ػؿك ػٍّي تٛمٔ گـ ٖٚآِٛفىي ِـث ٓٛتٕظيُ ِي ىٛػ.

آَاتٕيي 3
تؼؼاػ ٚاصؼ3 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي – ػٍّي 07 –3
پيو ٔيبفٔ :ؼاؿػ
مـفًَ ػؿٚك:
اٌف – ٔظـي (  26مبػت)
 – 1آٔبتِٛي أؼاَ فٛلبٔي (  13مبػت)
امتغٛاْ ىٕبمي :تـل – ٖٛامىبپٛي – ثبف – ٚفٔؼاػٍي – فٔؼ مفٍي – ِچ  ٚػمت – رؼاؿ ِ ٚضتٛيبت صفـٖ فيـثغً – ٔبصيٗ
لؼاِي ثبفٔ – ٚبصيٗ امىبپٛي – عٍف ثبف – ٚلؼاَ مبػؼ – عٍف مبػؼ – ػمت – ِفبًٍ أؼاَ فٛلبٔي
 – 2آٔبتِٛي أؼاَ تضتبٔي (  12مبػت)
امتغٛأيٕبمي :عبٍـٖ – ؿاْ – ويىه – ػؿىت ٔي – ٔبفن ٔي – پب
ػـٚق  ٚػْالت لؼاَ ؿاْ – ٔبصيٗ مـيٕي – عٍف ؿاْ – ٔبصيٗ پٛپٍيتٗ
لؼاَ  ٚعٍف مبق – پب – ِفبًٍ أؼاَ تضتبٔي
ة – ػٍّي (  51مبػت)
ثـٔبِٗ ػؿك تٛمٔ گـ ٖٚآِٛفىي ِـث ٗٓٛتٕظيُ ِي ىٛػ.

رٔاَؼُاطي
تؼؼاػ ٚاصؼ2 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي (  34مبػت)
پيو ٔيبفٔ :ؼاؿػ 08
مـفًَ ػٚؿك:

 – 1أنبْ اف ػيؼگبٖ امالَ
 – 2ؿٚس  ٚؿٚاْ أنبْ  ٚاؿتجبٓ آْ ثب ػٍُ ؿٚأيٕبمي
 – 3ؿاثطٗ ؿٚأيٕبمي ثب مبيـ ػٍ ٚ َٛوبؿثـػ آْ ػؿ ٓت
ِ – 4ف َٛٙػٍُ ؿٚأيٕبمي
ِ – 5جبٔي فيقيٌٛٛژيه ؿٚأيٕبمي
 – 6ؿىؼ اف ٔظـ امالَ
 -7ؿىؼ اف ٔظـ ػٍُ ؿٚأيٕبمي
 – 8ػلت  ٚاػؿان
 – 9صبالت ىؼٛؿ (عٛػآگب٘ي)
 – 10يبػگيـي  ٚتفىـ
 – 11صبفظٗ  ٚفـاِٛىي
 – 12فثبْ  ٚتفىـ
ِ – 13جبٔي فيقيٌٛٛژيه أگيقه
 – 14أگيقه ٘ ٚيزبٔٙبي أنبٔي
 – 15ىغَيت  ٚاؿفيبثي آْ
 – 16آفِٛػْ لبثٍيت ٘ٛه
 – 17تؼبؿُ ،تطجيك  ٚثٙؼاىت ؿٚأي

تٓساػت ػًٕيي –1اصٕل ذسيات تٓساػتي
تؼؼاػ ٚاصؼ2 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي (  34مبػت) 14 –1
پيو ٔيبفٔ :ؼاؿػ
 وٍيبت ،تؼبؿيف ِ ٚفب٘يُ ثٙؼاىت ػِّٛي ػإِٗ فؼبٌيت ػؿ ثٙؼاىت ػِّٛي ٓيف مالِت ثٙؼاىت  ٚتٕؼؿمتي ػؿ ػيٓ ِجيٓ امالَ ّٚغ ِٛرٛػ ِ ٚنبئً ثٙؼاىتي ػؿِبٔي ػؿ ايـاْ  ٚچگٔٛگي تؼييٓ ٔيبف٘بي ثٙؼاىتي ػؿِبٔي ػؿ رٛاِغىٙـي  ٚؿٚمتبئي  ٚاّ٘يت ِـالجت ٘بي ثٙؼاىتي اٌٚيٗ
 ػٛاًِ امبمي ػؿ ِـالجتٙبي ثٙؼاىتي اٌٚيٗ آِٛفه ثٙؼاىت ،فٍنفٗ  ٚؿٚىٙبي آْ ٔمو آِٛفه ثٙؼاىت ػؿ ثـٔبِٗ ٘بي ِغتٍف ثٙؼاىتي ػؿِبٔي  ٚتبحيـ آْ ثب ِيبؿوت ِـػَ ػؿ ايٓعؼِبت

 2مبػت
 2مبػت
 2مبػت
 2مبػت
 2مبػت
 2مبػت

 ثٙؼاىت ِضئ (ثبتٛرٗ وبًِ ثٗ تبِيٓ آة مبٌُ  ٚوبفي  ٚثٙنبفي امبمي ثيّبؿيٙبي ٔبىي اف آة،ِيغَبت اپيؼِي ٘بي آْ ،تَفيٗ آة ػؿ مطش عبٔٛاػٖ ،ثيّبؿيٙبي ِٕتمٍٗ ثٛميٍٗ ِٛاػغؾائي صبٍِيٓ
ثيّبؿيٙب ،ثٙنبفي ِضً تٌٛيؼ تٛفيغ َِ ٚـف غؾا ،آٌٛػگي ٘ٛا  ٚثيّبؿيٙبي ٔبىي اف آٌٛػگي ٘ٛا
 وٍيبت ػؿثبؿٖ ِـالجت ٘بي ثٙؼاىتي ِبػؿاْ  ٚوٛػوبْ (ثب تبويؼ ثـ ثٙؼاىت ِؼاؿك)  ٚاِٛؿ رّؼيتي ٚفبٍٍٗ گؾاؿي ثيٓ ِٛاٌيؼ
 ثـٔبِٗ ٘بي ٍِي ِجبؿفٖ ثب ثيّبؿيٙبي ىبيغ  ٚثِٛي ايّٓ مبفي ػٍيٗ ثيّبؿيٙبي ػّؼٖ ػفٔٛي وٍيبت ثٙؼاىت صـفٗ اي ثبتٛرٗ وبًِ ثٗ ثيّبؿيٙبي ٔبىي اف وبؿ  ٚاٍٛي  ٚؿٚىٙبي پييگيـي افثيّبؿيٙبي صـفٗ اي
 ٔظبِٙبي ػـّٗ عؼِبت ثٙؼاىتي رٙبْ  ٚايـاْ  ٚمبفِبٔٙبي ثيٓ اٌٍٍّي مطٛس ِغتٍف اؿائٗ عؼِت ػؿ ىجىٗ ثٙؼاىتي ػؿِبٔي ويٛؿِ -ؼيـيت ثـٔبِٗ ؿيقي  ٚاؿفىيبثي عؼِبت ثٙؼاىتي ػؿِبٔي ػؿ ايـاْ

 6مبػت
 2مبػت
 2مبػت
 2مبػت
4
2
2
2

مبػت
مبػت
مبػت
مبػت

تٓساػت ػًٕيي –2اصٕل اپيسييٕنٕژي ٔ يثارسِ
تا تيًاريٓا
تؼؼاػ ٚاصؼ2 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي (  34مبػت) 14 –2
پيو ٔيبف :اٍٛي عؼِبت ثٙؼاىتي
مـفًَ ػٚؿك:
 تؼـيف اپيؼِيٌٛٛژي ،ثـعٛؿػ اوٌٛٛژيه ثب ثيّبؿيٙب ٚاژٖ ٘بي ِتؼاٚي ػؿ اپيؼِيٌٛٛژي ػٛاًِ ثيّبؿيقاي فيقيىي ،ىيّيبئي  ٚثيٌٛٛژيه ػٛاًِ ِيقثبْ ػٛاًِ ِضئ فيقيىٛىيّيبئي ثيٌٛٛژيه  ٚارتّبػي پييگيـي ِ ٚـاصً ِغتٍف آْ وٍيبت  ٚأٛاع ِطبٌؼبت اپيؼِيٌٛٛژيه (ثطٛؿاعتَبؿ) اپيؼِي ٘ب  ٚچگٔٛگي ثـؿمي آٔٙب (ٔض ٖٛرّغ آٚؿي آالػبتٓ ،جمٗ ثٕؼي ّٔ ٚبيو آٔٙب ثـصنت فِبِْ ،ىبْ  ٚىغٌ)امتفبػٖ اف آِبؿ ػؿ اپيؼِيٌٛٛژي
اپيؼِيٌٛٛژي  ٚوٕتـي ثيّبؿيٙبي لبثً پييگيـي ثٛميٍٗ ٚاونٓ

1
1
4
1
1
2
3

مبػت
مبػت
مبػت
مبػت
مبػت
مبػت
مبػت

 6مبػت

ثـٔبِٗ گنتـه ايّٓ مبفي ويٛؿ 6(E.P.Iمبػت):
 وٍيبتي ػؿثبؿٖ ىو ثيّبؿي لبثً پييگيـي ثٛميٍٗ ٚاونٓ ِ ٚىبٔينُ ايّٕي (ؽاتي  ٚاوتنبثي)  ٚامتفبػٖ اف آْ ٚاونٓ ،مبعتٔ ،گٙؼاؿي (فٔزيـٖ مـِب)  ٚوبؿثـػ آْٔ -ض ٖٛتيىيً  ٚاػاؿٖ يه ِـوق ٚاونيٕبمي ٚ ْٛأزبَ ثـٔبِٗ  ٚچگٔٛگي اؿفىيبثي ػٍّي ثـٔبِٗ E.P.I

 2مبػت
 2مبػت
 2مبػت

اپيؼِيٌٛٛژي  ٚوٕتـي ثيّبؿيٙبي امٙبٌي  5مبػت:
 تؼـيف ،اّ٘يت ،اپيؼِيٌٛٛژي  ٚپبتٌٛٛژي ثيّبؿيٙبي امٙبٌي (امٙبي ٘بي صبٍٍٗ اف احـىيبوٛالي ٚثب  ٚامٙبٌٙبيصبٍٍٗ اف ٚيجـي٘ٛب ،امٙبي ٘بي أگٍي  ٚػفٔٛت ٘بي صبٍٍٗ اف مبٌّٔٛال ٘ب ،ىيگال٘ب ....ٚ
تؼـيف  ٚأٛاع ػفئيؼؿاتبمي ٚ ْٛتيغيٌ ػؿربت آْ (مئٛاي ِيب٘ؼٌّٖ ،ل  ٚتٛفيٓ) ػؿِبْ امٙبي ثبتٛرٗ ثٗ پييگيـي اف ػفئيؼؿاتبمي ٚ ْٛػؿِبْ ػفئيؼؿتبمي(ْٛمـِٙبي ٚؿيؼي مـِٙبيعٛؿاوي ٚO.R.Sػالئً تبحيـ ٔ ٚض ٖٛوبؿثـػ آْ ،ؿژيُ ٘بي غؾائي ػؿ امٙبي ٔ ٚمو آٔتي ثيٛتيىٙب  ٚػاؿ٘ٚبي ّؼ
امٙبي
 -پييگيـي  ٚوٕتـي ثيّبؿيٙبي امٙبٌي  ٚآِٛفه ثٙؼاىت ،ثٙؼاىت ِٛاػ غؾائي ،ثٙنبفي ِضئ ِ ٚجبؿفٖ ثب ِگل

 1مبػت
 1مبػت
 2مبػت
 1مبػت

مبيـ ثيّبؿيٙبي ِ 4 ُٙمبػت:
 وٍيبتي ػؿثبؿٖ مبيـ ثيّبؿيٙبي ػفٔٛي ِ ُٙىبيغ ػؿ ايـاْ (مً– تت ِبٌت – ِبالؿيب) وٍيبتي ػؿثبؿٖ ثؼْي اف ثيّبؿيٙبي عبً ػؿ ايـاْ (٘بؿي  ٚرؾاَ )..ٚ اپيؼِيٌٛٛژي  ٚوٕتـي ثيّبؿيٙبي غيـ ٚاگيـ (مـٓبٔٙب ،ؿِٚبتينُ ،ثيّبؿيٙبي لٍجي ،صٛاػث ِ ٚنِّٛيتٙب)...ٚ

 1مبػت
 1مبػت
 2مبػت

ستاٌ اذتصاصي 1
تؼؼاػ ٚاصؼ3 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي (  51مبػت) 18 –1
پيو ٔيبف :فثبْ ػِّٛي 2
ِتٓ ػؿ ٔظـ گـفتٗ ىؼٖ ثـاي ايٓ ػؿك وتبة
Physiology of the Human Body, Guyton, 1979 , Saunders
ِي ثبىؼ .ايٓ وتبة تٛمٔ أتيبؿات ػأيگبٖ ىيـاف افنت ىؼٖ امت ِ ٚيتٛأؼ ثبٔؼافٖ وبفي ػؿ ػمتـك لـاؿ گيـػ .تؼؿيل
صؼالً ٍ 120فضٗ اٚي وتبة ثـاي فثبْ اعتَبٍي ّ 1ـٚؿي امت.

ستاٌ اذتصاصي 2
تؼؼاػ ٚاصؼ3 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي (  51مبػت) 18 - 2
پيو ٔيبف :فثبْ اعتَبٍي 1
مـفًَ ػؿٚك:
ِتٓ ايٓ ػؿك ،وٗ ّـٚؿتبً ثبيؼ مٕگيٓ تـ اف ِتٓ فثبْ اعتَبٍي  1ثبىؼ ،اف ِيبْ ِت ْٛػٍّي تٛمٔ ٘ـ ػأيىؼٖ ِيغٌ ِي
ىٛػ.

اصٕل كهي تغذيّ
تؼؼاػ ٚاصؼ2 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي (  34مبػت) 25
پيو ٔيبف :ثيٛىيّي
مـفًَ ػؿٚك:
ثغو اٚئ :مو  ٚاّ٘يت تغؾيٗ (  2مبػت)

 ِمؼِِٗ :نبئً ِ ٚيىالت تغؾيٗ اي ػؿ ايـاْ  ٚرٙبْ – اّ٘يت تغؾيٗ ػؿ ثٙؼاىت  ٚػؿِبْ  ٚمالِت ربِؼٗ اٍٛي وٍي تغؾيٗ – ا٘ؼاف – تبؿيغچٗ  ٚتؼبؿيف – تـويت ىيّيبئي ثؼْثغو ػِٛ – َٚاػ ِغؾي ِٕ ٚبثغ اٍٍي آٔٙب (  7مبػت)
وـث٘ٛيؼؿاتٙب – چـثي ٘ب – پـٚتئيٓ
 أـژي – تؼـيف – ؿٚىٙبي أؼافٖ گيـي ٔ ٚيبف٘بي أـژي – تؼبػي أـژي آة  ٚاِالس ٚ ٚيتبِيٓ ٘بتّٛيش ايٕىٗ تبويؼ ِي ىٛػ اف وً ٚلت پيو ثيٕي ىؼٖ  2مبػت رٙت «أـژي»  2 ٚمبػت رٙت تؼؿيل «آة  ٚاِالس ٚ
ٚيتبِيٕٙب» ػؿٔظـ گـفتٗ ىٛػ.
ثغو م – َٛىٕبعت غؾا (  2مبػت)
 گـٙ٘ٚبي غؾائي (  2مبػت) ِٛاؿػ امتؼّبي  ٚامتفبػٖ اف رؼاٚي تغؾيٗ اي R.D.A, W.H.O-F.A.O رؼاٚي ِٛاػ غؾائي عبَ  ٚپغتٗ ثغو چٙبؿَ – ىٕبعت فـٕ٘گ ،مٕٓ  ٚػبػات غؾائي ِٕطمٗ اي ػؿ ؿاثطٗ ثب ّٚغ تغؾيٗ فـػ  ٚربِؼٗ  ٚتٕظيُ ثـٔبِٗ غؾائي ( 2مبػت)
 اثؼبػ ِغتٍف ػبػات غؾائي ربِؼٗ تٕظيُ ثـٔبِٗ غؾائي ٔمو ثـٔبِٗ ؿيقي تغؾيٗ اٌٍٛي (ٔمو ػٌٚت – مبفِبٔٙبي ٍِي  ٚثيٓ اٌٍٍّي ػمت أؼؿوبؿ غؾا  ٚتغؾيٗ) ثبعتَبؿ ٔيـيبت ػٍّي ِـث ٓٛثٗ غؾا  ٚتغؾيٗ ثغو پٕزُ – تغؾيٗ گـ٘ ٖٚبي آميت پؾيـ (  6مبػت) ٔيبفِٕؼيٙبي تغؾيٗ اي ِبػؿاْ ػؿ ػٚؿاْ ثبؿػاؿي  ٚىيـػ٘ي ٔيبفِٕؼيٙبي تغؾيٗ اي ٔٛفاػاْ  ٚوٛػوبْ ٔيبفِٕؼيٙبي تغؾيٗ اي مبٌّٕؼاْثغو ىيُ – ؿٚىٙبي اؿفىيبثي ّٚغ تغؾيٗ (  4مبػت)
 ثـؿمي ثبٌيٕي ّٚغ تغؾيٗ ثـؿمي آٔتـٚپِٛتـيه ثـؿمي َِـف ِٛاػ غؾائي -ثـؿمي ىيّيبئي

 ثـؿمي التَبػي – ارتّبػي ثغو ٘فتُ – ثيّبؿيٙبي ٔبىي اف مٛء تغؾيٗ ٔ ٚض ٖٛپييگيـي اف آْ (  7مبػت) ِخٍج ثيّبؿي فائي مٛء تغؾيٗ فمـ پـٚتئيٓ – أـژي ) –(P.E.Mوّغٔٛيٙبي تغؾيٗ اي (آ٘ٓ – اميؼ – فٌٛيه ٚيتبِيٓ  –(Bگٛاتـأؼِيه گقؿٚفتبٌي – ؿاىي تينُ – وّجٛػؿٚي امىٛؿثـت – ثـثـي – پالگـ ّٔبيو اماليؼ٘بي ِـث ٓٛثٗ ػالئُ مٛء تغؾيٗ رٙت ػأيزٛيبْثغو ٘فتُ – ثٙؼاىت ِٛاػ غؾائي (  2مبػت)
 اٍٛي ٔگٙؼاؿي ِٛاػ غؾائي اف ٔظـصفع مالِت ِٛاػ ِغؾي – فـآيٕؼ اتالف ِٛاػ غؾائيِ -نِّٛيتٙبي ِٛاػغؾائي

تافت ػُاطي
تؼؼاػ ٚاصؼ4 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي – ػٍّي 27
پيو ٔيبفٔ :ؼاؿػ
مـفًَ ػؿٚك :اٌف – ٔظـي (  51مبػت)
ثبفت ىٕبمي ػِّٛي (  17مبػت)
مٍٛي ِ ٚمؼِبت ثبفت ىٕبمي – ثبفت پٛىيي – ثبفت ّ٘جٕؼ عبً (مٌٍٙٛب ،ؿىتٗ ِ ٚبػٖ ثٕيبػي) أٛاع ثبفت ّ٘جٕؼ (عٚ ْٛ
ٌٕف ،عٔٛنبفي ،غْـٚف  ٚؿىؼ آْ ،امتغٛاْ ،امتغٛاْ مبفي  ٚتـِيُ ىىنتگيِ ،فًَ) – ثبفت ػْالٔي – ثبفت ػَجي،
ػمتگبٖ اػَبة ِضيطي  ٚأتٙبي اػَبة
ثبفت ىٕبمي اعتَبٍي (  34مبػت)
 – 1ػمتگبٖ گـػه عْٛ
 – 2ػمتگبٖ ػفبػي :ػمؼٖ ٌٕفبٚي – ٓضبي – تيّٛك ثبفت ٘بي ٌٕفٛئيؼ – پئٛؼ ثبفتٙب
 – 3پٛمت ّّ ٚبئُ آْ
 – 4ػمتگبٖ گٛاؿه ،غؼػ ثقالي – ػ٘بْ – ػٔؼاْ – فثبْ – صٍك – ِـي – ِؼؼٖ – ؿٚػٖ ٘ب  ٚآپبٔؼيل – وجؼ  ٚوينٗ ٍفـا –
پبٔىـاك ٍفبق
 – 5ػمتگبٖ تٕفل :ثيٕي – ميٕٛمٙب – صٕزـٖ – ٔبي – ؿيٗ – رٕت

 – 6ػمتگبٖ اػؿاؿي تٕبمٍي :وٍيٗ – ِزبؿي اػؿاؿ – ِخبٔٗ – ثيْٗ – ِزبؿي ِٕي ثـ – پـٚمتبت – تغّؼاْ – ؿصُ – ٌ٘ ٌٗٛبي ؿصُ
– ٚاژْ – ٌٛٚٚ
 – 7غؼػ ػؿ ْٚؿيق
 – 8ػمتگبٖ ػَجي
ة :ػٍّي (  34مبػت)
ّٔبيو الِٙبي ِـث ٓٛثٗ ثبفتٙبي ِغتٍف ٓجك ثـٔبِٗ ؿيقي گـ ٖٚآِٛفىي ِـثٗٓٛ

فيشيٕنٕژي1
تؼؼاػ ٚاصؼ4 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي (  68مبػت) 06 –1
پيو ٔيبف :ثيٛىيّي ،ثبفت ىٕبمي ،آٔبتِٛي 1
مـفًَ ػؿٚك:
–1فيقيٌٛٛژي مٍٛي ِ ٚضئ آْ (  14مبػت)
ّ٘ٛمتبف – ثغيٙبي ِبيؼي ثؼْ ) –(Fluid compartmentمبعتّبْ  ٚفيقيٌٛٛژي غيبء مٍٛي – ِىبٔينّٙبي تـأنپٛؿت (أتمبي
فؼبي ،غيـفؼبي  ٚتنٙيً ىؼٖ) – پتبٔنيً غيبئي – فيقيٌٛٛژي غيبء ثبفتٙبي تضـيه پؾيـ (ػَت ،ػٍْٗ) – پتبٔنيً ػًّ ٚ
أتيبؿ آْ – پتبٔنيً ػًّ ػؿ تبؿ ػَجي – ِمبينٗ پتبٔنيٍٙبي ػًّ ػؿ ػٍْٗ لٍت ،ػَت ػْالت ِغطٔ ٍ ٚبف – أمجبُ ػٍْٗ
ِغطٔ – أمجبُ ػٍْٗ ٍبف – پتبٔنيً ػًّ ِـوت – ٘ؼايت ػؿ ميٕبپل – (ػَت ثب ػَت ،ػَت ثب ػٍْٗ ِغطٔ ،ػَت ثب
ػٍْٗ ٍبف) – فيقيٌٛٛژي اؿگبٍٔٙبي مٍٛي.
 – 2فيقيٌٛٛژي ػٍْٗ لٍت (  9مبػت)
آٔبتِٛٛفيقيٌٛٛژي لٍت – ٚيژگيٙبي ػٍْٗ لٍت (اٌىتـيىي٘ ،ؼايتي ،تبِيٓ َِ ٚـف اونيژْ) – ِىبٔيه لٍت (مينتٛي  ٚػيبمتٛي،
ميىً لٍجي) – ثـ ْٚػٖ لٍت – ٍؼا٘بي لٍت – اػَبة عبؿري لٍت – احـ يٙٔٛب ٘ ٚـِٕٙب ثـ ؿٚي لٍت – عٛػوبؿي لٍت  ٚثبفت
ٚيژٖ أتمبي تضـيه ػؿ لٍت – اٌىتـٚوبؿػيٛگـافي – ؿٚىٙبي حجت آْ  ٚؿاثطٗ آْ ثب ِـاصً ِغتٍف تضـيىبت ػٍ٘يق  ٚثطٓ –
اىتمبلٙبي اٌىتـٚوبؿػيٛگـافيه – ِضٛؿ٘بي اىتمبق – ِخٍج ايٕت – ْٛٙتٛريٗ ثـػاؿي – اٌىتـٚوبؿػيٛگـاَ – ثـػاؿ ٌضظٗ اي – ِضٛؿ
اٌىتـيىي ِتٛمٔ لٍت – آالػبت وٍي ػؿثبؿٖ ٚوتٛؿوبؿػيٛگـاَ – رـيبْ ٍؼِٗ – اعتالالت ؿيتُ لٍت – ِـاوق ٔبثزب – ّـثبٔبت
فٚػؿك.

–3فيقيٌٛٛژي گـػه ع 20 ( ْٛمبػت)
لٛأيٓ فيقيىي گـػه ع ْٛػِّٛي (ِمبِٚت ػـٚليٚ ،ينىٛفيتٗ ،رـيبْ ع ْٛػؿ ػـٚق ،فيبؿ ع ،ْٛفيبؿ ثضـأي أنؼاػ) –
ػٛاًِ ايزبػ وٕٕؼٖ رـيبْ ع( ْٛپّپ لٍتِ ،مبِٚت ػـٚلي ،صزُ ع – )ْٛگـػه ع ْٛىـيبٔي (فيبؿ ىـيبٔئ ،جِ ىـيبٔي ٚ
ػٛاًِ ِٛحـ ػؿ آْ ،فيقيٌٛٛژي آؿتـيٌٙٛب ،فيبؿ ِتٛمٔ ىـيبٔي ،ؿٚىٙبي أؼافٖ گيـي فيبؿ ع ْٛىـيبٔي) – گـػه عِٛ ْٛيـگي
(تجبػالت ِٛيـگي ،فيبؿ٘بي امّتيه ٘ ٚيؼؿٚامتبتيه ػؿِٛيـگٙب ،لبٔ ْٛامتبؿٌيٕه) – گـػه عٚ ْٛؿيؼي (اػّبي أتمبٌي  ٚؽعيـٖ
اي ،پّپ ٚؿيؼئ ،جِ ٚؿيؼي ِـوقي ،أؼافٖ گيـي فيبؿ ٚؿيؼي) تٕظيُ ثـٔٚؼٖ لٍجي  ٚؿٚىٙبي أؼافٖ گيـي آْ (لٛأيٓ ٘تـِٚتـيه
ِٛ٘ ٚئِٛتـيه) – تٕظيُ ػَجي فيبؿ ع( ْٛؿفٍىنٙبي گـػه ع ْٛىبًِ ؿفٍىنٙبي گيـٔؼٖ فيبؿي ىيّيبئي) – تٕظيُ
ِ٘ٛٛؿاي گـػه عٔ( ْٛمو وٍيٗٔ ،مو ٘ـِٕٙب  ٚيٙٔٛبي ِٛرٛػ ػؿ ع – )ْٛتٕظيُ گـػه ع ْٛػؿ ثبفتٙبي اعتَبٍي (لٍتِ ،غق،

اصيبء ،پٛمت ،ػْالت) – گـػه ع ْٛؿيٛي – رـيبْ ٌٕف – تبحيـ فؼبٌيتٙبي ػْالٔي ثـ مينتُ لٍت  ٚگـػه ع ْٛثطٛؿ وٍي –
ىٛن گـػه عٔٛي.
 – 4فيقيٌٛٛژي تٕفل (  12مبػت)
آٔبتِٛٛفيقيٌٛٛژي ػمتگبٖ تٕفل – ِىبٔيه تٕفل (ػْالت تٕفني ،فيبؿ ػاعً صجبثچٗ اي ،فيبؿ فْبي رٕجي) – لبثٍيت اؿتزبع
ؿيٗ  ٚلفنٗ ميٕٗ – لبثٍيت پؾيـه ؿيٛي – ٔمو مـفبوتبٔت – وبؿ تٕفني (وبؿ اؿتزبػي ،وبؿ غيـ اؿتزبػي ىبًِ وبؿٚينىٛفيتٗ
اي  ٚوبؿ ِزبؿي ٘ٛائي) – صزُ  ٚظـفيتٙبي ؿيٛي – صزُ ػليمٗ اي – ثبفػَ مـيغ ػؿ حبٔيٗ – صؼاوخـ ىؼت رـيبْ ِيبْ ثبفػِي –
صؼاوخـ ظـفيت تٕفني – ِٕضٕي رـيبْ ،صزُ – فْبي ِـػٖ  ٚتٛٙيٗ صجبثچٗ اي – لٛأيٓ گبف٘ب ػؿ ؿاثطٗ ثب أتمبي آٔٙب اف غيبء
ٚاصؼ تٕفني – تـويت  ٚفيبؿ گبف٘بي ػاعً صجبثچٗ اي – تـويت گبف٘بي عٚ ْٛؿيؼي ِزبٚؿ صجبثچٗ ٘ب – تجبػالت گبفي ثيٓ
صجبثچٗ ٘ب  ٚعٔ – ْٛنجت تٛٙيٗ ثٗ رـيبْ ع – ْٛأتمبي گبف٘بي تٕفني ػؿع( ْٛيبػآٚؿي اّ٘يت ّ٘ٛگٍٛثيٓ ػؿ أتمبي گبف٘بي
تٕفني) – تجبػالت گبفي ػؿ ثبفتٙب – ِـوق تٕفل  ٚلنّتٙبي ِغتٍف تيىيً ػٕ٘ؼٖ آْ – وٕتـي ػَجي تٕفل – وٕتـي ِ٘ٛـاي
تٕفل – تٕفل ػؿ ىـائ غيـ ػبػي (اؿتفبػبت ،فؼبٌيت ػْالٔي ،تٕفل رٕيٓ) – اػّبي غيـ تٕفني ؿيٗ ٘ب.
–5فيقيٌٛٛژي ػمتگبٖ گٛاؿه ِ ٚتبثٌٛينُ (  12مبػت)
وٍيبت اػّبي صـوتي ػمتگبٖ گٛاؿه – رٛيؼْ  ٚثٍغ – اػّبي صـوتي ِؼؼٖ – اػّبي صـوتي ؿٚػٖ ثبؿيه – وـوبت ؿٚػٖ ثقؿگ ٚ
ٔبصيٗ ؿوتٛآٔبي  ٚؿفٍىل اربثت ِقاد – تـىش ثقاق  ٚگٛاؿه ىيّيبئي ػؿ ػ٘بْ – تـىش ِؼؼٖ  ٚتٕظيُ آْ – گٛاؿه ِؼؼي –
تـىش اگقٚوـيٓ پبٔىـاك  ٚػًّ گٛاؿىي آْ – تـىش ٍفـا  ٚػًّ گٛاؿىي آْ – تـىش  ٚگٛاؿه ؿٚػٖ اي – رؾة ػؿ ػمتگبٖ
گٛاؿه – اػّبي ِتبثٌٛيه وجؼ – تؼبػي ؿژيُ غؾائي – احـات فيقيٌٛٛژيه ٚيتبِيٕٙب.

فيشيٕنٕژي 2
تؼؼاػ ٚاصؼ5 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي – ػٍّي 06 –2
پيو ٔيبف :آٔبتِٛي  – 2فيقيٌٛٛژي 1
مـفًَ ػؿٚك:
اٌف – ٔظـي (  68مبػت)
–1فيقيٌٛٛژي غؼػ ػؿ ْٚؿيق  ٚػمتگبٖ تٕبمٍي (  20مبػت)
ِمؼِٗ ٘ـِٓ ىٕبمي ِ ٚىبٔينُ ػًّ آٔٙب – فيقيٌٛٛژي غؼٖ آػٔ٘ٛيپٛفيق ٛٔ ٚؿ٘يپٛفيق – ؿاثطٗ ٘يپٛفيق ثب ٘يپٛتبالِٛك –
فيقيٌٛٛژي غؼٖ تيـٚئيؼ – فيقيٌٛٛژي غؼٖ پبؿاتيـٚئيؼ ِ ٚتبثٌٛينُ وٍنيُ – ٌٛفاٌّؼؼٖ أؼٚوـيٓ  ٚتٕظيُ ِيقاْ لٕؼ ع – ْٛفيقيٌٛٛژي
غؼٖ فٛق وٍيٛي (ثغو ليـي  ٚثغو ِـوقي) – فيقيٌٛٛژي تيّٛك  ٚاپي فيق – فيقيٌٛٛژي تغّؼاْ – فيقيٌٛٛژي ميىً ِب٘بٔٗ –
فيقيٌٛٛژي آثنتٕي  ٚرفت – فيقيٌٛٛژي تفىيه رٕني – فيقيٌٛٛژي فايّبْ – فيقيٌٛٛژي ؿىؼ پنتبْ  ٚىيـػاْ – فيقيٌٛٛژي
يبئنگي – فيقيٌٛٛژي ثيْٗ – فيقيٌٛٛژي ثٍٛؽ ػؿ پنـ٘ب – فيقيٌٛٛژي پـٚمتبگالٔؼيٕٙب.
–2فيقيٌٛٛژي وٍيٗ  ٚتٕظيُ ِبيؼبت ثؼْ (  10مبػت)
آٔبِٛفيقيٌٛٛژي وٍيٗ – گـػه ع ْٛوٍيٛي – مبعتّبْ ٔفـ – ْٚفيٍتـامي ْٛگٍِٛـٌٚي  ٚأؼافٖ گيـي آْ – ِىبٔينّٙبي تٛثٌٛي
ثـاي رؾة  ٚػفغ ِٛاػ ِغتٍف – گٍيـأل پالمّب – ِىبٔينّٙبي وٍيٛي ثـاي ؿليك  ٚغٍيع وـػْ اػؿاؿ – ِىبٔينُ عٛػ تٕظيّي
گـػه ع ْٛوٍيٛي – ِمبينٗ تـويجبت اػؿاؿ  ٚع – ْٛوٕتـي صزُ ِبيغ عبؿد مٌٍٛي  ٚغٍظت اٌىتـٌٚيتٙب ػؿ آْ – ِىبٔينُ اػؿاؿ
وـػْ.

