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سٚؽ یبددٞی



یبدٌیشی

آٔٛصؿی

ٚصٔبٖ

بیٕبسیٟبی

-1آ٘بتٔٛی ویؼ ٝصفشا ٔ ٚجبسی صفشاٚی سا

ٚیذئٛ

ویؼ ٝصفشا

بیبٖ وٙذ.

پشٚطوتٛس

-2فیضیِٛٛطی ویؼ ٝصفشا ٔ ٚجبسی
-3سٚؿٟبی بشخٛسد بب دیىتش  ٚتـخیص
ٞبی افتشالی اٖ سا بیبٖ وٙذ.
-4سٚؿٟبی تـخیصی بیٕبسیٟبی ویؼ ٝصفشا

تىبِیف دا٘ـجٛ

٘ح ٜٛاسصؿیببی
ٚدسصذ آٖ

وبٔپیٛتش

صفشاٚی سا بیبٖ وٙذ .
1

ٔٛاد ٚ ٚػبیُ

تبسیخ جّؼٝ



ٚایت بشد
ػخٙشا٘ی
ٔببحثٝ

أتحبٖ تئٛسی

ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

ٔیبٖ دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

ٔٚجبسی سا تٛضیح دٞذ.
٘-5ح ٜٛتـىیُ ػٍٟٙبی صفشاٚی سا بیبٖ
وٙذ.
-6ا٘ٛاع ػٍٟٙبی صفشاٚی سا تٛضیح دٞذ.
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 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
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-7وِٛیه صفشاٚی سا تـخیص دٞذ.
-8وّ ٝػیؼتیت حبد سا تـخیص دٞذ.
بیٕبسیٟبی ٔجبسی صفشاٚی ٚ
تٛٔٛس ٞبی ویؼ ٝصفشا ٚ
ٔجبسی

ٚیذئٛ

 .1ا٘ٛاع ػٞ ًٙبی ٔجبسی صفشاٚی
سا تٛضیح دٞذ.
 .2ػالئٓ ػٍٟٙبی ٔجبسی صفشاٚی سا
بیبٖ وٙذ.

پشٚطوتٛس
ػخٙشا٘ی
ٔببحثٝ

وبٔپیٛتش
ٚایت بشد

 .3سٚؽ بشخٛسد بب ا٘ٛاع ػٍٟٙبی
ٔجبسی صفشاٚی سا بیبٖ وٙذ.
 .4وال ٘ظیت سا تـخیص دٞذ.
 .5ػالئٓ ببِیٙی وال ٘ظیت سا بیبٖ وٙذ.
 .6ا٘ٛاع وال ٘ظیت اػىّشٚصاٖ سا ٘بْ
ببشد.
2

 .7ا٘ٛاع ویؼتٟبی وّ ٝدٚن سا ٘بْ
ببشد.
 .8ػالئٓ ببِیٙی ویؼتٟبی وّ ٝدٚن سا
بیبٖ وٙذ.
 .9ا٘ٛاع تٛٔٛس ٞبی ویؼ ٝصفشا سا
تٛضیح دٞذ.
 .10ػالئٓ ببِیٙی تٛٔٛس ٞبی ویؼٝ
صفشاٚی سا بیبٖ وٙذ.
 .11ا٘ٛاع تٛٔٛسٞبی ٔجبسی صفشاٚی
سا بیبٖ وٙذ .
 .12ػالئٓ ببِیٙی تٛٔٛسٞبی ٔجبسی
صفشاٚی سا تٛضیح دٞذ.

أتحبٖ تئٛسی

ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

ٔیبٖ دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

ؿٕبسٜ

تبسیخ

جّؼٝ

جّؼٝ

اٞذاف ٔیب٘ی (سئٛع ٔطبِب)

اٞذاف ٚیظ( ٜبش اػبع ػ ٝحیط ٝاٞذاف آٔٛصؿی :
ؿٙبختی ،ػبطفی ،سٚاٖ حشوتی)

سٚؽ یبددٞی



یبدٌیشی

ٔٛاد ٚ ٚػبیُ

تبسیخ جّؼٝ

آٔٛصؿی

ٚصٔبٖ

تىبِیف دا٘ـجٛ

٘حٜٛاسصؿیببی
ٚدسصذ آٖ

٘ .1ح ٜٛاِٛٚیت دادٖ بٔ ٝؼبئُ
تشٔٚبی ؿىٕی سا تـخیص دٞذ.
 .2احیبء اِٚی ٝدس بیٕبس تشٔٚبیی سا
تٛضیح دٞذ.
٘ .3ح ٜٛبشخٛسد بب بیٕبس بش حؼب
پبػخ دٞی بیٕبس ب ٝاحیبء اِٚی ٝسا
ٚیذئٛ

تٛضیح دٞذ.
3

وّیبت تشٔٚبی ؿىٕی

٘ .4ح ٜٛبشخٛسد بب بیٕبس تشٔٚبی ٘بفز
ؿىٕی ساتٛضیح دٞذ.

