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تٞخ٠ ؿ٘بسا ث٠  ،داٛـدٞي ػضيض ثب ػالٕ ٝ تجشيي ث٠ ٜٗبػجت پزيشؽ خٜبثؼبٓي   

 :ٛ٘بيیٖٗي  ٌٛبت ريْ خٔت

 
سٟ تطلیْ سؿت٠ پضؿٌي دس داٛـِبٟ آصاد ثشاػبع ػشكلْ ٝ آيیٚ ٛب٠ٗ آٗٞصؿي دٝ

دًتشاي ػ٘ٞٗي ٗلٞة ثیؼت ٝ ؿـ٘یٚ خٔؼ٠ ؿٞساي ػبٓي ثشٛب٠ٗ سيضي ٝصاست 

ثبؿذ ٠ً خ٢ت آؿٜبيي ؿ٘ب ػضيضاٙ خالك٠ اي اص  ث٢ذاؿت دسٗبٙ ٝ آٗٞصؽ پضؿٌي ٗي

 ايٚ آيیٚ ٛب٠ٗ دس ريْ آٗذٟ اػت:

 

 ٗشاضْ آٗٞصؽ سؿت٠ پضؿٌي: 

 آٗٞصؽ سؿت٠ پضؿٌي ؿبْٗ ز٢بس ٗشض٠ٔ ٗي ثبؿذ:

 دسٝع پبي٠اٝٓیٚ ٗشض٠ٔ آٗٞصؽ پضؿٌي ٠ً ؿبْٗ دسٝع ػ٘ٞٗي پبي٠ ٝ   :ػٕٔٞ پبي٠ ٗشض٠ٔ -1

ٝاضذ  8ذاهْ ض، ١ٜ٘یبص ٝ ػوق ٝاضذ دس ١ش تشٕ سػبيت پیـٜیبص بٛي ٠ً داٛـدٞ ثبصٗ .ٗي ثبؿذ

ايٚ دٝسٟ سا ثب ٗٞكویت ث٠ ات٘بٕ سػبٛذ ٝ  دسٝع پبي٠ ت٘بٗي ٝاضذ١بيٝاضذ ػ٘ٞٗي ٝ  24اص 

. آصٗٞٙ ُشدد ٞٙ خبٗغ ػٕٔٞ پبي٠ ٗؼشكي ٗيسا ًؼت ٛ٘بيذ ث٠ آصٗث٠ ثبال  12ٗیبِٛیٚ ًْ دٝسٟ 

خبٗغ ػٕٔٞ پبي٠ ١ش ػبّ دٝ ثبس دس ٗب٢١بي ؿ٢شيٞس ٝ اػلٜذ تٞػظ ٝصاست ث٢ذاؿت، دسٗبٙ ٝ 

ٝاسد ٗشض٠ٔ دٕٝ ُشدد ٠ً داٛـدٞ ثؼذ اص هجٞٓي دس  آصٗٞٙ ٗزًٞس  آٗٞصؽ پضؿٌي  ثشُضاس ٗي

 ُشدد. ٗي (كیضيٞپبتٞٓٞطيي )ٗوذٗبت ثبٓیٜٗشض٠ٔ  آٗٞصؽ پضؿٌي يؼٜي

دسٝع ػ٘ٞٗي ٝ دسٝع دٝٗیٚ ٗشض٠ٔ آٗٞصؽ پضؿٌي ٠ً ؿبْٗ  :ٗوذٗبت ثبٓیٜيٗشض٠ٔ  -2

سا ثب ٗٞكویت ث٠ ات٘بٕ  ٝاضذ١بٗي ثبؿذ ٝ داٛـدٞ ثشاي ٝسٝد ث٠ ٗشض٠ٔ ػٕٞ ثبيذ ت٘بٗي  تخللي

 ًؼت ٛ٘بيذ. 12ثشػبٛذ ٝ ٗؼذّ ًْ دٝسٟ ثبالي 

ٗشض٠ٔ آٗٞصؽ پضؿٌي ٠ً ؿبْٗ دسٝع ثبٓیٜي ًبسآٗٞصي  ػٞٗیٚ  ٗشض٠ٔ ًبسآٗٞصي: -3 

ث٠  14ٗبٜٛذ دٝ ٗشض٠ٔ هجْ ثبيذ داٛـدٞ ت٘بٗي دسٝع ايٚ دٝسٟ سا ثب ٗیبِٛیٚ ًْ دٝسٟ  ٝثبؿذ  ٗي

ايٚ آصٗٞٙ ٛیض ٗبٜٛذ آصٗٞٙ ػٕٔٞ پبي٠  .ات٘بٕ ثشػبٛذ تب ث٠ آصٗٞٙ خبٗغ پشٟ اٛتشٛي ٗؼشكي ؿٞد

هجٞٓي دس ايٚ  .ؿٞد ؽ پضؿٌي دس دٝ دٝسٟ ثشُضاس ٗيتٞػظ ٝصاست ث٢ذاؿت، دسٗبٙ ٝ آٗٞص

 آصٗٞٙ ؿشط ٝسٝد ث٠ ٗشض٠ٔ ز٢بسٕ ٗي ثبؿذ.
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ٝاضذ  6سصي ٝ ًبسٝ ١بيز٢بسٗیٚ ٗشض٠ٔ آٗٞصؽ پضؿٌي ٠ً ؿبْٗ ٝاضذ :ٗشض٠ٔ ًبسٝسصي -4

. صٗبٛي ٠ً داٛـدٞ ت٘بٗي ٝاضذ١بي ٗزًٞس سا ث٠ ات٘بٕ سػبٛیذ ٝ اص پبيبٙ ٛب٠ٗ ثبؿذ پبيبٙ ٛب٠ٗ ٗي

 .    ُشدد ٛ٘ٞد كبسؽ آتطلیْ ٗطؼٞة ٗيٞد دكبع خ

 

 ضذاهْ عّٞ ١ش دٝسٟ 

  تشٕ   4 :ػٕٔٞ پبي٠ٗشض٠ٔ 
  تشٕ 3 :ٗوذٗبت ثبٓیٜيٗشض٠ٔ  
  ٗبٟ  20 :ًبسآٗٞصيٗشض٠ٔ 

  ٗبٟ  17 :ًبسٝسصيٗشض٠ٔ 

  ضذاًثش عّٞ ٗذت تطلیْ   

ن آيیٚ ٛبٗه٠ ٗلهٞة   ٝ تجلشٟ ١بي آٙ عج  22ضذاًثش عّٞ ٗذت دٝسٟ پضؿٌي ثشاػبع ٗبدٟ 

ػهبّ دٕٝ ٗشثهٞط ثه٠     5ػبّ اّٝ ٗشثٞط ث٠ ٗشضٔه٠ اّٝ ٝ دٕٝ ٝ   5دٟ ػبّ اػت ٠ً  23/3/83

 .  ثبؿذ ٗشض٠ٔ ػٕٞ ٝ ز٢بسٕ ٗي

 ضضٞس ٝ ؿیبة داٛـدٞ دس ١ش دسع ٝ ثخؾ  

اُش ػبػبت ؿیجت دس ١ش دسع ٛظشي اص  ٛب٠ٗ ٗزًٞس، آيیٚ 24ٝ  23ثشاػبع ٗبدٟ  
17

4
ٝ ػ٘ٔي   

اص 
17

2
ٝ ًبسآٗٞصي ٝ ًبسٝسصي اص  

10

1
ٗد٘ٞع ػبػبت ١ش دسع يب ثخؾ تدبٝص ًٜذ ٛ٘شٟ كلش ثشاي  

 ؿٞد . آٙ دسع يب ثخؾ  ٜٗظٞس ٗي

 آئیٚ ٛب٠ٗ پضؿٌي 25ٗبدٟ  

ٞ اص تطلیْ ػذٕ ثجت ٛبٕ يب ػذٕ تلٞيت عشش پظ١ٝـي دس صٗبٙ ٗوشس ث٠ ٜٗض٠ٓ اٛلشاف داٛـد

تٞاٛذ ثب ٗٞكوت ُشٟٝ ٝ  ٗي تٔوي ٗي ؿٞد. دس ٗٞاسد اػتثٜبيي ٠ً داٛـدٞ ػزس ٗٞخ٠ داؿت٠ ثبؿذ

تبيیذ ؿٞساي تطلیالت تٌ٘یٔي ثب تٞخ٠ ث٠ ضذاًثش ٗذت ٗدبص تطلیٔي، ضذاًثش تب دٝ ٛی٘ؼهبّ  

 اص ٗشخلي تطلیٔي اػتلبدٟ ًٜذ.
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 ضذ ٛلبة ٛ٘شٟ هجٞٓي ١ش دسع يب ثخؾ 