–3فيقيٌٛٛژي تٕظيُPHع ْٛىـيبٔي ( 4مبػت)
تؼـيف –PHفـِٛي ٕ٘ؼؿمٓ ٘بمٍجبط – أٛاع اميؼٚف ،آٌىبٌٛف ِ ٚىبٔينّٙبي رجـأي – احـ ثبفـ٘بي ع – ْٛثبفـ٘بي ِبيغ عبؿري
مٌٍٛي – ثبفـ٘بي ػاعً مٌٍٛي – ٔمو ػمتگبٖ تٕفل ػؿ تٕظيُ ٔ –PHمو وٍيٗ ػؿتٕظيُ.PH
–4فيقيٌٛٛژي ع 6 ( ْٛمبػت)
فيقيٌٛٛژي ثبفتٙبي عٔٛنبف ِ ٚـاصً عٔٛنبفي – فيقيٌٛٛژي گٍجٌٙٛبي لـِق – ثضج وبًِ ػؿثبؿٖ ّ٘ٛگٍٛثيٓ ٔ ٚمو آْ ػؿ صًّ
گبف٘ب – فيقيٌٛٛژي گٍجٌٙٛبي مفيؼ – فيقيٌٛٛژي پالوتٙب ِ ٚىبٔيقَ أؼمبػ ع – ْٛفيقيٌٛٛژي پالمّب ٌٕ ٚف.
–5فيقيٌٛٛژي ػمتگبٖ ػَجي (  28مبػت)
فيقيٌٛٛژي صنٙبي پيىـي – فيقيٌٛٛژي ٔغبع ىٛوي – فيقيٌٛٛژي تٕٗ ِغقي – فيقيٌٛٛژي ِغق ِيبٔي – فيقيٌٛٛژي ػمؼٖ ٘بي لبػؼٖ
اي – فيقيٌٛٛژي ِغچٗ – وٕتـي تؼبػي  ٚصـوت ّٚ ٚؼيت ثؼْ ػؿ فْب – فيقيٌٛٛژي تبالِٛك – فيقيٌٛٛژي ٘يپٛتبالِٛك – فيقيٌٛٛژي
ليـ ِغق – يبػگيـي  ٚصبفظٗ  ٚؿفٍىنٙبي ىـٓي – مينتُ فؼبي وٕٕؼٖ ِيجه – مينتُ ٌيّجيه – مينتُ ػَجي
عٛػِغتبؿ (اٚت – )َٛٔٛاِٛاد ِغقي – تٕظيُ ػؿرٗ صـاؿت ثؼْ – ِبيغ ِغقي ٔغبػي – فيقيٌٛٛژي چيُ – فيقيٌٛٛژي گٛه –
فيقيٌٛٛژي چيبئي  ٚثٛيبئي.
ة – ػٍّي (  34مبػت)

ژَتيك
تؼؼاػ ٚاصؼ2 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي (  34مبػت) 10
پيو ٔيبف :ثيٛىيّي ،ثبفت ىٕبمي
مـفًَ ػؿٚك:
 – 1تبؿيغچٗ ،ميـ تضٛالت  ٚاّ٘يت وبؿثـػي  ٚثبٌيٕي ژٔتيه پقىىي
 – 2تؼبؿيف  ٚاٍطالصبت ِ ٚ ُٙؿايذ
 -3لٛأيٓ ِٕؼي
 – 4اٍٛي تٛاؿث ٍفبت اتٛفِٚي غبٌت
 – 5اٍٛي تٛاؿث ٍفبت اتٛفِٚي ِغٍٛة
 – 6اٍٛي تٛاؿث ٍفبت ٚاثنتٗ ثٗ رٕل Linked
 -7اپينتبفي ،چگٔٛگي ٔ ٚمو آْ ػؿ تٛاؿث ٍفبت
 – 8ژٔٙبي ويٕؼٖ )ٔ ٚ(Lethalيّٗ ويٕؼٖ  ٚفـاٚأي  ٚأٛاع  ٚاّ٘يت آٔٙب
 – 9ژٔٙبي ِٛحـ اف رٕل )ِ ٚ(Sex influencedضؼٚػ ثٗ رٕل )(Sex limited
 – 10مبعتّبْٚ ،ظيفٗ ٔ ٚمو ژْ

 – 11ژٔٙبي مبعتّبٔي ٔ ٚمو آٔٙب ػؿ وٕتـي صيبت مٍٛي
 – 12چگٔٛگي ِ ٚىبٔينُexpressionژْ  ٚػًٍvariationػؿ آْ
ٔ – 13موpenetrationػؿ پيؼايو ثيّبؿيٙبي ژٔتيه ِ ٚىبٔينُ  ٚػًٍ آْ
ِٛ – 14تبميِ ٚ ْٛىبٔينُ پيؼايو آْ
 –15تيبثٙبت  ٚاعتالفبت ژٔتيىي پـٚوبؿيٛتيىٙب  ٚيٛوبؿيٛتيىٙب
 – 16ميىً صيبتي مٍٛي ػؿ ؿاثطٗ ثب ژٔٙب  ٚوـِٛٚفِٙٚب
 – 17مبعتّبْ  ٚاّ٘يت وـِٚبتيٓ رٕني ِٔٛج ِ ٚؾوـ
 – 18مبعتّبْ وـِٛٚفَٚ
ِ – 19ـاصً تمنيُ ثب وب٘و وـِٛٚفِٚي  ٚاّ٘يت ٔ ٚمو آْ ػؿ تجبػالت ژٔتيىي
ِ – 20مبينٗoogenesisٚspermatogenesisػؿ أنبْ اف ٔظـ ِنبئً ِـث ٓٛثٗ وـِٛٚفِٙٚب
 – 21چگٔٛگي ِ ٚىبٔينُ ٔ ٚlinkage and crossing overمو آْ ػؿ أتمبي عٍَٛيبت ژٔتيىي لؼيُ  ٚرؼيؼ ثٗ فـفٔؼاْ
ٔ – 22نجتٙبي رٕني) ٚ(sex ratioؿاثطٗ آْ ثبexpressionثيّبؿيٙب  ٚاعتالالت ژٔتيه
 – 23فٙـمت ثيّبؿيٙبي ِ ُٙژٔتيىي غبٌت – ِغٍٛة ٚ ٚاثنتٗ ثٗ رٕل ػؿ أنبْ
ِ – 24ىبٔينُ ٘بي وٕتـي ژْ  ٚفؼبٌيتٙبي ِـث ٗٓٛػؿ ؿاثطٗ ثب فِبْ ِ ٚضً
gene families– 25ػؿ أنبْ
 – 26ژٔتيه رّؼيت ،لبٔ٘ ْٛبؿػي ٚأجـگ – ِٛتبميٙٔٛبي رؼيؼ  ٚصفع فـوبٔل تؼبػي ژْ  ٚgene poolػًٍ ژٔتيىي تيبثٙبت ػؿ
ٔژاػ٘ب  ٚلجبيً ِغتٍف
 – 27مينتُ تٛاؿث ميتٛپالمّي ٔ ٚمو آْ ػؿ أتمبي ژٔتيىي ِ ٚمبِٚت
 – 28ميتٛژٔتيه ِ ٚنبئً ِـث ٓٛثٗ آْ اف رٍّٗ :اٍٛي ِطبٌؼٗ ػؿ أنبْ – أٛاع ٔبٕ٘زبؿيٙبي تؼؼاػي  ٚمبعتّبٔي وـِٛٚفِٙٚب –
اٍٛي تٙيٗ وبؿيٛتيپِ ،ىبٔينُ پيؼايو ٔبٕ٘زبؿيٙبي وـِٛفِٚي  ٚػًٍ آْ ،أٛاع ِٔ ُٙبٕ٘زبؿيٙبي وـِٛٚفِٚي ػؿ أنبْٚ ،ثٕؼيٕگ
 ٚاّ٘يت وبؿثـػي آْ
 – 29رٕنيت فـػ ٔ ٚمو وـِٛٚفِٙٚبي ايىل  ٚايگـگ ػؿ رٕنيت فـػ ٔ ٚمو ِتمبثً ٘ـِٙٔٛب ،وـِٛٚفِٙٚب  ٚژٔٙب ػؿ پيؼايو
رٕنيت ژٔتيىي ) ٚ(genetic sexفٕٛتيپي  ٚؿفتبؿي
 – 30اٍٛي ژٔتيىي تيغيٌ ثيّبؿيٙبي اؿحي اف غيـ اؿحي
 – 31ػٚلٍ٘ٛب  ٚچٕؼلٍ٘ٛبي ِتيبثٗ  ٚغيـ ِتيبثٗ  ٚاّ٘يت ژٔتيىي آْ ػؿ تؼييٓ ٔمو ِتمبثً ػٛاًِ ژٔتيىي  ٚػٛاًِ ِضيطي
ثـامبكconcordanceٚdiscordance
 – 32ايّٛٔٛژٔتيه ىبًِ :ؿاثطٗ ژٔٙب ثب مينتُ ايّٕي ،تٛاؿث گـ٘ ٖٚبي اٍٍي  ٚفـػي ٚاؿ٘به ع ،ْٛمينتُ  ٚH L Aاّ٘يت
ژٔتيىي آْ  ٚثيّبؿيٙبي ِـث ٓٛثٗ مينتُ ايّٕي
 – 33ىزـٖ ٔبِٗ )(Pedigree
 ُ٘– 34عٔٛي ،افػٚارٙبي فبِيٍي ِْ ٚـات  ٚفٛائؼ ژٔتيىي آْ

 – 35ژٔتيه ٍِىٌٛي )(Molecular Genetics

ييكزٔتؼُاطي ٔ ٔيزٔص ػُاطي
تؼؼاػ ٚاصؼ5 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي – ػٍّي 28
پيو ٔيبف :فيقيٌٛٛژي 2
مـفًَ ػؿٚك:
اٌف – ٔظـي (  60مبػت)
اٍٛي ثبوتـي ىٕبمي (  15مبػت)
 – 1تؼـيف ٓ ٚجمٗ ثٕؼي ثبوتـيٙب
 – 2اعتالف اٚوبؿيٛتٙب  ٚپـٚوبؿيٛتٙب
 – 3تؼـيف  ٚتمنيُ ثبوتـي ىٕبمي
 – 4تبؿيغچٗ ثبوتـي ىٕبمي
 -5ىىً ،أؼافٖ  ٚمبعتّبْ تيـيضي ثبوتـيٙب
 – 6تـويت ىيّيبئي  ٚتٌٛيؼ ِخً ثبوتـيٙب
ٓ – 7ـف ِطبٌؼٗ ثبوتـيٙب
 – 8ػٚؿٖ ٘بي صيبتي ثبوتـيٙب
 – 9تغييـات ثبوتـيٙب :فٕٛتيپيه ،ژٔٛتيپيه  ٚغيـٖ
ِ – 10تبثٌٛينُ ثبوتـيٙب
 – 11احـ ػٛاًِ فيقيىي ؿٚي ثبوتـيٙب
 – 12احـ ػٛاًِ ىيّيبئي ؿٚي ثبوتـيٙب
 – 13احـ ِٛاػ ّؼ ِيىـٚثي ؿٚي ثبوتـيٙب
 – 14اوٌٛٛژي ثبوتـيٙب
 – 15اپيؼِيٌٛٛژي ثبوتـيٙب
 – 16ثيّبؿيقائي ثبوتـيٙب
 – 17ػفبع ثؼْ ػؿ ِمبثً ثبوتـيٙب

ثبوتـييٕبمي مينتّبتيه(  30مبػت)
ِ – 1يىـٚوٛوبمٗ ٘ب :امتبفيٍٛوٛن
 – 2امتـپتٛوٛوبمٗ ٘ب :امتـپتٛوٛن ،پِٕٛٛوٛن
ٔ – 3بينـيبمٗ ٘ب
ٚ – 4ئٛالمٗ ٘ب :گٛٔٛوٛن ِٕٕگٛوٛنٚ ،ئٛال
 – 5ثبميالمٗ ٘ب :ثبميٍٛمٙب ،وٍٛمتـيؼيِٙٛب
 – 6الوتٛثبميٍٙب
 – 7آوتي ِٔٛينتبٌٙب :وٛؿيٕٗ فٛؿِٙبِ ،يىٛثبوتـيِٙٛب ،آوتيِٕٛينت ٘بٛٔ ،وبؿػيب
 – 8آٔتـٚثبوتـيبمٗ ٘ب :مبٌّٔٛال٘ب ،ىيگال٘ب ،اىـيييب٘ب ،پـٚتئٛمٙب ،وٍينيال ،ميتـٚثبوتـ ،اػٚاؿػميال ،ايـٚيٕب
 – 9پنٛػِٔٛٚبٌٙب
 – 10ثـٚمال٘ب ،پـميٕب٘بّٛ٘ ،فيٍٛمٙب ،ثـػٖ تال٘ب ،آٌىبٌي ژٔل ،آوـِٛٚثبوتـ
 – 11ثبوتـٚئيؼيبمٗ ٘ب :ثبوتـٚئيؼ٘ب ،فٛفٚثبوتـيِٙٛبٌ ،پيٛتـيىيب
ٚ – 12يجـئٛبميٗ ٘ب
 – 13امپيـيالميٗ ٘ب
 – 14امپيـٚوتبميٗ ٘ب :امپيـٚوت ٘ب ،ثٛؿٌيب٘بٌ ،پتٛمپيـ٘ب
ِ – 15يىٛپالمّب٘ب
 – 16ؿيىتقيب٘ب
 – 17والِيؼيبمٗ ٘ب
وٍيبت ٚيـٚك ىٕبمي
 – 1تؼـيف  ٚتبؿيغچٗ
 – 2مبعتّبْ
 – 3عٛاً ٚيـٚمٙب
 -4تىخيـ ٚيـٚمٙب
 – 5ؿٚاثٔ ثيٓ ٚيـٚمٙب  ٚمٍٛي ِيقثبْ
 – 6ؿٚىٙبي تيغيٌ ثيّبؿيٙبي ٚيـٚمي
 – 7ثبوتـيٛفبژ٘ب

 – 8ػاؿ٘ٚبي ّؼ ٚيـٚمي
ٓ – 9جمٗ ثٕؼي ٚيـٚمٙب
ٚيـٚك ىٕبمي مينتّبتيه
ٚ – 1يـٚمٙبي گـ ٖٚتجغبي
 – 2پيىٔٛبٚيـٚمٙب
 – 3پبول ٚيـٚمٙب
 – 4آػٔٚٛيـٚمٙب
 – 5اؿيٚٛيـٚمٙب
ِ – 6يىنٚٛيـٚمٙب
ٚ – 7يـٚمٙبي ٘پبتيت
٘ – 8بؿي
ٚ – 9يـٚمٙبي ٌِٛؼ مـٓبْ
تؾوـٚ :يـٚك ىٕبمي مينتّبتيه ثّٙـاٖ وٍيبت ٚيـٚك ىٕبمي رّؼب ػؿ  15مبػت تؼؿيل ِي گـػػ.
ة – ػٍّي (  51مبػت)
 – 1آىٕبئي ثب ِيىـٚمىپ ٚ ٚمبئً آفِبييگبٖ ِيىـٚثيٕبمي
 – 2امتـيٍيقاميْٛ
ٓ -3ـف تٙيٗ ِضئ ٘بي ويت ِيىـٚثي
ٓ -4ـف ويت  ٚرؼا وـػْ ثبوتـيٙب
ٓ – 5ـف تٙيٗ گنتـه  ٚؿٔگ آِيقي ثبوتـيٙب  ٚػيؼْ تضـن آٔٙب
 – 6آفِبيو ؿيقثيٕي  ٚويت أٛاع امتبفيٍٛوٛوٙب  ٚتيغيٌ امتبفيٍٛوٛن ثيّبؿيقا اف غيـ ثيّبؿيقا – (وٛآگٛالف ،تغّيـ ِبٔتيٛي،
تنت فنفتبف  ٚغيـٖ) – آٔتي ثيٛگـاَ
 – 7آفِبيو ؿيقثيٕي  ٚويت امتـپتِٛٛوٛنِ ،طبٌؼٗ أٛاع ٌّ٘ٛيق  ٚمبيـ آفِبييٙبي ِـث ٓٛثٗ آٔٙب (صً ىؼْ ٍفـا ،تنت
اپتٛويٓ ،تغّيـ ايٌٕٛيٓ ،ثبميتـاميٓ  ٚغيـٖ) ،آفِبيو ؿيقثيٕي الوتٛثبميً
ِ – 8طبٌؼٗ ٔينـيبمٗ ٘ب (گٛٔٛوٛن ِٕ ٚگٛوٛن ،آفِبيو ؿيقثيٕي  ٚويت ٔينـيب٘بي ثيّبؿيقا  ٚغيـ ثيّبؿيقا  ٚتغّيـ لٕؼ٘ب ،تنت
اونيؼاف  ٚمبيـ آفِبييٙبي ِـث ٓٛثٗ آٔٙب)
 – 9ؿاٖ ٘بي ِطبٌؼٗ آٔتـٚثبوتـيب٘ب  ٚپيٛميبٔيه (آفِبيو ؿيقثيٕي  ٚويت ثـ ؿٚي ِضئ ٘بي افتـالي ،أتغبثي  ٚغٕي وٕٕؼٖ ٚ
تفنيـ آٔٙب ،ؿٔگ آِيقي فالژٌٙب)
 – 10آفِبيو ؿيقثيٕي  ٚويت  ٚتيغيٌ أٛاع يـميٕب ،ثـٚمال٘بّٛ٘ ،فيٍٛمٙب ،ثـػٖ تال

ِ – 11طبٌؼٗ أٛاع ٚيجـيٙٔٛب (ِيب٘ؼٖ ِيىـٚمىپي  ٚويت  ٚأزبَ تنتٙبي ثيٛىيّيبيي  ٚتيغيٌ افتـالي أٛاع ٚيجـيٙٔٛبي
ثيّبؿيقا)
 – 12آفِبيو ؿيق ثيٕي  ٚويت ثبميً ػيفتـي  ٚػيفتـٚئيؼ٘ب ،ؿٔگ آِيقي گـَ ،آٌجـت يبٔبيل ،أزبَ تنتٙبي ثيٛىيّي  ٚتنت
ٚثـٚالٔل ثبميً ػيفتـي (الفَ امت ثـاي ويت ػيفتـي اف ِضيطٙبي مـَ ِٕؼمؼٖ ،تٍٛؿيت ػٚپطبك ،تٕقػاي  ٚژٌٛفع ْٛػاؿ
امتفبػٖ ّٔبيٕؼ) ِطبٌؼٗ ٌينتـيب ٚاؿيقيپٍٛتـيىل
 -13ثبميالمٗ ٘بِ :طبٌؼٗ  ٚويت ثبميً ىبؿثٓ  ٚثؼْي وٍٛمتـيؼيِٙٛب ،ؿٔگ آِيقي امپـ ميبٖ فعُ (ٌِٛـ يب ِبالىيت  ٚيب
غيـٖ  ،)....أزبَ تنتٙبي ثيٛىيّيبئيِ ،طبٌؼٗ مبيـ ثبوتـيٙبي ثي ٘ٛافي
ِ – 14يىٛثبوتـيبمِٗ :طبٌؼٗ ثبميً وٛط  ٚرؾاَ ،ؿٔگ آِيقي فيً ٍٔنٓ ،تٍميش ثٗ صيٛاْ صنبكِ ،طبٌؼٗ  ٚويت مبيـ
آوتيِٛينت ٘ب.
 – 15امپيـٚوتبميٗ ٘بِ :طبٌؼٗ  ٚثـؿمي ثٛؿٌيب ،تـپٛتٌُ ،پتٛميپـا  ٚامپيـيً ٔٚنبْ
ِ – 16طبٌؼٗ مبيـ ثبوتـيٙب اف لجيً ِبيىٛپالمّب ،فيىتقيب ،والِيؼيب  ٚغيـٖ....
 – 17ؿٚىٙبي ِغتٍف ىّبؿه ثبوتـيٙب
 – 18وبؿ٘بي ػٍّي ِـث ٓٛثٗ ٚيـٚمٙب
تؾوـات
 – 1ثبيؼ تٛرٗ ػاىت وٗ ارـاي ايٓ ثـٔبِٗ ثبيؼ ػؿ ػ ٚؿٚف ِتٛاٌي ثٛػٖ ٔ ٚجبيؼ فمٔ ِزّٛع مبػبت ٘فتٗ ؿا ػؿ يه ؿٚف گٕزبٔؼ ،فيـا
ٔتبيذ وبؿ أزبَ ىؼٖ ػؿ يه ؿٚف لبثً ثـؿمي ػؿ ّ٘بْ ؿٚف ٔينت.
ِ – 2ؼؿميٓ ثب اِىبٔبت عٛػ ثـٔبِٗ ؿا تطجيك عٛإ٘ؼ ػاػ.
 – 3الفَ امت چٕؼ رٍنٗ ػؿ پبيبْ وبؿ ػٍّي اعتَبً ثٗ ؿفغ ِيىالت  ٚثضج  ٚتجبػي ٔظـ  ٚاصيبٔبً تّـيٕبت ِزؼػ ػاػٖ ىٛػ ٚ
پل اف آْ اِتضبْ ثٗ ػًّ آيؼ.

تٓساػت ػًٕيي –3تٓساػت ذإَازِ ٔ ايٕر جًؼيتي
تؼؼاػ ٚاصؼ2 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي (  34مبػت) 14 –3
پيو ٔيبف :اٍٛي عؼِبت ثٙؼاىتي
مـفًَ ػؿٚك:
 وٍيبت اوٌٛٛژي أنبٔي (تؼـيف  ٚلٍّـِ ٚطبٌؼبت ِنبئً ِطـٚصٗ ػؿ اوٌٛٛژي أنبٔيِ ،ضئ فينت أنبٔي)  1مبػت ِضئ ارتّبػي أنبْ (تؼـيف ربِؼٗ ،ارتّبع  ٚرّؼيت ثب تبويؼ ثـ اّ٘يت ٔ ٚمو عبٔٛاػٖ  ٚعبٔٛاؿ ػؿ ثبفت  ٚمبعت ارتّبػي) 1مبػت
 وٍيبت رّؼيت ىٕبمي (رّؼيت  ٚمبعتبؿ رّؼيت ،ؿٔٚؼ٘بي تغييـ رّؼيت)  1مبػت -ميبمتٙبي رّؼيتي  ٚتٕظيُ عبٔٛاػٖ  1مبػت

 تؼـيف  ٚػإِٗ عؼِبت ربِغ ثٙؼاىت عبٔٛاػٖ  1مبػت ىبعٌ ٘بي ِ ُٙػؿ ثٙؼاىت عبٔٛاػٖ  ٚؿٔٚؼ آٔٙب ػؿ ايـاْ (ِيقاْ ِٛاٌيؼ ،ثبؿٚؿي ،افػٚادِ ،ـگ ِ ٚيـ ،اِيؼ ثٗ فٔؼگي) ِ ٚيقاْؿىؼ رّؼيت  ٚتغييـات آْ  2مبػت
 ثٙؼاىت ِ ٚـالجتٙبي پيو اف افػٚاد  ٚلجً اف ػٚؿاْ ثبؿػاؿي  1مبػت وٍيبت صبٍِگي ،ػالئُ ثبؿػاؿي ،ثٙؼاىت ِ ٚـالجتٙبي ػٚؿاْ ثبؿػاؿي  ٚتبحيـ آْ ثـ مالِت ٔٛفاػ  ٚوب٘و ِـگ ِ ٚيـ ِبػؿاْ 4مبػت
 وٍيبت ثٙؼاىت ِ ٚـالجتٙبي صيٓ فايّبْ ،پل اف فايّبْ  ٚػٚؿاْ ىيـػ٘ي  1مبػت ثبؿػاؿيٙب ٛٔ ٚفاػاْ آميت پؾيـ (ثب اصتّبي ِغبٓـٖ)  1مبػت تٕظيُ عبٔٛاػٖ  ٚرٕجٗ ٘بي وٍيٕيىي آْ  2مبػت ثٙؼاىت ِ ٚـالجت ٔٛفاػاْ ٓجيؼئ ،بؿك  ٚمبيـ ٔٛفاػاْ آميت پؾيـ  1مبػت تغؾيٗ ٓجيؼي ٔٛفاػ  ٚىيـعٛاؿ ،ىيـ ِبػؿ ،فٛايؼ ىيـِبػؿ ،تغؾيٗ ربٔييٓ يب َِٕٛػي ،فيبٔٙبي تغؾيٗ َِٕٛػي ،اعتالالت ىبيغتغؾيٗ اي ٔٛفاػ  ٚىيـ عٛاؿ  3مبػت
 ؿىؼ  ٚتىبًِ ػؿ ػٚؿاْ ٔٛفاػي ،ىيـعٛاؿگي  ٚوٛػوي  ٚچگٔٛگي تيغيٌ ؿٔٚؼ ؿىؼ  ٚتىبًِ ٓجيؼي  3مبػت ايّٓ مبفي  1مبػت ثٙؼاىت ػٚؿاْ لجً اف ِؼؿمٗ  1مبػت ثٙؼاىت وٛػوبْ مٕيٓ ِؼؿمٗ (ثب تّبَ ىـس)  4مبػت وٛػوبْ ِؼٍٛي  2مبػت ِنبئً ارتّبػي ٔٛرٛأبْ ػؿ ىٙـ  ٚؿٚمتب  2مبػت -ثٙؼاىت ػٚؿاْ مبٌّٕؼي  1مبػت

ايًَٕٕنٕژي
تؼؼاػ ٚاصؼ3 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي – ػٍّي 34
پيو ٔيبف :فيقيٌٛٛژي 1
مـفًَ ػؿٚك:
اٌف – ٔظـي ( ٔ 43ظـي)
 – 1وٍيبت ايٌّٛٛٔٛژي

 – 2عٛاً ٍ ٚفبت آٔتي ژٔٙبٓ :جيؼيَِٕٛ ،ػي ،پـٚتئيٕي٘ ،بپتٓ ٘ب ،مّ ٚ َٛاتٛآٔتي ژٔٙب ،آٌـژٔٙب
 – 3مٌٍٙٛبي ٍالصيت ػاؿ  ٚاػْبي ٌٕفبٚي:
 ٌٕفٛميتٙبيTٚBپالمّٛميتٙبِٕٛ ،ميتٙبِ ،بوـٚتبژ٘ب ،مٌٍٙٛبي پالمتيه ٚؿتيىٌٛٛأؼٚتٍيبي – 4ايّٛٔٛگٍٛثٌٛيٓ ٘ب:
 مبعتّبْ أٛاعIgE, IgD, IgA, IgM, IgG ژٔتيه ايّٛٔٛگٍٛثيٓ ٘ب تٌٛيؼ ايّٛٔٛگٍٛثٌٛيٓ ٘ب – 5وّپٍّبْ  ٚارقاء آْ:
 مبعتّبْ  ٚپيؼايو ؿٚه ٘بي فؼبي ىؼْ وّجٛػ ٘بي اؿحي  ٚثيّبؿيٙبي ثبفػاؿٔؼٖ -6پبمظ ٘بي غيـ اعتَبٍي :أفالِبمي ،ْٛفبگٛميتٛف
ِ – 7ىبٔيقَ پؼيؼٖ ٘بي ِمبِٚت ثؼْٓ :جيؼيِ ،بػؿفاػي ،اوتنبثي (فؼبي  ٚغيـ فؼبي  ٚآػاپتيٛيب أتمبٌي)
ٚ – 8اوٕو ٘بي آٔتي ژْ  ٚآٔتي ثبػي
 – 9افقايو صنبميت فٚػؿك )(IgE
 – 10ميتٛتٛول ميتٗ ،ايٌّّٛ٘ٛٔٛيق  ٚايّٛٔٛميتٌٛيق
 – 11ايّٛٔٛوّپٍىل ٘ب
 - 12صنبميت ػيـؿكٚ ،امطٗ ٘بي ثيٌٛٛژيه ػؿ ايّٕي مٌٍٛي
 – 13ايّٛٔٛژٔتيه)(HLA
 – 14ايّّٕ٘ٛبتٌٛٛژي :گـٙ٘ٚبي عٔٛي ،أتمبي عٔ ٚ ْٛبمبفگبؿيٙبي ِبػؿ  ٚرٕيٓ
 – 15تٌٛـأل ػؿ ايّٕي
 – 16اتٛائّٛيتِٗ :ىبٔيقَ ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ
 – 17ايٌّٛٛٔٛژي مـٓبْ:
 فبوتٛؿ٘بي ِٛرٛػ ػؿ ايزبػ ايّٕي مـٓبْ -تيغيٌ ِ٘ٛٛؿاي  ٚمٌٍٛي

 ايّٛٔٛامتيّٛالميْٛ ػؿِبْ  ٚايٌّٛٛٔٛژي – 18ايّٛٔٛمٛپـمٛؿ٘ب :ثيٌٛٛژيه ،ايٌّٛٛٔٛژيه ،ىيّيبئي
 – 19ايٌّٛٛٔٛژي ثيّبؿيٙبي ػفٔٛي :ثبوتـيبئي ،أگٍيٚ ،يـٚمي
 – 20وّجٛػ٘بي ايّٕي
ة–ػٍّي ( 17مبػت)
وبؿ٘بئي وٗ ثبينتي تٛمٔ عٛػ ػأيز ٛأزبَ گيـػ
 -1پـينيپتبمي ْٛػؿ ٌ ٚ ٌٗٛػؿژي
 – 2آگٍٛتيٕبميِ ْٛيىـثي :ؿايت يب ٚيؼاي
 – 3آگٍٛتيتبمي ْٛعٔٛي
 – 4آفِبيو فٍٛوٛالميْٛ
وبؿ٘بئيىٗ ثَٛؿت ػِٛأنتـامي ْٛثبيؼ أزبَ گيـػ
 – 1اٌىتـٚفٛؿف  ٚايّٛٔٛاٌىتـٚفٛؿف
 – 2تنت وِٛجل
 – 3وـاك ِبچ
 – 4تيتـاژ وّپٍّبْ

اَگم ػُاطي ٔ لارچ ػُاطي
تؼؼاػ ٚاصؼ4 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي – ػٍّي 31
پيو ٔيبف :ايّٕي ىٕبمي
مـفًَ ػٚؿك:
اٌف – ٔظـي (  43مبػت)
–1ته يبعتٗ ٘ب (  11مبػت)
أگٍٙبي ِبالؿيبي أنبْ (پالمّٛػي٘ َٛبي ٚيٛاول ،فبٌنيپبؿَ ِبؿالؿيٗ) ،تٛونٛپالمّبگٔٛؼي مبؿوٛميتل ،ايقٚمپٛؿا
ِٕ٘ٛيل ٚيٍي ،تبژوؼاؿاْ ع ٚ ْٛثبفت (ٌييّبٔيبتـٚپيىب ،ػٚٛٔٚأي  ٚثـافيٍيٕيل  ٚتـپيبٔٛفِٙٚب ثبعتَبؿ) ،تبژوؼاؿاْ ػمتگبٖ گٛاؿه

 ٚتٕبمٍي (ژيبؿػيبالِجٍيب  ٚمبيـ تبژوؼاؿاْ ػمتگبٖ گٛاؿه  ٚتـيىِٔٛٛبك ٚاژيٕبٌيل)ِ ،ژٖ ػاؿاْ (ثبالٔتيؼيُ وٍي) – آِيت ٘ب (آٔتبِجب
٘ينتٌٛيتيىب ،آِيت ٘بي ثب فٔؼگي آفاػ  ٚمبيـ آِيت ٘بي ػمتگبٖ گٛاؿه) – پِٕٛٛمينتيل.
–2وـِٙب (  15مبػت)
تـِبتٛػ٘ب (فبميٛال ،ػيىـٚمٍي ،َٛىينتٛفِٚب٘ب  ٚمبيـ تِٛبتٛػ٘بي ثيّبؿيقا) ،متٛػ٘ب (تٕيب٘ب ،اويٕٛوٛوٛك  ٚوينت ٘يؼاتيه،
٘يٌّٕٛپيل ،ػيفيٍٛپٛتـيُ  ٚػي پيٍيؼيُ) – ّٔبػتٛػ٘ب (آمىبؿيل ،اونيٛؿ ،تـيىٛمفبي ،وـِٙبي لالثؼاؿ ،تـيىٛمتـٔژيٍٛك،
امتـٔژيٍٛئيؼك ،پيـن ،تـيييٓ ،فيٍـ٘ب  ٚالؿ٘ٚبي ِٙبرـ)
–3ثٕؼپبيبْ ( 8مبػت)
ىپيٙب (پؼيىٌٛٛك ٘ـِبٔٛك  ٚفتيـيٛك پٛثيل) ،ميّىلٌ ،ىتٛالؿيٛك  ٚتـي ثبتِٛب٘ب ،وه ٘ب (گقٔٛپيالوئٛپيل  ٚثبوتٔٛي،
پٌٛىل ايـيتبٔلٛٔ ،فٚپنيٍٛك فبمييبتٛك  ٚوتٕٛمفبٌٛك وبٔيل) – ِگل ٘ب (ِٛمىبػِٚنتيىب  ٚمٛؿثٕل ،تبثبٔٛك
ٚوقيقٚپل) – ِيبف٘ب – آٔٛفٍٙبي ٔبلً ثيّبؿي ِبالؿيب ػؿ ايـاْ ،وٌٛىل ٘ب ،آئؼك  ٚتئٛثبٌؼيب ،فٍجٛتِٙٛبي ٔبلً ثيّبؿي ػؿ ايـاْ –
وٌٛيىٛئيؼك ٘ب  ٚميٌّٛي٘ َٛب ،وٕٗ ٘ب ٘ ٚبيت ٘ب (اؿٔي تٛػٚؿٚك تٌٛٛفأي  ٚال٘ٛفٔنيل ،آؿگبك پـميىٛك،
٘يبٌِٛبؿيپينفبٌٛك ،مبؿوٛپت امىبپيٗ) – مٛمىٙبي عبٔگي  ٚثؼْي اف صيـات فبِيً امتبفيٍيٕيؼٖ.
–4لبؿچٙب ( 9مبػت)
لبؿچٙبي مبپـٚفيت (پٕي ميٍي ،َٛآمپـژيٍٛكِٛ ،وٛؿ ،والػٚمپٛؿيُ ،آمىٛپٛالؿيٛپنيلٛ٘ ،افؿي ،َٛامتـپتِٛبي مل،
ؿٚػٚتٛؿٚال)
ػٛاًِ ثيّبؿيٙبي لبؿچي مطضي (ِبالمٙقيب فٛؿلٛؿ ،وـيٕٛثبوتـيِ َٛي ٔٛتينّب ،آمپـژيٍٛك ،پٕي ميٍيِٛ ،َٛوٛوبٔؼيؼا٘ب)
ػٛاًِ ثيّبؿيٙبي لبؿچي رٍؼي (اوتٛتـيىل ،آٔؼٚتـيىل ،فبٚٚكِ ،ينٍي ،َٛآؿتـٚمپٛؿِ ،يىـٚمپٛؿَ ٘ب ،تـيىٛفيت٘ ْٛب ٚ
اپيؼؿِٛفيت)ْٛ
ػٛاًِ ثيّبؿيٙبي لبؿچي فيـ رٍؼي (اوتيِٕٛبي وٛتيه ِبي متِٛبءٚيِٛب وٛتيه ِبي متِٛب)
ػٛاًِ ثيّبؿيٙبي لبؿچي ِغبٓي (وبٔؼيؼا اٌجيىبٔل  ٚمبيـ وبٔؼيؼا٘ب)
ػٛاًِ ثيّبؿيٙبي لبؿچي اصيبئي (وـيپتٛوٛوٛك ٔئٛفـِٕل٘ ،ينتٛپالمّب وپنٛالت ،َٛأٛاع آمپـژيٍٛك ٘ب ٚ
ٔٛوبؿػيبآمتـٚئيؼك)
ة – ػٍّي (  51مبػت)
ايٓ ػؿك ثب تٛرٗ ثٗ اِىبٔبت ػأيىؼٖ  ٚؿػبيت ِٛاؿػ فيـ ارـا ِي ىٛػ.