ػخٙشا٘ی

پشٚطوتٛس

ٔببحثٝ

وبٔپیٛتش

٘ .5ح ٜٛبشخٛسد بب تشٔٚبی بال٘ت

أتحبٖ تئٛسی

ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

ٔیبٖ دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

ٚایت بشد

ؿىٕی سا تٛضیح دٞذ.
 .6ا٘ذیىبػیٟ٘ٛبی  DPLسا بیبٖ وٙذ.
 .7وٙتشا ا٘ذیىبػیٞ ٖٛبی  DPLسا
بیبٖ وٙذ.
٘ .8ح ٜٛبشخٛسد بب تشٔٚبی ٘بؿی اص
ٌّ ِٝٛب ٝؿىٓ سا بیبٖ وٙذ.
٘ .10ح ٜٛبشخٛسد آػیب ٔؼذ ٜدس
4

 .9تشٔٚبی اسٌبٟ٘بی
ٔختّف داخُ ؿىٕی

تشٔٚبی ؿىٕی سا بیبٖ وٙذ.
٘ .11ح ٜٛبشخٛسد بب آػیب دئٛد٘ ْٛسا
بیبٖ وٙذ.

ػخٙشا٘ی
ٔببحثٝ

أتحبٖ تئٛسی

ٚیذئٛ
پشٚطوتٛس

ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

ٔیبٖ دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

وبٔپیٛتش
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٘ .12ح ٜٛبشخٛسد بب تشٔٚبی دئٛدْ٘ٛ
 ٚایّئ ْٛسا بیبٖ وٙذ.
٘ .13ح ٜٛبشخٛسد بب تشٔٚبی وِٛٛسوٙبَ
سا بیبٖ وٙذ.
٘ .14ح ٜٛبشخٛسد بب تشٔٚبی وبذی سا
بیبٖ وٙذ.
 .15دسج ٝبٙذی تشٔٚبی وبذ سا بیبٖ
وٙذ.
٘ .16ح ٜٛبشخٛسد بب تشٔٚبی ویؼ ٝصفشا
ٔٚجبسی صفشاٚی سا تٛضیح دٞذ.
٘ .17ح ٜٛبشخٛسد بب تشٔٚبی پب٘ىشاع
سا بیبٖ وٙذ.
٘ .18ح ٜٛبشخٛسد بب تشٔٚبی طحبَ سا
بیبٖ وٙذ.
 .19دسج ٝبٙذی تشٔٚبی طحبَ سا
تٛضیح دٞذ.
 .20صٟ٘ٚبی ٕٞبت ْٛستشٚپشیتٛاٖ سا
بیبٖ وٙذ.
٘ .21ح ٜٛبشخٛسد بب ٕٞبتْٛ
ستشٚپشیتٛاٖ سا بیبٖ وٙذ.

ٚایت بشد

ؿٕبسٜ

تبسیخ

جّؼٝ

جّؼٝ

اٞذاف ٔیب٘ی (سئٛع ٔطبِب)

اٞذاف ٚیظ( ٜبش اػبع ػ ٝحیط ٝاٞذاف آٔٛصؿی :
ؿٙبختی ،ػبطفی ،سٚاٖ حشوتی)

سٚؽ یبددٞی



یبدٌیشی

 .1آ٘بتٔٛی پؼتبٖ سا بیبٖ وٙذ.

ٔٛاد ٚ ٚػبیُ

تبسیخ جّؼٝ

آٔٛصؿی

ٚصٔبٖ

تىبِیف دا٘ـجٛ

٘حٜٛاسصؿیببی
ٚدسصذ آٖ

ٚیذئٛ

 .2فیضیِٛٛطی پؼتبٖ سا تٛضیح دٞذ.

پشٚطوتٛس

 .3ػطٛح ٔختّف غذد ِٙفبٚی پؼتبٖ

وبٔپیٛتش

سا بیبٖ وٙذ

ٚایت بشد

 .4ط٘یىٔٛبػتی سا تـخیص دٞذ.
 .5سٚؿٟبی ٔختّف تـخیص بیٕبسیٟبی
پؼتبٖ سا بیبٖ وٙذ.
ٔ .6ؼبی ٝٙپؼتبٖ سا ا٘جبْ دٞذ.
5

بیٕبسی ٞبی خٛؽ خیٓ پؼتبٖ

6

بیٕبسی ٞبی

 .7ا٘ذیىبػیٞ ٖٛبی ٔبٌٔٛشافی سا ٘بْ
ببشد.

أتحبٖ تئٛسی

ػخٙشا٘ی

ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

ٔببحثٝ

ٔیبٖ دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

 .8ػ ٝسٚؽ تـخیصی ٔ ٟٓدس تٛدٜ
ٞبی پؼتبٖ سا تٛضیح دٞذ.
 .9بیٕبسیٟبی ػف٘ٛی  ٚاِتٟببی پؼتبٖ
سا تٛضیح دٞذ.
 .10تٛدٞ ٜب  ٚضبیؼبت خٛؽ خیٓ پؼتبٖ
سا تٛضیح دٞذ.
 .11سیؼه تبذیُ ا٘ٛاع ضبیؼبت اِٚیٝ
خٛؽ ب ٝبذخیٓ سا بیبٖ وٙذ.
ػٛأُ صٔی ٝٙػبص وب٘ؼش پؼتبٖ سا ٘بْ ببشد
بذ خیٓ پؼتبٖ

ٔشحّ ٝبٙذی ببِیٙی وب٘ؼش پؼتبٖ سا تٛضیح

ٚیذئٛ
ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

أتحبٖ
تئٛسی ٔیبٖ
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دٞذ.

ػخٙشا٘ی

پشٚطوتٛس

دٚسٚ ٜ

ا٘ٛاع وب٘ؼش پؼتبٖ  insituسا تٛضیح دٞذ.

