تغوَ تؼالی
داًؾگاٍ آصاد اعالهی ّادذ خلخال
داًؾکذٍ پشعتاسی ّ هاهايی
ًام دسط  :هیکشّتؾٌاعی
هذسط :دکرت ُاجش صادلی
جلغَ اّل:
ػٌْاى دسط :

تؼذاد ّادذ

:

ّ 1/5ادذ ًظشی

همذهَ ای تش هیکشّتؾٌاعی ،ؽکل  ،اًذاصٍ ّ عاختواى هیکشّهبا .

ُذف کلی دسط  :آؽٌائی داًؾجْياى تا هفاُین ّ اصْل هیکشّتؾٌاعی ،ؽکل  ،اًذاصٍ
ّ عاختواى هیکشّهبا .
اُذاف جضئی  :دس پاياى دسط داًؾجْ تايذ تتْاًذ :
 هفاُین ّ اصْل کلی هیکشّتؾٌاعی سا تْضیخ دُذ.
 اصْل کخ سا ًام تربد.
 چٌذ هْسد اص داًؾوٌذاى هؾِْس ػلن هیکشّتؾٌاعی سا ًام تربد.
 اصْل ؽٌاعائی هیکشّهبا سا تیاى منايذ.
ً اهگزاسی ػلوی هیکشّهباسا تْضیخ دُذ.
 عاختواى هیکشّب سا ؽشح دُذ.
 عاختواى هیکشّهبای گشم هٌفی سا تا عاختواى هیکشّهبای گشم هثثت همايغَ منايذ.
 ػلت سًگ پزيشی هتفاّت تاکرتيِا سا تا سًگ آهیضی گشم تْضیخ دُذ.
ً مؼ اجضاء تاکرتی سا دس تیواسيضائی ًام تربد.

جلغَ دّم
ػٌْاى دسط :
ُذف کلی دسط :

تْلیذ هثل  ،تغییشات  ،تغزيَ ّ هتاتْلیغن تاکرتيِا .
آؽٌائی داًؾجْياى تا طشص صًذگی ّ حنٍْ تکثیش تاکرتيِا .

دس پاياى دسط داًؾجْ تايذ تتْاًذ :
اُذاف جضئی :
 حمیطِای کؾت هٌاعة سا تشای اًْاع هیکشّهبای تیواسيضا ًام تربد.
 هٌذٌی سؽذ تاکرتيِا سا تشعین منْدٍ ّ هشادل خمتلف سؽذ سا تفغیش منايذ.
 تفاّهتای هِن تاکرتيِا سا تا علْهلای يْکاسيْت تیاى منايذ.
 حنٍْ تکثیش تاکرتيِا سا تْضیخ دُذ.
 ؽشايط داکن تش سًّذ سؽذ تاکرتيِا سا تیاى منايذ.
 هتاتْلیغن تاکرتيِا سا دس ؽشايط ُْاصی ّ تیِْاصی تْضیخ دُذ.

جلغَ عْم
ػٌْاى دسط :
ُذف کلی دسط :

اثش ػْاهل فیضيکی ّ ؽیویائی تش سّی تاکرتيِا .
آؽٌائی داًؾجْياى تا حنٍْ کٌرتل هیکشّهبای تیواسيضا .

اُذاف جضئی  :دس پاياى دسط داًؾجْ تايذ تتْاًذ :
 اصطالدات عرتًّی  ،دص اًفکتاًت ،آًتی عپتیک  ،عپغیظ ّ آًتی تیْتیک سا تؼشيف
منايذ .
 سّؽِای کٌرتل هیکشّ اسگاًیغن ُا ساتْضیخ دُذ .
 فاکتْسُای هؤثش دس هشگ ّ هیش هیکشّ اسگاًیغن ُا سا تؤام تا هکاًیغن ُای
ًاتْدی آهنا تْضیخ دُذ .
 سّؽِای فیضيکی اص تیي تشدى هیکشّهبا سا تیاى منايذ .
 سّؽِای ؽیویائی اص تیي تشدى هیکشّهبا سا تیاى منايذ.
 سّؽِای کٌرتل ػولکش صذیخ اتْکالّّ فْس سا تْضیخ دُذ.
 سّؽِای کٌرتل ػولکشد صذیخ اعتفادٍ اص فیلرتُای تیْلْژيک ّ اؽؼَ ُای  UVسا
تْضیخ دُذ.

تغوَ تؼالی
داًؾگاٍ آصاد اعالهی ّادذ خلخال
داًؾکذٍ پشعتاسی ّ هاهايی
جلغَ چِاسم
ػٌْاى دسط :
ايجاد ػفًْت .

اکْلْژی  ،اپیذهیْلْژی  ،تیواسيضائی تاکرتيِا  ،هٌاتغ ّ ساُِای

ُذف کلی دسط  :آؽٌائی داًؾجْياى
اًتمال تاکرتيِای تیواسيضا.