 ٛب٠ٗ آٗٞصؿي سؿهت٠ پضؿهٌي دس ٗشضٔه٠    آيیٚ 34ٟ هجٞٓي دسٝع ثشاػبع ٗبدٟ ضذاهْ ٛ٘ش  

ثهشاي دسٝع   12ثشاي دسٝع پبي٠ ٝ  10ثشاي ًٔی٠ دسٝع، دس ٗشض٠ٔ ٗوذٗبت ثبٓیٜي  10 ػٕٔٞ پبي٠

 .ٗي ثبؿذ 12 ًبسٝسصي ثشاي ًٔی٠ دسٝعٝ  ًبسآٗٞصيدس ٗشاضْ تخللي، ٝ 

 ٗـشٝعي ٝ ؿشايظ اٛتخبة ٝاضذ داٛـدٞي ٗـشٝط 

آيیٚ ٛب٠ٗ، ٗیبِٛیٚ ٛ٘شات داٛـدٞ دس ١یر ٛی٘ؼبّ اص ٗشاضْ اّٝ  39ٝ ٗبدٟ  38شاػبع ٗبدٟ ث

ؿٞد دس ؿیش ايٚ كٞست ٛبٕ ٛٞيؼي داٛـدٞ دس ٛی٘ؼبّ ثؼذ ثه٠ كهٞست    12ٝ دٕٝ ٛجبيذ ً٘تش اص 

 ٝاضذ دسػي اٛتخبة ٛ٘بيذ. 14ٗـشٝط خٞا١ذ ثٞد ٝ داٛـدٞي ٗـشٝط دس تشٕ ثؼذ ٛجبيذ ثیؾ اص 

 آيیٚ ٛب٠ٗ پضؿٌي 40ٗبدٟ  

ٛی٘ؼهبّ   4ٓي يهب  ٛی٘ؼهبّ ٗتهٞا   3داٛـدٞيي ٠ً دس ٗشاضْ اّٝ ٝ دٕٝ آٗٞصؽ پضؿٌي ثشاي 

 .ُشدد لیْ دس سؿت٠ پضؿٌي ٗطشٕٝ ٗي، اص ادا٠ٗ تطٗتٜبٝة ٗـشٝط ؿٞد

 آئیٚ ٛب٠ٗ پضؿٌي 41ٗبدٟ  
 ٝ 12ٗیبِٛیٚ ًْ ٛ٘شات داٛـدٞ دس پبيبٙ ١هش يهي اص ٗشاضهْ اّٝ ٝ دٕٝ پضؿهٌي ٛجبيهذ اص       

ً٘تهش   14ٗیبِٛیٚ ًْ ٛ٘شات داٛـدٞ دس پبيبٙ ١شيي  اص ٗشاضْ ػٕٞ ٝ ز٢بسٕ پضؿٌي ٛجبيذ اص 

 ثبؿذ.

داٛـدٞيي ٠ً دس پبيبٙ ١ش يي اص ٗشاضْ ٗزًٞس داساي ٗیبِٛیٚ ًْ ً٘تش اص ضذ تؼیهیٚ ؿهذٟ   

تٞاٛذ دسػ٢ب  ثبؿذ دس كٞستی٠ٌ ٗذت ٗدبص تطلیْ ٝي دس آٙ ٗشاضْ ث٠ پبيبٙ ٛشػیذٟ ثبؿذ ٗي

آٝسدٟ اػت تٌهشاس ًٜهذ دس ؿیهش     14يب  12خـ٢بيي سا ٠ً دس آ٢ٛب ضؼت ٗٞسد ٛ٘شٟ ً٘تش اص يب ث

ايٜلٞست ضن ٝسٝد ث٠ ٗشض٠ٔ ثؼذي يب كشاؿت اص تطلیْ سا ٛخٞا١ذ داؿهت. ثهذي٢ي اػهت ًه٠     

ٛ٘شات دسٝع تٌشاسي اضبك٠ ثش ٛ٘شات هجٔي دس ًبسٛب٠ٗ داٛـدٞ ثجت ٝ دس ٗطبػج٠ ٗیبِٛیٚ ًهْ  

 .اٝ ٗطؼٞة خٞا١ذ ؿذ



5 

 

 ائیٚ ٛب٠ٗ پضؿٌي 45ٗبدٟ  

داٛـدٞيبٙ صٙ ثبسداس ؿبؿْ ث٠ تطلیْ ٗي تٞاٜٛذ ثب سػبيت ػهبيش ٗوهشسات اص يهي ٛی٘ؼهبّ     

 ٗشخلي صاي٘بٙ ثذٝٙ اضتؼبة دس ػٜٞات تطلیٔي اػتلبدٟ ٛ٘بيٜذ.

 ثذي٢ي اػت پشداخت ؿ٢شي٠ ثبثت ثشاي ايٚ ٜٗظٞس آضاٗي اػت. :ٌٛت٠

 ائیٚ ٛب٠ٗ پضؿٌي 47ٗبدٟ  

ٛي ٠ً ت٘بيْ ث٠ اٛلشاف اص تطلیْ داؿت٠ ثبؿٜذ ثبيهذ دسخٞاػهت اٛلهشاف خهٞد سا     داٛـدٞيب

ؿخلب ث٠ اداسٟ آٗٞصؽ تؼٔیٖ ٛ٘بيٜذ. دس ايٚ كٞست داٛـدٞ ٗدبص اػت كوهظ ثهشاي يهي ثهبس     

ضذاًثش تب يي ٗبٟ هجْ اص پبيبٙ ١٘بٙ ٛی٘ؼبّ توبضبي اٛلشاف خٞد سا پغ ثِیشد. پغ اص اٛوضبي 

یْ ٝي كبدس خٞا١ذ ؿذ ٝ داٛـدٞ پغ اص آٙ ضن ادا٠ٗ تطلهیْ دس  ٢ٗٔت ضٌٖ اٛلشاف اص تطل

 آٙ سؿت٠ سا ٛذاسد.

 پزيشؽ ٝاضذ١بي دسػي )ٗؼبدّ ػبصي ( 

ٝ تجلهشٟ ١هبي آٙ (    76پزيشؽ ٝاضذ١بي دسػي ثشاػبع ٗٞاد كلْ يبصدٟ آيیٚ ٛب٠ٗ )ٗهبدٟ  

ؿذٟ يهي   ٝاضذ دسػي ٗؼبدّ ػبصي 20ث٠ اصاي ١ش  77اٌٗبٙ پزيش اػت ٝ ثشاػبع تجلشٟ ٗبدٟ 

 ؿٞد. ٛی٘ؼبّ اص عّٞ ٗذت تطلیْ داٛـدٞ ًبػت٠ ٗي

 آئیٚ ٛب٠ٗ پضؿٌي 3ٗبدٟ  

ٗطٞس اكٔي كؼبٓیت ١بي دٝسٟ دًتشي، پظ١ٝؾ ٝ ًؼت تجطش دس يي سؿت٠ خبف ػٔ٘ي اػت  

ٝ آٗٞصؽ ٝػی٠ٔ ثشعشف ًشدٙ ًبػتي ١بي آٗٞصؿي داٛـدٞيبٙ ايٚ دٝسٟ اػت، تب ساٟ سا ثهشاي  

 ػبصد. ٝكّٞ ث٠ ا١ذاف دٝسٟ ١٘ٞاس

 ي اٛتخبة ٝاضذ ٝ ضزف ٝ اضبك٠  ٛطٟٞ 

تٞاٛذ ثه٠ كهٞست    ثشاػبع ثشٛب٠ٗ صٗبٙ ثٜذي اػالٕ ؿذٟ تٞػظ داٛـِبٟ دس ١شتشٕ داٛـدٞ ٗي

ايٜتشٛتي اص خبسج داٛـِبٟ اٛتخبة ٝاضذ ٛ٘بيذ ث٠ ايٚ كهٞست ًه٠ دس صٗهبٙ ٗوهشس ٝاسد آدسع     

ٞد ٝ ثب ٝاسد ًشدٙ ًذ ًهبسثشي ٝ سٗهض   ؿ ٗي (http://edun.iau.ac.ir)ػبٗب٠ٛ آٗٞصؿیبس  ايٜتشٛتي

ايٜتشٛتي خٞد ٠ً دس ثشٍ ٗؼشكي ث٠ داٛـٌذٟ ثجت  ؿذٟ دسٝع خٞد سا ٗـب١ذٟ ٝ ًهذ دسع سا  

 .ٛ٘بيذ س ثشٛب٠ٗ اٛتخبة ٝاضذ ثجت اػتخشاج ٝ د
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 ٗشخلي تطلیٔي  