–1ته يبعتٗ ىٕبمي
ػؿ ايٓ ثغو ؿٚىٙبي تيغيٌ آفِبييگب٘ي ثيّبؿيٙبي ٔبىي اف ته يبعتٗ ٘ب  ٚاؿفه ػٍّي ٘ـ يه اف آٔٙب  ٚتىٕيه ٘بي آفِبيو
عٔ ،ْٛنذ ِ ٚؼفٛع  ٚؿٚىٙبي ثـػاىت ّٔ ٚ ٗٔٛاؿمبي ثٗ آفِبييگبٖ ،ؿٔگ آِيقي  ٚآفِبيو ِيىـٚمىپي آٔٙب آِٛفه ػاػٖ ىٛػ.
–2وـَ ىٕبمي
ػؿ ايٓ ثغو ؿٚىٙبي تيغيٌ آفِبييگب٘ي ثيّبؿيٙبي وـِي ،تىٕيه ٘بي آفِبيو ِؼفٛع  ٚاػؿاؿِ ،طبٌؼٗ ِـفٌٛٛژيىي ٘ـ يه اف
وـِٙب  ٚتغُ  ٚالؿِ ٚ ٚيقثبْ ٚامٔ آٔٙب آِٛفه ػاػٖ ىٛػ.
–3صيـٖ ىٕبمي

ػؿ ايٓ ثغو ثيٌٛٛژي  ٚتيغيٌ ِـفٌٛٛژيىي ثٕؼ پبيبْ ِ ُٙاف ٔظـ أتمبي ثيّبؿي ٓ ٚـق ِجبؿفٖ ثب آٔٙب آِٛفه ػاػٖ ىٛػ.
–4لبؿچ ىٕبمي
ػؿ ايٓ ثغو ؿٚىٙبي تيغيٌ آفِبييگب٘ي ثيّبؿيٙبي لبؿچي ّٗٔٛٔ ،ثـػاؿي ،آفِبيو ِنتميُ  ٚويت ِبوـٚمىپي لبؿچٙبي
مبپـٚفيت  ٚثيّبؿيقا آِٛفه ػاػٖ ىٛػ.

پاتٕنٕژي ػًٕيي
تؼؼاػ ٚاصؼ5 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي – ػٍّي 42
پيو ٔيبفِ :يىـثيٕبمي – ايّٕي ىٕبمي
مـفًَ ػؿٚك 60 ( :مبػت)
اٌفٔ :ظـي
 – 1تؼـيف تبؿيغچٗ  ٚاّ٘يت پبتٌٛٛژي – ٓـف ٔبِگؾاؿي ثيّبؿيٙب:
 – 2آِيت ِ ٚـگ مٌٍٛي:
ػژٔـمبٔل ٘يؼؿٚپيه – ػژٔـمبٔل چـثي – ػژٔـمبٔل ٘يبٌيٓ – ِٙبؿ مٕتق پـٚتئيٓ – ِٙبؿ مٕتق RNA, DNAػٛاًِ فيقيىي –
ىيّيبئي –اينىّيه – ايٌّٛٛٔٛژيه  ٚثيٌٛٛژيه ٌِٛؼ آميت مٌٍٛي
ٔىـٚف مٌٍٛي  ٚأٛاع ِغتٍف آْ – وبٌنيفيىبمي ْٛپبتٌٛٛژيه
ِـگ رنّبٔي يب ِـگ تّبَ ثؼْ  ٚػالئُ لطؼي آْ
 – 3اٌتٙبثبت  ٚتـِيُ ٔنزي:
أٛاع اٌتٙبثبت صبػ ،تضت صبػ ِ ٚقِٓ
اٌتٙبثبت اعتَبٍي  ٚغيـ اعتَبٍي
ِىبٔينُ ثٛرٛػ آِؼْ اٌتٙبة ِ ٚـصٍٗ ثضـأي اٌتٙبة صبػ
ػالئُ ِبوـٚمىٛپي ِ ٚيىـٚمىٛپي اٌتٙبة
ِبيؼبت  ٚمٌٍٙٛبي اٌتٙبثي
ٔتيزٗ ٔٙبئي اٌتٙبة
ؿٚيو ِزؼػ ثبفتٙبي آميت ػيؼٖ يب ؿژٔـمبٔل
اٌتيبَ فعُ
ؿاونيٙٔٛبي ػِّٛي ثؼْ ثٕٙگبَ اٌتٙبة

ػٛاًِ ِٛحـ ػؿ امتؼؼاػ پؾيـه ػفٔٛتٙب
 -4اعتالي ؿىؼ  ٚػيفـأنيبمي ْٛمٌٍٛي:
تؼـيف ػيفـأنيبمي ٚ ْٛؿػيفـأنيبميْٛ
آتـٚفي  ٚأٛاع آْ
٘يپـتـٚفي  ٚچبلي
٘يپٛپالفي  ٚآپالفي
٘يپـپالفي  ٚػًٍ ثٛرٛػ آٚؿٔؼٖ آْ – فـق ٘يپـپالفي ٔ ٚئٛپالفي
ِتبپالفي  ٚأٛاع آْ
ػينپالفي ،آٔبپالفي ٔ ٚئٛپالفي
 – 5وٍيبت ػؿثبؿٖ تِٛٛؿ٘ب  ٚمٌٍٙٛبي ٔئٛپالمتيه عٛه عيُ  ٚثؼعيُ:
عٍَٛيبت مٌٍٙٛبي ٔئٛپالمتيه
ٓجمٗ ثٕؼي ٔ ٚبِگؾاؿي تِٛٛؿ٘ب
فـق ثيٓ تِٛٛؿ٘بي عٛه عيُ  ٚثؼعيُ
ػٛاًِ مـٓبٔقا  ٚػًٍ مـٓبْ
ثضج وٍي ػؿثبؿٖ ٔئٛپالمُ گيب٘بْ  ٚصيٛأبت
ِـاصً لجً اف مـٓبْ
ػؿرٗ ثٕؼي ثؼعيّي مٌٍٙٛب ِ ٚـاصً پييـفت مـٓبْ
ػٛاًِ ِٛحـ ػؿ پيو آگٙي مـٓبٔٙب
ػٍت ِـگ ػؿ ثيّبؿاْ مـٓبٔي
ىيٛع مـٓبٔٙب  ٚپييگيـي اف مـٓبْ
ؿاٖ ٘بي تيغيٌ مـٓبٔٙب
مٕؼؿِٙبي پبؿأئٛپالفيه
ٍفبت وٍي تِٛٛؿ٘بي ىبيغ ثؼْ
ؿاٖ ٘بي ػؿِبْ مـٓبٔٙب
 -6اعتالالت تٛفيغ عِ ٚ ْٛبيؼبت ػؿ ثؼْ – تـِٚجٛفآِجٌٛي  ٚأفبؿوتٛك:
پـعٔٛي ِّٛؼي يب اصتمبْ ،پـعٔٛي ػِّٛي پبپٍتٛؿ – وُ عٔٛي ِّٛؼي يب اينىّي  ٚوُ عٔٛي ػِّٛي يب آّٔي

تٛفيغ ٓجيؼي ِبيؼبت -تٛفيغ غيـ ٓجيؼي ِبيؼبت – اػَ يب عيق  ٚأٛاع آْ
عٔٛـيقي ٘ب ّٛ٘ ٚمتبف
ىٛن  ٚػف٘يؼؿاتبميْٛ
تـِٚجٛف – آِجٌٛي
أفبؿوتٛك  ٚگبٔگـْ
 – 7ثيّبؿيٙبي صبػ ِ ٚقِٓ ثبوتـيبي – ؿيىتقيبي – ٚيـاي – لبؿچي  ٚأگٍي:
ّبيؼبت ػفٔٛتٙبي صبػ امتبفيٍٛوٛونيه – امتـپتٛوٛونيه – پِٕٛٛوٛونيه ِٕٕ ٚگٛوٛونيه – ػفٔٛت ػيفتـي – ميبٖ مـفٗ –
صَجٗ – امٙبي ثبميٍي – ٚثب – ٓبػ ٚ ْٛميبٖ فعُ – ّبيؼبت ثبوتـيبي اعتَبٍي ِبٕٔؼ مً – ميفٍيل – رؾاَ – مبؿوٛئيؼٚف ٚ
ٌٕفٛگـأٌِٙٛٛب
ّبيؼبت صبٍٍٗ اف ؿيىتقيب٘ب
ّبيؼبت ٚيـٚمي رٍؼي – اصيبئي – چيّي  ٚػَجي
ػفٔٛتٙبي لبؿچي مطضي  ٚػّمي
ثيّبؿيٙبي صبٍٍٗ اف پبؿافيت ٘ب (پـٚتٛفٚئـ٘ب ِ ٚتبفٚئـ٘ب)
ّ – 8بيؼبت فيقيىي  ٚىيّيبئي ّ ٚبيؼبت ِـث ٓٛثٗ ثبال ؿفتٓ مٓ:
ّبيؼبت ِىبٔيىي – صـاؿتي – اىؼٗ ٔٛؿأي – أـژي اٌىتـيىي  ٚاىؼٗ ئٛيقاْ
أٛوني ٘ب ٘ ٚيپٛوني ٘ب
ِنِّٛيت ٘ب
ّبيؼبت ِـث ٓٛثٗ پيـي
 – 9پيگّبٔتبمي ْٛثبفتٙب  ٚثيّبؿيٙبي ِتبثٌٛيه:
ّ٘ٛگٍٛثيٓ  ٚپيگّبٔٙبي صبٍٍٗ اف تزقيٗ آْ – ثضج وٍي ػؿثبؿٖ ّ٘ٛوـِٚبتٛف – يـلبْ
پٛؿفيـيٓ ٘ب  ٚپٛؿفيـي ٘ب
ِالٔٛف – أتـاوٛف – عبي وٛثي – فٕيً وتٛٔٛؿي  ٚاؿژيـي
ٔمـك – ػيبثت لٕؼي – ثيّبؿيٙبي أجبىتگي گٍيىٛژْ  ٚچـثي
ّبيؼبت صبٍٍٗ اف فمـ ِٛاػ غؾائي
 – 10ثيّبؿيٙبي صبٍٍٗ اف اعتالالت وـِٛٚفِٚي  ٚژٔتيه:
وبؿيٛتيپ ٓجيؼي
ثيّبؿيٙبي اتٛفِٚي

ثيّبؿيٙبي ِـث ٓٛثٗ وـِٛٚفِٙٚبي رٕني
وٍيبت ػؿثبؿٖ ثيّبؿيٙبي ژٔتيه
ؿاثطٗ أِٛبٌي وـِٛٚفِٚي  ٚمـٓبْ
 – 11ثيّبؿيٙبي ايٌّٛٛٔٛژيه:
ثضج وٍي ػؿثبؿٖ ؿاونيٙٔٛبي ايٌّٛٛٔٛژيه
مينتُ ايّٕي ثؼْ
آٔتي ثبػيٙبي ِ٘ٛٛؿاي  ٚمٌٍٛي ّ ٚبيؼبت ثبفتي صبٍٍٗ اف ؿاونيٙٔٛبي ايٌّٛٛٔٛژيه
تضًّ ايٌّٛٛٔٛژيه  ٚثيّبؿيٙبي اتٛايّْٛ
امبك ٓجمٗ ثٕؼي ثيّبؿيٙبي ايٌّٛٛٔٛژيه
وٍيبت ػؿ ِٛؿػ رٍٛگيـي  ٚػؿِبْ ثيّبؿيٙبي ايٌّٛٛٔٛژيه
 – 12پئٛؼ ٘بي ثبفتي  ٚچگٔٛگي ؿػ پئٛؼ:
ٔبِگؾاؿي پئٛؼ٘ب
أتغبة ثٙتـيٓ پئٛؼ
ػٍت پئٛؼ
ٓـيك تغفيف ؿاونيِ ْٛيقثبْ ثـاي پؾيـه پئٛؼ
 – 13وٍيبت ػؿثبؿٖ ثيّبؿيٙبي فْ آثنتٓ:
اتَبي غيـػبػي رفت  ٚآثنتٕي ٘بي ٔبثزب ٔ ٚبٕ٘زبؿيٙبي رفت
اعتالالت ثٕؼ ٔبف ِ ٚبيغ إِٓيٛتيه
ٔئٛپالمُ ٘بي ِـث ٓٛثٗ آثنتٕي
ػٛاؿُ ِـث ٓٛثٗ فايّبٔٙبي ِيىً
– 14وٍيبت ػؿثبؿٖ ثيّبؿيٙبي رٕيٓ ٛٔ ٚفاػ:
ثيّبؿيٙبئي وٗ لجً اف تٌٛؼ ثبػج ِـگ رٕيٓ ِي ىٔٛؼ
ثيّبؿيٙبئي وٗ ػؿ ِٛلغ فايّبْ يب ػٚؿاْ ٔٛفاػي ثٛرٛػ ِي آيٕؼ.
ٔبؿك ثٛػْ  ٚيب فيبػ ؿك ثٛػْ ٔٛفاػ
ثيّبؿي ٌّ٘ٛيتيه ٔٛفاػ
ة :ػٍّي (  51مبػت)

ؿإّ٘بئي ػؿثبؿٖ وبؿ٘بي ػٍّي  ٚاٍٛي ٘ينتٛتىٕيه:
ػژٔـمبٔل ٘يؼؿٚپيه  ٚػژٔـمبٔل چـثي – ػژٔـمبٔل ٘يبٌيٓ – ٔ ٚىـٚف مٌٍٛي
اٌتٙبة صبػ – اٌتٙبة ِقِٓ – ثبفت گـأٛالمي – ْٛميىبتـيل فعُ
گـأٌِٙٛٛبي مٍي  ٚمبؿوٛئيؼي – ّبيؼبت لبؿچي مطضي  ٚػّمي
ّبيؼبت ٚيـمي پٛمتي  ٚاصيبئي – ّبيؼبت پـٚتٛفٚئـ٘ب – ّبيؼبت ِتبفٚئـ٘ب
اصتمبْ صبػ ِ ٚقِٓ – تـِٚجٛف  ٚآِجٌٛي – أفبؿوتٛك  ٚگبٔگـْ
آتـٚفي ٘ ٚيپـتـٚفي – ٘يپـپالفي ٘ ٚيپٛپالفي – ِتبپالفيٙب
ِمبينٗ ميتٌٛٛژي عٛه عيُ  ٚثؼعيُ
پبپيٍ ٚ َٛوبؿميٕ – َٛفيجـ ٚ َٚفيجـٚمبؿوٌ – َٛيِٛيٌ ٚ َٛيِٛيٛمبؿوَٛ
آٔژي ٚ َٛآٔژيٛمبؿو – َٛامتئ ٚ َٛامتئٛمبؿو – َٛوٕؼؿ ٚ َٚوٕؼؿٚمبؿوَٛ
ِٛي  ٚوٛؿيىٛوبؿميَٕٛ

جُيٍ ػُاطي
تؼؼاػ ٚاصؼ2 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي
پيو ٔيبف :ثبفت ىٕبمي 43
مـفًَ ػؿٚك 34 ( :مبػت)
اٌف :رٕيٓ ىٕبمي ػِّٛي
 – 1تىبًِ مٌٍٙٛبي رٕني – گبِتٛژٔق
 – 2تىبًِ رٕيٓ ػؿ ٘فتٗ اٚيٌ :مبس – فايگٛت
 – 3تىبًِ رٕيٓ ػؿ ٘فتٗ ػ :َٚالٔٗ گقيٕي – تىبًِ تىّٗ رٕيٓ مبف
 – 4تىبًِ رٕيٓ ػؿ ٘فتٗ م :َٛگبمتـٚالمي( ْٛتيىيً ِقٚثالمت ٔ ٚتٛوٛؿػ)
 – 5تىبًِ رٕيٓ اف ٘فتٗ چٙبؿَ تب ٘يتُ «ػٚؿٖ آِجـئٛي» :تيىيً مٗ اليٗ رٕيٕي
 – 6تىبًِ رٕيٓ اف ِبٖ م َٛتب ٔ« ُٙػٚؿٖ فتبي»
عٍَٛيبت ػٚؿٖ فتبي – تىبًِ ّّبئُ رٕيٓ (وينٗ آة ،ثٕؼ ٔبف ،رفت)
ٔ – 7بٕ٘زبؿيٙبي ِبػؿفاػي

ة :رٕيٓ ىٕبمي اعتَبٍي
– 1وٍيبت – تىبًِ ِقٚػؿَ پبؿاونيبي ٛٔ ٚتٛوٛؿػ – تىبًِ مِٛيت ٘ب (امىٍت ػْالت ،تىبًِ أؼاِٙبي فٛلبٔي  ٚتضتبٔي)
 – 2تىبًِ ِقٚػؿَ ٚامطٗ اي :تىبًِ ػمتگبٖ اػؿاؿي (تيىيً وٍيٗ صميميِ ،خبٔٗ ،پييبثـأٖ ،بٕ٘زبؿيٙبي ػمتگبٖ اػؿاؿي)
 – 3تىبًِ ػمتگبٖ تٕبمٍي :تؼييٓ رٕلِ ،ـاصً ِغتٍف تىبًِ رٕنئ ،بٕ٘زبؿيٙبي ػمتگبٖ تٕبمٍي
 – 4تىبًِ ػمتگبٖ گـػه ع :ْٛتىبًِ لٍت ،تىبًِ ىـيبٔٙب ،تىبًِ ٚؿيؼئ ،بٕ٘زبؿيٙبي لٍت  ٚػـٚق
 – 5تىبًِ آٔتٛپالمت :تىبًِ ػمتگبٖ گٛاؿه (تيىيً ٌ ٌٗٛگٛاؿه ،تىبًِ پبٔىـاك ،تىبًِ وٍٛآن) ٔبٕ٘زبؿيٙبي آٔٛؿوتبي
 – 6تىبًِ ٍٛؿت  ٚثيٕي ،تٍىبًِ وبَ ،تىبًِ ػٔؼأٙب
 – 7تىبًِ اوتٛثالمت :تىبًِ ٌ ٌٗٛػَجي اٌٚيٗٔ ،بٕ٘زبؿيٙبي ػمتگبٖ ػَجي
 – 8تىبًِ ػمتگبٖ ػَجي عٛػوبؿ :تىبًِ مينتُ مّپبتيه  ٚپبؿامّپبتيه
 – 9تىبًِ اػْبء صني :تيىيً پالوٛػ٘بي صني ،تىبًِ چيُ ،تىبًِ گٛه ،تىبًِ ػمتگبٖ ثٛيبئي
 – 10تىبًِ غؼػ ِتـىضٗ
 – 11وبؿ٘بي ػٍّي :تٙيٗ وبؿيٛتيپ (وبؿت وـِٛٚفِٚي) – تٙيٗ الَ ميتٌٛٛژي
طزفصم زرٔص زٔرِ زكتزي پشػكي
يزحهّ زٔوَ :ؼاَّ ػُاطي ٔ فيشيٕپاتٕنٕژي

زرٔص فيشيٕپاتٕنٕژي
تؼؼاػ ٚاصؼ14 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي (  238مبػت) 51
پيو ٔيبفٔ :يبٔٗ ىٕبمي
مـفًَ ػؿٚك:
٘ؼف اف آِٛفه ايٓ ػؿٚك آىٕب ّٔٛػْ ػأيز ٛثب ِجبٔي فيقيٌٛٛژيهِ ،ىبٔيقَ ايزبػ تظب٘ـات – ثيّبؿيٙب  ٚػٛاًِ ِٛحـ ػؿ آٔٙب ثطـيك
تضٍيً گـأٗ امت .ػؿ ايٓ لنّت وٍيٗ آالػبت ِـث ٓٛثٗ ثيّبؿيٙب) ثـامبك فيقيٛپبتٌٛٛژي تؼؿيل ِي ىٛػ.
ػؿٚك فيقيٛپبتٌٛٛژي ىبًِ ثيّبؿيٙبي ػمتگبٖ گٛاؿه ،لٍت  ٚػـٚق ،غؼػ ػاعٍي ِ ٚتبثٌٛينُ ،ع ،ْٛؿيٗ ،وٍيٗ  ٚؿِٚبتينّي
امت ِٕ ٚبثغ ِٛؿػ امتفبػٖ رٙت لنّتٙبي فٛق وتبثٙبي ػاعٍي ِبٕٔؼ ٘بؿين ،ْٛمينيً  ٚاونفٛؿػ ٔ ٚيق وتبثٙبي
فيقيٛپبتٌٛٛژي ثب ؿإّ٘بئي امتبػ ِـث ٗٓٛامت .ثـاي مبيـ لنّتٙب اف ِٕبثغ ِٕؼؿد ػؿ ّّيّٗ ايٓ ِزّٛػٗ ثب ؿإّ٘بئي امتبػ
ِـث ٗٓٛامتفبػٖ عٛا٘ؼ ىؼ.
مـفًَ ػؿٚك ػمتگبٖ ٘ب ػؿ ٍفضبت ثؼؼ آٚؿػٖ ىؼٖ امت  ٚىـس ِفًَ تـ ؿئٛك ثـٔبِٗ ثـعي اف ػمتگبٖ ٘ب ػؿ رق ٖٚاي
ّّيّٗ ايٓ ِزّٛػٗ امت.

تيًاريٓاي گٕارع
مـفًَ ػؿٚك (  40مبػت) 51 –1
ِ – 1ـي :آٔبتِٛي  ٚثبفت ىٕبمي ،فيقيٌٛٛژي (ِىبٔينُ ػًّ ثٍغ ،امفٕىتـ٘بي فٛلبٔي  ٚتضتبٔي ِـي) امبك فيقيٛپبتٌٛٛژي
ػالئُ ِـي (ػينفبژي – ػؿػِـي – ؿگٛؿژيٕبمي ٚ ْٛاػيٕٛفبژي) ،فيقيٛپبتٌٛٛژي تيغيٌ  ٚػؿِبْ اف ٚفبژيت ،امپبمُ ِٕتيـ ِـي ٚ
تغييـات ػؿ ثيّبؿيٙبي والژْ  ٚامىٍـٚػؿِب  3مبػت
ِ – 2ؼؼٖ  ٚػٚافػ٘ٗ :آٔبتِٛي  ٚثبفت ىٕبمي ،فيقيٌٛٛژي (ِىبٔينُ تغٍيٗ ِؼؼٖ – ِىبٔينُ تـىش ِؼؼٖ) ،امبك فيقيٛپبتٌٛٛژي،
تيغيٌ  ٚػؿِبْ فعُ پپتيه ػؿ ِؼؼٖ  ٚاحٕي ػيـ ،مـٓبٔٙب ،گبمتـيتٙب ،ثـؿمي اٌٚنـ٘بي ٔبىي اف ػاؿ ٚ ٚامتـك – مٕؼؿَ
فٌٚيٕزـاٌني 5 ْٛمبػت
 – 3ؿٚػٖ ثبؿيه :آٔبتِٛي  ٚثبفت ىٕبمي ،فيقيٌٛٛژي (صـوبت ؿٚػِٖ ،ىبٔينُ رؾة آة ،اٌىتـٌٚيتٙب ،پـٚتئيٕٙب ،چـثيٙب،
وـث٘ٛيؼؿاتٙبٚ ،يتبِيٕٙب  ٚآ٘ٓ ،وٍنيُ  ٚفنفـ) ،پبتٛفيقيٌٛٛژي ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ ،مٕؼؿَ مٛء رؾة  ٚمٕؼؿَ مٛء ُْ٘ ،ػًٍ
مٛء رؾة  ٚمٛء ُْ٘  ٚثـؿمي افتـالي آٔٙب ،أگٍٙبي ؿٚػٖ
امٙبي ِ ٚىبٔينُ آْ – أٛاع امٙبي امّٛتيه ،تـىضي ِ ٚغٍ٘ ٚ ٓٛيپـِٛثيٍيتي ،تِٛٛؿ٘ب ،مًٚ ،يپً ٌٕ ٚفبژوتبفيٙب ،وـ،ْٚ
مٕؼؿَ ؿىؼ ِيىـٚثي  ٚيب ٌٛة ثنتٗ ،مٕؼؿَ اف ػمت ػاػْ پـٚتئيٓ  8مبػت
 – 4ؿٚػٖ ثقؿگ :آٔبتِٛي ،ثبفت ىٕبمي ،فيقيٌٛٛژي (ِىبٔينُ ػًّ ػفغ  ٚصـوبت ؿٚػٖ ثقؿگ ،رؾة آة ّٔ ٚه امفٕىتـ٘ٚبي
ؿوتٕ ،)َٛپبتٛفيقيٌٛٛژي امٙبي ،ػؿػ  ٚتٕنُ ،امٙبي ثٍغّي  ٚأٛاع امٙبٌٙبي عٔٛي.
ثيّبؿيٙبي ؿٚػٖ ثقؿگ :ؿٚىٙبي تيغيَي ،ؿوتٕٛؿاژي ،تِٛٛؿ٘ب  ٚپٌٛيپ ،ػيٛؿتيىٌٛيت ،وٌٛيت اٌٚنـٚف ،وـ ،ْٚآِيت ،مً،
وٌٛيتٙبي ػفٔٛي ،مٕؼؿَ و ٌْٛٛتضـيه پؾيـ  5مبػت
– 5وجؼ ،آٔبتِٛي  ٚثبفت ىٕبمي فيقيٌٛٛژي (ٔمو وجؼ ػؿِتبثٌٛينُ وـث٘ٛيؼؿاتٙب :پـٚتئيٕٙب ،چـثيٙبِ ،ىبٔينُ ِ ٚـاصً تيـس
ٍفـا) ،فيقيٛپبتٌٛٛژي تيغيٌ  ٚػؿِبْ أٛاع مٕگٙبي ٍفـاٚيِ ،تبثٌٛينُ  ٚپبتٛژٔق ػٛاؿُ ػاؿ٘ٚب ػؿ وجؼ – فيقيٛپبتٌٛٛژي يـلبْ –
ؿٚىٙبي تيغيَي ٘پبتِٛگبٌي  ٚفيقيٛپبتٌٛٛژي تيغيٌ  ٚػؿِبْ آٔٙب – آثنٗ ٘ب ،تِٛٛؿ٘ب  ٚميـٚف وجؼي  16مبػت
ٌٛ – 6فاٌّؼؼٖ :آٔبتِٛي  ٚثبفت ىٕبمي ،فيقيٌٛٛژي تـىش عبؿري پبٔىـاك ،پبتٛفيقيٌٛٛژي ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ پبٔىـآتيت ٘بي صبػ
ِ ٚقِٓ ،تغييـات پبٔىـاك فيجـٚمينتيه 3 .مبػت

تيًاريٓاي لهة ٔ ػزٔق
مـفًَ ػؿٚك 40 ( :مبػت) 51 –2
 – 1لٍت  ٚػـٚق ٓجيؼي:
آٔبتِٛي – فيقيٌٛٛژي – فؼبٌيت اٌىتـيىي لٍت – گـػه ع ْٛلٍت – اػَبة لٍت – تٕظيُ ِتبثٌٛينُ ِيٛوبؿػ (ثطٛؿ ِغتَـ) 2
مبػت
 – 2تظب٘ـات ثبٌيٕي ثيّبؿيٙبي لٍت  ٚػـٚق ثـ ِجٕبي فيقيٛپبتٌٛٛژي ِ ٚؼبيٕٗ ثيّبؿاْ لٍجي  4مبػت
ػؿػ ميٕٗ – تٕگي ٔفل  ٚأٛاع ِغتٍف آْ – ٓپو لٍت – ٚؿَ – مٕىٛپ – ميبٔٛف  ٚغيـٖ (ثطٛؿ ِغتَـ) – ثـؿمي ّٚغ ػِّٛي
ثيّبؿ – ِؼبيٕٗ ىـائيٓ – ٔض ٖٛأؼافٖ گيـي فيبؿ عِ – ْٛؼبيٕٗ ٚؿيؼ٘ب – ِؼبيٕٗ لٍت – ِيب٘ؼٖ – ٌّل  ٚثـؿمي ّـثٗ ٘بي
رٍٛلٍجي – مّغ لٍت – ثـؿمي ٍؼا٘ب ٓجيؼي ٍ ٚؼا٘بي غيـ ٓجيؼي ثـ ِجٕبي فيقيٌٛٛژي  ٚفيقيٛپبتٌٛٛژي ،أٛاع مٛفً ٘ب ٚ
ِىبٔينُ ايزبػ آٔٙب

 – 3پبؿاوٍيٕيه ،ػؿتيغيٌ ثيّبؿيٙبي لٍت  ٚػـٚق (ثزقاٌىتـٚوبؿػيٛگـافي)  2مبػت
ؿاػيٛگـافي – اوٛوبؿػيٛگـافي – ٚوتٛوبؿػيٛگـافي – تنت ٚؿفه – ٌ٘ٛتـ – ٔٛوٍئـوبؿػيٌٛٛژي (ثطٛؿِغتَـ)
 – 4اٍٛي اٌىتـٚفيقيٌٛٛژي لٍت ٓجيؼي  3مبػت
وٍيبت ايزبػ  ٚأتيبؿ اِٛاد اٌىتـيىي ،اعتالالت ؿيتُ ٘ ٚؼايت – ثٍٛوٙب – ٘يپـتـٚفي ٘بؿپيل ِيىـ (ثطٛؿ ِغتَـ)
 – 5تت ؿِٚبتينّي  2مبػت
ػٍت – فيقيٛپبتٌٛٛژي – ػالئُ – تيغيٌ – تيغيٌ افتـالي – ػؿِبْ – پيو آگٙي – پييگيـي
 – 6ثيّبؿيٙبي ػؿيچٗ اي لٍت  4مبػت
تٕگي ٔ ٚبؿمبئي ػؿيچٗ ٘بي ِيتـاي ،آئٛؿت ،مٗ ٌتي  ٚىـيبْ ؿيٛي – ػًٍ – فيقيٛپبتٌٛٛژي – تيغيٌ – تيغيٌ افتـالي ػؿِبْ
– پيو آگٙي – پيو گيـي
 – 7ثيّبؿيٙبي ِبػؿفاػي لٍت 3 :مبػت
رٕيٓ ىٕبمي لٍت ،گـػه ع ْٛػؿ رٕيٓ – تغييـات گـػه ع ْٛپل اف تٌٛؼ – ػًٍ ثيّبؿيٙبي ِبػؿفاػي – فيقيٛپبتٌٛٛژي،
تيغيٌ افتـالي – ػؿِبْ – پيو آگٙي  ٚپييگيـي أٛاع ىبيغ ثيّبؿيٙبي ِبػؿفاػي لٍت (ِٕزٍّٗ ثبف ثٛػْ ػيٛاؿٖ ثيٓ ػ ٚػٍ٘يق،
ثبف ثٛػْ ػيٛاؿٖ ثيٓ ػ ٚثطٓ ،ثبف ثٛػْ ِزـاي ىـيبٔي ،تتـاٌژي ٔبٌٛت)
 – 8افقايو فيبؿ ع ْٛىـيبٔي  3مبػت
ػًٍ – فيقيٛپبتٌٛٛژي – تيغيٌ – تيغيٌ افتـالي – ِٛاؿػ اٚؿژأل – ػؿِبْ – پيو آگٙي – پييگيـي.
 – 9وب٘و فيبؿ ع ْٛىـيبٔي ،ىٛن ،مٕىٛپ ،ػًٍ فيقيٛپبتٌٛٛژي – تيغيٌ – تيغيٌ افتـالي – ػؿِبْ – پيو آگٙي –
پييگيـي  1مبػت
 – 10ثيّبؿيٙبي ػـٚق وـٔٚـ  4مبػت
ػًٍ ايزبػ آتـٚامىٍـٚف – فبوتٛؿ٘بي عطـ – ِتبثٌٛينُ ِيٛوبؿػ – گـػه ع ْٛػؿ ػـٚق وـٔٚـ  ٚػٛاًِ تٕظيُ وٕٕؼٖ آْ –
فيقيٛپبتٌٛژي اينىّي – آٔژيٓ ٍؼؿي  ٚأٛاع آْ – أفبؿوتٛك ِيٛوبؿػ – تيغيٌ – تيغيٌ افتـالي – ػٛاؿُ ػؿِبْ – پيو
آگٙي – پيو گيـي
 – 11ثيّبؿيٙبي ػٍْٗ لٍت  2مبػت
ِيٛوبؿػيتٙب – وبؿػيِٛيٛپبتي ٘ب – ػًٍ – أٛاع – فيقيٛپبتٌٛژي – تيغيٌ – تيغيٌ افتـالي – ػؿِبْ پيو آگٙي  ٚپييگيـي
ٔ – 12بؿمبئي لٍت  ٚأٛاع آْ  ٚاٚؿژأل ٘بي آْ  3مبػت
ػًٍ – فيقيٛپبتٌٛژي – تيغيٌ – تيغيٌ افتـالي – ػؿِبْ – پيو آگٙي  ٚپيو گيـي.
 – 13ثيّبؿيٙبي پـيىبؿػ  1مبػت
پـيىبؿػيتٙبي صبػ – پـيىبؿػيت ٘بي ِقِٓ  ٚأٛاع آْ – ػًٍ – فيقيٛپبتٌٛٛژي – تيغيٌ – تيغيٌ افتـالي – ػؿِبْ پيو آگٙي –
پيو گيـي
 – 14أؼٚوبؿػيت ػفٔٛي  1مبػت
ػًٍ – فيقيٛپبتٌٛٛژي – ػالئُ – تيغيٌ – تيغيٌ افتـالي – ػؿِبْ پيو آگٙي – پيو گيـي