تا اختصاصات تیواسيضائی هیکشّهبا ّ ساُِای

اُذاف جضئی  :دس پاياى دسط داًؾجْ تايذ تتْاًذ :
 اصطالح اکْلْژی سا دس هْسد تاکرتيِا تؼشيف منايذ.
 اصطالح اپیذهیْلْژی سا دس هْسد تیواسيِای ّاگیش داس تؼشيف منايذ.
 اصطالدات اًذهیک ،اپیذهیک ،پاًذهیک ،اعپْساديک سا تؼشيف منايذ.
 عیش هشادل خمتلف ػفًْت سا تا تشعین هٌذٌی ُای هشتْطَ تْضیخ دُذ.
 هشادل داد ّ هضهي تیواسی سا ؽشح دُذ.
 فاکتْسُای ّيشّالًظ تاکرتيَ سا ًام تربد .
 هٌثغ ّ خمضى تیواسی سا تْضیخ دُذ.
 ساُِای اًتمال تیواسيِا سا ًام تربد ّ .تشای ُش کذام دذالل دّ هْسد هثال
تضًذ.
جلغَ پٌجن
ػٌْاى دسط :

دفاع تذى دس هماتل هیکشّهبا ّ پیؾگیش اص ػفًْتِا .

ُذف کلی دسط  :آؽٌائی داًؾجْياى تا هکاًیغن ُای دفاػی تذى ّ اصْل پیؾگیشی اص
اًتمال ػفًْتِای هیکشّتی .
اُذاف جضئی  :دس پاياى دسط داًؾجْ تايذ تتْاًذ :
 ايوٌی طثیؼی تذى سا ؽشح دُذ .
 ايوٌی اکتغاتی سا ؽشح دُذ.
 ايوٌی اکتغاتی غیش فؼال سا ؽشح دُذ.
 تفاّهتای ايوٌی طثیؼی ( راتی ) سا تا ايوٌی اکتغاتی تیاى منايذ.
ً مؼ فلْس ًشهال تذى سا دس هماتل تیواسيِا تْضیخ دُذ.
 آًتی تادی ّ ًمؼ آًشا دس حمافظت اص تذى تْضیخ دُذ .
 آًتی ژى ّ ًمؼ آًشا دس ايجاد ػفًْتِای هیکشّتی تْضیخ دُذ.
ّ اکغیٌاعیْى سا تؼشيف منايذ.
 هِورتيي ّاکغي ُای هیکشّتی سا ًام تربد.
ًْ ع ّاکغي ُای هیکشّتی سا ًام تربد.
 صهاهنای ّاکغیٌاعیْى سا تش ػلیَ ػفًْتِای هیکشّتی تْضیخ دُذ.
 ساُِای پیؾگیشی اص تیواسيِای ػفًْی سا ًام تربد.
جلغَ ؽؾن
ػٌْاى دسط :

هیکشّکْکاعَ ُا ّ اعرتپتْ کْکِا .

ُذف کلی دسط  :آؽٌائی داًؾجْياى تا ػفًْتِای داصل اص کْکغی ُای گشم هثثت ّ
ساُِای هماتلَ تا اى .
اُذاف جضئی  :دس پاياى دسط داًؾجْ تايذ تتْاًذ :
 هِورتيي کْکغی ُای گشم هثثت هؤثش دس ػفًْتِای ؽايغ تیواسعتاًی سا ًام تربد.
 هِورتيي تیواسيِای ًاؽی اص اعتافیلْکک اّسئْط سا ًام تربد.
 هِورتيي تیواسيِای ًاؽی اص اعتافیلْکک اپیذسهیظ سا ًام تربد.
 هِورتيي تیواسيِای ًاؽی اص اعتافیلْکک عاپشّفتیکْط سا ًام تربد.
 هِورتيي تیواسيِای ًاؽی اص اعرتپتْکک گشٍّ  Aسا ًام تربد.
 هِورتيي تیواسيِای ايوٌْلْژيک اعرتپتْکک گشٍّ  Aسا ًام تربد.
 هِورتيي ػالئن تالیٌی تیواسيِای ًاؽی اص ػفًْتِای چشکی اعتافیلْکک اّسئْط سا
ًام تربد.
 هِورتيي ساُِای اًتمال تیواسيِای ًاؽی اص اعتافیلْکک اّسئْط سا ًام تربد.
 هِورتيي ػلل هماّهت تَ آًتی تیْتیکِای تیواسيِای ًاؽی اص اعتافیلْکک اّسئْط
سا ًام تربد.
 ساُِای اًتمال ػفًْتِای ًاؽی اص کْکغی ُای گشم هثثت سا ًام تربد.
 ػالئن تالیٌی تیواسيِای ًاؽی اص اعرتپتْکک ُای پٌْهًْیَ سا ؽشح دُذ.
 سّؽِای تؾخیص کْکغی ُای گشم هثثت سا تْضیخ دُذ.