ٔببحثٝ

وبٔپیٛتش

پبیبٖ دٚسٜ

٘ح ٜٛبشخٛسد بب ا٘ٛاع وب٘ؼش پؼتبٖ insitu
سا بیبٖ وٙذ.
ا٘ٛاع ٔختّف وب٘ؼش پؼتبٖ سا بب روش
ٔـخصبت تٛضیح دٞذ.
ػالئٓ ببِیٙی بیٕبسی پبط ٜپؼتبٖ سا بیبٖ وٙذ.
ػالئٓ ببِیٙی وب٘ؼش اِتٟببی پؼتبٖ سا بیبٖ
وٙذ.
ا٘ٛاع سٚؿٟبی ٕ٘ ٝ٘ٛبشداسی اص ضبیؼبت
پؼتبٖ سا بیبٖ وٙذ.
٘ح ٜٛبشخٛسد بب ا٘ٛاع وب٘ؼش ٟٔبجٓ پؼتبٖ
سا تٛضیح دٞذ.
ا٘ذیىبػیٞ ٖٛبی جشاحی ٍٟ٘ذاس٘ذ ٜپؼتبٖ
دس وب٘ؼش ٞب سا تٛضیح دٞذ.
ا٘ذیىبػیٞ ٖٛبی ؿیٕی دسٔب٘ی دس وب٘ؼش
پؼتبٖ سا بیبٖ وٙذ.
ا٘ذیىبػیٞ ٖٛبی سادیٛتشاپی دس وب٘ؼش
پؼتبٖ سا بیبٖ وٙذ.
بشخٛسد بب وب٘ؼش پؼتبٖ دس حبٍّٔی
ساتٛضیح دٞذ.
بشخٛسد بب وب٘ؼش پؼتبٖ آلبیبٖ سا تٛضیح
دٞذ.

ٚایت بشد

آ٘بتٔٛی  ٚفیضیِٛٛطی تیشٚئیذ

حذٚد ٔثّثٟبی ٌشد٘ی سا ٔـخص وٙذ.

 ٚػشٌٚشدٖ  ٚؿشح حبَ ٚ

خصٛصیبت تٛدٞ ٜب سا بؼذ اص ِٕغ تٛصیف

ٔؼبی ٝٙفیضیىی

وٙذ.

پشٚطوتٛس

بشٚئی سا دس ٌشدٖ ػٕغ وٙذ.

وبٔپیٛتش

أتحبٖ

ٚایت بشد

تئٛسی ٔیبٖ

حذٚد آ٘تٔٛیه تیشٚئیذ سا ٔـخص وٙذ.
تیشٚئیذ سا ب ٝطٛس صحیح ِٕغ وٙذ .

7

بضسٌی ٚاضح تیشٚئیذ سا تـخیص دٞذ.

ٚیذئٛ

ػخٙشا٘ی

ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

ٔببحثٝ

دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

دسِٕغ ٘ذ َٚبضسٌتش اص  1ػب٘تی ٔتش تیشٚئیذ
سا تـخیص دٞذ.
دس ٔـبٞذ ٜلبدس ب ٝتـخیص اٌضٔ ٚتبِی
ببؿذ.
بیٕبس یٟبی خٛؽ خیٓ تیشٚئیذ

بب تٛج ٝب ٝػالئٓ ٘ ٚـب٘ٞ ٝب ٞیپش تیشٚئیذی سا
تـخیص دٞذ.
بب تٛج ٝب ٝػالئٓ ٘ٚـب٘ٞ ٝب ٞیپ ٛتیشٚئیذی

8

ساتـخیص دٞذ.
بیٕبسی ٞبی بذ خیٓ تیشٚئیذ

ٔببحثٝ

تئٛسی ٔیبٖ
پشٚطوتٛس

دسٔبٖ ٞیپشتیشٚئیذی سا فشا ٌیشد.
بشخٛسد بب ٘ذ َٚتیشٚئیذ سا بیبٖ وٙذ.

ٚیذئٛ

بب بیٕبسی ٞبی بذ خیٓ تیشٚئیذ سا بیبٖ وٙذ

ػخٙشا٘ی
ٔببحثٝ

ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

وبٔپیٛتش
ٚایت بشد

٘ح ٜٛبشخٛسد  ٚدسٔبٖ
9

ٚیذئٛ
ػخٙشا٘ی

أتحبٖ
دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ
أتحبٖ
تئٛسی ٔیبٖ

پشٚطوتٛس

ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

وبٔپیٛتش

دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

ٚایت بشد

10

آ٘بتٔٛی  ٚفیضیِٛٛطی

تؼذاد ٚ ٚصٖ پبساتیشٚئیذ ٞب سا ٔـخص

پبساتیشٚئیذ

وٙذ.

ػخٙشا٘ی

ٚیذئٛ

ٔحّٟبی پبساتیشٚئیذ سا لیذ وٙذ.

ٔببحثٝ

پشٚطوتٛس
وبٔپیٛتش

أتحبٖ
ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

تئٛسی ٔیبٖ
دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

ٚایت بشد

بیٕبسی ٞبی خٛؽ خیٓ

ا٘ٛاع ٔختّف پبساتیشٚئیذی سا ٘بْ ببش٘ذ.

پبساتیشٚئیذ

ػالئٓ  ٚػُّ ٞیپشٚوّؼٕی  ٚسٚؽ بشخٛسد
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ٚیذئٛ

بب آٖ سا بیبٖ وٙذ.

