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كثيوفبٗٚ ّٞهاي آٓٞىُ كٗلاٗپيٌّي ٝ رقٖٖي : ًٔيزٚ رقٖٖي

ثواٍبً ٝوػ كٝهٙ كًزواي  31/2/79ّٞهاي ػبُي ثوٗبٓٚ هييي ػِّٞ پيٌّي كه ٛلزٔيٖ عَِٚ ٓٞهؿ 
آٓٞىُ كٗلاٗپيٌّي، كاٌْٗلٙ كٗلاٗپيٌّي، كاْٗگبٙ  ػٔٞٓي كٗلاٗپيٌّي ًٚ رٍٜٞ ًٔيزٚ ثبىٗگوي

ػِّٞ پيٌّي ّٜيل ثْٜزي رٜيٚ ّلٙ ٝ ثٚ ربئيل كثيوفبٗٚ ّٞهاي آٓٞىُ كٗلاٗپيٌّي ٝ رقٖٖي 
( ْٓقٖبد ًِي، ثوٗبٓٚ ٝ ٍوكَٖ كهًٝ)ثوٗبٓٚ آٓٞىّي ايٖ كٝهٙ ها كه ٍٚ كَٖ .هٍيلٙ اٍذ

:  ثْوػ پيٍٞذ رٖٞيت ًوك ٝ ٓووه ٓي كاهك

آٓٞىّي كٝهٙ كًزواي ػٔٞٓي كٗلاٗپيٌّي اى ربهيـ رٖٞيت ثواي ًِيٚ كاْٗگبٜٛب ٝ  ثوٗبٓٚ( 1
. ٍَٓٞبد آٓٞىُ ػبُي ًْٞه ًٚ ْٓقٖبد ىيو ها كاهٗل الىّ االعوا اٍذ

كاْٗگبٜٛب ٝ ٍَٓٞبد آٓٞىُ ػبُي ًٚ ىيوٗظو ٝىاهد ثٜلاّذ، كهٓبٕ ٝ آٓٞىُ پيٌّي اكاهٙ  –اُق 
. ٓي ّٞٗل

هٍٔي ٝىاهد ثٜلاّذ، كهٓبٕ ٝ آٓٞىُ پيٌّي ٝ ثواٍبً هٞاٗيٖ، ٍَٓٞبري ًٚ ثب اعبىٙ  –ة 
. ربٍيٌ ٓي ّٞٗل ٝ ث٘بثوايٖ ربثغ ٖٓٞثبد ّٞهاي ػبُي ثوٗبٓٚ هييي ػِّٞ پيٌّي ٓي ثبّ٘ل

ٍَٓٞبد آٓٞىُ ػبُي كيگو ًٚ ٓٞبثن هٞاٗيٖ فبٓ رٌْيَ ٓي ّٞٗل ٝ ثبيل ربثغ ٙٞاثٜ  –ط 
. كاْٗگبٛي عٜٔٞهي اٍالٓي ايوإ ثبّ٘ل

ًِيٚ كٝهٙ ٛبي آٓٞىّي ٝ ثوٗبٓٚ ٛبي ْٓبثٚ ٍَٓٞبد كه ىٓي٘ٚ كًزواي  31/2/79اى ربهيـ ( 2 ٓبكٙ
َٓ٘ٞؿ ٓي  1ػٔٞٓي كٗلاٗپيٌّي كه ٛٔٚ كاْٗگبٜٛب ٝ ٍَٓٞبد آٓٞىُ ػبُي ٓنًٞه كه ٓبكٙ 

ّٞٗل ٝ كاْٗگبٜٛب ٝ ٍَٓٞبد آٓٞىُ ػبُي يبك ّلٙ ٓٞبثن ٓووهاد ٓي رٞاٗ٘ل ايٖ كٝهٙ ها كايو ٝ 
. عليل ها اعوا ٗٔبي٘ل ثوٗبٓٚ

ْٓقٖبد ًِي ٝ ثوٗبٓٚ كهٍي ٝ ٍوكَٖ كهًٝ كٝهٙ كًزواي ػٔٞٓي كٗلاٗپيٌّي كه ٍٚ ( 3ٓبكٙ 
.  كَٖ عٜذ اعوا اثالؽ ٓي ّٞك

  



 فقً اٚي

 ِؾخقبت وٍي دٚسٖ دوتشي ػِّٛي دٔذأپضؽىي

 :ِمذِٗ

كاٗپيٌّي ًْٞه اعوا ثوٗبٓٚ آٓٞىّي كٝهٙ كًزواي كٗلاٗپيٌّي ًٚ كه ؽبٍ ؽبٙو كه كاٌْٗلٙ ٛبي كٕ
رٖٞيت گوكيلٙ  27/3/67ٓي ّٞك كه يٌٖل ٝ ثيَذ ٝ ّْٔيٖ عَِٚ ّٞهاي ػبُي ثوٗبٓٚ هييي ٓٞهؿ 

ثو ٓج٘بي هبٕٗٞ اٍبٍي عٜٔٞهي اٍالٓي ايوإ ٝ اٛلاف ٍبىٓبٕ ثٜلاّذ عٜبٗي ًٚ كُٝذ . اٍذ
اي آؽبك ِٓذ ايوإ عٜٔٞهي اٍالٓي ايوإ فٞك ها ٓويل ثٚ ٍٕٝٞ ثٚ آٜٗب ٓي كاٗل اػبكٙ ٍالٓزي ثو

ٙوٝهي اٍذ ٝ ثو ايٖ پبيٚ ٛلف إِي ٝىاهد ثٜلاّذ كهٓبٕ ٝ آٓٞىُ پيٌّي، ربٓيٖ، ؽلظ ٝ اهروبء 
. ٍالٓزي اكواك عبٓؼٚ، رؼويق ّلٙ اٍذ

ثليٜي اٍذ روثيذ ٗيوٝي اَٗبٗي كه ثقِ كٗلاٗپيٌّي ٓي ثبيل ثٚ ٛلف كوػي ربٓيٖ، ؽلظ ٝ اهروبء 
ٙ ٓ٘غو ّٞك ًٚ ٓزأٍلبٗٚ ْٛ إً٘ٞ ثٚ ايٖ ٛلف ٗبيَ ْٗلٙ اٍذ ٝ ٍالٓذ كٛبٕ ٝ كٗلإ اكواك عبٓغ

اى ٝوكي كه چ٘ل ٍبٍ گنّزٚ اػزواٗ ثٚ ٓؾزٞاي ثوٗبٓٚ آٓٞىّي كٝهٙ كًزواي كٗلاٗپيٌّي ّوٝع ٝ 
ثواي ٓضبٍ ايٖ ٍٞاالد ًٚ چوا كاِٗ آٓٞفزگبٕ كاْٗگبٜٛب ثب ٗيبىٛبي عبٓؼٚ فٞك . اكيايِ يبكزٚ اٍذ

يب چوا ٓؾزٞاي ثوٗبٓٚ آٓٞىُ كه عٜذ هكغ ٗيبىٛبي عبٓؼٚ ٝواؽي ْٗلٙ اٍذ ٝ  آّ٘بيي ًبكي ٗلاهٗل ٝ
ثبرٞعٚ ثٚ ّوػ . كه مٖٛ ثَيبهي اى ٓزُٞيبٕ كَُٞى آٓٞىُ كٗلاٗپيٌّي ًْٞه ٝعٞك كاّزٚ ٝ كاهك.... يب

كٞم، ثبىٗگوي ثوٗبٓٚ ًٚ يي عيء اٍبٍي اى رٍٞؼٚ آٓٞىُ هِٔلاك ٓي گوكك ثٚ ػ٘ٞإ يي ٙوٝهد هٞؼي 
كزٚ ّلٙ ٝ ثٚ ٓٞهك اعوا كهآٓلٙ ٝ إً٘ٞ ثب ُٞق ٝ ػ٘بيذ اُٜي ثبىٗگوي ثوٗبٓٚ كٝهٙ كًزواي ػٔٞٓي پنيو

. كٗلاٗپيٌّي ثٚ اٗغبّ هٍيلٙ اٍذ

 : تؼشيف

كٝهٙ كًزوي ػٔٞٓي كٗلاٗپيٌّي يٌي اى كٝهٙ ٛبي ٖٓٞة ٗظبّ آٓٞىُ ػبُي كه ًْٞه عٜٔٞهي 
ايٖ كٝهٙ ٓغٔٞػٚ اي ٛٔبٛ٘گ اى . اٗغبٓلاٍالٓي ايوإ اٍذ ًٚ ثٚ اػٞبء ٓلهى كاْٗگبٛي ٓي 

.  كؼبُيذ ٛبي آٓٞىُ ٗظوي، ػِٔي، ثبُي٘ي ٝ رؾويوبري اٍذ

 : ٘ذف

ٛلف اى اعواي ثوٗبٓٚ كٝهٙ كًزوي ػٔٞٓي كٗلاٗپيٌّي روثيذ كٗلاٗپيٌّبٕ ػٔٞٓي ّبيَزٚ اٍذ ًٚ 
ي اى ثئبهيٜبي كاهاي ٓجبٗي هٞي ػِٔي، ٜٓبهرٜبي ٓ٘بٍت كهٓبٗي، رٞاٗبيي آٓٞىُ ثٜلاّذ ٝ پيْگيو

كٛبٕ ٝ كٗلإ ٝ ًبهايي الىّ ثواي اٗغبّ پژْٜٝٛبي ؽيٖ ٝ پٌ اى رؾٖيَ ثٞكٙ ٝ هبكه ثٚ اهائٚ فلٓبد 
ًيلي ٓ٘بٍت كهٓبٗي ٝ پيْگيوي كه ٗظبّ اهائٚ فلٓبد ثٜلاّزي كهٓبٗي ًْٞه عٜٔٞهي اٍالٓي 

. ايوإ ثبّ٘ل

 : عٛي دٚسٖ ٚ ؽىً ٔظبَ

ػ٘ٞإ كهٍي اٍذ ايٖ كهًٝ كه ٍٚ  56ٍبٍ ٝ ْٓزَٔ ثو  6 ٍٝٞ كٝهٙ كًزواي ػٔٞٓي كٗلاٗپيٌّي
هَٔذ كهًٝ ػٔٞٓي، كهًٝ ػِّٞ پبيٚ ٝ كهًٝ افزٖبٕي هواه كاّزٚ ٝ كه كٝ ٓوؽِٚ ىيو اهائٚ ٓي 

: ّٞٗل

ٍبٍ ٓي ثبّل ٝ كاْٗغٞيبٕ كه ايٖ كٝهٙ كهًٝ  2ٍٝٞ ايٖ كٝهٙ  –كٝهٙ ػِّٞ پبيٚ : ِشحٍٗ اٚي
فزٖبٕي ها ثٖٞهد ٗظوي، ػِٔي ٝ ٗظوي ػِٔي كه ًالً ٝ ػٔٞٓي، ػِّٞ پبيٚ ٝ ثوفي كهًٝ ا

. آىٓبيْگبٙ ٓي گنهاٗ٘ل



ٍبٍ ٓي ثبّل ٝ كاْٗغٞيبٕ كه ايٖ كٝهٙ كهًٝ  4ٍٝٞ ايٖ كٝهٙ  –كٝهٙ كهًٝ افزٖبٕي : ِشحٍٗ دَٚ
افزٖبٕي ها ثٖٞهد ٗظوي، ػِٔي ٝ ٗظوي ػِٔي كه ًالً، آىٓبيْگبٙ، پوٙ ًِي٘يي، ًِي٘يي ٛبي 

. ٛبي ثئبهٍزبٗي ٝ ٓواًي ثٜلاّزي كهٓبٗي ٓيگنهاٗ٘لكٗلاٗپيٌّي، ثقِ

ّوٛ ٝهٝك ثٚ ٓوؽِٚ كّٝ هجُٞي كه آزؾبٕ عبٓغ ػِّٞ پبيٚ كٗلاٗپيٌّي اٍذ ٝ ّوٛ كواؿذ اى رؾٖيَ 
.  گنهاٗلٕ ًِيٚ ٝاؽلٛبي كهٍي ٝ ككبع اى هٍبُٚ كه پبيبٕ ٓوؽِٚ كّٝ ٓي ثبّل

 : ٚاحذ٘بي دسعي

: ك ٝ ثٚ ّوػ ىيو ٓي ثبّلٝاػ 217ًَ ٝاؽلٛبي كهٍي ايٖ كٝهٙ 

ٝاؽل  22 كهًٝ ػٔٞٓي                      –1

ٝاؽل  46 كهًٝ ػِّٞ پبيٚ                    –2

ٝاؽل  149 كهًٝ افزٖبٕي                 –3

 
 

 فقً دَٚ

 ثشٔبِٗ دسٚط دٚسٖ دوتشاي ػِّٛي دٔذأپضؽىي
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 ػِٔي ػِٔي ٗظوي

 ٗلاهك 34 - 34 2 افالم ٝ روثيذ اٍالٓي 1
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اٗوالة اٍالٓي ٝ هيْٚ ٛبي إٓ اى 
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 17  –1، 24  –1 42 - 42 5/2 ائ٘ي ّ٘بٍي ٗظوي 16  –1
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.  رنًو اهائٚ ٝاؽلٛبي ػِٔي ثٖٞهد ٛٔيٓبٕ ٝ يب پٌ اى ٝاؽل ٗظوي ٓوثٞٝٚ ثبيل اٗغبّ ّٞك
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 ٗلاهك 34 - 34 2 ع٘يٖ ٝ ثبكذ ّ٘بٍي كٛبٕ، كٗلإ ٝ كي ٗظوي 35  –1
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چٚ كه ايٖ ثوٗبٓٚ ْٓقٔ ّلٙ اٍذ هٝاثٜ ثيٖ ٝاؽلٛبي ٗظوي ٝ ػِٔي افزٖبٕي ؿيو اى إٓ: 1رنًو 
. ثوػٜلٙ ّٞهاي آٓٞىّي ٛو كاٌْٗلٙ ٓي ثبّل

اهائٚ ٝاؽلٛبي افزٖبٕي ػِٔي ثٖٞهد ٛٔيٓبٕ ٝ يب پٌ اى ٝاؽلٛبي افزٖبٕي ٗظوي اٗغبّ : 2رنًو 
  . ّٞك
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 عشفقً دسٚط

 

 ػٍّي –افٛي ٚ ِجبٔي سايبٔٗ ٔظشي   –12

 (ٚاحذ ػٍّي 5/0 –ٚاحذ ٔظشي  1/5)ٍِي ع –ٚاحذ ٔظشي  2: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

آّ٘بيي ثب هايبٗٚ ٝ ًبهثوك إٓ كه كٗلاٗپيٌّي : ٘ذف

 :عشفقً دسٚط

ٓجبٗي هايبٗٚ   –1

ٝاؽلٛبي إِي هايبٗٚ ٝ اهرجبٛ آٜٗب ثب يٌليگو 

ؽبكظٚ ٝ اٗٞاع إٓ 

كٍزگبٙ ٛبي ٝهٝكي ٝ فوٝعي 

ٍقذ اكياه ٝ ٗوّ اكياه 

 (DOS)ٍيَزْ ػبَٓ   –2

 MS DOSكبيِٜب كه 

ّوٝع ًبه ثب هايبٗٚ، هاٙ اٗلاىي ٍيَزْ 

كهايٞ كؼبٍ ٝ رـييو كاكٕ كهايٞ كؼبٍ 

هاٙ اٗلاىي ٓغلك، فبُٓٞ ًوكٕ كٍزگبٙ  

كٜوٍذ  –َٓيو  –هيْٚ  –ٍبفزبه كهفزي 

 Tree,CD, RD, MD, Dirكوٓبٜٗبي 

 Type, ren, Del, Copyكوٜٓبي 

ايغبك كبيَ  –اكؿبّ كبيِٜب 

 CHKDisk, Diskcopy, Formatكوٓبٜٗبي 

 Windowsٍيَزْ ػبَٓ   –3

 Windows (98 ,2000,…)آّ٘بيي ٓولٓبري ثب عليلرويٖ 



 Windowsكه  Mouseًبه ثب 

 Windowsآّ٘بيي ثب ٓ٘ٞٛبي 

 Windowsهٝي ٍيَزْ  DOSآّ٘بيي ثب ٗؾٞٙ ػٌِٔوك كوآيٖ گلزٚ ّلٙ كه 

 Medlineآٓٞىُ   –4

يبكگيوي ٓ٘ٞٛبي  Winspirsيب  Spirsٙ اى ٗوّ اكياه ٛبي ثب اٍزلبك Medlineٛبي  CDٗؾٞٙ هاٙ اٗلاىي ٝ ًبه 
.... ٝ Print, Download, Theasures, Index, Findاى هجيَ  Medlineٓقزِق 

كه إٓ  or, and ,#ٝ يبكگيوي ػٌِٔوكٛبي  Findكه ٓ٘ٞي  Searchآٓٞىُ ًبَٓ 

إٍٞ ّجٌٚ ٛب   –5

اكياهٛبي ٓوثٞٝٚ  ٝ ٗوّ internetآّ٘بيي ٓولٓبري إٍٞ ّجٌٚ ٛب ٝ ٓلبٛيْ 

(netscape, internet explorer) 

.... ٝ WWW,FTP, Telnetآّ٘بيي ثب 

... ٝ netmeeting, BBS, Usenet, URLّ٘بفذ ٝاژٙ ٛبي 

ٝ ّ٘بفذ ٍبيزٜبي ٓؼزجو ؽبٝي ٓوبالد پيٌّي  internetكه  Searchإٍٞ ٗؾٞٙ 

(www.lycos.com-www.yahoo.com-www.MWsearch.Com) 

ٝ آكهٍٜبي إٓ   E-mailٝ ّ٘بفذ إٍٞ ٓلبٛيْ 

 
 

 آعيت ؽٕبعي ػِّٛي  –13

 ٚاحذ ػٍّي 2ٚاحذ ٔظشي ٚ  4)ٚاحذ  6: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

ّ٘بٍبٗلٕ رـييواد ٓوٙي َٗٞط اػٚبء ٍبىٗلٙ ثلٕ ٝ رٞبثن ايٖ رـييواد كه ًبهثوك آٜٗب كه ْٓي : ٛلف
ًِي٘يٌي، پيِ آگٜي ٝ كهٓبٕ ٙبيؼبد 

ٝاؽل  4ظوي آٍيت ّ٘بٍي ػٔٞٓي ٕ  –13  –1

ٝاؽل  2آٍيت ّ٘بٍي ػٔٞٓي ػِٔي  -13  –2

 (ٚاحذ 4)آعيت ؽٕبعي ػِّٛي ٔظشي  -3 1 -1

:  ٍوكَٖ كهًٝ



 وٍيبت پبتٌٛٛژي، آصاس٘بي عٌٍٛي، سؽذ ٚ ٚاوٕؾٙبي عٌٍٛي  –1

ربهيقچٚ، رؼبهيق ٝ روَيْ ث٘لي ٛبي ػِٔي ٝ ػِٔي پبرُٞٞژي : ًِيبد پبرُٞٞژي ّبَٓ –اُق 

ػَِ ػٔٞٓي، ٌٓبٗييٜٓبي ػٔٞٓي، ػَِ ٝ ٌٓبٗييّ كه آىاهٛبي ائٌَيي ٝ : آَآىاهٛبي ٍُِٞي ُ –ة 
ٗوِ هاكيٌبُٜبي آىاك كه آىاه ٍُِٞي،  –ٛيپٞائٌَيي، ٌٓبٗييّ كه آىاهٛبي ٍُِٞي ؿيوهبثَ ثوگْذ 

پوٝرئيٖ ٛب، ه٘لٛب، پيگٔبٜٗب، ػ٘بٕو  –چوثيٜب )ٌٗوٝى ٝ اٗٞاع إٓ، اٗلٝفزٚ ّلٕ ؿيو ٝجيؼي ٓٞاك كه ٍٍِٞ 
...( ٝ آالػ 

ٍيٌَ ٍُِٞي، ؽٞاكس ٌُُٓٞٞي كه هّل ٍُِٞي، ػٞآَ : چگٞٗگي هّل ٝ رٔبيي ٍُِٞي ّبَٓ –ط 
ٓؾوى هّل، ػٞآَ ٜٓبه ً٘٘لٙ هّل ٍُِٞي 

آروٝكي، ٛيپوروٝكي، ٛيپوپالىي، ٓزبپالىي : ٝاًِ٘ ٛبي ٍُِٞي ّبَٓ –ك 

 آِبط ٚ تشِيُ دس ٔغٛج  –2

رـييواد ػوٝهي، ؽٞاكس ٍُِٞي ٝ رؾٞالد ّئيبئي آٓبٍٜبي ؽبك، ٓيٖٓ ٝ رؾذ ؽبك،  –اُق 

ٍيَزْ ًٔپِٔبٕ ٍيَزْ اٗؼوبكي ٝ ٍيَزْ ًي٘يٖ : ٍيَزٜٔبي ٓلافِٚ گو كه آٓبً ّبَٓ –ة 

ٌٓبٗييٜٓبي روٓيْ َٗغي  : روٓيْ كه پي آٓبً –ط 

 اختالالت ّ٘ٛديٕبِيه  –3

اكّ   –اُق 

ك فٕٞ پوفٞٗي ٝ اؽزوبٕ، فٞٗوييي، ٍٛٔٞزبى، روٝٓجٞى، اٗؼوب –ة 

آٓجُٞي ٝ اٗٞاع إٓ   –ط 

اٗلبهًزًٞ َٗغي ٝ ّٞى ٝ پبرٞژٗي إٓ   –ك 

 ثيّبسيٙبي ژٔتيه  –4

رؼبهيق ٙوٝهي كه ّ٘بفذ ژٜٗب ٝ ًوٝٓٞىٜٝٓب ٝ آهايِ ٛب ٝ رـييواد ٝجيؼي ٝ ؿيو ٝجيؼي كه آٜٗب  –اُق 

ٝ مًو ٗٔٞٗٚ  Xثٚ ٗؾٞح رٞاهس كه ثئبهيٜبي ارٞىّٝ ؿبُت، ٓـِٞة ٝ ٝاثَزٚ : افزالالد ژٗي ّبَٓ –ة 
ٛبئي اى ٛو يي  

افزالالد ًوٝٓٞىٝٓي ٝ مًو ثوفي اى اٗٞاع آٜٗب  –ط 

.... افزالالد رٞاهصي چ٘ل ػبِٓي ٓضَ كْبه فٕٞ، ٗووً  –ك 

 ايّيٛٔٛپبتٌٛٛژي  –5 

ائ٘ي ع٘يٖ ّ٘بٍي، ٍٍِٞ ٝ ثبكذ ّ٘بٍي ٍيَزْ  –اُق 



 H.L.Aٓؼوكي ٍبفزٔبٕ ٝ ػَٔ ٍيَزْ  –ٍيزًٞبئيٖ ٛب  –ة 

ٝ مًو اٗٞاع ( ٝاًِ٘ ٛبي اكيايِ ؽَبٍيذ ائ٘ي)ٌٓبٗييٜٓبي آٍيت ٛبي ثبكزي ائيُ٘ٞٗٞٞژيي  –ط 
( چٜبه ٗٞع)ٝاًِ٘ ٛبي إٓ 

پيٞٗل ٝ هك پيٞٗل ٝ ٌٓبٗييٜٓبي ٓوثٞٝٚ  –ك 

ٌٓبٗييّ ثئبهي ىائي كه ثئبهيٜبي ارٞائيٕٞ ٝ مًو ٗٔٞٗٚ ٛبئي اى آٜٗب  –ٙ 

ٛبئي ٗبّي اى ٗؤ ٍيَزْ ائ٘ي ٝ مًو ٗٔٞٗٚ ٛبئي اى آٜٗب  ٌٓبٗييّ ثئبهي ىائي كه ٍ٘لهّٝ –ٝ 

آٓيِٞئيلٝىيٌ  –ى 

 ٔئٛپالصي  –6

ٓزبٍزبى  –ْٓقٖبد رٞٓٞهٛبي فُٞ فيْ ٝ ثلفيْ  –رؼبهيق، ٗبٓگناهي ٝ ٝجوٚ ث٘لي رٞٓٞهٛب  –اُق 

(  اريٞپبرٞژٗي)ٓجبٗي ٌُُٓٞٞي ًبَٗوٛب  –ة 

  ع٘جٚ ٛبي ثبُي٘ي ٝ هُٝ ٛبي رقٖٖي رٞٓٞهٛب –ط 

 ػفٛٔتٙب   –7

إٍٞ ًِي ٝ پبرٞژٗي ثئبهيٜبي ػلٞٗي، ٝجوٚ ث٘لي ثئبهيٜبي ػلٞٗي ثواٍبً ٗٞع ٓيٌوٝة  –اُق 

ثوهٍي ػلٞٗزٜبي ثبًزويبٍ، هيٌزييب، ًالٓيليبىيٌ، هبهچٜب، اٗگَ ٛب ٝ ٝيوٍٜٝب  –ة 

 اختالالت تغزيٗ اي ٚ ِتبثٌٛيىي  –8

 پبتٌٛٛژي ػٛاًِ ِحيظ صيغت  –9

 ٔٛصادي ٚ ؽيشخٛاسگي ثيّبسيٙبي   –10

 
 

 (ٚاحذ 2)آعيت ؽٕبعي ػِّٛي ػٍّي   –13  –2

 : ػٕبٚيٓ الِٙبئي وٗ دس پبتٌٛٛژي ػٍّي الصَ اعت ديذٖ ؽٛٔذ ثؾشح صيش ِيجبؽٕذ

ٌٗوٝى   –1

رـييو چوثي   –2

هٍٞة ٛيبُيٖ   –3

آٓيِٞئيلٝىيٌ   –4



آٓبً ؽبك   –5

آٓبً ٓيٖٓ   –6

ىفْ ٝ َٗظ روٓئي   –7

روٝٓجٞى   –8

پوفٞٗي ٝ اؽزوبٕ   –9

آٓجُٞي   –10

آٗلبهًزًٞ َٗغي   –11

پ٘ٞٓٞٗي   –12

13–   ٍَ

اًزي٘ٞٓيٌٞى  -14

آٓيجيبى كه هٝكٙ   –15

ًيَذ ٛيلاريي  -16

( پبپيِٞٓب)ىگيَ   –17

ًبهٍيّ٘ٞ ٍٍِٞ ٛبي ثبىاٍ پٍٞذ   –18

ًبهٍيّ٘ٞ ٍٍِٞ ٛبي ٍ٘گ كوّي   –19

فبٍ   –20

ٓالّٗٞ   –21

ُيپّٞ   –22

ّٝ ُيپٍٞبهى  –23

كيجوّٝ   –24

كيجوٍٝبهًّٞ   –25

اٍزئًٞ٘لهّٝ  -26

ً٘لهّٝ   –27

اٍزئٍٞبهًّٞ   –28



ٛٔبٗژيْ   –29

آٗژيٍٞبهًّٞ   –30

روارّٞ فُٞ فيْ   –31

روارّٞ ثلفيْ   –32

ٍٓٞ ٛيلاريليلوّ   –33

ًٞهيًٞبهٍيّ٘ٞ   –34

. عَِٚ ٝ كه ٛو عَِٚ كٝ ػلك الّ ْٗبٕ كاكٙ ٓي ّٞك 17الىّ ثٚ مًو اٍذ ًٚ ٝي 

 
 

 آٔبتِٛي ػِّٛي  –14

 (ٚاحذ ػٍّي 3ٚاحذ ٔظشي ٚ  3)ٚاحذ  6: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

هواه گوكزٖ ٍبفزٔبٕ ٓبًوٌٍٝٞپي ثلٕ اَٗبٕ : ٛلف

(  ٝاؽل 3)آٗبرٞٓي ػٔٞٓي ٗظوي   –14  –1

(  ٝاؽل 3)آٗبرٞٓي ػٔٞٓي ػِٔي   –14  –2

 (ٚاحذ 3)آٔبتِٛي ػِّٛي ٔظشي   –14  –1

:  ٍوكَٖ كهًٝ

 –آٛيبٗٚ  –ؿوثبُي  –اٍزقٞإ ٛبي پيْبٗي  ( –ٍو ٝ ٕٞهد)َٓ كه ٓٞهك اٍزقٞاٜٗبي ّوػ ًب  –1
پْذ ٍوي  

ّوػ اٍزقٞاٜٗبي ّت پوٙ ٝ گيغگبٛي   –2

ّبفي  –اٍزقٞإ ًبٓي  –اٍزقٞإ ثي٘ي  –ّوػ ًبَٓ اٍزقٞاٜٗبي كي رؾزبٗي ٝ كي كٞهبٗي   –3
اٍزقٞإ گٞٗٚ   –اٍزقٞإ اٌّي  –رؾزبٗي 

رقٞاٜٗبي ٕٞهد ٝ اٍزقٞإ الٓي ٝ ٜٓوٙ ٛبي گوكٕ ٝ ٓقزٖوي كه ٓٞهك اٍزقٞإ ّوػ ثويٚ اً  –4
ع٘بؽ ٝ روهٞٙ ٝ ًزق 

ّوػ ٗيبّ ٛبي ٍٞؾي ٝ ػٔوي ٝ عِٞي  –ّوػ ػ٘بٕو ٍٞؼ هلآي ٝوكي گوكٕ  –ؽلٝك گوكٕ   –5
. ٜٓوٙ اي ػِٚٚ پٍٞزي گوكٕ ٝ ػٚالد كٞم الٓي ٝ رؾذ الٓي

ٓضِش ٛبي گوكٕ ٝ ػ٘بٕو كافَ آٜٗب ٝ ػوٝم إِي  –پَزبٗي  ػِٚٚ ع٘بؿي چ٘جوي –ؿلٙ ريوٝئيل   –6
ؿالف ًبهٝريل  –گوكٕ 



ّويبٕ ٝ  –ّجٌٚ ػٖجي ثبىٝئي  –ّجٌٚ ػٖجي گوكٕ  –هًٞ ػٖجي ىيو ىثبٗي  –ػٚالد ٗوكثبٗي   –7
ٝهيل ىيو چ٘جوي 

 –ّويبٕ صجبد فبهعي ٝ كافِي ٝ ّوػ ًبَٓ ّويبٕ كههي كٞهبٗي  –ّجٌٚ ٛبي ػٖجي صجبري   –8
ّوػ ًبَٓ ػٖت ٝيگًٞ ٝ ىٗغيوٙ ٍٔپبريي  

اػٖبة  –ػٖت ٝ ّويبٕ ٝ ٝهيل ٕٞهري  –ػٚالد پٍٞزي ٕٞهد  –ؿلٙ رؾذ كٌي ٝ ىيو ىثبٗي   –9
ؽَي ٕٞهد 

ؽلٝك ٗبؽيٚ هعِي كٌي  –ٗبؽيٚ ٓبٙـٚ ٝ ٓؾزٞيبد ٗبؽيٚ گيغگبٛي ٝ ٗبؽيٚ ث٘بگّٞي ٝ ٓؾزٞيبد   –10

ّويبٕ ٝ ٝهيل كٌي  –ػٖت كٌي إِي ٝ رؾزبٗي  –اهٗل ػ٘بٕوي ًٚ كه ٗبؽيٚ هعِي كٌي ٝعٞك ك  –11
كافِي ػٚالد هعِي فبهعي ٝ كافِي 

 –ّويبٜٗب  –كٝاىكٙ ىٝط اػٖبة ٓـيي  –ّويبٜٗبي ٓ٘٘ژ  –ٝهيلٛبي ٓ٘٘ژ  –ٍبفزٔبٕ پوكٙ ٓ٘٘ژى  -12
ٝهيلٛبي ٓـيي 

چْْ   –13

گُٞ   –14

ٝ ٗوّ ًبّ  ؽِن –ؽلٝك ٝ ّوػ ًبَٓ ٗبؽيٚ فِق ٗييٙ اي ٝ ٓؾزٞيبد إٓ  –15

ّوػ ًبَٓ ؽ٘غوٙ  -16

ّوػ ًبَٓ كٛبٕ ٝ ىثبٕ   –17

آٗبرٞٓي ػٔٞٓي رٞهاًٌ   –18

 : ٔٛسٚآٔبتِٛي

 وٍيبت

ًِيبد ٗٞهٕٝ، ٍي٘بپٌ، هٝيبٕ ّ٘بٍي، اػٖبة ٓوًيي   –1

ٗقبع ًّٞي    –2

هٝٓجبَٗلبُٕٞ پيبى ٗقبع، پَ ٝاهٍٝ، ٓقچٚ ثٖٞ چٜبهّ   –3

ُٕٞ كيبَٗلب –ثواَٗلبُٕٞ  –ٓـي ٓيبٗي   –4

ثٖٞ ٝوكي  –ٗئٌوٙ ٛبي ٓـي  –ثبكذ ٍليل  –ٍبفزٔبٕ كافِي ٗئٌوٙ ٓـي  -5

هاثٞٚ ٛبي ثيٖ ٗئٌوٙ ٛب، ّيبه ثيْب، ٓ٘٘ژٛب   –6

هاٜٛبي ؽٌ  –كٍزگبٙ ػٖجي فٞكًبه هاٜٛبي ػٖجي  –گوكٕ فٕٞ كه كٍزگبٙ ػٖجي ٓوًيي   –7
هاٙ ؽٌ چْبيي  –كٍزگبٙ ٝ هاٙ ؽٌ ثٞيبئي 



هاٜٛبي ؽوًزي  –هاٜٛبي رؼبكٍ  –هاٙ ؽٌ ّ٘ٞائي   –8

علاه رٞهاًٌ  –اٍزقٞإ روهٞٙ  –كٗلٙ ٛب  –اٍزوّٗٞ  –ٍزٕٞ ٜٓوٙ اي  –اٍزقٞإ ّ٘بٍي   –9

ٓليبٍزيّ٘ٞ  –هِت  ( –پِٞها)هثٚ   –10

 (ٚاحذ 3)آٔبتِٛي ػِّٛي ػٍّي   –14  –2

: ٍوكَٖ كهًٝ

اٍزقٞإ ّ٘بٍي ػِٔي ٍو ٝ ٕٞهد   –1

رْويؼ ٍو ٝ ٕٞهد ٝ گوكٕ   –2

ٓقزٖوي كهثبهٙ اٗلاّ كٞهبٗي ٝ رؾزبٗي   –3

ٓقزٖوي كهثبهٙ ر٘ٚ ٝ ُگٖ   –4

 
 

 أگً ؽٕبعي  –15

 (ػٍّي –ٚاحذ ٔظشي  1: )تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

آّ٘بئي ثب ثئبهيٜبي اٗگِي ٝ هبهچي ًٚ كه ٓؾٞٝٚ كٛبٕ ٝ ٓقبٛ إٓ ايغبك ٙبيؼٚ ًوكٙ ٝ يب ثٞٞه : ٛلف
يٜبي اٗگِي ًٚ اى ٝوف كٗلاٗپيّي ٌٖٓٔ اٍذ ثٚ ثئبه ٓ٘زوَ آىاك كه آٗغب ىٗلگي ٓي ً٘٘ل ٝ ٗيي آُٞكگ

. ّٞك ٝ يب آٌٗٚ فٞك ٝي ثلإ ٓجزال ثبّل ٝ ثبيل آگبٛي َٗجذ ثلإ كاّزٚ ثبّل

 :عشفقً دسٚط ٔظشي

 :وٍيبت أگً ؽٕبعي( اٌف

َٓ ػٞا –ٗٔگناهي اٗگِٜب  –هاثٞٚ اٗگَ ثب ٓييثبٕ ٝ ثبُؼٌٌ  –روَيْ ث٘لي اٗگِٜب  –رؼويق اٗگَ   –1
اٗگِي آُٞكٙ ً٘٘لٙ كٛبٕ  