 – 15افقايو فيبؿ ع ْٛػؿ ػـٚق ؿيٗ  ٚلٍت ؿيٛي  2مبػت
٘يپـتبٔني ْٛاٌٚيٗ  ٚحبٔٛيٗ – آِجٌٛي ؿيٗ – أفبؿوتٛك ؿيٗ – ػًٍ – فيقيٛپبتٌٛٛژي – تيغيٌ – تيغيٌ افتـالي ػؿِبْ – پيو
آگٙي – پيو گيـي
 – 16اصيبء لٍت  ٚؿيٗ  1مبػت
 – 17ثيّبؿيٙبي ىـائيٓ  1مبػت
ىـائيٕي ثقؿگ ىبعٗ آْ :آئٛؿتيت ٘ب – مٕؼؿٌ َٚـيو – تبوبيب – آٔٛؿينُ  ٚپبؿگي آئٛؿت .ىـائيٓ وٛچه :ثيّبؿي ثـگـ –
ٚامىٌٚٛيت ٘ب – آِجٌٛي
ػًٍ ،فيقيٛپبتٌٛٛژي – تيغيٌ – تيغيٌ افتـالي – ػؿِبْ – پيو آگٙي – پييگيـي
 – 18ثيّبؿيٙبي ٚؿيؼ٘ب  1مبػت
ٚؿيؼ٘بي ثقؿگ – ٚؿيؼ٘بي ِضيطي – تـِٚجٛفٍيت ،فٍجٛتـِٚجٛف – ٚاؿيل – ػًٍ – فيقيٛپبتٌٛٛژي – تيغيٌ – تيغيٌ افتـالي –
ػؿِبْ – پيو آگٙي – پيو گيـي.
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 – 1وٍيبت آٔؼٚوـيٌٕٛٛژي  1مبػت
 – 2فيقيٌٛٛژي ٘يپٛتبالِٛك ٘ ٚيپٛفيقلؼاِي  1مبػت
 – 2اعتالالت تـىش ٘ٛؿِ ْٛؿىؼِ :ىبٔينُ ايزبػ  ٚفيقيٛپبتٌٛٛژي ػالئُ  ٚاٍٛي تنتٙبي تيغيَي  ٚػؿِبْ فيبػي  ٚوب٘و
تـىش ٘ٛؿِ ْٛؿىؼ  1مبػت
 – 4فيقيٛپبتٌٛٛژي ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ وُ وبؿي ٘يپٛفيق  1مبػت
ِ – 5ىبٔينُ ايزبػ  ٚفيقيٛپبتٌٛٛژي ػالئُ  ٚاٍٛي تنتٙبي تيغيَي افػيبػ پـٚالوتيٓ – تيغيٌ  ٚػؿِبْ تِٛٛؿ٘بي ٘يپٛفيق 1
مبػت
٘ – 6يپٛفيق عٍفي :فيقيٌٛٛژي  ٚتٕظيُ تـىش ِ ،ADHىبٔينُ ايزبػ  ٚفيقيٌٛٛژي ػالئُ  ٚاٍٛي تنتٙبي تيغيَي  ٚػؿِبْ ػيبثت
ثيّقٖ  ٚتـىش ٔبثزبي 1 ADHمبػت
ِ– 7تبثٌٛينُ  ٚتٕظيُ وٍنيُ  ٚفنفـ – ِتبثٌٛينُ  ٚاحـات ٚيتبِيٓ  1 Dمبػت
ِ – 8ىبٔينُ ايزبػ  ٚفيقيٛپبتٌٛٛژي ػالئُ  ٚاٍٛي تنتٙبي تيغيَي ٘يپـگٍنّي ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ پـوبؿي پبؿاتيـٚئيؼ 1
مبػت
ِ – 9ىبٔينُ ايزبػ  ٚفيقيٛپبتٌٛٛژي ػالئُ ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ ٘يپٛگٍنّي ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ وُ وبؿي پبؿاتيـٚئيؼ  ٚامتئِٛبالمي
 1مبػت
 – 10مٕتق ،تـىشِ ،ىبٔينُ  ٚتٕظيُ تـىش ٔ ٚض ٖٛاحـ ٘ٛؿِٙٔٛبي تيـٚئيؼ  1مبػت
 – 11آفِ٘ ْٛبي فٔٛىني ْٛتيـٚئيؼ  1مبػت

 – 12تمنيُ ثٕؼي ثيّبؿيٙبي تيـٚئيؼ – فيقيٛپبتٌٛٛژي ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ گٛاتـ٘بي مبػٖ  ٚآٔؼِيه  1مبػت
 – 13پـوبؿي تيـٚئيؼ :ػًٍ ،فيقيٛپبتٌٛٛژي ،ػالئُ ،ثيّبؿي گـيٛف – فيقيٛپبتٌٛٛژي ،ػالئُ غيـ تيـٚئيؼي ثيّبؿي گـيٛف ،تفبٚتٙبي گٛاتـ
تٛونيه ،گـٖ ثي ثيّبؿي ثبف ػ ،ٚتيغيٌ  ٚػؿِبْ پـوبؿي تيـٚئيؼ  2مبػت
 – 14ػًٍ ،فيقيٛپبتٌٛٛژي ،ػالئُ  ٚتنتٙبي تيغيَي  ٚػؿِبْ وُ وبؿي – تيـٚئيؼ – وـٖ تيٕينُ  1مبػت
ِ – 15تبثٌٛينُ ٘يؼؿات ػٚوـثٓ – ِىبٔينُ تٕظيُ أـژي مٛعت مبف ،فؼً  ٚأفؼبالت ثؼْ پل اف ٍـف غؾاِ ،تبثٌٛينُ ثي
غؾائي  1مبػت
 – 16مبعتّبْ ىيّيبئيِ ،ىبٔينُ تٕظيُ تـىش  ٚاحـات ِضيطي أنٌٛيٓ ،تٕظيُ لٕؼ عٛ٘ ،ْٛؿِٙٔٛبي ّؼ أنٌٛيٓ  1مبػت
 – 17ػًٍ ِغتٍف اعتالي ػؿ ِتبثٌٛينُ ِٛاػ لٕؼي ،ثيّبؿي لٕؼ (تؼـيف ،ىيٛع پبتٛژٔق ،اتيٌٛٛژيٓ ،جمٗ ثٕؼي فيقيٛپبتٌٛٛژي ػالئُ ٚ
اٍٛي تنتٙبي تيغيَي)  1مبػت
 – 18مٕؼؿِٙبي صبػ ػيبثتيه :اتيٌٛٛژي ،پبتٛژٔقٚفيقيٛپبتٌٛٛژي ػالئُ  ٚاٍٛي تنتٙبي تيغيَي  ٚػؿِبْ اغّبي وتٛاميؼٚف ٚ
٘يپـامّٛالؿ  1مبػت
 – 19فيقيٛپبتٌٛٛژي ػٛاؿُ ثيّبؿي لٕؼِ :يىـٚآٔژيٛپبتيِ ،بوـٚآٔژيٛپبتي – ٔٛؿٚپبتي  ٚػٛاؿُ پٛمتي  1مبػت
 – 20وٕتـي ثيّبؿي لٕؼ ثب ؿژيُ ،ػاؿ٘ٚبي عٛؿاوي  ٚأنٌٛيٓ  1مبػت
٘ – 21يپٛگٍينّي :ػًٍٓ ،جمٗ ثٕؼي ،فيقيٛپبتٌٛٛژي ػالئُ ،تيغيٌ افتـالي  ٚاٍٛي تنتٙبي تيغيَي  ٚػؿِبْ  1مبػت
 – 22مٕتق ،تـىشِ ،ىبٔينُ  ٚتٕظيُ تـىش ٔ ٚض ٖٛاحـ ٘ٛؿِٙٔٛبي ليـ فٛق وٍيٛي  ٚاٍٛي تنتٙبي تيغيَي  1مبػت
ِ – 23ىبٔينُ ايزبػ  ٚفيقيٛپبتٌٛٛژي ػالئُ ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ پـوبؿي ليـ فٛق وٍيٗ  1مبػت
ِ – 24ىبٔينُ ايزبػ  ٚفيقيٛپبتٌٛٛژي ػالئُ ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ وُ وبؿي ليـ فٛق وٍيٗ  1مبػت
ِ – 25تبثٌٛينُ  ٚاحـات فيقيٌٛٛژيه وبتىٛي آِيٕٙب ،أتمبي ػٕ٘ؼٖ ٘ب وبؽة ،اؿتجبٓ ثب ثيّبؿيٙبي ؿٚأي  ٚػَجي ،اؿتجبٓ ثب فيبؿ عْٛ
 ٚػاؿ٘ٚبي فيبؿ ع ،ْٛفيبؿ ع ْٛآٔؼٚوـيٓ ،فيقيٛپبتٌٛٛژي ػالئُ ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ فئٛوـِٛٚميت 1 َٛمبػت
 – 26فيقيٛپبتٌٛٛژي غؼػ تٕبمٍي ِـػ :رٕيٓ ىٕبمي ،تىبًِ رٕيٕي  ٚاعتالالت ػاعً رٕيٓ ػؿ تىبًِ ،فيقيٌٛٛژي ٘ٛؿِٙٔٛبي
گٔٛبػٚتـٚپ  ٚآٔؼؿٚژٔٙب  ٚاعتالالت آْ  1مبػت
ِ – 27ىبٔينُ ايزبػ ،فيقيٛپبتٌٛٛژي ػالئُ  ٚاٍٛي تنتٙبي تيغيَي  ٚػؿِبْ وّجٛػ آٔؼؿٚژٔٙب ػؿ ِـػ  1مبػت
 – 28ثـؿمي إِٓٛؿٖ اف ٔظـ آٔؼٚوـيٓ  1مبػت
٘ – 29يـمٛتينُ ٚ ٚيـيٍينُ  1مبػت
٘ – 30يپـٌيپيؼِيٙب  1مبػت
 – 31چبلي  1مبػت
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 – 1فيقيٌٛٛژي مينتُ عٔٛنبف – ٌٕفبٚي :مٌٍٙٛبي ِٕيبء  ٚپييتبف مٌٍٙٛبي عٔٛي ٌٕفبٚي – مبعتّبْ ِغق امتغٛاْ ٚ
چگٔٛگي تىخيـ  ٚتّبيق مٌٍٙٛبي عٔٛي ػؿ ِغق امتغٛاْ وٕتـي  ٚػٛاًِ ِٛحـ ػؿ عٔٛنبفي – وٍيبتي ػؿ ِٛؿػ اعتالالت تىخيـ  ٚتّبيق
مٌٍٙٛبي ِٕيبء  ٚپييتبف  1مبػت
 – 2أؼول ٘بي گٍجٌٙٛبي لـِق )(MCV-MCH-MCHC-MCDتمنيُ ثٕؼي ِٛؿفٌٛٛژيه وُ عٔٛي ٘ب ،وبؿثـػ الَ عِ ْٛضيطي ِ ٚغق
امتغٛاْ  1مبػت
 – 3فيقيٛپبتٌٛٛژي آّٔي ٘بِ :ىبٔينُ ايزبػ ػالئُ ػؿ آّٔي ٘ب – چگٔٛگي ِىبٔينّٙبي رجـأي ثؼْ ػؿ آّٔي ٘ب  ٚتمنيُ ثٕؼي
آّٔي ٘ب اف ٔظـ پبتٛفيقيٌٛٛژيهٔ ،يبٔٗ ٘بي ثبٌيٕي وُ عٔٛي ٘ب ثطٛؿ اػُ  1مبػت
ِ – 4تبثٌٛينُ آ٘ٓ  ٚآّٔي فمـ آ٘ٓ  ٚآّٔي ثيّبؿيٙبي ِقِِٓ :تبثٌٛينُ آ٘ٓ چگٔٛگي ايزبػ آّٔي فمـ آ٘ٓ – ٔيبٔٗ ٘بي
ثبٌيٕي  ٚع ْٛىٕبمي  ٚػؿِبْ فمـ آ٘ٓ – ؿفـاوتٛؿي آّٔيبػيل اؿيتـٚپٛئقيل – آّٔي ٘بي ميؼؿٚپالمتيه – ّ٘ٛمجؼؿٚف ٚ
ّ٘ٛوـِٚبتٛف  2مبػت
 – 5آّٔي ٘بي ِگبٌٛپالمتيهِ :تبثٌٛينُ ٔٛوٍئٛپـٚتئيٕٙب ٚ ٚيتبِيٓ  ٚB-12اميؼ فٌٛيه اتيٌٛٛژيٓ ،جمٗ ثٕؼي  ٚچگٔٛگي ايزبػ
ػالئُ ػؿ رـيبْ آّٔي ٘بي ِگبٌٛپالمتيه – ػالئُ ثبٌيٕي  ٚع ْٛىٕبمي  ٚػؿِبْ آٔٙب  1مبػت
ٔ – 6بؿمبئي ِغق امتغٛاْ  ٚپبْ ميتٛپٕي :آپالفي وبًِ ،آپالفي عبٌٌ ٘ـوؼاَ اف ؿػٖ ٘بي مٌٍٙٛبي عٔٛي – ػًٍ ،ػالئُ ثبٌيٕي
 ٚع ْٛىٕبمي  ٚػؿِبْ  1مبػت
 – 7وُ عٔٛي ٘بي حبٔٛي :فيقيٛپبتٌٛٛژي وُ عٔٛي ٘بي ػفٔٛت ِقِٓ ،ثيّبؿيٙبي ِقِٓ وٍيٗ ،ثيّبؿيٙبي ِقِٓ وجؼ ،ثيّبؿيٙبي
آٔؼٚوـيٓ ،ثيّبؿيٙبي والژْ ،مـٓبْ ٘بي وُ عٔٛي ِيٍٛفيتقيه ،وُ عٔٛي صبٍِگي  1مبػت
 – 8فيقيٛپبتٌٛٛژي ٌّ٘ٛيق  ٚآّٔي ٘بي ٌّ٘ٛيتيه ٘ ٚيپـامپٍٕينُ :وٍيبتي ػؿ ِٛؿػ ٌّ٘ٛيق ،ػًٍ ػاعً  ٚعبؿد گٍجٌٛئ ،يبٔٗ
٘بي ثبٌيٕي  ٚع ْٛىٕبمي  ٚػؿِبْ آّٔي ٘بي ٌّ٘ٛيتيه ،اؿحي ،آٔقيّٛپبتي ٚ ،اتٛايّيّٛ٘ ،ْٛگٍٛثيٕٛؿي ٘ب (ّ٘ٛگٍٛثيٕٛؿي
صٍّٗ اي ىجبٔٗ  ٚغيـٖ)ّٛ٘ ،گٍٛثيٕٛپبتيٙب (تبالمّي – ميىً مً  ٚغيـٖ 5 )....مبػت
 – 9فيقيٛپبتٌٛٛژي گٍجٌٙٛبي مفيؼ :فيقيٌٛٛژي گٍجٌٙٛبي مفيؼ ،تغييـات وّي  ٚويفي ػؿ ثيّبؿيٙبي ِغتٍف  1مبػت
ٌٛ - 10مّي ٘ب (صبػ ِ ٚقِٓ) :ػًٍٓ ،جمٗ ثٕؼي :فيقيٛپبتٌٛٛژئ ،يبٔٗ ٘بي ثبٌيٕي  ٚعٔٛيٕبمي  ٚػؿِبْ ٌٛمّي ٘بي صبػ ٚ
ِقِٓ اؿيتـٌٛٚوّيب  ٚأٛاع ػيگـ  3مبػت
 – 11پئٛؼ ِغق امتغٛاْ :ػؿ وُ عٔٛي آپالمتيه ،ثيّبؿيٙبي ثؼعيُ ع ٚ ْٛأٛاع ػيگـ  1مبػت
 – 12ثيّبؿيٙبي ِيٍٛپـٌٚيفـاتي :ٛفيقيٛپبتٌٛٛژئ ،يبٔٗ ٘بي ثبٌيٕي  ٚع ْٛىٕبمي  ٚتيغيٌ  ٚػؿِبْ پٍي ميتّي (اٌٚيٗ ٚ
حبٔٛي) ،فيجـٚف ٚ ،تـِٚجٛميتّي اٌٚيٗ  ٚحبٔٛي  1مبػت
ٌٕ – 13ف٘ َٛبٓ :جمٗ ثٕؼي ،فيقيٛپبتٌٛٛژئ ،يبٔٗ ٘بي ثبٌيٕي  ٚعٔٛيٕبمي  ٚػؿِبْ ٘ٛرىيٌٕٓ ،فِٙٛبي غيـ ٘ٛرىيٕي،
ثٛؿويت ِ ٚبيىٛفيل فٔٛگٛئيؼ  2مبػت
 – 14ػينىـافي پالمّب مً ٘ب  ٚايّٛٔٛگٍٛثٌٛيٕٙبٓ :جمٗ ثٕؼي ،فيقيٛپبتٌٛٛژئ ،يبٔٗ ٘بي ثبٌيٕي  ٚعٔٛيٕبمي  ٚػؿِبْ ِيٍَٛ
ٌِٛتيپًِ ،بوـٚگٍجٌٛيٓ اِي  ٚثيّبؿيٙبي فٔزيـٖ مٕگيٓ  1مبػت
ّٛ٘ – 15متبف :فيقيٌٛٛژي ّ٘ٛمتبف  1مبػت
 – 16ثيّبؿيٙبي عٔٛـيقي ػٕ٘ؼٖ (ػـٚلي  ٚپالوتي) :فيقيٛپبتٌٛٛژئ ،يبٔٗ ٘بي ثبٌيٕي  ٚآفِبييگب٘ي  ٚػؿِبْ أٛاع اؿحي ٚ
اوتنبثي ،پٛؿپٛؿاي ػـٚلي ،پٛؿپٛؿاي تـِٚجٛميتٛپبتيه ،پٛؿپٛؿاي تـِجٛميتٛپٕيه  2مبػت
 – 17ثيّبؿيٙبي عٔٛـيقي ػٕ٘ؼٖ (اعتالالت أؼمبػي) :فيقيٛپبتٌٛٛژئ ،يبٔٗ ٘بي ثبٌيٕي  ٚآفِبييگب٘ي  ٚػؿِبْ أٛاع اؿحي  ٚاف
لجيً ّ٘ٛفيٍي ،اوتنبثي – فيجـيٌٕٛيق ،DIC ،آٔتي وٛاگٛالٔت  2مبػت
 – 18ايّّ٘ٛٔٛبتٌٛٛژي :گـ٘ ٖٚبي عٔٛي – فـآٚؿػٖ ٘بي عٔٛي  ٚوبؿثـػ آْ – ػٛاؿُ أتمبي ع ٚ ْٛػؿِبْ – وٍيبتي ػؿثبؿٖ
ثيّبؿيٙبي ٌّ٘ٛيتيه ٔٛفاػاْ  2مبػت

 – 19ويٕتيه تِٛٛؿ٘ب  ٚمٕؼؿِٙبي پبؿأئٛپالفيه :وٍيبتي ػؿ ِٛؿػ ويٕتيه تِٛٛؿ٘ب ِ ٚىبٔينُ ايزبػ مٕؼؿَ ٘بي پبؿأئٛپالفيه –
وٍيبت ىيّي ػؿِبٔي تِٛٛؿ٘ب – اٚؿژأنٙبي ِـث ٓٛثٗ ثيّبؿاْ أىٌٛٛژي  3مبػت
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ِ – 1ـٚؿي ثـ آٔبتِٛي ػمتگبٖ تٕفل  1مبػت
ِ – 2ـٚؿي ثـ ٔيبٔٗ ىٕبمي اعتَبٍي ػمتگبٖ تٕفل ِ ٚىبٔينُ ايزبػ ٍؼا٘بي تٕفل ٓجيؼي  ٚغيـٓجيؼي  ٚؿٚىٙبي
تيغيٌ آفِبييگب٘ي  3مبػت
 – 3تٛٙيٗ  ٚپـفٛفي ،ْٛتجبػي گبف٘ب  ٚوٕتـي تٕفل  3مبػت
 – 4تؼبػي اميؼٚثبف  2مبػت
 – 5فيقيٛپبتٌٛٛژي ،ػالئُ ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ آمتُ  ٚؿيٕيت آٌـژيه  2مبػت
 – 6فيقيٛپبتٌٛٛژي ،ػالئُ ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ ثيّبؿيٙبي أنؼاػي ؿيٗ (تـاوٕيت ،ثـٔييت مبػٖ ِ ٚقِٓ ،آِفيـَ)  2مبػت
 – 7فيقيٛپبتٌٛٛژي ،ػالئُ ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ ثيّبؿيٙبي ِٕتيـ ؿيٗ (صنبميتي ،ىغٍي ،گـأٌِٛٛيٚ ،امىٌٛيتٙب  ٚغيـٖ) 2
مبػت
 – 8فيقيٛپبتٌٛٛژي ،ػالئُ ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ آِجٌٛي  ٚأفبؿوتٛك ؿيٗ  1مبػت
ِ – 9ىبٔينّٙبي ػفبػي ؿيٗ  ٚفيقيٛپبتٌٛٛژي ،ػالئُ ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ ػفٔٛتٙبي غيـ مٍي ؿيٗ (ٚيـٚمي ،ثبوتـيبئي ،لبؿچي
 3 )....مبػت
 – 10فيقيٛپبتٌٛٛژي ،ػالئُ ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ آثنٗ ؿيٗ  ٚثـٔيىتبفي  1مبػت
 – 11فيقيٛپبتٌٛٛژي ،ػالئُ ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ ثيّبؿيٙبي مً  4مبػت
 – 12اعتالالت رٕت فيقيٛپبتٌٛٛژي تزّغ ِبيغ ،رٕجي آِپيُ پِٕٛٛتٛؿاول ٔ ٚئٛپالمُ ٘ب)  2مبػت
 – 13تِٛٛؿ٘بي ؿيٗ  2مبػت
 – 14فيقيٛپبتٌٛٛژي ،ػالئُ ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ ٔ ٚARDSبؿمبئي صبػ ِ ٚقِٓ ؿيٛي  2مبػت
 – 15تظب٘ـات ؿيٛي ثيّبؿيٙبي مينتّيه  1مبػت
 -16ثيّبؿيٙبي ِتفـلٗ (ػؿ اعتيبؿ امتبػ)  1مبػت

تيًاريٓاي كهيّ
مـفًَ ػؿٚك 32 ( :مبػت) 51 -6

 – 1آٔبتِٛي ٘ ٚينتٌٛٛژي  ٚفيقيٌٛٛژي وٍيٗ ،رـيبْ ع ْٛوٍيٛي ،فيٍتـامي ْٛگٍِٛـٌٚي  ٚػٛاًِ تٕظيُ وٕٕؼٖ آْ تٕظيُ
عٛػثغٛػي فيٍتـامي ْٛگٍِٛـٌٚي  ٚرـيبْ ع ْٛوٍيٛي ،تبحيـ ِٛاػ تٕگ وٕٕؼٖ ػـٚق ػؿ رـيبْ ع ْٛوٍيٛئ ،مً  ٚأتمبي مؼيُ،
پتبميُ ،آة٘ ،يؼؿٚژْ  ٚمبيـ ِٛاػ ،مينتُ ؿٔيٓ آٔژيٛتبٔنيٓ ،احـ وٍيٗ ػؿ تٕظيُ وٍنيُ  ٚفنفـ ٚ ٚيتبِيٓ  2Dمبػت
 -2فيقيٛپبتٌٛٛژي ٔيبٔٗ ٘بي ثيّبؿيٙبي وٍيٗ:
ّ٘بتٛؿي ،پـتئيٕٛؿي ،ػيقٚؿي ،پٍي اٚؿي ،اٌٚيگٛؿي  ٚعيق  2مبػت
 – 3ؿٚىٙبي تيغيٌ آفِبييگب٘ي ػؿ ثيّبؿيٙبي وٍيٗ  2مبػت
 – 4ػًٍ ،فيقيٛپبتٌٛٛژي ػالئُ ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ گٍِٛـٌٚـٔفـيت صبػ ٔ ٚبؿمبئي صبػ وٍيٗ  2مبػت
 – 5ػًٍ ،فيقيٛپبتٌٛٛژي ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ ٔبؿمبئي ِقِٓ وٍيٗ  ٚاٚؿِي  2مبػت
 – 6فيقيٛپبتٌٛٛژي ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ ػفٔٛتٙبي وٍيٗ ِ ٚزبؿي اػؿاؿي ٔ ٚفـيت أتـمتينيً  2مبػت
 – 7ػًٍ ،فيقيٛپبتٌٛٛژي تيغيٌ  ٚػؿِبْ مٕؼؿَ ٔفـٚتيه  2مبػت
 – 8پـفيبؿي ع ْٛاٌٚيٗ  ٚوٍيٛي  2مبػت
 – 9وٍيٗ  ٚثيّبؿيٙبي والژْ  2مبػت
 – 10وٍيٗ  ٚثيّبؿيٙبي مينتّيه  2مبػت
 – 11وٍيٗ  ٚآثنتٕي ،وٍيٗ  ٚػاؿ٘ٚب  2مبػت
 – 12آة  ٚاٌىتـٌٚيتٙب  ٚوٍيٗ  2مبػت
 – 13اعتالالت اميؼٚثبف  2مبػت
 – 14ثيّبؿيٙبي ِبػؿفاػي وٍيٗ  ٚتِٛٛؿ٘بي وٍيٗ  2مبػت
 – 15ػًٍ ،فيقيٛپبتٌٛٛژي ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ مٕگٙبي وٍيٗ ٔ ٚفـٚپبتي أنؼاػي  2مبػت
 – 16ػيبٌيق  ٚپئٛؼ وٍيٗ  2مبػت

تيًاريٓاي رٔياتيظًي
مـفًَ ػؿٚك 32 ( :مبػت) 51 –7
وٍيبت ِ ٚمؼِٗ ثبفت ّ٘جٕؼي – ٓجمٗ ثٕؼي ثيّبؿيٙبي ؿِٚبتينّي  1مبػت
فيقيٌٛٛژي ،مبعتّبْ  ٚثيِٛىبٔيه ِفبًٍ – ِبيغ ِفٍَي  1مبػت
ايٌّٛٛٔٛژي  ٚاٌتٙبة ػؿ ثيّبؿيٙبي ِفٍَي  4مبػت
فيقيٛپبتٌٛٛژي ،ػالئُ ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ ثيّبؿيٙبي ػژٔـاتيِ ٛفٍَي  2مبػت
فيقيٛپبتٌٛٛژي ،ػالئُ ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ ثيّبؿيٙبي اٌتٙبثي ِفٍَي  ٚوالژٔٛف٘ب ىبًِ:

تت ؿِٚبتينّي ،آؿتـيت ؿِٚبتٛئيؼٌٛ ،پٛك اؿتيّبتِٕٛتيـ ،امىٍـٚػؿِي ،پٌٛي ِيٛفيتٚ ،امىٌٛيت ٘ب ،امپٔٛؼيٍٛآؿتـٚپبتي ٘بي
مـٔٚگبتي(ٛامپٔٛؼيٍيت آٔىيٍٛفاْ – مٕؼؿَ ؿايتـ ،آؿتـيت پنٛؿيبتيه ،آؿتـيت ثيّبؿيٙبي اٌتٙبثي ؿٚػٖ) ؿِٚبتينُ ٘بي پـيٛػيه 12
مبػت
فيقيٛپبتٌٛٛژي ،ػالئُ  -تيغيٌ  ٚػؿِبْ ثيّبؿيٙبي ِتبثٌٛيه ِفٍَي
(ٔمـك وبؽة ،آٌىبپتٛٔٛؿي ّٛ٘ ٚوـِٚبتٛف)  2مبػت
فيقيٛپبتٌٛٛژي ،ػالئُ – تيغيٌ  ٚػؿِبْ ػفٔٛتٙبي ِفٍَي  ٚامپٔٛؼيٍيتٙبي چـوي  ٚمٍي  2مبػت
فيقيٛپبتٌٛٛژي ،ػالئُ – تيغيٌ  ٚػؿِبْ ؿِٚبتينُ ٘بي غيـ ِفٍَي
(ىبًِ فيجـٚفيت ،تبٔؼٔٚيت ،ثٛؿميت ،مٕؼؿَ ت ًٔٛوبؿپ)  2مبػت
ؿٚىٙبي تيغيٌ آفِبييگب٘ي  ٚتزقيٗ ِبيغ ِفٍَي  1مبػت
تىٕيه  ٚأؼيىبمي ْٛتقؿيمبت ِفٍَي ٚعبؿد ِفٍَي  1مبػت
اٍٛي ػاؿ ٚػؿِبٔي ػؿ ثيّبؿيٙبي ؿِٚبتينّي  2مبػت
اٍٛي تٛأجغيي ػؿ ثيّبؿيٙبي ؿِٚبتينّي  2مبػت
پاتٕنٕژي اذتصاصي
تؼؼاػ ٚاصؼ64 6 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي – ػٍّي
پيو ٔيبفٔ :ؼاؿػ
مـفًَ ػؿٚك:
اٌفٔ :ظـي (  68مبػت)
مينتُ عٔٛنبف  ٚثيّبؿيٙبي عٔٛي
عٔٛنبفي ػؿ رٕيٓ  ٚثؼؼ اف تٌٛؼ
تىبًِ گٍجٌٙٛبي مـط ،مفيؼ  ٚپالوت ٘ب
أؼول ٘بي گٍجٌٙٛبي مـط
ٓجمٗ ثٕؼي وُ عٔٛيٙب
وُ عٔٛيٙبي صبٍٍٗ اف فمـ آ٘ٓ ٚ ٚيتبِيٓ B12
وُ عٔٛيٙبي ٌّ٘ٛيتيه  ٚميؼؿٚثالمتيه
وُ عٔٛيٙبي ِيٍٛفتيقيه
پٍي مپتّي ٘بي ٔنجي اٌٚيٗ  ٚحبٔٛيٗ

وٍيبت ثيّبؿيٙبي گٍجٌٙٛبي مفيؼ
ٌىٛميتٛف٘ب ٌ ٚىٛپٕي ٘ب
ٌٛمّي ٘ب  ٚثيّبؿيٙبي ِيٍٛپـٌٚيفـاتيٛ
وٍيبت ػؿثبؿٖ پالوت ٘ب  ٚاػّبي فيقيٌٛٛژيه آٔٙب
أٛاع تـِٚجٛميتٛپٕي ٘ب
تـِٚجٛميتٛف٘ب  ٚتـِٚجٛميتّي ٘ب
مينتُ ٌٕفٛؿتيىٌٛـ
آالػبت تيـيضي  ٚفيقيٌٛٛژيه
٘يپـپالفي٘ ،يپٛپالفي  ٚآتـٚفي ثبفت ٌٕفبٚي
اٌتٙبثبت صبػ ِ ٚقِٓ ثبفت ٌٕفبٚي
٘ينتيٛميتٛف٘ب  ٚؿتيىٌٛٛأؼ  ٚتٍيٛف٘بي عٛه عيُ  ٚثؼعيُ
تضـيىبت آٔتي ژٔيه ػؿ مينتُ ٌٕفٛؿتيىٌٛـ
ثيّبؿيٙبي ٌٕفٛپـٌٚيفـاتي ٚ ٛايّٛٔٛپـٌٚيفـاتيٛ
أٛاع ٌٕفِٙٛب ٓ ٚجمٗ ثٕؼي ٘ينتٌٛٛژي Staging ٚآٔٙب
ثيّبؿي ٘ٛرىيٓ stagingٚgrading
ٓضبي  ٚتغييـات ٓضبي ػؿ ثيّبؿي ٘بي اٌتٙبثي
اعتالالت ػـٚلي ٓضبي
پـوبؿيٙبي اٌٚيٗ  ٚحبٔٛيٗ ٓضبي
تيّٛك :آالػبت تيـيضي  ٚفيقيٌٛٛژيه
أٛاع تيّ٘ َٛب  ٚاؿتجبٓ آٔٙب ثب ثيّبؿيٙبي عٔٛي ،ايٌّٛٛٔٛژيه ِ ٚيبمتٕي گـاء
مينتُ لٍت  ٚػـٚق
آالػبت تيـيضي  ٚثيّبؿيٙبي ِبػؿفاػي لٍت
ػژٔـمبٔل ٘بي ػٍْٗ لٍت
تغييـات پبتٌٛٛژيه لٍت ػؿ اعتالالت ٘ٛؿِٔٛي
ّبيؼبت اينىّيه لٍت  ٚأفبؿوتٛك ِيٛوبؿػ
ّبيؼبت لٍت ػؿ افػيبػ فيبؿ عْٛ

ؿِٚبتينُ لٍجي  ٚتغييـات لٍت ػؿ آؿتـيت ؿِٚبتٛئيؼ
أؼٚوبؿػيت ٘بي ِيىـٚثي  ٚايؼيٛپبتيه
ِيٛوبؿػيت ٘بي ِيىـٚثي  ٚايؼيٛپبتيه
پـيىبؿػيت ٘بي ِيىـٚثي  ٚايؼيٛپبتيه
تِٛٛؿ٘بي لٍت
ثيّبؿيٙبي ِبػؿفاػي ػـٚق
ثيّبؿيٙبي ػژٔـاتي ٛىـائيٓ  ٚأٛاع آؿتـيٛامىٍـٚف٘ب
ثيّبؿيٙبي اٌتٙبثي ىـائيٓ
أٛؿينُ ٘ب :تؼـيفٓ ،جمٗ ثٕؼي  ٚپبتٛژٔق
فٍجيت ٘بٚ ،اؿيل  ٚفٍجٛامىٍـٚف٘ب
ٌٕفبٔژيت ٘ب ٌٕ ٚف اػَ ٘ب
تِٛٛؿ٘بي ؿگٙبي عٔٛي ٌٕ ٚفي
پبتٌٛٛژي پنتبْ
آالػبت تيـيضي  ٚفيقيٌٛٛژيه
اٌتٙبثبت صبػ ِ ٚقِٓ پنتبْ
ّبيؼبت پنتبْ ػؿ احـ اعتالالت ٘ٛؿِٔٛي
تِٛٛؿ٘بي عٛه عيُ پنتبْ
تِٛٛؿ٘بي ثؼعيُ پنتبْ
غؼػ ِتـىضٗ ػاعٍي
غؼٖ ٘يپٛفيق
آالػبت آٔبتِٛيه  ٚفيقيٌٛٛژيه
مٕؼؿِٙٚبي ٘يپٛفيقي
تِٛٛؿ٘بي ٘يپٛفيق ٚفيٓ تـوي
تغييـات ٘يپٛفيق ػؿ اعتالالت مبيـ غؼػ ِتـىضٗ ػاعٍي
غؼػ فٛق وٍيٛي
آالػبت تيـيضي  ٚفيقيٌٛٛژيه