تٞاٛذ دس عّٞ ٗشض٠ٔ  داٛـدٞ پغ اص ُزساٛذٙ يي ٛی٘ؼبّ تطلیٔي ٗي 44ٝ  43ثشاػبع ٗبدٟ 

ٗبٟ  6ٛی٘ؼبّ ٗتٞآي يب ٗتٜبٝة ٝ دس ٗشض٠ٔ ػٕٞ ٝ ز٢بسٕ ضذاًثش تب ػوق  2ّٝ ٝ دٕٝ ضذاًثش ا

اص ٗشخلي تطلیٔي ثب اضتؼبة دس ػٜٞات اػتلبدٟ ٛ٘بيذ ٝ توبضبي ٗشخلي ثبيهذ ثه٠ كهٞست    

دٞ ث٠  آٗٞصؽ داٛـٌذٟ ًتجي ضذاهْ دٝ ١لت٠ هجْ اص ؿشٝع ٛبٕ ٛٞيؼي ١ش ٛی٘ؼبّ تٞػظ داٛـ

   .  تطٞيْ ُشدد

 ٗـب١ذٟ ػٞاثن تطلیٔي 

تٞاٛذ دس صٗبٙ دٓخٞاٟ ٝاسد ػبيت ٗزًٞس ؿذٟ ٝ ػٞاثن تطلهیٔي، اٛتخهبة ٝاضهذ     داٛـدٞ ٗي

 ثذ١ي ؿ٢شي٠ خٞد سا ٗـب١ذٟ ٛ٘بيذ. تشٗي ٝ عٔت يب

  ٌٛت٠ دس ساثغ٠ ثب دسٝع ػ٘ٞٗي 

ٝاضذ ٗي ثبؿذ ٠ً عي ٗشضٔه٠ ػٔهٕٞ    24دسٝع ػ٘ٞٗي سؿت٠ پضؿٌي دس داٛـِبٟ آصاد خ٘ؼبً 

كبسػي  ،ٝاضذ( 3) ثبيذ اخز ٝ ُزساٛذٟ ؿٞد. ايٚ دسٝع ؿبْٗ صثبٙ ػ٘ٞٗي ٗوذٗبت ثبٓیٜيٝ  ي٠پب

ٝاضذ(، آؿهٜبيي ثهب    1، ٝكبيبي اٗبٕ ) ٝاضذ( 1) 1، ٝسصؽ ٝاضذ( 1ٝاضذ(، تشثیت ثذٛي ) 3ػ٘ٞٗي)

ٝ دسٝع ٗؼبسف اػالٗي دس ٝاضذ(  2) ، تبسيخ كش١َٜ ٝ ت٘ذٙ اػالٕ ٝ ايشاٙٝاضذ( 1هشاٙ ًشيٖ )

 .١ؼتٜذ ٝاضذ( 12ُشٟٝ ) خ٘ؼبً  5

 دسٝع ٗؼبسف اػالٗي 

دسع ثه٠   2ُشايؾ يي،  ذ ٝ ١ش داٛـدٞ ثبيذ اصُٜشايؾ ث٠ ؿشش ريْ ٗي ثبؿ 5ايٚ دسٝع دس 

ٝاضهذ  اٛتخهبة    2، اص ُشايؾ دٝ ٝ ػ٠ ٝ ز٢بس ٝ پٜح ١ش ًذإ يي دسع ث٠ اسصؽ ٝاضذ 4اسصؽ 

 ٛ٘بيذ.

دسٝع ٗؼبسف اػالٗي ١ش داٛـدٞ دس ١ش تشٕ  آئیٚ ٛب٠ٗ اخشايي 2ثش اػبع ٗبدٟ  :ٌٛت٠ ٢ٖٗ 

 ٝاضذ اص ايٚ دسٝع ٗي ثبؿذ. 4ٗدبص ث٠ اٛتخبة ٝاضذ ضذاًثش 
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 خذّٝ دسٝع ٗؼبسف اػالٗي

    2                                                                   داٛؾ خبٛٞادٟ ٝخ٘ؼیت                        -6

 

سا دس  ثب آسصٝي ٗٞكویت سٝص اكضٝٙ ثشاي ؿ٘ب داٛـدٞي ػضيض اٗیذٝاسيٖ دٝساٙ تطلیْ خٞؿي

 .ايٚ داٛـٌذٟ تدشث٠ ٛ٘بئیذ

 آٗٞصؽ داٛـٌذٟ پضؿٌي

 

 ٝاضذ ػٜٞاٙ دسع )ُشٟٝ( ُشايؾ

 ٗجبٛي ٛظشي اػالٗي -1
 

 

 

 

 اخالم اػالٗي -2

 

 

 

 

 اٛوالة اػالٗي -3

 

 

 

 تبسيخ ٝ ت٘ذٙ اػالٗي -4

 

 )هبدا ٍ هعاد(1اًديشِ اسالهي 

 )ًبَت ٍ اهاهت( 2اًديشِ اسالهي 

 اًساى در اسالم

 حقَق اجتواعي ٍ سياسي در اسالم

2 

2 

2 

2 

 فلسفِ اخالق )با تكيِ بر هباحث تربيتي(

 )هباًي ٍ هفاّين( اخالق اسالهي

 )اخالق كاربردي( آئيي زًدگي

 عرفاى عولي اسالم

2 

2 

2 

2 

 

 اًقالب اسالهي ايراى

 َى اساسي جوَْري اسالهي ايراىآشٌايي با قاً

 اًديشِ ّاي سياسي اهام خويٌي)رُ(

2 

2 

2 

 تاريخ فرٌّگ ٍ تودى اسالهي

 تاريخ تحليلي صدر اسالم

 تاريخ اهاهت

2 

2 

2 

 آؿٜبيي ثب ٜٗبثغ اػالٗي -5
 تفسير هَضَعي قرآى

 تفسير هَضَعي ًْج البالغِ

2 

2 

7 
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 تشٕ اّٝ ػٕٔٞ پبي٠

 ٛیبص پیؾ ٛٞع ٝ تؼذاد ٝاضذ ػٜٞاٙ دسع
 ػ٘ٔي ٛظشي

 - 24/0 24/2 ٗوذٗبت ػٕٔٞ تـشيص

 - 44/0 88/1 ثیٞؿی٘ي ٌّٗٞٓٞ ٝ ػّٔٞ

 - - 82/0 كیضيٞٓٞطي ػّٔٞ

 - - 53/1 اكّٞ خذٗبت ػالٗت

  - 2 سٝاٛـٜبػي ػالٗت

  5/0 - 1آداة پضؿٌي 

 - - 3 صثبٙ ػ٘ٞٗي

 - - 3 كبسػي

 - - 2  اخالم اػالٗي

 - 18/1 47/16 ٝاضذ خ٘غ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پايه علوم برنامو دروس دوره
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 تشٕ دٕٝ ػٕٔٞ پبي٠ 

ٛٞع ٝ تؼذاد  ػٜٞاٙ دسع

 ٝاضذ
 پیؾ ٛیبص

 ػ٘ٔي ٛظشي
 ثیٞؿی٘ي ٌّٗٞٓٞ ٝ ػّٔٞ 44/0 29/1 ديؼیپٔیٚ ثیٞؿی٘ي

 دػتِبٟ تٜلغ

 ػٕٔٞ تـشيص دػتِبٟ تٜلغ -

 كیضيٞٓٞطي تٜلغ -

06/1 35/0 
كیضيٞٓٞطي -ٗوذٗبت ػٕٔٞ تـشيص

 ػّٔٞ

 دػتِبٟ هٔت ٝ ػشٝم

 تكیضيٞٓٞطي هٔ -

 ػٕٔٞ تـشيص هٔت ٝ ػشٝم -

 كیضيٞٓٞطي ُشدؽ خٞٙ -

 كیضيٞٓٞطي خٞٙ -

88/2 70/0 
كیضيٞٓٞطي -ٗوذٗبت ػٕٔٞ تـشيص

 ػّٔٞ

 59/0 77/1 ػٕٔٞ تـشيص اػٌٔتي ػضالٛي
كیضيٞٓٞطي -ػٕٔٞ تـشيص ٗوذٗبت

 ػّٔٞ

 صثبٙ ػ٘ٞٗي - 3 1 صثبٙ تخللي

 - 5/0 - 2آداة پضؿٌي 

 - - 2 كش١َٜ ٝ ت٘ذٙ اػالٕ ٝ ايشاٙتبسيخ 

 -  2 1 اٛذيـ٠ اػالٗي 

 - - 2 تلؼیش ٗٞضٞػي هشآٙ

 - - 1 آؿٜبيي ثب هشائت ٝ سٝاٛخٞاٛي هشآٙ ًشيٖ

 ٝاضذ خ٘غ

16+1 

ٝاضذ 

آؿٜبيي 

 ثب هشائت

 هشآٙ

58/2 - 

 ٝاضذ اص دسٝع ػ٘ٞٗي سا ث٠ اختیبس خٞد اٛتخبة ًٜذ 3تب  2داٛـدٞ ٗي تٞاٛذ 



01 

 