پشٚطوتٛس

تغییشات ٔبیغ دس ٞیپشپبساتیشٚئیذی اِٚی ٝسا

وبٔپیٛتش

بیبٖ وٙذ.

ٚایت بشد

یبفتٞ ٝبی سادیِٛٛطیه ٞیپشپبساتیشٚئیذی

ػخٙشا٘ی

اِٚی ٝسا بیبٖ وٙذ.

ٔببحثٝ

أتحبٖ
تئٛسی ٔیبٖ
ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

ػُّ ؿبیغ ٞیپشوّؼٕی سا ٘بْ ببشد.
ٞیپش پبساتیشٚئیذی ٘ببجب سا تؼشیف وٙذ.
اجضاء ٔختّف ػٙذسٟٔبی  MENسا بیبٖ
وٙذ.
بیٕبسی ٞبی بذخیٓ

ٔؼیبس ٞبی بذ خیٕی تٛٔٛس ٞب  ٚضبیؼبت

پبساتیشٚئیذ

پبساتیشٚئیذ سابیبٖ وٙذ.
ػُّ ؿبیغ ٔشي ٔٚیش وبسٔیٙی ْٛپبساتیشٚئیذ
سا بیبٖ وٙذ.
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دسٔبٖ وب٘ؼش پبساتیشٚئیذ دس اؿىبَ ٔختّف

ٚیذئٛ
أتحبٖ
ػخٙشا٘ی
ٔببحثٝ

پشٚطوتٛس
وبٔپیٛتش

تئٛسی ٔیبٖ
ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

ٚایت بشد

دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

سا بیبٖ وٙذ.
بیٕبسیٟبی خٛؽ خیٓ ٔؼذٜ
13

ؿىبیبت  ٚػالئٓ ببِیٙی اِٚؼش پپتیه سا
تـخیص دٞذ.
یبفتٞ ٝبی سادیِٛٛطیه  ٚا٘ذٚػىٛپیه

ػخٙشا٘ی
ٔببحثٝ

أتحبٖ

ٚیذئٛ
ٔطبِؼٙٔ ٝببغ
پشٚطوتٛس

تئٛسی ٔیبٖ
دٚسٚ ٜ

اِٚؼش پپتیه سا بیبٖ وٙذ.

وبٔپیٛتش

ػٛاسض اِٚؼش پپتیه سا ٘بْ ببشیذ.

ٚایت بشد

پبیبٖ دٚسٜ

بب تٛج ٝب ٝؿىبیبت  ٚػالئٓ ببِیٙی صخٓ
پپتیه سا ؿشح دٞذ  ٚتـخیص دٞذ.
دسٔبٖ طبی جٟت آٔبدٌی ایٗ بیٕبساٖ سا
ؿشح دٞذ.
ػُٕ دس خ٘ٛشیضی صخٓ پپتیه سا ٘بْ ببشیذ.
دسٔبٖ طبی اِٚی ٝایٗ بیٕبساٖ سا ؿشح
دٞذ.
بب تٛج ٝب ٝؿىبیبت  ٚػالئٓ ببِیٙی  gtoسا
تـخیص دٞذ.
ا٘ٛاع اػٕبَ وبٙٞذ ٜاػیذ سا ٘بْ ببشد.
دسٔبٖ طبی اِٚؼش پپتیه بذ ٖٚػبسض ٝسا
تٛضیح دٞذ.
داسٞٚبی آ٘تی اػیذ  ٚوبٙٞذ ٜاػیذ سا ٘بْ
ببشد  ٚػٛاسض آٖ سا بـٙبػذ.
ا٘ٛاع ٌبػتشوتٔٛی سا ٘بْ ببشد.
ػٛاسض ٌبػتشوتٔٛی سا بیبٖ وٙذ.
بیٕبسی ٞبی

ا٘ٛاع  ٚؿیٛع بیٕبسیٟبی بذ خیٓ ٔؼذ ٜسا

بذ خیٓ ٔؼذٜ

بیبٖ وٙذ.
تـخیص ایٗ تٛٔٛس ٞب سا ٌبْ بٌ ٝبْ تٛضیح
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دٞذ.
ٔٛاسد صٔی ٝٙػبص وب٘ؼش ٔؼذ ٜسا بیبٖ وٙذ .
سٚؿٟبی جشاحی دس وب٘ؼش ٔؼذ ٜسا بیبٖ
وٙذ.

ٚیذئٛ
أتحبٖ
ػخٙشا٘ی
ٔببحثٝ

پشٚطوتٛس
وبٔپیٛتش
ٚایت بشد

تئٛسی ٔیبٖ
ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

بب تٛج ٝب ٝؿىبیبت  ٚػالئٓ ببِیٙی دس بحث
 ، GIBپبسٌی ٔبِٛسی  ٚسا تـخیص  ٚدسٔبٖ
وٙذ.
تشٔٚبٞبی بٔ ٝؼذٜ

طشص بشخٛسد بب اجؼبْ خبسجی ٔؼذ ٜسا
تٛضیح دٞذ.
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ٚیذئٛ
ػخٙشا٘ی
ٔببحثٝ

أتحبٖ
تئٛسی ٔیبٖ

پشٚطوتٛس

ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

وبٔپیٛتش

دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

ٚایت بشد
ٞیپشتب٘ؼی ٖٛپٛست

ٚیذئٛ

ػّٕی ایجبد ٞیپشتب٘ؼی ٖٛپٛست سا ؿشح

أتحبٖ

دٞذ.
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ػٛاسض ٞیپشتب٘ؼی ٖٛپٛست سا ؿشح دٞذ.