ري يبفزٚ ٛب رؼويق ٝ ْٓقٖبد ري يبفزٚ ٛب ٝ اٗٞاع إٓ ٛب   –2

آٗزبٓيجبژٗژيٞاُيٌ : فٖٕٞيبد آٓيت ٛب  –3

فٖٕٞيبد رويٌٞٓٞٗبٍٜب ٝ رويٌٞٓٞٗبٗزبًٌ   –4

ُئْبٗيب   –5

رًَٞٞپالٍٔب ٝ پٍ٘ٞٓٞيَزيٌ   –6

ّٝ كبٍيٞالٝكيٌوٍِٝي –ًِيبد ًوٜٓب ٝ اٗٞاع ًوٜٓب   –7



 :وٍيبت لبسچ ؽٕبعي( ة

پوُِ ٝ ػالئْ ثبُي٘ي  –ًبٗليليبىيٌ ثوكي   –1

اًي٘ٞٓبيٌٞىيٌ ٝ ژئٞرويٌٞىيٌ   –2

ًٓٞٞهٝٓبيٌٞىيٌ  –اٍپوٝىيِٞيٌ   –3

هٍٗٞيٞهٝكيٞىيٌ ٝ اٍپٞهٝرويٌٞىيٌ   –4

هبهچ ٛبي كٝ ٌَّ پبرٞژٕ ثالٍزٞٓبيٌٞىيٌ ٛيَزٞپالٍٔٞىيٌ   –5

 :عشفقً دسٚط ػٍّي

كبٍيٞال ٝ كيٌوٍِٝيّٞ : ٓٞٗٚ ٗٔبرٞك ٝ ٍَزٞكًوّ ّ٘بٍي ٕ –1

رًَٞٞپالٍٔب  –ُئْبٗيب : رويٌٞٓٞٗب –ري يبفزٚ ّ٘بٍي آٓيجٜب   –2

رْقئ آىٓبيْگبٛي ًبٗليبىيٌ   –3

ٛيَزٞپالٍٔٞى   –اٍپٞهرويٌٞى  –ًٓٞٞه  –اٍپوٝرويٌٞى  –رْقئ آىٓبيْگبٛي آٍپوژيًِٞ  -4

 
 

 ايّٕي ؽٕبعي  –16

 (ٚاحذ ػٍّي 5/0ٚاحذ ٔظشي ٚ  5/2)ٚاحذ  3: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

آّ٘بئي ثب ٍيَزْ ائ٘ي ثلٕ  : ٛلف

( ٝاؽل 5/2)ائ٘ي ّ٘بٍي ٗظوي  -16  –1

( ٝاؽل 5/0)ائ٘ي ّ٘بٍي ػِٔي   –16  –2

 (ٚاحذ 5/2)ايّٕي ؽٕبعي ٔظشي   –16  –1

 :عشفقً دسٚط

ًِيبد ائُٞٗٞٞژي   –1

ٝرئي٘ي، ٛبپزٖ ٛب، ٍّٔٞ ٝ ارٞآٗزي ژٜٗب، آُوژٜٗب  فٞآ ٝ ٕلبد آٗزي ژٜٗب، ٝجيؼي، ٖٓ٘ٞػي، پو  –2

: ٍُِٜٞبي ٕالؽيذ كاه ٝ اػٚبي ُ٘لبٝي  –3

، پالٍٍٔٞيزٜب، ٓزٍٞيزٜب، ٓبٍذ ٍَ ٛب، ٓبًوٝكبژٛب، ٍُِٜٞبي ٍيَزْ T  ٝBُ٘لٍٞيزٜبي   –4
هريٌُٞٞاٗلٝرِيبٍ 



: ائٞٗٞگِٞثُٞيٖ ٛب  –5

ٍبفزٔبٕ   –6

 IgD IgE IgA IgM IgG: ػَٔ هكٙ ٛب  –7

ژٗزيي ائٞٗٞگِٞثُٞيٖ ٛب   –8

رُٞيل ائٞٗٞگِٞثُٞيٖ ٛب   –9

:  ًٔپِٔبٕ ٝ اعياء إٓ  –10

ٍبفزٔبٕ ٝ پيلايِ   –11

هُٝ ٛبي كؼبٍ ّلٕ    –12

ًٔجٞك ٛبي اهصي ٝ ثئبهيٜبي ثبىكاهٗلٙ ٛب   –13

اٗلالٓبٍيٕٞ، كبگٍٞيزٞى : پبٍـ ٛبي ؿيو افزٖبٕي  –14

ائُٞٗٞٞژي پيٞٗل ٝ ككغ إٓ  -15

(  كؼبٍ ٝ ؿيوكؼبٍ ٝ اكثي٘ٞ يب اٗزوبُي)ٝجيؼي، ٓبكهىاكي، اًزَبثي : ٌٓبٗييّ پليلٙ ٛبي ٓوبٝٓذ ثلٕ –16

ٝاًِ٘ ٛبي آٗزي ژٕ ٝ آٗزي ثبكي   –17

اكيايِ ؽَبٍيذ ىٝكهً   –18

ٍيزٞرًَٞي ٍيزٚ، ائُٞٗٞٛٔٞيي ٝ ائٍٞٗٞيزُٞيي   –19

ائًٞٗٞٔپٌٌِ ٛب   –20

ُٝٞژيي كه ائ٘ي ٍُِٞي ؽَبٍيذ كيوهً، ٝاٍٞٚ ٛبي ثي -21

 HLA)ٍيَزْ )ائُٞٗٞٞژيي   –22

گوٜٝٛبي فٞٗي، اٗزوبٍ فٕٞ ٝ ٗبٍبىگبهيٜبي ٓبكه ٝ ع٘يٖ : ائٞٗٞٛٔبرُٞٞژي  –23

رُٞواٌٗ كه ائ٘ي   –24

ٌٓبٗييّ، رْقئ ٝ كهٓبٕ : ارٞائٞٗيزٚ  –25

: ائُٞٗٞٞژي ٍوٝبٕ  –26

كبًزٞهٛبي ٓٞعٞك كه ايغبك ائ٘ي ٍوٝبٕ   –27

رْقئ ٛٞٓٞهاٍ ٝ ٍُِٞي   –28



ائٞٗٞاٍزئٞالٍيٕٞ   –29

كهٓبٕ ٝ ائُٞٗٞٞژي   –30

ثيُٞٞژيي، ّئيبئي : ائٍٞٗٞٞپوٍٞهٛب  –31

ثبًزويبئي، اٗگِي، ٝيوٍٝي : ائُٞٗٞٞژي ثئبهيٜبي ػلٞٗي  –32

ًٔجٞكٛبي ائ٘ي   –33

 

 (ٚاحذ 5/0)ايّٕي ؽٕبعي ػٍّي   –16  –2

 : عشفقً دسٚط 

(:  يل رٍٜٞ فٞك كاْٗغٞ اٗغبّ گيوكًبهٛبيي ًٚ ثب)

پويَپيزبٍيٕٞ كه ُُٞٚ ٝ كه ژٍ   –1

هايذ يب ٝيلاٍ : آگِٞري٘بٍيٕٞ ٓيٌوٝثي  –2

 RHO.ABOرؼييٖ : آگِٞري٘بٍيٕٞ فٞٗي  –3

 V.D.R.L: آىٓبيِ كًِٞٞالٍيٕٞ  –4

 ASOاٗلاىٙ گيوي   –5

  

(:  ًبهٛبئيٌٚ ثٖٞهد كَٓٞٗزواٍيٕٞ ثبيل اٗغبّ ثگيوك)

ٝكٞهى ٝ ائٞٗٞاٌُزوٝكٞهى اٌُزو  –1

 Coombs testرَذ ًٞٓجٌ   –2

 Cross matchًواً ٓبچ   –3

ريزواژ ًٔپِٔبٕ    –4

 
 ثبفت ؽٕبعي أغبٔي  -17

 (ٚاحذ ػٍّي 1ٚاحذ ٔظشي ٚ  2)ٚاحذ  3: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

هواهگوكزٖ ٍبفزٔبٕ ٍُِٞي ٝ ٓيٌوٌٍٝٞپي ثلٕ اَٗبٕ : ٛلف



( ٝاؽل 2) ثبكذ ّ٘بٍي اَٗبٗي ٗظوي  –17  –1

( ٝاؽل 1)ثبكذ ّ٘بٍي اَٗبٗي ػِٔي   –17  –2

 

 (ٚاحذ 2)ثبفت ؽٕبعي أغبٔي ٔظشي   –17  –1

 :عشفقً دسٚط

ٍٍِٞ ٝ ٓولٓبد ثبكذ ّ٘بٍي   –1

اٗٞاع ثبكذ پّْٞي   –2

( ٍُِٜٞب)ثبكذ ٛٔج٘ل فبٓ   –3

( هّزٚ ٝ ٓبكٙ ث٘يبكي)ثبكذ ٛٔج٘ل فبٓ   –4

( ؿٚوٝف ٝ اٗٞاع إٓ –ػِٚٚ ٝ اٗٞاع إٓ  –ٗٞاع إٓ اٍزقٞإ ٝ ا)اٗٞاع ثبكذ ٛٔج٘ل   –5

فٕٞ ٝ ُ٘ق   –6

( ٓؾيٞي ٝ اٗزٜبي ػٖت –ٓوًيي )اػٖبة   –7

گوكُ فٕٞ   –8

كٍزگبٙ ككبػي ٝ ػولٙ ُ٘لبٝي   –9

ٝؾبٍ ٝ رئًٞ   –10

ثبكزٜبي ُ٘لٞئيل   –11

پٍٞذ ٝ ٙٔبئْ پٍٞذ   –12

ؿلك ثياهي   –13

كٛبٕ   –14

ؽِن  –15

ىثبٕ  -16

ٓوي   –17

كٗلإ   –18

ٓؼلٙ ٝ ؿلك إٓ   –19



هٝكٙ ٛب ٝ آپبٗليٌ   –20

ًجل   –21

ًيَٚ ٕلوا ٝ پبٌٗوآً   –22

ثي٘ي   –23

ٍيٍٜ٘ٞب  -24

ؽ٘غوٙ   –25

ٗبي   –26

هيٚ ٝ ع٘ت   –27

ًِيٚ   –28

ٓغبهي اكهاهي   –29

ثيٚٚ   –30

ٓغبهي ٓ٘ي ثو  -31

پوٍٝزبد   –32

هؽْ   –34

ُُٞٚ هؽْ   –35

ٓضبٗٚ   –36

افِي ؿلك ك  –37

اػٖبة ٓوًيي   –38

گُٞ   –39

 (ٚاحذ 1)ثبفت ؽٕبعي أغبٔي ػٍّي   –17  –2

 :عشفقً دسٚط

ٗٔبيِ الٜٓبي ٓوثٞٛ ثٚ ثبكزٜبي ثلٕ  

 
 



 ثٙذاؽت ػِّٛي ٚ آؽٕبئي ثب ٔظبَ اسائٗ خذِبت ثٙذاؽتي دسِبٔي  –18

  

 (ٚاحذ ٔظشي 2: )تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

ٓٞٓي ٝ ع٘جٚ ٛبي كوٛ٘گي، اعزٔبػي، اهزٖبكي إٓ آّ٘بئي كاْٗغٞ ثب إٍٞ ًِي ثٜلاّذ ع: ٘ذف
. كه عبٓؼٚ إٍٞ پيْگيوي اى ثئبهيٜب

آّ٘بئي ثب رٌْيالد ثٜلاّزي ٝ كهٓبٗي ٝ آٓٞىُ پيٌّي كه ًْٞه ايوإ ٝ ٍبىٓبٜٗبي ثيٖ أُِِي 
ثٜلاّزي 

: ٍوكَٖ كهًٝ

ٓولٓٚ   –1

 W.H.Oرؼويق ٍالٓزي ثٚ هٝايذ  –2

رؼويق ثٜلاّذ ػٔٞٓي   –3

الؽبد ٓزلاٍٝ كه ثٜلاّذ ػٔٞٓي إٜ  –4

 (P.H.C)آّ٘بئي ثب   –5

إٍٞ پيٌّي پيْگيوي ٝ ً٘زوٍ ثئبهيٜبي ٝاگيو   –6

اًُٞٞژي ٓؾيٜ ىيَذ ٝ ٜٓ٘لٍي ثٜلاّذ   –7

آٓبه ثٜلاّذ   –8

ثٜلاّذ فبٗٞاكٙ   –9

آٓٞىُ ثٜلاّذ   –10

آىٓبيْگبٙ ثٜلاّذ   –11

پوٍزبهي ثٜلاّذ عبٓؼٚ   –12

ثٜلاّذ هٝاٗي   –13

ثٜلاّذ ؽوكٚ اي   –14

ٍبىٓبٕ ثٜلاّذ عٜبٗي ّؼت ٝ ٝظبيق إٓ  (WHO)آّ٘بئي ثب   –15

آّ٘بئي ثب ٗظبّ اهائٚ فلٓبد ثٜلاّزي كهٓبٗي ٝ ٍٞٞػ ٓقزِق اهائٚ فلٓبد كه ًْٞه   –16

رؼويق ٝ ربهيقچٚ ٝىاهد ثٜلاّذ كهٓبٕ ٝ آٓٞىُ پيٌّي   –17



ا آّ٘بئي ثب ؽٞىٙ ٓؼبٝٗذ ثٜلاّزي كه كاْٗگبٙ ٙ  –18

ثبىكيل اى يي فبٗٚ ثٜلاّذ ٝ يي ٓوًي ثٜلاّزي، كهٓبٗي هٍٝزبئي ٝ يب ّٜوي   –19

 
 

 ثيٛؽيّي  –19

 (ٚاحذ ػٍّي 1ٚاحذ ٔظشي ٚ  4)ٚاحذ  5: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

ّ٘بفذ ثيّٞئي ٝ ٍبفزٔبٕ ثلٕ اَٗبٕ اى ٗظو ثيٌُِٞٓٞي : ٛلف

( ٝاؽل 4)ثيّٞئي ٗظوي   –19  –1

(  ٝاؽل 1)ثيّٞئي ػِٔي   –19  –2

 (ٚاحذ 4)ثيٛؽيّي ٔظشي   –19  –1

: ٍوكَٖ كهًٝ

ٓولٓٚ ّ٘بفذ ثيّٞئي ٝ ٍبفزٔبٕ ثلٕ اَٗبٕ اى ٗظو ثيٌُِٞٓٞي   –1

ٍبفزٔبٕ ّئيبئي ًوثٞٛيلهارٜب  -2

ٍبفزٔبٕ ّئيبئي ُيپيلٛب   –3

ٝ ربٓپٕٞ  pHٍبفزٔبٕ ّئيبئي اٍيلٛبي آٓي٘ٚ، پوٝرئيٜ٘ب، ّوؿ ٓقزٖوي اى فٞآ آة،   –4

ٍبفزٔبٕ ّئيبئي ًِٗٞئٞىيلٛب ٝ ًِٗٞئٞريلٛبي آىاك   –5

ٝيزبٓيٜ٘ب ٝ ًٞآٗيئٜب   –6

آٗيئٜب   –7

( ٍبفزٔبٕ ّئيبئي، ٝجوٚ ث٘لي ٝ ٌٓبٗييّ اصو)ٛٞهٜٓٞٗب   –8

اًَيلاٍيٕٞ ثيُٞٞژيي، اٗوژي ٝ ىٗغيو اٗزوبٍ اٌُزوٕٝ   –9

ؿْبء ٍُِٞي ٝ اٗزوبالد   –10

ٝ ٓزبثُٞيَْ ًوثٞٛيلهارٜب ( ثبفزٖبه)ٌٓبٗيَْ ْٛٚ ٝ عنة   –11

ٝ ٓزبثُٞيَْ ُيپيلٛب ( ثبفزٖبه)ٌٓبٗيَْ ْٛٚ ٝ عنة   –12

ٝ ٓزبثُٞيَْ پوٝرئيٜ٘ب، ٍوّٗٞذ گوٝٙ آٓيٖ اٝهٙ ٍبىي ٝ ( ثبفزٖبه)ٌٓبٗيَْ ْٛٚ ٝ عنة   –13
ٓزبثُٞيَْ ثؼٚي اى اٍيلٛبي آٓي٘ٚ 



ٓزبثُٞيَْ اٍيلٛبي ًِٗٞئيي ٝ ًِٗٞئٞريلٛب   –14

ٛبي ًِٗٞئيي، پوٝرئيٖ ٛب ٝ اصو آٗزي ثيٞريٌٜب ثيٍٞ٘زي اٍيل -15

روًيجبد ّئيبئي فٕٞ  -16

آة ٝ اٌُزوُٝيزٜب   –17

ر٘ظيْ ٓزبثُٞيَْ   –18

رـنيٚ    –19

 (ٚاحذ 1)ثيٛؽيّي ػٍّي   –19  –2

: ٍوكَٖ كهًٝ

. گوٝٙ ثيّٞئي ثبرٞعٚ ثٚ آٌبٗبد فٞك كه ىٓي٘ٚ ٛبي ىيو ثوٗبٓٚ كهً ػِٔي ها ر٘ظيْ ٓي٘ٔبيل

آّ٘بئي ثب ٍٝبئَ آىٓبيْگبٛي   –1

آىٓبيِ اكهاه   –2

آىٓبيِ ثؼٚي اى روًيجبد فٕٞ   –3

اٗلاىٙ گيوي پوٝرئيٜ٘بي ربّ ٍوّ ٝ اٌُزوٝكٞهى پوٝرئيٖ ٛب   –4

اٗلاىٙ گيوي ثؼٚي اى آٗيئٜبي ٍوّ ٝ كه ٕٞهد آٌبٕ اييٝآٗيئٜب   –5

اٗلاىٙ گيوي اٌُزوُٝيزٜبي ٍوّ ٝ ػ٘بٕو ًٔيبة   –6

 

 ؽٕبعي أغبٔي جٕيٓ  –20

( ٚاحذ ٔظشي 1: )تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

كواگيوي ٓواؽَ رٌبَٓ ع٘يٖ كه اَٗبٕ : ٛلف

: ٍوكَٖ كهًٝ

 :جٕيٓ ؽٕبعي ػِّٛي( اُق

ربهيقچٚ ٝ اٛٔيذ ع٘يٖ ّ٘بٍي  –1

اػٚبء ر٘بٍِي   –2

پيلايِ ٍُِٜٞبي ر٘بٍِي يب گبٓزٞژٗي   –3



ٜٗبي ٓوثٞٛ ثٚ رُٞيل ٓضَ ٛٞهٓٞ( ٍيٌِٜبي ر٘بٍِي)رـييواد كٍزگبٙ ر٘بٍِي ىٕ   –4

ٗبٛ٘غبهيٜب ( گْٖ گيوي رب عبيگيي٘ي رقْ)اُٝيٖ ٛلزٚ رٌبَٓ   –5

(  ع٘يٖ كٝ اليٚ اي ٝ ٍٚ اليٚ اي)كٝٓيٖ ٝ ٍٞٓيٖ ٛلزٚ رٌبَٓ  -6

رٌبَٓ روٝكٞثالٍزٜب   –7

( كٝهح آجويٞٗيي)ٛلزٚ ٛبي چٜبهّ رب ْٛزْ رٌبَٓ   –8

اليٚ ٛبي ىاي٘لٙ ٝ ْٓزوبد آٜٗب   –9

يٚ ٛبي ٍٞٓبريي ٝ ٝيَواٍ ٓيٝكهّ ال  –10

كٍزگبٙ هِجي ػوٝهي   –11

هٍٜٞبي ثواْٗي يب هٍٜٞبي ؽِوي   –12

ثبكزٜبئي ًٚ اى ٓيٝكهّ ثٞعٞك ٓيبي٘ل   –13

اليٚ ىاي٘لٙ آٗلٝكهٓبٍ  –14

اليٚ ىاي٘لٙ اًزٞكهٓبٍ  -15

ٌَّ فبهعي ع٘يٖ كه ٝي ٓبٙ كّٝ رٌبَٓ    –16

پيلايِ كٍزٜب ٝ پبٛب   –17

( كٝهٙ كيزبٍ)ٍ اى اٍٝ ٓبٙ ٍّٞ رب آفو ٓبٙ كْٛ رٌبّ  –18

رٌبَٓ علذ ٝ ث٘لٗبف   –19

 :جٕيٓ ؽٕبعي اختقبفي( ة

رٌبَٓ ٍيَزْ اٍزقٞاٗي    –1

ؿٚوٝكي   –2

اٌٍِذ ثلٕ   –3

رٌبَٓ ٍيَزْ ػٚالٗي   –4

رٌبَٓ ٍبفزٔبٕ ٕٞهد ٍوق كٛبٕ ٝ ثي٘ي   –5

رٌبَٓ كٛبٕ ٝ كٗلإ  -6

رٌبَٓ پٍٞذ ٝ ٓٞ   –7



هثي ؿلك چ  –8

ؿلك ػوم   –9

پَزبٕ   –10

رٌبَٓ ٍيَزْ ٛبي ر٘لَي ٝ گٞاهّي   –11

رٌبَٓ ٍيَزْ ػٖجي ٝ اػٚبء ؽٔبٍٚ    –12

 
 

 سٚأؾٕبعي ػِّٛي  –21

 (ٚاحذ ٔظشي 2: )تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

آّ٘بئي كاْٗغٞيبٕ ثب ٗؾٞٙ رٌبَٓ ّقٖيذ ٝ هّل ًٞكًبٕ ٝ ٗٞعٞاٗبٕ ٝ ْٓقٔ ًوكٕ ػٞآِي : ٛلف
. ي گوكٗل ٝ ثؾش كهٓٞهك ثئبهي هٝإ ر٘ي ٝ َٓبئَ ٓقزِق كه ايٖ هَٔذًٚ ثبػش ثئبهي ّ

  

 : عشفقً دسٚط

ٓولٓبد ٝ رؼبهيق هٝاْٗ٘بٍي اى كيلگبٜٛبي ٓقزِق   –1

ٓلّٜٞ ٗلٌ ٝ ػوَ اى كيلگبٙ هوإٓ   –2

هّل اى كيلگبٜٛبي ٓقزِق ٝ رلبٝرٜبي كوكي    –3

اكهاى ٝ ؽبكظٚ   –4

( ٝ ٗظويبد ٓقزِق كه ايٖ ىٓي٘ٚ رؼبهيق ٝ آىٜٓٞٗبي ّٛٞي)ُٛٞ   –5

( اٗٞاع، اٛلاف ٝ ٗظويبد)يبكگيوي  –6

( ٝعٞك گوائي –ّ٘بفزي  –هٝإ رؾِيِي  –هٝيٌوك ػٖت ّ٘بٍي، پليلٙ ّ٘بٍي )ّقٖيذ   –7

هكزبهٛبي ثٚ ٛ٘غبه ٝ ٗبٛ٘غبه  –افزالالد ّقٖيذ ٝ ٝجوٚ ث٘لي ثئبهيٜبي هٝاٗي   –8

ٓقزِق هاثٞٚ پيّي ٝ ثئبه اى كيلگبٜٛبي   –9

 
 ژٔتيه أغبٔي  –22

 (ٚاحذ ٔظشي 2: )تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ



. ٓٞبُؼٚ پليلٙ رٞاهس كه اَٗبٕ كه ٍٞؼ فبٗٞاكٙ ٝ عٔؼيذ ٓي ثبّل: ٛلف

  

 :عشفقً دسٚط

. ثئبهيٜبي ژٗي –ثئبهيٜبي ًوٝٓٞىٝٓي  –إٍٞ رٞاهس  - 1

ٙ عٌ٘ ثئبهيٜبي ٝاثَزٚ ة –اىكٝاعٜبي فبٗٞاكگي  –اٗٞاع رٞاهس ثئبهيٜب   –2

ٗبٍبىگبهيٜبي گوٜٝٛبي فٞٗي  –ثئبهيٜبي ع٘ي٘ي  –ثئبهيٜبي پِي ژٕ   –3

ثئبهيٜبي ٛٔٞگِٞثيٖ ٛبي ؿيو ٝجيؼي  –ائٞٗٞژٗزيي   –4

ثئبهيٜبي ٓبكهىاكي  –ْٓبٝهٙ ژٗزيٌي  –ًْذ ًوٝٓٞىٝٓي   –5

 
 

 فيضيه پضؽىي  –23

 (ػٍّي ٚاحذ 5/0ٔظشي ٚ  5/1)ػٍّي  –ٚاحذ ٔظشي  2: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

ّ٘بفذ كيييي پيٌّي ٝ اهرجبٛ ٝ ًبهثوك إٓ كه پيٌّي ٝ كٗلاٗپيٌّي : ٛلف

 : عشفقً دسٚط

 :فيضيه ثيٕبئي  –1

ٓبٛيذ ٝ فٞآ ٗٞه ٓوئي، اّؼٚ ىيو هوٓي، اّؼخ ٓبٝهاء ث٘لِ ٝ ًبهثوك پيٌّي ٝ كٗلاٗپيٌّي آٜٗب 
ٝوم رؾوين إٓ،  ٓٞبُؼٚ كيييٌي چْْ، رْقئ ٝ رٖؾيؼ ٗبٛ٘غبهيٜبي ًوٝي، آٍزيگٔبريَْ ٝ

ْٓقٖبد ّجٌيٚ، ٓيلإ ثي٘بئي، رييثي٘ي، كيلٕ هٗگ، كيلٕ ثب كٝ چْْ، كهى ثوعَزگي اعَبّ 

 (ِتٕبعت ثب اِىبٔبت ِٛجٛد)ثشٔبِٗ ػٍّي 

 :اِٛاج ٚساء فٛتي ٚ وبسثشد پضؽىي آْ  –2

رُٞيل ٝ فٞآ آٞاط ٝهاء ٕٞري 

فٞآ ّئيبئي ٝ ثيُٞٞژيٌي آٞاط ٝهاء ٕٞري 

ٝهاء ٕٞري كه پيٌّي ٝ كٗلاٗپيٌّي ًبهثوك آٞاط 

 (ِتٕبعت ثب اِىبٔبت ِٛجٛد)ثشٔبِٗ ػٍّي 

 :وبسثشد جشيبٔٙبي پشفشوبٔظ دس پضؽىي ٚ دٔذأپضؽىي  –3



رُٞيل ٝ فٞآ عويبٜٗبي ثوكوًبٌٗ  -

فٞآ كيييُٞٞژيٌي ٝ ٓٞاهك اٍزؼٔبٍ عويبٜٗبي پوكوًبٌٗ كه پيٌّي ٝ كٗلاٗپيٌّي  -

عواؽي اٌُزويٌي  -

هٓبٗي ؽواهد ك -

اصواد ٍٞء ٝ عويبٕ اٌُزويَيزٚ ثو ثلٕ هاٜٛبي ٓقزِق إٓ   -

 (ِتٕبعت ثب اِىبٔبت ِٛجٛد)ثشٔبِٗ ػٍّي 

 :پضؽىي ٘غتٗ اي  –4

ٍبفزٔبٕ ارْ ٝ اٗوژي َٛزٚ اي 

( پورٞٛبي يَٞٗبى)هاكيٞاًزيٞ ٝ فٞآ إٓ 

هاكيٞاًزيٞيزٚ ٝجيؼي 

ٗٞروٜٝٗب، هاكيٞاًزيٞيزٚ ٝجيؼي 

اًزيٞيزٚ رْقئ ٝ ٍ٘غِ ٓٞاكهاكيٞ

ٌُُٜٓٞٞبي ْٗبٗلاه ٝ ٓٞاهك اٍزؼٔبٍ پيٌّي ٝ كٗلاٗپيٌّي إٓ 

ٓٞاهك اٍزؼٔبٍ هاكيٞاييٝرٞپٜب كه رْقئ ٝ كهٓبٕ 

 (ِتٕبعت ثب اِىبٔبت ِٛجٛد)ثشٔبِٗ ػٍّي 

 :ِجبٔي فيضيىي ساديٌٛٛژي ٚ ساديٛتشاپي  –5

ٓبٛيذ ٝ فٞآ اّؼٚ ايٌٌ 

ُٓٞلٛبي اّؼٚ ايٌٌ 

ًٌ عنة ٝ اٗلاىٙ گيوي اّؼٚ اي

إٍٞ كيييٌي پورٞرْقيٖي ٝ پورٞكهٓبٗي 

هاكيٞثيُٞٞژي 

ؽلبظذ كه ثواثو پورٞٛبي يٕٞ ٍبى 

 ٌيضس دس دٔذأپضؽىي -6

ًبهثوكٛبي ًِي٘يٌي كه كٗلاٗپيٌّي  –اٗٞاع ُييهٛب  –فٞآ ٗٞه ُييه  –رُٞيل 



 
 

 فيضيٌٛٛژي  –24

 (ٚاحذ ػٍّي 1ٚاحذ ٔظشي ٚ  5)ٚاحذ  6: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

كزٖ ػَٔ ٍٍِٞ، اٗلاّ، كٍزگبٜٛبي ثلٕ ٝ اهرجبٛ آٜٗب ثب يٌليگو كواگو: ٛلف

( ٝاؽل 5)كيييُٞٞژي ٗظوي   –24  –1

( ٝاؽل 1)كيييُٞٞژي ػِٔي   –24  –2

 (ٚاحذ 5)فيضيٌٛٛژي ٔظشي   –24  –1

 :عشفقً دسٚط

 :فيضيٌٛٛژي عٍٛي ٚ ِحيظ آْ  –1

ٌٓبٗئَٜبي اٗزوبٍ  –ٍٍِٞ ٍبفزٔبٕ ٝ كيييُٞٞژي ؿْبء  –ٍٛٔٞزبىيٌ ٝ ثقْٜبي ٓبيؼي ثلٕ 
كيييُٞٞژي ؿْبء ثبكزٜبي رؾويي پنيو  –پزبَٗيَ ؿْبء  ( –اٗزوبٍ كؼبٍ، ؿيوكؼبٍ ٝ رَٜيَ ّلٙ)
ٓوبيَٚ پزبَٗيِٜبي ػَٔ  –پزبَٗيَ ػَٔ كه ربه ػٖجي  –پزبَٗيَ ػَٔ ٝ اٗزْبه إٓ  ( –ػٖت، ػِٚٚ)

ٛلايذ كه  –َٗيَ ػِْ ٓوًت اٗوجبٗ ػِٚٚ ٕبف پزب –كه ػِٚٚ هِت، ػٖت ٝ ػٚالد ٓقٜٞ ٝ ٕبف 
كيييُٞٞژي اهگبِٜٗبي ٍٍِٞ  ( –ػٖت ثب ػٖت، ػٖت ثب ػٖت ٓقٜٞ، ػٖت ثب ػِٚٚ ٕبف)ٍي٘بپٌ 

 : فيضيٌٛٛژي خْٛ  –2

ثؾش ًبَٓ كهثبهٙ  –كيييُٞٞژي گِجُٜٞبي هوٓي  –كيييُٞٞژي ثبكزٜبي فَٞٗبى ٝ ٓواؽَ فَٞٗبىي 
كيييُٞٞژي پالًزٜب ٝ ٌٓبٗييّ اٗؼوبك  –ُجُٜٞبي ٍليل كيييُٞٞژي گ –ٛٔٞگِٞثيٖ ٝ ٗوِ إٓ كه ؽَٔ گبىٛب 

كيييُٞٞژي پالٍٔب ٝ ُ٘ق  –فٕٞ 

 : فيضيٌٛٛژي ػضٍٗ لٍت –3

ٌٓبٗيي هِت ( اٌُزويٌي، ٛلايزي، رأٓيٖ ٝ ٖٓوف اًَيژٕ)ٝيژگيٜبي ػِٚٚ هِت  –آٗبرٞٓٞكيييُٞٞژي هِت 
اصو يٜٞٗب ٝ ٛٞهٜٓٞٗب ثو  –اػٖبة فبهعي هِت  –ثوٕٝ كٙ هِت ( ٍيَزٍٞ ٝ كيبٍيَزٍٞ، ٍيٌَ هِت)

اٝالػبد ًِي  –اٌُزوًٝبهكيٞگواكي  –فٞكًبهي هِت ٝ ثبكذ ٝيژٙ اٗزوبٍ رؾويٌبد كه هِت  –هٝي هِت 
ٙوثبد ىٝكهً  –افزالالد هيزْ هِت ٓواًي ٗبثغب  –عويبٕ ٕلٓٚ  –كهثبهٙ ًٝزٞهًبهكيٞگواّ 

 : فيضيٌٛٛژي گشدػ خْٛ –4

ٓذ ػوٝهي، ٝيٌَٞىيزٚ، عويبٕ فٕٞ كه ػوٝم، كْبه فٕٞ، ٓوبٝ)هٞاٗيٖ كيييٌي گوكُ فٕٞ ػٔٞٓي 
 ( –پٔپ هِت، ٓوبٝٓذ ػوٝهي، ؽغْ فٕٞ)ػٞآَ ايغبك ً٘٘لٙ عويبٕ فٕٞ  ( –كْبه ثؾواٗي اَٗلاك
كْبه ّويبٗي، ٗج٘ ّويبٗي ٝ ػٞآَ ٓؤصو كه إٓ، كيييُٞٞژي آهرويُٜٞب، كْبه )گوكُ فٕٞ ّويبٗي 

رجبكالد ٓٞيوگي، )گوكُ فٕٞ ٓٞيوگي  ( –ّبه فٕٞ ّويبٗيٓزٍٜٞ ّويبٗي، هّٜٝبي اٗلاىٙ گيوي ف
اػٔبٍ اٗزوبُي ٝ )گوكُ فٕٞ ٝهيلي ( كْبهٛبي أٍزيي ٝ ٛيلهٝاٍبريي كه ٓٞيوگٜب، هبٕٗٞ اٍزبهُي٘گ

ر٘ظيْ پوٝٗلٙ هِجي ٝ ( مفيوٙ اي ٝهيلٛب، پٔپ ٝهيلي، ٗج٘ ٝهيلي ٓوًيي، اٗلاىٙ گيوي كْبه ٝهيلي
هكٌَِٜبي )ر٘ظيْ ػٖجي كْبه فٕٞ  ( –ٗيٖ ٛزوٝٓزويي ٝ ٛٞٓئٞٓزوييهٞا)هّٜٝبي اٗلاىٙ گيوي إٓ 



ٗوِ ًِيٚ، )ر٘ظيْ ٛٞٓٞهاٍ گوكُ فٕٞ ( –گوكُ فٕٞ ّبَٓ هكٌَِٜبي گيوٗلٙ كْبهي ّئيبئي
هِت، ٓـي، . )ر٘ظيْ گوكُ فٕٞ كه ثبكزٜبي افزٖبٕي ( –ٗوِ ٛٞهٜٓٞٗب ٝ يٜٞٗبي ٓٞعٞك كه فٕٞ

رأصيو كؼبُيزٜبي ػٚالٗي ثو ٍيَزْ هِت ٝ  –عويبٕ ُ٘ق  –ٝي گوكُ فٕٞ هي ( –اؽْبء پٍٞذ، ػٚالد
. ّٞى گوكُ فٞٗي –گوكُ فٕٞ ثٞٞهًِي 

 : فيضيٌٛٛژي تٕفظ  –5

ػٚالد ر٘لَي، كْبه كافَ ؽجبثچٚ اي، كْبه كٚبي )ٌٓبٗيي ر٘لٌ  –آٗبرٞٓٞكيييُٞٞژي كٍزگبٙ ر٘لٌ 
ًبه ر٘لَي  –ٗوِ ٍٞهكٌزبٗذ  –هبثِيذ پنيوُ هيٞي  –هبثِيذ اهرغبع هيٚ ٝ هلَٚ ٍي٘ٚ  ( –ع٘جي