 

 تشٕ ػٕٞ ػٕٔٞ پبي٠

 ػٜٞاٙ دسع
 تؼذاد ٝاضذ ٛٞع ٝ

 پیؾ ٛیبص
 ػ٘ٔي ٛظشي

 دػتِبٟ ًٔی٠

 ثیٞؿی٘ي ًٔی٠ -

 كیضيٞٓٞطي ًٔی٠ -

دػتِبٟ ادساسي ػٕٔٞ تـشيص  -

 تٜبػٔي

76/1 35/0 

 -ٗوذٗبت ػٕٔٞ تـشيص

ثیٞؿی٘ي  -كیضيٞٓٞطي ػّٔٞ

ثیٞؿی٘ي  -ٌّٗٞٓٞ ٝ ػّٔٞ

 ديؼیپٔیٚ

 دػتِبٟ ؿذد

 ثیٞؿی٘ي ١ٞسٗٞٙ -

 ػٕٔٞ تـشيص ؿذد دسٝٙ سيض -

 ٝ تٞٓیذ ٗثْ كیضيٞٓٞطي ؿذد -

12/2 29/0 

 -ٗوذٗبت ػٕٔٞ تـشيص

ثیٞؿی٘ي  -كیضيٞٓٞطي ػّٔٞ

ثیٞؿی٘ي  -ٌّٗٞٓٞ ٝ ػّٔٞ

 ديؼیپٔیٚ

 دػتِبٟ ُٞاسؽ

 ػٕٔٞ تـشيص دػتِبٟ ُٞاسؽ -

 كیضيٞٓٞطي ُٞاسؽ -

12/2 62/0 
 -ٗوذٗبت ػٕٔٞ تـشيص

 كیضيٞٓٞطي ػّٔٞ

 - 47/0 53/2 اِْٛ ؿٜبػي ٝ هبسذ ؿٜبػي

 - 24/0 76/1 ايٜ٘ي ؿٜبػي پضؿٌي

 1صثبٙ تخللي  - 3 2صثبٙ تخللي 

 - 5/0 - 3آداة پضؿٌي 

 - - 2 تطٔیٔي كذس اػالٕتبسيخ 

 - 1 - 1تشثیت ثذٛي 

 - - 1 ٝكبيب

 خ٘غ ٝاضذ
29/15 +1 

 ٝاضذ ٝكبيب
47/3 - 

 ٝاضذ اص دسٝع ػ٘ٞٗي سا ث٠ اختیبس خٞد اٛتخبة ًٜذ 5تب  4داٛـدٞ ٗي تٞاٛذ 
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 تشٕ ز٢بسٕ ػٕٔٞ پبي٠

 ػٜٞاٙ دسع
 ٛٞع ٝ تؼذاد ٝاضذ

 پیؾ ٛیبص
 ػ٘ٔي ٛظشي

 ٗوذٗبت ػٕٔٞ تـشيص 5/0 18/1 ػٕٔٞ تـشيص ػش ٝ ُشدٙ

 ٗوذٗبت ػٕٔٞ تـشيص 41/0 47/1 ػٕٔٞ تـشيص ػیؼتٖ اػلبة

 دػتِبٟ اػلبة ٝ ضٞاع ٝيظٟ

 ػٕٔٞ تـشيص ػیؼتٖ ضٞاع ٝيظٟ -

 كیضيٞٓٞطي اػلبة ٝ ضٞاع ٝيظٟ -

24/2 24/0 
 -ـشيصٗوذٗبت ػٕٔٞ ت

 كیضيٞٓٞطي ػّٔٞ

 - 59/0 41/2 پضؿٌي ثبًتشي ؿٜبػي

 - - 2 اكّٞ اپیذٗیٞٓٞطي

 - - 1 پضؿٌي ٝيشٝع ؿٜبػي

 - 5/0 - 4آداة پضؿٌي 

 1اٛذيـ٠ اػالٗي  - 2 2اٛذيـ٠ اػالٗي 

 - - 2 اػالٗي ايشاٙ اٛوالة

 - - 2 داٛؾ خبٛٞادٟ ٝ خ٘ؼیت

 1تشثیت ثذٛي  1 - (1)ٝسصؽ  2تشثیت ثذٛي 

 - 24/3 3/16 ٝاضذ خ٘غ

 اص دسٝع ػ٘ٞٗي سا ث٠ اختیبس خٞد اٛتخبة ًٜذٝاضذ  5تب  4داٛـدٞ ٗي تٞاٛذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشٕ اّٝ ٗوذٗبت ثبٓیٜي 

 پیؾ ٛیبص ٛٞع ٝ تؼذاد ٝاضذ ػٜٞاٙ دسع
 ػ٘ٔي ٛظشي

 - - 47/0 ٗوذٗبت سٝاٛپضؿٌي

 تـشيصٗوذٗبت ػٕٔٞ  - 3 پبتٞٓٞطي ػ٘ٞٗي       

 1 - پبتٞٓٞطي ػ٘ٞٗي ػ٘ٔي
پبتٞٓٞطي ػ٘ٞٗي )پیؾ ٛیبص 

 يب ١ٖ ٛیبص(

 - 11/0 9/1 ٗوذٗبت ثی٘بسي ١بي دػتِبٟ تٜلغ

 - 1 اكّٞ پبي٠ كبسٗبًٞٓٞطي
 علَم فيسيَلَشي، بيَشيوي،

 اعصاب دستگاُ تشريح

 - 11/0 9/1 هٔت ٝ ػشٝمٗوذٗبت ثی٘بسي ١بي 

 :1پبتٞٓٞطي اختلبكي 

 ٔت ٝ ػشٝمه پبتٞٓٞطي  -

 پبتٞٓٞطي دػتِبٟ تٜلغ -

 پبتٞٓٞطي دػتِبٟ اػلبة ٗشًضي ٝ ٗطیغي -

 پبتٞٓٞطي ػ٘ٞٗي 18/0 18/1

 :1كبسٗبًٞٓٞطي 

 سي٠ ٝ كبسٗبًٞٓٞطي داس١ٝبي هٔت ٝ ػشٝم -

 كبسٗبًٞٓٞطي داس١ٝبي دػتِبٟ اػلبة ٝ سٝاٙ -

 اكّٞ پبي٠ كبسٗبًٞٓٞطي - 29/1

 - 24/0 76/1 كیضيي پضؿٌي

 - - 53/0 اػلبةی٘بسي ١بي ٗوذٗبت ث

 67/14 64/1 03/13 خ٘غ ٝاضذ

 باليني مقدمات برنامو دوره
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 تشٕ دٕٝ ٗوذٗبت ثبٓیٜي 

ٛٞع ٝ تؼذاد  ػٜٞاٙ دسع
 ٝاضذ

 پیؾ ٛیبص
 ػ٘ٔي ٛظشي

 ثیٞؿی٘ي ٌّٗٞٓٞ ٝ ػّٔٞ - 2 اكّٞ ًٔي تـزي٠

 ايٜ٘ي ؿٜبػي پضؿٌي - 1 ايٜ٘ي ؿٜبػي ثبٓیٜي      

ٖ ٝ ٛـب٠ٛ ١بي اػتذالّ ثبٓیٜي دس سٝيٌشد ث٠ ػالئ

 ؿبيغ
47/0 - - 

 - 11/0 53/1 ٗوذٗبت ثی٘بسي ١بي سٝٗبتٞٓٞطي

 - 11/0 88/1 ٗوذٗبت ثی٘بسي ١بي خٞٙ

 - 11/0 88/1 ٗوذٗبت ثی٘بسي ١بي ؿذد ٝ ٗتبثٞٓیؼٖ

 :2پبتٞٓٞطي اختلبكي        

 پبتٞٓٞطي دػتِبٟ ُٞاسؽ -

پبتٞٓٞطي ثی٘بسي ١بي خٞٙ ٝ ؿذد دسٝٙ  -

 سيض

 ٗدبسي كلشاٝيپبتٞٓٞطي ًجذ ٝ  -

 پبتٞٓٞطي ػ٘ٞٗي 33/0 41/1

 - 11/0 12/2 ٗوذٗبت ثی٘بسي ١بي ُٞاسؿي ٝ ًجذ    

 :2كبسٗبًٞٓٞطي 

كبسٗبًٞٓٞطي داس١ٝبي ُٞاسؿي، خٞٙ ٝ  -

 سٝٗبتٞ

 كبسٗبًٞٓٞطي داس١ٝبي اٛذًٝشيٚ -

 اكّٞ پبي٠ كبسٗبًٞٓٞطي - 12/1

 18/14 77/0 41/13 خ٘غ ٝاضذ
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 تشٕ ػٕٞ ٗوذٗبت ثبٓیٜي 