ػخٙشا٘ی

پشٚطوتٛس

سٚؿٟبی تـخیص ٞیپشتب٘ؼی ٖٛسا ؿشح دٞذ.

ٔببحثٝ

وبٔپیٛتش

سٚؿٟبی جشاحی خ٘ٛشیضی ٚاسیغ ٔشی سا

تئٛسی ٔیبٖ
ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

ٚایت بشد

بیبٖ وٙذ.
تشٔٚبی ٌشدٖ  ٚبشخٛسد وّی

ؿیٞ ٜٛبی وّی بشخٛسد بب تشٔٚبی ٌشدٖ سا

بب آٖ

بیبٖ ٕ٘بئیذ.

ٚیذئٛ

حذٚد ٙٔ ٚبطك اص ٘ظش تشٔٚبی ٌشدٖ سا بیبٖ
17

وٙذ.

ػخٙشا٘ی

بش اػبع ٔٙبطك تشٔٚبی ٌشدٖ ٘ح ٜٛبش

ٔببحثٝ

خٛسد سا بیبٖ وٙذ.

پشٚطوتٛس

أتحبٖ تئٛسی
ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

وبٔپیٛتش

ٔیبٖ دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

ٚایت بشد

الذأبت پبساوّیٙیه بذ٘ببَ تشٔٚبی ٌشدٖ سا
٘بْ ببشد.
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بیٕبسیٟبی جشاحی سٚدٜ

ٚظبیف فیضیِٛٛطی سٚد ٜببسیه سا تٛضیح

وٛچه

دٞذ.
بٟتشیٗ سٚؽ پبساوّیٙیىی دس تـخیص

ػخٙشا٘ی
ٔببحثٝ

أتحبٖ تئٛسی

ٚیذئٛ
ٔطبِؼٙٔ ٝببغ
پشٚطوتٛس

ٔیبٖ دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

بیٕبسیٟبی وش ٖٚسا روش وٙذ.

وبٔپیٛتش

ٔٛاسد دسٔبٖ طبی بیٕبسی وش ٖٚسا روش

ٚایت بشد

وٙذ.
تٛٔٛس ٞبی خٛؽ خیٓ  ٚبذ خیٓ سٚد ٜببسیه
سا ٘بْ ببشد.
بشخٛسد بب اجؼبْ خبسجی سٚد ٜببسیه سا
تٛضیح دٞذ.
ػُّ فیؼتِٟٛبی سٚد ٜببسیه ٘بْ ببشد.
ػٛاسض ٘بؿی اص ایجبد فیؼتِٟٛب سا بیبٖ
وٙذ.
دسٔبٖ طبی فیؼتٞ َٛب سا بیبٖ وٙذ.
دسٔبٖ جشاحی چبلی ٔفشط ٞ ٚیپشِیپیذی
سا ٘بْ ببشد.
ػُّ ایجبد ػٙذسْ سٚد ٜوٛتب ٜسا ٘بْ ببشد.
ػٛاسض ٘بؿی اص ایجبد  ٚدسٔبٖ طبی آٖ سا
٘بْ ببشد.
ػُ ایجبد ػٙذسْ لٛع وٛس سا ٘بْ ببشد
ػٛاسض ٘بؿی اص ایجبد  ٚدسٔبٖ طبی آٖ سا
بیبٖ وٙذ.
...ٚ
بیٕبسیٟبی ٔمؼذ

تٍٙی ٔمؼذ سا ٔؼبی ٚ ٝٙتـخیص دٞذ.
پشٚالپغ سوت ْٛسا بتٛا٘ذ ٔؼبی ٚ ٝٙتـخیص
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دٞذ.
ٕٛٞسٚئیذ پشٚالب ٝسا بتٛا٘ذ ٔؼبیٔ ٝٙؼبیٚ ٝٙ
تـخیص دٞذ.

ٚیذئٛ
ػخٙشا٘ی
ٔببحثٝ

پشٚطوتٛس
وبٔپیٛتش
ٚایت بشد

أتحبٖ تئٛسی
ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

ٔیبٖ دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

ػیٛٙع پیّ٘ٛیذاَ سا بتٛا٘ذ ٔؼبی ٚ ٝٙتـخیص
دٞذ.
تٛ٘ٛع اػفٍٙتش سا ٔؼبی ٝٙوٙذ.
تٛ٘ٛع اػفٍٙتش سا بتٛا٘ذ تـخیص دٞذ.
آبؼ ٝپّٛیه سا بتٛا٘ذ ٔؼبی ٝٙوٙذ.
وب٘ؼش سوت ْٛسا بتٛا٘ذ ٔؼبی ٚ ٝٙتـخیص
دٞذ.
وّیبت

ػف٘ٛت ٞبی جشاحی سا تؼشیف  ٚا٘ٛاع ؿبیغ

ػف٘ٛت ٞبی جشاحی

آٖ سا ٘بْ ببشد.
ػٛأُ تؼییٗ وٙٙذ ٜدس بشٚص ػف٘ٛت جشاحی

ٚیذئٛ

 ٚػٛأُ دفبع ٔیضببٖ سا ٘بْ ببشد .
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ػف٘ٛت ٘ىشٚص دٙٞذ ٜببفت ٘شْ سا تؼشیف ٚ

ػخٙشا٘ی

بشخٛسد بب آٖ سا بیبٖ وٙذ.