ؽغْ ٝ ظوكيزٜبي  ( –ًبه اهرغبػي، ًبه ؿيو اهرغبػي ّبَٓ ًبه ٝيٌَٞىيزٚ اي ٝ ًبه ٓغبهي ٛٞائي)
ؽلاًضو ظوكيذ  –ؽلاًضو ّلد عويبٕ ٓيبٕ ثبىكٓي  –ثبىكّ ٍويغ كه صبٗيٚ  –ؽغْ كهيوٚ اي  –هيٞي 

اٗيٖ گبىٛب كه هاثٞٚ ثب اٗزوبٍ آٜٗب اى ؿْبء هٞ –كٚبي ٓوكٙ ٝ رٜٞيٚ ؽجبثچٚ اي  –ر٘لَي ٓ٘ؾ٘ي عويبٕ 
روًيت گبىٛبي فٕٞ ٝهيلي ٓغبٝه ؽجبثچٚ ٛب  –روًيت ٝ كْبه گبىٛبي كافَ ؽجبثچٚ اي  –ٝاؽل ر٘لَي 

اٗزوبٍ گبىٛبي ر٘لَي كه فٕٞ  –َٗجذ رٜٞيٚ ثٚ عويبٕ فٕٞ  –رجبكالد گبىي ثيٖ ؽجبثچٚ ٛب ٝ فٕٞ  –
ٓوًي ر٘لٌ ٝ  –رجبكالد گبىي كه ثبكزٜب  ( –گبىٛبي ر٘لَي يبكآٝهي اٛٔيذ ٛٔٞگِٞثيٖ كه اٗزوبٍ)

ر٘لٌ كه ّوايٜ  –ً٘زوٍ ٛٞٓٞهاٍ ر٘لٌ  –ً٘زوٍ ػٖجي ر٘لٌ  –هَٔزٜبي ٓقزِق رٌْيَ كٛ٘لٙ إٓ 
اػٔبٍ ؿيو ر٘لَي هيٚ ٛب   ( –اهرلبػبد، كؼبُيذ ػٚالٗي، ر٘لٌ ع٘يٖ)ؿيوػبكي 

 :تٕظيُ ِبيؼبت ثذْ –فيضيٌٛٛژي وٍيٗ   –6

كيِزواٍيٕٞ گِٞٓوُٝي ٝ اٗلاىٙ گيوي إٓ  –ٍبفزٔبٕ ٗلوٕٝ  –گوكُ فٕٞ ًِيٞي  –يييُٞٞژي ًِيٚ آٗبرٞٓٞف
ٌٓبٗئَٜبي ًِيٞي ثواي  –ًِيواٌٗ پالٍٔب  –ٌٓبٗئَٜبي رٞثُٞي ثواي عنة ٝ ككغ ٓٞاك ٓقزِق  –

–فٕٞ  ٓوبيَٚ روًيجبد اكهاه ٝ –ٌٓبٗيَْ فٞك ر٘ظئي گوكُ فٕٞ ًِيٞي  –ههين ٝ ؿِيظ ًوكٕ اكهاه 
ٌٓبٗيَْ اكهاه ًوكٕ  –ً٘زوٍ ؽغْ ٓبيغ فبهعي ٍُِٞي ٝ ؿِظذ اٌُزوُٝيزٜب كه إٓ 

 : خْٛ ؽشيبٔي pHفيضيٌٛٛژي تٕظيُ   –7

اصو ثبكوٛبي  –اٗٞاع اٍيلٝى ٝ آٌُبُٞى ٝ ٌٓبٗئَٜبي عجواٗي  –كوٍٓٞ ٛ٘لهٍٖ َِٛجبؿ   –pHرؼويق 
  –pHٗوِ كٍزگبٙ ر٘لٌ كه ر٘ظيْ   –ثبكوٛبي كافَ ٍُِٞي –ثبكوٛبي ٓبيغ فبهعي ٍُِٞي  –فٕٞ 

  pHٗوِ ًِيٚ كه ر٘ظيْ 

 : فيضيٌٛٛژي دعتگبٖ گٛاسػ ٚ ِتبثٌٛيغُ  –8

اػٔبٍ ؽوًزي هٝكٙ ثبهيي  –اػٔبٍ ؽوًزي ٓؼلٙ  –عٞيلٕ ٝ ثِغ  –ًِيبد اػٔبٍ ؽوًزي كٍزگبٙ گٞاهُ 
 –هُ ّئيبئي كه كٛبٕ روّؼ ثيام ٝ گٞا –ؽوًبد هٝكٙ ثيهگ ٝ ٗبؽيٚ هًزٞآٗبٍ ٝ هكٌٌِ اعبثذ ٓياط  –

 –روّؼ اگيًٝويٖ پبٌٗواً ٝ ػَٔ گٞاهّي إٓ  –گٞاهُ ٓؼلي  –روّؼ ٓؼلٙ ٝ ر٘ظيْ روّؼ ٓؼلٙ 
اػٔبٍ ٓزبثُٞيي  –عنة كه كٍزگبٙ گٞاهُ  –روّؼ ٝ گٞاهُ هٝكٙ اي  –روّؼ ٕلوا ٝ ػَٔ گٞاهّي إٓ 

اٗيَْ ػٖجي ػٚالٗي إٓ  عٞيلٕ ٝ ٓي –اصواد كيييُٞٞژيي ٝيزبٓيٜ٘ب  –رؼبكٍ هژيْ ؿنائي  –ًجل 

 : فيضيٌٛٛژي دعتگبٖ ػقت  –9

 –كيييُٞٞژي ٓـي ٓيبٗي  –كيييُٞٞژي ر٘ٚ ٓـيي  –كيييُٞٞژي ٗقبع ًّٞي  –كيييُٞٞژي ؽَٜبي پيٌوي 
ٍيَزْ  –كيييُٞٞژي هْوٓـي  –كيييُٞٞژي ٛيپٞربالًٓٞ  –كيييُٞٞژي ربالًٓٞ  –كيييُٞٞژي ٓقچٚ 

ؽٌ ثي٘بئي ٝ كيييُٞٞژي  –ؽٌ ّ٘ٞائي ٝ افزالالد إٓ  –د ثلٕ ر٘ظيْ كهعٚ ؽواه –ػٖجي فٞك ٓقزبه 
كيييُٞٞژي  –يبكگيوي ٝ ؽبكظٚ ٝ هكٌَِٜبي ّوٝي، ٓبيغ ٓـيي ٗقبػي : اٝالػبد ًِي كهثبهٙ –چْْ 

كيييُٞٞژي كهك  –ٕوع  –َٛزٚ ٛبي هبػلٙ اي  –اػٔبٍ ؽوًزي رٌْيالد ّجٌٚ اي  –چْبئي ٝ ثٞيبئي 
ٝ رئٞهيٜبي كهك 



 :ٚژي غذد دسْٚ سيض ٚ دعتگبٖ تٕبعٍيفيضيٛي  –10

هاثٞٚ  –كيييُٞٞژي ؿلك آكٗٞٛيپٞكيي ٝ ٗٞهٝٛيپٞكيي  –ٓولٓٚ ٛٞهٕٓٞ ّ٘بٍي ٝ ٌٓبٗيَْ ػَٔ آٜٗب 
 –كيييُٞٞژي ؿلك پبهاريوٝئيل ٝ ٓزبثُٞيَْ ًَِيْ  –كيييُٞٞژي ؿلك ريوٝئيل  -ٛيپٞكيي ثب ٛيپٞربالًٓٞ 

ثقِ هْوي ٝ ثقِ )كيييُٞٞژي ؿلك كٞم ًِيٞي  –فٕٞ اٗلًٝويٖ ٝ ر٘ظيْ ٓييإ ه٘ل  –ُٞىأُؼلٙ 
كيييُٞٞژي رئًٞ ٝ اپي كيي، كيييُٞٞژي يبئَگي، كيييُٞٞژي ثِٞؽ كه : اٝالػبد ًِي كهثبهٙ ( –ٓوًيي

پَوٛب ٝ كيييُٞٞژي پوٍٝزبگالٗليٜ٘ب، كيييُٞٞژي ٍيٌَ ٓبٛبٗٚ 

كٍزگبٙ گٞاهُ ٝ ٓزبثُٞيَْ  –كٕ ًِيٚ ٝ ر٘ظيْ ٓبيؼبد ة –ر٘لٌ  –كيييُٞٞژي ٍٍِٞ ٝ ٓؾيٜ إٓ : رنًو
. گوكُ فٕٞ ػيً٘ب ٓبٗ٘ل كيييُٞٞژي پيٌّي رلهيٌ ٓي گوكك ُٝي ثب ؽغْ ًٔزو

  

 (ٚاحذ 1)فيضيٌٛٛژي ػٍّي   –24  –2

:  ٍوكَٖ كهًٝ ػِٔي

.  ثوٗبٓٚ ػِٔي ٓز٘بٍت ثب ٍوكَٖ كهًٝ كٞم ٓي ثبّل

 
 

 ِيىشٚة ؽٕبعي -25

 (ٚاحذ ػٍّي1 ٚاحذ ٔظشي ٚ 3)ٚاحذ  4: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

آّ٘بئي ثب ٍبفزٔبٕ ٓيٌوٝاهگبٗئَٜب ٝ اهرجبٛ آٜٗب ثب ثئبهيٜبي ّبيغ كٛبٕ ٝ كٗلإ : ٛلف

( ٝاؽل 3)ٓيٌوٝة ّ٘بٍي ٗظوي   –25  –1

(  ٝاؽل 1)ٓيٌوٝة ّ٘بٍي ػِٔي   –25  –2

 (ٚاحذ 3)ِيىشٚة ؽٕبعي ٔظشي   –25  –1

:  ٍوكَٖ كهًٝ

رؼويق ٝ ٝجوٚ ث٘لي ثبًزويٜب   –1

رالف اًٝبهيٞرٜب ٝ پوًٝبهيٞرٜب اؿ  –2

رؼويق ٝ روَيْ ثبًزوي ّ٘بٍي   –3

ربهيقچٚ ثبًزوي ّ٘بٍي   –4

ٌَّ ٝ اٗلاىٙ ٝ ٍبفزٔبٕ رْويؾي ثبًزويٜب   –5

روًيت ّئيبئي ٝ رُٞيل ٓضَ ثبًزويٜب   –6



ٝوى ٓٞبُؼٚ ثبًزويٜب   –7

كٝهٙ ٛبي ؽيبري ثبًزويٜب   –8

يپيي ٝ ؿيوٙ  ك٘ٞريپيي، ژٗٞد: رـييواد ثبًزويٜب  –9

ٓزبثُٞيَْ ثبًزويٜب   –10

اصو ػٞآَ كيييٌي هٝي ثبًزويٜب   –11

اصو ػٞآَ ّئيبئي هٝي ثبًزويٜب   –12

اصو ٓٞاك ٙل ٓيٌوٝثي هٝي ثبًزويٜب  -13

اًُٞٞژي ثبًزويٜب   –14

كِٞه ٝجيؼي كٛبٕ    –15

( ّٞككه ٓٞهك ثبًزويٜب ٝ ٝيوٍٜٝبي ّبيغ مًو ٓي )اپيلٓيُٞٞژي ثبًزويٜب   –16

ثئبهييائي ثبًزويٜب    –17

ككبع ثلٕ كه ٓوبثَ ثبًزويٜب   –18

اٍزبكيًِٞٞى : ٓيٌوًًٝٞبٍيٚ ٛب  –19

اٍزوپزًٞٞى، پً٘ٞٓٞٞى  : اٍزوپزًًٞٞبٍيٚ آ  –20

ٗبيَويبٍيٚ ٛب   –21

گًٞٗٞٞى ٓ٘٘گًٞٞى ٝ ٝيٞٗال : ٝيٞٗالٍيٚ ٛب  –22

ثبٍيٍِٜٞب، ًٍِٞزويليٜٞٓب : ثبٍيالٍيٚ ٛب  –23

ًزٞثبٍيِٜب ال  –24

ًٞهي٘ٚ كوٜٓب، ٓيٌٞثبًزويٜٞٓب، آًزي٘ٞٓيَزٜب ًٝٗٞبهكيب : آًزي ٗٞٓيَزبُٜب  –25

ٍبُٔٞٗالٛب، ّيگالٛب، اّويْيبٛب، ًِجَيال، ٍيزوٝثبًزو، اكٝاهكٍيال، اهٝي٘يب : آٗزوٝثبًزويبٍيٚ ٛب  –26

پَٞكٝٓٞربٛب   –27

. ي ژٌٗ، آًوٝٓٞثبًزوثوٍٝالٛب، يوٍ٘يبٛب، ٛٔٞكيٍِٜٞب، ثوكٙ رالٛب، آٌُبٍ  –28

، كٞىٝثبًزويٜٞٓب، ُپزٞرويٌيب (پوٝكيوٝٓٞٗبً ٛب)ثبًزوٝئيلٛب : ثبًزوٝئيليبٍٚ ٛب  –29

ٝيجويٞٗبٍيٚ ٛب   –30



اٍپيويالٍيٚ ٛب   –31

اٍپيوًٝذ ٛب، ثٞهُيبٛب، ُپزٍٞپيواٛب : اٍپيوًزبٍيٚ ٛب  –32

ًِٞٓيليبٍيٚ ٛب   –33

هيٌزييبٛب   –34

ًالٓيلاٍٚ ٛب    –35

  

 (ٚاحذ 1)ِيىشٚة ؽٕبعي ػٍّي   –5 2 -2

 :عشفقً دسٚط

آّ٘بئي ثب ٓيٌوٌٍٝٞپ ٝ ٍٝبئَ آىٓبيْگبٙ ٓيٌوٝثْ٘بٍي   –1

اٍزويِيياٍيٕٞ   –2

ْٓبٛلٙ ٝ ّ٘بفذ   –3

ٓؾيٜٞبي ًْذ ٓيٌوٝثي   –4

اى كِٞه ٝجيؼي كٛبٕ ٝ ٗٞاؽي ٓقزِق كٛبٕ ...( هُٝ أٍيو ٝ)ٗٔٞٗٚ ثوكاهي   –5

ًزويٜب ٝوى ًْذ ٝ علا ًوكٕ ثب -6

ٝوى رٜيٚ، گَزوُ ٝ هٗگ آٓييي ثبًزويٜب ٝ كيلٕ ٓؾوى آٜٗب   –7

آىٓبيِ هييثي٘ي ٝ ًْذ اٗٞاع اٍزبكيًًِٜٞٞب ٝ رْقئ اٍزبكيًِٞٞى ثئبهييا اى ؿيوثئبهييا   –8

آىٓبيِ هييثي٘ي ٝ ًْذ اٍزوپزًٞٞى ٝ پً٘ٞٓٞٞى، ٓٞبُؼٚ اٗٞاع ُٛٔٞيي ٝ ٍبيو آىٓبيْٜبي ٓوثٞٛ   –9
ٓبيِ هييثي٘ي الًزٞثبٍيَ  ثٚ آٜٗب، آى

آىٓبيِ هييثي٘ي ٝ ًْذ ثبٍيَ كيلزوي ٝ كيلزوٝئيلٛب، هٗگ آٓييي گوّ، آُجود، ٗبيَو   –10

ٓٞبُؼٚ ٝ ًْذ ثبًزويٜبي ٛٞاىي   –11

ٓٞبُؼٚ ثبٍيَ ًـ ٝ عناّ، هٗگ آٓييي ىيَ َِٖٗ، رِويؼ ثٚ ؽيٞإ ؽَبً : ٓيٌٞثبًزويبٍٚ  –12

هٍي، روپْٞٗ ٓٞبُؼٚ ٝ ثو: اٍپيوًٝزبٍٚ ٛب -13

رأصيو آٗزي ثيٞريٌٜب ثو هٝي ثبًزويٜب ٝ رؼييٖ ؽَبٍيذ ٝ ٓوبٝٓذ ثبًزويٜب كه ٓوبثَ )آٗزي ثيٞگواّ  -14
آٗزي ثيٞريٌٜب  

هّٜٝبي ٓقزِق ّٔبهُ ثبًزويٜب   -15



 ٚيشٚط ؽٕبعي  –26

 ػٍّي –ٚاحذ ٔظشي  1: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

ثب ثئبهيٜبي كٛبٕ   آّ٘بئي ثب ٍبفزٔبٕ ٝيوًٝ ٛب ٝ اهرجبٛ إٓ ٛب: ٛلف

 : عشفقً دسٚط

رؼويق ٝ ربهيقچٚ ٝيوٍٜٝب   –1

ٍبفزٔبٕ ٝيوٍٜٝب   –2

فٞآ ٝيوٍٜٝب   –3

رٌضيو ٝيوٍٜٝب   –4

هٝاثٜ ثيٖ ٝيوٍٜٝب ٝ ٍٍِٞ ٓييثبٕ   –5

هّٜٝبي رْقيٖي ثئبهيٜبي ٝيوٍٝي  -6

ثبًزويٞكبژٛب   –7

ٌٓبٗيَْ اصو كاهٝٛبي ٙل ٝيوٍٝي   –8

ٛب ٝجوٚ ث٘لي ٝيوًٝ  –9

10–  HIV 

ٝيوٍٜٝبي ٛپبريذ   –11

ٝيوٍٜٝبي گوٝٙ رجقبٍ   –12

پيٌٞٗبٝيوٍٜٝب   –13

ثبًٌ ٝيوٍٜٝب   –14

آكٗٞٝيوٍٜٝب   –15

اهيٞٝيوٍٜٝب   –16

ٓيٌٞٝيوٍٜٝب   –17

ٛبهي   –18

ٝيوٍٜٝبي ُٓٞل ٍوٝبٕ   –19

ٍيزٞٓگبُٞٝيوٍٜٝب   –20



ًبهٛبي ػِٔي ٓوثٞٛ ثٚ ٝيوٍٜٝب    –21

 
 

 د٘بْ ٚ فه ٚ فٛستآعيت ؽٕبعي   –27

 (ٚاحذ ػٍّي 2ٚاحذ ٔظشي ٚ  4)ٚاحذ  6: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

ثٞٞه َٓزوَ ٝ )ّ٘بٍبٗلٕ رـييواد ٓوٙي َٗٞط ؽلوٙ كٛبٕ ٝ ٍبفزٔبٕ ٛبي ٓغبٝه إٓ : ٛلف
ٝ ٗيي رٞبثن ايٖ رـييواد ٝ ًبهثوك آٜٗب كه ًِي٘يي، پيِ ( ٓٞٙؼي ٝ يب كه اهرجبٛ ثب ثئبهيٜبي ٍيَزٔيي

ٕ ٙبيؼبد آگٜي ٝ كهٓب

( ٝاؽل 2)ٗظوي  1آٍيت ّ٘بٍي كٛبٕ ٝ كي ٝ ٕٞهد   –27  –1

( ٝاؽل 2)ٗظوي  2آٍيت ّ٘بٍي كٛبٕ ٝ كي ٝ ٕٞهد   –27  –2

( ٝاؽل 1)ػِٔي  1آٍيت ّ٘بٍي كٛبٕ ٝ كي ٝ ٕٞهد   –27  –3

(  ٝاؽل 1)ػِٔي  2آٍيت ّ٘بٍي كٛبٕ ٝ كي ٝ ٕٞهد   –27  –4

  

 (ٚاحذ 2)ٔظشي  1فٛست آعيت ؽٕبعي د٘بْ ٚ فه ٚ   –27  –1

 : عشفقً دسٚط

 : آِٔٛبٌيٙبي سؽذي تىبٍِي

ٗبٛ٘غبهيٜبي ُت ٝ ًبّ   –1

ٗبٛ٘غبهيٜبي ٓقبٛ كٛبٕ   –2

ٗبٛ٘غبهيٜبي كي   –3

ٗبٛ٘غبهيٜبي ىثبٕ  -4

 ايّيٛٔٛپبتٌٛٛژي

 :تغييشات پبتٌٛٛژيه پشي اپيىبي

پوي اپيٌبٍ گواُٗٞٞٓب   –1

پوي اپيٌبٍ آثَٚ   –2

ًبٍ ًيَذ پوي اپي  –3



اٍزئيذ ً٘لاَٗٚ  -4

( ؽبك، ٓيٖٓ ٝ اٍزئٞٓيِيذ گبهٙ)اٍزئٞٓيِيذ   –5

 : تغييشات پبتٌٛٛژيه اپيتٍيَٛ ِخبط د٘بْ

ٛيپوًوارٞى، پبهاًوارٞى، اهرًٞوارٞى، اٍپٞٗژيٞىيي، كيَپالىيب   –1

ٌُٞاكٓب   –2

3–  Linea Alba 

ىي ٝ اهيزوٝپالًيب ٌُٞپالًيب ّبَٓ ًوارٞىيٌ فُٞ فيْ، ًوارٞىيٌ ٛٔواٙ ثب كيَپال  –4

اٍزٞٓبريذ ٗيٌٞر٘يي   –5

 :ِخبعي –ضبيؼبت پٛعتي 

كيَپالىي اهصي اًزٞكهّ   –1

ُيٌٖ پالٕ  -2

پَٞهيبىيٌ   –3

اهيزْ ُٓٞزي كوّ ٝ ٍ٘لهّ اٍزيٕٞ عبَٕٗٞ ٝ ثٜغذ   –4

پٔليگًٞ ٝ پٔلگٞئيل فُٞ فيْ ٓقبٝي  -5

اپيلهُٓٞييثُٞٞى  -6

ُٞثًٞ اهيزٔبرٞى   –7

اٌٍِوٝكهٓب   –8

 : ػفٛٔتٙبي ِيىشٚثي، ٚيشٚعي ٚ لبسچي

 ٚيشٚعي

ژٗژيٞاٍزٞٓبريذ ٛوپزيي ؽبك يب اُٝيٚ   –1

ٛوپٌ صبٗٞيٚ   –2

3–  Aphthous minor 

4–  Aphthous major 

ٛوپٌ ىٍٝزو   –5



ٛوپبٗژيٖ   –6

ٍوفي   –7

آثِٚ ٓوؿبٕ   –8

ثئبهي پ٘غٚ گوثٚ   –9

 : ثبوتشيبي

ٓقِٔي   –1

2–   ٍَ

ٍيليِيٌ   –3

ى ٍٞىا  –4

5–  Miline lethal granuloma 

اًزي٘ٞٓيٌٞىيٌ   –6

: لبسچي

ًبٗليلآُجيٌبٌٗ   –1

ٛيَزٞپالٍٔٞىيٌ   –2

ثالٍزٞٓبيٌٞىيٌ   -3

 : تِٛٛس٘بي ٚ ويغتٙبي ادٔتٛژٔيه

 : تِٛٛس٘ب

آِٓٞثالٍزٞٓب   –1

آكٗٞٓبرٞييلاكٗزٞژٗيي رٞٓٞه  -2

اكٗزٞٓب   –3

رٞٓٞه پي٘لثٞهگ  -4

ٓيٌَّٞ اكٗزٞژٗيي  - 5

اكٗزٞٓب  –آِٞثالٍزيي  –ِٓٞثالٍزيي كيجوٝٓب ا  –6

( اٗٞاع ٍٔبٗزٞٓب)ٍٔبٗزٞٓب   –7



 :ويغتٙبي ادٔتٛژٔيه

ًيَذ پوي اپيٌبٍ   –1

ًيَذ ثبهئبٗلٙ   –2

ًيَذ پوئٞهكيبٍ  –3

ًيَذ كاٗزي ژٝه   –4

ًيَذ هٝيْي   –5

ًيَذ ژٗژيٞاٍ  -6

ًيَذ الرواٍ پويٞكٗزبٍ  -7

ًيَذ گٞهُيٖ   –8

ًوارٍٞيَذ   –9

Basal Cell-nevus, bifid rib 

   

 (ٚاحذ 2)ٔظشي  2آعيت ؽٕبعي د٘بْ ٚ فه ٚ فٛست 27  –2

 :عشفقً دسٚط

 عيتٌٛٛژي د٘بْ

 ثيٛپغي ٚ تىٕيه ٘بي آْ

 :تِٛٛس٘بي ٔيه خيُ ٚ ثذخيُ اپي تٍيبٌي

 :خٛػ خيُ

پبپيِٞٓب ٝ ًوارٞاًبٗزٞٓب   –1

( كعبٌْٗ٘بٍ ٝ ًبٓپبٕٝ –اي٘زواكهٓبٍ )فبُٜبي پيگٔبٗزٚ   –2

 : ثذخيُ ٘ب

ًبهٍيّ٘ٞ ايٖ ٍبيزٞ  –1

اٌٍٞآًٞ ٍَ ًبهٍي٘ٞٓب  -2

ٝهًًٝٞبهٍي٘ٞٓب   –3



ًبهٍيّ٘ٞ ثبىٍُِٝٞو   –4

 :تِٛٛس٘بي ٔيه خيُ ٚ ثذخيُ ِضأؾيّي

 : خٛػ خيُ

كيجوّٝ   –1

2–   ّ

( ٓيٞثالٍزٞٓب)گواٗٞالٍَ ٓيِٞٓب   –3

ّٞاٗٞٓب   –4

ٗٞهٝكيجوٝٓب   –5

روآبريي ٗٞهٝٓب   –6

ژيٞٓب ٛٔبٕ  –7

ٓالٗٞٓبي اهصي   –8

 Sturges Weberٍ٘لهّ   –9

ُ٘لبٗژيّٞ   –10

 :ثذخيُ

كجوٍٝبهًّٞ   –1

ُيپٍٞبهًّٞ   –2

ً٘لهٍٝبهًّٞ  –اٍزئٍٞبهًّٞ   –3

هاثلٝٓيٍٞبهًّٞ  –ُيٞٓيٍٞبهًّٞ   –4

 :ضبيؼبت غذد ثضالي

ثبكذ ّ٘بٍي ؿلك ثياهي   –1

ٗؤ كه روّؼ ثيام   –2

ٍيبُُٞيزيبىيٌ   –3

اي ثياهي ٓيٌوٝثي ٝ ٝيوٍٝي ػلٞٗزٚ  –4

... ًيَزٜبي ؿلك ثياهي ٓبٗ٘ل ًٍَٓٞٞ ٝ هاٗٞال ٝ  –5



(  ٓيٌُٞيٌي ٝ ّٞگوٕ)ٍ٘لهٜٓبي ؿلك ثياهي   –6

 :تِٛٛس٘بي غذد ثضالي

 :خٛػ خيُ

پِئٞٓٞهكيي آكٗٞٓب   –1

رٞٓٞهٝاىريٖ   –2

 : ثذخيُ

پِئٞٓٞهكيي آكٗٞٓبي ثلفيْ   –1

ًٓٞٞاپيلهٓٞئيل ًبهٍي٘ٞٓب   –2

(  ٍيِ٘لهٝٓب)كٗٞئيل ٍيَزيي ًبهٍي٘ٞٓب آ  –3

 : ضبيؼبت ِتبعتبتيه

رٞٓٞهٛبي ٓزبٍزبريي اپي رِيبُي  -

رٞٓٞهٛبي ٓزبٍزبريي ٓياْٗئي  -

 :تظب٘شات ثيّبسيٙبي ِتبثٌٛيه ٚ ٘ٛسِٛٔي

( اٍزئٞپوٝى)ًَِيْ 

ٍليْ ٝ پزبٍيْ ٝ هٝي  –افزالٍ ٓي٘واُٜب، كَلو   –1

 Perphyticeآٓيِٞئيلٝى ( ٗٚاٍيلٛبي آٓي)افزالٍ پوٝرئيٖ ٛب   –2

ّبَٓ افزالالد ٓزبثُٞيَْ كه ًٓٞٞپِي ٍبًبهيلٛب  –افزالٍ ٓزبثُٞيَْ ًوثٞٛيلهارٜب   –3

افزالٍ ٓزبثُٞيَْ چوثي ٛب   –4

 D,C,B,Aافزالالد ٝيزبٓيٜ٘ب   –5

( آكهٗبٍ –پبهاريوٝئيل  –ريوٝئيل  –ٛيپٞكيي )افزالُٜبي ٓزبثُٞيَْ ٛٞهٜٓٞٗب   –6

ثئبهي كيبثذ  ُٞىأُؼلٙ  –7

 : ضبيؼبت اعتخٛأي

ژاٗذ ٍَ ٓوًيي ٝ ٙبيؼبد كيجوٝاٍزئٞى   –1

ٛيپوپبهاريوٝئيليَْ   –2



چوٝثيَْ   –3

كيجوٝىكيَپالىي   –4

اٍيلبيٖ كيجوّٝ ٓوًيي   –5

ثئبهي پبژد اٍزقٞإ   –6

 :ضبيؼبت پيگّبٔتٗ ِخبط د٘بْ

پيگٔبٗزبٍيٕٞ كيييُٞٞژيي   –1

اكِيذ   –2

ٓالّٗٞ ثلفيْ   –3

ثئبهي آكيَٕٞ   –4

ٍ٘لهّ پٞرٌ عگو   –5

 : ضبيؼبت ؽجٗ تِٛٛساي حفشٖ د٘بْ

( كيجوّٝ)كيجوّ رؾويٌي   –1

اپُٞيٌ كيْوارّٞ   –2

گواُّٗٞٞ پيٞژٗيي   –3

ژاٗذ ٍَ ٓؾيٞي   –4

كيجوّٝ ٓؾيٞي   –5

اپُٞيٌ گواُٗٞٞٓبرٞى   –6

  

  

  

  

  

  

  



 ( د ػٍّيٚاح)ػٍّي  1آعيت ؽٕبعي د٘بْ ٚ فه ٚ فٛست   –27  –3

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

ػلك اٍاليل ٓيٌوٌٍٝٞپي اى ٙبيؼبد كي ٝ كٛبٕ كه آىٓبيْگبٙ ٝ رْقئ اكزواهي ٙبيؼبد ثب  20آٓٞىُ 
 Problem Based Case Presentationاٍزلبكٙ اى هُٝ 

 (ٚاحذ ػٍّي 1)ػٍّي  2آعيت ؽٕبعي د٘بْ ٚ فه ٚ فٛست   –27  –4

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

ػلك اٍاليل ٓيٌوٌٍٝٞپي اى ٙبيؼبد كي ٝ كٛبٕ كه آىٓبيْگبٙ ٝ رْقئ اكزواهي ٙبيؼبد ثب  20آٓٞىُ 
 Problem Based Case Presentationاٍزلبكٙ اى هُٝ 

 
 

 آؽٕبئي ثب ٚعبيً ٚ تجٙيضات دٔذأپضؽىي ٚ ٔگٙذاسي آٔٙب  –28

 ٚاحذ ٔظشي 1: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

يَ ٝ ُٞاىّ كٗلاٗپيٌّي ٝ ٝوى ًبهثوك ٝ ٗگٜلاهي اى إٓ كه كٗلاٗپيٌّي آّ٘بئي ثب ٍٝب: ٛلف

 : عشفقً دسٚط

 وٍيبت  –1

آّ٘بئي ثب يٞٗيزٜبي ثوهي ٝ پ٘ٞٓبريٌي ٝ يٞٗيزٜبيي ًٚ ثٞهك ٓيٌوٝ ٓٞرٞه كاهك ٝ يٞٗيزٜبي ايواٗي ٝ هٞؼبد 
آٜٗب 

آّ٘بئي ثب ٍبًْٜ٘بي آثي، پوربثَ، ٛٞائي ٝ ٓوًيي ٝ هٞؼبد آٜٗب   –2

آّ٘بئي ثب پلاُٜبي ثوهي ٝ پ٘ٞٓبريٌي ٝ هٞؼبد آٜٗب   –3

ٓؾبٍجٚ ثوم ٖٓوكي ٛو يٞٗيذ ٝ ٕ٘لُي ٝ ػالئْ اٗؾٖبهي يٞٗيزٜب ٝ علٍٝ ٓؾبٍجبد ثبه كٞد پٞٗذ   –4
ٝ علٍٝ ٓؾبٍجبد كبهاٜٗبيذ ٝ ٍبٗزيگواك عٜذ كٍزگبٜٛبي ؽواهري ٝ آّ٘بئي ثب چواؽ يٞٗيذ ٝ ٓولاه 

ػيٞة كٍزگبٜٛب  ٗٞه إٓ ثٚ ًٌُٞ ٝ آّ٘بئي ثب

 فٕذٌيٙب  –2

آّ٘بئي ثب ٕ٘لُيٜبي ثوهي ٝ ٕ٘لُيٜبي ٛيلهُٝيٌي ٝ ٕ٘لُيٜبي پ٘ٞٓبريٌي ٝ آّ٘بئي ثب هٞؼبد آٜٗب   –1

ٝ ًٔپوٍٞهٛبي ٓقيٗي ٝ ًٔپوٍٞهٛبي ( هٝٞثذ گيو)آّ٘بئي ثب ًٔپوٍٞهٛبي ٓوًيي ٝ كهايوٛب   –2
فْي ثلٕٝ هٝؿٖ 

اثٞهٙ ٛبي گبىي ٝ ػيٞة آٜٗب آّ٘بئي ثب ربثٞهٙ ٛبي ٛيلهُٝيٌي، د  –3



 ايغٕتشِٕٚتٙب  –3

ٝ ثِجوي٘گي ٝ ٗٞهي ٝ آّ٘بئي ثب ٍبفزٔبٕ آٜٗب  (Air borne)رٞهثيٖ ايوثوٕ   –1

ايوٓٞرٞهٛبي پوٙ اي ٝ ٍبچٔٚ اي ٝ آّ٘بئي ثب ٍبفزٔبٕ كافِي آٜٗب   –2

ٓيٌوٝٓٞرٞهٛبي ٓقزِق ٝ آّ٘بئي ثب ٍبفزٔبٕ كافِي آٜٗب  –3

ٝه ًْ ٝ كٝه ىيبك اٗگَ ٛبي ٓقزِق ك  –4

ٛ٘لپيَٜبي ٓقزِق كٝه ًْ ٝ كٝه ىيبك  -5

آپٌٌ كبي٘له ٝ پبُپ رَزو ٝ كٍزگبٙ عوّ گيوي ٝ اليذ ًيٞه ٝ هاكيٞگواكي ٝ آّ٘بئي هٞؼبد آٜٗب   –6

ًٞهٙ ٛبي ٝيزب ٝ ٓٞرٞه آٝيي ٝ كٍزگبٜٛبي الثوارٞاهي ٝ ٝويوٚ اٍزويَ ايَ٘زوٝٓ٘زٜب ٝ آّ٘بئي ثب   –7
ػيٞة كٍزگبٜٛب  

 
 

 اخالق پضؽىي  –29

 ٚاحذ ٔظشي 1: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

ٛلف ايٖ كهً آّ٘بئي كاْٗغٞيبٕ ثب إٍٞ افالم پيٌّي اى كيلگبٙ اٍالّ ٓي ثبّل رب پٌ اى : ٛلف
پبيبٕ ايٖ كٝهٙ ػالٝٙ ثو اٝالع اى إٍٞ افالم پيٌّي رـييواري كه هكزبه ٝ ػبكد ؽوكٚ اي ايْبٕ ثٚ ػَٔ 

.  آيل

 :عشفقً دسٚط

هاثٞٚ كاْٜٗبي پيٌّي ٝ  -4اٗگييٙ ٛبي ٝجبثذ   –3اٛٔيذ ٝجبثذ  -2ٝ ٓ٘يُذ اَٗبٕ  ٓوبّ  –1
فّٞوٝئي   –7هٝاْٗ٘بٍي ثئبه  -6رولّ ثٜلاّذ ٝ پيْگيوي ثو كاهٝ ٝ كهٓبٕ   –5اهىّٜبي افالهي 