ٛٞع ٝ تؼذاد  ػٜٞاٙ دسع
 ٝاضذ

 پیؾ ٛیبص
 ػ٘ٔي ٛظشي

 - 11/0 53/1 ٗوذٗبت ثی٘بسي ١بي ًٔی٠

 - - 1 ٗوذٗبت ثی٘بسي ١بي ًٞدًبٙ      

 - - 1 ٗوذٗبت ثی٘بسي ١بي ػلٞٛي      

 - 11/0 88/0 ٗوذٗبت ثی٘بسي ١بي خشاضي

 :3پبتٞٓٞطي اختلبكي 

 ٝ ٗدبسي ادساسي كٞهبٛيپبتٞٓٞطي ًٔی٠  -

پبتٞٓٞطي دػتِبٟ تٜبػٔي ٗدبسي ادساسي  -

 تطتبٛي ٝ پؼتبٙ

پبتٞٓٞطي پٞػت اػتخٞاٙ ٛؼح ٛشٕ ٝ  -

 ٗلبكْ

 پبتٞٓٞطي ػ٘ٞٗي 3/0 41/1

 :3كبسٗبًٞٓٞطي 

 كبسٗبًٞٓٞطي داس١ٝبي ضذ ٗیٌشٝثي -
 اكّٞ پبي٠ كبسٗبًٞٓٞطي - 58/0

 - - 2 2ٝ 1ؿشش ضبّ ٝ ٗؼبي٠ٜ كیضيٌي       

 - 2 - 2ٝ 1ًبسآٗٞصي ؿشش ضبّ ٝ ٗؼبي٠ٜ كیضيٌي       

 - - 2 طٛتیي پضؿٌي

ٗذيشيت ػالٗت دس ضٞادث ٝ ثاليب )ػٕٔٞ 

 ػالٗت(
2 - - 

 اكّٞ اپیذٗیٞٓٞطي - 1 آٗبس پضؿٌي

 92/16 52/2 4/13 خ٘غ ٝاضذ
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 آصٗبيـِبٟ ١ب ضضٞس دسدػتٞس آؼْ٘ 
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 ط ٝ تـشيصٗٞال ١بي ػبٓٚ دس ضضٞس دػتٞسآؼْ٘

خٞا١ـٜ٘ذ اػت ٌٛبت صيش سا دس ١ِٜبٕ ٝسٝد ث٠  ضيػض يداٛـدٞ ؿ٘ب تیٗٞكو آسصٝي ض٘ٚ

 ػبٓٚ تـشيص ٝ ًبس ثب اخؼبد سػبيت كشٗبيیذ.

 ث٠ ػٔت ًبس ثب خؼذ ضشٗت اكشاد ٗتٞكي ٝ ػبٓٚ تـشيص سػبيت ؿٞد. -1

 ،اػبتیذ اػت ضشٝسي ؿٞد. ٓزا دكٚ ثبيذ تـشيص سٝٛذ ات٘بٕ اص پغ خؼذ ثوبيبي  -2

 سيخت٠ دٝس اص تب آٝسٛذ ػْ٘ ث٠ سا تالؽ ٢ٛبيت تـشيص ػبٓٚ ديِش ًبسًٜبٙ ٝ داٛـدٞيبٙ

 ؿٞد. خُٔٞیشي خؼذ ١بي ثبكت ٝ ثوبيب ؿذٙ

 دس خٔؼبت ضضٞس ١ِٜبٕ اٛضجبط ٝ ٛظٖ سػبيت تـشيص، ػبٓٚ خبف ؿشايظ ث٠ تٞخ٠ ثب -3

 اػت. ضشٝسي آٗٞصؿي

 ٛ٘ي ٗوذٝس ساضتي ث٠ ٗٞخٞد ط١بيٗٞال ٝ ١ب اػتخٞاٙ ًشدٙ خبيِضيٚ اي٠ٌٜ ث٠ تٞخ٠ ثب -4

 اػت. ضشٝسي آ٢ٛب آػیت اص خ٢ت خُٔٞیشي دهت ٢ٛبيت ثبؿذ،

 ثذٙ دس خشاضت ايدبد اص اػٖ ضبدث٠ ٠ُٛٞ ١ش ٝهٞع كٞست دس ١ؼتٜذ ٗٞظق داٛـدٞيبٙ  -5

 دس ٗٞخٞد تد٢یضات ديِش ٝ ٗٞالط١ب ١ب، اػتخٞاٙ خؼذ، دس ١ش ٠ُٛٞ آػیت ٝهٞع يب ٝ خٞد

 د١ٜذ. هشاس اٗش دسخشيبٙ سا ًالع ٗذسع ثالكبك٠ٔ تـشيص ػبٓٚ

 ١ب اػتخٞاٙ ٗٞالط١ب، ، تـشيص ػبٓٚ ٗؼؤّٝ ثب ١٘ب١ِٜي ثذٝٙ ٛیؼتٜذ ٗدبص داٛـدٞيبٙ  -6

 ٛ٘بيٜذ. خبسج اصػبٓٚ يب ٝ ًشدٟ خبثدب سا ... ٝ

 دادٙ اٗبٛت داٛـٌذٟ اص آ٢ٛب، ديذٙ آػیت اٌٗبٙ ٝ ٗٞالط ٝ اػتخٞاٙ ً٘جٞد ث٠ تٞخ٠ ثب -7

 ثبؿذ. ٗي ٗؼزٝس تـشيص ػبٓٚ ٗطیظ اص خبسج دس اػتلبدٟ ثشاي ث٠ داٛـدٞيبٙ آ٢ٛب

 دس ٗٞخٞد اٌٗبٛبت اص آٗٞصؿي اػتلبدٟ ثشاي داٛـدٞيبٙ اص ُش١ٝي توبضبي كٞست دس  -8

پغ اص اخز ٗدٞص اص ضٞصٟ ٗشتت  تبؿٞد  تالؽ ٗي تـشيص دس خبسج اص ػبػبت ًالع، ػبٓٚ

داٛـدٞيبٙ دس  ص اٌٗبٙ ضضٞساػتبد دسع ٝ ٗؼّٞٝ ػبٓٚ تـشي  ١٘ب١ِٜي ثب داٛـِبٟ ٝ

 ُشدد.  تـشيص ٢ٗیب ػبٓٚ دس دسػي ًالع ػبػت اص خبسج

 داٛـدٞيبٛي ت٢ٜب ٝ ثبؿذ، ٗي ٜٗ٘ٞع تـشيص ػبٓٚ ث٠ ػٜٞاٙ ١ش تطت ٗتلشه٠ اكشاد ٝسٝد  -9

 ثبؿٜذ.  ٗي آٛبتٞٗي ػبٓٚ دس ضضٞس ث٠ ٗدبص اٛذ ٛ٘ٞدٟ ػ٘ٔي سا اخز آٛبتٞٗي ٝاضذ ٠ً

سكغ  ٝ ٗغبٓت آٝسي يبد ٝ ٗشٝس ٜٗظٞس ث٠ خٔؼ٠ ٢ٛبيي، يي صٗٞٙآ اص هجْ ٝ تشٕ پبيبٙ دس  -10

ثذي٢ي اػت ايٚ خٔؼ٠ ثب ١٘ب١ِٜي اػتبددسع، ٗؼّٞٝ ػبٓٚ  .تٞاٛذ ثشُضاس ُشدد ٗي اؿٌبّ

تـشيص ٝ ٛ٘بيٜذٟ داٛـدٞيبٙ آٙ ُشٟٝ ثشُضاس ٗي ُشدد ٝ اٌٗبٙ تـٌیْ خٔؼ٠ ٗدذد يب 

يبٙ، ثؼذ اص ١٘ب١ِٜي ٗلٞست ُشكت٠، ٝخٞد خبسج اص ثشٛب٠ٗ اػالٕ ؿذٟ تٞػظ ٛ٘بيٜذٟ داٛـدٞ

ؿٞد داٛـدٞيبٙ ػضيض خ٢ت خٔؼ٠ خجشاٛي ثب ٛ٘بيٜذٟ ًالع  ٛخٞا١ذ داؿت. ٓزا تٞكی٠ ٗي
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شاخؼ٠ خٔؼ٠ ٗشٝس ضت٘ي دس صٗبٙ ٗشثٞط ٗ ١٘ب١َٜ ثٞدٟ ٝ دس كٞست ت٘بيْ ث٠ ضضٞس دس

 ٛ٘بيٜذ ٝ دسخٞاػت  خٔؼ٠ ٗدذد ٜٛ٘بيٜذ.