پـوبؿي لنّت ليـي غؼػ فٛق وٍيٛي
وُ وبؿي لنّت ليـي غؼػ فٛق وٍيٛي
تِٛٛؿ٘بي لنّت ليـي غؼػ فٛق وٍيٛي
تِٛٛؿ٘بي لنّت ِـوقي غؼػ فٛق وٍيٛي
غؼٖ تيـٚئيؼ
عالٍٗ اي اف تيـيش  ٚفيقيٌٛٛژي غؼٖ تيـٚئيؼ
گٛاتـ مبػٖ يب وٌٛٛئيؼ
گٛاتـ تٛونيه يب ٘يپـثالمتيه
٘يپٛپالفي اتـٚفي  ٚػژٔـمبٔل غؼٖ تيـٚئيؼ
تيـٚئيؼيت ٘بي صبػ ِ ٚقِٓ  ٚايٌّٛٛٔٛژيه
ٔئٛپالمُ ٘بي عٛه عيُ غؼٖ تيـٚئيؼ
ٔئٛپالمُ ٘بي ثؼعيُ تيـٚئيؼ
غؼٖ پبؿاتيـٚئيؼ
آالػبت تيـيضي  ٚفيقيٌٛٛژيه
ِتبثٌٛينُ وٍنيُ  ٚفنفـ
٘يپـپبؿتيـٚئيؼينُ ّ ٚبيؼبت صبٍٍٗ اف آْ
ٔئٛپالمُ ٘بي پبؿاتيـٚئيؼ
ٌٛفاٌّؼؼٖ ثب تـىش ػاعٍي
آالػبت تيـيضي  ٚفيقيٌٛٛژيه
عالٍٗ اي اف ِتبثٌٛينُ وـث٘ٛيؼؿاتٙب
وُ وبؿي رقايـ الٔگـ٘بٔل  ٚػيبثت لٕؼي
تغييـات پبتٌٛٛژيه ػيبثت ػؿ عبؿد ٌٛفاٌّؼؼٖ
پـوبؿي رقايـ الٔگـ٘بٔل  ٚتِٛٛؿ٘بي ايٓ رقايـ
ٌٛفاٌّؼؼٖ ثب تـىش عبؿري
آالػبت تيـيضي  ٚفيقيٌٛٛژيه
ػژٔـمبٔل ٘ب  ٚاتـٚفي ٌٛفاٌّؼؼٖ

اٌتٙبثبت ٌٛفاٌّؼؼٖ
پبٔىـاتيت صبػ ّ٘ٛؿاژيه ٔىـٚفاْ
پبٔىـاتيت صبػ چـوي
پبٔىـاتيت ِقِٓ ؿارؼٗ
ثٓ ِبؿي فيجـٚوينتيه ٌٛفاٌّؼؼٖ
تِٛٛؿ٘بي عٛه عيُ  ٚثؼعيُ  ٚوينت ٘بي ٌٛفاٌّؼؼٖ
پبتٌٛٛژي گٛه
اٌتٙبثبت صبػ ِ ٚقِٓ گٛه عبؿري
اٌتٙبثبت گٛه ِيبٔي
اتٛامىٍـٚف
وٍنتئبتَٛ
ٔئٛپالمُ ٘بي گٛه
ّبيؼبت ثيٕي–صٍك  ٚصٕزـٖ
اٌتٙبثبت ثيٕي  ٚميٕٛمٙبي آـاف آْ
ٔئٛپالمُ ٘بي صفـٖ ثيٕي  ٚميٕٛمٙبي آـاف آْ
تِٛٛؿ٘بي ٔبف  ٚفبؿٔىل – اٚؿٚفبؿٔىل  ٚالؿٔىل
پبتٌٛٛژي ؿيٗ ٘ب–پـػٖ ٘بي رٕت ِ ٚؼيبمتٓ
آالػبت تيـيضي  ٚفيقيٌٛٛژيه
ثيّبؿيٙبئيىٗ تٕگي ٔفل ٘بي صبػ ؿا مجت ِي ىٔٛؼ
اتٍىتبفي  ٚوالپل ؿيٗ
ثيّبؿ ِبِجـاْ ٘يبٌٓ  ٚمٕؼؿ َٚػينتـك تٕفني
ػينپالفي ِبػؿفاػي عبٔٗ ٘بي ىو
پِٕٛٛتٛؿاول – عيق ؿيٗ – آِجٌٛي  ٚأفبؿوتٛك ؿيٗ
ثيّبؿيٙبئيىٗ تٕگي ٔفل ِقِٓ ايزبػ ِيىٕٕؼ ِخً پِٕٛٛوـٔيٛفٚآِفيقَ
ثيّبؿيٙبئيىٗ مجت مـفٗ ٘بي صبػ ِيگـػٔؼ ِخً پِٕٔٛٛيٙبي صبػ
ثيّبؿيٙبئيىٗ مـفٗ ٘بي ِقِٓ ثٛرٛػ ِيآٚؿٔؼ ِخً ثـٔٚييت ِقِٓ  ٚثـٔييىتبفي

ثيّبؿيٙبئيىٗ ىيٛع وّتـي ػاؿٔؼ ِبٕٔؼ پِٕٔٛٛي أتـميتنيً  ٚمٕؼؿ٘ َٚبِبْ ؿيچ
تِٛٛؿ٘بي عٛه عيُ  ٚثؼعيُ ؿيٗ
ؿاثطٗ مـٓبٔٙبي ؿيٗ ثب ميگبؿ  ٚمبيـ ػٛاًِ عبؿري
اٌتٙبثبت پٍٛؿ ٘ ٚيؼؿٚتٛؿاول
تِٛٛؿ٘بي پٍٛؿ
تِٛٛؿ٘ب  ٚوينت ٘بي ِؼيبمتٓ
پبتٌٛٛژي ػمتگبٖ وّٛؿمپتٛؿ
آالػبت تيـيضي  ٚفيقيٌٛٛژيه
تِٛٛؿ٘بي ػمتگبٖ وّٛؿمپتٛؿ
پبتٌٛٛژي صفـٖ ػ٘بْ–ػٔؼأٙب  ٚغؼػ ثقالي
آالػبت تيـيضي  ٚفيقيٌٛٛژيه
ٔبٕ٘زبؿي ٘بي ِبػؿفاػي
ثيّبؿيٙبي اٌتٙبثي صفـٖ ػ٘بْ
تِٛٛؿ٘بي ِغبٓ ػ٘بْ  ٚغؼػ ثقالي
وينت ٘بي فه
ثيّبؿيٙبي ِفٍَي تبِپٛؿ ِ ٚبٔؼيجٌٛـ
پبتٌٛٛژي ٌ ٌٗٛگٛاؿه
آالػبت تيـيضي  ٚفيقيٌٛٛژيه
ٔبٕ٘زبؿيٙبي ِبػؿفاػي  ٚاوتنبثي ٌ ٌٗٛگٛاؿه
اٌتٙبثبت  ٚاٌٚنـ٘بي ٌ ٌٗٛگٛاؿه
اعتالالت ػـٚلي
اعتالالت ِىبٔيىي
تِٛٛؿ٘بي عٛه عيُ  ٚثؼعيُ ٌ ٌٗٛگٛاؿه
مٕؼؿ َٚمٛء رؾة
ٍفبق  ٚعٍف ٍفبق
آالػبت تيـيضي

اٌتٙبثبت  ٚچنجٕؼگيٙبي ٍفبق
وينت ٘بي ِقأتـ
تِٛٛؿ٘بي اٌٚيٗ  ٚحبٔٛيٗ ٍفبق
تِٛٛؿ٘بي اٌٚيٗ  ٚحبٔٛيٗ عٍف ٍفبق
وجؼ  ٚوينٗ ٍفـا
عالٍٗ اي اف تيـيش  ٚفيقيٌٛٛژي وجؼ  ٚؿا٘ٙبي ٍفـاٚي
ثيّبؿيٙبي ِبػؿفاػي
ٔىـٚف  ٚػژٔـمبٔل وجؼي
ػفٔٛتٙبي ٚيـاي  ٚثبوتـيبي وجؼ
ّبيؼبت ػاؿٚئي  ٚىيّيبئي وجؼ
يـلبٔٙب
ميـٚف٘ب
تِٛٛؿ٘بي عٛه عيُ  ٚثؼعيُ وجؼ
ثيّبؿيٙبي اٌتٙبثي وينٗ ٍفـا
مٕگ وينٗ ٍفـا ِ ٚزبؿي ٍفـاٚي
تِٛٛؿ٘بي وينٗ ٍفـا ِ ٚزبؿي ٍفـاٚي
پبتٌٛٛژي پٛمت
ثبفت ىٕبمي پٛمت
ٔبِگؾاؿي ّبيؼبت پٛمتي
اعتالالت پيگّبٔتبمي ْٛپٛمت
تِٛٛؿ٘بي اٌٚيٗ  ٚحبٔٛيٗ پٛمت
پبتٌٛٛژي ػمتگبٖ تٕبمٍي فْ
رٕيٓ ىٕبمي ٛٔ ٚالٌ ِبػؿفاػي
عالٍٗ اي اف ثبفت ىٕبمي  ٚفيقيٌٛٛژي ػمتگبٖ تٕبمٍي فْ
ثيّبؿيٙبي اٌتٙبثي فـد – ِٙجً – ف٘ؼاْ – ٌ٘ ٌٗٛب  ٚتغّؼأٙب
تِٛٛؿ٘بي عٛه عيُ  ٚثؼعيُ فـد – ِٙجً – ف٘ؼاْ – تغّؼأٙب

ػٚرٕني ٘ب  ٚاعتالالت گٔٛبػي
ثيّبؿيٙبي رفت
پبتٌٛٛژي وٍيٗ ٘ب
آالػبت تيـيضي  ٚفيقيٌٛٛژيه
ٔبٕ٘زبؿيٙبي ِبػؿفاػي
ثيّبؿيٙبي گٍِٛـٌٚي (گٍِٛـٌٔٛٚفـيت ٘ب)
ثيّبؿيٙبي تٛثٌٙٛبي وٍيٗ
ثيّبؿيٙبي ػـٚق وٍيٗ
پئٍٛفـيت ٘ب
ٔفـيت أتـمتينيً
مً وٍيٗ
مٕگ وٍيٗ
٘يؼؿٔٚفـٚف
ٔئٛپالمُ ٘ب  ٚوينت ٘بي وٍيٗ
ثيّبؿيٙبي صبٌت ٘ب – ِخبٔٗ ِ ٚزـاي اػؿاؿ:
آالػبت تيـيضي  ٚفيقيٌٛٛژيه
ٔبٕ٘زبؿيٙبي ِبػؿفاػي
اٌتٙبثبت ِخبٔٗ ِ ٚزبؿي اػؿاؿ
تِٛٛؿ٘بي صبٌت ٘ب ِخبٔٗ ِ ٚزـاي اػؿاؿ
پبتٌٛٛژي ػمتگبٖ تٕبمٍي ِـػ
يبػآٚؿيٙبي تيـيضي
اٌتٙبثبت  ٚتِٛٛؿ٘بي پـٚمتبت ،اٌتٙبثبت  ٚتِٛٛؿ٘بي آٌت تٕبمٍي ِـػ
اٌتٙبثبت  ٚتِٛٛؿ٘بي ثيْٗ ٘ب
ثيّبؿيٙبي وينٗ ثيْٗ
پبتٌٛٛژي امتغٛاْ
وٍيبتي ػؿثبؿٖ ثبفت امتغٛأي

ٔبٕ٘زبؿيٙبي ِبػؿفاػي  ٚثيّبؿيٙبي اؿحي امتغٛأٙب
ّبيؼبت ّـثٗ اي  ٚتـِيّي امتغٛأٙب
ّبيؼبت ِتبثٌٛيه امتغٛأي
ػفٔٛت ٘بي امتغٛأي
وينت ٘بي امتغٛأي  ٚثيّبؿي پبژت امتغٛاْ
تِٛٛؿ٘بي عٛه عيُ  ٚثؼعيُ امتغٛاْ
پبتٌٛٛژي ِفبًٍ
عالٍٗ اي اف تيـيش  ٚفيقيٌٛٛژي ِفبًٍ
آؿتـيت ٘بي ػفٔٛي
آؿتـيت ٘بي ؿِٚبتينّي
آؿتـٚف ٘ب  ٚآؿتـٚپبتيٙبي ِتبثٌٛيه
ّبيؼبت ِفٍَي ٔبىي اف ّـثٗ
تِٛٛؿ٘بي ِفبًٍ
پبتٌٛٛژي ػْالت ِغطٔ
مبعتّبْ  ٚفيقيٌٛٛژي ػْالت
آتـٚفيٙبي ػْالت
ػينتـٚفيٙبي ػْالٔي
ِيٛفيت ٘ب
ثيّبؿيٙبي اينىّيه ِ ٚتبثٌٛيه ػٍْٗ
ػْالت ِغطٔ تِٛٛؿ٘بي عٛه عيُ  ٚثؼعيُ ػْالت ِغطٔ
پبتٌٛٛژي مينتُ ػَجي
يبػآٚؿيٙبي تيـيضي  ٚفيقيٌٛٛژيه
ثيّبؿيٙبي ِبػؿفاػي مينتُ ػَجي
ثيّبؿيٙبي ػژٔـاتيٛمينتُ ػَجي
اعتالالت ػـٚلي ِغق ٔ ٚغبع
ثيّبؿيٙبي ّـثٗ اي مينتُ ػَجي

ثيّبؿيٙبي ػفٔٛي مينتُ ػَجي
تِٛٛؿ٘بي مينتُ ػَجي
ّبيؼبت اػَبة ِضيطي
پبتٌٛٛژي چيُ
عالٍٗ اي اف رٕيٓ ىٕبمي – تيـيش – ثبفت ىٕبمي  ٚفيقيٌٛٛژي چيُ
ٔبٕ٘زبؿيٙبي ِبػؿفاػي چيُ
اٌتٙبثبت وـٖ چيُ ،پٍه ٘بٍِ ٚ ،تضّٗ  ٚػمتگبٖ اىىي
افتبٌّي مّپبتيه
گٍٛوَٛ
وبتبؿاوت (آة ِـٚاؿيؼ)
فيجـٚپالفي پيت ػؼمي
اػَ پبپي
ؿتيٕٛپبتي ٘ب
تِٛٛؿ٘بي پٍه ٘ب ٍِ ٚتضّٗ چيُ
تِٛٛؿ  ٚىجٗ تِٛٛؿ٘بي وـٖ چيُ
ة :ػٍّي (  68مبػت)

فارياكٕنٕژي
تؼؼاػ ٚاصؼ4 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي – ػٍّي 65
پيو ٔيبفٔ :ؼاؿػ
مـفًَ ػؿٚك:
اٌف – ٔظـي (  60مبػت)
وٍيبت فبؿِبوٌٛٛژي – ػاؿ٘ٚب  ٚگيـٔؼٖ ٘ب – فبؿِبوٛويٕتيه – ِتبثٍينُ ػاؿ٘ٚب  ٚاٌمبء آٔقيّي – اؿفه ثبٌيٕي  ٚوبؿآئي ػاؿ٘ٚب –
فبؿِبوٛژٔتيه – وٍيبت ٔٛؿٚفبؿِبوٌٛٛژي – ػاؿ٘ٚبي وٍيٕـژيه – ػاؿ٘ٚبي آٔتي وٍيٕـژيه – ػاؿ٘ٚبي فبٌذ ػمؼٖ ايِ ،ؼػ ػَجي
ػْالٔي  ٚىً وٕٕؼٖ ػْالٔي – ػاؿ٘ٚبي آػؿٔـژيه ِ ٚتْبػ آٔٙب – ػاؿ٘ٚبي ّؼ فيبؿ ع ْٛىـيبٔي – ٘ينتبِيٓ ّ ٚؼ
٘ينتبِيٓ مـٚتٔٛيٓ ّ ٚؼ مـٚتٔٛيٓ ٘ب – ويٕيٓ ٘ب – پـٚمتبگالٔؼيٓ – پنيىٛفبؿِبوٌٛٛژي ػاؿ٘ٚبي ّؼ رّٕ ٚ ْٛؼ اّطـاة –
ػاؿ٘ٚبي ّؼ افنـػگي  ٚرٕ ْٛفا – عٛاة آٚؿ٘ب  ٚاٌىً – ػاؿ٘ٚبي تيٕذ آٚؿ – ػاؿ٘ٚبي ّؼ ٍـع – ػاؿ٘ٚبي ّؼ ػؿػ ِغؼؿ –
اػتيبػ  ٚػؿِبْ آْ – ػاؿ٘ٚبي ّؼ ػؿػ غيـ ِغؼؿ – ػاؿ٘ٚبي ّؼ اٌتٙبة – فبؿِبوٌٛٛژي ٘ٛىجـ٘بي ػِّٛي – ػاؿ٘ٚبي ثي صل

وٕٕؼٖ ِّٛؼي – گٍيىٛفيؼ٘بي لٍجي – ػاؿ٘ٚبي ّؼ آؿيتّي – ػاؿ٘ٚبي ّؼ آٔژيٓ ٍؼؿي – ػاؿ٘ٚبي ّؼ آتـٚامىٍـٚف – ػاؿ٘ٚبي
ّؼ أؼمبػي – ػاؿ٘ٚبي ِؼؿ – ػاؿ٘ٚبي تٕفني – ػاؿ٘ٚبي گٛاؿىي أنٌٛيٓ – گٍٛوبوٓ – ػاؿ٘ٚبي ّؼ ػيبثت عٛؿاوي –
امتـٚئيؼ٘بي فٛق وٍيٗ – ٘ٛؿِٙٔٛبي تيـٚئيؼ – ػاؿ٘ٚبي ّؼ تيـٚئيؼ – وٍني تٔٛيٓ – ػَبؿٖ پبؿاتيـٚئيؼ – ٚيتبِيٓ ٛ٘ –Dؿِٙٔٛبي
٘يپٛفيق عٍفي – ػاؿ٘ٚبي ِضـن ِْ ٚؼف ػٍْٗ ؿصُ – گٔٛبػٚتـٚپيٕٙبي ٘يپٛفيق لؼاِي – ٘ٛؿِٙٔٛبي رٕني – ػاؿ٘ٚبي ّؼ
صبٍِگي – تـاتٛژٔـ٘ب – ػاؿ٘ٚبي ّؼ ثيّبؿي ٔمـك – ػاؿ٘ٚبي ّؼ وُ عٔٛي ٚ -يتبِيٕٙب – وٍيبت ىيّي ػؿِبٔي – مٌٛفبِيؼ٘ب –
آٔتي ثيٛتيىٙب – ػاؿ٘ٚبي ّؼ مً  ٚرؾاَ – ػاؿ٘ٚبي ّؼ ػفٔٛي وٕٕؼٖ ِّٛؼي – ػاؿ٘ٚبي ّؼ أگٍي (ّؼ آِيتّ ،ؼ ِبالؿيبّ ،ؼ
أگٍٙبي رٍؼي  ٚأگٍٙبي گٛاؿىي) – ػاؿ٘ٚبي ّؼ لبؿچ – ػاؿ٘ٚبي ّؼ مـٓبْ – ايّٛٔٛفبؿِبوٌٛٛژي – مّّ ٚ َٛؼ مّ– َٛ
تؼاعً ػاؿ٘ٚب – ٔنغٗ ٔٛيني.
ة – ػٍّي (  17مبػت)
ثـٔبِٗ ػؿك ػٍّي تٛمٔ گـ ٖٚآِٛفىي ِـث ٗٓٛتٕظيُ ِي ىٛػ.
تؾوـ ِ:ُٙ
پييٕٙبػ ِي ىٛػ وٍيبت فبؿِبوٌٛٛژي ثؼؼ اف ظٙـ ؿٚف٘بي ػ٘ ٚفتٗ اٚي ّ٘قِبْ ثب ػؿك ٔيبٔٗ ىٕبمي  ٚفبؿِبوٌٛٛژي اعتَبٍي
٘ـ ػمتگبٖ صتي االِىبْ لجً  ٚيب ّ٘قِبْ ثب فيقيٛپبتٌٛٛژي ػمتگبٖ ِـث ٗٓٛتٕظيُ  ٚتؼؿيل ىٛػ .ثؼيٙي امت فبؿِبوٌٛٛژي
ػاؿ٘ٚبئي وٗ ثيّبؿيٙبي ػمتگبٖ ِـث ٗٓٛػؿ ىو ِبٖ اٚي مبي م َٛتؼؿيل ّٔي ىٛػ ثٙتـ امت ػؿ ؿٚف٘بي پبيبٔي تـَ تؼؿيل
گـػػ.

َؼاَّ ػُاطي
تؼؼاػ ٚاصؼ4 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي – وبؿآِٛفي 66
پيو ٔيبفٔ :ؼاؿػ
اٌف – ٔظـي (  25مبػت)
ِمؼِٗ  ٚآىٕبئي ثب ػؿك – تبؿيغچٗ ٓت  ٚتىبًِ ؿٚىٙبي تيغيٌ ثيّبؿيٙب – اعالق پقىىي ٓـف ثـعٛؿػ ثب ثيّبؿ  ٚىـٚع
َِبصجٗ ىبًِ 1 :مبػت
ِيغَبت ثيّبؿ – ٔبَ – رٕل – مٓ – ِضً تٌٛؼ – ِضً مىٔٛت – تبً٘ – تبؿيظ ِـارؼٗ ؿئٛك ىىبيتٙبي ثيّبؿ
ىـس ثيّبؿي ؤٕٛي :ثتـتت ىىبيتٙب اف فِبْ ىـٚع تب ِٛلغ گـفتٓ ىـس صبي
ىبًِ ميـ ػالِت ِـث ،ٗٓٛويفيت  ٚوّيت ،وبؿ٘بي تيغيَي  ٚػؿِبٔي وٗ تبوٍٕٛ ْٛؿت گـفتٗ امت.
مٛاثك ثيّبؿ:
 – 1ثيّبؿيٙبي ٓجي ػِّٛي  ٚمٛاثك ثنتـي ىؼْ ػؿ ثيّبؿمتبٔٙب
َِ – 2ـف ػاؿ ٚػؿ گؾىتٗ – آٌـژي ػاؿٚئي ( ٚػيگـ آٌـژيٙب) – مبثمٗ تقؿيك عْٛ
 – 3اػّبي رـاصي – تَبػفبت
 – 4مٛاثك ىغَي  ٚارتّبػي :افػٚاد ،تؼؼاػ اٚالػ ،مٕيٓ ّٚ ٚغ مالِت آٔٙب ،اػتيبػ (اٌىً ،ميگبؿ – ِٛاػ ِغؼؿ  ٚغيـٖ)

 – 5مٛاثك فبِيٍي :مٕيٓ ّٚ ٚغ مالِت پؼؿِ ،بػؿ ،عٛا٘ـاْ ،ثـاػؿاْ ػؿ ٍٛؿت ِـگ  ٚػٍت  ٚمٓ ػؿ ِٛلغ ِـگ – ٚرٛػ يب ػؼَ
ٚرٛػ اِـاُ اؿحي  ٚاِـاُ ُِٙ
ثـؿمي ػمتگبٖ ٘ب ىبًِ :پٛمت – مـ – چيُ – گٛه  ٚصٍك  ٚثيٕي – رٙبف تٕفني – لٍت  ٚػـٚق – رٙبف ٘بّّٗ – غؼػ –
اػؿاؿي – تٕبمٍي – ػْالت  ٚامتغٛاْ ٘ب ِ ٚفبًٍ –اػَبة – ؿٚاْ  3مبػت
آِبػٖ وـػْ ثيّبؿ ثـاي ِؼبيٕٗ ٌٛ ٚافَ ِٛؿػ امتفبػٖ ٔ ٚض ٖٛأزبَ اِتضبْ فيقيىي.
ىـس ّٚؼيت ػِّٛي ثيّبؿ (مطش ٘ٛىيبؿي – ّٚؼيت ثيّبؿ ػؿ ِٛلغ ِؼبيٕٗ – ّ٘ىبؿي – ٚفْ – لؼ –تغؾيٗ)...
ػالئُ صيبتي :فيبؿ عٔ – ْٛجِ – تٕفل – ػؿرٗ صـاؿت  1مبػت
اِتضبْ پٛمت ّّ ٚبئُ  1مبػت
اِتضبْ ػمؼٖ ٘بي ٌٕفبٚي  ٚمينتُ عٔٛنبف  1مبػت
اِتضبْ مـ  ٚگـػْ  ٚگٛه  ٚصٍك ثيٕي  2مبػت
اِتضبْ چيُ  1مبػت
اِتضبْ لفنٗ ميٕٗ  ٚپنتبٔٙب  1مبػت
اِتضبْ ؿيتيٓ  2مبػت
اِتضبْ لٍت  ٚػـٚق  4مبػت
اِتضبْ ىىُ  2مبػت
اِتضبْ ػمتگبٖ اػؿاؿي تٕبمٍي  1مبػت
اِتضبْ أؼاَ ٘ب  ٚمت ْٛفمـات  1مبػت
اِتضبْ غؼػ ػاعٍي  1مبػت
اِتضبْ اػَبة  ٚؿٚاْ  4مبػت
ٓـيمٗ ٔٛىتٓ پـٔٚؼٖ ثيّبؿ ،عالٍٗ ىـس صبي  ٚيبفتٗ ٘بي وٍيٕيىي  ٚپبؿاوٍيٕيىي فٙـمت ِنبئً ثيّبؿ (  ٚ )Problem Listؿاٖ
صٍٙب ((Plan
تيغيَٙبي افتـالي – ٔٛىتٓ گقاؿه ؿٚفأٗ  1مبػت
ة) وبؿآِٛفي ٔيبٔٗ ىٕبمي:
٘فتٗ اي ػ ٚؿٚف ٍجش ػؿ ثغيٙبي ثبٌيٕي ٓجك ثـٔبِٗ تٕظيّي ٘ـ ػأيىؼٖ أزبَ ِي گيـػ.
ػؿ ٓي ايٓ ػٚؿٖ ػأيزٛيبْ وٗ آىٕبئي وبًِ ثٗ اٍٛي ِؼبيٕٗ ثبٌيٕي ٔؼاؿٔؼ ّٔي ثبينت ػؿ فؼبٌيتٙبي ِؼٌّٛي ثغو وٗ ثـاي
وبؿٚؿفاْ  ٚػمتيبؿاْ تـتيت ػاػٖ ىؼٖ امت ىـوت وٕٕؼِ .ـرش امت وٗ ثٗ ٘ـ يه اف ػأيزٛيبْ ،ثيّبؿي اعتَبً ػاػٖ ىؼٖ تب
ىـس صبي ِ ٚؼبيٕٗ فيقيىي ؿا أزبَ ػ٘ؼ  ٚآٔٙب ؿا ثَٛؿت گقاؿىي تٕظيُ ّٔٛػٖ ،فٙـمت ِنبئً ثيّبؿ  ٚؿاٖ صٍٙب ؿا ػؿ أتٙبي
گقاؿه ؽوـ وٕؼ ،مپل يىي اف اػْبء ٘يئت ػٍّي  ٚيب ػمتيبؿاْ مبي آعـ ثب چٕؼ ٔفـ ػأيز ٛثٗ ِطبٌؼٗ ىـس صبي ِ ٚؼبيٕٗ
فيقيىي آٔٙب پـػاعتٗ ػّال ػؿ وٕبؿ ِـيِ اىىبالت آٔٙب ؿا ِـتفغ ّٔبيٕؼ .ػؿ ايٓ ِـصٍٗ اف آِٛفه تـويت ٔ ٚض ٖٛثىبؿ ثـػْ اػٚات اٌٚيٗ
پقىىي ِبٕٔؼ گٛىي ،ػمتگبٖ فيبؿ ع ،ْٛافتبٌّٛمىپ ،اتٛمىٛپ ،چىو ،ؿفٍىل ػيبپبف ْٚثٗ ػأيز ٛآِٛفه ػاػٖ ِي ىٛػ.

كارآيٕسي تٓساػت
تؼؼاػ ٚاصؼ2 :
ٔٛع ٚاصؼ :وبؿآِٛفي 67
پيو ٔيبف :ػٍ َٛپبيٗ
ػؿ يىي اف تؼطيالت پبيبْ مبي ػ ٚ َٚيب م َٛػأيز ٛثّؼت مٗ ٘فتٗ ػؿ اعتيبؿ ٚاصؼ٘بي ثٙؼاىتي ػؿِبٔي ٚفاؿت ثٙؼاؿي رٙت
گؾؿأؼْ وبؿآِٛفي ثٙؼاىت لـاؿ ِي گيـػ .ثـٔبِٗ وبؿآِٛفي ثٙؼاىت تٛمٔ ٚاصؼ٘بي ثٙؼاىتي ػؿِبٔي ٚفاؿت ثٙؼاؿي تٕظيُ ِي
گـػػ.

يزحهّ طٕو:
انف :كارآيٕسي تانيُي
ب :تزَايّ زرٔص َظزي

كارآيٕسي زاذهي
ٓٛي ػٚؿِٖ 6 :بٖ
تؼؼاػ ٚاصؼ1 18 :
وبؿآِٛفي ػاعٍي ىبًِ ثغيٙبي ػاعٍي ػِّٛي ،پٛمت ،اػَبة  ٚػفٔٛي امت.
تّٛيضبت ػؿ ٍفضٗ  16آٚؿػٖ ىؼٖ امت.
ّٔ ٗٔٛفؼبٌيتٙبي آِٛفىي يه ثغو ػاعٍي ثيـس فيـ امت:
 7/5تب ٍ 8جش ثـؿمي ثيّبؿاْ تٛمٔ ػأيزٛيبْ
 8تب ٍ 9جش گقاؿه ٍجضگب٘يِ :ؼـفي ثيّبؿاْ ثنتـي ىؼٖ  ٚثـؿمي ِيىالت ثيّبؿاْ ثنتـي ػؿ ثغو ػؿ ىت لجً  ٚثضج
ػؿثبؿٖ آٔٙب.
 9تب ٚ 12يقيت آِٛفىي ثيّبؿاْ ثب ىـوت امبتيؼ ،ػمتيبؿاْ ،وبؿٚؿفاْ  ٚػأيزٛيبْ پقىىي
 12تب ٚ 1لت ّٔبف  ٚغؾا
 1تب  2ثؼؼ افظٙـ وٕفـأنٙبي آِٛفىي ثيّبؿمتبٔي ) ،cpcوٕفـأل ِـگ ِ ٚيـ )(…,Grand round

كارآيٕسي جزاحي
ٓٛي ػٚؿِٖ 4 :بٖ 2
تؼؼاػ ٚاصؼ12 :
وبؿآِٛفي رـاصي ىبًِ ثغيٙبي رـاصي ػِّٛي ،اٚؿٌٛٚژي  ٚاؿتٛپؼي امت .تّٛيضبت ػؿ ٍفضٗ  16آٚؿػٖ ىؼٖ امت.
ثـٔبِٗ وبؿآِٛفي ثغو رـاصي تٛمٔ گـ ٖٚآِٛفىي ِـث ٗٓٛتٕظيُ ِي ىٛػ.

كارآيٕسي اطفال
ٓٛي ػٚؿِٖ 3 :بٖ
تؼؼاػ ٚاصؼ3 9 :
ّٔ ٗٔٛفؼبٌيتٙبي آِٛفىي يه ثغو ػاعٍي آفبي ثيـس فيـ امت:
 7/5تب ٍ 8جش ثـؿمي ثيّبؿاْ تٛمٔ ػأيزٛيبْ
 8تب ٍ 9جش گقاؿه ٍجضگب٘يِ :ؼـفي ثيّبؿاْ ثنتـي ىؼٖ  ٚثـؿمي ِيىالت ثيّبؿاْ ثنتـي ػؿ ثغو ػؿ ىت لجً  ٚثضج
ػؿثبؿٖ آٔٙب
 9تب ٚ 12يقيت آِٛفىي ثيّبؿاْ ثب ىـوت امبتيؼ ،ػمتيبؿاْ ،وبؿٚؿفاْ  ٚػأيزٛيبْ پقىىي
 12تب ٚ 1لت ّٔبف  ٚغؾا
 1تب  2ثؼؼ اف ظٙـ وٕفـأل ٘بي آِٛفىي ثيّبؿمتبْ ) ،cpcوٕفـأل ِـگ ِ ٚيـ(…, Grand round) ،

كارآيٕسي تيًاريٓاي سَاٌ ٔ سايًاٌ
ٓٛي ػٚؿِٖ 2 :بٖ
تؼؼاػ ٚاصؼ6 :
ثـٔبِٗ وبؿآِٛفي ثغو فٔبْ  ٚفايّبْ تٛمٔ گـ ٖٚآِٛفىي ِـث ٗٓٛتٕظيُ ِي ىٛػ.