 11ٕلاهذ   –10آبٗذ   –9روٞي ثؼ٘ٞإ ٖٓٞٗيذ ٝ هاثٞٚ گ٘بٙ ٝ ٗگبٙ : افالم عَ٘ي  –8ٝ فّٞقٞئي 
  –12( رلاّٝ ٓٞبُؼٚ، يبككاّذ ثوكاهي، اّزواى ٓٞجٞػبد ٝ ٓغالد ػِٔي)ىّي ٝ پيْوكذ ػِْ پ –

  –15پوٛيي اى هيبٍذ ِٝجي   –14پوٛيي اى ؽَبكد   –13ّـَ پيٌّي ثؼ٘ٞإ ػجبكد ٝ ٗٚ رغبهد 
ٝجيت   –18ٍالٓزي ثؼ٘ٞإ ثٜزويٖ ٛليٚ   –17ٝيژگيٜبي پيٌّبٕ ربهيـ اٍالٓي   –16اٛٔيذ ٝهىُ 

ىٛل ٝ ٍقبٝد   –21اثزٌبه ٝ ٗٞآٝهي كه ٓؼبُغبد   –20آيلٝاه ٗٔٞكٕ ثئبه ثٚ ثٜجٞك   –19إ ؽجيت ثؼ٘ٞ
 26پيّي ٝ پوٍزبه   –25پيّي ٝ ٍبيو پيٌّبٕ   –24هاثٞٚ پيّي ٝ اٍبريل فٞيِ   –23هاىكاهي   –22
ٙ اعوٓؼ٘ٞي ٝ ٓوبيٌ  –29پنيوُ اّزجبٛبد   –28پوٛيي اى ّٜود ِٝجي   –27آّ٘بئي ثب ػِْ رـنيٚ  –

يبك فلا، ثؼ٘ٞإ   –32افالٓ ٝ پوٛيي اى هيب ٝ رظبٛو  -31اهىُ فلٓذ ثٚ ٓؾوٝٓبٕ   –30اعود ٓبكي 
ٜٓٔزوٗي ػبَٓ ّلبثقِ  

 
 

 آٔبتِٛي دٔذاْ  –30



 (ٚاحذ ػٍّي 3ٚاحذ ٔظشي ٚ  1)ٚاحذ  4: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

آّ٘بئي ثب ٌَّ آٗبرٞٓي كٗلاٜٗب : ٛلف

( ٝاؽل 1)ٗظوي آٗبرٞٓي كٗلإ   –30  –1

( ٝاؽل 3)آٗبرٞٓي كٗلإ ػِٔي   –30  –2

  

 (ٚاحذ 1)آٔبتِٛي دٔذاْ ٔظشي   –30  –1

 :عشفقً دسٚط

اٝالػبد ًِي كهثبهٙ آٗبرٞٓي كٗلإ   –1

ٗبّ گناهي ٝ كوُٜٓٞبي كٗلاٜٗبي ّيوي ٝ كائٔي   –2

چگٞٗگي هّل ٝ ٗٔٞ ٝ هٝيِ كٗلاٜٗبي ّيوي ٝ كائٔي   –3

كٗلاٜٗبي ّيوي  آٗبرٞٓي ٛو يي اى  –4

آٗبرٞٓي ٛو يي اى كٗلاٜٗبي كائٔي   –5

رْويؼ ؽلوٙ پبُپ ٛو يي اى كٗلاٜٗبي كائٔي   –6

 (ٚاحذ 3)آٔبتِٛي دٔذاْ ػٍّي   –30  –2

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

 الثشاتٛاس: ِحً آِٛصػ

 :عشفقً دسٚط

كٗلاٜٗبي پوٙ ُٓٞو اٍٝ  –ٝ پبئيٖ  رواُ آٗبرٞٓيي ٍٞٞػ ٓقزِق كٗلاٗي ّبَٓ كٗلاٜٗبي هلآي كي ثبال
كٝهيْٚ ٝ پوٙ ُٓٞو كّٝ ثبال  

كٗلإ ُٓٞو كي پبئيٖ ٝ ثبال اى ٛو ًلاّ يٌؼلك   –كٗلاٜٗبي پوٙ ُٓٞو پبئيٖ يٌؼلك 

 

 ثيّبسيٙبي داخٍي  –31

 ٚاحذ ٔظشي 3: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

ارٞعٚ ثٚ كهٓبٜٗبي ْٓزوى آٓٞىُ ٝ ّ٘بٍبٗلٕ ثئبهيٜبي كافِي ٝ هاثٞٚ آٜٗب ثب كٗلاٗپيٌّي ة: ٛلف



 (ٚاحذ 1) 1ثيّبسيٙبي داخٍي   –31  –1

 (ٚاحذ 2) 2ثيّبسيٙبي داخٍي   –31  –2

  

 (ٚاحذ ٔظشي 1) 1ثيّبسيٙبي داخٍي   –31  –1

 :عشفقً دسٚط

ّوػ ؽبٍ ٝ ٓؼبي٘ٚ ًبَٓ ثئبه   –1

ً٘زوٍ ػالئْ ؽيبري   –2

 –رت هٓبرئَي ٝ ػٞاهٗ إٓ  –كيلزوي   –اٝهيٕٞ( ٓيٌوٝثي، ٝيوٍٝي، هبهچي)ثئبهيٜبي ػلٞٗي   –3
 –ٛپبريذ ٛبي ٝيواٍ  –ُ٘لبكٗيذ  –ُ٘لبٗژيذ  –گوّ ٓ٘لي ٛب  –اٍزوپزًٌٞي  –ػلٞٗزٜبي اٍزبكيًٌِٞي 

... ٍَ ٝ –اًزي٘ٞ ٓيٌٞىيٌ  –ًياى 

ثئبهي ٛبي آٓييّي  -4

ثؾش اٗؼوبك فٕٞ  –إ ثئبهيٜبي ٓـي اٍزقٞ –ٛٔٞگِٞثي٘ٞپبريٜب  –ًْ فٞٗيٜب : ثئبهيٜبي فٕٞ ٝ ُ٘ق  –5
. ٍُٞٔي –

افزالٍ آة ٝ  –ٍٞء رـنيٚ ٝ كوو ؿنائي  –ًٔجٞك ٝيزبٓيٖ ٛب  –ثئبهيٜبي رـنيٚ اي ٝ ٓزبثُٞيي  -6
. كيبثذ –ٛيپٞ ٝ ٛيپوگِئَي  –اٌُزوُٝيذ 

  

 
 

 (ٚاحذ ٔظشي 2) 2ثيّبسيٙبي داخٍي   –31  –2

 :عشفقً دسٚط

ؿلك كافِي   –1

ثئبهيٜبي اٍزقٞاٗي ػٚالٗي  –هٝٓبرٞئيل آهرويذ ٛب  –آهرويذ ٛب  –ٗي ثئبهيٜبي ػٚالٗي اٍزقٞا  –2
ثب رأًيل ثب ؽوكٚ كٗلاٗپيٌّي 

ٍيوٝىٛب  –ٛپبريذ  –يوهبٕ : ثئبهيٜبي ًجلي  –3

ثئبهيٜبي ًِيٞي ٓورجٜ ثب كهٓبٜٗبي كٗلاٗپيٌّي  -4

ثئبهي ٛبي هِجي ٓورجٜ ثب كهٓبٜٗبي كٗلاٗپيٌّي   –5

كهٓبٜٗبي كٗلاٗپيٌّي عٜذ ثبٗٞإ ثبهكاه  ٓواهجزٜبي الىّ كه  –6



ػٞاهٗ كٛبٗي كهٓبٜٗبي ػٔٞٓي   –7

ثئبه اى ُٛٞ  –فٞٗوييي ٛبي كافَ عٔغٔٚ  –ٍوگيغٚ  –ٍوكهكٛب  –كهك  –ثئبهيٜبي ػٖجي   –8
( اؿٔبء)هكزٚ 

ّٞى اٗبكيالًزيي  –ثئبهيٜبي ارٞائٕٞ  –آُوژي   –9

َٓٔٞٓيذ ؽبك ٝ كهٓبٕ إٓ  –10

ثوْٗيذ ارٌِزبىي  –آٓلييّ  –ٓؼبي٘ٚ ٝ رْقئ ًِي٘يٌي  –ػالئْ ٝ ْٗبٗٚ ٛب : ر٘لٌ ثئبهيٜبي -11
ربًيل كه هاثٞٚ ثب كهٓبٜٗبي –عَْ فبهعي كه رواّٚ ٝ هيٚ  –فيي هيٚ  –ٗبهٍبئي ؽبك هيٚ  –پ٘ٞٓٞرواًٌ 

كٗلاٗپيٌّي 

 –اٍزويذ ىفْ ٓؼلٙ گ –كٍ كهك  –اٍٜبٍ ٝ اٍزلواؽ  –رْقئ ًِي٘يٌي : ثئبهيٜبي گٞاهُ  –12
هاثٞٚ ثئبهيٜبي ٓقبٛ كٛبٕ ٝ ٓقبٛ گٞاهّي  –ٌّْ ؽبك عواؽي  –كيَلبژي ٛب 

كهٓبٜٗبي ٍوٝبٜٗب ٝ ػٞاهٗ ٗبّي اى آٜٗب ثو كٛبٕ ٝ كٗلإ   –13

  

 ثيّبسيٙبي سٚأي -32

 ٚاحذ ٔظشي 1: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

اي كٗلاٗپيٌّي ٝ هّٜٝبي آٓٞىُ ٝ ّ٘بٍبيي ثئبهيٜب ٝ افزالالد هٝاٗي كه اهرجبٛ ثب ثئبهيٚ: ٛلف
كهٓبٗي آٜٗب 

 : عشفقً دسٚط

ٝجوٚ ث٘لي ثئبهيٜبي هٝاٗي   –1

افزالُٜبي فِوي   –2

(  هٝاٗپويْي ٛب)افزالُٜبي پَيٌٞريي   –3

 PTSD)اٙٞواة ػٔٞٓي، ٍٝٞاً، كٞثيب، افزالُٜبي رجليِي ٝ رغييٚ اي ٝ )افزالُٜبي اٙٞواثي   –4

ي ٝ ثئبهيٜبي كٗلاٗپيٌّي اهرجبٛ ثيٖ افزالُٜبي هٝاٗپيّي  –5

افزالُٜبي ّقٖيزي  -6

عَٔي  –افزالُٜبي هٝاٗي   –7

افزالُٜبي فٞاة   –8

( اػزيبك)ٍٞء ٖٓوف ٓٞاك   –9



ٓوٝهي ثو كهٓبٜٗبي كاهٝئي كه هٝاٗپيٌّي   –10

اّبهٙ اي ثو اٗٞاع هٝإ كهٓبٗي ٛب    –11

 
 

 ثيٌٛٛژي د٘بْ  –33

 ٚاحذ ٔظشي 1: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

هاگيوي ٝ هٝاثٜ ٝ ًبهثوك هَٔزٜبئي اى ػِّٞ پبيٚ ٝ كهًٝ افزٖبٕي كه اهرجبٛ ثيُٞٞژيي ثب ؽلوٙ ف: ٛلف
كٛبٕ ٝ كي ٝ ٕٞهد  

 :عشفقً دسٚط

كهك ٝ ً٘زوٍ إٓ كه ؽلوٙ كٛبٕ ٝ كي ٝ ٕٞهد    –1

عٞيلٕ   –2

ثِغ   –3

ثيُٞٞژي ؽَٜبي ؽواهد، ٌُٔ، مائوٚ كه ؽلوٙ كٛبٕ  -4

ثيٖ ثبكزي  ٓيٌوٍٝيوًُٞيْٖ ٝ ٓبيؼبد  –5

ثيُٞٞژي اٍزقٞإ   –6

ثبكذ پِّٞ كٛبٕ ٝ ثبكذ ْٛ ث٘لي   –7

ثيُٞٞژي ٓٞاك ٓؼلٗي كٗلإ ٝ اٍزقٞإ   –8

ٓزبثُٞيَْ كَلوًَِٝيْ ثبرٞعٚ ثٚ ؽلوٙ كٛبٕ، كٗلاٜٗب ٝ كٌيٖ   –9

10–  Mineralization  ّٞٓي٘ب، ػبط ٝ ٍٔ٘ز

ثيُٞٞژي ؿلك ثياهي، ثيام ٝ روًيجبد إٓ   –11

ٛبي ثيام ٝ ٗوِ آٜٗب آٗييْ  –12

اصو كاهٝٛب ثو روّؼ ثيام   –13

ّ٘بفذ اصو ٍٞء كاهٝٛب ثو ٓقبٛ كٛبٕ ٝ كٗلاٜٗب   –14

ثيُٞٞژي پويٞكْٝٗيْ كه ٍالٓذ ٝ ثئبهي   –15

رٌْيَ ٝ روًيت پالى كٗلاٗي   –16



ٓزبثُٞيَْ پالى   –17

پيْگيوي ٝ ً٘زوٍ پالى   –18

ٓيٌوٝاهگبٗييٜٓبي ؽلوٙ كٛبٕ   –19

هٍي ثئبهييائي ٓيٌوٝاهگبٗئَٜب ثو هٝي كٗلاٜٗب پويٞكْٗيّٞ ٝ ٓقبٛ كٛبٕ ثو  –20

ائُ٘ٞٞژي كه ؽلوٙ كٛبٕ   –21

رـنيٚ ٝ رأصيو إٓ ثو ثبكزٜبي ؽلوٙ كٛبٕ ٝ كٗلاٜٗب   –22

 
 

 تغزيٗ ٚ ٔمؼ آْ دس ثٙذاؽت د٘بْ ٚ دٔذأپضؽىي پيؾگيشي  –34

 ٚاحذ ٔظشي 1: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

يبٕ ثب اٗٞاع ٓٞاك ؿنايي ٝ ربصيو آٜٗب كه ثٜلاّذ ػٔٞٓي ٝ كٗلاٗپيٌّي آّ٘بئي كاْٗغٞ: ٛلف
پيْگيوي 

 :عشفقً دسٚط

 WHOرؼويق رـنيٚ ثواٍبً   –1

ٗگٜلاهي ٝ مفيوٙ ؿنا،  –علاٍٝ ؿنائي  –هژيْ ؿنائي  –ٝػلٙ ٛبي ؿنائي  –ٓٞاك ؿنائي  –اٗٞاع ؿناٛب 
رٜيٚ، پقذ ٝ ثٜلاّذ ٓٞاك ؿنائي 

گوٍ٘گي  –چبهي  –ٍٞء رـنيٚ  –روًيجبد ّئيبئي ؿناٛب  –ؿني ٝ ؿيو ٓـني ٓبكٙ ّ  –Foodؿنا   –2
رـنيٚ كه گوٝٙ : PHCفلٓبد رـنيٚ كه  –پبيِ هّل ًٞكًبٕ  –رؼبكٍ َٓبئَ رـنيٚ اي ايوإ ٝ عٜبٕ  –

ٗوِ رـنيٚ كه ثٜلاّذ ػٔٞٓي  ( –ًٞكًبٕ ٝ ٍبُٔ٘لإ –ّيوكٙ  –ٓبكهإ ؽبِٓٚ )ٛبي آٍيت پنيو 

ْٓزوبد  –پِي ٍبًبهيلٛب  –اُيگٍٞبًبهيلٛب  –كي ٍبًبهيلٛب  –ٍٓ٘ٞبًبهيلٛب  –ٛب ًوثٞٛيلهاد  –3
....(  ٓبٗيزٍٞ  –ٍٞهثيزٍٞ )ٍٓ٘ٞبًبهيلٛب 

 –ٝظبيق پوٝرئيٖ ٛب كه ثلٕ  –ٓ٘بثغ ؿنائي پوٝرئيٖ ٛب  –اٍيل آٓي٘ٚ ٛبي ٙوٝهي  –پوٝرئيٖ ٛب   –4
ًيليذ پوٝرئيٖ ٛب  –ٗوِ پوٝرئيٖ ٛب كه رُٞيل اٗوژي 

ٗوِ چوثي  –ٓ٘بثغ چوثي ٛب  –ٗوِ چوثي ٛب كه رُٞيل اٗوژي : اٗٞاع اٍيلٛبي چوة –چوثي ٛب   –5
ٛب كه ثلٕ 

( ٓؾٍِٞ كه چوثي –ٓؾٍِٞ كه آة )اٗٞاع ٝيزبٓيٖ ٛب  –ٝيزبٓيٖ ٛب  -6

. ػٞآِي ًٚ ثو هٝي ٝيزبٓيٖ ٛبي ٓٞعٞك كه ٓٞاك ؿنائي اصوكاهك

يي اٗٞاع ٝيزبٓيٖ ٛب ٝ ًٔجٞك ٛو ًلاّ ثٚ رلي



: آالػ يب ػ٘بٕو ٓؼلٗي  –7

.... آٖٛ –ًَِيْ  –ٗوِ روًيجبد ٓؼلٗي  –روَيْ ث٘لي ػ٘بٕو ٓؼلٗي 

كِٞئٞه  –يل : ػ٘بٕو ًٔيبة  –8

َٓٔٞٓيذ ٛبي ؿنائي، ٍّٔٞ ٝ ؿناٛبي ٍٔي اٗٞاع َٓٔٞٓيذ ٛب   –9

ٗوِ رـنيٚ كه كٗلاٗپيٌّي پيْگيوي ٝ ثٜلاّذ ٓلاهً   –10

 
 

 اْ، دٔذاْ ٚ فهجٕيٓ ٚ ثبفت ؽٕبعي دٖ  –35

 (ٚاحذ ػٍّي 1ٚاحذ ٔظشي ٚ  2)ٚاحذ  3: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

آٓٞىُ ٝ ّ٘بٍبٗلٕ اٗٞاع ٍٍِٞ ٝ روًيت آٜٗب ٝ ػ٘بٕو ٝجيؼي ٍبىٗلٙ َٗٞط ٍقذ ٝ ٗوّ : ٛلف
كٗلإ، ؽلوٙ كٛبٕ، كٌيٖ ٝ ٍبفزٔبٜٗبي ٓغبٝه إٓ 

( ٝاؽل 2)ع٘يٖ ٝ ثبكذ ّ٘بٍي كٛبٕ، كٗلإ ٝ كي ٗظوي   –35  –1

( ٝاؽل 1)ع٘يٖ ٝ ثبكذ ّ٘بٍي كٛبٕ، كٗلإ ٝ كي ػِٔي   –35  –2

 (ٚاحذ 2)جٕيٓ ٚ ثبفت ؽٕبعي د٘بْ، دٔذاْ ٚ فه ٔظشي  -35  –1

 : عشفقً دسٚط

 جٕيٓ ؽٕبعي د٘بْ  –1

ٓلَٖ گيغگبٛي كٌي،  –عٔغٔٚ  –رٌْيَ ٝ رٌبَٓ ٍيَزْ اٍزقٞإ ٍبىي  –ٓولٓٚ ٝ ٓؼوكي 
ُُٞٚ گٞاهّي ٝ  –كٗلاٜٗب  –پٍٞذ ٝ ٙٔبئْ إٓ  –ٗي ٕٞهد، ٍوق كٛبٕ ٝ ثي –ٍيَزْ ػٚالٗي 

ؿلك ثياهي  –ٙٔبئْ إٓ 

 اعتخٛاْ فىيٓ  –2

 ػبج عبصي ٚ تؾىيً ِيٕب- 3

 ػبج  –4

. ٓ٘بٝن ٓوكٙ ًٚ كه اصو ٍبي٘لگي كٗلإ ايغبك ٓيْٞك –ػبط گِجُٞي  –ػبط ثيٖ گِجُٞي 

ٙ ثؼل اى پٍٞيلگي كٗلإ ايغبك ٓي ػبط روٓئي ى. ٓ٘بٝن ٓوكٙ ًٚ كه اصو پٍٞيلگي كٗلإ ايغبك ٓيْٞك
اصو ًٔجٞك  –ػبط ٍبىي ٗبهٔ  –اليٚ كاٗٚ كاه رٞٓي . ػبط روٓئي ًٚ كه اصو رٜيٚ ؽلوٙ ثٞعٞك ٓي آيل. ّٞك

ٝيزبٓيٖ ٛب  

 ِيٕب   –5



 –ٗٞاهٛبي ٛبٗزوّوگو  –هرييًٞ  –فٞٞٛ اكيايِ  –الَٓ ٓي٘بيي  –ربكذ ٛبي ٓي٘بيي  –كًٜٝبي ٓي٘بيي 
ٓي٘بي ٗبهٔ  –ٛذ ْٓ٘ٞهٛبي ٓي٘بيي كه ٗبؽيٚ ٝٞم ط –پٍٞيلگي ٛب 

 پبٌپ  –6

اػٖبة  –پبُپ ثبُؾ  –روًيت ٍُِٞي  –ػوٝم فٞٗي  –ٓغواي رٚ هيْٚ  –رْويؼ ٓٞٙؼي ٝ ٌَّ ًِي 
ػٌٌ اُؼَٔ پبُپ  –رـييواد هٜووائي  –پبُپ 

 عّبْ  –7

 ثبفتٙبي ٔگٙذاسٔذٖ دٔذاْ  –8

ٓقبٛ ُضٚ  –ٍبفزٔبٕ ُضٚ  –هّل ٝ رٌبَٓ ُضٚ  –آُٞئٍٞ  –ؿْبء پويٞكٗذ 

 جٛأٗ صدْ ٚ سيختٓ دٔذأٙب  –9

 وبَ   –10

 فه فٛلبٔي ٚ تحتبٔي -11

 –رـييواد كيييُٞٞژيي كه ىائلٙ آُٞئِو  –هّل ٝ رٌبَٓ ىائلٙ آُٞئِو  –هّل ٝ رٌبَٓ كي كٞهبٗي ٝ رؾزبٗي 
ٌٗبد ٝ ٓالؽظبد ًِي٘يٌي  –رغليل ٍبفزٔبٕ كافِي اٍزقٞإ 

 ْغؾبء ِخبعي د٘ب  –12

ٓقبٛ ٓقٖٞٓ  –روَئبد عيئي ٓقبٛ كٛبٕ  –ٓوى ثيٖ پٍٞذ ٝ ؿْبء ٓقبٝي  –فٖٕٞيبد ػٔٞٓي 
ٍبفزٔبٕ ارٖبٍ اپي رِيبٍ  –هّل ٝ رٌبَٓ  –ارٖبٍ كٗلإ ٝ ُضٚ  –عٞيلٕ فٕٞ ٝ اػٖبة  –ُضٚ  –عٞيلٕ 

ًبّ  –ه ُضٚ اي ٗبٝكإ يب ّيب –ٝوى ارٖبٍ ٝ پيٍٞزگي اپي رِيّٞ  –ُضٚ اي  –رـييو ٌٓبٕ ارٖبٍ كٗلاٗي  –
ىثبٕ ٝ ًق  –ثٖ ثَذ كِٛييي  –ُت ٝ گٞٗٚ  –ٓقبٛ پّٞبٗ٘لٙ  –چيٜ٘بي ًبٓي  –پبپي ص٘بيبئي  –ٍقذ 

عٞاٗٚ ٛبي چْبئي  –ؽلوٙ كٛبٕ 

 غذد ثضالي  –13

اٗٞاع ٍُِٜٞبي  –هَٔزٜبي اٗزٜبئي  –ػ٘بٕو ٍبفزٔبٗي ؿلك ثياهي  –روَيْ ث٘لي ؿلك ثياهي 
 –ؿلك ثياهي إِي  –ٓغبهي ٝ ٓغبهي ٝاٍٞٚ اي  –كه ؿلك ٓقزِٜ ٗظْ ٝ روريت ٍُِٜٞب  –روّؾي 

ٓالؽظبد  –اهرجبٝبد اٗلًٝويٖ  –ٍُِٜٞبي ٓيٞاپي رِيبُي  –اٗٞاع ؿلك ثياهي ثوؽَت هواه كاّزٖ 
ًِي٘يٌي 

 سٚيؼ دٔذأٙب -14

هؽِٚ ّ –ٓوؽِٚ هٝيِ هجَ اى اٗغبّ ٝظبيق كٗلإ  –ٓوؽِٚ هجَ اى عٞاٗٚ ىكٕ  –ثبكذ ّ٘بٍي عٞاٗٚ ىكٕ 
ٌٗبد ٝ ٓالؽظبد ًِي٘يٌي  –ٗؾٞٙ عٞاٗٚ ىكٕ  –هٝيِ ثب اٗغبّ ٝظبيق كٗلإ 

 افتبدْ دٔذأٙبي ؽيشي  –15

ثوبيبي كٗلاٜٗبي ّيوي  –ٌٗبد ٝ ٓالؽظبد ًِي٘يٌي  –ٓوؽِٚ هيقزٖ كٗلاٜٗبي ّيوي  –ٓولٓٚ ٝ رؼويق 
ػلّ ظٜٞه كٗلاٜٗبي ّيوي  –كٗلاٜٗبي ّيوي ثبهئبٗلٙ  –



 فىي ِفقً گيجگب٘ي -16

ٌٗبد ٝ ٓالؽظبد ًِي٘يٌي  –ًپٍَٞ ٓلِٖي  –پِّٞ ٓلِٖي  –ٍبفزٔبٕ اٍزقٞإ  –ثبكذ ّ٘بٍي 

 اتّٛئيذ  –پيؾبٔي  –فه ثبال  –عيٕٛط فىي   –17

ٌٗبد ٝ ٓالؽظبد ًِي٘يٌي  –ٝظيلٚ ٝ ػَٔ ٍيً٘ٞ  –ثبكذ ّ٘بٍي  –ٌٗبد رْويؾي  –هّل ٝ رٌبَٓ 

 ٘يغتٛؽيّي ٔغٛج د٘بْ  –18

  

 
 

 (ٚاحذ 1)ثبفت ؽٕبعي د٘بْ، دٔذاْ ٚ فه ػٍّي  جٕيٓ ٚ 35 -2

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

 :عشفقً دسٚط

ٗٔبيِ الٜٓبي ٓوثٞٛ ثٚ كي ٝ كٛبٕ ٝكٗلإ 

  

 
 

 سٚػ تحميك دس ػٍَٛ پضؽىي  –36

 ٚاحذ ٔظشي 2: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

 :٘ذف

پيٌّي آّ٘بئي كاْٗغٞ ثب هّٜٝبي ٓزلاٍٝ رؾوين كه ػِّٞ پيٌّي ٝ كٗلإ  –1

رٞاٗبئي كاْٗغٞ كه عٔغ آٝهي ٝ ثيبٕ آٓبهي اٝالػبد  -2

آّ٘بئي كاْٗغٞ ثب اٍز٘جبٛ آٓبهي ثٚ ٓ٘ظٞه كهى ًبَٓ ٓوبالد پيٌّي ٝ كٗلاٗپيٌّي   –3

رٞاٗبئي كاْٗغٞ كه اٗغبّ رؾويوبد ٍبكٙ پيٌّي ٝ ثٜلاّزي   –4

  

 :عشفقً دسٚط

ٓلّٜٞ رؾوين ٝ اٗٞاع إٓ   –1



ين ٓواؽَ ٓقزِق يي رؾن  –2

هّٜٝبي عٔغ آٝهي اٝالػبد  –اٗٞاع اٝالػبد   –3

ٝجوٚ ث٘لي اٝالػبد ٝ ثيبٕ إٓ ثٍٞيِٚ علٍٝ ٝ ٗٔٞكاه   –4

( ّبفٖٜب، ٓوًيي ٝ پواً٘لگي)رٕٞيق ػلكي اٝالػبد   –5

ٓلّٜٞ اؽزٔبٍ ٝ ثيبٕ هٞاٗيٖ ٍبكٙ   –6

رٞىيغ كٝ عِٔٚ اي ٝ ًبهثوك إٓ كه ػِّٞ پيٌّي   –7

ك إٓ كه ػِّٞ پيٌّي رٞىيغ ٗوٓبٍ ٝ ًبهثو  –8

ٗٔٞٗٚ گيوي ٝ رٌ٘يٌٜبي ٍبكٙ إٓ    –9

ثوآٝهك ؽلٝك اػزٔبك ٝ ٓيبٗگيٖ ٝ َٗجذ ثوآٝهك رؼلاك ٗٔٞٗٚ  –هٚيٚ ؽل ٓوًيي   –10

رَذ آٓبهي، اّزجبٙ ٗٞع اٍٝ ٝ كّٝ  –ٓلّٜٞ كوٙيٚ  -11

آىٕٓٞ ) چ٘ل آىٕٓٞ ْٜٓ آٓبهي ًٚ ثيْزو كه ٓوبالد پيٌّي ٝ كٗلاٗپيٌّي ْٓبٛلٙ ٓيگوكك  –12
(  افزالف ٓيبٗگيٖ ٝ َٗجذ اى يي ػلك صبثذ، آىٕٓٞ افزالف كٝ ٓيبٗگيٖ ٝ كٝ َٗجذ

ٙويت ٛٔجَزگي )ٓلّٜٞ ٛٔجَزگي ثيٖ كٝ َٗجذ ٝ هُٝ ثوهٍي إٓ كه ٗٔبك ًٔي ٝ ًيلي   –13
( آىٕٓٞ، ٙويت ٛٔجَزگي ثب ػلك ٕلو ٝ علٍٝ ٓٞاكن

ثوهٍي آٓبهي چ٘ل ٓوبُٚ كٗلاٗپيٌّي اٗزقبة ّلٙ   -14

 
 

 صثبْ خبسجي تخققي  –37

 ٚاحذ ٔظشي 4: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

كه ايٖ ٓوؽِٚ ٛلف اى رلهيٌ ىثبٕ هبكه ٍبفزٖ كاْٗغٞ ثٚ اٍزلبكٙ اى ٓزٕٞ ػِٔي ثٚ ىثبٕ : ٛلف
. فبهعي اٍذ

( ٝاؽل ٗظوي 2) 1ىثبٕ فبهعي رقٖٖي   –37  –1

( ٝاؽل ٗظوي2) 2ىثبٕ فبهعي رقٖٖي   –37  –2

  

 (ٚاحذ 2) 1خققي صثبْ خبسجي ت  –37  –1

: ٍوكَٖ كهًٝ



ٝ كه ػيٖ ؽبٍ ٓزٖ كهً ٓيزٞاٗل ثب  Outline of oral and dental anatomy- Jack youngٓز٘ي اى ًزبة 
اٗزقبة اٍزبك ٓوثٞٝٚ ٝ رٖٞيت ّٞهاي آٓٞىّي كاٌْٗلٙ اى ًزت كيگو كٗلاٗپيٌّي يب پيٌّي اٗزقبة 

. گوكك

  

 (ٚاحذ 2) 2صثبْ خبسجي تخققي   –37  –2

 :فً دسٚطعشف

ثبّل ثب اٗزقبة اٍزبك ٓوثٞٝٚ ٝ رٖٞيت  1ٓزٖ ايٖ كهً ًٚ ٙوٝهرًب ثبيل ٍ٘گيٖ رو اى ٓزٖ ىثبٕ رقٖٖي 
.  ّٞهاي آٓٞىّي كاٌْٗلٙ اى ًزت كٗلاٗپيٌّي اٗزقبة گوكك

 
 

 فبسِبوٌٛٛژي  –38

 ٚاحذ ٔظشي 2: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

اَٗبٕ ّ٘بفزٖ ٌٓبٗيَْ، ٍٔيذ ٝ ٝوى ثٌبه ثوكٕ كاهٝٛب كه : ٛلف

 : عشفقً دسٚط

ًِيبد كبهٓبًُٞٞژي  –1

ٓ٘بثغ   –2

عنة ٝ پقِ كاهٝٛب كه ثلٕ   –3

ٓزبثُٞيَْ، ككغ ٝ چگٞٗگي اصو كاهٝٛب كه ثلٕ   –4

رلافَ اصو كاهٝٛب   –5

ٝاًْٜ٘بي كاهٝئي ٝ ػٞاهٗ إٓ كه كٝهإ ؽبِٓگي  -6

اكيايِ ؽَبٍيذ ثٚ كاهٝٛب   –7

ٛيَزبٓيٖ   –8

ثواكي ً٘يٖ   –9

د كٍزگبٙ ػٖجي فٞكًبه ًِيب  –10

اٗزوبٍ ػٖجي ًُٞي٘وژيي ٝ كاهٝٛبي ٓؾوى پبهأٍپبريي   –11

كاهٝٛبي آٗزي ًُٞي٘وژيي   –12



اٗزوبٍ ػٖجي آكهٗوژيي ٝ كاهٝٛبي ٓؾوى ٍٔپبريي   –13

كاهٝٛبي َٓلكگيوٗلٙ ٛبي آُلب ٝ ثزبي ٍٔپبريي   –14

كاهٝٛبي ٙل اكيايِ كْبه فٕٞ ّويبٗي   –15

ػٖجي   كاهٝٛبي َٓلك  –16

ػٚالٗي   –17

ًِيبد ّٛٞجوي ػٔٞٓي   –18

ّٛٞجوي ٛبي ػٔٞٓي ٝ كاهٝٛبي پيِ ّٛٞجوي   –19

ثيؾٌ ً٘٘لٙ ٛبي ٓٞٙؼي   –20

كاهٝٛبي آهآِ ثقِ   –21

ٙل پَيٌٞى ٝ ٙل كپوٍيٕٞ   –22

كاهٝٛبي فٞاة آٝه   –23

كاهٝٛبي ٙل رْ٘ظ ٝ ٙل ثئبهي پبهًيَٕ٘ٞ   –24

يو ٓقله كاهٝٛبي ٙل كهك ٓقله ٝ ؽ  –25

فٞٗوييي كه كٗلاٗپيٌّي ٝ كهٓبٕ إٓ   –26

ًِيبد آٗزي ثيٞريٌٜب ٝ ٍُٞلبٓيلٛب   –27

آٗزي ثيٞريي ٛب   –28

كاهٝٛبي ٙل ػلٞٗي ً٘٘لٙ ٓٞٙؼي   –29

كبهٓبًُٞٞژي ؿلك ٓزوّؾٚ كافِي   –30

ٝيزبٓيٖ ٛب ٝ ٓٞاك ٓؼلٗي   –31

ًي كبهٓبًُٞٞژي ثؼٚي اى ثئبهيٜب كه اهرجبٛ ثب كٗلاٗپيُ  –32

 
 

 وٕتشي ػفٛٔت دس دٔذأپضؽىي  –39

 ٚاحذ ٔظشي 1: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ



آّ٘بيي ثب ثئبهيٜبي ػلٞٗي ٝ فٞوٗبى ًٚ اى هاٙ فٕٞ، ثيام يب ر٘لٌ اٗزوبٍ پيلا ٓي ً٘٘ل ٝ : ٛلف
عِٞگيوي اى ٍوايذ ايٖ ثئبهيٜب اى ثئبهإ ثٚ يٌليگو ٝ ٛٔچ٘يٖ ثٚ كٗلاٗپيّي ٝ ٌٛٔبهإ ٝي ٝ يب 