 تشع، ١٘سٞٙ ١یدبٛبتي دزبس داٛـدٞ خؼذ ثب ًبس ٝ تـشيص ػبٓٚ دس ضضٞس ١ِٜبٕ اُش  -11

 ٗغٔغ ٛ٘بيذ. سا ًالع ٗذسع الصٕ اػت ؿٞد، ٝ... ٗي اضغشاة

 داسٛذ، آٓشطي ؿی٘یبيي ٗٞاد ث٠ ٠ً اكشادي ٝ تٜلؼي ١بي ثی٘بسي ث٠ ٗجتال داٛـدٞيبٙ -12

 ٗغٔغ ٛ٘بيٜذ.  سا ًالع ٗذسع ٗشثٞع٠ ثشٝص ػاليٖ كٞست دس اػت الصٕ

 ٝاًؼیٜبػیٞٙ تطت ضت٘بً تطلیٔي ٛی٘ؼبّ اثتذاي دس دٞيبٙداٛـ ؿٞد ٗي ٞكی٠ت -13

 .ُیشٛذ هشاس ١پبتت

 آٛبتٞٗي آصٗبيـِبٟ كضبي دس ؿی٘یبيي ٗٞاد اٛٞاع ٝخٞد ٝ ٗطیظ ثٞدٙ آٓٞدٟ ث٠ تٞخ٠ ثب  -14

 .اػت ٜٗ٘ٞع آداٗغ، خٞيذٙ خ٠ٔ٘ اص ٝ آؿبٗیذٙ، خٞسدٙ ١ش٠ُٛٞ

 ت٘بع يب ٝ د١بٙ، دس ... ٝ خٞدًبس اِٛـت، ًشدٙ ٝاسد اص داٛـدٞيبٙ اػت ضشٝسي  -15

 .ٛ٘بيٜذ خٞدداسي ١ب زـٖ ٝ اعشاف د١بٙ ٛٞاضي ٝ كٞست ثب دػت

 .اػت آضاٗي سٝپٞؽ پٞؿیذٙ تـشيص ػبٓٚ دس ضضٞس ١ِٜبٕ -16

 .ؿٞد خٞدداسي ثبص خٔٞ ١بي ًلؾ پٞؿیذٙ اص ؿٞد ٗي تٞكی٠ -17

 .اػت دػتٌؾ ٝ ٗبػي ضشٝسي اص اػتلبدٟ ٝ ١٘شاٟ داؿتٚ ث٢ذاؿت سػبيت ٜٗظٞس ث٠  -18

 تـشيص، ػبٓٚ دس ٗٞخٞد ؿی٘یبيي ٗٞاد ٠ُٛٞ ١ش ثب زـ٘بٙ آٓٞدُي ٝ ت٘بع كٞست دس -19

 ٗشاخؼ٠ پضؿي زـٖ ث٠ كشكت اٝٓیٚ دس دادٟ ؿؼتـٞ آة ٗوذاس صيبدي ثب سا آ٢ٛب ػشيؼبً

 .ؿٞد

 كٞست دس آٝسدٟ، ػْ٘ ث٠ سا دهت ٢ٛبيت تـشيص تیض ٛٞى ٝ شٛذٟثُ اثضاس ثب ًبس ١ِٜبٕ -20

 اػتبد دسع يب ػشيؼبً تـشيص، اثضاس ٝػی٠ٔ ث٠ خشاؽ يبٝ  ثشيذُي صخٖ، ٠ُٛٞ ١ش ٝهٞع

 .اهذإ ُشدد آٙ ٗطْ ًشدٙ ضذػلٞٛي ث٠ ٛؼجت ٛ٘ٞدٟ غٗغٔ سا ػبٓٚ ٗؼؤّٝ

 ت٘بػي ٜٓض١بي اص اػتلبدٟ تـشيص، ػبٓٚ ٗطیظ دس ؿی٘یبيي ُبص١بي ٝخٞد ػٔت ث٠ -21

(contact lens) ٜٗ٘ٞع اػت. 

 دس سا آ٢ٛب ٛ٘ٞدٟ، خٞدداسي صثب٠ٓ ػغْ دس ٗؼتؼْ٘ ٝػبيْ ديِش ٝ ١ب تیؾ سيختٚ دٝس اص  -22

 .ُشدد اٗطب تب  ًشدٟ آٝسي خ٘غ ٝ ٗـخق خذاُب٠ٛ ١بي ظشف
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 دػتٞسآؼْ٘ ضضٞس دس آصٗبيـِبٟ ١بي آٗٞصؿي

 اص سٝپٞؽ آصٗبيـِبٟ اػتلبدٟ ًٜیذ. دس١ِٜبٕ ضضٞس دس آصٗبيـِبٟ ضت٘بً -1

 ٛ٘بيیذ.پش١یض ـیذٙ ٝ...دس ٗطیظ آصٗبيـِبٟ خذاًاص خٞسدٙ، ٛٞؿیذٙ، ػیِبس ً -2

 ثؼت٠ دس آصٗبيـِبٟ اػتلبدٟ ؿٞد. ١بي خٔٞ ٘وذٝس اص ًلؾضتي آ -3

 پش١یض ٛ٘بيیذ. ػبيْ ؿخلي دس ٗطیظ آصٗبيـِبٟ خذاًاص هشاس دادٙ ًیق ٝ ٝ -4

 ًٔی٠ اكشاد دس آصٗبيـِبٟ ٗٞظق ث٠ سػبيت اكّٞ ايٜ٘ي ٗي ثبؿٜذ. -5

١ب الصٗؼت  دػتِبٟخ٢ت اػتلبدٟ اص ١ش دػتِبٟ ٝ ث٠ ٜٗظٞس خُٔٞیشي اص ١ش٠ُٛٞ اختالّ دس  -6

 ٗؼئّٞ آٙ ١٘ب١ِٜي ًبْٗ ثؼْ٘ آيذ.دس ؿشٝع اػتلبدٟ ثب 

 ظشٝف ٗٞاد ث٠ اٛجبس يب ٗطْ اكٔي خٞد ثشُشداٛذٟ ؿٞد. اػتلبدٟ اص ٗٞاد ٗلشكي ٓغلبً اص پغ -7

دس اػتلبدٟ اص ٗٞاد ؿی٘یبيي خغشٛبى ٝ ٛیض ٗٞاد آٓٞدٟ ً٘بّ دهت سا ث٠ ػْ٘ آٝسيذ ٝ ١٘ٞاسٟ  -8

 ٛ٘بيیذ. اكّٞ ايٜ٘ي سا سػبيت

ٗٞاد ؿی٘یبيي ٝ ٗطّٔٞ ١بيي ٗبٜٛذ، اػیذ، آٌْ، كْٜ ٝ ٗٞاد ؿی٘یبيي خبٗذ  Stock ظشٝف -9

 سا ثشسٝي ٗیض ًبس خٞد هشاس ٛذ١یذ.

 ١شُض ٗٞاد ؿی٘یبيي ٗطّٔٞ سا ثٞػی٠ٔ پیپت ثب د١بٙ ٌٛـیذ. -10

َٛ ١ب ػٞصٙ ٝ اخؼبٕ ثشٛذٟ سا دس ظشٝف ٗخلٞف سيخت٠ ٝ دس كٞست آٓٞدُي ػٞصٙ ٝ ػش -11

 ُشدد.  ثب اتًٞالٝ( ٓٞدُي صدايي )تشخیطبًثبيذ آ

ت٘بٕ ٗٞاد ٝ ٝػبيْ ٗٞسد اػتلبدٟ دس كٞست اضت٘بّ آٓٞدُي ثبيؼتي اتًٞالٝ ُشدٛذ ٝ  -12

 ث٠ اتبم اتًٞالٝ ث٠ ػ٢ذٟ اػتلبدٟ ًٜٜذٟ ٗي ثبؿذ. ١ب پغ اص ؿؼتـٞ ٗؼئٞٓیت اٛتوبّ آٙ

 ذ.دس كٞست اػتلبدٟ اص٠ٛٞ٘ٛ ١بي خٞٙ، ث٢تش اػت اكشاد ٝاًؼی٠ٜ ُشدٛ -13

 ضذ ػلٞٛي ُشدٛذ. ذ دٝثبسٟ اػتلبدٟ ؿٞٛذ ِٗش اي٠ٌٜ ًبٗالًظشٝف آٓٞدٟ ث٠ خٞٙ ٛجبي -14

دس كٞست آٓٞدٟ ؿذٙ ٗیض١بي آصٗبيـِبٟ تٞػظ خٞٙ، ٗیض يب ٗطْ آٓٞدٟ ثب ٗبدٟ ضذ  -15

% ضذ ػلٞٛي ؿذٟ ػپغ SDS  5/0 ٝ يب ٗٞالس 5/0% ، ػٞد 10ػلٞٛي ًٜٜذٟ ٗبٜٛذ آة طاّٝ 

 ثب آة ؿؼتـُٞشدد.