تغوَ تؼالی
داًؾگاٍ آصاد اعالهی ّادذ خلخال
داًؾکذٍ پشعتاسی ّ هاهايی
جلغَ ُفتن
ػٌْاى دسط :
ًْهیغتاهلا .

ًیغشياعَ ُاّ ،يًْالعَ ُا ،تاعیالعَ ُا ،الکتْتاعیلِا ّ آکتی

ُذف کلی دسط  :آؽٌائی داًؾجْياى تا ػفًْتِای ًاؽی اص ًايغشياُای تیواسيضا،
ّيًْالعَ ُا ،تاعیالعَ ُا ،الکتْتاعیلِا ّ
اُذاف جضئی  :دس پاياى دسط داًؾجْ تايذ تتْاًذ :
 تیواسيِای ًاؽی اص ًايغشياگًْْسٍ آ ،هٌگْککّ ،يًْالآتی پیکاّ ،يًْالديظ پاس
ّ،يًْالپشّّال ،تاعیلْط آًرتاعیظ ،تاعیلْط عشئْط ،الکتْتاعیلِا سا ًام تربد.
 اًْاع الکتْتاعلِا سا کَ هیتْاًٌذ دس ايجادتیواسی ًمؼ ايفاء کٌٌذً ،ام تربد.
 تیواسی ًاؽی اص اکتیٌْهیغتاهلا سا ًام تربد.
 اًْاع هِن اکتیٌْهیغظ ُا سا ًام تربد.
جلغَ ُؾتن
ػٌْاى دسط :

اًرتّتاکرتياعَ ُا ّ پغْدّهًْاهلا

ُذف کلی دسط  :آؽٌائی داًؾجْياى تا تاعیلِای گشم هٌفی ختویشی ّ غیش ختویشی هؤثش
دس تیواسيِای دعتگاٍ گْاسػ ّ خاسج اص دعتگاٍ گْاسػ.
اُذاف جضئی  :دس پاياى دسط داًؾجْ تايذ تتْاًذ :
 هِورتيي پاتْژهنای دعتگاٍ گْاسػ سا ًام تربد.
ً مؼ تیواسيضائی عاملًْالتیفی ،عاملًْال ايٌرتيتیشيظ ،ؽیگالدعیاًرتی ،اؽیشؽیاکلی،
يشعیٌیا سا ؽشح دُذ.
 ػالئن تالیٌی ُشکذام اص تیواسيِای ًاؽی اص عاملًْال ،ؽیگال ّ اؽیشؽیاکلیْ
يشعیٌیا سا تیاى منايذ.
 اپیذهیْلْژی ّ پیؾگیشی اص تیواسيِای فْق سا ( عاملًْال ،ؽیگال ،ايؾشکلی ّ
يشعیٌیا ) سا تْضیخ دُذ.
 تیواسيِای هِن پغْدّهًْاط آئیشّژيٌْصا سا ؽشح دُذ.
 تغت ُای هِن تؾخیص پغْدّهًْاط سا ًام تربد.
 تغت ختویش لٌذُای گلْکض  ،الکتْص ّ عْکشّص (  ) TSIسا تشای ُش کذام اص
تاکرتيِای پغْدّهًْاط آئشّژيٌْصا ،عاملًْال ،ؽیگال ّ اؽیشؽیاکلی تفغیش منايذ.
جلغَ هنن
ػٌْاى دسط :

آلکالی ژًظ ،آگشّتاکرت ،مهْفیلْعِا ،تشّعالُا ّ تشدٍ تالُا.

ُذف کلی دسط  :آؽٌائی داًؾجْياى تا ػفًْتِای ًاؽی اص تاعیل ُای گشم هٌفی
غیشختویشی ّ کْکْتاعیلِای گشم هٌفی .
اُذاف جضئی :
 تیواسيِای ًاؽی اص گًَْ ُای آلکالی ژًظ  ،اگشّتاکرت ّ مهْفیلْعِا سا ًام تربد.
 ػالئن تالیٌی تیواسيِای ًاؽی اص مهْفیلْط آًفلْآًضا سا ًام تربد.
 ػالئن تالیٌی تیواسيِای ًاؽی اص مهْفیلْط دّ کشٍ ای سا ًام تربد.
 تیواسيِای ًاؽی اص تشّعالُا ًام تربد.
 اًْاع تشّعالُای هِن تیواسيضا سا ًام تربد.
 تیواسی تة هالت سا ؽشح دُذ.
 ػالئن تالیٌی تیواسی تشّعلْصيظ سا ًام تربد.
 تیواسيِای ًاؽی اص تشدٍ تالُا سا ًام تربد.
جلغَ دُن
ُذف کلی دسط  :آؽٌائی داًؾجْياى تا ػفًْتِای ًاؽی اص تاعیل ُای گشم هٌفی
تیِْاصی ّ ،يربيُْا ّ اعپشيل ُا ّ اعپیشّکتِا .
اُذاف جضئی  :دس پاياى دسط داًؾجْ تايذ تتْاًذ :
 چٌذ تا اص تاکرتّئیذُای هِن اص ًظش پضؽکی سا ًام تربد.
 تیواسيِای ًاؽی اص تاکرتّئیذ فشاژيلیظ سا ًام تربد.
 تیواسيِای ًاؽی اص ّيربيْکلشا ساًام تربد.
 ػالئن تالیٌی اعِال ّتائی سا تْضیخ دُذ.
 اپیذهی ُای هِن ّتا سا ًام تربد.
 دسهاى ّ پیؾگیش اعِال ّتائی سا تْضیخ دُذ.
 تیواسيِای هِن اعپیشّيالعَ سا ًام تربد.