ٔببحثٝ

ا٘ٛاع اػٕبَ جشاحی سا اص ٘ظش ٔیضاٖ

پشٚطوتٛس

أتحبٖ تئٛسی
ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

وبٔپیٛتش

ٔیبٖ دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

ٚایت بشد

آِٛدٌی  ٚسٚؿٟبی پیـٍیشی سا ٘بْ ببشد.
ػف٘ٛت ػطحی  ٚػٕمی صخٓ جشاحی  ٚؿیٜٛ
بشخٛسد بب آٟ٘ب سا ؿشح دٞذ.
بیٕبسی ٞبی جشاحی سٚدٜ

ِِٛٛٚع سٚد ٜبضسي سا تٛضیح دٞذ.

بضسي

ػ ٝػالٔت ِِٛٛٚع سٚد ٜبضسي سا بیبٖ وٙذ.

ٚیذئٛ

دسٔبٖ ِِٛٛٚع سٚد ٜبضسي سا تٛضیح دٞذ.
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دیٛستیىِٛیت سا تٛضیح دٞذ.

ػخٙشا٘ی

دسٔبٖ دیٛستیىِٛیت سا ؿشح دٞذ.

ٔببحثٝ

تؼت خٔ ٖٛخفی دس ٔذفٛع سا تٛضیح دٞذ.
ٔؼبی ٝٙسوتبَ بب اٍ٘ـت سا تٛضیح دٞذٚ
ٔـخصبت وب٘ؼش دس ٔؼبی ٝٙسا بٍٛیذ.

پشٚطوتٛس
وبٔپیٛتش
ٚایت بشد

أتحبٖ تئٛسی
ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

ٔیبٖ دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

سٚؿٟبی بشسػی و ِٖٛٛسا ٘بْ ببشد.

تٛٔٛس ٞبی سٚد ٜبضسي

ا٘ٛاع پِٛیپ ٞب سا بٍٛیذ.
 5ػالٔت وب٘ؼش وِٛٛسوتبَ سا تٛضیح دٞذ.
 CEAسا تٛضیح دٞذ.
 Stagingوب٘ؼش وِٛٛسوتبَ سا ٘بْ ببشد.
دسٔبٖ وب٘ؼش وِٛٛسوتبَ سا تٛضیح دٞذ.
ػٛأُ ط٘تیه دس بشٚص وب٘ؼش وِٛٛسوتبَ سا
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تٛضیح دٞذ.

ٚیذئٛ
ػخٙشا٘ی
ٔببحثٝ

ػٛأُ ٔحیطی دس بشٚص وب٘ؼش وِٛٛسوتبَ سا

پشٚطوتٛس

أتحبٖ تئٛسی
ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

وبٔپیٛتش

ٔیبٖ دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

ٚایت بشد

٘بْ ببشد.
ضبیؼبت پش ٜوب٘ؼش ٚسا ٘بْ ببشد.
بیٕبسی ٞبی جشاحی غذد فٛق

اتیِٛٛطی  ،ػالیٓ ببِیٙی  ،تؼتٟبی تـخیصی

وّیٛی

 ٚدسٔبٖ ػٙذسْ وٛؿی ًٙسابیبٖ ٕ٘بیذ.

( آدس٘بَ )

دس ٔٛسد ػالئٓ ببِیٙی  ٚدسٔبٖ جشاحی

23

ٚیذئٛ

آد٘ ٚ ْٛوب٘ؼش آدس٘بَ سا بیبٖ ٕ٘بیذ.

ػخٙشا٘ی

اتیِٛٛطی ػالیٓ ببِیٙی  ،تؼتٟبی تـخیصی ٚ

ٔببحثٝ

دسٔبٖ فئٛوشٔٛػیتٔٛبسا بیبٖ ٕ٘بیذ.

پشٚطوتٛس

أتحبٖ تئٛسی
ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

وبٔپیٛتش

ٔیبٖ دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

ٚایت بشد

اتیِٛٛطی  ،ػالیٓ ببِیٙی  ،تؼتٟبی تـخیصی
 ٚدسٔبٖ ٘ٛسٚپالػتٔٛب سابیبٖ ٕ٘بیذ.
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بیٕبسیٟبی جشاحی پب٘ىشاع ،

آ٘ٔٛبِیٟبی ٔبدس طادی ؿبیغ پب٘ىشاع سا ٘بْ

ػالیٓ  ٚتـخیص  ٚدسٔبٖ

ببشد.

تٛٔٛسٞبی پب٘ىشاع

فیضیِٛٛطی  ٚػّٕىشد غذ دس ٖٚسیض  ٚبشٖٚ

ػخٙشا٘ی
ٔببحثٝ

أتحبٖ تئٛسی

ٚیذئٛ
ٔطبِؼٙٔ ٝببغ
پشٚطوتٛس

ٔیبٖ دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

سیض آ٘شا ٘بْ ببشد.