. ثبّل ثبُؼٌٌ ٓي

 : عشفقً دسٚط

 ِيىشٚثيٌٛٛژي اص ديذگبٖ وٕتشي ػفٛٔت -1

 ِختقشي دسثبسٖ تبسيخچٗ ثيّبسيٙبي ػفٛٔي -2

 : آؽٕبيي ثب خقٛفيبت ِيىشٚاسگبٔيضِٙب ثغٛس ِختقش  –3

هبهچٜب  –ٝيوٍٜٝب  –ثبًزويٜب 

 :ساٖ ٘بي أتمبي ػفٛٔت دس دٔذأپضؽىي  –4 

 (Air borne infections)اٗزوبٍ اى هاٙ ٛٞا 

 Blood borne infections))اٗزوبٍ اى هاٙ فٕٞ 

ٓ٘بثغ ٓيٌوٝاهگبٗييّ ٛب 

ٗبهِيٖ ثلٕٝ ػالٓذ 

ٓواؽَ ايغبك يي ثئبهي ػلٞٗي 

 (Incubation period)ٓوؽِٚ رِويؼ 

 (Prodromal stage)ٓوؽِٚ اُٝيٚ ثئبهي 

 (Acute stage)ٓوؽِٚ ؽبك ثئبهي 

 (Convalescence Stage)ٓوؽِٚ ثٜجٞكي 

 :يّبسيٙبي ُِٙ اص ٔظش دٔذأپضؽىي دس ساثغٗ ثب وٕتشي ػفٛٔتة  –5

 (E,D,C,B,A)ٛپبريذ ٛبي ٝيوٍٝي 

 C,Bاٛٔيذ ٛپبريذ 

اپيلٓيُٞٞژي 

كه عٜبٕ ٝ ايوإ  Bّيٞع ثئبهي ٛپبريذ 

ٝ ايلى  Cٝ ٓوبيَٚ إٓ ثب ٛپبريذ  Bكهعٚ ػلٞٗذ ىائي ٛپبريذ 

 Bٓواؽَ ٍيو ثئبهي ٛپبريذ 



ٝاهي رْقئ ًِي٘يٌي ٝ الثواد

گوٝٙ ٛبي ثب هيَي ثبال 

 (AIDS)ايذص   –6

 HIVربهيقچٚ ثئبهي ٝ ٗبّ گناهي ٝيوًٝ 

اپيلٓيُٞٞژي 

ٗؾٞٙ ٝهٝك ٝيوًٝ ثلهٕٝ ٍٍِٞ ٛلف 

ٓوؽِٚ رٌضيو ٝيوًٝ ٝ ايغبك ثئبهي 

 (ARC)ػالئْ ثيِ اى ايلى 

ػالئْ ٓوؽِٚ ايلى 

ػالئْ كٛبٗي ايلى 

رَزٜبي آىٓبيْگبٛي رْقيٖي 

 سعتبٔيػفٛٔتٙبي ثيّب  –7

 : وٕتشي ػفٛٔت  –8

:  رؼويق ٝ ٛلف اى ً٘زوٍ ػلٞٗذ كه كٗلاٗپيٌّي ٌٗبري ًٚ ثواي هٍيلٕ ثٚ ٛلف كٞم ثبيل هػبيذ ٗٔٞك

ًبِٛ رؼلاك ٓيٌوٝاهگبٗييّ ٛبي پبرٞژٕ، آّ٘بئي ثب هّٜٝبي ٕؾيؼ اٍزويَ ًوكٕ ٝ ٙل ػلٞٗي )
يي ثئبهي ػلٞٗي اٍذ، ؽلبظذ  ٍٝبئَ، كهٓبٕ ٛو ثئبه ثب ايٖ ٗوٞٚ ٗظو ًٚ ٝي ؽزٔب ٓجزالء ثٚ

(  كٗلاٗپيّي ٝ ٌٛٔبهإ ٝي ٝ ثئبه اى ٍوايذ ػلٞٗذ

 :ِشاحً حفبظت ؽخقي  –9

َّزْٞي كٍزٜب 

اٍزلبكٙ اى كٍزٌِ ٝ ٌٗبري ًٚ كه هاثٞٚ ثب كٍزٌِ ٛب ثبيل كاَٗذ 

 (Face shield)اٍزلبكٙ اى ػي٘ي ٝ ٓبٍي ٝ گبهك ٕٞهري 

اٍزلبكٙ اى هٝپُٞ ٝ گبٕ ٓ٘بٍت 

 : يّٕي دس ِمبثً ػٛاًِ ػفٛٔت صاا  –10

 (Natural immunity): ائ٘ي ٝجيؼي

 (Active immunity)ائ٘ي اًزيٞ : اُق



 (Passive immunity)ائ٘ي پبٍيٞ : ة

 : ايّٕي اوتغبثي

ائ٘ي اًزيٞ : اُق

ائ٘ي پبٍيٞ : ة

 :ػٛاٍِي وٗ ثبػث وب٘ؼ ِمبِٚت ثذْ دس ِمبثً ػفٛٔتٙب ِيؾٛٔذ  –11

:  Bه ٓوبثَ ٛپبريذ ٝاًَي٘بٍيٕٞ ك -

كٞائل ريهين ٝاًَٖ 

 Bاٗٞاع ٝاًَٖ ٛپبريذ 

ٓؾَ ريهين –كٞإَ ريهين 

كهٕل ايغبك آ٘يزي 

ً٘زوٍ ٓييإ آٗزي ثبكي ايغبك ّلٙ 

ريهين يبكآٝهي 

 :اعتشيٍيضاعيْٛ  –12

رؼويق ٝ ٛلف اى اٍزويِيياٍيٕٞ  -

  :ٓواؽِي ًٚ ثواي اٗغبّ يي اٍزويِيياٍيٕٞ ٕؾيؼ ثبيل هػبيذ ّٞك -

َّزْٞ ٝ رٔيي ًوكٕ ٍٝبيَ هجَ اى اٍزويِيياٍيٕٞ   –1

رٔيي ًوكٕ ٍٝبئَ ثب آة ثٞٞه كٍزي : اُق

رٔيي ًوكٕ ٍٝبئَ ثب كٍزگبٙ ٛبي اُٝزواٍٞٗيي : ة

: ثَزٚ ث٘لي ًوكٕ ٍٝبئَ ثواي عِٞگيوي اى آُٞكگي ٓغلك آٜٗب  –2

 :اعتشيً وشدْ ثب ٚعبئً حشاستي -

 (Autoclave)ارًٞالٝ : اُق

 (Hot-air)فْي  ؽواهد: ة

 (Chemiclave)ًٔي ًالٝ : ط

 (Glass bead)گالً ثيل : ك



 :اعتشيً وشدْ ثب ٚعبئً غيش حشاستي -

ٓؾٍِٞ گِٞربهآُلئيل : اُق

گبى اريِٖ كي اًَبيل : ة

 : (Monitoring)تغتٙبي فحت أجبَ ػًّ اعتشيٍيضاعيْٛ   –13

 (Physical monitoring)كيييٌبٍ : اُق

 (Chemical monitoring)ًٔيٌبٍ : ة

 (Biological monitoring)ثيُٞٞژيٌبٍ : ط

 ٔگٙذاسي ٚعبيً اعتشيً ؽذٖ   –14

 اعتشيٍيضاعيْٛ ٚ ضذ ػفٛٔي وشدْ عش تٛسثيٓ ٘ب ٚ ٕ٘ذپيظ ٘ب -15

 (Disinfection)ضذ ػفٛٔي وشدْ   –16

رؼويق  -

:  هّٜٝبي ٙل ػلٞٗي ًوكٕ -

 Immersionؿٞٝٚ كاكٕ 

 Wipeٓبُيلٕ هٝي ٍٞٞػ 

 Sprayهكٕ اٍپوي ى

 Foamاٍزلبكٙ اى ًق 

 خٛاؿ يه ِبدٖ ضذ ػفٛٔي وٕٕذٖ خٛة  –17

 : (Spaulding classification)دسجٗ ثٕذي ٚعبئً اص ٔظش ِيضاْ آٌٛدگي   –18

 Criticalآُٞكگي ىيبك : اُق

 Semi-criticalآُٞكگي ٓزٍٜٞ : ة

 Non-criticalآُٞكگي ًْ : ط

 ِىبٔيضَ ػًّ ِٛاد ضذ ػفٛٔي وٕٕذٖ  –19

 :ٔىبتي وٗ دس ساثغٗ ثب يه ِحٍٛي ضذ ػفٛٔي وٕٕذٖ ثبيذ سػبيت ؽٛد  –20

 Shelf Life: اُق



 Use life: ة

 Reuse Life: ط

: ٓٞاك ٙلػلٞٗي ً٘٘لٙ ٓزلاٍٝ ٝ ٓٞهك اٍزلبكٙ كه كٗلاٗپيٌّي ٝ فٞآ ٝ ٓؼبيت ٛو ًلاّ  –21

ٛيپًِٞويذ ٍليْ : اُق

گِٞربهآُلئيل : ة

روًيجبد آٓٞٗيْ چٜبهربيي : ط

روًيجبد ايغبك ً٘٘لٙ اًَيژٕ ٗٞىاك  :ك

روًيجبد يلكاه : ٙ

روًيجبد كِ٘ي ٍ٘ززيي : ٝ

اٌَُ :ى

ٓٞاك پبى ً٘٘لٙ : ػ

 وٕتشي ػفٛٔت دس الثشاتٛاس -22

 آٌٛدگي دس ِغيش آة يٛٔيت ٘بي دٔذأپضؽىي  –23

 
 

 گٛػ، حٍك ٚ ثيٕي  –40

 ٚاحذٔظشي 1: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

ٕ كٗلاٗپيٌّي ثب ثئبهيٜب ٝ افزالالد گُٞ، ؽِن ٝ ثي٘ي ٝ اهرجبٛ آٓٞىُ ٝ آّ٘ب ٗٔٞكٕ كاْٗغٞيب: ٛلف
آٜٗب ثب ثئبهيٜب ٝ افزالالد كي ٝ كٛبٕ 

 :عشفقً دسٚط

 :گٛػ( اٌف

رْقئ ًوي ٛبي يي  –آىٓبيْٜبي ّ٘ٞائي  –هاكيٞگواكي  –ٓؼبي٘ٚ  –آٗبرٞٓي ٝ كيييُٞٞژي گُٞ   –1
ٝوكي ٝ كٝ ٝوكي 

ثٜلاّذ ٝ ثئبهيٜبي گُٞ   –2

ئبهيٜبي گُٞ فبهعي ة  –3



ثئبهيٜبي گُٞ ٓيبٗي ٝ ػٞاهٗ   –4

ثئبهيٜبي ؿيو چوًي گُٞ  -5

 ثيٕي( ة

ًبُجلّ٘بٍي ٝ كيييُٞٞژي ثي٘ي ٝ ؽلوٙ ٛبي إٓ   –1

ٓؼبي٘ٚ ثي٘ي ٝ ٍيٍٜ٘ٞب   –2

. كهٓبٕ –ٍوكهكٛبي ٓوثٞٛ ثٚ ٍيٍٜ٘ٞب  –هاكيٞگواكي  –ػالئْ  –ٍي٘ٞىيذ كٌي   –3

فٞٗوييي اى ثي٘ي ٝ ً٘زوٍ إٓ   –4

عَْ فبهعي كه ٍيً٘ٞ ٝ ٕلٓبد ٝاهكٙ ٝ اهرجبٛ ٍيً٘ٞ كٌي ٝ كٛبٕ  -5

هي٘ٞكبهٗژيذ ٛب  –اٗؾواف ريـٚ ثي٘ي ٝ اَٗلاكٛب  –هث٘يذ ٛب  -6

 : حٍك( ج

آٗبرٞٓي ٝ كيييُٞٞژي ٝ ٓؼبي٘ٚ   –1

آٗيژٕ ٛب ٝ ثئبهيٜبي ُٞىٙ ٝ كبهٗژيذ ٛب   –2

افزالالد چوًي  –م عَْ فبهعي كه ؽَ  –3

ؽ٘غوٙ ٝ ثئبهيٜبي إٓ ٝ اَٗلاك ؽبكصٚ اي   –4

رواًئٞرٞٓي  -5

 
 

 ِٛاد دٔذأي  –41

 ٚاحذ ٔظشي 2: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

ٛلف اى ايٖ كهً آٓٞىُ ٓٞاك ٓٞهك اٍزلبكٙ كه ىٓي٘ٚ كٗلاٗپيٌّي ٝ ْٛ چ٘يٖ آّ٘بئي ثب فٞآ : ٛلف
. ٓٞاك ٓي ثبّل

( ٝاؽل 1)ٗظوي  1ٓٞاككٗلاٗي   –41  –1

(  ٝاؽل 1)ٗظوي  2ٓٞاك كٗلاٗي   –41  –2

  

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  1ِٛاد دٔذأي  -41  –1



 : عشفقً دسٚط

:  فٞآ ٓٞاك ّبَٓ  –1

:  فٖٕٞيبد ٌٓبٗيٌبٍ: اُق

ٓلًُٝٞ آف آالٍزي ٍيزي  –ٓ٘ؾ٘ي اٍزوً اٍزويٖ  ( –ًوِٗ)اٍزويٖ  –اٍزوً يب رِ٘  –ٗيوٝٛب 
ربكٌ٘  –هىيَِ٘ي يب ك٘ويذ  –فبٕيذ ٌّ٘٘لگي  –ا كاًزيِيزي فبٕيبد اهرغبػي ي –يب ٙويت ًْبٗي 

ٝيٌَٞاالٍزيي   –ِٕجيذ يب هيغيليزي  –ٛبهكٌٗ يب ٍقزي ٍٞؾي  –يب چووٓگي 

:  فٖٕٞيبد كيييٌي ّبَٓ: ة

A–  ٙويت اٗجَبٛ ؽواهري : ؽواهري–LCTE  ٗلٞم ؽواهري  –اٗزوبٍ ؽواهري

B–  ٍربهٗيِ  –ًٞهٝژٕ  –گبُٞاٗيَْ : اٌُزويٌب

C–  ًٍوٙ  –پليلٙ هكٌِْٖ  –پليلٙ اٌٍزوي٘گ  –پليلٙ اٌَٗبه  –فٖٕٞيبد اپزيٌبٍ يب ٗٞهي : اپزيٌب
ٓبٗلَ 

ٛيًٞوٝٓبٝاُيٞ 

ٓٞاك كيْٞهٍيالٗذ : ٓٞاك پيْگيوي ً٘٘لٙ  –2

( ٌَّ رغبهي –ٗٞع ّئيبيي )كِٞهايلٛب   –3

ٓٞاك ٍبي٘لٙ   –4

  

 ( ٚاحذ 1)ٔظشي  2ِٛاد دٔذأي   –41  –2

 : طعشفقً دسٚ

ًبٓپٞىيذ ٛب ٝ ٓٞاك روٓيْ ً٘٘لٙ ٛٔوٗگ    –1

آٓبُگبّ   –2

ثيٌ ٛب ٝ الي٘وٛب ٝ ٍئبٕ ٛب   –3

االٍزٞٓو ٝ ؿيو االٍزٞٓو : ٓٞاك هبُت گيوي –4

گچ ٛب  -5

كِياد هئزي ٝ ؿيو هئزي   –6

پوٍِٖ   –7



ّٓٞ ٛب   –8

هُٝ ٛبي ًَزي٘گ   –9

ٍيْ ٛبي اهرٞكَٗي   –10

ٛب  آًويَ ٛب ٝ پالٍزيي   –11

 
 

 عت لبٔٛٔي –ٔظبَ پضؽىي   –42

 ٚاحذ ٔظشي 1: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

آّ٘ب ٗٔٞكٕ كاْٗغٞيبٕ ثب ربهيقچٚ ٝت هبٗٞٗي ٝ ٗظبّ پيٌّي ٝ هٞاٗيٖ ٝ ٓووهاد ؽبًْ ثو هٝاثٜ : ٛلف
ٓبثيٖ پيّي ٝ عبٓؼٚ 

 :عشفقً دسٚط

كاٗپيٌّي اى گنّزٚ رب آوٝى ربهيـ كٕ –ٓووهاد ٝ هٞاٗيٖ ٓوثٞٛ ثٚ إٓ  –ربهيـ رٌْيَ ٗظبّ پيٌّي ايوإ 
ثبرٞعٚ ثٚ ٗوِ ٝ ربصيو كوٛ٘گ ٝ رٔلٕ ايوإ ٝ اٍالّ 

آّ٘بئي ثب ٝت هبٗٞٗي ٝ هّٜٝبي رْقئ ٛٞيذ كه ٓوگٜبي ٗبّي اى ؽٞاكس، ارلبهبد ٝ ؽٞاكس ٗبّي 
. اى كهٓبٜٗبي كٗلاٗپيٌّي كه كافَ ٝ كه فبهط اى ٓٞت ًٚ ٓ٘غو ثٚ ٓوگ يب ٓؼٍِٞ ّلٕ ثئبه ٓيگوكك

 
 

 استٛدٔغي -43

 (ٚاحذ ػٍّي 4ٚاحذ ٔظشي ٚ  3)ٚاحذ  7: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

ٕٞهري ٝ هّٜٝبي  –كٌي  –آّ٘ب ٍبفزٖ كاْٗغٞ ثب ػٞآَ اريُٞٞژيي ٗبٛ٘غبهيٜبي كٗلاٗي : ٛلف
رْقئ، پيْگيوي ٝ كهٓبٕ آٜٗب 

(  ٝاؽل 1)ٗظوي  1اهرٞكَٗي   –43  –1

( ٝاؽل 1)ٗظوي  2اهرٞكَٗي   –43  –2

( ٝاؽل 1)ٗظوي  3ٝكَٗي اهد -43  –3

( ٝاؽل 1)ػِٔي  1اهرٞكَٗي   –43  –4

( ٝاؽل 1)ػِٔي  2اهرٞكَٗي   –43  –5

( ٝاؽل 1)ػِٔي  3اهرٞكَٗي   –43 -6



( ٝاؽل 1)ػِٔي  4اهرٞكَٗي   –43  –7

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  1استٛدٔغي   –43  –1

 : عشفقً دسٚط

رؼويق ٝ ربهيقچٚ، ٓولٓبد ٝ فلٓبد اهرٞكَٗي   –1

:  ٝ ٗٔٞ عٔغٔٚ ّبَٓ هّل  –2

اٛٔيذ ثوهٍي هّل ٝ ٗٔٞ عٔغٔٚ  –اُق 

ٓواؽَ رٌْيَ اٍزقٞإ، اٗٞاع اٍزقٞاَٗبىي  –ة 

ٓزل ثوهٍي هّل ٝ ٗٔٞ ٝ عٔغٔٚ  –ط 

هّل ٝ ٗٔٞ ٍو ٝ ٕٞهد هجَ ٝ ثؼل اى رُٞل   –ك 

روٓيُ٘ٞٞژي كه اهرٞكَٗي   –3

ٝاثَزٚ ثٚ إٓ  آٗبرٞٓي، كيييُٞٞژي ٝ ٓٞهكُٞٞژي ؽلوٙ كٛبٕ ٝ ٍبفزٔبٜٗبي  –4

: رٌْيَ اًِٞىيٕٞ ٗوٓبٍ ٝ ػٞآِي ًٚ كه ثٞعٞك آٝهكٕ إٓ كفبُذ كاهٗل ّبَٓ -5

( ّيوي، ٓقِٞٛ، كائٔي)هّل ٝ رٌبَٓ كٗلاٗي ٝ ٓواؽَ رٌْيَ اًِٞژٕ  –اُق 

ٝٙؼيذ اًِٞژٕ ٗوٓبٍ كه ٍٚ ثؼل   –ة 

:  آّ٘بئي ثب ٓبٍ اًِٞژٕ ٛب ّبَٓ  –6

رؼويق ٓبٍ اًِٞژٕ  –اُق 

كي ٓبٍ اًِٞژٕ ٝجوٚ ثٖ –ة 

ريپ ٛبي ٓقزِق ٕٞهري  –ط 

:  ٍلبُٞٓزوي الرواٍ ّبَٓ  –7

آّ٘بئي ثب ٗوبٛ، فٞٞٛ ٝ ىٝايب كه ٍلبُٞٓزوي  –اُق 

آّ٘بئي ثب آٗبُييٛبي ٓٞهك اٍزلبكٙ كه رْقئ  –ة 

  

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  2استٛدٔغي   –43  –2

 :عشفقً دسٚط



:  اريُٞٞژي ٓبٍ اًِٞژٜٗب ّبَٓ

ٙ ث٘لي اريُٞٞژي ٍيَزْ ٛبي ٝجن –اُق 

....(  اهس، ٓبكهىاكي، ثئبهيٜبي ػٔٞٓي، ٓؾيٜ )ػَِ ػٔٞٓي  –ة 

رؼلاك كٗلاٜٗب، ٌَّ ٝ اٗلاىٙ كٗلاٜٗب، ىٓبٕ ٝ روريت هٝيِ كٗلاٜٗب، اكزبكٕ كٗلاٜٗبي )ػَِ ٓٞٙؼي  –ط 
( ّيوي، پٍٞيلگي ٛبي ثبكذ ٗوّ، ػبكاد

: رْقئ ّبَٓ  –7

إٍٞ رْقئ  –اُق 

ي ٓؼبي٘بد ًِي٘يي –ة 

رٜيٚ اثيهٝاٍيٕٞ  –ط 

هبُت گيوي ٝ ٓؾبٍجبد ٓلُٜبي اهرٞكَٗي  –ك 

رٜيٚ كزٞگواكي ٛب ٝ هاكيٞگواكي ٛبي كافَ ٝ فبهط كٛبٗي  –ٙ 

اهىيبثي ًِيٚ ٙٞاثٜ ؽبِٕٚ ٝ ٝوػ هييي كهٓبٕ  –ٝ 

:  إٍٞ ثيٌٞٓبٗيي ّبَٓ  –8

ثيٌٞٓبٗيي ؽوًذ كٗلاٗي  –اُق 

ٝاًِ٘ ٛبي ثبكزي ٓزؼبهت اػٔبٍ ٗيوٝ  –ة 

  

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  3استٛدٔغي   –43  –3

 :عشفقً دسٚط

كَِلٚ، ٛلف ٝ ىٓبٕ كهٓبٕ ٝ ٝوػ هييي كهٓبٕ كه كٝهٙ ٛبي ٓقزِق هٝيِ كٗلاٗي   –1

:  ّبَٓ Iكهٓبٕ ٓبٍ اًِٞژٕ ٛبي ًالً   –2

 Space Supervision –اُق 

 Serial extraction –ة 

(  ي، كٚبٗگٜلاه، هُٝ ايغبك كٚبًواً ثبيذ فِلي، هلاّ)كهٓبٕ ٗبٛ٘غبهيٜبي ٍبكٙ  –ط 

( ثب كٍزگبٙ كبٌْٗ٘بٍ) IIكهٓبٕ ٓبٍ اًِٞژٕ ًالً   –3



( ثب كٍزگبٙ چيٖ ًپ)ًبمة  IIIكهٓبٕ ٓبٍ اًِٞژٕ ًالً   –4

كهٓبٕ ٌْٓالد ٝهريٌبُي   –5

كهٓبٕ ٌْٓالد الرواُي   –6

:  ٌّبكٜبي كٛبٕ ٝ ٕٞهد ّبَٓ  –7

ٝجوٚ ث٘لي  –اُق 

يَ ٓٞهكُٞٞژي ٝ ٗؾٞٙ رْي –ة 

كهٓبٕ  –ط 

افزالالد ٓلَٖ، گيغگبٛي كٌي كه هاثٞٚ ثب اًِٞژٕ   –8

اهرٞكَٗي پيْگيوي ٝ ٝظبئق كٗلاٗپيّي ػٔٞٓي   –9

پيِ آگٜي ٝ ٓواهجزٜبي پٌ اى كهٓبٕ، هيِپٌ ٝ فٞواد ٗبّي اى كهٓبٜٗبي ؿِٜ اهرٞكَٗي   –10

اى اٛلاف %  80اهَ ثٚ ٓ٘ظٞه كهٓبٜٗبئي اٍذ ًٚ ثب كٍزگبٙ ٓزؾوى كه ٍٝٞ ٍٚ روّ ًِي٘يٌي ؽل* 
. كٍزيبثي آٌبٕ پنيو ثبّل ٝ ٗيبى ثٚ ًبهثوك كٍزگبٜٛبي صبثذ ٗلاّزٚ ثبّل

فليق ثلٕٝ ًوٝكي٘گ ًٚ ثب رْقئ هٞؼي اٍزبكثقِ  IIكهٓبٕ كبٌْٗ٘بٍ ٓبٍ اًِٞژٕ ٛبي ًالً ** 
. ٝ ثب ٛلف ٛلايذ هّلي ؽلاًضوي كه ٍٝٞ ٍٚ روّ ًِي٘يٌي ٗزيغٚ ِٓٞٞة ؽبَٕ گوكك

  

 (ٚاحذ 1)ػٍّي 1استٛدٔغي   –43  –4

 فبٔتَٛ: ِحً آِٛصػ

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

ّ٘بٍبئي ُٞاىّ ٝ ٓٞاك ٓٞهك اٍزلبكٙ كه اهرٞكَٗي  -1

هبُت گيوي، رواُ هبُت ٝ رٜيٚ ٓلُٜبي اهرٞكَٗي   –2

رٔويٖ فِٔ ثو هٝي ٓلٍ رقزٚ اي : فِٔ ٍيْ  –3

 (Adm's)ٍبفذ ًوّٝٚ اكّ   –4

ٝ كي٘گواٍپوي٘گ   Z ,8ٍبفذ ك٘و   –5

ًالٍپ  Cٍبفذ   –6

 Flexibleٍبفذ آهى   –7



آًويَ گناهي ٝ رواُ آًويَ   –8

  

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  2استٛدٔغي   –43  –5

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  3استٛدٔغي   –43  –6

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  4استٛدٔغي   –43  –7

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

: ثٚ ٓييإ يي ٝاؽل ًبه ػِٔي كه ًِي٘يي ٝ ثقِ ّبَٓ ٛو ًلاّ 4ٝ  3ٝ  2اهرٞكَٗي ػِٔي 

رٜيٚ اثيهٝاٍيٕٞ، هبُت گيوي ٝ رٜيٚ ٓلُٜبي گچي ٝ ٓؾبٍجبد الىّ  –اُق 

( ْٓبٝهٙ ثب اٍزبك)رْقئ ٝ ٝوػ هييي كهٓبٕ ٝ ٗؾٞٙ كهٓبٕ  –ة 

ٍبفزٖ كٍزگبٜٛبي ٓٞهك ُيّٝ ثئبه ٝ ٖٗت ٝ پيگيويٜبي الىّ  –ط 

اه ٝ ثوهٍي ٗزبيظ ؽبِٕٚ ٛو كاْٗغٞ ٓٞظق اٍذ كه ٍٝٞ ٍٚ روّ ًِي٘يٌي رٜيٚ ٓلاهى ٜٗبئي ثيْ –ك 
 3ؽلاهَ يي ثئبه عليل ثب ٙٞاثٜ مًو ّلٙ كه ٓٞهك ٗٞع كهٓبٜٗبي ٓغبى كه ٍوكَٖ كهًٝ اهرٞكَٗي 

. ٗظوي ها پنيوُ ٝ كهٓبٕ ٗٔبيل

ؽ اُزؾٖيِي عيء ٛٔچ٘يٖ اكآٚ كهٓبٕ كٝ ثئبه اهعبػي اى ٝوف ثقِ ٓوثٞٛ ثٚ كاْٗغٞيبٕ كه ّوف كبه
.  هيٌٞهٓ٘ذ ػِٔي ٓي ثبّل

ثئبه ٓواعؼٚ ً٘٘لٙ ثٚ ثقِ ثٚ ٓ٘ظٞه اهائٚ ٗؾٞٙ رْقئ ٓبٍ  5ثبٙبكٚ ٓؼبي٘بد ًِي٘يٌي ؽلاهَ 
. اًِٞژٕ ٝ ػٞآَ اريُٞٞژيي ٓوثٞٝٚ اى ٙوٝهيبد اٍذ

 
 

 أذٚدأتيىظ  –44

 (ٚاحذ ػٍّي 7ٚاجذ ٔظشي ٚ  3)ٚاحذ  10: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

ُ ٓغٔٞػٚ اي اى كهًٝ ٗظوي ٝ ػِٔي ثٚ كاْٗغٞيبٕ ثٞٞهيٌٚ هبكه ثٚ رْقئ ٝ كهٓبٕ آٓٞى: ٛلف
. ٙبيؼبد ٓورجٜ پبُپ، پوي اپيٌبٍ ٝ ػٞاهٗ ػلٞٗذ ٛبي ٗبّي اى آٜٗب ثبّ٘ل

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  1أذٚدأتيىظ   –44  –1

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  2أذٚدأتيىظ   –44  –2

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  3أذٚدأتيىظ   –44  –3

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  1أذٚدأتيىظ   –44  –4



 (ٚاحذ 2)ػٍّي  2أذٚدأتيىظ   –44  –5

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  3أذٚدأتيىظ   –44  –6

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  4أذٚدأتيىظ   –44  –7

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  1أذٚدأتيىظ   –44  –1

 : عشفقً دسٚط

رؼويق، كَِلٚ ٝ ربهيقچٚ اٗلٝكاٗزيٌٌ   –1

كافِي كٗلإ  آّ٘بئي ثب آٗبرٞٓي  –2

إٍٞ رٜيٚ ؽلوٙ كٍزوٍي ثٚ پبُپ كٗلإ   –3

آّ٘بئي ثب اثياه ٝ ٍٝبئَ اٗلٝكاٗزيٌٌ   –4

إٍٞ ثيُٞٞژيٌي ٝ اٛلاف رٔيي ًوكٕ ًبٗبُٜبي كٗلإ   –5

رٔيي ًوكٕ ٝ ٌَّ كٛي ًبٗبُٜبي َٓزويْ   –6

رٔيي ًوكٕ ٝ ٌَّ كٛي ًبٗبُٜبي فٔيلٙ   –7

آّ٘بئي ثب ؽٞاكس ؽيٖ كهٓبٕ   –8

آّ٘بئي ثب ٓٞاك ٓٞهك ٖٓوف كه اٗلٝكاٗزيٌٌ   –9

هّٜٝبي ٓقزِق پو ًوكٕ ًبٗبٍ هيْٚ   –10

إٍٞ اٍزويِيياٍيٕٞ كه اٗلٝكاٗزيٌٌ  -11

هاكيٞگواكي كه اٗلٝكاٗزيٌٌ   –12

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  2أذٚدأتيىظ   –44  –2

 :عشفقً دسٚط

ع٘يٖ ّ٘بٍي ٝ ثبكذ ّ٘بٍي پبُپ، پوي اپيٌبٍ ٝ ػبط   –1

اة پبُپ ٝ ػٞآَ رؾويٌي اُزٚ  –2

ٓيٌوٝثْ٘بٍي ٝ ائ٘ي ّ٘بٍي كه اٗلٝكاٗزيٌٌ   –3

ثئبهيٜبي پبُپ    –4

پيْگيوي اى ثئبهيٜبي پبُپ   –5



ثئبهيٜبي پوي آپيٌبٍ   –6

آّ٘بيي ثب إٍٞ رْقئ ٝ رَزٜبي ؽيبري كٗلإ كه اٗلٝكاٗزيٌٌ   –7

ٝوػ كهٓبٕ كه اٗلٝكاٗزيٌٌ   –8

اٗزقبة كٗلإ ٝ آٓٞىُ ثئبه  ّ٘بفذ ػٞآَ ٓٞصو كه  –9

ثي ؽَي ٓٞٙؼي كه اٗلٝكاٗزيٌٌ   –10

اييٝالٍيٕٞ كه اٗلٝكاٗزيٌٌ ٝ اٍزلبكٙ اى هاثوكّ   –11

كٞهيزٜبي اٗلٝ   –12

كبهٓبًُٞٞژي كه اٗلٝ   –13

  

  

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  3أذٚدأتيىظ   –44  –3

 : عشفقً دسٚط

پيْگيوي ٝ كهٓبٕ ؽٞاكس ؽيٖ كهٓبٕ   –1

ً٘زوٍ إٓ كه اٗلٝكاٗزيٌٌ كهك ٝ   –2

پيْگيوي ٝ كهٓبٕ كٞهيزٜبي ؽيٖ ٝ ٓزؼبهت كهٓبٕ   –3

(  كهٓبٕ كٗلاٜٗبي ثب آپٌٌ ثبى)إٍٞ رْقئ ٝ كهٓبٕ كٗلاٜٗبي ٕلٓٚ كيلٙ اى ٙوثٚ   –4

پويٞ  –رْقئ ٝ كهٓبٕ ٙبيؼبد اٗلٝ  -5

إٍٞ عواؽيٜبي اٗلٝكاٗزيٌٌ   –6

رؾِيَ هيْٚ ٝ هّٜٝبي كهٓبٕ إٓ   –7

ٝكويذ ٝ ػلّ ٓٞكويذ كه اٗلٝكاٗزيٌٌ ّ  –8

كهٓبٕ ٓغلك كه كهٓبٕ هيْٚ   –9

ٍيو روٓيْ ٙبيؼبد پوي اپيٌبٍ   –10

ٍليل ًوكٕ كٗلاٜٗب   –11

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  1أذٚدأتيىظ   –44  –4



 فبٔتَٛ: ِحً آِٛصػ

(  پبئيٖ كه كبٗزّٞى ثبال اٗٞاع كٗلاٜٗب كه ف)  رٜيٚ ؽلوٙ كٍزوٍي ٝ رٜيٚ ًبٗبٍ ٝ پو ًوكٕ كٗلاٜٗب             

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  2أذٚدأتيىظ   –44  –5

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

(  ّبَٓ كٗلاٜٗبي ري ًبٗبٍ ٝ كٝ ًبٗبٍ)  ٝاؽل ػِٔي كٝ ّبَٓ كهٓبٕ كٙ ًبٗبٍ                                

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  3أذٚدأتيىظ   –44  –6

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

( ؽلاهَ ٍٚ كٗلإ ُٓٞو)ًبٗبٍ  15ّبَٓ كهٓبٕ  3ٝاؽل ػِٔي 

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  4أذٚدأتيىظ   –44  –7

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

( ٓٞهك كهٓبٕ ٓغلك 2ؽلاهَ )ًبٗبٍ  8ّبَٓ كهٓبٕ  4ٝاؽل ػِٔي 

ىٙ ها ٓٞهك كهٓبٕ هواه كٛل كاْٗغٞ الىّ اٍذ كه ٍٝٞ ٝاؽلٛبي ػِٔي ًِي٘يٌي ؽلاهَ كٝ كٗلإ روٝٓبري
كٗلاٜٗبي كهٓبٕ ّلٙ عٜذ روٓيْ ربط . ٝ كه ٗٔبيِ ؽلاهَ يي ٓٞهك عواؽي پوي هاكيٌُٞو ّوًذ ٗٔبيل

.  ثٚ ثقِ روٓئي ٝ يب پوٝري ٓواعؼٚ فٞاٛ٘ل ٗٔٞك

 
 

 ثيّبسيٙبي د٘بْ ٚ تؾخيـ  –45

 (ٚاحذ ػٍّي 3ٚاحذ ٔظشي ٚ  5)ٚاحذ  8: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

آٓٞىُ ثئبهيٜبي كٛبٕ ٝ رْقئ ّ٘بفذ ٝ كهٓبٕ ٙبيؼبري اٍذ ًٚ ثب ْٓ٘بء ٛلف اى : ٛلف
:  ػٔٞٓي ٝ ٓٞٙؼي ٝ يب ٛو كٝ كه ٓؾيٜ كٛبٕ رظبٛو ٓي ٗٔبي٘ل

 ( ٚاحذ 2)ٔظشي  1ثيّبسيٙبي د٘بْ ٚ تؾخيـ   –45  –1

 (ٚاحذ 2)ٔظشي  2ثيّبسيٙبي د٘بْ ٚ تؾخيـ   –45  –2

 (ٚاحذ 1)سي ٔظ 3ثيّبسيٙبي د٘بْ ٚ تؾخيـ   –45  –3

 ( ٚاحذ 1)ػٍّي  1ثيّبسيٙبي د٘بْ ٚ تؾخيـ   –45  –4

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  2ثيّبسيٙبي د٘بْ ٚ تؾخيـ  -45  –5