تغوَ تؼالی
داًؾگاٍ آصاد اعالهی ّادذ خلخال
داًؾکذٍ پشعتاسی ّ هاهايی
 ػالئن تالیٌی عیفیلیظ سا تْضیخ دُذ.
 ػالئن تالیٌی تیواسی ياص ( پیاى ) سا تْضیخ دُذ.
 ػلت غیش اختصاصی تْدى تغت  ّ VDRLتغت  RPRسا تْضیخ دُذ.
 ػاهل تة  Qسا ًام تربد.
 ػاهل تیواسی الين سا ًام تربد.
 ػاهل تیواسی ّيلض سا ًام تربد.
 ػفًْتِای ًاؽی اص لپتْعپیشا سا ًام تربد.
 گشُِّای دس هؼشض خطش تا لپتْعپیشا سا ًام تربد.
جلغَ ياصدُن
ػٌْاى دسط  :هايکْپالمساُا  ،کالهیذياعَ ُا ّ سيکتضياُا .
آؽٌائی داًؾجْياى تا ػفًْتِای ًاؽی اص تاکرتيِای داخل علْلی ّ
ُذف کلی دسط :
تاکرتيِای تذّى ديْاسٍ علْلی ( هايکْپالمساُا )
اُذاف جضئی  :دس پاياى دسط داًؾجْ تايذ تتْاًذ :
 اًذاصٍ ّ اجضاء عاختواى هايکْپالمسا سا ًام تربد.
 3 گًَْ هِن هايکْپالمسا سا اص ًظش تیواسيضائی ًام تربد.
 ػاهل تیواسيِای التِاتی لگي (  ) PIDسا ًام تربد.
 يکی اص دلیك تشيي سّؽِای تؾخیص هايکْپالمسا سا ًام تربد.
 دالتِای هؾخص هْسفْلْژيک کالهیذياُا سا ًام تربد.
 چشخَ صًذگی کالهیذيا سا تْضیخ دُذ.
 تیواسی تشاخن سا تْضیخ دُذ.
 ػاهل ػفًْت هلتذوَ ًْصاداى سا ًام تربد.
 ػاهل تیواسی  LGVسا ًام تربد.
 ػاهل ػفًْت اطشاف کثذ دسصًاى ّ عٌذسم سايرت دس هشداى سا ًام تربد.
 تیواسيِای ًاؽی اص کالهیذياپغی تاعی سا تْضیخ دُذ.
 تیواسی ًاؽی اص کالهیذيا پٌْهًْیا سا تْضیخ دُذ.
 تیواسيِای ًاؽی اص سيکتضيا سا تْضیخ دُذ.
 تغت ّيل ــ فیلکظ سا تْضیخ دُذ.
سا ًام تربد.
Q
 ػاهل تة
 ػاهل تة خٌذق سا ًام تربد.
عخٌشاًی تا هبشٍ گیشی اص ّعايل کوک آهْصؽی  ،طشح عؤال دس استثاط
سّػ آهْصػ :
تا دسط ّ دسيافت پاعخِای ؽفاُی ّ کتثی ( تَ صْست تکلیف دسعی) اص داًؾجْياى ّ حلاظ
آهنا دس منشٍ هنائی پاياى تشم .
اجضا ّ ؽیٍْ اجشای دسط  :اهکاًات آهْصؽی داًؾکذٍ ( کالط دسط ّ کٌفشاًظ ) ّعايل
ّجتِیضات کوک آهْصؽی(ّيذئْ پشّژکتْس-اّسُذ – ّايت تْسد )
هٌاتغ  :میکشّب ؽٌاطی پضؽکی جاّتض  - 2016میکشّب ؽٌاطی تشای پشعتاسی ّ هاهائی (
سضا هیشصا ًژاد)