كارآيٕسي چؼى پشػكي
ٓٛي ػٚؿِٖ 1 :بٖ 5
تؼؼاػ ٚاصؼٚ 3 :اصؼ

صؼالً ِطبٌجي وٗ ػؿ ٓي ػٚؿٖ ثبيؼ فـاگـفتٗ ىٛػ
 – 1آٔبتِٛي  ٚفيقيٌٛٛژي چيُ :وـٖ چيُ ،پٍىٙبِ ،زبؿي اىىي ،اػَبة ِ ٚب٘يچٗ ٘بي چيُ ،وبمٗ چيُ
ِ – 2ؼبيٕٗ ػِّٛي چيُ :لنّت رٍٛي چيُ ،تٗ چيُ ،صـوبت چيُ ّ٘ ٚىبؿي ٘ـ ػ ٚچيُ
 – 3ػاؿ٘ٚبي چيُ پقىىي  ٚاحـات ػاؿ٘ٚبي ػيگـ ػؿ چيُ
 – 4اِـاُ چيّيٍِ :تضّٗ  ٚوينٗ اىىي ،اِـاُ ِـث ٓٛثٗ لـٔيٗ  ٚپٛىيٙبي وـٖ چيُ ،ػَت چيُ ،ػؼمي چيُ ٚ
ػيٛة أىنبؿي
 – 5امتـاثينُ :تيغيٌ ِ ٚؼبٌزٗ آْ
 – 6گٍٛو َٛػؿ ثقؿگنبالْ  ٚثچٗ ٘ب
 – 7اٚؿژأنٙبي چيّيِٛ :اػ لٍيبئي  ٚاميؼي ،تـِٚب ،پبؿگيٙبي چيّي  ٚتـِٚجٛف٘بي ػـٚلي ػؿ چيُ ،ػٛاؿُ ِنِّٛيت
چيّي ،تيغيٌ ؿاػيٌٛٛژي چيّي ىبًِ ىىنتگي ،رنُ عبؿري
 – 8ػٛاؿُ ثيّبؿيٙبي ػِّٛي ػؿ چيُ ِبٕٔؼ ػيبثت ،فيبؿ ع ،ْٛثيّبؿيٙبي ػفٔٛي
 – 9مـػؿػ  ٚچيُ

كارآيٕسي گٕع ٔ حهك ٔ تيُي
ٓٛي ػٚؿِٖ 1 :بٖ 6
تؼؼاػ ٚاصؼ3 :
صؼالً ِطبٌجي وٗ ػؿ ٓٛي ػٚؿٖ وبؿآِٛفي ثبيؼ فـاگـفتٗ ىٛػ
 – 1أؼاَ ىٕبمي  ٚفيقيٌٛٛژي گٛه ،اػيِٛتـي
 – 2ثيّبؿيٙبي گٛه ،گٛه عبؿري ،پـػٖ ٍّبط ،اٚتيت ِيبٔي  ٚػٛاؿُ آْ ،ثيّبؿيٙبي گٛه ػؿٔٚئ ،بىٕٛائي ٘ب  ٚتيغيٌ
افتـالي آْٚ ،فٚف گٛه ،تٛاْ ثغيي ٔبىٕٛايبْ ،تيغيٌ افتـالي مـگيزٗ ،آميت ٘بي گٛيبئي ػؿ وٛػوبْ ،ثيّبؿيٙبي ػَت
٘فتُ ٘ ٚيتُ ِ ٚؼجـ ىٕٛائي ػؿ ِغق
 – 3مـٚگـػْ :رـاصي :رـاصي ٘بي ِبوقيٍٛفبميبي ،ىىنتگي ٘بي امتغٛاْ ٘بي ٍٛؿت  ٚػفٔٛتٙبي ػّيك گـػْ ،تيغيٌ
افتـالي تِٛٛؿ٘بي گـػْ ،رـاصي ٘بي پالمتيه  ٚتـِيّي مـ ٍٛ ٚؿت  ٚگـػْ ،ثيّبؿيٙبي غؼػ ثقالي
 – 4ثيٕي :فيقيٌٛٛژي  ٚآٔبتِٛي ثيٕي  ٚميٕٛمٙب ،ثيّبؿيٙبي ثيٕي
 – 5آٔبتِٛي ،فيقيٌٛٛژي  ٚثيّبؿيٙبي ػ٘بْ  ٚػٔؼاٌْٛ ،فٖ  ٚآػٔٛئيؼ ،صٍك
– 6صٕزـٖ :آٔبتِٛي  ٚفيقيٌٛٛژي ،ثيّبؿيٙبي صٕزـٖ
 – 7ثـٔٚىٛافٚفبگٌٛٛژي :آٔبتِٛي  ٚفيقيٌٛٛژي ،ثيّبؿيٙبي ِـي ٔ ٚبي ،تـاوتٛتِٛي ِ ٚـالجت اف ثيّبؿٓ ،ـق ِغتٍف ثبف وـػْ ِؼجـ
تٕفني

كارآيٕسي رٔاَپشػكي
ٓٛي ػٚؿِٖ 1 :بٖ 7
تؼؼاػ ٚاصؼ3 :
ّٔ ٗٔٛمبفِبْ  ٚفؼبٌيتٙبي ػِّٛي يه ثغو ؿٚأپقىىي آِٛفىي٘ :ـ ثغو ؿٚأپقىىي ػؿ يه ثيّبؿمتبْ ػِّٛي  ٚيب ػؿ يه
ِـوق ربِغ ؿٚأپقىىي ثبيؼ ثتؼؼاػ ِٕبمت ؿٚأپقىه ،ؿٚأيٕبك ثبٌيٕيِ ،ؼػوبؿ ارتّبػي  ٚوبػؿ پـمتبؿي  ٚوبؿػؿِبٔي ػاىتٗ
ثبىؼ .اف ٔظـ تمنيُ وبؿ ِؼّٛال ثـاي ٘ـ  10تغت ثيّبؿمتبٔي يه تيُ ػؿِبٔي آِٛفىي ثبيؼ ػؿٔظـ گـفت وٗ ىبًِ يه ؿٚأپقىه،
يه ؿٚأيٕبك ثبٌيٕي ،يه ِؼػوبؿ ارتّبػي  ٚيىٕفـ اف پـمًٕ پـمتبؿي ِي ثبىؼ .ػؿ رٍنبت تيّي وٗ رٙت اؿفيبثي  ٚثـٔبِٗ
ؿيقي ػؿِبٔي  ٚپيگيـي تيىيً ِي ىٛػِ ،نئٛي وبؿ ػؿِبٔي ،وبػؿ پـمتبؿي ِـث ٚ ٗٓٛػأيزٛيبْ پقىىي  ٚپيـاپقىىي ٚ
وبؿٚؿفاْ  ٚػمتيبؿاْ ٔيق ىـوت ِي وٕٕؼ .فؼبٌيتٙبي وٍي ػؿ ايٓ ثغو ىبًِ اؿفيبثي أفـاػي ثيّبؿاْ ثنتـي تٛمٔ ػأيزٛيبْ،
وبؿٚؿفاْ ٚػمتيبؿاْ تضت ٔظـ ؿٚأپقىه ِنئٛي  ٚمپل اؿفيبثي ّ٘ٗ ربٔجٗ فـػ فـػ ثيّبؿاْ ػؿ رٍنبت تيّي ِي ثبىؼ .ثؼالٖٚ
تـتيت رٍنبت گـ ٖٚػؿِبٔي فبِيٍي ،ىٛن ػؿِبٔي ) ، (ECTوبؿػؿِبٔي ،رٍنبت ّ٘گبٔي ثغو ،والمٙبي ػؿك ٔظـي ،پيگيـي
مـپبئي ػؿِبٔي (ؿٚاْ ػؿِبٔي) ،ؿٚأپقىىي ػؿِبٔگب٘ي تنتٙبي ؿٚأيٕبمي ،ثـؿمي اٚؿژأنٙب ِ ٚيبٚؿٖ ٘ب  ٚثـلـاؿي اؿتجبٓ
ثب ثغيٙبي ػيگـ تغََي رٙت ؿفغ ٔيبف٘بي ؿٚأپقىىي آْ ثغيٙب  ٚرٍنبت ٚيژٖ ثـاي ػأيزٛيبْ ػؿ ؿػٖ ٘بي ِغتٍف رٙت
آىٕبئي اييبْ ثب ٚاوٕو ثيّبؿاْ ٔنجت ثٗ ثيّبؿي ّ٘ ٚچٕيٓ تٛرٗ ػاػْ اييبْ ثٗ ٚاوٕيٙبي ٓجيؼي  ٚغيـ ٓجيؼي عٛػ ػؿ
ثـعٛؿػ ثب ثيّبؿي  ٚثيّبؿاْ  ٚمبيـ ثـعٛؿػ ٘ب (ثبال ثـػْ عٛػىٕبمي ػؿ ػأيزٛيبْ) اف فؼبٌيتٙبي ِؼّٛي يه ثغو ؿٚأپقىىي
آِٛفىي عٛا٘ؼ ثٛػ.
ػؿٚك ٔظـي :ػأيزٛيبْ ػؿ ٓٛي ِؼتي وٗ ػؿ ثغو ؿٚأپقىىي ثٗ وبؿآِٛفي اىتغبي ػاؿٔؼ صؼٚػ  20مبػت والك ػؿك ٔظـي
ػؿ ِجضج فيـ عٛإ٘ؼ ػاىت.
ٔ – 1ضَِ ٖٛبصجٗ  ٚتٙيٗ ىـس صبي ثيّبؿ ؿٚأي
ٔ – 2ضَِ ٖٛبصجٗ ثب فبِيً  ٚآـافيبْ ثيّبؿ  ٚرّغ آٚؿي آالػبت  ٚثـٔبِٗ ؿيقي وٍي ػؿِبٔي
 – 3اٚؿژأنٙبي ؿٚأپقىىي
 – 4ػؿِبٔٙبي ػاؿٚئي ػؿ ؿٚأپقىىي
 – 5وٍيبت ؿٚاْ ػؿِبٔي :صّبيتي ،وٛتبٖ ِؼت  ٚػؿاف ِؼت
 – 6فبِيً ػؿِبٔي  ٚگـ ٖٚػؿِبٔي
ِٛ – 7اؿػ امتفبػٖ ثبٌيٕي اف تنتٙبي ؿٚأيٕبمي
ِ – 8نبٌٗ ِيبٚؿٖ ػؿ ؿٚأپقىىي

كارآيٕسي رازيٕنٕژي
ٓٛي ػٚؿِٖ 1 :بٖ
تؼؼاػ ٚاصؼ8 3 :
صؼالً ِطبٌجي وٗ ٓي ػٚؿٖ ثبيؼ فـاگـفتٗ ىٛػ
 – 1اٍٛي فيقيىي اىؼٗ ايىل ِٛ ٚاؿػ امتؼّبي آْ ػؿ پقىىي (ؿاػيٌٛٛژي ،ؿاػيٛتـاپي)

 – 2آٔبتِٛي ؿاػيٌٛٛژي :ىبًِ ِطبثمت وٍي وٍييٗ ٘بي ؿاػيٛگـافي ػؿ ّٚؼيتٙبي ِغتٍف (ؿطٔ ،يّـطِ ،بيً  )....ٚثب آٔبتِٛي
لنّتٙبي ِغتٍف ثؼْ (مـ  ٚگـػْ ،متِٙ ْٛـٖ ٘بٌ ،گٓ ،لفنٗ ميٕٗ ،ىىُ ،أؼاِٙب ،امتغٛأٙبِ ،فبًٍ ،ػمتگبٖ ٘بي
گٛاؿه ،اػؿاؿي ،لٍت  ٚػـٚق  ٚ )....ٚاىبؿٖ اي ثٗ تىٕيه ؿاػيٛگـافي ػؿ ٘ـ لنّت
 – 3ؿٚىٙبي ِغتٍف ؿاػيٌٛٛژي تيغيَي:
ؿاػيٛگـافي مبػٖ ،ؿاػيٛگـافي ثب ِبػٖ صبرت عٛؿاوي  ٚتقؿيمئ ،ظيـ ثـؿمي ػمتگبٖ گٛاؿه ،آٔژيٛگـافي ،اٚؿٚگـافيِ ،يٍٛگـافي
 ٚغيـٖ.
 – 4اٍٛي وٍي ٓت ٘نتٗ اي ِٛ ٚاؿػ امتؼّبي  ٚوبؿثـػ آْ ػؿ پقىىي تيغيَي
 – 5آىٕبئي ثب ؿٚىٙبي تيغيَي ٔٛيٓ:
اٌف) اٌٚتـامٛٔٛگـافي
ة) مي تي امىٓ
د)(NMR) Nucluear magnetic resonance
ػ)(PET) Position emiuation tomography
ٖ)(DSR) Digital Subtraction Radiography

كارآيٕسي پٕطت
ٓٛي ػٚؿِٖ 1 :بٖ
تؼؼاػ ٚاصؼٚ 3 :اصؼ 9
صؼالً ِطبٌجي وٗ ٓي ػٚؿٖ ثبيؼ فـاگـفتٗ ىٛػ:
 – 1ػٕبٍـ اٌٚيٗ پٛمتي
 – 2ثيّبؿيٙبي أگٍي پٛمتي
 – 3ثيّبؿيٙبي ِيىـٚثي پٛمت
 – 4ثيّبؿيٙبي ٚيـٚمي پٛمت
– 5ثيّبؿيٙبي رؾاَ – مً – مٍٙبي پٛمتي – مبؿوٛئيؼٚف
 – 6ثيّبؿيٙبي لبؿچي مطضي
 – 7ثيّبؿيٙبي لبؿچي مطضي
 – 8ثيّبؿيٙبي ٔبىي اف ٔٛؿ آفتبة
 – 9ثيّبؿيٙبي تبٌٚي

 – 10ثيّبؿيٙبي آٌـژي  ٚآٌـژيٙبي ىغٍي – ػؿِبتيتٙبي ىغٍي – مـٓبٔٙبي پٛمتي – ٌّفِٙٛب ّ٘ ٚبتٛػؿِيٙب
 – 11ثيّبؿيٙبي پٛمت ٔبىي اف اعتالالت ِتبثٌٛيه
 – 12ثيّبؿيٙبي پنيىٛمِٛبتيه (ٌيىٓ پالْ – پنٛؿيبفيل – ٔٛؿٚػؿِيت – پالػ – ٚيتٍيگـ ٚغيـٖ)
 – 13والفِٛؿ٘ب
 – 14ثيّبؿيٙبي آِيقىي - :ميفٍيل – ٌّفٛگـأٌِٛٛبتٛف عٛه عيُ – اٚؿتـيت ٘ب
ِ – 15غتَـي اف ايٌّٛٛٔٛژي ،اؿيتـٚػؿِي ٘بّ ،بيؼبت پيو مـٓبٔيّ ،بيؼبت پبؿأئٛپالفيه  ٚأٛاع تٛوني ػؿِي ٘ب
تٓساػت ػًٕيي 4
آيار پشػكي ٔ رٔع تحميك
تؼؼاػ ٚاصؼ14 -4 2 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي (  34مبػت)
مـفًَ ػؿٚك:
٘ؼف
 – 1آىٕبئي ػأيز ٛثب ؿٚىٙبي ِتؼاٚي تضميك ػؿ ػٍ َٛپقىىي
 – 2تٛأبئي ػأيز ٛػؿ رّغ آٚؿي  ٚثيبْ آِبؿي آالػبت
 – 3آىٕبئي ػأيز ٛثب امتٕجبٓ آِبؿي ثّٕظٛؿ ػؿن وبًِ ِمبالت پقىىي
 – 4تٛأبئي ػأيز ٛػؿ أزبَ تضميمبت مبػٖ پقىىي  ٚثٙؼاىتي
ِضتٛي:
ِ – 1ف َٛٙتضميك  ٚأٛاع آْ  2مبػت
ِ – 2ـاصً ِغتٍف يه تضميك  2مبػت
 – 3أٛاع آالػبت – ؿٚىٙبي رّغ آٚؿي آالػبت  1مبػت
ٓ – 4جمٗ ثٕؼي آالػبت  ٚثيبْ آْ ثٛميٍٗ رؼٚي ّٛٔ ٚػاؿ  3مبػت
 -5تٍٛيف ػؼػي آالػبت (ىبعَٙبي ِـوقي  ٚپـاوٕؼگي)  3مبػت
ِ – 6ف َٛٙاصتّبي  ٚثيبْ لٛأيٓ مبػٖ آْ  2مبػت
 – 7تٛفيغ ػ ٚرٍّٗ اي  ٚوبؿثـػ آْ ػؿ ػٍ َٛپقىىي  2مبػت
 – 8تٛفيغ فِبْ  ٚوبؿثـػ آْ ػؿ ػٍ َٛپقىىي  2مبػت
 ّٗٔٛٔ – 9گيـي  ٚتىٕيىٙبي مبػٖ آْ  2مبػت

 – 10لْيٗ صؼ ِـوقي – ثـآٚؿػ صؼٚػ اػتّبػ ِ ٚيبٔگيٓ ٔ ٚنجت – ثـآٚؿػ تؼؼاػ ّٔ 4 ٗٔٛمبػت
ِ– 11ف َٛٙفـّيٗ ،تنت آِبؿي ،اىتجبٖ ٔٛع اٚي  ٚػ 1 َٚمبػت
 – 12ػمتٛؿ أزبَ چٕؼ آفِ ُِٙ ْٛآِبؿي وٗ ثييتـ ػؿ ِمبالت پقىىي ِيب٘ؼٖ ِي گـػػ (آفِ ْٛاعتالف ِيبٔگيٓ ٔ ٚنجت اف يه
ػؼػ حبثت ،آفِ ْٛاعتالف ػِ ٚيبٔگيٓ  ٚػٔ ٚنجت)  4مبػت
ِ – 13ف َٛٙثنتگي ثيٓ ػٍ ٚفت  ٚؿٚه ثـؿمي آْ ػؿ ٍفبت وّي  ٚويفي (ّـيت ّ٘جنتگي آفِّ ،ْٛـيت ّ٘جنتگي ثب
ػؼػ ٍفـ ،رؼٚي تٛافك)  4مبػت
 -14ثـؿمي آِبؿي چٕؼ ِمبٌٗ پقىىي أتغبة ىؼٖ  2مبػت

تيًاريٓاي ػفَٕي
تؼؼاػ ٚاصؼ3 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي (  51مبػت) 1
مـفًَ ػؿٚك:
ٚ – 1يـٚالٔل ِيىـٚثي ،پبتٛژٔق ػفٔٛتٙب  1مبػت
 – 2تت :وٕتـي ػِبي ثؼْ ،پبتٛژٔق تت ،ثيّبؿيٙبئي وٗ ثب افػيبػ ػؿرٗ صـاؿت ثؼْ ّ٘ـإ٘ؼ ،ثيّبؿيٙبئي وٗ ثب وب٘و ػؿرٗ صـاؿت
ثؼْ ّ٘ـإ٘ؼ ،ػًٍ تت ،اّ٘يت وٍيٕيىي تت ،أٛاع تتِٛ ،ار ٗٙثب تت ،اپيؼِيٌٛٛژي تت ،ثيّبؿيٙبي تجؼاؿ فٚػگؾؿ ،ثيّبؿيٙبي تجؼاؿ
ٓٛالٔي) 2 (FUOمبػت
ِ – 3ىبٔينُ ٘بي ػفبػي ثؼْ :پٛمت ِ ٚغبٓ تـىضبت ثؼْ ،پٌٛي ِٛٔٛٔٛ ٚوٍئـ٘بٌٕ ،فٛميتٙبِ ،بوـٚفبژ٘ب ،ايّٛٔٛگٍٛثٌٛيٓ ٘ب،
مينتُ وبِپٍّبْ ،ػىل اٌؼٍّٙبي ثؼْ ػؿ ِمبثً ٚاوٕيٙبي ايّٕي ،أتـفـ 2 ْٚمبػت
 – 4اِتضبٔبت مـٌٛٚژي  ٚپٛمتي :تؼـيف ،آٔتي ژْ  ٚآٔتي ثبػي ػؿ ِمبثً ٚيـٚمٙب ،ثبوتـيٙب ،لبؿچٙبِ ،بيىٛپالمّب ،ؿيىتقيب٘ب ٚ
پبؿافيتٙب  1مبػت
 -5اٍٛي ػؿِبْ ثب آٔتي ثيٛتيىٙب :ىٕبعت اؿگبٔينُ ،تؼييٓ آٔتي ثيٛتيه صنبك ،ػٛاًِ ػفبػي ثؼْ ،أتغبة تٛاَ آٔتي ثيٛتيىٙب،
ميٕـژينُ  ٚآٔتبگٔٛينُِْ ،بؿٔ ،ض ٖٛثىبؿ ثـػْ آٔتي ثيٛتيىٙب  3مبػت
 – 6مپتيه ىٛنٍ :ؼِبت ٔبىي اف ىٛن ثٗ مٌٍٙٛب ،تغييـات ّ٘ٛػيٕبِيه ،ػًٍ  ٚفيقيٛپبتٌٛٛژي ػالئُ  1مبػت
 – 7اپيؼِيٌٛٛژي ثيّبؿيٙبي ػفٔٛي  2مبػت
 – 8ػفٔٛتٙبي وٛوني ٘بي گـَ ِخجت (امتـٚپٕٛوٛن ،امتبفيٍٛوٛن)  2مبػت
 – 9ػفٔٛتٙبي وٛوني ٘بي گـَ ِٕفي (ِٕٕژيت ِٕٕگٛوٛوني،اٚؿتـيت گٕٛوٛوي)  2مبػت
 – 10ػفٔٛتٙبي ثبميٍٙبي گـَ ِخجت (ٌينتـيب ،ميبٖ فعُ)  2مبػت
 – 11ػفٔٛتٙبي ثبميٍٙبي گـَ ِٕفي (ٚثب ،آمتـٚثبوتـيب ،پنٛػِٔٛٚب ،مبٌّٔٛالّٛ٘ ،فيٍٛك ،ىيگال ،مـٚمالٌ ،ژئٛال)  5مبػت
 – 12ػفٔٛتٙبي امپيـٚوتب (ميفٍيلٌ ،پتٛمپيـٚف)  2مبػت
 – 13ػفٔٛتٙبي ثي ٘ٛافي (وقاف ،ثٛتٌٛينُ ،ثبوتـٚئيؼ٘ب)  2مبػت

ِ -14يىٛثبوتـيٙب :مً (ثبوتـيٌٛٛژيٓ ،ـف تيغيٌ  ٚويت پـيّٛأفىني ،ْٛآػٔيت مٍيٚ ،اونيٕبمي ،ْٛتٛثـوٌٛيٓ تنت،
پييگيـي  ٚػؿِبْ)  4مبػت
 – 15رؾاَ  1مبػت
 – 16ػفٔٛتٙبي لبؿچي  3مبػت
 – 17ػفٔٛتٙبي پـٚتٛفئـي  ٚته يبعتگبْ ىبيغ (آِيتِ ،بالؿيب ،تٛونٛپالمّبٌ ،ييّبٔيب ،پِٕٛٛمينتيل وبؿيٕب ،ژيبؿػيب ،تـيىِٔٛٛب،
ايقٚمپٛؿا)  5مبػت
 – 18ػفٔٛتٙبي ٚيـٚمي (أفٍٛأقا٘ ،ـپل٘ ،بؿي پيگٛؿٔٚ ٛيـٚمٙب ىبًِ :پٌٛيِٛيٍيت ،وٛونبوي  ٚآٔتـٚيـٚمٙبي ػيگـ ،آثٍٗ،
آػٔٚٛيـٚك٘ ،پبتيتٙب)  5مبػت
 – 19ػفٔٛتٙبي ِبيىٛپالمّبئي (پِٕٔٛٛي ،اٚؿتـيت)  1مبػت
 – 20ػفٔٛتٙبي والِؼيبئي (تـاعُ ،پنيتبوٛف ،اٚؿتـيت)  1مبػت
 – 21ػفٔٛتٙبي ؿيىتقيبئي (تيفٛك ،ؿاوي ِبٔتيٓ)  1مبػت
 – 22ػفٔٛتٙبي وـِي (آمىبؿيل ،وـِه ،أگيٍٛمتُ ،امتـٔٚژيٍٛئيؼيل ،وينت ٘يؼاتيه ،وـَ وؼ ،ٚتـيييٕٛفٌّٛ٘ ،پيل ٔبٔب ٚ
ػيگـ وـِٙبي ىبيغ)  3مبػت
*  :ثيّبؿيٙبي ػيفتـي  ٚػفٔٛي ثخٛؿي ػؿ لنّت وٛػوبْ تؼؿيل ِي ىٛػ.

تيًاريٓاي اػصاب
تؼؼاػ ٚاصؼ2 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي (  34مبػت) 2
مـفًَ ػؿٚك:
ِ – 1ؼبيٕٗ ٔٛؿٌٛٚژيه (تبؿيغچٗ يه ثيّبؿ ػَجي ،فؼبٌيت ػبٌيٗ ليـي ،صبفظٗ ،تىٍُ ،ىٕبعت أٛاع افبفيٙب ،ػينبؿتـي ،آپـاوني،
ىـس ؿاٖ ٘بي ٘ـِي  ٚعبؿد ٘ـِي ،فيقيٛپبتٌٛٛژي ،اعتالالت ِغچٗ اي ،ؿفٍىنٙبِ ،ؼبيٕبت صني  ٚصـوتي  3مبػت
 – 2فيقيٛپبتٌٛٛژي ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ مـػؿػ٘ب  1مبػت
 – 3پبتٛفيقيٌٛٛژي گـػه عِ ْٛغقيّ ،بيؼبت ػـٚلي ِغقي  3مبػت
 – 4اتيٌٛٛژيِ ،ىبٔينُ ايزبػ ،فيقيٛپبتٌٛٛژي ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ ٍـع  3مبػت
 – 5ػِبٔل  1مبػت
 – 6فيقيٛپبتٌٛٛژي ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ أٛاع ِيٛپبتي  ٚثيّبؿيٙبي ٍفضٗ ِضـوٗ  2مبػت
 – 7فيقيٛپبتٌٛٛژي اػَبة ِضيطي ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ أٛاع ٔٛؿٚپبتي  2مبػت
 – 8فيقيٛپبتٌٛٛژي ٔغبع ،تيغيٌ افتـالي  ٚػؿِبْ أٛاع ّبيؼبت ٔغبػي  2مبػت
 – 9فيقيٛپبتٌٛٛژي ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ ِبٌتيپً امىٍـٚفيل  1مبػت

 – 10فيقيٛپبتٌٛٛژي ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ ثيّبؿيٙبي اونتـاپيـاِيؼاي  ٚاعتالالت صـوتي ِـث 3 ٗٓٛمبػت
ّ – 11بيؼبت فْبگيـِغق (تِٛٛؿ ،آثنّٗ٘ ،بت َٛمٛة ػٚؿاي،
ّ٘بت َٛاپي ػٚؿاي)  2مبػت
 – 12افقايو فيبؿ ػاعً رّزّٗ  1مبػت
 – 13اتيٌٛٛژي ،فيقيٛپبتٌٛٛژيِ ،ىبٔينُ ايزبػ اغّبٌٛ ،وبٌيقٖ وـػْ ِضً ّبيؼٗ ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ اغّبء  2مبػت
 – 14مـگيچٗ  1مبػت
 -15ثـؿمي ؿا٘ٙبي ثيٕبئي ،فيقيٛپبتٌٛٛژي ،تيغيٌ  ٚػؿِبْ
ثيّبؿيٙبي ِـث ٓٛثٗ آْ  1مبػت
 – 16ػٛاؿُ ػَجي ثيّبؿيٙبي ػفٔٛي  2مبػت
 – 17ػٛاؿُ ػَجي ثيّبؿيٙبي ػاعٍي  2مبػت
 – 18ثيّبؿيٙبي تٛاَ پٛمت  ٚمينتُ ػَجي  1مبػت
 – 19ثـؿمي پبؿاوٍيٕيىي ثيّبؿيٙبي اػَبة  1مبػت

تيًاريٓاي جزاحي
تؼؼاػ ٚاصؼ3 10 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي
پيو ٔيبفٔ :ؼاؿػ
مـفًَ ػؿٚكٔ :ظـي (  170مبػت)
 – 1آة  ٚاٌىتـٌٚيتٙب ػؿ ثيّبؿ ػًّ ىؼٖ ،تـويت ٓجيؼي ِبيؼبت ثؼْ – آة  ٚاٌىتـٌٚيت ِٛؿػ ٔيبف ثيّبؿاْ ػًّ ىؼٖ – فبوتٛؿ٘بئي
وٗ ِٛرت ٔمَبْ تغييـ ِيقاْ اصتيبد ِي ىٔٛؼ 2 .مبػت
 – 2اف ػمت ػاػْ غيـ ٓجيؼي ِبيؼبت ثؼْ – ىيفت ِبيؼبت – ٔمَبْ  ٚافػيبػ صزُ ِبيؼبت  ٚاٌىتـٌٚيت ٘بي ثؼْ  1مبػت
 – 3تؼبػي اميؼٚثبف – اميؼٚف  ٚآٌىبٌٛفِتبثٌٛيه  ٚتٕفني  1مبػت
– 4اّ٘يت تغؾيٗ ػؿ ثيّبؿ رـاصي  ٚتغؾيٗ ٚؿيؼي  2مبػت
ّٛ٘ – 5متبف  ٚعٔٛـيقيٙبي رـاصي – ثـؿمي ثيّبؿ رـاصي اف ٔظـ عٔٛـيقي – ِٛاػ ّؼ أؼمبػي  1مبػت
ِ – 6نبئً ِـث ٓٛثٗ تـأنفٛفي 1 ْٛمبػت
 – 7ىٛن ّ٘ٛؿاژيه  2مبػت

 – 8ىٛن گـاَ ِٕفي  1مبػت
 – 9وٍيبت ػفٔٛتٙبي رـاصي  2مبػت
ثيّبؿيٙبي لفنٗ ميٕٗ 9( :مبػت)
– 1وٍيبت رـاصي لفنٗ ميٕٗ  1مبػت
 – 2تـِٚبي لفنٗ ميٕٗ (ىبًِ ّبيؼبت رٕگي)  2مبػت
– 3وينت ٘يؼاتيؼؿيٗ  1مبػت
 – 4ثيّبؿيٙبي ػيبفـاگُ  1مبػت
 – 5تِٛٛؿ٘بي ِؼيبمتٓ  1مبػت
 – 6مـٓبٔٙبي ؿيٗ  1مبػت
 – 7رـاصي لٍت  1مبػت
 – 8رـاصي ػـٚق ثقؿگ  1مبػت
ثيّبؿيٙبي ػمتگبٖ گٛاؿه 39 ( :مبػت)
ِ – 1ـي  4مبػت
ِ – 2ؼؼٖ  ٚاحٕي ػيـ  4مبػت
 – 3پبٔىـاك  2مبػت
 – 4وينٗ ٍفـا ِ ٚزبؿي ٍفـاٚي  3مبػت
 -5ثيّبؿيٙبي وجؼ  3مبػت
 – 6أنؼاػ ؿٚػٖ  2مبػت
 – 7ثيّبؿيٙبي رـاصي ؿٚػٖ وٛچه  1مبػت
 – 8ثيّبؿيٙبي رـاصي ؿٚػٖ ثقؿگ  2مبػت
 – 9ثيّبؿيٙبي رـاصي ِمؼؼ  ٚؿوت 2 َٛمبػت
 – 10تِٛٛؿ٘بي ؿٚػٖ ثقؿگ  2مبػت
 – 11آپبٔؼينيت  2مبػت
– 12صفـٖ ٍفبق ٚپـيتٛاْ (ىبًِ پـيتٔٛيت مٍي) – پـيتٔٛيت صبػ – پـفٛؿاميٙٔٛبي اصيبئي – تِٛٛؿ٘ب – فتك ٘ب  3مبػت
 – 13ثيّبؿيٙبي ٓضبي  1مبػت
٘ – 14يپـتبٔني ْٛپٛؿتبي  2مبػت

 -15عٔٛـيقيٙبي ػمتگبٖ گٛاؿه  2مبػت
ّ – 16ـثٗ ٘بي ىىّي – عٔٛـيقي ٘بي ػاعً ىىُ – ّـثٗ ٘بي غيـ ٔبفؾ – ّـثٗ ٘بي ٔبفؾ ّ ٚبيؼبت رٕگي ػاعً ىىُ 4
مبػت
غؼػ ػاعٍي 5( :مبػت)
 – 1ثيّبؿيٙبي رـاصي تيـٚئيؼ  ٚپبؿاتيـٚئيؼ  4مبػت
 – 2ثيّبؿيٙبي رـاصي غؼػ فٛق وٍيٛي  1مبػت
مبيـ رـاصيٙب 15 ( :مبػت)
ٔ – 1بٕ٘زبؿيٙبي فه ٍٛ ٚؿت  2مبػت
 – 2تِٛٛؿ٘بي مـ  ٚگـػْ (غؼػ ثقالي – صفـٖ ػ٘بْ  ٚفه)  2مبػت
 – 3تِٛٛؿ٘بي عٛه عيُ  ٚثؼعيُ پنتبْ  4مبػت
ّ – 4بيؼبت رـاصي الؿٔىل  ٚفبؿٔىل  3مبػت
 – 5تِٛٛؿ٘بي پٛمتي  ٚأنجبد ٔـَ  3مبػت
 – 6تـِٚبي مـ  ٚگـػْ  1مبػت
 – 7مٛعتگي ٘ب  2مبػت
ثيّبؿيٙبي ػمتگبٖ ػَجي (  12مبػت)
ّ – 1ـثٗ ٘بي رّزّٗ  ٚعٔٛـيقي آْ  3مبػت
ّ – 2ـثٗ ٘بي ٔغبع  ٚعٔٛـيقي آْ  1مبػت
ّ – 3بيؼبت ػـٚق ػاعً ِغق  1مبػت
 – 4ثيّبؿيٙبي ِبػؿفاػي ِغق ٔ ٚغبع  2مبػت
 – 5تِٛٛؿ٘بي ِغقي  2مبػت
٘ – 6ـٔي ػينىبي  1مبػت
 – 7تِٛٛؿ٘بي ٔغبػي  1مبػت
ٛٔ – 8ؿٚؿاػيٌٛٛژي  1مبػت
ثيّبؿيٙبي ػمتگبٖ اػؿاؿي (  14مبػت)
ِ – 1ؼبيٕٗ ثيّبؿ  ٚثـؿمي ػمتگبٖ اػؿاؿي  1مبػت
 – 2تِٛٛؿ٘بي ػمتگبٖ اػؿاؿي  4مبػت
 – 3مٕگٙبي ػمتگبٖ اػؿاؿي  1مبػت

 -4تٕگيٙب  ٚػٛاؿُ ػمتگبٖ اػؿاؿي  1مبػت
 – 5ػفٔٛتٙبي ػمتگبٖ اػؿاؿي  2مبػت
ٔ – 6بٕ٘زبؿيٙبي ػمتگبٖ اػؿاؿي  1مبػت
 – 7اٚؿتـيتٙب  1مبػت
 – 8ثيّبؿيٙبي امىـٚت 1 َٛمبػت
 – 9فٛؿيتٙبي اؿٌٛٚژي  1مبػت
 – 10تـِٚبي ػمتگبٖ اػؿاؿي  1مبػت
رـاصي آفبي ( 9مبػت)
 – 1امتفـاؽ ػؿ ِب٘ٙبي اٚي فٔؼگي  1مبػت
 – 2ػؿػ٘بي ىىّي ػؿ آفبي  1مبػت
 – 3أنؼاػ ؿٚػٖ – ٔبٕ٘زبؿيٙبي احٕي ػيـ  1مبػت
٘ – 4يـىپـٔٚگ  1مبػت
 -5تِٛٛؿٚيٍّق  1مبػت
ٛٔ -6ؿٚپالمت 1 َٛمبػت
 – 7فٛؿيتٙبي رـاصي آفبي  1مبػت
 – 8رـاصي ٘بي ىبيغ ػؿ آفبي  1مبػت
 – 9فِبْ رـاصي ػؿ رـاصي آفبي  1مبػت
رـاصي ػـٚق (  14مبػت)
 – 1أنؼاػ ػـٚق ائٛؿتٛايٍيبن  1مبػت
 – 2أنؼاػ ػـٚق فّٛؿٚپبپٍيتئبي  1مبػت
 – 3أنؼاػ ػـٚق اصيبئي  1مبػت
 – 4ثيّبؿيٙبي ػـٚق ِغقي عبؿد رّزّٗ  1مبػت
 – 5آٔٛؿينُ ٘ب – آئٛؿت – ِضيطي – اصيبئي  2مبػت
 -6ثيّبؿي ثٛؿگـ  1مبػت
 – 7ثيّبؿيٙبي آٔژيٛامپبمتيه  1مبػت
 – 8آِجٌٛي ىـيبٔي  1مبػت