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  3ثيّبسيٙبي د٘بْ ٚ تؾخيـ   –45  –6



 (ٚاحذ 2)ٔظشي  1ثيّبسيٙبي د٘بْ ٚ تؾخيـ   –45 -1

 :عشفقً دسٚط

 :أٛاع ِؼبيٕٗ ؽبًِ  –1

ٗؾٞٙ گوكزٖ ربهيقچٚ، ػِذ ( ، ٓؼبي٘ٚ ًبScreeningَٓٓؼبي٘ٚ عٜذ ثئبهيبثي  –ٓؼبي٘بد اٝهژاٌٗ 
ٓواعؼٚ، ٌّبيذ إِي، ثئبهي ً٘ٞٗي، ربهيقچٚ پيٌّي، كٗلاٗپيٌّي فبٗٞاكگي، اعزٔبػي ٝ گنّزٚ 

ثئبه 

 (ِؾب٘ذٖ، گٛػ دادْ، دق ٚ ٌّظ)افٛي ِؼبيٕٗ   –2

:  ٓؼبي٘بد ًِي٘يٌي

فبهط كٛبٗي ّبَٓ ٓؼبي٘بد ٍو ٝ ٕٞهد ٝ گوكٕ، عٔغٔٚ ٝ ؿلك ي٘بد اهىيبثي ٝٙغ ًِي ثئبه ٝ ٓؼب: اُق
ُ٘لبٝي 

يبكآٝهي اى ٍبفزٔبٕ ٓقبٛ كٛبٗي اى ٗظو آٗبرٞٓيٌي ٛيَزُٞٞژيي كه ٗٞاؽي ٓقزِق ٝ ٓؼبي٘بد كافِي : ة
ٓؼبي٘ٚ ُت، گٞٗٚ ىثبٕ ُضٚ ٛب، ًبّ، كٗلاٜٗب ٝ ثوهٍي ٍبفزٔبٕ ٝجيؼي ٓقبٛ كٛبٕ ٝ : كٛبٗي ّبَٓ
ٗبرٞٓيي إٓ كه هَٔزٜبي ٓقزِق ّبفٔ ٛبي آ

 ػالئُ عٛثژوتيٛ ٚاثژوتيٛ  –3

 ٚ تغييشات ثبٔٛيٗ  (Basic Lesions)ضبيؼبت اٌٚيٗ   –4

ٓبًٍٞ، پبپٍٞ، ٗلٍٝ، پالى، ٝىيٌٍٞ، ثٍٞ، پٍٞزٍٞ، اهٝىيٕٞ ىفْ، رٞٓٞه، آروٝكي اپيزِيبُي ٝ يبكآٝهي )
اًوارٞى، اٍپٞٗغيٞى آًبٗزٞىيٌ، كژٗوٍبٌٗ ٓقزٖوي اى رـييواد ٛيَزٞپبرُٞٞژيي، ٗظيو ٛيپوًوارٞى، پبه

ٛيلهٝپيي ٝ ؿيوٙ ٝ رنًو ايٖ ٌٗزٚ ًٚ ٓٞبُت كٞم ثٞٞه ٓلَٖ كه كهًٝ پبرُٞٞژي كٛبٕ گلزٚ ّلٙ 
. اٍذ

 ضبيؼبت ؽبيغ ٚ تىبٍِي حفشٖ د٘بْ  –5

ٝ  (Incompetent lips)ُت ٌّوي، كوٝهكزگيٜبي ٓبكهىاكي گّٞٚ ُت، ُت ًٞربٙ )افزالالد ُت ٛب 
(Double lips)  ّىثبٕ ٝ ًٞچٌي ٝ ثيهگي، ّيبهكاه، عـواكيبئي، ٓليبٕ هٝٓجٞئيل، ( ًبّ ٌّبف كاه)ًب

(  ريوٝئيل ىثبٗي، ىثبٕ ٍيبٙ ٓٞكاه ٝاهيٌ ىيو ىثبٕ

 Linea alba)ًُٞٞكآب، چيٜ٘بي ٓقبٝي اهصي ٍليل هٗگ ٝ )گٞٗٚ ٛب 

( كيجوٝٓبرٞىيٌ اهصي ُضٚ)ُضٚ ٛب 

 فيضيىي، ؽيّيبئي ٚ آٌشژيه ضبيؼبت ِخبط د٘بْ دس اثش ػٛاًِ -6

: ػٞآَ كيييٌي: اُق

ىفٜٔبي روٝٓبريي، گٍِٞيذ ٝ پبپياليزيٌ، ٛيپوپالىي پبپيالىي ًبّ، پبهگي، )ػٞآَ روٝٓبريي   –6  –1
ُٜيلگي ٝ ؿيوٙ 



رـييواد ؽواهري، گوٓب، ٍوٓب، اٌُزويَيزٚ، گبُٞاٗييّ، اصواد هاكيبٍيٕٞ ثو ٓقبٛ )ػٞآَ كيييٌي   –6  –2
كٗلاٜٗب كٛبٕ ٝ 

كيالٗزيٖ، آٗزي ثيٞريي ٛب، ًٞهريٌٍٞزوٝئيلٛب، آٗزي ٗئٞپالٍزيي ٛب، )ػٞآَ ّئيبيي ٝ كاهٝٛب  -6  –3
( ثئَٞد، عيٞٙ، ٍوة ٝ ؿيوٙ)ٙل ؽبِٓگي، ٙل ٓبالهيب ٝ كِياد ٍ٘گيٖ 

فبٛ ًِيبد آُوژي، ٌٓبٗيَْ اٗٞاع آُوژي، اكّ آٗژيٞٗٞهٝريي، ٙبيؼبد آُوژيي ّ)ؽَبٍيذ ٝ آُوژي  -6  –4
(  كٛبٕ

 ثيّبسيٙبي اعتخٛاْ ٚ دٔذاْ ثب ِٕؾبء ژٔتيىي  –7

اٍزئٞژٗييٌ ائپوكٌزب، اٍزئٞيزوٝىيٌ، آً٘لهٝپالىي، ًِئيلًٝواٗيبٍ كيٌ اٍزٞىيٌ، چوٝثييّ ٝ ؿيوٙ 

 آفت ٚ عٕذسِٙبي ٚاثغتٗ  –8

...( رؼويق، اٌّبٍ ًِي٘يٌي، اريُٞٞژي، كهٓبٕ، ٍ٘لهّ ثٜغذ ٝ)

 ٌيهثيّبسيٙبي غذد ٚ ِتبثٛ  –9

ٛٞهٓٞٗبٍ ّبَٓ ٛيپٞكيي، ريوٝئيل، پبهاريوٝئيل، كٞم ًِيٚ، پبٌٗواً ٝ ثئبهيٜبي گوٝٙ ٛيَزيٍٞبيزٞىيٌ )
(x 

 ثيّبسيٙبي خْٛ   –10

( ثئبهيٜبي گِجُٜٞبي هوٓي، ٍليل، پالًزٜب ٝ ؿيوٙ)

 پيگّبٔتبعيْٛ ٘بي ِخبط د٘بْ  –11

كافِي ٝ فبهعي، فبٍ، آكيَٕٞ، ٍ٘لهّ  ٍُِٜٞبي ٓالٍٗٞيذ، پيگٔبٗزبٍيٜٞٗبي پبرُٞٞژيي ثب ْٓ٘بء)
آُجوايذ، پٞريچگوى، ٗٞهٝكبيجوٝٓبرٞىيٌ، ًٛٔٞوٝٓبرٞىيٌ، ٓالٗٞٓب، ثيِيوٝثيٖ، پيگٔبٗزبٍيٕٞ كه اصو كاهٝٛب ٝ 

(  ٓٞاك ّئيبئي ٝ كِياد ٍ٘گيٖ

   

 (ٚاحذ 2)ٔظشي  2ثيّبسيٙبي د٘بْ ٚ تؾخيـ   –45  –2

 :عشفقً دسٚط

 (لظ ػفٛٔت ٘بي اختقبفيف)ثيّبسيٙبي ػفٛٔي د٘بْ   –1

اٝالػبد ًِي كه ٓٞهك ٝيوٍٜٝب ٝ چگٞٗگي پبرٞژٗييٌ آٜٗب، ػٌٌ اُؼَٔ )ثئبهيٜبي ٝيوٍٝي  -1  –1
ككبػي ثلٕ كه ٓوبثَ ػلٞٗذ ٛبي ٝيوٍٝي، اٍزٞٓبريذ رجقبُي اُٝيٚ، آثِٚ ٓوؿبٕ ٝىٝٗب ٝ هاثٞٚ آٜٗب ثب 

ُ٘لٞٗلُٝو، ًِٓٞٗٞٗٞئٞىيٌ ػلٞٗي، ىگيَ  يٌليگو ٛوپبٗغبي٘ب، ثئبهي كٍذ پب ٝ كٛبٕ، كبهٗژيذ ؽبك
ٝيوٍٝي، اهيٕٞ، ٍوفي، اّبهٙ اي ثٚ ايلى ٝ ايٌ٘ٚ كه ثئبهيٜبي ٍيَزْ ائ٘ي رٞٙيؼ كاكٙ فٞاٛل 

. ّل



، ٓقِٔي، كيلزوي، ٍَ ٍيليِيٌ، عناّ، (ANUG)ٌٗوٝى ؽبك ُضٚ )ثئبهيٜبي ثبًزويبٍ  -1  –2
آًزي٘ٞٓبيٌٞىيٌ 

( كٝىيٌ، ٛيَزٞپالٍٔٞىيٌ، ثالٍزٞٓبيٌٞىيًٌبٗلي)ثئبهيٜبي هبهچي  -1  –3

 ضبيؼبت عفيذ سٔگ  –2

ثب ؿْبء ًبمة ... ُيٌٖ پالٕ، ًُٞٞپالًيب، ٙبيؼبد ٍليل هٗگ

 ثيّبسيٙبي غذد ثضالي  –3

آٗبرٞٓي ٝ كيييُٞٞژي ؿلك ثياهي ثٞٞه ٓقزٖو ٝ افزالالد ؿلك ثياهي 

 (Chronic facial pain)دسد٘بي فٛستي ثب ِٕؾبء غيش دٔذأي   –4

، رٔپٞهاٍ (PMN)ٗٞهاُژي روي ژٝٓٞ، كهكٛبي آري پيي ٕٞهد، ٓيگوٕ، ٗٞهاُژي ٓيگوٗي كٝهٙ اي 
كوٜ اى ٗظو  (MPDS TMJآهروايزيٌ، كهكٛبي ٗبّي اى آٗژيٖ ٕلهي، كهكٛبي ٗبّي اى افزالالد 

ٍي٘ٞىيذ ؽبك ٝ ٓيٖٓ ٝ گًِٞٞٓب ( رْقئ اكزواهي

 ثيّبسيٙبي عيغتُ ػقجي ػضالٔي  –5

 Strock, CVAهاٝيٌ، ٓبُزيپَ اٌٍِوٝىيٌ، ثٌِ پبَُي، ٓيبٍز٘يب گ

 ثيّبسيٙبي ٚصيىٌٛٛثٌٛٛص  –6

پٔليگًٞ، پٔليگٞئيل ٓقبٝي فُٞ فيْ، اهيزٔبٓبُزيلوّ، اپي كهٓٞاليييٌ ثُٞٞىا 

 داسٚؽٕبعي  –7

كاهٝٛبي ٙل كهك، آهاّ ثقِ ٝ فٞاة آٝه، َّ ً٘٘لٙ ػٚالد ٓقٜٞ، كاهٝٛبي ٓٞصو ثو ٍيَزْ ارٞٗٞٓيي، 
يٌٍٞزوٝئيلٛب، آٗزي ٛيَزبٓيٖ ٛب، آٗزي ثيٞريي ٛب ٝ كاهٝٛبي ٙل ٝيوٍٝي ًٞهد

  

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  3ثيّبسيٙبي د٘بْ ٚ تؾخيـ   –45  –3

 :عشفقً دسٚط

 تفغيش تغتٙبي آصِبيؾگب٘ي  –1

ًَِيْ، )ٝ اي٘لًٌ ٛبي گِجٍٞ ٛبي هوٓي، رَذ ٛبي ّئيبيي فٕٞ  CBCرَزٜبي ًِي فٕٞ )
ٝ ؿيوٙ  B12ٝهٙ، اٍيل اٝهيي، ًَِزوٍٝ، روي گِيَويلٛب، آٖٛ، كُٞيذ، كَلو، آٌُبُٖ كَلبربى ا

ٝ  CRP ESRرَزٜبي اٗؼوبكي فٕٞ ٝ ٌّ٘٘لگي ػوٝم، رَزٜبي ٍوُٝٞژيي ؿيو افزٖبٕي ٓضَ، 
رَزٜبي افزٖبٕي ٓضَ ٛپبريذ، ٍيليِيٌ، ٌِٓٞٗٞٗئٞىيٌ ػلٞٗي ٝ ايلى 

 وٍيبت ٚ افٛي ايّيٌٕٛٛژي  –2



ٗٞيٚ ٍيَزْ ائ٘ي ّبَٓ ٍ٘لهٜٓٔبي كي عوط، ثٞهٝرٕٞ، ٗؤ ائ٘ي ثئبهيٜبي ٗؤ اُٝيٚ ٝ صب
(  ايلى ٝ ارٞائيٞٗيزي ٝ ثئبهيٜبي ثبكذ ٛٔج٘ل)اًزَبثي 

 ضبيؼبت ٚ ؽشايظ پيؼ عشعبٔي حفشٖ د٘بْ  –3

... اهيزوٝپالًيب، ًُٞٞپالًيب، كبيجوٝىيٌ ىيو ٓقبٝي، ٍيليِيٌ، آٗٔي پوٗيْي، ٍ٘لهّ پالٓو ٝيَٕ٘ٞ ٝ
اپيلٓيُٞٞژي اٗٞاع ًِي٘يٌي، اريُٞٞژي، هّٜٝبي )آًٞ ٍَ ًبهٍي٘ٞٓبي كٛبٕ رْقئ اٌٍٞ

( رْقيٖي، ٓواؽَ ٝ هّٜٝبي كهٓبٗي

 ضبيؼبت ؽجٗ تِٛٛس حفشٖ د٘بْ اص ٔظش تؾخيـ افتشالي وٍيٕيىي  –4

پُٞيپ كبيجوٝاپيزِيبُي، پبيٞژٗيي گواُٗٞٞٓب، پوي كواٍ عبي٘ذ ٍَ، كٗچوٛبيپوپالىيب ٝ ؿيوٙ 

 
  

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  1ثيّبسيٙبي د٘بْ ٚ تؾخيـ   –45  –4

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

آّ٘بئي ثب هّٜٝبي ػِٔي ٓؼبي٘بد كافَ كٛبٗي ٝ فبهط كٛبٗي كه ًِي٘يي ٝ ٛٔچ٘يٖ رٜيٚ ؽلاهَ   –1
ٓٞهك پوٝٗلٙ ًبَٓ  6

ٓي گوكك رٜيٚ ؽلاهَ يي ٍٔي٘به اى ٓوبالد ٝ ًزت ٓوعغ ًٚ رٍٜٞ ًبكه آٓٞىّي گوٝٙ رؼييٖ   –2

كاّزٖ )ٝ ر٘ظيْ ًبهد ثئبه عٜذ ٓواعؼٚ ثٚ ثقِ ٛبي ٓقزِق  (Screening)ٓؼبي٘ٚ ٝ رٞىيغ ثئبه   –3
( ًبهد آٚبء ّلٙ رٍٜٞ اٍبريل ٓوثٞٝٚ ٙوٝهي اٍذ 50ؽلاهَ 

گنهاٗلٕ آزؾبٕ كه پبيبٕ روّ   –4

  

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  2ثيّبسيٙبي د٘بْ ٚ تؾخيـ   –45  –5

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

عَِٚ ٝ ّوًذ كه ثؾش هٝىاٗٚ  6ّوًذ كه ًالٍٜبي پوٝعٌْٖ اى ٙبيؼبد ٓقزِق ؽلاهَ   –1
ًِي٘يٌبٍ پبرُٞٞژي 

ٍٔي٘به اى ٓوبالد ٝ ًزت ٓوعغ ٝ اهائٚ آٜٗب ثٚ ٕٞهد ً٘لواٌٗ ٝ عٞاة كاكٕ ثٚ  2رٜيٚ ؽلاهَ   –2
ٍٞاالد اٍبريل ٝ ٍبيو كاْٗغٞيبٕ 

ٓٞهك  10هٝٗلٙ ًبَٓ اى ثئبهيٜبي كٛبٕ ٝ ٍيَزٔيي ؽلاهَ ٓؼبي٘ٚ ثئبه ّبَٓ رٌْيَ پ  –3

آٚبء اى اٍزبك ٓوثٞٛ  50ٝ كاّزٖ  (Screening)ٓؼبي٘ٚ ٝ رٞىيغ ثئبه ٝ رٜيٚ ًبهد  –4

   



 (ٚاحذ 1)ػٍّي  3ثيّبسيٙبي د٘بْ ٚ تؾخيـ   –45  –6

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

ٛيٚ پوٝٗلٙ، ٝوػ رْقئ ٛبي اكزواهي ٝ رْقئ د: ثوهٍي ًيٌ ٛبي ٌَْٓ ٝ پيْوكزٚ ّبَٓ  –1
 1ؽلاهَ  (Case report)ٜٗبئي ثؼل اى اٗغبّ آىٓبيْبد الىّ، رٜيٚ اٍاليل ٝ گياهُ ثٚ ٕٞهد گياهُ ٓٞهك 

ٓٞهك 

ثب ٍبيو ٌٛٔبهإ ٝ ٝوػ كهٓبٜٗبي رقٖٖي  (Consultation)آّ٘بئي ثب هّٜٝبي كهفٞاٍذ ْٓبٝهٙ   –2
ٝ پيْوكزٚ 

هاكيٞگواكي : )فٞاٍذ آىٓبيْبد پبهاًِي٘يٌي ٝ ًَت رٞاٗبئي كه رلَيو ٗزبيظ آٜٗب ٗظيوآّ٘بئي ثب كه  –3
( ٍيزي اٌٍٖ ٝ رَزٜبي الثوارٞاهي –

(  ٍيزُٞٞژي ٝ أٍيوٛبي ثبًزويُٞٞژيي –ثيٞپَي )آّ٘بئي ثب هّٜٝبي ٗٔٞٗٚ ثوكاهي   –4

ىّ  َٗقٚ ٗٞيَي ٝ هاٛ٘ٔبئي ثئبه اى ٗظو ٓواؽَ كهٓبٗي ٝ رٕٞيٚ ٛبي ال -5

 
 

 پشيٛدٚٔتٌٛٛژي  –46

 (ٚاحذ ػٍّي 4ٚاحذ ٔظي ٚ  3)ٚاحذ  7: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

اهائٚ ٓغٔٞػٚ اي اى كهًٝ ٗظوي ٝ ػِٔي ثٚ كاْٗغٞيبٕ عٜذ آّ٘بئي ٝ ّ٘بفذ ٙبيؼبد ثبكذ : ٛلف
. ٛبي ٗگٜلاهٗلٙ كٗلإ ٝ پيْگيوي اى ايغبك ٝ كهٓبٕ ثئبهيٜبي پويٞكٗزبٍ ٓي ثبّل

 ( ٚاحذ 1)ٔظشي  1ٌٛژي پشيٛدٚٔتٛ  –46  –1

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  2پشيٛدٚٔتٌٛٛژي   –46  –2

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  3پشيٛدٚٔتٌٛٛژي   –46  –3

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  1پشيٛدٚٔتٌٛٛژي  -46  –4

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  2پشيٛدٚٔتٌٛٛژي   –46  –5

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  3پشيٛدٚٔتٌٛٛژي   –46  –6

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  4پشيٛدٚٔتٌٛٛژي   –46  –7

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  1پشيٛدٚٔتٌٛٛژي   –46  –1

 : عشفقً دسٚط

ٓولٓٚ ٝ ربهيقچٚ   –1



:  ٛيَزٞآٗبرٞٓي پويٞكْٗيّٞ ّبَٓ  –2

ٛيَزٞژٗي اپي  –اٍزقٞإ آُٞئٍٞ  –ُيگبٓبٕ پويٞكٝٗزبٍ  –ٍئبٕ هيْٚ كٗلإ  –يبكآٝهي ٓجبؽش ُضٚ 
رِيبٍ ارچٔ٘ذ 

: اريُٞٞژي ثئبهيٜبي پويٞكٝٗزبٍ ّبَٓ  –3

...( اصو ًٔجٞك ٝيزبٓيٜ٘ب ٝ)ريُٞٞژيي ٓٞٙؼي ٝ ٍيَزٔيي ػٞآَ ا

: ٓيٌوٝثْ٘بٍي ثئبهيٜبي پويٞكٝٗزبٍ ّبَٓ  –4

پالى ٓيٌوٝثي ٝ ٌٓبٗيَْ رٌْيَ إٓ 

روٝٓبي اًِٞژٕ   –5

:  پبرٞژٗي ثئبهيٜبي پويٞكٝٗزبٍ ّبَٓ  –6

ٌٓبٗيَْ رقويت ثبكزي ٝ ائُ٘ٞٞژي 

اپيلٓيُٞٞژي ثئبهيٜبي پويٞكٝٗزبٍ   –7

:  پيْگيوي ثئبهيٜبي پويٞكٗزبٍ ٝ ٝوم ٓقزِق إٓ كه كٗلاٗپيٌّي ّبَٓ ّ٘بفذ  –8

هّٜٝبي ٓقزِق َٓٞاى ىكٕ ٝ ٗؾٞٙ رؼِيْ إٓ ثٚ ثئبه  –اُق 

اٍزلبكٙ اى ٍٝبيِي ًٌٔي كه اػٔبٍ ثوكاّزٖ پالى ٓيٌوٝثي   –ة 

رغٞيي ٍيَزٔيي ٝ ٓٞٙؼي كِٞهايل ٝ ٗوِ إٓ كه كٗلاٗپيٌّي پيْگيوي ٝ  –ط 

ؽٞٙ ً٘زوٍ ٌٓوه ثٜلاّذ كٛبٕ ثئبه ٕ –ك 

ػٞآَ ّئيبيي ً٘زوٍ ً٘٘لٙ )ًِيبري هاعغ ثٚ فٔيو كٗلإ ٛب ٝ كٛبٕ ّٞيٚ ٛب ٝ ٓٞاك پُٞيِ ً٘٘لٙ  –ٙ 
(  پالى

  

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  2پشيٛدٚٔتٌٛٛژي   –46  –2

 :عشفقً دسٚط

ْٗبٗٚ ٝ ٍٔپزٜٞٓبي ثئبهيٜبي پويٞكٝٗزبٍ ٝ ٝجوٚ ث٘لي إٓ    –1

هاعغ ثٚ ثئبهيٜبي ٛيپوپالٍزيي ُضٚ ًِيبد   –2

ٓؼبي٘ٚ ٝ چگٞٗگي رٌٔيَ پوٝٗلٙ ثئبه   –3

پيِ ثي٘ي ثئبهي ٝ ٝوػ كهٓبٗي   –4



رلَيو هاكيٞگواكيي كه پويٞكاٗزيٌٌ : رْقئ  –5

ٝ كهٓبٜٗبي عواؽي   –هِٜٔبي عوٓگيوي ٝ ًٞهربژ : ّ٘بفذ ٝ ٝوى اٍزلبكٙ اى ٍٝبئَ  –6

:  ٗؾٞٙ عوّ گيوي ّبَٓ  –7

هُٝ عوّ گيوي ثبالي ُضٚ    –اُق

هُٝ عوّ گيوي ىيو ُضٚ  –ة 

رَٞيؼ ٍٞؼ هيْٚ  –ط 

عوّ گيوي ثب هُٝ اُٝزواٍٞٗيي   –ك 

ًٞهربژ ُضٚ ٝ ٌٓبٗيَْ روٓيْ پٌ اى إٓ    –8

: ٓٞاهك اٝهژاٌٗ ثئبهيٜبي پويٞكٗزبٍ كه ثئبهيٜبي ؽبك ىيو ٝ كهٓبٕ آٜٗب  –9

آثَٚ پويٞكٗزبٍ  –اُق 

( ٝيذ اَُٝوٌٝٗوٝريي ؽبكژٗژي) A.N.U.G –ة 

پوي ًوٝٗبيزيٌ  –ط 

ژٗژيٞيذ ؽبك  –ك 

  

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  3پشيٛدٚٔتٌٛٛژي   –46  –3

 : عشفقً دسٚط

:  ٓواؽَ ٝ إٍٞ ًِي عواؽي ثئبهيٜبي پويٞكٝٗزبٍ ّبَٓ ٓجبؽش  –1

ژٗژيًٞزٞٓي ٝ ژٗژيٞثالٍزي  –اُق 

ًِيبد كه ٓٞهك ػَٔ كِپ ٍبكٙ   –ة 

اٍزؼٔبٍ ًٓٞٞژٗژيٞاٍ   ٝجوٚ ث٘لي ٝ ٓٞاهك  –2

اٗٞاع پيٞٗلٛبي ُضٚ    –3

هُٝ ػَٔ كه عواؽيٜبي ًٓٞٞژٗژيٞاٍ  -4

اٗٞاع عواؽي ٛبي اٍزقٞإ   –5

ًِيبد هاعغ ثٚ ٗٞاؽي روَيْ هيْٚ ٛب   –6



هّٜٝبي ثقيٚ ٝ اٗٞاع ٓقزِق ٓٞاهك ثقيٚ    –7

ٕ اٗٞاع فٔيوٛبي پبَٗٔبٕ كه ثئبهيٜبي پويٞكٗزبٍ ٝ ٝيييزٜبي پٌ اى آ  –8

ؽَبٍيذ كٗلاٗي ٝ كهٓبٕ إٓ   –9

اًِٞژٕ كه هاثٞٚ ثب ثئبهي پويٞكٗزبٍ   –10

ٙبيؼبد پويٞ ٝ اهرجبٛ إٓ ثب اٗلٝ، پوٝري ٝ اهرٞكَٗي  -11

ٝجوٚ ث٘لي اٗٞاع اٍپِي٘ذ ٛب ٝ ٓٞاهك اٍپِي٘ذ ٛبي ٓٞهذ ٝ اعواي آٜٗب   –12

ًِيبد هاعغ ثٚ ائپِ٘ذ ٛبي كٗلاٗي  - 13

  

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  1ژي پشيٛدٚٔتٌٛٛ  –46  –4

 فبٔتَٛ ٚ وٍيٕيه : ِحً آِٛصػ

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

آٓٞىُ ثٜلاّذ   –1

آّ٘بيي ثب ٍٝبيَ   –2

رْقئ ُضٚ ٝ پويٞكْٗيْ ٍبُْ ٝ كيييُٞٞژيي   –3

اٍزويَ ًوكٕ ٝ هّٜٝبي إٓ   –4

ٝوى ًبه ثب ٍٝبيَ   –5

إٍٞ ريي ًوكٕ ٍٝبيَ   –6

  عوّ گيوي ثو هٝي ًَذ  –7

   

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  2پشيٛدٚٔتٌٛٛژي   –46  –5

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

ٓؼبي٘ٚ ٝ رٌْيَ پوٝٗلٙ   –1

رْقئ ٝ ٝوػ كهٓبٕ ثئبهيٜبي ُضٚ    –2

( ثئبه 3)عوّ گيوي ثبال ٝ ىيو ُضٚ اي ثب ٍٝبيَ كٍزي   –3



(  ثئبه 1)ٕبف ًوكٕ ٍٞؼ هيْٚ كٗلإ ثب ٍٝبيَ كٍزي   –4

  

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  3پشيٛدٚٔتٌٛٛژي   –46  –6

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

رْقئ ٝ ٝوػ كهٓبٕ ثئبهيٜبي پويٞكٗزبٍ   –1

آٓٞىُ ٗؾٞٙ اٍزلبكٙ اى كٍزگبٙ اُٝزواٍٞٗيي   –2

(  ثئبه 4)عوّ گيوي ثبال ٝ ىيو ُضٚ اي ٛٔواٙ ثب ٕبف ًوكٕ ٍٞؼ هيْٚ ثب ٍٝبيَ اُٝزواٍٞٗيي   –3

( ثئبه 1) Enapًٞهربژ يب   –4

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  4پشيٛدٚٔتٌٛٛژي   –46  –7

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

رْقئ ثئبهيٜبي پويٞكٗزبٍ   –1

( ثئبه 2)كهٓبٕ اٝهژاژَٜٗبي پويٞكٗزبٍ   –2

( ثئبه 2)عوّ گيوي ثبال ٝ ىيو ُضٚ ٛٔواٙ ثب ٕبف ًوكٕ ٍٞؼ هيْٚ كٗلإ   –3

( ثئبه 1)ًٞهربژ ُضٚ   –4

( ثئبه 2)ًٔي ًوكٕ كه عواؽيٜبي پويٞكٗزبٍ   –5

(  ثئبه 1)عواؽيٜبي پويٞكٗزبٍ   –6

  

 پشٚتض ِتحشن پبسعيً  –47

 (ٚاحذ ػٍّي 6ٚاحذ ٔظشي ٚ  2)ٚاحذ  8: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

آّ٘بئي ثب آٓبكٙ ٍبىي كٛبٕ عٜذ پنيوكزٖ پوٝري پبهٍيَ ٓزؾوى ٝ كهٓبٕ ثي كٗلاٗي پبهٍيِي : ٛلف
اٗي آٓبكٙ عٜذ ّوٝع ٍبفذ يي پوٝري پبهٍيَ ٓزؾوى كه يي هًٞ كٗل

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  1پشٚتض ِتحشن پبسعيً   –47  –1

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  2پشٚتض ِتحشن پبسعيً   –47  –2

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  1پشٚتض ِتحشن پبسعيً   –47  –3



 (ٚاحذ 2)ػٍّي  2پشٚتض ِتحشن پبسعيً   –47  –4

 (ٚاحذ 2) ػٍّي 3پشٚتض ِتحشن پبسعيً   –47  –5

  

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  1پشٚتض ِتحشن پبسعيً   –47  –1

 :عشفقً دسٚط

افزٖبٕبد يي ٝجوٚ ث٘لي هبثَ هجٍٞ  -

ًالً ث٘لي هًٞ ٛبي ثي كٗلاٗي پبهٍيَ  -

اپِگيذ  –ً٘لي  -

ًالً ث٘لي پوٝري پبهٍيَ ٓزؾوى  -

( ثو ٓج٘بي ٗٞع ٍبپٞهد)ًواكٝى  -

 :اجضاي پشٚتض پبسعيً ِتحشن  –2

كٛ٘لٙ ٛبي إَ كي ثبال ٝ ٝواؽي آٜٗب ارٖبٍ   -

ارٖبٍ كٛ٘لٙ ٛبي إِي كي پبئيٖ ٝ ٝواؽي آٜٗب  -

 (Support)عبپٛست   –3

رؼويق  -

اٗٞاع ٍبپٞهد  -

هٍذ  -

رؼويق  -

ػَٔ إِي  -

اػٔبٍ ًٌٔي  -

عبيگبٙ هٍذ ٝ اٗٞاع إٓ  -

4– Survey : 

ّوػ كٍزگبٙ ٍوٝيٞه  -

 Surveyػَِ  -



ًوكٕ كبًزٞهٛبي ٓؤصو كه ٍوٝي  -

 : (Retention)گيش   –5

رؼويق  -

كبًزٞهٛبي ٓؤصو كه گيو  -

(  ٗگٜلاهٗلٙ ٛبي َٓزويْ)اٗٞاع گيوٛبي ٌٓبٗيٌي  -

ًالٍپ  -

رؼويق   -

ّوايٜ يي ًالٍپ  -

- Support 

- Retention 

- Stabilization 

- Reciprocation 

- Encirclement 

- Passivity 

اٗٞاع ًالٍپ ٛب  -

 : ِغتميُ ٔگب٘ذاسٔذٖ غيش  –6

ػٞآَ ٓٞصو كه عِٞگيوي اى ؽوًبد پوٝريٛبي پبهٍيَ ٓزؾوى  -

ؽوًبد چوفْي ٝ ٓؾٞهٛبي آٜٗب  -

اٗٞاع  -

اػٔبٍ ًٌٔي  -

 (Base)ثيظ   –7

رؼويق  -

اٗٞاع، ٓؼبيت ٝ ٓيايب  -

اػٔبٍ  -



 Tooth boundedكه پوٝريٛبي پبهٍيَ : اُق -

 Tooth, Tissue, boundedكه پوٝريٛبي پبهٍيَ : ة -

ّوايٜ يي ثيٌ ايلٙ آٍ  -

 :اتقبي دٕ٘ذٖ ٘بي فشػي  –8

رؼويق  -

اػٔبٍ، كوّ ٝ ٓؾَ -

 :لبٌت گيشي  –9

ٓٞاك هبُت گيوي  -

هبُت گيوي اُٝيٚ ٝ ًَذ اُٝيٚ  -

ٓواؽَ اٗغبّ ًبه ثوٝي ًَذ اُٝيٚ  -

- Survey 

ٝواؽي اٌٍِذ كِيي  -

روي افزٖبٕي  -

هبُت گيوي إِي  -

إِي  هبُت گيوي إِي ٝ رٜيٚ ًَذ -

 Relief, Blockoutٍوٝي ٝ ٓواؽَ الثوارٞاهي ثوٝي إٓ  -

 : دٚثٍيىيت ٚ فشَ دادْ اٌگٛي ػِّٛي  –10

: ًبهٛبي الثوارٞاهي -

اٍپوٝگناهي  -

ٍيِ٘لهگناهي  -

ًَزي٘گ  -

پبُيِ  -

 

 