وبٔپیٛتش

پب٘ىبستیت حبد سا تؼشیف  ٚپبت٘ٛض ایجبد

ٚایت بشد

پب٘ىشاتیت سا ؿشح دٞذ.
ٔؼیبس ٞبی پیؾ آٌٟی بیٕبسی _ اختالالت
اِىتشِٚیتی  ٚاػیذ  ٚببص _ػٛاسض  ٚدسٔبٖ
طبی پب٘ىشاتیت حبد سا ٘بْ ببشد.
ا٘ذیىبػیٞ ٖٛبی ػُٕ پب٘ىشاتیت حبد سا ٘بْ
ببشد.
پب٘ىبستیت ٔضٔٗ ساتؼشییف وٙذ  ٚتظبٞشات
ببِیٙی  ٚػٛاسض آ٘شا ؿشح دٞذ.
ػٛد ٚویؼت پب٘ىشاع سا تؼشیف وٙذ  ٚػالئٓ
 ٚػٛاسض  ٚسٚؿٟبی تـخیصی  ٚسٚؿٟبی
جشاحی آ٘شا ؿشح دٞذ.
تٛٔٛس ٞبی ؿبیغ پب٘ىشاع سا ٘بْ ببشد ٚ
تظبٞشات ببِیٙی ؿبیغ ایٗ بیٕبسی سا ؿشح
دٞذ.
تـخیص ٞبی افتشالی تٛٔٛس ٞبی پب٘ىشاع ٚ
سٚؽ ٞبی تـخیص پبساوّیٙیه سا ٘بْ ببشد.
سٚؽ ٞبی جشاحی آد٘ٛوبسػی ْٛٙپب٘ىشاع
سا ٘بْ ببشد.
تٛٔٛس ٞبی ػیؼتٓ دس ٖٚسیض پب٘ىشاع سا ٘بْ
ببشد.
ػالئٓ ببِیٙی _ تؼت تـخیصی _ دسٔبٖ طبی
 ٚجشاحی ٌبػتشی ٛٙسا بیبٖ وٙذ.

TOS

آ٘بتٔٛی ػٙذسْ Thoracic Outlet
ساتٛضیح دٞذ.
ػالیٓ ػٙذسْ  TOSسا بیبٖ وٙذ.
سٚؽ ٞبی تـخیص  TOSسا ٘بْ ببشد.
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تـخیص ٞبی افتشالی TOSسا ٘بْ ببشد.

ٚیذئٛ
ػخٙشا٘ی
ٔببحثٝ

ا٘ذیىبػیٞ ٖٛبی جشاحی  TOSسا ٘بْ

پشٚطوتٛس

أتحبٖ تئٛسی
ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

وبٔپیٛتش

ٔیبٖ دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

ٚایت بشد

ببشد.
ؿٛن

فیضیٛپبتِٛٛطی ؿٛن سا تٛضیح دٞذ.
ػالیٓ ببِیٙی ؿٛن سا بیبٖ وٙذ.
ا٘ٛاع ؿٛن سا ٘بْ ببشد.
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دسٔبٖ ا٘ٛاع ؿٛن سا بیبٖ وٙذ.
صٔبٖ تىٕیُ احیبء ( endpoint of
) resuscitationسا تـخیص دٞذ.
فتك

آ٘بتٔٛی ٘بحی ٝایٍٛٙیٙبَ  ٚجذاس ؿىٓ سا
تٛضیح دٞذ.
ا٘ٛاع فتك ٞبی جذاس ؿىٓ  ٚتظبٞشات آٟ٘ب
سا ٘بْ ببشد.
فتك ایٍٛٙیٙبَ  ٚفٕٛساَ سا تـخیص دٞذ.
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ػالیٓ فتك ٌیش وشد ٚ ٜسا بیبٖ وٙذ ٚ
سٚؿٟبی دسٔب٘ی آٟ٘ب سا تٛضیح دٞذ.
سٚؽ ٞبی جشاحی تشٔیٓ فتك ایٍٛٙیٙبَ سا
٘بْ ببشد.
فتك ٘بفی سا تـخیص دٞذ  ٚا٘ذیىبػیٖٛ
ٞبی جشاحی آٖ سا ٘بْ ببشد.

ٚیذئٛ
ػخٙشا٘ی
ٔببحثٝ

پشٚطوتٛس
وبٔپیٛتش
ٚایت بشد

أتحبٖ تئٛسی
ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

ٔیبٖ دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

بیٕبسی ٞبی وبذ ()1

آ٘بتٔٛی وبذ  ٚػشٚق وبذی سا تٛصیف وٙذ.
آصٔبیـبت وبذی سا تغییش وٙذ.
ػالیٓ ٘بسػبیی وبذی سا بیبٖ وٙذ.
آبؼ ٝوبذی سا تـخیص داد ٚ ٜدسٔبٖ وٙذ.
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آبؼ ٝآٔیبی سا تـخیص داد ٚ ٜدسٔبٖ وٙذ.

ٚیذئٛ
ػخٙشا٘ی
ٔببحثٝ

ویؼت ٞیذاتیذ وبذی سا تـخیص دادٚ ٜ

پشٚطوتٛس

أتحبٖ تئٛسی
ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

وبٔپیٛتش

ٔیبٖ دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

ٚایت بشد

دسٔبٖ وٙذ.
بیٕبسیٟبی وبذ ()2

سٚؽ ٞبی تـخیص تٛدٞ ٜبی وبذی سا ٘بْ
ببشد.
ویؼت ػبد ٜوبذی سا تـخیص دٞذ ٚ
سٚؿٟبی دسٔب٘ی آ٘شا ٘بْ ببشد.
ٕٞب٘ظی ْٛوبذی سا ٘بْ ببشد.
 FNHوبذی سا ٘بْ ببشد.
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آد٘ ْٛوبذی سا ٘بْ ببشد.