 ي آٓٞدٟ اتًٞالٝ ُشدٛذ.٠ٛٞ٘ٛ ١ب -16

دهت ًٜیذ تب كوظ ٛٞى  ثشاي ثشداؿتٚ ٗٞاد ٗطّٔٞ، ًبٗالً ١ِٜبٕ اػتلبدٟ اص ٗیٌشٝپیپت -17

 ٗبيغ ٛجبيذ ٝاسد ٗیٌشٝپیپت ؿٞد. ١ب ت٘بع يبثذ. پیپت ثب آٙ

اٌٗبٙ اص ًـیذٙ ٗٞاد خٞسٛذٟ ٗبٜٛذ اػیذ ٝ ثبص هٞي ثب ٗیٌشٝپیپت خٞدداسي  تب ضذاًثش -18

 ٛ٘بيیذ.

 ٜٗ٘ٞع ٗي ثبؿذ. ٝ ٢ِٛذاسي ٝػبيْ ؿیش ضشٝسي دس صيش ١ٞد١ب اٛجبس ًشدٙ  -19
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دسكٞست اػتلبدٟ اص ١ٞد، ثشاي خُٔٞیشي اص ايدبد اختالّ دس خشيبٛبت ١ٞايي اص خ٘غ  -20

 خٞدداسي ٛ٘بيیذ. ١بي ٝسٝدي ٝ خشٝخي ١ٞا خذاً ٛ٘ٞدٙ ٝػبيْ دس صيش ١ٞد ث٠ ٝيظٟ ٗطْ

)٠ٛ ١ٞد  دس صيش ١ٞد ؿی٘یبيي ت٘بًٗٞادي ٠ً ثخبسات ػ٘ي داسٛذ ض ٗٞاد ؿی٘یبيي كشاس ٝ -21

 ثبص ُشدٛذ. الٗیٜبس( 

 اص ػیٜي ٗطبكظ ٝ دػتٌؾ اػتلبدٟ ٛ٘بيیذ. UV ١ِٜبٕ ًبس ثب دػتِبٟ -22

یبص زٜبٛس٠ ٛ ظشٝف ٗٞسد اػتلبدٟ خٞد سا پغ اص ات٘بٕ ًبس ؿؼتـٞ ٝ دس كٞس خـي ًٜیذ. ٝ -23

 ذ.ايٚ ًبس سا اٛدبٕ د١ی  پیؾ اص ؿؼتـٞث٠ آٓٞدُي صدايي داسد، ضت٘بً 

 پغ اص ات٘بٕ ًبس ٗطْ ًبس خٞد سا ت٘یض ٝ دس كٞست ٛیبص ضذ ػلٞٛي ٛ٘بيیذ. -24

يؼتي اٛدبٕ ُیشد ٝ ب١ي يٌجبس( دس ٗطیظ آصٗبيـِبٟ ثبپبًؼبصي ٜٗظٖ، ثٜیبدي ٝ دٝسٟ اي )ٗ -25

 ٗـبسًت ٠٘١ اكشادي ٠ً دس آصٗبيـِبٟ ٗــّٞ ث٠ ًبس ١ؼتٜذ، آضاٗي اػت.

١ب ضشٝسي اػت ١ش ز٠ ػشيؼتش ث٠ ٗؼئّٞ  بٟدس كٞست ٗـب١ذٟ خشاثي ٝ اختالّ دس دػتِ -26

 ١ب اعالع دادٟ ؿٞد. ٝهت دػتِبٟ

دهت ًبْٗ ث٠ ػْ٘ آٝسيذ تب اص ُزاؿتٚ ٠ٓٞٓ ١ب ٝ ظشٝف ضبٝي ٗٞاد ثذٝٙ ثشزؼت دس  -27

 خٞدداسي ؿٞد. ١ب ٝ كشيضس١ب ٝ هلؼ٠ ١ب، خذاً يخسبّ

١ب ٝ  ب١ّبي ٗـخق ؿذٟ دس يخس اص ُزاؿتٚ ٠ٓٞٓ ١ب ٝ ظشٝف ضبٝي ٗٞاد ؿیش اص هؼ٘ت -28

 پش١یض ؿٞد. ٛیض خذاً كشيضس١ب ٝ اٌٛٞثبتٞس

 .خٞدداسي ؿٞد ػشػ٘پٔش ٝ ٗبٜٛذ آٙ دس ً٘ذ١ب خذاًاص ٢ِٛذاسي ٗوبديش صيبد ٠ٓٞٓ ،  -29

 .ؿیَٜٔ ١بي آة ٝ ُبص سا ١شُض ثذٝٙ ثؼت اػتلبدٟ ٌٜٛیٖ -30

 بٕ ًبس زشاه٢بي آٌٔي ٝ ُبص خبٗٞؽ ٝ ؿیش١بي ُبص ثؼت٠ ؿٞد.٘ثؼذاص ات -31

 .١ب سا ثیبٗٞصيٖ ؾ ٛـبٛي سا ؿٜبػبيي ٝ سٝؽ اػتلبدٟ اص آٙٗطْ ًپؼّٞ ١بي آت -32

 اختٜبة ًٜیذ. . اص ؿٞخي خذاًؿیذدس ٗطیظ آصٗبيـِبٟ خذي ثب -33

 

ٝ ثذٝٙ  )ٛیذّ اػتیي( ٝ ؿیشٟ ػشيؼبً ٌٛت٠ ثؼیبس ٢ٖٗ: دس كٞست آٓٞدٟ ؿذٙ ثب ػٞص٢ٛبي آٓٞدٟ

 .كٞست ُیشدكٞت ٝهت ٗؼّٞٝ آصٗبيـِبٟ سا دس خشيبٙ هشاسدادٟ تب اهذإ ٗوتضي 
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 دػتٞسآؼْ٘ ضضٞس دس آصٗبيـِبٟ ١بي تطویوبتي

 اص سٝپٞؽ آصٗبيـِبٟ اػتلبدٟ ًٜیذ.دس١ِٜبٕ ضضٞس دس آصٗبيـِبٟ ضت٘بً  -1

 پش١یض ٛ٘بيیذ. ًـیذٙ ٝ...دس ٗطیظ آصٗبيـِبٟ خذاً، ػیِبس اص خٞسدٙ، ٛٞؿیذٙ -2

 ثؼت٠ دس آصٗبيـِبٟ اػتلبدٟ ؿٞد. ١بي خٔٞ دس ضذاًثش اٌٗبٙ، اص ًلؾ -3

 پش١یض ٛ٘بيیذ. ػبيْ ؿخلي دس ٗطیظ آصٗبيـِبٟ خذاًهشاس دادٙ ًیق ٝ ٝ اص -4

 ًٔی٠ اكشاد دس آصٗبيـِبٟ ٗٞظق ث٠ سػبيت اكّٞ ايٜ٘ي ٗي ثبؿٜذ. -5

١ب  خ٢ت اػتلبدٟ اص ١ش دػتِبٟ ٝ ث٠ ٜٗظٞس خُٔٞیشي اص ١ش٠ُٛٞ اختالّ دس دػتِبٟ -6

 ٗؼئّٞ آٙ ١٘ب١ِٜي ًبْٗ ثؼْ٘ آيذ. الصٗؼت دس ؿشٝع اػتلبدٟ ثب

١ِٜبٕ اػتلبدٟ اص تشاصٝ ٝ ثؼذ اص ١شتٞصيٚ كلط٠ تشاصٝ ٝ هبؿوي ٗخلٞف تٞصيٚ سا ث٠ دهت  -7

 ت٘یض ٛ٘بيیذ.

 پیؾ اص تٞصيٚ يب ثشداؿتٚ ١ش ٗبدٟ ثشزؼت ايٜ٘ي آٙ سا ٗغبٓؼ٠ ًٜیذ. -8

 پغ اص تٞصيٚ الصٗؼت ٗٞاد ؿی٘یبيي ث٠ اٛجبس يب ٗطْ اكٔي خٞد ثشُشداٛذٟ ؿٞد. -9

خغشٛبى ٝ ٛیض ٗٞاد آٓٞدٟ ً٘بّ دهت سا ث٠ ػْ٘ آٝسيذ ٝ دس اػتلبدٟ اص ٗٞاد ؿی٘یبيي  -10

 ١٘ٞاسٟ اكّٞ ايٜ٘ي سا سػبيت ٛ٘بيیذ.