 (ٚاحذ)ٔظشي  2پشٚتض ِتحشن پبسعيً   –47 -2

 :عشفقً دسٚط

 : تؾخيـ ٚ عشح دسِبْ  –1

عواؽي  -

اي پويٞكٗزبٍ كهٓبٗٚ -

اهرٞكَٗي  -

اًِٞىاٍ رواپي  -

آٓبكٙ ٗٔٞكٕ كٗلاٜٗبي پبيٚ  -

رٖؾيؼ ًبٗزٞه كٗلاٜٗب ثب رواُ   -

ًٞهٕٝ  -

( اٍپِي٘ذ ثبه –ثويظ )اٍپِي٘ذ  -

ٓوٝهي ثو ارچٔ٘ذ ٛبي كافَ ربعي، فبهط ربعي  -

 :افٛي عشاحي پشٚتض پبسعيً  –2

 Wedging)اٛوّ ٛب، ٍٞٞػ ّيت كاه، )إٍٞ ثيٌٞٓبٗيي  -

ً٘لي  IIIٝ ًالً  I  ٝIIافزالف ٝواؽي ثيٖ كٝ گوٝٙ ػٔلٙ ًالً ٛبي  -

رلبٝد كه ٍبپٞهد ٝ گيو  -

( كٗلاٗي –ثبكزي كٗلاٗي )ٝواؽي اعياء پوٝري ثواٍبً ٗٞع ٍبپٞهد  -

 :لبٌت گيشي  –3

رؼويق  -

هبُت گيوي آٗبرٞٓيي  -

هبُت گيوي كبٌْٗ٘بٍ  -

چ٘ل هُٝ هبُت گيوي كبٌْٗ٘بٍ   -

 : ٌٛژْان  –4

رٔبً ٛبي اًِٞىاُي ٓ٘بٍت كه ًالً ٛبي ٓقزِق ً٘لي  -



رٔبً اًِٞىاُي ٓ٘بٍت پوٝري ري كٌي كه ٓوبثَ پبهٍيَ ٓزؾوى  -

 :ثجت سٚاثظ  –5

آزؾبٕ ًوكٕ اٌٍِذ كِيي كه كٛبٕ  -

هُٝ ٛبي ٓقزِق صجذ هٝاثٜ كٌي  -

اهرجبٛ َٓزويْ ًَذ ٛب  -

صجذ هٝاثٜ ثب هًٞهك ثيٌ ٝ ّٓٞ اًِٞژٕ  -

ّ اًِٞىيٕٞ ثب ثيٌ آًويِي ٓٞ -

ّٓٞ اًِٞىيٕٞ ثب اٌٍِذ كِيي  -

صجذ كيٌ ثٞ  -

اٗزوبٍ هٝاثٜ كٌي ثٚ آهريٌٞالرٞه  -

اٗزوبٍ ًَذ ثبال ثب كيٌ ثٞ  -

اٗزوبٍ ًَذ پبئيٖ  -

 : أتخبة ٚ چيذْ دٔذأٙب  –6

ٗؾٞٙ اٗزقبة كٗلاٜٗبي هلآي ٝ فِلي  -

ٝوى چيلٕ كٗلاٜٗبي هلآي ٝ فِلي  -

كٕ كٗلاٜٗبي چيلٙ ّلٙ آزؾبٕ ًو -

 :ِشاحً الثشاتٛاسي  –7

ٓلالژ، ٓلَ گناهي، پقزٖ  -

فبهط ًوكٕ اى ٓلَ، اٗزوبٍ ٓغلك ثٚ آهريٌٞالرٞه  -

ر٘ظيْ ٍٞٞػ اًِٞىاُي، علا ًوكٕ پوٝري اى ًَذ ٛب  -

پوكافذ   -

 :تحٛيً پشٚتض ثٗ ثيّبس  –8

ثوهٍي اٗٞجبم اعياء پوٝري ثب اَٗبط ٓوثٞٝٚ  -

اًِٞىاُي ثوهٍي هٝاثٜ  -



هكغ فٞبٛبي اًِٞىاُي  –صجذ هٝاثٜ ٝ اٗزوبٍ ٓغلك ثٚ آهريٌٞالرٞه  -

كٍزٞهاد ثٜلاّزي ٝ ٗؾٞٙ اٍزلبكٙ اى پوٝري  -

ثبىكيلٛبي ثؼلي  -

 :تشِيُ –سي ثيظ، سياليٓ   –9

ٓٞاهك رغٞيي  -

ٝوى ػَٔ  -

 :پشٚتض٘بي پبسعيً ِٛلت ٚ فٛسي ٚ غيش ػبدي  –10

ٓؼوكي يي ٓٞهك  -

ؽَ كهٓبٕ ٗؾٞٙ ٝ ٓوا -

 Tissue Conditioningاٍزلبكٙ اى پوٝريٛبي ٓٞهذ عٜذ  -

 :پشٚتض٘بي فىي فٛستي  –11

( ٙبيؼبد ٓبكهىاكي) Cleftٝجوٚ ث٘لي  -

( ٙبيؼبد اًزَبثي) Arramanyٝجوٚ ث٘لي  -

ٓؼوكي يي ٓٞهك ٝ ٗؾٞٙ ٓواؽَ كهٓبٕ   -

  

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  1پشٚتض ِتحشن پبسعيً   –47  –3

 َٚفبٔت: ِحً آِٛصػ

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

ٍبفذ اٌٍِذ كِيي پوٝري پبهٍيَ ثو هٝي ٓلٍ 

  

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  2پشٚتض پبسعيً   –47  –4

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

عبيگيي٘ي ثي كٗلاٗي يي كي ثئبه ثب پوٝري 

پبهٍيَ كاهاي اٌٍِذ كِيي  



  

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  3پشٚتض ِتحشن پبسعيً   –47 -5

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

ٓؼبُغٚ يي ثئبه ثب پوٝري پبهٍيَ كاهاي اٌٍِذ كِيي  

 
 

 پشٚتض ثبثت  –48

 (ٚاحذ ػٍّي 8ٚاحذ ٔظشي ٚ  3)ٚاحذ  11: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

:  ٛلف

يبكگيوي، كْٜ ٝ كهى ٓٞبُت ٝ ثٌبه ثوكٕ ٓٞبُت رئٞهي كهًبهٛبي ًِي٘يٌي   –1

ظٞه روٓيْ كٗلاٜٗب ٝ عبيگيي٘ي كٗلاٜٗبي اى كٍذ هكزٚ آٓٞىُ ػِٔي ٝ ػِٔي ثٖٔ  –2

آٓٞىُ ٗؾٞٙ ؽلظ كٗلاٜٗب ٓٞعٞك ثب هٍزٞهيْٖ ٛبي صبثذ ٝ هػبيذ ثٜلاّذ ٝ ٌٗبد پيْگيوي   –3

آٓٞىُ ٗؾٞٙ رأٓيٖ ىيجبئي ٝ كبٌْٖٗ ٓٞهك ٗيبى ثئبهإ   -4

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  1پشٚتض ثبثت   –48 –1

 (دٚاح 1)ٔظشي 2پشٚتض ثبثت   –48  –2

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  3پشٚتض ثبثت   –48 -3

 (ٚاحذ 4)ػٍّي  1پشٚتض ثبثت   –48  –4

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  2پشٚتض ثبثت   –48 -5

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  3پشٚتض ثبثت   –48  –6

  

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  1پشٚتض ثبثت   –48  –1

 :عشفقً دسٚط

 :ِمذِبت پشٚتض ثبثت –1

ٓؼوكي، ربهيقچٚ، روٓيُ٘ٞٞژي 



 :ِىبٔيىي تشاػافٛي ثيٛ  –2

هٞاٗيٖ ٝ إٍٞ رواُ 

( ٓيايب ٝ ٓؼبيت)اٗٞاع رواُ ٝ كيِ٘ اليٖ ٛب 

اٗزقبة ٓؾَ هواهكاكٕ كيِ٘ اليٖ 

 : تشاػ ٚ آِبدٖ وشدْ دٔذاْ ثشاي فٛي وشاْٚ  –3

....(  اى هجيَ ژاًذ ًوإٝ ٝ)پوٍِٖ رٔبّ پوٍِ٘ي  –رٔبّ هيقزگي كِيي آُيبژ  –رواُ كٗلإ ثواي ًوإٝ 

 ( ثغٛس ِختقش)ثب سٚػ ٘بي عبخت سٚوؼ ٘بي ِٛلت آؽٕبيي   –4

 :افٛي ٚ سٚؽٙبي لبٌت گيشي -5

آٓبكٙ ًوكٕ َٗٞط كٛبٗي، ً٘به ىكٕ ُضٚ ٝ ً٘زوٍ ثيام ثواي هبُت گيوي 

ٓٞاك هبُت گيوي ٓيايب ٝ ٓؼبيت ٛو يي  

ٝ رٜيٚ روي افزٖبٕي ( هبُت گيوي ثب االٍزٞٓوٛب)هّٜٝبي هبُت گيوي 

 (Working Cast, Dies)تٙيٗ وغت ٚ داي   –6

رٌ٘يي ٛبي ٓقزِق پيٖ گناهي ٝ رٜيٚ كاي 

(  ، كاي اپًَٞي هىيٖ(اٌُزوُٝيي)كاي گچي، كاي كِيي )اٗٞاع كاي 

رويْ ٝ كيچ ًوكٕ كاي 

 :سٚؽٙبي سوٛسدگيشي ٚ أتمبي وغتٙب ثٗ استيىٛالتٛس٘ب  –7

كيٌ ثٞ ٝ اٍزلبكٙ اى كيٌ ثٞ  : اٗزوبٍ ًَذ ثبال

 CO  ٝCR، هّٜٝبي صجذ (CR)ٝ هاثٞٚ ٓوًيي  (CO)ژٕ ٓوًيي اًِٞ: اٗزوبٍ ًَذ پبئيٖ

ٓٞاك هًٞهكگيوي 

 :(Wax up)تٙيٗ ِذي ِِٛي   –8

آٓبكٙ ًوكٕ كاي ثواي كوّ كاكٕ ٓلٍ ٓٞٓي 

 Facing+ هُٝ رٜيٚ ٓلٍ ٓٞٓي ثواي كٍٞ ًوإٝ 

پوٍيِٖ  –هُٝ رٜيٚ ٓلٍ ٓٞٓي ثواي ًواٜٝٗبي آُيبژ 

 : ِِٛي آْپٛٔتيه ٚ أٛاع آْ ٚ تٙيٗ ِذي   –9



 : (Investment)افٛي عيٍٕذسگزاسي   –10

گچٜبي ٍيِ٘لهگناهي ٝ فٞآ آٜٗب 

ٍيِ٘له ٝ ْٓقٖبد إٓ 

اٍپوٝگناهي  –اٍپوٝ 

ٓوٞاي َٗٞى ٝ كالئَ ثٌبهگيوي إٓ 

 Vaccum Mixtuer Machineآّ٘بئي ثب  –ٓواؽَ ٍيِ٘لهگناهي ٝ هّٜٝبي إٓ 

 :(Casting)افٛي ٚ سٚؽٙبي سيختگي   –11

:  ه كه هيقزگيٍٝبيَ ًب

 (Burn out)مٝة ّٓٞ ( ًٞهٙ)كٍزگبٙ 

ٓبّيٜ٘بي هيقزگي 

ٍٝبئَ مٝة آُيبژ 

( هيقزٖ ٍيِ٘له)ٓواؽَ ًَزيي٘گ 

 (Burn out)ؽنف ّٓٞ كافَ ٍيِ٘له 

مٝة آُيبژ، هاٜٛبي ٓقزِق مٝة آُيبژ، كهعٚ ؽواهد هيقزگي 

ٗؾٞٙ اٍزلبكٙ اى  –ٝة إٓ اٗزوبٍ آُيبژ ٝ م –اٗزوبٍ ٍيِ٘له ثٚ ٍبٗزويلٞژ )ٓواؽَ إِي ًَزي٘گ 
... ٍبٗزويلٞژ ٝ

ٓواؽَ فبهط ًوكٕ ًَزي٘گ اى ٍيِ٘له  

( رقِقَ، فْٞٗذ ٍٞٞػ پوٝري، ًبَٓ هيقزٚ ْٗلٕ)ثوهٍي ٗٞاهٔ ًَزي٘گ 

 Finishing & Polishingآٓبكٙ ًوكٕ ًَزي٘گ ثواي آزؾبٕ ًِي٘يٌي ٝ 

 : تشاػ دٔذاْ ثشاي پبسعيً ٚٔيش وشاٚٔٙب -12

ٓيايب ٝ ٓؼبيت 

ٝ ٓٞاهك كيگو فِلي ثبال ٝ پبئيٖ ًواٜٝٗبي  هلآي، ًواٜٝٗبي  ٜٝٗبي  ًوا

 :تشاػ دٔذاْ ثشاي أيٍٗ ٚ أٍٗ  –13

رؼويق، ٓيايب ٝ ٓؼبيت ٛو يي  



رواُ ايِ٘ٚ، رواُ اِٗٚ 

 :افٛي ثيٌٛٛژيىي تشاػ -14

: اصواد رواُ ثو َٗظ كٗلإ

فْي ٝ ٓوٝٞة، رواُ ىيبك ٝ رواُ  ٍوػذ، كهعٚ ؽواهد ٍٝبئَ رواُ كٛ٘لٙ، ً٘لي ٝ رييي كوى، رواُ
 ًْ

: اصواد ٓٞاك ثو رواُ ٝ َٗظ كٗلإ

. ، ٍٔبٜٗب ٝ ٓٞاك كيگو....(اًويَ هىيٜ٘ب ٝ)ٓٞاك ًق ث٘لي، ٝاهٗيِ، ٓٞاك هبُت گيوي، ٓٞاك ًوإٝ ٓٞهذ، 
ٍبىگبهي ٓٞاك ثب َٗٞط كٗلاٗي ٝ َٗٞط ٗوّ اٝواف 

اصواد ٗـ ٝ ٗـ گناهي ثواي ً٘به ىكٕ ُضٚ  

  

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  2پشٚتض ثبثت   –48  –2

 : عشفقً دسٚط

 :تؾخيـ ٚ عشح دسِبْ ٚ پيؼ آگٙي دس پشٚتض ثبثت  –1

ٖٓبؽجٚ ثب ثئبه، ػِذ ٓواعؼٚ، ربهيقچٚ پيٌّي ٝ كٗلاٗپيٌّي، ثوهٍيٜبي كافَ : عٔغ آٝهي اٝالػبد
ٝ فبهط كٛبٗي، هاكيٞگواكيٜب، ًَزٜبي رْقيٖي ٝ اٗزوبٍ ًَزٜب ثٚ اهريٌٞالرٞه  

ثو ٓج٘بي اٝالػبد ًَت ّلٙ : فئرِ -

ٓٞاهك رغٞيي ٝ ػلّ رغٞيي پوٝري صبثذ 

 :عشح دسِبْ -

كهٓبٕ هٍزٞهيْٖ ٛبي هجِي، اٗٞاع هٍزٞهيْٜ٘بي پوٝري  –ثوهٍي ٗيبىٛبي كهٓبٗي ثئبه، پيْگيوي 
پوٝري  ، ٓواؽَ كهٓبٕ(ٓواؽَ روريجي كهٓبٜٗب)صبثذ ثو ٓج٘بي ٗيبىٛبي ثئبه، كهٓبٜٗبي هجَ اى پوٝري صبثذ 

، ٓٞاهك فبٓ ًٚ ثٚ رٞعٚ (اهىّيبثي اًِٞژٗي –اهىّيبثي كٗلاٜٗبي پبيٚ، اهىّيبثي پويٞكٗزبُي )صبثذ 
ٝواؽي ثويغٜب . ثيْزوي ٗيبى كاهٗل

چگٛٔگي آِبدٖ عبصي دٔذأٙب ثب پٛعيذگي ٘بي ٚعيغ ٚ دٔذأٙبي سٚت وبٔبي تشاپي   –2
 ؽذٖ ثشاي سعتٛسيؾٓ ٘بي ثبثت

هّٜٝب ٝ إٍٞ اٍزلبكٙ اى كٗلاٜٗبي هٝد ًبٗبٍ رواپي ( ّوايٜ ًبهثوي پيٖ ٛب –ٛب  اٗٞاع پيٖ)پيٖ ثيِلاپ 
ّلٙ ثواي پَذ ًٞه 

ٓيايب ٝ ٓؼبيت  -پَزٜبي پيِ ٍبفزٚ ٝ اٗٞاع پَذ ثيِلاپ

( ٓيايب ٝ ٓؼبيت –ؿيو َٓزويْ  –هُٝ َٓزويْ )پَزٜبي هيقزگي 



 (: ثيٕبثيٕي)پشٚتض٘بي ِٛلتي   –3

اٛٔيذ ٝ اٛلاف 

پيِ ٍبفزٚ، ٍبفز٘ي َٓزويْ، ٍبفز٘ي ؿيو َٓزويْ (: اٗٞاع) رٌ٘يي ٍبفذ

ٓيايب ٝ  –ًوإٝ ٓٞهذ ثواي كٗلاٜٗبي هٝد ًبٗبٍ رواپي ّلٙ ٓٞاك ًبهثوي ثواي ٍبفذ هٍزٞهيْٖ ٓٞهذ 
ٓؼبيت ٛو يي  

( فيِي ٓقزٖو)اٗٞاع ٍٔبٜٗبي ٓٞهذ  –ٍٔبٕ ًوكٕ ًواٜٝٗبي ٓٞهذ 

 :سيِشٚسي ثش ٔىبت حبئض اّ٘يت افٛي لبٌجگي  –4

( هُٝ ٛبي ٌٓبٗيٌي، ّئيبئي، عواؽي ٝ اٌُزوٍٝوعوي)هّٜٝبي ً٘به ىكٕ ُضٚ 

ٓيايب ٝ ٓؼبيت ٛو يي  

( ؽِوٚ َٓي –ٛيلهًِٝٞئيل  –االٍزٞٓوي )رٌ٘يٌٜبي هبُجگيوي 

 (:ثشسعي ِجذد)ِشاحً سوٛسدگيشي ٚ استيىٛالعيْٛ   –5

CO  ٝCR 

 CO  ٝCRهّٜٝبي صجذ 

هّٜٝبي صجذ ؽوًبد ٝوكي 

 FGP (Functionally Generated path Technique)رٌ٘يي 

 : خقٛفيبت ٚ وبسثشد آٔٙب –آٌيبژ٘بي سيختگي   –6

 : (Coping Design)عشاحي عبختبس فٍضي   –7

 : اِتحبْ عبختبس فٍضي  –8

كويْ آُيبژ پوٍِٖ  –آزؾبٕ ًِي٘يٌي كٍٞ ًوإٝ هيقزگي 

هّٜٝبي رٜيٚ اي٘لًٌ ٝ ارٖبٍ كٝ هَٔذ كويْ كِيي ثواي ُؾيْ 

 :ِؾخقبت ٚ تشويجبت ٌحيُ ٚ سٚؽٙبي وبسثشد ٌحيُ  –9

ُؾيْ ٝ فٞآ إٓ، ْٓقٖبد ٓؾَ ُؾيْ، ٓواؽَ ُؾيْ ًبهي 

ثوهٍي ٓؾَ ُؾيْ ّلٙ، ُؾيْ هجَ اى پقذ، ُؾيْ ثؼل اى پقذ 

 : عّبْ وشدْ  –10



اٗٞاع ٍٔبٕ، فٞآ ٝ ًبهثوك ٛو يي 

( ٓٞهذ، كائْ ٝ ٓواؽَ اٗغبّ ًبه)رٌ٘يي ٛبي ٍٔبٕ ًوكٕ 

ٍٔبٕ ًوكٕ  ٓواؽَ

ثوهٍيٜبي ثؼل اى ٍٔبٕ ًوكٕ 

 (Follow-up)آٓٞىُ ثٜلاّذ ٝ ٓواهجذ ٛبي ثؼلي 

( اٛٔيذ ثٜلاّذ كٛبٕ كه پوٝري صبثذ ٝ إٍٞ هػبيذ ثٜلاّذ پوٝريٛب)

 :پشعٍٓ ٚ پشعٍٓ گزاسي  –11

اٗٞاع پوٍِٖ ٝ روًيجبد آٜٗب 

ٍٝبئَ پقذ پوٍِٖ 

ٓواؽَ پقذ پوٍِٖ 

اژ ٌٓبٗئَٜبي ارٖبٍ پوٍِٖ ثٚ آُي

هٗگ ٝ اٗزقبة هٗگ كه كٗلاٗپيٌّي 

 : اِتحبْ وٍيٕيىي پشعٍٓ -12

ثوهٍي ٗوبٛ رٔبً، اٗٞجبم، ًبٗزٞه 

اًِٞژٕ  ثوهٍي اًِٞژٕ ٝ رٖؾيؼ 

هٗگ آٓييي ٝ اٗٞاع إٓ 

ٓيايب ٝ ٓؼبيت ٛو يي  –گِيي ٝ اٗٞاع إٓ 

 (Finishing & Polishing)پوكافذ 

 :اتچّٕت ٘ب ٚ وبسثشد آٔٙب  –13

 :وشاٚٔٙبي پبيٗ پبسعيً عشاحي ٚيژٖ -14

ٌٗبد ؽبئي اٛٔيذ كه رٜيٚ ٓلٍ ٓٞٓي 

ٌٗبد ؽبئياٛٔيذ كه اٍزلبكٙ اى ارچٔ٘ذ ٛب  

  

 



 (ٚاحذ 1)ٔظشي  3پشٚتض ثبثت   –48  –3

 :عشفقً دسٚط

 (: تشاػ، ِشاحً وبس، ِضايب ٚ ِؼبيت ٘ش يه)سعتٛسيؾٓ ٘بي ثبٔذ ؽٛٔذٖ   –1

ايِ٘ٚ ٝ اِٗٚ پوٍِ٘ي ٝ الٓ٘يذ ٝٗيو  –پوٍِ٘ي  كٍٞ ًوإٝ)هٍزٞهيْٖ ٛبي پوٍِٖ ثبٗل ّٞٗلٙ 
( پوٍِ٘ي

( اٍيلاچ هيزي٘وٛب)هٍزٞهيْٖ ٛبي هيقزگي ثبٗل ّٞٗلٙ 

هٍزٞهيْٖ ٛبي ثبٗل ّٞٗلٙ ثواي رـييو ًبٗزٞه 

 : دس پشٚتض ثبثت( اعتٕيه)صيجبئي   –2

ػٞآَ ٓؤصو كه ىيجبئي ٝ رأصيو ٛو يي ثو ىيجبئي 

هٗگ ٗٞه ٝ هٗگ، ػٞآَ ٓٞصو كه اٗزقبة 

Illusion ٕإٍٞ ٝ هاٜٛبي ايغبك آ ،

ايغبك ٗٔبي عٞإ، َٖٓ، كٗلإ ًٞچٌزو، كٗلإ ثيهگزو، كٗلإ ًٞربٛزو ٝ ثِ٘لرو 

 (ثخقٛؿ پشيٛ پشٚتض)استجبط پشٚتض ثبثت ثب سؽتٗ ٘بي پشيٛ، أذٚ، استٛدٔغي   –3

 :پشيٛ پشٚتض -

ثوهٍي پويٞكْٝٗيْ ٝ آٗبرٞٓي ٗبؽيٚ 

اى عِٔٚ اٗزقبة كٗلإ پبيٚ، چگٞٗگي رواُ ٝ كي٘يِ اليٖ ٝ ً٘به ىكٕ )ري ثوهٍي رٔبّ ٓواؽَ ٍبفذ پوٝ
كه اهرجبٛ ثب پويٞكْٝٗيّٞ ( ُضٚ ٝ هٍزٞهيْٖ ٛبي ٓٞهزي ٝ ٝواؽي پٞئي٘گ

( رؼويق ٝ ٓٞاهك اٍزلبكٙ، اٗٞاع اٍپِي٘ذ)اٍپِي٘ذ 

روٝٓبي اًِٞژٕ 

 Hemisection Root Amputation, Furcation Involvementگوكزبهي ٓؾَ اْٗؼبة هيْٚ ٛب 

( ٓٞاهك رغٞيي، رٌ٘يي عواؽي، إٍٞ ٝ هّٜٝبي كهٓبٕ پوٝريي)

 :أذٚ ٚ استٛ –پشٚتض  -

ثوهٍي ًبهٛبي كهٓبٗي كه اهرجبٛ ثب ْٛ  -

( پوٝري –روٓئي  –اهرٞ  –اٗلٝ  –ٓواؽَ كهٓبٜٗبي پويٞ  -

 :(ػًٍ ٚ چگٛٔگي سفغ آٔٙب)ِٛفميت ٚ ػذَ ِٛفميت دس دسِبٔٙبي پشٚتض ثبثت   –4



ػلّ ٓٞكويذ ًِي٘يٌي ٝ ثيُٞٞژيٌي 

ػلّ ٓٞكويذ الثوارٞاهي ٝ ثيٞكيييٌي ٝ ثيٌٞٓبٗيٌي 

ػلّ ٓٞكويذ ٓٞاكي 

ػلّ ٓٞكويذ ىيجبئي ٝ ٓوثٞٛ ثٚ هٝاثٜ اَٗبٗي 

روٓيْ پوٝريٛبي صبثذ هجِي ٓٞعٞك كه كٛبٕ ثئبه 

 : ايّپٍٕت دس پشٚتض ثبثت  –5

ٜٗب رؼويق، ٓقزٖوي ربهيقچٚ، اٗٞاع، كَِلٚ ًبهثوك آ

اٗٞاع ائپِ٘زٜبي ٓٞعٞك   –Osseointegrationإٍٞ ٝ ٓجبٗي 

ّوػ هُٝ ٍبفذ پوٝريٛبي صبثذ ثو هٝي ائپِ٘ذ ٝ افزٖبٕبد إٓ 

( ثٜلاّذ –اًِٞژٕ، عبيگيي٘ي كه كٛبٕ  –آزؾبٕ كويْ  –هبُت گيوي )

 :ِؼشفي ٚ تؼشيف اوٍٛژْ ٚ عيغتُ اعتِٛبتٛگٕبتيه -6

: آٗبرٞٓي ٝ كيييُٞٞژي

اٜٗب كٌيٖ ٝ كٗل

پويٞكْٝٗيْ ٝ پوٝپويٍٞپْٖ ٛب 

ػٚالد عٞٗلٙ، ىثبٕ، ًبّ ٗوّ، ؽبُذ كٛ٘لٙ ٕٞهد، ٓٞهؼيذ ٍو ٝ گوكٕ ثلٕٝ ٗوِ آٜٗب كه ؽوًبد 
. ٓلَٖ گيغگبٛي كٌي

 Physiologic Oclusion( فيضيٌٛٛژيه)اوٍٛژْ ٔشِبي   –7

 Balanced, Group Function, Anterior guidance: أٛاع اوٍٛژْ  –8

 : ات فه پبئيٓحشن  –9

( ثوهٍي ٓغلك –فالٕٚ ٝ ٓقزٖو )آٗبرٞٓي ٓلَٖ گيغگبٛي كٌي 

ٓٞهؼيذ ٜٗبئي ً٘ليَ  –ٓؾٞه اكوي چوفْي ً٘ليِٜب  –َٓيوٛبي ؽوًزي ً٘ليِٜب 

ؽوًبد ٓوىي ٝ كبٌْٗ٘بٍ كي پبئيٖ 

كه ثوهٍي ُهٍ ػٚالد ٝ ُيگبٓبٜٗب )آٗبرٞٓي كبٗگْ٘بٍ ػٚالد ٝ ُيگبٓبٜٗبي ٓٞصو كه ؽوًبد كي پبئيٖ 
( ؽوًبد كي پبئيٖ

 : ثجت سٚاثظ فىيٓ  –10



كيٌ ثٞ  –صجذ هاثٞٚ ٝٙؼيزي 

ٓيايب ٝ ٓؼبيت ٝ ٓٞاهك اٍزلبكٙ ٛو يي   –صجذ هاثٞٚ ٓوًيي ٝ اًِٞژٕ ٓوًيي 

( ٝوكي ٝ پيْگوائي)صجذ هٝاثٜ ؿيو ٓوًيي 

 (Occlusal Determinants)ػٛاًِ تؼييٓ وٕٕذٖ اوٍٛژْ   –11

ٕ رؼييٖ ً٘٘لٙ ٛبي هلآي اًِٞژ

رؼييٖ ً٘٘لٙ ٛبي فِلي اًِٞژٕ 

ربصيو ؽوًبد كي ٝ رؼييٖ ً٘٘لٙ ٛبي اًِٞژٕ ثو ٓٞهكُٞٞژي ٍٞؼ اًِٞىاٍ كٗلاٜٗب 

 :اختالالت ِفقً گيجگب٘ي فىي -12

روَيْ ث٘لي افزالالد 

ٗؾٞٙ ٓؼبي٘ٚ ثئبهإ 

آزؾبٗبد هاكيٞگواكيٌي ٝ پبهاًِي٘يي 

هّٜٝبي كهٓبٗي افزالالد ٓلَٖ گيغگبٛي كٌي 

( اٍپِ٘ذ اًِٞىاُي)هك ٝ ثبيذ گبهك ٗبيذ گب

هاثٞٚ اٗزوكوٌٗ ثب ػٚالد 

رٖؾيؼ اًِٞژٕ 

 استفبع ٚ فبفٍٗ ػّٛدي ٚ افٛي ثشسعي ٚ ثبصعبصي دس آْ دس ثيّبساْ   –13

  

  

 (ٚاحذ 4)ػٍّي  1پشٚتض ثبثت   –48  –4

 فبٔتَٛ: ِحً آِٛصػ

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

 (PFM)اي آُيبژ پوٍِٖ رواُ كٗلإ پوٙ ُٓٞو كّٝ ثو –1

 (FGC)رواُ ُٓٞو كّٝ ثواي كٍٞ ًوإٝ هيقزگي   –2

( كٝ ٓوؽِٚ كٞم هٝي كٗلإ گچي ٝ اًويِي اٗغبّ ٓي ّٞك)



هبُت گيوي   –3

اهريٌُٞيْٖ  –رٜيٚ كاي ٝ ًَذ ًبه   –4

5–  Wax up  (  ُٓٞو اٍٝ)هيزي٘وٛب ٝ پٞٗزيي ثيٖ كٝ كٗلإ كٞم

ٍيِ٘لهگناهي ٝ ًَزي٘گ   –6

هكافذ ٝ رؾٞيَ ثويظ پ  –7

ثواي پَذ ًٞه ( هٝد ًبٗبٍ ّلٙ)رواُ كٗلإ ٍبٗزواٍ ثبال   –8

ٍبفذ پَذ ًٞه هيقزگي كٗلإ ٍبٗزواٍ ثبال   –9

 :وً وبس ػٍّي

يي پَذ ًٞه هيقزگي + اٌٍِذ ثويظ ٍٚ ٝاؽلي 

  

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  2پشٚتض ثبثت   –48 -5

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

ايَ ٝ رغٜيياد ٝ ًبهثوك آٜٗب كه ًِي٘يي آّ٘بئي ثب ًٝ -1

آّ٘بئي ثب ٗؾٞٙ ٓؼبي٘ٚ ٝ پو ًوكٕ پوٝٗلٙ ثئبه   –2

ٍبفذ ري ًوإٝ يب ثويظ ٍٚ ٝاؽلي فِلي ثواي ثئبه   –3

(  رٔبّ ٓواؽَ الثوارٞاهي ثبيل رٍٜٞ كاْٗغٞ اٗغبّ ّٞك)

 :وً وبس ػٍّي

يي ري ًوإٝ يب يي ثويظ ٍٚ ٝاؽلي فِلي ثواي ثئبه 

  

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  3پشٚتض ثبثت   –48  –6

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

ٓواؽَ اُٝيٚ كهٓبٕ ثئبه   –1

آٓبكٙ ًوكٕ ًبٗبٍ ثواي پَذ   –2

( هُٝ َٓزويْ يب ؿيو َٓزويْ)رٜيٚ پَذ ًٞه   –3



ٍٔبٕ ًوكٕ پَذ ًٞه   –4

ٍبفذ ًبَٓ يي ثويظ فِلي  -5

 :وً وبس ػٍّي

ي فِلي يب هلآي يي ثويظ ٍٚ ٝاؽل+ يي پَذ ًٞه 

 
 

  

 پشٚتض ِتحشن وبًِ  –49

 (ٚاحذ ػٍّي 7ٚاحذ ٔظشي ٚ  2)ٚاحذ  9: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

آٓٞىُ ٗظوي عٜذ كهٓبٕ ثئبهإ ثلٕٝ كٗلإ ًٚ ثب كٛبٕ آٓبكٙ ثواي پنيوكزٖ پوٝري ٓزؾوى ًبَٓ : ٛلف
.  ٓواعؼٚ ٓي ٗٔبي٘ل

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  1پشٚتض ِتحشن وبًِ   –49  –1

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  2پشٚتض ِتحشن وبًِ   –49  –2

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  1پشٚتض ِتحشن وبًِ   –49  –3

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  2پشٚتض ِتحشن وبًِ   –49  –4

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  3پشٚتض ِتحشن وبًِ   –49  –5

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  4پشٚتض ِتحشن وبًِ   –49 -6

  

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  1پشٚتض ِتحشن وبًِ   –49  –1

 :عشفقً دسٚط

 :ِمذِبت  –1

 (terminology)رؼويق پوٝري 

اٗٞاع پوٝريٛبي كٗلاٗي  -

ػَِ عبيگيي٘ي  -

ٓؾلٝكيذ ٛبي پوٝريٛبي ٓزؾوى  -



 :آٔبتِٛي فبٔىؾٕبي دس استجبط ثب پشٚتض وبًِ  –2

اٍزقٞإ ّ٘بٍي  -

آٗبرٞٓي كافَ كٛبٕ  -

آٗبرٞٓي ػٚالد كه اهرجبٛ َٓزويْ ثب پوٝري ًبَٓ  -

پيي ٝ ٓبًوٌٍٝٞپيي ٓقبٛ كٛبٕ ٓيٌوٌٍٝٞ -

ّ٘بفذ ٍٞٞػ پوٝري ًبَٓ  -

آٗبرٞٓي يي ٍّٞ رؾزبٗي ٕٞهد  -

 :لبٌت گيشي  –3

رؼويق  -

: اٛلاف هبُت گيوي -

ؽلظ اَٗبط -

ٍبپٞهد  -

صجبد  -

گيو  -

ىيجبئي  -

ٓٞاك هبُت گيوي  -

( كوٜ رؼويق)رؼويق ٓلبٛيْ اٗٞاع هبُت گيوي  -

:  هبُت گيوي اُٝيٚ -

رٜيٚ ًَذ اُٝيٚ  -

ي افزٖبٕي رو -

: هبُت گيوي افزٖبٕي -

ثٞهكه ُٓٞلي٘گ  -

هبُت گيوي إِي  -

ثبًَي٘گ  -



رٜيٚ ًَذ إِي  -

 : حشوبت فه پبئيٓ  –4

 T.M.Jآٗبرٞٓي  -

آٗبرٞٓي ػٚالد ٝ ُيگبٓبٕ ٛبي ٓٞصو كه ؽوًبد ٝ ٓؾلٝكيذ ؽوًبد كي پبئيٖ   -

ؽوًبد ً٘ليِي  -

ٓؾٞهٛبي چوفْي  -

َٓيو ؽوًبد عبثغبئي  -

 Border Movementsٓوىي  ؽوًبد -

 :سٚاثظ فىي  –5

 Vertical Relationهٝاثٜ ػٔٞكي  -

 Horizontal Relationهٝاثٜ اكوي  -

 Orientation Relationهٝاثٜ ٝٙؼيزي  -

هًٞهك ثيٌ  -

ٓواؽَ ػِٔي صجذ هٝاثٜ كٌي ثٞويوٚ ٓزلاٍٝ  -

 : أتخبة دٔذاْ  –6

:  كٗلإ ٛبي هلآي -

اٗلاىٙ -

كوّ  -

هٗگ  -

عٌ٘  -

: كٗلإ ٛبي فِلي -

اٗلاىٙ   -

كوّ   -

هٗگ  -



عٌ٘  -

ٓيايب ٝ ٓؼبيت كٗلاٜٗبي ٖٓ٘ٞػي آًويِي ٝ چي٘ي  -

 :آستيىٛالتٛس٘ب  –7

رؼويق  -

روَيْ ث٘لي  -

ٍبكٙ  -

اى پيِ ر٘ظيْ يبكزٚ  -

هبثَ ر٘ظيْ  -

 Free Planeٓؼوكي يي آهريٌٞالرٞه اى پيِ ر٘ظيْ يبكزٚ ٗظيو  -

 H2ٗئٚ هبثَ ر٘ظيْ كاْٗگبٛي ٗظيو كٗزبرًٞ يب ٛبٗٞي ٓلٍ ٓؼوكي يي آهريٌٞالرٞه  -

 :أتمبي سٚاثظ فىي ثٗ آستيىٛالتٛس –8

 Monting Gigاٗزوبٍ ًَذ ثبال ثب ٓبٗزيگ عيگ  -

اٗزوبٍ ًَذ ثبال ثب كيٌ ثٞ  -

اٗزوبٍ كي پبئيٖ   -

 :اِتحبْ دٔذاْ ٘بي چيذٖ ؽذٖ ٚ سٚاثظ فىي  –9

ًي ٗبكهٍذ ٝ اٗزوبٍ إٓ ثٚ آهريٌٞالرٞه ٗؾٞٙ صجذ هٝاثٜ ٓغلك كه هٝاثٜ ف -

 :ِشاحً الثشاتٛاسي  –10

ٓلالژ  -

ٓلَ گناهي  -

آًويَ گناهي  -

پقزٖ  -

فبهط ًوكٕ اى ٓلَ  -

 Remountingاٗزوبٍ ٓغلك ثٚ آهريٌٞالرٞه  -

ر٘ظيْ ٍٞٞػ اًِٞىاُي  -



پوكافذ  -

 :تحٛيً پشٚتض ثٗ ثيّبس  –11

ثوهٍي ٍٞٞػ  -

كٛ٘لٙ ٗوبٛ كْبه  اٍزلبكٙ اى فٔيوٛبي ْٗبٕ -

ثوهٍي اًِٞژٕ  -

كٍزٞهاد اٍزلبكٙ اى پوٝري ٝ ٓواعؼبد ثؼلي  -

  