ٚیذئٛ
ػخٙشا٘ی
ٔببحثٝ

 HCCسا ٘بْ ببشد.

پشٚطوتٛس

أتحبٖ تئٛسی
ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

وبٔپیٛتش

ٔیبٖ دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

ٚایت بشد

ٔتبػتبص ٞبی وبذی سا تـخیص دٞذ.
ػُٕ ٞبی جشاحی سصوؼی ٖٛوبذ سا ٘بْ
ببشد.
بیٕبسیٟبی آپب٘ذیغ

اپیذٔیِٛٛطی آپب٘ذیؼیت حبد سا بیبٖ بیبٖ
وٙذ.
فیضیٛپبتِٛٛطی ایجبد آپب٘ذیؼیت حبد سا
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تٛضیح دٞذ.
ػالیٓ ببِیٙی  ٚسٚؿٟبی تـخیص آپب٘ذیؼیت
حبد سا بیبٖ وٙذ.
تـخیص ٞبی افتشالی آپب٘ذیؼیت

ٚیذئٛ
ػخٙشا٘ی
ٔببحثٝ

پشٚطوتٛس
وبٔپیٛتش
ٚایت بشد

أتحبٖ تئٛسی
ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

ٔیبٖ دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

حبد سابیبٖ وٙذ.
آبؼ ٝآپب٘ذیغ  ٚفّىٕ ٖٛسا تـخیص دٞذ ٚ
سٚؽ ٞبی دسٔب٘ی آٖ سا بیبٖ وٙذ.
تظبٞشات آپب٘ذیؼیت حبد دس وٛدوبٖ ،
ص٘بٖ ببسداس  ٚافشاد ٔؼٗ سا تٛضیح دٞذ.
تظبٞشات آپب٘ذیؼیت حبد دس افشاد ٔبتال بٝ
 HIVسا تٛضیح دٞذ.
بیٕبسیٟبی ػشٚق

آ٘بتٔٛی ػشٚق ٔحیطی سا تٛضیح دٞذ.
فیضیٛپبتِٛٛطی ا٘ؼذاد ػشٚلی سا تٛضیح
دٞذ.
ػالیٓ ببِیٙی ا٘ؼذاد ػشٚلی سا تٛضیح دٞذ.
ا٘ؼذاد ٔضٔٗ ػشٚق ٔحیطی سا تـخیص
دٞذ  ٚسٚؽ ٞبی دسٔب٘ی آٖ سا ٘بْ ببشد.
ا٘ؼذاد حبد ػشٚق ٔحیطی سا تـخیص دٞذ.

ٚیذئٛ

 ٚسٚؿٟبی دسٔب٘ی آ٘شا ٘بْ ببشد.
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ا٘ؼذاد ػشٚق احـبیی سا تـخیص دٞذ ٚ

ػخٙشا٘ی

سٚؽ ٞبی دسٔب٘ی سا ٘بْ ببشد.

ٔببحثٝ

آ٘ٛسیؼٓ آئٛست ؿىٕی سا تـخیص دٞذٚ
سٚؽ ٞبی دسٔب٘ی  ٚا٘ذیىبػی ٖٛآٟ٘ب سا
بیبٖ وٙذ.
تشٔٚبٛفّبیت ػطحی ساتـخیص دادٚ ٜ
دسٔبٖ وٙذ.
تشٔٚبٛص ٚسیذی ػٕمی سا تـخیص دادٚ ٜ
دسٔبٖ وٙذ.
ٚاسیغ ا٘ذاْ تحتب٘ی سا تـخیص دادٚ ٜ

پشٚطوتٛس
وبٔپیٛتش
ٚایت بشد

أتحبٖ تئٛسی
ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

ٔیبٖ دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

سٚؿٟبی دسٔب٘ی آ٘شا ٘بْ ببشد.

تٛٔٛس ٞبی پٛػتی2ٚ1

-اپیذٔیِٛٛطی تٛٔٛسٞبی پٛػتی سا ٘بْ

(2جّؼ)ٝ

ببشد.
ٔـخصبت  ٚدسٔبٖ اتٛاع  Bccسا ؿشحدٞذ.
 ٔـخصبت  ٚدسٔبٖ ا٘ٛاع  Sccسا ؿشحدٞذ.
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 ٔال٘ ْٛبذخیٓ سا تؼشیف ٔ ٚـخصبت ا٘ٛاعآ٘شا بیبٖ ٕ٘بیذ.
 فبوتٛسٞبی پشٌٛٙٚػتیه  ٚدسٔبٖ ٔالْ٘ٛبذخیٓ سا ؿشح دٞذ.
 ٔـخصبت بیٕبسیٟبی ٕٞشا ٜوب٘ؼشٞبیپٛػتی  ٚػبیش بذخیٕی ٞبی پٛػتی سا بیبٖ
ٕ٘بیذ.

ٚیذئٛ
ػخٙشا٘ی
ٔببحثٝ

پشٚطوتٛس
وبٔپیٛتش
ٚایت بشد

أتحبٖ تئٛسی
ٔطبِؼٙٔ ٝببغ

ٔیبٖ دٚسٚ ٜ
پبیبٖ دٚسٜ