ٗٞاد ؿی٘یبيي ٝ ٗطّٔٞ ١بيي ٗبٜٛذ، اػیذ، آٌْ، كْٜ ٝ ٗٞاد ؿی٘یبيي خبٗذ  Stock ظشٝف -11

 سا ثشسٝي ٗیض ًبس خٞد هشاس ٛذ١یذ.

 ١شُض ٗٞاد ؿی٘یبيي ٗطّٔٞ سا ثٞػی٠ٔ پیپت ثب د١بٙ ٌٛـیذ. -12

َٛ ١ب ٙ ٝ اخؼبٕ ثشٛذٟ سا دس ظشٝف ٗخلٞف سيخت٠ ٝ دس كٞست آٓٞدُي ػٞصٙ ٝ ػشػٞص -13

 ُشدد.  ثب اتًٞالٝ( ثبيذ آٓٞدُي صدايي )تشخیطبً

ت٘بٕ ٗٞاد ٝ ٝػبيْ ٗٞسد اػتلبدٟ دس كٞست اضت٘بّ آٓٞدُي ثبيؼتي اتًٞالٝ ُشدٛذ ٝ  -14

 ٟ ًٜٜذٟ ٗي ثبؿذ.ث٠ اتبم اتًٞالٝ ث٠ ػ٢ذٟ اػتلبد ١ب پغ اص ؿؼتـٞ ٗؼئٞٓیت اٛتوبّ آٙ

 دس كٞست اػتلبدٟ اص٠ٛٞ٘ٛ ١بي خٞٙ، ث٢تش اػت اكشاد ٝاًؼی٠ٜ ُشدٛذ. -15

 ضذ ػلٞٛي ُشدٛذ.دٝثبسٟ اػتلبدٟ ؿٞٛذ ِٗش ًبٗالً  ظشٝف آٓٞدٟ ث٠ خٞٙ ٛجبيذ -16

دس كٞست آٓٞدٟ ؿذٙ ٗیض١بي آصٗبيـِبٟ تٞػظ خٞٙ، ٗیض يب ٗطْ آٓٞدٟ ثب ٗبدٟ ضذ  -17

% ضذ ػلٞٛي ؿذٟ ػپغ SDS  5/0 ٗٞالسٝ يب 5/0ػٞد % ، 10ػلٞٛي ًٜٜذٟ ٗبٜٛذ آة طاّٝ 

 ثب آة ؿؼتـُٞشدد.

 ٠ٛٞ٘ٛ ١بي آٓٞدٟ اتًٞالٝ ُشدٛذ. -18

دهت ًٜیذ تب كوظ ٛٞى  ثشاي ثشداؿتٚ ٗٞاد ٗطّٔٞ، ًبٗالً ١ِٜبٕ اػتلبدٟ اص ٗیٌشٝپیپت -19

 ٗبيغ ٛجبيذ ٝاسد ٗیٌشٝپیپت ؿٞد. ١ب ت٘بع يبثذ. پیپت ثب آٙ
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د خٞسٛذٟ ٗبٜٛذ اػیذ ٝ ثبص هٞي ثب ٗیٌشٝپیپت خٞدداسي اٌٗبٙ اص ًـیذٙ ٗٞا تب ضذاًثش -20

 ٛ٘بيیذ.

 ٜٗ٘ٞع ٗي ثبؿذ. اٛجبس ًشدٙ ٝ ٢ِٛذاسي ٝػبيْ ؿیش ضشٝسي دس صيش ١ٞد١ب  -21

دسكٞست اػتلبدٟ اص ١ٞد، ثشاي خُٔٞیشي اص ايدبد اختالّ دس خشيبٛبت ١ٞايي اص خ٘غ  -22

 خٞدداسي ٛ٘بيیذ. ا خذاًي ٝسٝدي ٝ خشٝخي ١ٞ١ب ٛ٘ٞدٙ ٝػبيْ دس صيش ١ٞد ث٠ ٝيظٟ ٗطْ

)٠ٛ ١ٞد  دس صيش ١ٞد ؿی٘یبيي ٗٞادي ٠ً ثخبسات ػ٘ي داسٛذ ضت٘بً ٗٞاد ؿی٘یبيي كشاس ٝ -23

 ثبص ُشدٛذ. الٗیٜبس( 

 اص ػیٜي ٗطبكظ ٝ دػتٌؾ اػتلبدٟ ٛ٘بيیذ. UV ١ِٜبٕ ًبس ثب دػتِبٟ -24

ٛیبص س٠ زٜبٛ ٝ  ظشٝف ٗٞسد اػتلبدٟ خٞد سا پغ اص ات٘بٕ ًبس ؿؼتـٞ ٝ دس كٞس خـي ًٜیذ -25

 ايٚ ًبس سا اٛدبٕ د١یذ.  پیؾ اص ؿؼتـٞ ث٠ آٓٞدُي صدايي داسد، ضت٘بً

 پغ اص ات٘بٕ ًبس ٗطْ ًبس خٞد سا ت٘یض ٝ دس كٞست ٛیبص ضذ ػلٞٛي ٛ٘بيیذ. -26

پبًؼبصي ٜٗظٖ، ثٜیبدي ٝ دٝسٟ اي )ٗب١ي يٌجبس( دس ٗطیظ آصٗبيـِبٟ ثب يؼتي اٛدبٕ ُیشد  -27

 ٟ ٗــّٞ ث٠ ًبس ١ؼتٜذ، آضاٗي اػت.ٝ ٗـبسًت ٠٘١ اكشادي ٠ً دس آصٗبيـِب

١ب ضشٝسي اػت ١ش ز٠ ػشيؼتش ث٠ ٗؼئّٞ  دس كٞست ٗـب١ذٟ خشاثي ٝ اختالّ دس دػتِبٟ -28

 ١ب اعالع دادٟ ؿٞد. ٝهت دػتِبٟ

دهت ًبْٗ ث٠ ػْ٘ آٝسيذ تب اص ُزاؿتٚ ٠ٓٞٓ ١ب ٝ ظشٝف ضبٝي ٗٞاد ثذٝٙ ثشزؼت دس  -29

 ؿٞد.خٞدداسي  ب، خذا١ًب ٝ كشيضس١ب ٝ هلؼ٠ ١ يخسبّ

١ب ٝ  ١بي ٗـخق ؿذٟ دس يخسبّ اص ُزاؿتٚ ٠ٓٞٓ ١ب ٝ ظشٝف ضبٝي ٗٞاد ؿیش اص هؼ٘ت -30

 پش١یض ؿٞد. كشيضس١ب ٛیض خذاً

 .خٞدداسي ؿٞدشػ٘پٔش ٝ ٗبٜٛذ آٙ دس ً٘ذ١ب خذاً اص ٢ِٛذاسي ٗوبديش صيبد ٠ٓٞٓ ، ػ -31

 .ؿیَٜٔ ١بي آة ٝ ُبص سا ١شُض ثذٝٙ ثؼت اػتلبدٟ ٌٜٛیٖ -32

ا سا ثذٝٙ ٗشاهجت س١ب ٌٜٛیٖ. دس كٞست ٛیبص اخجبسي ث٠ تشى ١شُض آصٗبيؾ دس ضبّ اخش -33

ٗطْ يب دس ٗٞسد آصٗبيـ٢بي ٛیبصٜٗذ ث٠ صٗبٙ عٞالٛي، ضت٘ب تٞضیطبتي ؿبْٗ ٛبٕ آصٗبيؾ، 

ٛبٕ آصٗبيـِش، تٔلٚ ت٘بع، ٗٞاد دس ضبّ ٝاًٜؾ ٝ اضتیبعبت الصٕ سا دس ٗطْ آصٗبيؾ دس 

 .دػتشع هشاس د١یٖ

 .١ب سا ثیبٗٞصيٖ ا ؿٜبػبيي ٝ سٝؽ اػتلبدٟ اص آٙٗطْ ًپؼّٞ ١بي آتؾ ٛـبٛي س -34

ضتي االٌٗبٙ دس ػبػبت خٔٞت سٝص آصٗبيؾ ٌٜٛیٖ تب ثتٞاٛیٖ دسكٞست ٛیبص اص ً٘ي ػبيش  -35

 .اكشاد اػتلبدٟ ٛ٘بيیٖ

 دس ٗطیظ آصٗبيـِبٟ خذي ثبؿیذ . اص ؿٞخي خذا اختٜبة ًٜیذ. -36
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