 – 9تـِٚبي ػـٚق ىبًِ تـِٚبي رٕگي  2مبػت
 – 10ثيّبؿيٙبي ٚؿيؼي ٌٕٚفبتيه – ٚاؿيل ٘ب – ٔبؿمبئي ِقِٓ ٚؿيؼي – تـٚثٛفيت صبػ – آِجٌٛي ؿيٛي – أنؼاػ ٚؿػ ارٛف فٛلبٔي
 2مبػت
 – 11مٕؼؿَ تٛؿاميه اٚت ٌت  1مبػت
ثيٛٙىي (  11مبػت)
 – 1اؿفيبثي ثيّبؿاْ لجً افػًّ (ِؼبيٕبت ػِّٛي ،تؼييٓ ؿينه ػؿ ثيّبؿاْ لٍجي – ػيبپتيه  ٚصبٍِگي  ٚغيـٖ – پيو ػاؿ٘ٚبي
ثيٛٙىي – صنبميت ثٗ ػاؿ٘ٚب – عبٌي ثٛػْ ِؼؼٖ) 2 .مبػت
 – 2تؼييٓ ؿينه رـاصي ثب تنتٙبي ؿيٛي لجً افػًّ – ثـٚف ػٛاؿُ تٕفني – ٔبؿمبئي ِقِٓ ؿيٗ – َِـف ميگبؿ – تبؿيغچٗ
عٍٔ – تنتٙبي ثبٌيٕي  2مبػت
ٓ – 3يف ثيٛٙىي:
اٌف – ثيٛٙىي رـاصي – ِىبٔينُ احـ ػاؿ٘ٚب – ِـاصً ِغتٍف ثيٛٙىي
ة – وبؿ ػؿ ٚاصؼ ِـالجتٙبي تٕفني – ثيّبؿاْ رـاصي اػَبة  2مبػت
ِ– 4نِّٛيتٙب – مٕؼؿَ اعتالي تٕفل ثبٌغيٓ – آمپيـام – ْٛػٛاؿُ پل اف ػًّ تٕفني.
د – وٍيٕيه ػؿػىٕبمي – فيقيٛپبتٌٛٛژي  ٚتضميك ػؿ ِٛؿػ ػؿػىٕبمي ِـاوق ػؿػىٕبك وبؿثـػ ػٍّي  ٚؿٚفِـٖ ػؿػىٕبمي 1
مبػت
ٖ – اصيبي لٍجي ؿيٛي :امبمي – پييـفتٗ  2مبػت
اؿتٛپؼي 29 ( :مبػت)
ِ – 1ؼبيٕٗ ِفبًٍ  ٚامتغٛأٙب  ٚثـؿمي ثيّبؿ اف ٔظـ اؿتٛپؼي  2مبػت
 – 2تؼـيف ىىنتگي – تمنيُ ثٕؼي – ػالئُ وٍيٕيىي – تؼـيف ػؿ ؿفتگي ثـؿمي ىىنتگي ػؿ اٚؿژأل  1مبػت
ِ – 3ىبٔينُ ثٙجٛػ امتغٛاْ  ٚتبٔؼٌٚ ْٚيگّبْ – رٛه ٔغٛؿػْ  ٚػيـرٛه عٛؿػْ امتغٛاْ – پئٛؼ امتغٛأي  1مبػت
 – 4ىىنتگي ثبف – ػٍت – ػؿِبٔٙبي اٌٚيٗ – ػؿِبْ ٍضيش فعُ ؿٚي ىىنتگي ثبف  ٚثـعٛؿػ ثب ػِْ ٛجتال  1مبػت
 – 5ػٛاؿُ ىىنتگي ٘ب – آِجٌٛي چـثي – گبٔگـْ گبفي – وقاف – امتئِٛيٍيت – مٕؼؿَ اينىّي ٌ ٚىّٓ  1مبػت
 – 6ىىنتگي  ٚػؿ ؿفتگي ِچ ػمت – ىىنتگي امتغٛأٙبي مبػؼ  1مبػت
 – 7ىىنتگي ثبف ٚ ٚىبٔٗ  ٚػؿؿفتگي ىبٔٗ  1مبػت
 – 8ىىنتگي  ٚػؿؿفتگي ِٙـٖ ٘ب  1مبػت
 – 9ىىنتگي ٘بي ٌگٓ  1مبػت
 – 10ىىنتگي ٘ب  ٚػؿؿفتگي ٘بي ِفًَ  ٚامتغٛاْ ؿاْ  1مبػت
 – 11ىىنتگي – ػؿؿفتگي ّ ٚبيؼبت ٌيگّبٔٙب  ٚفأ 1 ٛمبػت

 – 12ىىنتگي ٚػؿ ؿفتگي ِچ پب – پب  ٚمبق پب  1مبػت
 – 13أٛاع آِپٛتبميٚ ْٛمبئً ِـث 1 ٗٓٛمبػت
 – 14ػٍت ِ ٚىبٔينُ ايزبػ ػفٔٛت ٘بي امتغٛأي – ِفًَ – امتئِٛيٍيت صبػ – ِقِٓ – آؿتـيت چـوي 1 .مبػت
 -15مً امتغٛاْ ِ ٚفبًٍ – ميفيٍيل امتغٛاْ ِ ٚفبًٍ
(ػفٔٛتٙبي لبؿچي امتغٛاْ)  1مبػت
 – 16ػؿؿفتگي ِبػؿفاػي ِفًَ فاْ  1مبػت
 – 17والة فٛت – ِتبتبؿمٛك ٚاؿٚك – ٘بٌٛك ٚاؿٚك ِبػؿفاػي  1مبػت
 – 18مبيـ ٔبٕ٘زبؿيٙبي ِبػؿفاػي امتغٛاْ ِ ٚفبًٍ – اىپـيٕگً – ميٕؼاوتيٍي – پٌٛي ػاوتيٍي – ِبوـٚػاوتيٍي  ٚغيـٖ 1
مبػت
 – 19تِٛٛؿ٘بي ثب ِٕيبء امتغٛأي  ٚغيـ امتغٛأي  1مبػت
ِ – 20يٛفيت اميفيىبْ پييـٔٚؼٖ – تِٛٛؿ٘بي ػْالٔي  1مبػت
 – 21مٕؼؿن وّپبؿتّٕت لؼاِي  ٚعٍفي مبق – وبؿپبي ت 1 ًٔٛمبػت
 – 22پٌٛيِٛيٍيت – مـثـاي پبٌني  1مبػت
 – 23اؿتٛپؼي ػؿ مبيـ اِـاُ امتغٛاْ ِ ٚفبًٍ  2مبػت
ٔ – 24ىـٚفآمپتيه مـ امتغٛاْ ؿاْ ػؿيچٗ ٘ب – امتٛآؿتـيت ِفًَ ؿاْ ػؿ ثبٌغيٓ (ٔىـٚف آمپتيه مـ ٌ ٚغقه اپي فيق امتغٛاْ
ؿاْ ػؿيچٗ ٘ب  2مبػت
ّ – 25بيؼبت آـاف ىبٔٗ – ىبٔٗ ِٕزّؼ – آؿٔذ تٕيل ثبفاْ  1مبػت
 – 26امتئٛوٕؼؿيت ػينىبْ – ػؿؿفتگي ِبػؿفاػي ويىه – امىٚٛىالتـامتئٛآؿتـيت فأ 1 ٛمبػت

تيًاريٓاي سَاٌ ٔ سايًاٌ
تؼؼاػ ٚاصؼ4 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي (  68مبػت) 4
مـفًَ ػؿٚك:
اٌف – ِبِبئي:
 – 1تؼـيف ػٍُ ِبِبئي  ٚآِبؿ صيبتي  1مبػت
 – 2تيـيش ػمتگبٖ تٕبمٍي  1مبػت
 – 3فيقيٌٛٛژي لبػؼگي  ٚتغّه گؾاؿي  1مبػت

 – 4تغُ گيٕيؼٖ ىؼٖ ،الٔٗ گقيٕي ،مبعتّبْ رفت  ٚپـػٖ ٘ب  1مبػت
 – 5فيقيٌٛٛژي رفت  1مبػت
 – 6ػالئُ  ٚؿٚىٙبي ِغتٍف تيغيٌ صبٍِگي  1مبػت
 – 7رٕيٓ ىٕبمي (ِـاصً ِغتٍف تىبًِ رٕيٕي ِ ٚمؼاؿ ِبيغ إِٓيٛتيه)  1مبػت
ِ – 8ؼبيٕٗ وٍيٕيىي فائ ٚ ٛگـفتٓ ىـس صبي  1مبػت
 – 9تغييـات فيقيٌٛٛژيىي ػٚؿاْ صبٍِگي  2مبػت
 – 10مبعتّبْ ٌگٓ  ٚأٛاع غيـ ٓجيؼي آْ  1مبػت
 – 11پـفأتبمي – ْٛپٛفيني – ْٛامتبمي – ْٛآٔگبژِبْ  1مبػت
ِ – 12ـالجتٙبي ػٚؿاْ ثبؿػاؿي  ٚىىبيبت ِغتٍف ػٚؿاْ صبٍِگي (ِٕزٍّٗ امتفـاغٙب)  2مبػت
 – 13فيقيٌٛٛژي فايّبْ ٔ ٚيبٔٗ ٘بي آْ  1مبػت
 – 14ميـ فايّبْ ٓجيؼي ٓ ٚـف أزبَ فايّبْ ٓجيؼي  1مبػت
ِ -15ـالجتٙبي ػٚؿاْ ثؼؼ اف فايّبْ  1مبػت
 – 16فايّبْ ّٔبيو تٗ  1مبػت
 – 17فايّبْ ػؿ ّٔبييٙبي پل مـي عٍفي ،پييبٔيٍٛ ،ؿت  ٚىبٔٗ  1مبػت
 – 18تضـيه فايّبٔي  1مبػت
 – 19ػينتٛىي فايّبٔي (أمجبّبت پبتٌٛٛژيه ،تٕگي ٌگِٓ ،بوـٚفِٚيِ ،بٌفـِبميٙٔٛبّٔ ،بييٙبي غيـ ٓجيؼي  2 )...مبػت
 – 20فرـرٕيٓ  ٚؿٚىٙبي ثـؿمي مالِت رٕيٓ  1مبػت
 – 21فايّبْ فٚػؿك ،صبٍِگي ثؼؼ اف تـَ  1مبػت
 – 22تبعيـ ؿىؼ ػاعً ؿصّي  1مبػت
 – 23چٕؼ لٍٛئي  1مبػت
 – 24عٔٛـيقيٙبي مٗ ِب٘ٗ م َٛصبٍِگي (رؼا ىؼْ رفت ،رفت مـؿا٘ي)  2مبػت
 -25أٛاع رفت ٔ ٚبٕ٘زبؿيٙبي رفت  ٚثٕؼ ٔبف  1مبػت
 – 26ػٛاؿُ ثؼؼ اف فايّبْ (ػفٔٛت ،عٔٛـيقي تـِٚجٛفٍجيت 2 )...مبػت
 – 27ػؼَ تزبٔل گـ٘ ٖٚبي عٔٛي  1مبػت
 – 28ػؼَ تزبٔل گـ٘ ٖٚبي عٔٛي  1مبػت
ٚ – 29اويٚ َٛفٛؿمپل  1مبػت

 – 30مقاؿيٓ  ٚأٛاع آّْ ،بيؼبت وبٔبي فايّبٔي ،ػًٍ ٘ينتـوتِٛي ثؼؼ اف فايّبْ  2مبػت
٘ – 31يؼؿإِٓيٛك ،اٌٚيگٛإِٓيٛكٔ ،بٕ٘زبؿيٙبي رٕيٕي (٘يؼؿٚمفبي ،آٔبٔنفبيِٕٕ ،گٛمً 1 )...مبػت
 – 32ثيّبؿيٙبي ٘يپـتبٔني ٛػٚؿاْ صبٍِگي  2مبػت
 – 33پبؿگي فٚػؿك وينٗ آة  1مبػت
 – 34ثيّبؿيٙبي لٍجي  ٚمينتُ اػؿاؿي ػؿصبٍِگي  1مبػت
 – 35ػيبثت  ٚصبٍِگي  1مبػت
 – 36ممٔ ٘ب  1مبػت
 – 37صبٍِگي عبؿد اف ؿصّي  1مبػت
 – 38اصيبء ٔٛفاػ  1مبػت
ة – فٔبْ:
ِ – 39ؼبيٕبت وٍيٕيىي  ٚثـؿميٙبي پبؿاوٍيٕيىي ػؿ ثيّبؿيٙبي فٔبْ  1مبػت
 – 40ثٍٛؽ  ٚيبئنگي  1مبػت
 – 41ػينّٕٛؿٖ  1مبػت
 -42ثيّبؿيٙبي ٚ ٌٚٛٚٚاژْ  1مبػت
ٚ – 43اژٔيت ٘ب  ٚمـٚينيتٙب  1مبػت
 – 44ثيّبؿيٙبي عٛه عيُ ػ٘بٔٗ ؿصُ  ٚرنُ ؿصُ
(ىبًِ پٌٛيپٙب ٘ ٚيپـپالفيٙب)  2مبػت
 – 45ثيّبؿيٙبي ثؼعيُ ػ٘بٔٗ ؿصُ (ىبًِ تٙيٗ  ٚثـؿمي امّيـ ،ثيٛپني)  1مبػت
 – 46ثيّبؿيٙبي ثؼعيُ رنُ ؿصُ ٘ ٌٌٗٛ ٚب  1مبػت
 – 47تِٛٛؿ٘بي عٛه عيُ تغّؼاْ  1مبػت
 – 48تِٛٛؿ٘بي ثؼعيُ تغّؼاْ  1مبػت
 – 49عٔٛـيقيٙبي غيـ ٓجيؼي فٔبٔٗ  1مبػت
 – 50ػفٔٛتٙبي ٌگٓ  1مبػت
 – 51إِٓٛؿٖ  2مبػت
ٔ – 52بفائي  2مبػت
 – 53آٔؼِٚتـيٛف  1مبػت

 – 54مً ػمتگبٖ تٕبمٍي  1مبػت
ٔ – 55بٕ٘زبؿيٙبي ِبػؿفاػي ػمتگبٖ تٕبمٍي  1مبػت
 -56ؿٚىٙبي رٍٛگيـي اف صبٍِگي  2مبػت

تيًاريٓاي كٕزكاٌ
تؼؼاػ ٚاصؼ5 6 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي (  102مبػت)
پيو ٔيبفٔ :ؼاؿػ
مـفًَ ػؿٚك:
ٛٔ – 1فاػ ٓجيؼي  2مبػت
ٛٔ – 2فاػ ٔبؿك ٛٔ ٚفاػاْ  ٚLGA SSGAغيـٖ  1مبػت
ِ– 3ـالجت اف ٔٛفاػ ٓجيؼي  1مبػت
ِ – 4ـالجت اف ٔٛفاػ ٔبؿك  1مبػت
 -5آمفيىني ٔٛفاػاْ ِ ٚنبئً تٕفني ٚيژٖ ٔٛفاػاْ  ٚػٛاؿُ
ٔبىي اف اونيژْ ػؿِبٔي  2مبػت
 -6اصيبء ٔٛفاػ  ٚوٛػن  1مبػت
 – 7فيقيٛپبتٌٛٛژي – اتيٌٛٛژي  ٚػؿِبْ فؿػي  3مبػت
 – 8ؿىؼ  ٚ ّٛٔ ٚاعتالالت آْ (اف فٔؼگي رٕيٕي تب مٓ ثٍٛؽ)  3مبػت
 – 9اصتيبربت ؿٚفِـٖ ثٗ ِٛاػغؾائي ٚ ٚيتبِيٕٙب  2مبػت
 – 10ىيـِبػؿ  1مبػت
 – 11تغؾيٗ ىيـعٛاؿاْ  ٚوٛػوبْ  2مبػت
 – 12مٛء تغؾيٗ  2مبػت
 – 13امٙبٌٙبي ِقِٓ  ٚمٕؼؿِٙبي مٛء رؾة  2مبػت
 – 14وّجٛػ ٚيتبِيٕٙب (آٚيتبِيٕٛف)  1مبػت
 – 15ثٙؼاىت ٓ ٚت پييگيـي ػؿ آفبي  4مبػت
 – 16ػفٔٛت ٘بي ٔٛفاػاْ  2مبػت

 – 17ػفٔٛت ٘بي ػاعً ؿصّي  1مبػت
 – 18امٙبي  ٚامتفـاؽ  ٚػف ٘يؼؿاتبمي ْٛثبتٛرٗ عبً ثٗ پييگيـي  3مبػت
 – 19آة  ٚاٌىتـٌٚيتٙب ثبتٛرٗ عبً ثٗ ػؿِبْ ثب  2 ORSمبػت
 – 20ثيّبؿيٙبي ىبيغ ژٔتيه ِ ٚتبثٌٛيه  3مبػت
ِ – 21نبئً عبً مينتُ اػَبة  ٚػْالت ػؿ ٔٛفاػاْ  ٚوٛػوبْ ِ ٚنبٌٗ  2Flappy infantمبػت
ِٕٕ – 22ژيت  ٚآٔنفبٌيت  2مبػت
 – 23تيٕذ ػؿ ٔٛفاػاْ  ٚوٛػوبْ  1مبػت
 – 24مً  2مبػت
 – 25ميبٖ مـفٗ  1مبػت
 – 26ػيفتـي  1مبػت
 – 27وقاف  1مبػت
 – 28فٍذ آفبي  1مبػت
 – 29مـعه  1مبػت
 – 30مبيـ ثيّبؿيٙبي ثخٛؿي صبػ ػؿ وٛػوبْ (غيـ اف مـعه)  1مبػت
 – 31اٚؿي 1 ْٛمبػت
٘ – 32پبتيت :ػًٍ  ٚػٛاؿُ آْ ػؿ ٔٛفاػاْ  ٚوٛػوبْ  1مبػت
 – 32تيفٛئيؼ  1مبػت
 – 34ثـٚمٍٛف  1مبػت
 – 35ػفٔٛت ٘بي اػؿاؿي  1مبػت
 – 36ثيّبؿيٙبي أگٍي ىبيغ ػؿ آفبي  2مبػت
 – 37ػفٔٛتٙبي ػمتگبٖ تٕفني فٛلبٔي  2مبػت
 – 38ػفٔٛتٙبي ػمتگبٖ تٕفني تضتبٔي  3مبػت
 – 39آمُ  1مبػت
 – 40گٍِٛـٌٔٛٚفـيت صبػ  ٚمٕؼؿٔ َٚفـٚتيه صبػ  1مبػت
ٔ – 41بٕ٘زبؿيٙبي ىبيغ ػؿ ػمتگبٖ لٍت  ٚػـٚق ٔ ٚبؿمبئي لٍت  3مبػت
 – 42ؿِٚبتينُ صبػ ِفٍَي  1مبػت

 – 43آؿتـيت ؿِٚبتٛئيؼ ٌٛ ٚپٛك اؿيتّبت 1 ٛمبػت
 – 44امتئِٛيٍيت صبػ ،مٌٍٛيت  1مبػت
 – 45آؿتـيت ٘بي صبػ  1مبػت
ِ – 46نبئً عبً آٌـژي  ٚايّٕي ػؿ وٛػوبْ ٛٔ ٚفاػاْ  1مبػت
 – 47ثيّبؿيٙبي ىبيغ پٛمت ػؿ ىيـعٛاؿاْ  ٚوٛػوبْ  1مبػت
 – 48ػيبثت وٛػوبْ ٛٔ ٚفاػاْ  2مبػت
٘ – 49يپٛتيـٚئيؼي  1مبػت
 – 50اعتالالت ِتبثٌٛينُ وٍنيُ ٚ ٚيتبِيٓ (ػ) ػؿ ٔٛفاػاْ  ٚىيـعٛاؿاْ ؿاىيتينُ٘ ،يپٛوٍنّي  2مبػت
ِ -51نبئً عبً ػمتگبٖ اػؿاؿي  ٚتٕبمٍي ٔٛفاػاْ  ٚوٛػوبْ ثب تبويؼ ثـ ػمتگبٖ تٕبمٍي ِج 1 ُٙمبػت
 – 52ثيّبؿيٙبي عٔٛـيقي ػٕ٘ؼٖ  1مبػت
ٔ – 53بؿمبئي لٍت ػؿ ٔٛفاػاْ  ٚوٛػوبْ  1مبػت
 -54وُ عٔٛيٙب  2مبػت
 – 55ىٛن  ٚاغّبء  1مبػت
 – 56صٛاػث ِ ٚنِّٛيتٙب  ٚاٍٛي پييگيـي آٔٙب  1مبػت
 – 57ثيّبؿيٙبي ثؼعيُ ىبيغ ػؿ وٛػوبْ  2مبػت
 - 58ثيّبؿيٙبي ىبيغ ؿٚأي  ٚؿفتبؿي ػؿ وٛػوبِْ ،يىالت آِٛفىي وٛػوبْ ،ثٙؼاىت ؿٚأي آفبي  ٚػمت ِبٔؼگي ؽٕ٘ي 2
مبػت
 - 59احـ ػاؿ٘ٚب ثـ ؿٚي رٕيٓ ٛٔ ٚفاػ  1مبػت
 – 60تٛػٖ ٘بي ىىّي ػؿ آفبي  1مبػت
 – 61رٕيٓ  ٚاؿتجبٓ ِتمبثً آْ ثب ِبػؿ  1مبػت
 – 62ثيّبؿيٙبي تٕفني ػؿ ٔٛفاػاْ  1مبػت
 – 63اعتالالت ىبيغ ِتبثٌٛيىي ػؿ ٔٛفاػاْ (غيـ اف وٍنيُ)  2مبػت
 – 64وٛتب٘ي لؼ  1مبػت
 – 65ثيّبؿيٙبي ػْالٔي ػؿ وٛػوبْ  2مبػت
٘ – 66يپـتبٔني ْٛػؿ وٛػوبْ  1مبػت
 – 67امتفـاؽ ػؿ ٔٛفاػاْ  ٚوٛػوبْ  1مبػت

تيًاريٓاي رٔاَي
تؼؼاػ ٚاصؼ7 2 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي (  34مبػت)
مـفًَ ػؿٚك:
 – 1تؼـيف  ٚوبؿثـػ  ٚصٛفٖ ػًّ ؿٚأپقىىي  1مبػت
ٛٔ – 2ؿٚىيّي ٛٔ ٚؿٚفيقيٌٛٛژي ؿفتبؿ  1مبػت
٘ – 3يزبٔٙب  ٚامتـك  1مبػت
ٔ – 4ظـيبت ِغتٍف ػؿ ِٛؿػ مبعتبؿ ؿٚاْ  ٚؿىؼ ؿٚأي أنبْ (اىبؿٖ اي ثٗ ٔظـيبت پيبژٖ ،اؿيىن ،ْٛيبػگيـي  ٚتضٍيٍي)  2مبػت
ِ – 5ىبٔينّٙبي ػفبػي  1مبػت
 – 6اٍٛي َِبصجٗ  ٚاؿفيبثي ػؿ ؿٚأپقىىي  1مبػت
ٔ – 7يبٔٗ ىٕبمي ثيّبؿيٙبي ؿٚأي  1مبػت
 – 8گـفتٓ ىـس صبي  ٚاِتضبْ ّٚؼيت ؿٚأي ثيّبؿ  1مبػت
ٓ – 9جمٗ ثٕؼي ثيّبؿيٙبي ؿٚأي  1مبػت
ِ– 10جبٔي مبيىٛفبؿِبوٌٛٛژي  ٚػؿِبٔٙبي ػْٛي ػؿ ؿٚأپقىىي  1مبػت
 – 11اعتالٌٙبي گـ ٖٚامىيقٚفـٔي  2مبػت
 – 12اعتالٌٙبي ػبٓفي  2مبػت
 – 13اعتالٌٙبي ػبٓفي  2مبػت
 – 14اعتالٌٙبي ِـث ٓٛثٗ امتـك  ٚمٛأش  1مبػت
 – 15اعتالٌٙبي تجؼيٍي  1مبػت
 – 16اعتالٌٙبي تزـثٗ اي  1مبػت
 – 17اعتالٌٙبي وبؽة ٘ ٚيپٛوٕؼؿيب  1مبػت
 – 18اعتالٌٙبي ىغَيتي  2مبػت
 – 19مٕؼؿِٙبي ؿٚأي ػِْ ٛغق  1مبػت
 – 20اعتالٌٙبي ؿٚاْ – تٕي  1مبػت
ِ – 21غق  ٚؿفتبؿ رٕني ،پبمغٙبي فيقيٌٛٛژيه رٕنيِ ،ـاصً ِغتٍف

ؿفتبؿ رٕني  1مبػت
 -22اعتالٌٙب  ٚأضـافبت رٕني  2مبػت
ٚ – 23اثنتگي ػاؿٚئي  1مبػت
 – 24اٍٛي اِتضبْ ؿٚأپقىىي وٛػن  1مبػت
 – 25وٍيبتي اف ؿٚأپقىىي وٛػن  2مبػت
 – 26آىٕبئي ثب ؿٚىٙبي ِغتٍف ػؿِبٔٙبي ؿٚأيٕبعتي ػؿ ؿٚأپقىىي  2مبػت

پشػكي لإََي ٔ يظًٕييتٓا
تؼؼاػ ٚاصؼ68 2 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي (  34مبػت)
پيو ٔيبفٔ :ؼاؿػ
٘ؼف:
مـفًَ ػؿٚك 34 ( :مبػت)
 -1وٍيبت پقىىي لبٔٔٛي ٓ ٚت وبؿ  1مبػت
 – 2اٍٛي اعاللي ،لٛأيٓ ِ ٚمـؿات ِـث ٓٛثٗ اىتغبي پقىىي  3مبػت
ِ – 3ـگ ىٕبمي  3مبػت
 – 4تؼييٓ ٘ٛيت  ٚىٕبمبئي ثمبيب  ٚآحبؿ أنبٔي  3مبػت
 -5عفگي ٘ب  2مبػت
ِ – 6نبئً رٕني  3مبػت
 – 7تـِِٛبتٌٛٛژي:
وٍيبت ّ ٚـة  ٚرـس  2مبػت
صٛاػث  ٚتَبػفبت  2مبػت
گـِب  ٚمـِب  2مبػت
تيؼيؼبت  ٚاٌىتـينيتٗ  1مبػت
مـ ٍ ٚؼا  1مبػت
ِ – 8نِّٛيت ٘ب:

ِنِّٛيت ثب ميبٔٛؿ آؿمٕيهِ ،يتمبت ري 1 ٖٛمبػت
ِنِّٛيت ثب ِٛاػ ِغؼؿ  2مبػت
ِنِّٛيت ثب مّ َٛصيٛأي  2مبػت
ِنِّٛيت ثب ِيتمبت ٔفتي  1مبػت
ِنِّٛيت ثب اونيؼ ػ ٚوـثٓ  1مبػت
ِنِّٛيت ثب صيـٖ ويٙب  1مبػت
ِنِّٛيت ثب مـة  1مبػت
ِنِّٛيت ثب ثٕقي (صالٌٙب)  1مبػت
عطـات ػّؼٖ گـػ  ٚغجبؿ (پِٕٛٛؤٛيٛف٘ب)  1مبػت

تٓساػت ػًٕيي ()5
(اپيسييٕنٕژي تيًاريٓاي ػايغ زر ايزاٌ)
تؼؼاػ ٚاصؼ2 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي 14 – 5
پيو ٔيبفٔ :ؼاؿػ
مـفًَ ػؿٚك 14 ( :مبػت)
ثؼؼا اؿمبي عٛا٘ؼ ىؼ.

تاريد ٔ اذالق پشػكي
تؼؼاػ ٚاصؼ2 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي
پيو ٔيبفٔ :ؼاؿػ 44
٘ؼف٘ :ؼايت  ٚتؼٍيُ ػأيزٛيبْ ثـاي ؿميؼْ ثٗ اٍٛي اعاللي ِ ٚؼٕٛي صـفٗ پقىىي
مـفًَ ػؿٚك 34 ( :مبػت)
ثؼؼا ػاػٖ عٛا٘ؼ ىؼ.

تاريد ٔ اذالق پشػكي
تؼؼاػ ٚاصؼ2 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي
پيو ٔيبفٔ :ؼاؿػ
مـفًَ ػؿٚك:
تبؿيظ ػِّٛي پقىىي  2مبػت
تبؿيظ پقىىي ايـاْ (لجً افامالَ  ٚػٚؿاْ تّؼْ امالِي)  6مبػت
ِؼـفي ثـگقيؼٖ ٘بئي اف ِت ْٛپقىىي  2مبػت
ػؿ تّؼْ امالِي ِخً:
٘ؼايت اٌّتؼٍّيٓ في ٓت
لبْٔٛ
اٌضبٚي
ؽعيـٖ عٛاؿفِيب٘ي
چٙبؿ ِمبٌٗ ػـّٚي
تؼـيف  ٚىـس ػٍُ اعالق  1مبػت
اعالق ِ ٚجبٔي اعاللي ػؿ صـفٗ پقىىي ؿىتٗ ٘بي ِغتٍف پقىىي  4مبػت
ؿٚاثٔ پقىه  ٚثيّبؿ  ٚعبٔٛاػٖ ا( ٚؿاف ػاؿي صـفٗ اي)  6مبػت
ِجبٔي فمٙي ػؿ ؿىتٗ ٘بي ِغتٍف پقىىي (پقىىي ػِّٛي ،فٔبْ ِ ٚبِبئي
ؿٚاْ پقىىي ،رـاصي  ٚػاعٍي  ٚآفبي 2 )....مبػت
ثـؿمي ِنبئً عبً پقىىي  ٚػيؼگبٖ امالَ ػؿ اؿتجبٓ ثب آٔٙب (پئٛؼ ػِْ ،ٛنبئً ژٔتيىي ،ثبٔه امپـَ ،فبٍٍٗ گؾاؿي ثيٓ
صبٍِگي ،ممٔ رٕيٓ ،ػميُ مبفي ،تٍميش َِٕٛػي) 8 .مبػت
وٍيبتي ػؿثبؿٖ ِـگ (رٕجٗ ٘بي پقىىي  ٚفٍنفي ِـگ)  2مبػت
مٛگٕؼٔبِٗ ٘ب  1مبػت

جُاب آلاي زكتز فزيسٌٔ ػشيشي

طزپزطت گزِٔ پشػكي ػٕرايؼاني تزَايّ ريشي
ثب مالَ
اصتـاِب صنت االِـ ثٗ پيٛمت ػٕٛاْ مـفٍَٙبي ػؿك اپيؼِيٌٛٛژي ثيّبؿيٙبي ىبيغ ػؿ ايـاْ اؿمبي ِي گـػػ( .ثٙؼاىت ػِّٛي
)5
 – 1اپيؼِيٌٛٛژي  ٚوٕتـي ِبالؿيب.
 – 2اپيؼِيٌٛٛژي  ٚوٕتـي ٌييّبٔيٛف٘ب
 – 3اپيؼِيٌٛٛژي  ٚوٕتـي مً
 – 4اپيؼِيٌٛٛژي  ٚوٕتـي رؾاَ
 – 5اپيؼِيٌٛٛژي  ٚوٕتـي صَجٗ  ٚمبيـ تجٙبي ؿٚػٖ اي
 -6اپيؼِيٌٛٛژي  ٚوٕتـي ٘پبتيت ٘بي ٚيـٚمي
 – 7اپيؼِيٌٛٛژي  ٚوٕتـي ثيّبؿيٙبي ِمبؿثتي
 – 8اپيؼِيٌٛٛژي  ٚوٕتـي وـِٙبي ِٕتمٍٗ ثٛميٍٗ عبن (آمىبؿيل – وـَ لالثؼاؿ – تـيىٛمفبي)
 – 9اپيؼِيٌٛٛژي  ٚوٕتـي آِيجيبف  ٚژيبؿػيبف
 – 10اپيؼِيٌٛٛژي  ٚوٕتـي ثيّبؿيٙبي امٙبٌي
 – 11اپيؼِيٌٛٛژي  ٚوٕتـي ثـٚمٍٛف
 – 12اپيؼِيٌٛٛژي  ٚوٕتـي ٚثب
 – 13اپيؼِيٌٛٛژي  ٚوٕتـي ٘بؿي
 – 14اپيؼِيٌٛٛژي  ٚوٕتـي ػيبثت
 – 15اپيؼِيٌٛٛژي  ٚوٕتـي مـٓبٔٙب
 – 16اپيؼِيٌٛٛژي  ٚوٕتـي افػيبػ فيبؿ ع ْٛىـيبٔي
 – 17اپيؼِيٌٛٛژي  ٚوٕتـي ثيّبؿيٙبي وُ عٔٛي ػٍْٗ لٍت
 – 18اپيؼِيٌٛٛژي  ٚوٕتـي ثيّبؿيٙبي ؿِٚبتينّي  ٚؿِٚبتينُ لٍجي
رئيض يحتزو زاَؼگاِ  /زاَؼكسِ ػهٕو پشػكي ٔ ذسيات تٓساػتي زرياَي ( ...طزاطز كؼٕر)
مالَ ػٍيىُ
ثؼيٕٛميٍٗ َِٛثٗ ٘فتبػ ٘ ٚيتّيٓ رٍنٗ گـ ٖٚپقىىي ىٛؿاي ػبٌي ثـٔبِٗ ؿيقي ِٛؿط  78 /3/17رٙت امتضْبؿ  ٚالؼاَ
ِمتْي اثالؽ ِي گـػػ.

ثـامبك َِٛثٗ ٘فتبػ ٘ ٚيتّيٓ رٍنٗ گـ ٖٚپقىىي ىٛؿاي ػبٌي ثـٔبِٗ ؿيقي ِٛؿط  ،78 /3/17اف ٔيّنبي اٚي مبي تضَيٍي
 78 /79ثٗ ثؼؼ الفَ امت ػؿٚك ثبوتـي ىٕبمي ٚ ٚيـٚك ىٕبمي ثطٛؿ ِنتمً رٙت ػأيزٛيبْ ػٚؿٖ ػوتـاي ػِّٛي
پقىىي ،ػٔؼأپقىىي  ٚػاؿٚمبفي اؿائٗ ىٔٛؼ ّٔ ٚـات آٔٙب ثَٛؿت ِزقا ثب وؼ ِنتمً ػؿ وبؿٔبِٗ ػأيز ٛػؿد گـػػ.

پشػكي
28 – 1
28 – 2
28 – 3

كس زرص
زَساَپشػكي
09 – 1
09 – 2
09 – 3

زارٔطاسي
19 – 1
19 – 2
19 – 3

َاو زرص
ثبوتـي ىٕبمي
ٚيـٚك ىٕبمي
ِيىـٚة ىٕبمي

تؼساز ٔاحس
3
1
1

َٕع ٔاحس
ٔظـي
ٔظـي
ػٍّي

ؿاي ٍبػؿٖ ػؿ ٘فتبػ ٘ ٚيتّيٓ رٍنٗ گـ ٖٚپقىىي ىٛؿاي ػبٌي ثـٔبِٗ ؿيقي اف ٔيّنبي اٚي مبي تضَيٍي  78 – 79الفَ
االرـا امت78 /4/9 .
ػوتـ ِضّؼ  ٚرگبٔي
ػثيـ گـ ٖٚپقىىي ىٛؿايؼبٌي ثـٔبِٗ ؿيقي
ؿٛٔٚىت:
 مـپـمت ِضتـَ گـ ٖٚپقىىي ىٛؿاي ػبٌي ثـٔبِٗ ؿيقي رٕبة آلبي ػوتـ ٔٛصي رٙت امتضْبؿ ِؼبِ ْٚضتـَ آِٛفىي رٕبة آلبي ػوتـ ثٙـاِي رٙت امتضْبؿ ِؼبِ ْٚضتـَ ػأيزٛيي  ٚفـٕ٘گي رٕبة آلبي ػوتـ غفٛؿي رٙت امتضْبؿ ِؼيـوً ِضتـَ اِٛؿ ػأيزٛيبْ ػاعً رٙت امتضْبؿ ِؼيـوً ِضتـَ اػاؿٖ فبؿؽ اٌتضَيالْ رٙت امتضْبؿ ػثيـ ِضتـَ ىٛؿاي آِٛفه پقىىي  ٚتغََي رٙت امتضْبؿ ػثيـِضتـَ ىٛؿاي آِٛفه ػٔؼأپقىىي  ٚتغََي رٙت امتضْبؿ ػثيـ ِضتـَ ىٛؿاي آِٛفه ػاؿٚمبفي  ٚتغََي رٙت امتضْبؿ ػثيـِضتـَ ىٛؿاي ػبٌي ثـٔبِٗ ؿيقي رٕبة آلبي ػوتـ ٔبئيٕي رٙت امتضْبؿ ػثيـ ِضتـَ ىٛؿاي ٔظبؿت ،اؿفىيبثي  ٚگنتـه ػأيگبٖ ٘بي ػٍ َٛپقىىي رٙت امتضْبؿ ِؼبِ ْٚضتـَ آِٛفىي ػأيگبٖ آفاػ امالِي رٕبة آلبي ػوتـ يضيٛي رٙت امتضْبؿ ؿئيل ِضتـَ ِـوق ِطبٌؼبت  ٚتٛمؼٗ آِٛفه پقىىي رٕبة آلبي ػوتـ گٛىٗ گيـ رٙت امتضْبؿ ٌ ٚضبظ ّٔٛػْ ػؿ ثبفٔگـيثـٔبِٗ

اصالحات ٔ تغييزات زر تزَايّ آيٕسػي زٔرِ زكتزي ػًٕيي پشػكي
يصٕب جهظّ  292يٕرخ  1373/11/9ػٕراي ػاني تزَايّ ريشي
اٌفٚ :اصؼ ػؿمي اٍٛي وٍي تغؾيٗ ( ٚ 2اصؼٔظـي)

ثٕؼ ِ 12ـث ٓٛثٗ ٔيـيبت ػٍّي اف ثغو چٙبؿَ ثٗ ثغو اٚي (ٔمو  ٚاّ٘يت تغؾيٗ) ِٕتمً گـػيؼ  ٚثزبي آْ ثٕؼي تضت ػٕٛاْ
ٔمو ىيـ ِبػؿ ػؿ تبِيٓ ٔيبفِٕؼيٙبي غؾائي ٔٛفاػاْ  ٚىيـعٛاؿاْ (  1مبػت) افقٚػٖ گـػيؼ.
ةٚ :اصؼ ػؿمي ثٙؼاىت ػِّٛي ( 1اٍٛي عؼِبت ثٙؼاىتيٚ 2( :اصؼٔظـي)
ثٕؼ  8ثيـس فيـ اٍالس گـػيؼ.
وٍيبت ػؿثبؿٖ ِـالجتٙبي ثٙؼاىتي ِبػؿاْ  ٚوٛػوبْ (لجً اف مٓ ِؼؿمٗ  ٚثؼؼ اف مٓ ِؼؿمٗ) ثب تبويؼ ثـ اِٛؿ رّؼيتي  ٚفبٍٍٗ
گؾاؿي ثيٓ ِٛاٌيؼ ٔ ٚمو ىيـ ِبػؿ ػؿ آْ (  2مبػت).
پٚ :اصؼ ػؿمي ثٙؼاىت ػِّٛي  2ثغو اپيؼِيٌٛٛژي  ٚوٕتـي ثيّبؿيٙبي امٙبٌي ثٕؼ٘بي  15 ٚ 14چٕيٓ اٍالس ىؼ:
ثٕؼ  :14ػؿِبْ امٙبي ثبتٛرٗ ثٗ پييگيـي افػف ٘يؼؿاتبمي ٚ ْٛػؿِبْ ػف٘يؼؿاتبمي( ْٛمـِٙبي ٚؿيؼي – مـِٙبي عٛؿاوي –
 ٚORSػاليً تبحيـ ٔ ٚض ٖٛوبؿثـػ آْ) ٔ ٚمو ىيـ ِبػؿ ،ؿژيّٙبي غؾائي آٔتي ثيٛتيىٙب  ٚػاؿ٘ٚبي ّؼ امٙبي (  2مبػت).
ثٕؼ ٔ« :15مو ىيـ ِبػؿ ،آِٛفه ثٙؼاىت ،ثٙؼاىت ِٛاػ غؾائي ،ثٙنبفي ِضئ ِ ٚجبؿفٖ ثب ِگل ػؿ پييگيـي  ٚوٕتـي
ثيّبؿيٙبي امٙبٌي ( 1مبػت).
تٚ :اصؼ ػؿمي ثٙؼاىت ػِّٛي ( 3ثٙؼاىت عبٔٛاػٖ  ٚاِٛؿ رّؼيتيٚ 2 ( :اصؼ ٔظـي) ثٕؼ٘بي  14 ٚ 13 ٚ 12 ٚ 8 ٚ 7ثيـس فيـ
اٍالس گـػيؼ:
ثٕؼ  :7ثٙؼاىت ِ ٚـالجتٙبي پيو اف افػٚاد  ٚلجً اف ػٚؿاْ ثبؿػاؿي  ٚآِبػٖ مبفي رٙت ىيـػ٘ي (  1مبػت).
ثٕؼ « :8وٍيبت صبٍِگي ،ػالئُ ثبؿػاؿي ،ثٙؼاىت ِ ٚـالجتٙبي ػٚؿاْ ثبؿػاؿي  ٚآِبػٖ مبفي ِبػؿ ثـاي ىيـػ٘ي ِٛفك  ٚتبحيـ آْ ثـ
مالِت ِبػؿ ٛٔ ٚفاػ  ٚوب٘و ِـگ ِ ٚيـ آٔبْ (  4مبػت)».
ثٕؼ  :12ايٓ ثٕؼ ثٗ ػ ٚلنّت ِزقا تفىيه گـػيؼ.
 – 1ثٙؼاىت ِ ٚـالجت ٔٛفاػاْ ٓجيؼت ثب تبويؼ ثـ ُ٘ اتبلي ِبػؿ  ٚوٛػن (  1مبػت).
 – 2ثٙؼاىت ِ ٚـالجت ٔٛفاػاْ ٔبؿك  ٚآميت پؾيـ (  1مبػت).
ثٕؼ  :13فِبْ آْ اف  3مبػت ثٗ  4مبػت افقايو ػاػٖ ىؼ  ٚثـاي تبِيٓ فِبْ ِٛؿػ ٔيبف (  1مبػت) اف ثٕؼ  14ؿىؼ  ٚتىبًِ وبمتٗ
ىؼ .مـفًَ پيو ثيٕي ىؼٖ ثٕؼ  – 13ثؼيٓ ىـس امت:
تغؾيٗ ٔٛفاػ  ٚىيـعٛاؿ (  4مبػت) ،ىبًِ:
 فٛايؼ ىيـ ِبػؿ (  1مبػت) تغؾيٗ ٓجيؼي ٔٛفاػ  ٚىيـعٛاؿ (ىيـِبػؿ  ٚغؾاي تىّيٍي)  2مبػت تغؾيٗ َِٕٛػي  ٚفيبٔٙبي آْ (  1مبػت).ثٕؼ  :14فِبْ آْ اف  3مبػت ثٗ  2مبػت تمٍيً يبفتٗ  ٚايٓ  1مبػت ثـاي تبِيٓ فِبْ ِٛؿػ ٔيبف ثٕؼ  13ػؿٔظـ گـفتٗ ىؼٖ امت.
تٚ :اصؼ ػؿمي ثيّبؿيٙبي فٔبْ  ٚفايّبْ ( ٚ 4اصؼ ٔظـي)
ػؿ ايٓ ٚاصؼ ػؿمي ثٕؼ٘بي  56 ٚ 26 15 ٚ 9ثٗ ىـس فيـ اٍالس گـػيؼ.
ثٕؼ  :9تغييـات فيقيٌٛٛژيىي ػٚؿاْ صبٍِگي ثب تبويؼ ثـ تغييـات پنتبْ (  2مبػت)

ثٕؼ ِ :15ـالجتٙبي ػٚؿاْ ثؼؼ اف فايّبْ ثب تبويؼ ثـ ُ٘ اتبلي ِبػؿ ٛٔ ٚفاػ  ٚآِٛفه ؿٚىٙبي ٍضيش ىيـػ٘ي ،ػٚىيؼْ  ٚؽعيـٖ
وـػْ ( 2مبػت).
ثٕؼ  :26ػٛاؿُ ثؼؼ اف فايّبْ (ػفٔٛت ،عٔٛـيقي ،تـِجٛفٍجيت  ٚؿفغ ِيىالت پنتبْ (  2مبػت).
ثٕؼ  :56ؿٚىٙبي رٍٛگيـي اف صبٍِگي ثب تبويؼ ثـ ٔمو ىيـِبػؿ ػؿ رٍٛگيـي اف ثبؿػاؿي (  2مبػت).
دٚ :اصؼ ػؿمي ثيّبؿيٙبي وٛػوبْٚ 6 ( :اصؼ ٔظـي)
ثٕؼ٘بي  59 ٚ 11 ٚ 10 ٚ 9 ٚ 8ثيـس فيـ اٍالس گـػيؼ:
ثٕؼ  :8فِبْ پيو ثيٕي ىؼٖ ثـاي ثٕؼ  8اف  3مبػت ثٗ  2مبػت تمٍيً يبفتٗ امت.
ثٕؼ  :9فِبْ پيو ثيٕي ىؼٖ ثـاي ايٓ ثٕؼ ٔيق اف  2مبػت ثٗ  1مبػت وب٘و يبفتٗ امت.
ثٕؼ ٔ :10مو ىيـ ِبػؿ ػؿ ؿىؼ  ٚثمبء وٛػن ثب تبويؼ ثـ رٕجٗ ٘بي ايٌّٛٛٔٛژيىي (  1مبػت).
ثٕؼ  :11تغؾيٗ ىيـعٛاؿاْ  ٚوٛػوبْ (ىيـ ِبػؿ ،غؾاي تىّيٍي  ٚتغؾيٗ َِٕٛػي) فِبْ (  2مبػت).
ثٕؼ  :59ثٗ ػ ٚثٕؼ تفىيه گـػيؼ:
 ىيـػ٘ي ػؿ ثيّبؿيٙبي ِبػؿ  ٚىيـعٛاؿ (  1مبػت) ِٛؿػ ٔيبف اف ثٕؼ  8تبِيٓ گـػيؼ. احـ ػاؿ٘ٚب ثـؿٚي رٕيٓ ٛٔ ٚفاػ  ٚىيـ ِبػؿ (  1مبػت)ّّٕب ػ ٚمـفًَ فيـ ٔيق ثٗ ثـٔبِٗ افقٚػٖ گـػيؼ وٗ يه مبػت ِٛؿػ ٔيبف ػ ٚمـ فًَ اف ثٕؼ  9تبِيٓ گـػيؼٖ امت.
 ثبٚؿ٘بي غٍٔ ػؿ ِٛؿػ ٔبوبفي ثٛػْ ىيـ ِبػؿ (  1مبػت) -صّبيت ٘بي ارتّبػي  ٚعبٔٛاػگي اف فٔبْ ىيـػٖ.

اصٕل كهي تغذيّ
تؼؼاػ ٚاصؼٚ 2 :اصؼ
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي (  24مبػت)
پيو ٔيبف :ثيٛىيّي
مـفًَ ػؿٚك:
ثغو اٚئ :مو  ٚاّ٘يت تغؾيٗ:
 ِمؼِِٗ :نبئً ِ ٚيىالت تغؾيٗ اي ػؿ ايـاْ  ٚرٙبْ – اّ٘يت تغؾيٗ ػؿ ثٙؼاىت  ٚػؿِبْ  ٚمالِت ربِؼٗ – ٔيـيبت ػٍّيِـث ٓٛثٗ غؾا  ٚتغؾيٗ
 اٍٛي وٍي تغؾيٗ – ا٘ؼاف – تبؿيغچٗ  ٚتؼبؿيف – تـويت ىيّيبئي ثؼْثغو ػِٛ – َٚاػ ِغؾي ِٕ ٚبثغ اٍٍي آٔٙب (  7مبػت)

وـث٘ ٛيؼؿاتٙب – چـثيٙب – پـٚتئيٓ
 أـژي – تؼـيف – ؿٚىٙبي أؼافٖ گيـي ٔ ٚيبف٘بي أـژي – تؼبػي أـژي آة  ٚاِالس ٚ ٚيتبِيٓ ٘بتّٛيش ايٕىٗ تبويؼ ِييٛػ اف وً ػلت پيو ثيٕي ىؼٖ  2مبػت رٙت «أـژي»  2 ٚمبػت رٙت تؼؿيل «آة  ٚاِالس ٚ
ٚيتبِيٕٙب» ػؿٔظـ گـفتٗ ىٛػ.
ثغو م – َٛىٕبعت غؾا (  2مبػت)
 گـ٘ ٖٚبي غؾائي (  2مبػت) ِٛاؿػ امتؼّبي  ٚامتفبػٖ اف رؼاٚي تغؾيٗ اي R.D.A, W.H.O-F.A.O رؼاٚي ِٛاػ غؾائي عبَ  ٚپغتٗ ثغو چٙبؿَ – ىٕبعت فـٕ٘گ ،مٕٓ  ٚػبػات غؾائي ِٕطمٗ اي ػؿ ؿاثطٗ ثب ّٚغ تغؾيٗ فـَ  ٚربِؼٗ  ٚتٕظيُ ثـٔبِٗ غؾائي ( 2مبػت)
 اثؼبػ ِغتٍف ػبػات غؾايي ربِؼٗتٕظيُ ثـٔبِٗ غؾائي ٔمو ثـٔبِٗ ؿيقي تغؾيٗ اٌٍٛي (ٔمو ػٌٚت – مبفِبٔٙبي ٍِي  ٚثيٓ اٌٍٍّي ػمت أؼؿوبؿ غؾا  ٚتغؾيٗ) ثبعتَبؿ ٔمو ىيـِبػؿ ػؿ تبِيٓ ٔيبفِٕؼيٙبي غؾائي ٔٛفاػاْ  ٚىيـعٛاؿاْ (  1مبػت)ثغو پٕزُ – تغؾيٗ گـ٘ ٖٚبي آميت پؾيـ (  6مبػت)
 ٔيبفِٕؼيٙبي تغؾيٗ اي ِبػؿاْ ػؿ ػٚؿاْ ثبؿػاؿي  ٚىيـػ٘ي ٔيبفِٕؼيٙبي تغؾيٗ اي ٔٛفاػاْ  ٚوٛػوبْ ٔيبفِٕؼيٙبي تغؾيٗ اي مبٌّٕؼاْثغو ىيُ – ؿٚىٙبي اؿفىيبثي ّٚغ تغؾيٗ (  4مبػت).
 ثـؿمي ثبٌيٕي ّٚغ تغؾيٗ ثـؿمي آٔتـٚپِٛتـيه ثـؿمي َِـف ِٛاػ غؾائي ثـؿمي ىيّيبئي ثـؿمي التَبػي – ارتّبػيثغو ٘فتُ – ثيّبؿيٙبي ٔبىي اف مٛء تغؾيٗ ٔ ٚض ٖٛپييگيـي اف آْ (  7مبػت)
ِ -خٍج ثيّبؿي فائي مٛء تغؾيٗ

 فمـ پـٚتئيٓ – أـژي (  –(P.E.Nوّغٔٛيٙبي تغؾيٗ اي (آ٘ٓ – اميؼفٌٛيه ٚيتبِيٓ  –(Bگٛاتـأؼِيه گقؿٚفتبٌي – ؿاىي تينُ – وّجٛػ ؿٚي امىٛؿثٛت – ثـثـي – پالگـ ّٔبيو اماليؼ٘بي ِـث ٓٛثؼالئُ مٛء تغؾيٗ رٙت ػأيزٛيبْثغو ٘يتُ – ثٙؼاىت ِٛاػ غؾائي (  2مبػت)
 اٍٛي ٔگٙؼاؿي ِٛاػ غؾائي اف ٔظـ صفع مالِت ِٛاػ ِغؾي – فـآيٕؼ – اتالف ِٛاػ غؾائي ِنِّٛيتٙبي ِٛاػغؾائي – 52ثيّبؿيٙبي عٔٛـيقي ػٕ٘ؼٖ  1مبػت
ٔ – 53بؿمبئي لٍت ػؿ ٔٛفاػاْ  ٚوٛػوبْ  1مبػت
 – 54وُ عٔٛيٙب  2مبػت
 – 55ىٛن  ٚاغّبء  1مبػت
 – 56صٛاػث ِ ٚنِّٛيت ٘ب  ٚاٍٛي پييگيـي آٔٙب  1مبػت
 – 57ثيّبؿيٙبي ثؼعيُ ىبيغ ػؿ وٛػوبْ  2مبػت
 – 58ثيّبؿيٙبي ىبيغ ؿٚأي ٚؿفتبؿي ػؿ وٛػوبِْ ،يىالت آِٛفىي وٛػوبْ،
ثٙؼاىت ؿٚأي آفبي  ٚػمت ِبٔؼگي ؽٕ٘ي  2مبػت
 – 59احـ ػاؿ٘ٚب ثـ ؿٚي رٕيٓ ػؿٔٛفاػ
 اٌف – ىيـػ٘ي ػؿ ثيّبؿيٙبي ِبػؿ  ٚىيـعٛاؿ  1مبػت ة -احـ ػاؿ٘ٚب ثـ ؿٚي رٕيٓ ٛٔ ٚفاػ  ٚىيـ ِبػؿ  1مبػت – 60تٛػٖ ٘بي ىىّي ػؿ آفبي  1مبػت
 – 61رٕيٓ  ٚاؿتجبٓ ِتمبثً آْ ثب ِبػؿ  1مبػت
 – 62ثيّبؿيٙبي تٕفني ػؿ ٔٛفاػاْ  1مبػت
 – 63اعتالالت ىبيغ ِتبثٌٛيىي ػؿ ٔٛفاػاْ (غيـ اف وٍنيُ)  2مبػت
 – 64وٛتب٘ي لؼ  1مبػت
 – 65ثيّبؿيٙبي ػْالٔي ػؿ وٛػوبْ  2مبػت
٘ – 66يپـتبٔني ْٛػؿ وٛػوبْ  1مبػت
 – 67امتفـاؽ ػؿ ٔٛفاػاْ  ٚوٛػوبْ  1مبػت

 – 68ثبٚؿ٘بي غٍٔ ػؿ ِٛؿػ ٔبوبفي ثٛػْ ىيـ ِبػؿ  1مبػت
 – 69صّبيت ارتّبػي  ٚعبٔٛاػگي اف فٔبْ ىيـػٖ  1مبػت

تٓساػت ػًٕيي  – 3تٓساػت ذإَازِ ٔ ايٕر جًؼيتي
تؼؼاػ ٚاصؼ2 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي (  34مبػت)
پيو ٔيبف :اٍٛي عؼِبت ثٙؼاىتي
مـفًَ ػؿٚك:
 – 1وٍيبت اوٌٛٛژي أنبٔي (تؼـيف  ٚلٍّـِ ٚ ٚطبٌؼبت ِ ٚنبئً ِطـٚصٗ ػؿ اوٌٛٛژي أنبٔيِ ،ضئ فينت أنبٔي)  1مبػت
ِ – 2ضٔ ارتّبػي أنبْ (تؼـيف ربِؼٗ ،ارتّبع  ٚرّؼيت ثب تبويؼ ثـ اّ٘يت ٔ ٚمو عبٔٛاؿ  ٚعبٔٛاؿ ػؿ ثبفت  ٚمبعت ارتّبػي)
 1مبػت
 – 3وٍيبت رّؼيت ىٕبمي (رّؼيت  ٚمبعتبؿ رّؼيت ،ؿٔٚؼ٘بي تغييـ رّؼيت)  1مبػت
 – 4ميبمتٙبي رّؼيتي  ٚتٕظيُ عبٔٛاػٖ  1مبػت
 – 5تؼـيف  ٚػإِٗ عؼِبت ربِغ ثٙؼاىت عبٔٛاػٖ  1مبػت
 – 6ىبعٌ ٘بي ِ ُٙػؿ ثٙؼاىت عبٔٛاػٖ  ٚؿٔٚؼ آٔٙب ػؿ ايـاْ (ِيقاْ ِٛاٌيؼ ثبؿٚؿي افػٚادِ ،ـگ ِ ٚيـ ،اِيؼ ثٗ فٔؼگي) ِ ٚيقاْ
ؿىؼ رّؼيت  ٚتغييـات آْ  2مبػت
 – 7ثٙؼاىت ِ ٚـالجتٙبي پيو اف افػٚاد  ٚلجً اف ػٚؿاْ ثبؿػاؿي  ٚآِبػٖ مبفي رٙت ىيـػ٘ي  1مبػت
 – 8وٍيبت صبٍِگي ،ػالئُ ثبؿػاؿي ،ثٙؼاىت ِ ٚـالجتٙبي ػٚؿاْ ثبؿػاؿي  ٚآِبػٖ مبفي ِبػؿ ثـاي ىيـػ٘ي ِٛفك  ٚتبحيـ آْ ثـ
مالِت ِبػؿ ٛٔ ٚفاػ  ٚوب٘و ِـگ ِ ٚيـ آٔبْ  4مبػت
 – 9وٍيبت ثٙؼاىت ِ ٚـالجتٙبي صيٓ فايّبْ پل اف فايّبْ  ٚػٚؿاْ ىيـػ٘ي  1مبػت
 – 10ثبؿػاؿيٙب ٛٔ ٚفاػاْ آميت پؾيـ (ثب اصتّبي ِغبٓـٖ)  1مبػت
 – 11تٕظيُ عبٔٛاػٖ  ٚرٕجٗ ٘بي وٍيٕيىي آْ  2مبػت
ثٙؼاىت ِ ٚـالجت ٔٛفاػاْ ٓجيؼي ٔ ٚبؿك  ٚمبيـ ٔٛفاػاْ آميت پؾيـ ثٗ ػ ٚثٕؼ رؼاگبٔٗ
 – 12اٌف – ثٙؼاىت ِ ٚـالجت ٔٛفاػاْ ٓجيؼي ثب تبويؼ ثـ ُ٘ اتبلي ِبػؿ  ٚوٛػن  1مبػت
ة – ثٙؼاىت ِ ٚـالجت ٔٛفاػاْ ٔبؿك  ٚآميت پؾيـ  1مبػت
اپيؼِيٌٛٛژي  ٚوٕتـي ثيّبؿيٙبي امٙبٌي  5مبػت
 تؼـيف ،اّ٘يت ،اپيؼِيٌٛٛژي  ٚپبتٌٛٛژي ثيّبؿيٙبي امٙبٌي (امٙبي ٘بي صبٍٍٗ اف اىـىيبوٛالي ٚثب  ٚامٙبٌٙبي صبٍٍٗ افٚيجـي٘ٛب ،امٙبي ٘بي أگٍي  ٚػفٔٛتٙبي صبٍٍٗ اف مبٌّٔٛال٘ب ،ىيگال ٘ب  1 ....ٚمبػت

 تؼـيف  ٚأٛاع ػفئيؼؿاتبمي ٚ ْٛتيغيٌ ػؿربت آْ(مٛاي ِيب٘ؼٌّٖ ،ل  ٚتٛفيٓ)  1مبػت
 ػؿِبْ امٙبي ثبتٛرٗ ثٗ پييگيـي اف ػف٘يؼؿاتبمي ٚ ْٛػؿِبْ ػف٘يؼؿاتبمي( ْٛمـِٙبي ٚؿيؼي ،مـِٙبي عٛؿاوي  ٚO.R.Sػاليًتبحيـ ٔ ٚض ٖٛوبؿثـػ آْ) ٔ ٚمو ىيـِبػؿ ،ؿژيُ ٘بي غؾائي آٔتي ثيٛتيه ٘ب  ٚػاؿ٘ٚبي ّؼ امٙبي  2مبػت
 ٔمو ىيـ ِبػؿ ،آِٛفه ثٙؼاىت ،ثٙؼاىت ِٛاػ غؾائي ،ثٙنبفي ِضئ ِ ٚجبؿفٖ ثب ِگل ػؿ پييگيـي  ٚوٕتـي ثيّبؿيٙبيامٙبٌي  1مبػت
مبيـ ثيّبؿيٙبي ِ 4 ُٙمبػت
 وٍيبتي ػؿثبؿٖ مبيـ ثيّبؿيٙبي ػفٔٛي ِ ُٙىبيغ ػؿ ايـاْ (مً – تت ِبٌت – ِبالؿيب) وٍيبتي ػؿثبؿٖ ثؼْي اف ثيّبؿيٙبي عبً ػؿ ايـاْ (٘بؿي ،رؾاَ )....ٚ -اپيؼِيٌٛٛژي  ٚوٕتـي ثيّبؿيٙبي غيـ ٚاگيـ (مـٓبٔٙب ؿِٚبتينُ  ٚثيّبؿيٙبي لٍجي صٛاػث ِ ٚنِّٛيتٙب ).... ٚ

تٓساػت ػًٕيي  – 2اصٕل اپيسييٕنٕژي ٔ يثارسِ تا تيًاريٓا
تؼؼاػ ٚاصؼ2 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي (  34مبػت)
پيو ٔيبف :اٍٛي عؼِبت ثٙؼاىتي
مـفًَ ػؿٚك
 تؼـيف اپيؼِيٌٛٛژي ،ثـعٛؿػ اوٌٛٛژيه ثب ثيّبؿيٙب  1مبػت ٚاژٖ ٘بي ِتؼاٚي ػؿ اپيؼِيٌٛٛژي  1مبػت ػٛاًِ ثيّبؿيقاي فيقيىي – ىيّيبئي  ٚثيٌٛٛژيه  4مبػت ػٛاًِ ِيقثبْ  1مبػت ػٛاًِ ِضئ فيقيىٛىيّيبئي ثيٌٛٛژيه  ٚارتّبػي  1مبػت پييگيـي ِ ٚـاصً ِغتٍف آْ  2مبػت وٍيبت  ٚأٛاع ِطبٌؼبت اپيؼِيٌٛٛژيه (ثطٛؿ اعتَبؿ)  3مبػت اپيؼِي ٘ب  ٚچگٔٛگي ثـؿمي آٔٙب (ٔض ٖٛرّغ آٚؿي آالػبتٓ ،جمٗ ثٕؼي ّٔ ٚبيو آٔٙب ثـصنت فِبِْ ،ىبْ  ٚىغٌ) امتفبػٖاف آِبؿ ػؿ اپيؼِيٌٛٛژي  6مبػت
 اپيؼِيٌٛٛژي  ٚوٕتـي ثيّبؿيٙبي لبثً پييگيـي ثٛميٍٗ ٚاونٓ (ثـٔبِٗ گنتـه ايّٓ مبفي ويٛؿ  6 (EPIمبػت -وٍيبتي ػؿ ثبؿٖ ىو ثيّبؿي لبثً پييگيـي ثٛميٍٗ ٚاونٓ ِ ٚىبٔينُ ايّٕي (ؽاتي  ٚاوتنبثي)  ٚامتفبػٖ اف آْ  2مبػت

 ٚاونٓ مبعتٔ ،گٙؼاؿي (فٔزيـٖ مـِب)  ٚوبؿثـػ آْ  2مبػت ٔض ٖٛتيىيً  ٚاػاؿٖ يه ِـوق ٚاونيٕبمي ٚ ْٛأزبَ ثـٔبِٗ  ٚچگٔٛگي اؿفىيبثي ػٍّي ثـٔبِٗ  2 E.P.Iمبػتتٓساػت ػًٕيي  – 1اصٕل ذسيات تٓساػتي
تؼؼاػ ٚاصؼ2 :
ٔٛع ٚاصؼٔ :ظـي (  34مبػت)
پيو ٔيبفٔ :ؼاؿػ
 وٍيبت تؼبؿيف ِ ٚفب٘يُ ثٙؼاىت ػِّٛي ػإِٗ فؼبٌيت ػؿ ثٙؼاىت ػِّٛي ٓيف مالِت  2مبػت ثٙؼاىت  ٚتٕؼؿمتي ػؿ ػيٓ ِجيٓ امالَ  2مبػت ّٚغ ِٛرٛػ ػؿ ِنبئً ثٙؼاىتي ػؿِبٔي ػؿ ايـاْ  ٚچگٔٛگي تؼييٓ ٔيبف٘بي ثٙؼاىتي ػؿِبٔي ػؿ رٛاِغ ىٙـي  ٚؿٚمتبئي ٚاّ٘يت ِـالجتٙبي ثٙؼاىتي اٌٚيٗ  2مبػت
 ػٛاًِ امبمي ػؿ ِـالجتٙبي ثٙؼاىتي اٌٚيٗ  2مبػت آِٛفه ثٙؼاىت ػؿ ثـٔبِٗ ٘بي ِغتٍف ثٙؼاىتي  ٚػؿِبٔي  ٚتبحيـ آْ ثـ ِيبؿوت ِـػَ ػؿ ايٓ عؼِبت  2مبػت ثٙؼاىت ِضئ (ثبتٛرٗ وبًِ ثٗ تبِيٓ آة مبٌُ  ٚوبفي  ٚثٙنبفي امبمي ثيّبؿيٙبي ٔبىي اف آةِ :يغَبت اپيؼِي ٘بيآْ تَفيٗ آة ػؿ مطش عبٔٛاػٖ ثيّبؿيٙبي ِٕتمٍٗ ثٛميٍٗ ِٛاػ غؾائي صبٍِيٓ ثيّبؿيٙب ،ثٙنبفي ِضً تٌٛيؼ تٛفيغ َِ ٚـف غؾا
آٌٛػگي ٘ٛا  ٚثيّبؿيٙبي ٔبىي اف آٌٛػگي ٘ٛا
* وٍيبت ػؿثبؿٖ ِـالجتٙبي ثٙؼاىتي ِبػؿاْ  ٚوٛػوبْ (لجً اف مٓ ِؼؿمٗ  ٚثؼؼ اف مٓ ِؼؿمٗ) ثب تبويؼ ثـ اِٛؿ رّؼيتي  ٚفبٍٍٗ
گؾاؿي ثيٓ ِٛاٌيؼ ٔ ٚمو ىيـ ِبػؿ
ػؿ آْ  2مبػت
 ثـٔبِٗ ٘بي ٍِي ِجبؿفٖ ثب ثيّبؿيٙبي ىبيغ  ٚثِٛي  2مبػت ايّٓ مبفي ػٍيٗ ثيّبؿيٙبي ػّؼٖ ػفٔٛي  2مبػت وٍيبت ثٙؼاىت صـفٗ اي ثبتٛرٗ وبًِ ثٗ ثيّبؿيٙبي ٔبىي اف وبؿ  ٚاٍٛي  ٚؿٚىٙبي پييگيـي اف ثيّبؿيٙبي صـفٗ اي  4مبػت ٔظبِٙبي ػـّٗ عؼِبت ثٙؼاىتي رٙبْ  ٚايـاْ  ٚمبفِبٔٙبي ثيٓ اٌٍٍّي  2مبػت مطٛس ِغتٍف اؿائٗ عؼِبت ثٙؼاىتي ػؿِبٔي ويٛؿ  2مبػت ِؼيـيت ثـٔبِٗ ؿيقي  ٚاؿفىيبثي عؼِبت ثٙؼاىتي ػؿِبٔي ػؿ ايـاْ  2مبػتآػؿك :تٙـاْ ،ثٍٛاؿ ويبٚؿفٔ ،جو عيبثبْ لؼك ،مبعتّبْ رؼيؼ مبفِبْ ِـوقي ػأيگبٖ ػٍ َٛپقىىي تٙـآْ ،جمٗ ٘فتُِ ،ؼبٔٚت
آِٛفىي ػأيگبٖ تٍفٓ81631 :
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