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  2پشٚتض ِتحشن وبًِ   –49  –2

 عشفقً دسٚط

 :تؾخيـ ٚ عشح دسِبْ  –1

رؼويق ٝ اٛٔيذ رْقئ  -

 :تؾخيـ وٍيٕيىي  –2

 House)روَيْ ث٘لي )ؽبالد هٝاٗي ثئبه اى ٗظو ثوفٞهك ثب پوٝري  -

ثوهٍي ػٞآَ ٍيَزٔيي  -

ثوهٍي ػٞآَ ٓٞٙؼي  -

ثوهٍي رـنيٚ كه ٍبُٔ٘لإ ٝ ٗيبىٓ٘لإ ثٚ پوٝري ًبَٓ  -

 :تؾخيـ پبساوٍيٕيه  –3

ثوهٍي هاكيٞگواكي ٛب  -

ثوهٍي ٓبٗزي٘گ رْقيٖي  -

 :عشح دسِبْ ثش ِجٕبي يبفتٗ ٘بي تؾخيـ -4

 :آِبدٖ عبصي د٘بْ -5

- Abused Tissue 

 ٘بْسٚؽٙبي آِبدٖ عبصي د -

عواؽي : اُق -



ثبكذ ٛبي ٗوّ، ثبكذ ٍقذ   –1

2– Ridge Augmentation 

 (Tissue Conditioning)ؿيو عواؽي : ة -

 :أٛاع لبٌت گيشي  –6

ثبكْبه  -

ثلٕٝ كْبه  -

ثب كْبه اٗزقبثي  -

ٓيايب ٝ ٓؼبيت اٗٞاع هبُت گيوي  -

 : افٛي ٚ لٛأيٓ اوٍٛژْ دس پشٚتض وبًِ  –7

ُٞژٕ رئٞهي ٛبي اُٝيٚ اى -

رئٞهي ٛبي اًِٞژٕ  -

ثبالٌٗ اًِٞژٕ  -

هٞاٗيٖ پ٘ظ گبٗٚ ٛبٗٞ كه ؽوًبد پيْگوائي ٝ ٝوكي  -

اهگبٗيي اًِٞژٕ  -

اًِٞژٕ ف٘ضي  -

 :ثجت سٚاثظ فىي  –8

اٗٞاع صجذ هٝاثٜ كٌي  -

اٍزبريي ٝ كبٌْٗ٘بٍ  -

ٓوًيي ٝ ؿيو ٓوًيي  -

صجذ هٝاثٜ ثٍٞيِٚ هٍبّ ٛبي كافَ كٛبٗي ٝ فبهط كٛبٗي  -

 :آستيىٛالتٛس  –9

إٍٞ ٍبفذ آهريٌٞالرٞهٛبي ٓقزِق  -

اٗٞاع آهريٌٞالرٞهٛب  -

اى ٗظو هبثِيذ ر٘ظيْ  -



(  ٗبٕ آهًبٕ –آهًبٕ )اى ٗظو آٗبرٞٓيٌي  -

ًبهثوك آهريٌٞالرٞهٛب كه پوٝري ًبَٓ  -

 : چيذْ دٔذأٙب  –10

 III, IIكه هٝاثٜ اٌٍِزبُي ًالً  -

( ٓ٘ٞپِيٖ)كٗلاٜٗبي ثلٕٝ ًبٍپ  -

 :Try inأتخبة دٔذأٙبي چيذٖ ؽذٖ   –11

ٝ اًِٞژٕ كه ٓٞهؼيذ ٛبي ؿيو ٓوًيي  (CR)ثوهٍي هٝاثٜ اكوي  -

ثوهٍي هٝاثٜ ػٔٞكي ٝ اٍزيي ٝ كٞٗزيي  -

 : Remountingسي ِبٔتيٕگ   –12

اٗٞاع هي ٓبٗزي٘گ  -

الثوارٞاهي  -

ثؼل اى صجذ هٝاثٜ اى ثئبه  -

فٞبٛب ٝ هكغ إٓ  -

كٗلاٗپيّي  -

ثئبه  -

الثوارٞاه  -

 :تشِيُ، سياليٓ ٚ سي ثيظ  –13

روٓيْ  -

ٓواؽَ روٓيْ ثيٌ ٌَّزٚ  -

ٓواؽَ روٓيْ كٗلإ ٌَّزٚ   -

هياليٖ ٝ هي ثيٌ  -

رْقئ، ٝوػ كهٓبٕ، آٓبكٙ ٍبىي كٛبٕ  -

ٓواؽَ ًِي٘يٌي ٝ الثوارٞاهي  -

 :ِؾىالت پشٚتض وبًِ ٚ سفغ آٔٙب  –14



كهك  -

گيو ٝ صجبد  -

رٌِْ  -

ىيجبيي  -

ع رٜٞ -

 (Single Denture)پشٚتض٘بي وبًِ ته فىي   –15

رؼويق، اٗٞاع، ٓٞاهك رغٞيي ٝ ػلّ رغٞيي  -

( پِيٖ اًِٞىاٍ، افزالف ٍبپٞهد) S.Dثوهٍي ٌْٓالد  -

صجذ هٝاثٜ كٌي ٝ ٌْٓالد إٓ  -

اٗزقبة ٝ چيلٕ كٗلاٜٗب  -

16– Overlay Denture: 

رؼويق ٝ ٝجوٚ ث٘لي  -

ٓٞاهك رغٞيي  -

ٓيايب ٝ ٓؼبيت  -

هُٝ ٛبي كهٓبٕ ٝ رؾٞيَ ثٚ ثئبه  -

 : (Immediate Denture)پشٚتض وبًِ فٛسي   –17

رؼويق ٝ اٗٞاع إٓ  -

رْقئ ٝ ٝوػ كهٓبٕ  -

ٓواؽَ رٜيٚ پوٝري ًبَٓ كٞهي ٝ رٜيٚ هاٛ٘ٔبي عواؽي  -

رؾٞيَ ٝ كٍزٞهاد الىّ ثٚ ثئبه  -

18– Transitional Denture : 

رؼويق  -

ٙ ًبهثوك ٝ ٓٞاهك اٍزلبك -

هُٝ ٛب ٝ ٓواؽَ ٍبفذ  -



19– Implant : 

رؼويق  -

اٗٞاع ٝ ٓٞاهك ًبهثوك كه كٛبٕ ٛبي ثلٕٝ كٗلإ  -

ّوػ ٓقزٖوي اى ٍبفزٖ پوٝريٛبي ًبَٓ صبثذ ٝ ٓزؾوى ٓزٌي ثو ائپِ٘ذ   -

  

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  1پشٚتض ِتحشن وبًِ   –49  –3

 فبٔتَٛ: ِحً آِٛصػ

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

يي كٍذ پوٝري ًبَٓ ثو هٝي ٓلٍ  ٍبفذ

  

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  2پشٚتض ِتحشن وبًِ   –49  –4

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

ثواي يي ثئبه ثلٕٝ كٗلإ ثب كٛبٕ آٓبكٙ ( كي ثبال ٝ پبئيٖ)ٍبفذ يي كٍذ پوٝري ًبَٓ 

  

 (ٚاحذ 2)ػٍّي 3پشٚتض ِتحشن وبًِ   –49  –5

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

( كي ثبال ٝ پبئيٖ)كهٓبٕ يي ثئبه ثلٕٝ كٗلإ ٝ عبيگيي٘ي كٗلاٜٗب ثب پوٝري ًبَٓ 

  

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  4پشٚتض ِتحشن وبًِ   –49 -6

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

 :أجبَ حذالً دٚ ِٛسد اص ِٛاسد ريً

- Single Denture 

هياليٖ   -

هي ثيٌ  -



هي پيو  -

 Interim)يپو، رواٗييْ٘بٍ، كَ)پوٝريٛبي ٓٞهزي  -

اٍپِي٘ذ عواؽي  -

پوٝري ًبَٓ كٞهي  -

 
 

 جشاحي د٘بْ ٚ فه ٚ فٛست  –50

 (ٚاحذ ػٍّي 7ٚاحذ ٔظشي ٚ  4)ٚاحذ  11: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

آٓٞىُ ٗظوي ٝ ػِٔي ثٚ كاْٗغٞيبٕ عٜذ آّ٘ب ّلٕ ثٚ ًِيٚ إٍٞ ٝ ٙٞاثٜ عواؽي كٛبٕ : ٛلف
عواؽي كٛبٕ هبكه ثبّل اػٔبٍ عواؽي ًٞچي كٛبٕ ها اٗغبّ كٛل ٝ  ثٞٞهيٌٚ كاْٗغٞ پٌ اى ارٔبّ كٝهٙ

كه ٓٞاهكي ًٚ عواؽي ثيهگ كي ٝ ٕٞهد ٓٞوػ ثبّل ثئبه ها هاٛ٘ٔبئي ٕؾيؼ ٗٔٞكٙ ٝ ًٔي ٛبي اُٝيٚ 
. ها كه ٕٞهد ُيّٝ اهائٚ ٗٔبيل

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  1جشاحي د٘بْ، فه ٚ فٛست   –50  –1

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  2جشاحي د٘بْ، فه ٚ فٛست   –50  –2

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  3جشاحي د٘بْ، فه ٚ فٛست   –50  –3

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  4جشاحي د٘بْ، فه ٚ فٛست   –50  –4

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  1جشاحي د٘بْ فه ٚ فٛست   –50  –5

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  2جشاحي د٘بْ فه ٚ فٛست -6-50

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  3جشاحي د٘بْ فه ٚ فٛست   –50  –7

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  4ي د٘بْ فه ٚ فٛست جشاح  –50  –8

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  5فه ٚ فٛست جشاحي د٘بْ   –50  –9

  

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  1جشاحي د٘بْ، فه ٚ فٛست   –50  –1

 : عشفقً دسٚط

 ثيّبسيٙبي عيغتّيه ٚ آصِبيؾبت –ِمذِبت جشاحي  -1

ٓؼوكي هّزٚ عواؽي كٛبٕ ٝ كي ٝ ٕٞهد  -



رٜيٚ ٍٞاثن ثئبه  -

ٗي ثئبه اهىيبثي هٝا -

ثوهواهي اهرجبٛ ثب ثئبه  -

آىٓبيْبد الثوارٞاهي  -

....( ٓزبثُٞيي ٝ –فٞٗي  –ٓـيي  –ًِيٞي  –ًبهكيٞٝاٌٍٞاله )ثئبهيٜبي ٍيَزٔيي  -

 افٛي وٕتشي ػفٛٔت  –2

إٍٞ آٍپَي  -

إٍٞ ٝ هّٜٝبي اٍزوُيياٍيٕٞ  -

ثبًزويُٞٞژي عواؽي  -

 ثيحغي ِٛضؼي، افٛي آساِجخؾي، ػٛاسك  –3

ٗٞهٝآٗبرٞٓي كه اهرجبٛ ثب ثيؾَي ٓٞٙؼي  -

ّ٘بفذ كهك كه ٗبؽيٚ كي ٝ ٕٞهد  -

كبهٓبًُٞٞژي كاهٝٛبي ثيؾَي ٓٞٙؼي  -

ٝاىًَٝ٘زويٌزٞهٛب  -

هّٜٝبي ثيؾَي ٓٞٙؼي ٝ رٌ٘يٌٜبي ريهين  -

ػٞاهٗ ٓٞٙؼي ٝ ػٔٞٓي ٝ ٍيَزٔيي كاهٝٛب ٝ كهٓبٕ آٜٗب  -

 sedationإٍٞ آهآجقِ ٝ  -

 افٛي جشاحي  –4

ٗبيي ثب ٍٝبئَ ػٔٞٓي عواؽي آُ -

ٗقٜبي ثقيٚ  -

ٍٞىٕ ثقيٚ  -

چبهٞي عواؽي  -

إٍٞ ًبهثوي ٍٝبئَ عواؽي  -

ٗؾٞٙ پّٞبٗلٕ ٝ آٓبكٙ ٍبىي ثئبه  -



 چگٛٔگي تشِيُ صخُ  –5

 فبسِبوٌٛٛژي جشاحي ٚ افٛي ٔغخٗ ٔٛيغي  –6

  

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  2جشاحي د٘بْ، فه ٚ فٛست   –50  –2

 :عشفقً دسٚط

 ؽيب ٚ ػٛاسكاگضٚدْ -1

آّ٘بئي ثب ٍٝبيَ  -

إٍٞ ثيوٕٝ آٝهكٕ كٗلاٜٗبي ّيوي ٝ كائٔي  -

ٓٞاهك رغٞيي ٝ ػلّ رغٞيي ثيوٕٝ آٝهكٕ كٗلاٜٗب  -

ٛٔٞهاژي  -

كهاي ٍبًذ  -

اكّ ٝ كهك  -

ٌَّزگيٜبي آُٞئٍٞ كي ٓزؼبهت ًْيلٕ كٗلإ  -

ٕلٓٚ ثٚ ٓلَٖ گيغگبٛي كٌي  -

ٕلٓٚ ثٚ اػٖبة ؽَي ٝ ٓٞاهك كيگو  -

هٕٝ آٝهكٕ كٗلاٜٗب ثب آٗٞٓبُيٜبي آٗبرٞٓيي ٝ هيْٚ ٛبي ثبهئبٗلٙ ثي -

عواؽي كٗلاٜٗبي ٜٗلزٚ  -

 O.A.Fعيٕٛط ٚ   –2

 O.A.Fكهٓبٕ عواؽي  -

 اٚسژأغٙب ٚ تضسيمبت  –3

ّٞى ٌٍٝ٘ٞپ  -

ٍوثوٝٝاٌٍٞاله  -

ٓزبثُٞيي  -

ًبهكيٞٝاٌٍٞاله  -



كاهٝٛبي اٝهژاٌٗ ٝ ًبهثوك آٜٗب  -

 (C P R)اؽيبء ؽيبد  -

 (…IV,IM)ريهيوبد  -

  

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  3جشاحي د٘بْ، فه ٚ فٛست   –50  –3

 :عشفقً دسٚط

 ػفٛٔتٙب ٚ آٔتي ثيٛتيه  –1

ػلٞٗزٜبي ؿيوافزٖبٕي كٛبٕ كي ٝ ٕٞهد   -

إٍٞ آٗزي ثيٞريي كهٓبٗي كه عواؽي كٛبٕ  -

ٓالؽظبد عواؽي كه ػلٞٗزٜبي افزٖبٕي كٛبٕ ٝ كي ٝ ٕٞهد   -

اٍزئٞٓيِيذ  -

 جشاحي لجً اص پشٚتض ٚ ايّپٍٕت  –2

عواؽي پالٍزيي كي  -

إٍٞ ٍٝزيجُٞٞپالٍزي  -

إٍٞ عواؽي كه ٛيپوپالىي ٛب  -

Tuberoslty.Reduction)–  َٗٞط )

...( كوٌٗزٞٓي ٝ –َٗظ ٗوّ  –ٛيپوپالٍزيي 

ائپالٗزُٞٞژي كٛبٕ  -

 ويغتٙب ٚ تِٛٛس٘بي ٔبحيٗ د٘بْ فه ٚ فٛست  –3

ٗوّ ٝ ٍقذ  رٞٓٞهٛب ٝ ًيَزٜبي َٗٞط -

ٙبيؼبد ّجٚ رٞٓٞهاٍ  -

إٍٞ عواؽي رٞٓٞهٛب  -

ثيٞپَي ٝ هّٜٝبي إٓ  -

ثئبهيٜبي ؿلك ثياهي  -



 وبسثشد ٌيضس، وشايٛعشجشي، اٌىتشٚعشجشي دس جشاحي د٘بْ  –4

  

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  4جشاحي د٘بْ، فه ٚ فٛست   –50  –4

 :عشفقً دسٚط

 ثيّبسيٙبي ػقجي عش ٚ گشدْ  -1

ٗٞهاُژي ٛب  -

ٗٞهيذ ٛب  -

افزالالد اػٖبة ؽوًزي  -

 ِتبثٌٛيغُ جشاحي آة ٚ اٌىتشٌٚيت  –2

 تشِٚبتٌٛٛژي فه فٛست  –3

ٓؼبي٘ٚ  -

ٌَّزگيٜبي پبرُٞٞژي ٝ روٝٓبريي  -

ًٌٜٔبي اُٝيٚ ٝ ٗوِ كٗلاٗپيٌّي ػٔٞٓي  -

اٗٞاع ٌَّزگيٜب  -

اُزيبّ ٝجيؼي ٌَّزگي  -

إٍٞ كهٓبٕ ٌَّزگيٜب  -

 ساحي ٚ غيش جشاحي ِفقً گيجگب٘ي فىياختالالت ٚ دسِبٔٙبي ج  –4

 افٛي دسِبْ ؽىبف ٌت ٚ وبَ -5

 استٛعشجشي  –6

 دٔذأپضؽىي ثيّبسعتبٔي   –7

( هيپالٗزبٍيٕٞ –رواَٗپالٗزبٍيٕٞ  –ائپالٗزبٍيٕٞ ) افٛي پيٛٔذ  –8

 جشاحي أذٚدٔتيه  –9

  

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  1جشاحي د٘بْ فه ٚ فٛست   –50  –5



 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

آّ٘بئي ثب ثقِ عواؽي كٛبٕ ٝ ٙٞاثٜ إٓ ٝ آّ٘بئي ػِٔي ثب إٍٞ اٍزوُيياٍيٕٞ   –1

گوكزٖ ربهيقچٚ ثئبهيٜب ٝ رٌٔيَ پوٝٗلٙ ثئبهإ ؽلاهَ كٙ ٓٞهك   –2

ّ٘بفذ ٍٝبئَ عواؽي   –3

ٓؼبي٘بد كافَ ٝ فبهط كٛبٗي رؾذ ٗظو اٍزبك ؽلاهَ پ٘ظ ٓٞهك   –4

ٛبي ريهين  آّ٘بئي ثب اٗٞاع رٌ٘يي  –5

چٜبه ٓٞهك  –كٙ ٓٞهك اٗليِزواٍيٕٞ )ريهين ثيؾَي ٓٞٙؼي ٝ اٗغبّ إٓ رؾذ ٗظو اٍزبك هٝي ثئبهإ   –6
( ثالى آَٗزيي

  

  

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  2جشاحي د٘بْ فه ٚ فٛست   –50  –6

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

ٙ ٝوين اٗليِزواٍيٕٞ ٝ پ٘ظ ٓٞهك ثالى ريهين ثيؾَي ٓٞٙؼي كه كي ثبال ٝ پبئيٖ ؽلاهَ پ٘ظ ٓٞهك ة  –1
( آٗزَيي

آّ٘بئي ثب كاهٝٛبي اٝهژاٌٗ كه كٗلاٗپيٌّي    –2

فبهط ًوكٕ ثقيٚ   –3

فبهط ًوكٕ كٗلاٜٗبي هلآي كي ثبال ٝ پبئيٖ ري هيْٚ اي پ٘ظ ٓٞهك    –4

  

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  3جشاحي د٘بْ فه ٚ فٛست   –50 -7

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

ٓٞهك  4فبهط ًوكٕ كٗلإ هلآي ٝ پوُٓٞوٛبي كي ثبال ٝ پبئيٖ،   –1

ٓٞهك  4فبهط ًوكٕ كٗلإ ُٓٞو كي ثبال ٝ پبئيٖ،   –2

ٓٞهك  1فبهط ًوكٕ هيْٚ ٛبي ثبهئبٗلٙ ٍبكٙ ثلٕٝ عواؽي،   –3

ٓٞهك  4ىكٕ ثقيٚ،   –4

  



 (ٚاحذ 1)ػٍّي  4جشاحي د٘بْ فه ٚ فٛست   –50  –8

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

فبهط ًوكٕ كٗلاٜٗبي ُٓٞو ٝ پوُٓٞو ٝ ٍبٗزواٍ ٝ هيْٚ ٛبي ثبهئبٗلٙ ثب ػَٔ عواؽي يي ٓٞهك   –1

يي ٓٞهك فبهط ًوكٕ كٗلاٜٗبي ػوَ ٜٗلزٚ هٝئيلٙ ٍبكٙ   –2

ًٔي اٍٝ ثٚ عواػ ثواي اػٔبٍ عواؽي ثيهگ يي ٓٞهك    –3

  

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  5جشاحي د٘بْ فه ٚ فٛست   –50  –9

 (Requirement)حذالً آِٛصػ  ِيضاْ

: اٗغبّ كٝ ٓٞهك اى ٓٞاهك ىيو( اُق

فبهط ًوكٕ كٗلاٜٗبي ٌَْٓ كه كي ثبال ٝ پبئيٖ ثب ػَٔ عواؽي   –1

فبهط ًوكٕ كٗلاٜٗبي ٜٗلزٚ   –2

اُٞئٌُٞزٞٓي ثوكاّزٖ رٞٓٞهٛبي ًٞچي فُٞ فيْ   –3

كوٌٗزٞٓي   –4

ثَزٖ آهچ ثبه   –5

عواؽي ًيَذ ٛبي ًٞچي   –6

ًوكٕ آثَٚ كافَ كٛبٗي  ثبى  –7

اٗغبّ ٍبيو اػٔبٍ عواؽي كٛبٕ ثب رْقئ اٍزبك   –8

 :آؽٕبئي وبًِ ثب ِٛاسد ريً( ة

ثوهٍي ػالئْ ؽيبري  -1

كْبه فٕٞ  -

ٗج٘  -

كهعٚ ؽواهد  -

ر٘لٌ  -

ٕلاٛبي ٝجيؼي هِت   –2



آّ٘بيي ثب آىٓبيْٜبي هٝريٖ الثوارٞاهي   –3

 C.P.Rآّ٘بئي ثب اؽيبء ؽيبد   –4

ائي ثب رلَيو هاكيٞگواكيٜب ٝ ٍي ري اٌٍٖ آّٖ  –5

كافَ ٝهيلي  –كافَ ػٚالٗي  –ريهيوبد   –6

هاًَيٜٞٗبي آُوژي ٝ ًالپٌ  –ّٞى   –Faintً٘زوٍ ٝ كهٓبٕ ٓٞاهك اٝهژاٌٗ ٗظيو   –7

كاْٗغٞ ٓٞظق اٍذ ٝجن ثوٗبٓٚ هييي گوٝٙ عواؽي ٍبػبري اى ٝاؽل ػِٔي ها كه ثئبهٍزبٜٗبي * 
ؽٚٞه كه اٝهژاٌٗ ثئبهٍزبٕ، اٝبم ػَٔ، ثقِ ريهيوبد، كهٓبٗگبٙ )ؽٚٞه يبثل ٝاثَزٚ ثٚ كاْٗگبٙ 

...(  كٗلاٗپيٌّي ٝ

 
 

 دٔذأپضؽىي تشِيّي  –51

 (ٚاحذ ػٍّي 6ٚاحذ ٔظشي ٚ  3)ٚاحذ  9: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

آٓٞىُ ٓغٔٞػٚ اي اى كهًٝ ٗظوي ٝ ػِٔي ثٚ كاْٗغٞيبٕ اٍذ ثٚ ٝٞهيٌٚ هبكه ثٚ رْقئ : ٛلف
. رِق پٍٞيلگي ٝ كهٓبٕ آٜٗب ثبّ٘لكهعبد ٓـ

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  1دٔذأپضؽىي تشِيّي   –51 –1

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  2دٔذأپضؽىي تشِيّي   –51  –3

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  3دٔذأپضؽىي تشِيّي  -51  –5

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  1دٔذأپضؽىي تشِيّي   –51  –2

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  2دٔذأپضؽىي تشِيّي   –51  –4

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  3دأپضؽىي تشِيّي دْ  –51  –6

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  4دٔذأپضؽىي تشِيّي   –51  –7

  

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  1دٔذأپضؽىي تشِيّي   –51  –1

 :عشفقً دسٚط

ٓولٓٚ كٗلاٗپيٌّي روٓئي   –1

رئٞهي ٛبي ٓوثٞٛ ثٚ ايغبك إٓ ٝ اٌّبٍ ٓقزِق ًِي٘يٌي  –ّ٘بفذ ًبَٓ كه ٓٞهك پٍٞيلگي كٗلإ   –2



فذ ٍٝبيَ كٍزي ٝ چوفْي ّ٘ب  –3

إٍٞ رٜيٚ ؽلوٙ ٛب كه ٓٞهك پوًوكگي ٛبي آٓبُگبّ كه ًالً ث٘ليٜبي ٓقزِق   –4

إٍٞ رٜيٚ ؽلوٙ ٛب كه ٓٞهك پوًوكگي ثب ًبٓپٞىيذ   –5

  

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  2دٔذأپضؽىي تشِيّي   –51  –2

 :عشفقً دسٚط

( ػبي٘بد ًِي٘يٌيٝوػ كهٓبٕ ّ)ٓؼبي٘بد ًِي٘يٌي، هاكيٞگواكي ٝ ٝوػ كهٓبٕ  -1

( ٝوم اييٝالٍيٕٞ كه روٓئي)ٝوم فْي ٗگٜلاّزٖ ٝ علا ًوكٕ كٗلإ ٓٞهك ػَٔ   –2

 (Liner+ Base)ّ٘بفذ ٓٞاهكي ًٚ ثواي ؽلبظذ ٝ پِّٞ پبُپ ٖٓوف ٓيگوكك   –3

( پِّٞ پبُپ ًپ. )پِّٞ پبُپ كه كٗلاٜٗبئي ًٚ پبُپ إٓ ٛب ثبى ّلٙ اٍذ  –4

( هاثٞٚ پويٞ ثب روٓئي)كٙ ثب اَٗبط اٝواف كٗلإ ّ٘بفذ ٝ هاثٞٚ ٓٞاك پو ًٖ٘ -5

اٍبً ثيُٞٞژيٌي ٝ ٓالؽظبد ًِي٘يٌي ثواي رٜيٚ ؽلوٙ  -6

( ّ٘بفذ ًِي٘يٌي آٓبُگبّ ٝ ٝوى ًبه ثب إٓ)ّ٘بفذ كه ٓٞهك آٓبُگبّ ٛب ٝ ٝوى ًبه ثب إٓ   –7

پوكافذ آٓبُگبّ ٝ اصو ثو هٝي كٝاّ پوًوكگي    –8

ً٘زوٍ ػلٞٗذ   –9

ٝ ٓٞاهك اٍزلبكٙ إٓ   پيٖ ٛب  –10

  

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  3دٔذأپضؽىي تشِيّي   –51  –3

 :عشفقً دسٚط

1–  Post  ( روٓيْ كٗلاٜٗبي كهٓبٕ هيْٚ ّلٙ)ٝ ٓٞاهك ٝ ٝوى اٍزلبكٙ إٓ كه كٗلاٗپيٌّي روٓئي

 –گالً آي٘ٞٓو  –ٍٔبٕ ٍيِيٌبد )ّ٘بفذ ٓٞاك ٛٔوٗگ كٗلإ ٝ ٓوبيَٚ فٞآ ٓقزِق آٜٗب   –2
( ًبٓپٞىيذ

ّ٘بفذ ًبَٓ كه ٓٞهك ٓٞاك ًبٓپٞىيذ   –3

( رواُ ًبٓپٞىيذ ٝ ٗؾٞٙ ًبهثوك إٓ)هُٝ اٍيل اچ كه ٓٞهك پوًوكگي ثب ًبٓپٞىيذ  -4



ٓؼوكي ٓٞاك چَج٘لٙ ثٚ كٗلإ   –5

پوكافذ ًبٓپٞىيذ   –6

( كٗلاٗپيٌّي ىيجبئي)ًبهثوكٛبي عبٗجي ًبٓپٞىيذ   –7

ّ٘بفذ كهٓٞهك ٝالي كٗلاٗپيٌّي   –8

رٜيٚ ؽلوٙ ثواي پوًوكگي ٛبي ٝال إٍٞ   –9

ػلّ ٓٞكويذ كه كهٓبٜٗبي كٗلاٗپيٌّي روٓئي   –10

  

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  1دٔذأپضؽىي تشِيّي   –51  –4

 فبٔتَٛ: ِحً آِٛصػ

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

: رواُ ؽلوٙ ٛبي آٓبُگبّ ّبَٓ  –1

CL I,II,III,V Amalgam 

Buccal Pit 

Distolingual groove 

Pin Amalgam 

: رواُ ؽلوٙ ٛبي ًبٓپٞىيذ ّبَٓ  –2

CL III 

CL IV 

CL V 

روٓيْ ًِيٚ ؽلواد ٓنًٞه   –3

  

  

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  2دٔذأپضؽىي تشِيّي   –51  –5

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 



( ٓٞهك 6)آٓبُگبّ  CLIرواُ ًِيٚ ؽلواد   –1

ًٞچي  CLIIرواُ ًِيٚ ؽلواد   –2

( ٓٞهك 3)آٓبُگبّ 

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  3دٔذأپضؽىي تشِيّي   –51  –6

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

ٓٞهك  CL I ،3رواُ ٝ روٓيْ ؽلواد   –1

ٓٞهك  CL II ،2رواُ ٝ روٓيْ ؽلواد   –2

ٓٞهك  5ٍٝيغ آٓبُگبّ،  CL IIرواُ ٝ روٓيْ ؽلواد   –3

ٓٞهك  3آٓبُگبّ،  CL Vرواُ ٝ روٓيْ ؽلواد   –4

ٓٞهك  4ًبٓپبىيذ،  CL IIIٓيْ ؽلواد رواُ ٝ رو -5

  

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  4دٔذأپضؽىي تشِيّي   –51  –7

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

ٓٞهك  3رواُ ؽلواد ٍٝيغ آٓبُگبّ ٛٔواٙ پيٖ   –1

ٓٞهك   3ّلٙ  R.C.Tروٓيْ كٗلاٜٗبي   –2

ٓٞهك  4روٓيْ كٗلاٜٗبي هلآي ًبٓپبىيذ   –3

ٓٞهك  Back to Back 2ثٚ ٕٞهد  CL IIروٓيْ آٓبُگبّ   –4

  3ٝ  2ٓوٝهي ثو روٓئي   –5

 
 

  

 دٔذأپضؽىي وٛدوبْ  –52

 (ٚاحذ ػٍّي 5ٚاحذ ٔظشي ٚ  3)ٚاحذ  8: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

ٛلف اى كهً ٗظوي ٝ ًبه ػِٔي كٗلاٗپيٌّي ًٞكًبٕ كه ٍٚ ىٓي٘ٚ پيْگيوي ٝ كهٓبٕ ٝ رؾوين : ٛلف
هٓبٕ ٗبهاؽزي ٛبي كٗلاٗي ٝ كٛبٗي ًٞكًبٕ ٝ ّ٘بفذ ًِي ػجبهد اى آٓٞىُ هّٜٝبي پيْگيوي ٝ ك



هّل ٝ ٗٔٞ ػٔٞٓي ثلٕ ٓقًٖٕٞب ٍو ٝ ٕٞهد ٝ ػَِ ٗبٛ٘غبهيٜبي هّلي رٌبِٓي كي ٛب ٝ كه ؽل ُيّٝ 
. ٝوى پيْگيوي اى إٓ ٝ ثبالفوٙ هُٝ ٛبي رؾوين كه آو ٍالٓذ كٛبٕ ٝ كٗلإ ٛب اٍذ

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  1دٔذأپضؽىي وٛدوبْ   –52  –1

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  2دٔذأپضؽىي وٛدوبْ   –52  –2

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  3دٔذأپضؽىي وٛدوبْ   –52  –3

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  1دٔذأپضؽىي وٛدوبْ   –52  –4

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  2دٔذأپضؽىي وٛدوبْ  –52  –5

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  3دٔذأپضؽىي وٛدوبْ   –52  –6

  

 (حذٚا 1)ٔظشي  1دٔذأپضؽىي وٛدوبْ   –52  –1

 :عشفقً دسٚط

 اّ٘يت دٔذأپضؽىي وٛدوبْ  –1

اٛٔيذ هػبيذ ثٜلاّذ ٝ ٍالٓذ ػٔٞٓي ًٞكًبٕ  –اُق 

اٛٔيذ ٗگٜلاهي كٗلإ ٛبي ّيوي ٝ ُضٚ ٝ ٓقبٛ كه ًٞكًبٕ  –ة 

اٛٔيذ رٞعٚ ثٚ كٗلإ ٛبي كائٔي ًٞكًبٕ  –ط 

اٛٔيذ ٍالٓذ هّل ٝ ٗٔٞ ػٔٞٓي ًٞكى ٝ هّل ٝ ٗٔٞ ٍو ٝ ٕٞهد ٝ كي ٛب  –ك 

 :عشص سفتبس ثب وٛدن  –2

ٓقزٖوي اى هٝاْٗ٘بٍي ًٞكى  –اُق 

ٝوى پنيوُ ًٞكًبٕ كه ٓٞت يب كهٓبٗگبٙ كٗلاٗپيٌّي  –ة 

ػَِ ٓواعؼٚ ًٞكًبٕ ٝ ّوػ ًِي هاعغ ثٚ ٝٙؼيذ كٛبٕ ٝ كٗلإ ًٞكًبٕ كه ٗٞاؽي ٓقزِق ًْٞه  –ط 

هُٝ ٛبي  –اّ ثقِ ٛب آه –اٍزلبكٙ اى كاهٝٛب )آٓبكٙ ًوكٕ ثواي پنيوُ ًبهٛبي كٗلاٗپيٌّي  –ك 
( هٝاْٗ٘بٍي

 :ِؼبيٕٗ وٛدن ٚ تؾىيً پشٚٔذٖ دٔذأپضؽىي  –3

ًٞكًبٕ ٍٚ ٍبٍ ثٚ ثبال  –ٍبُٚ  3رب  1ًٞكًبٕ  –ٝوى ٓؼبي٘ٚ ًٞكى ٗٞىاك  –اُق 



آّ٘بئي ثب ٍبثوٚ ٍالٓذ  –پوٍِ اى ٝاُليٖ يب ُٝي ًٞكى  –ٝوى رٌْيَ پوٝٗلٙ كٗلاٗپيٌّي  –ة 
ًٞكى 

اٍزلبكٙ اى هبُت ٛب ٝ ٗٔٞٗٚ ٛبي الىّ  –اٗغبّ هاكيٞگواكي )يٌي ٝ پبهاًِي٘يٌي آىٓبيِ ٛبي ًِيٖ –ط 
( ثواي رْقئ

...( اى ٗظو ؽغْ، عٌ٘، ٌَّ، كي )كوم كٗلإ ٛبي ّيوي ٝ كائٔي  –ك 

 پٛعيذگي دٔذاْ  –4

ػٞآَ ايغبك ً٘٘لٙ پٍٞيلگي كٗلإ ٝ هاٜٛبي پيْگيوي اى إٓ  

إٓ رـييواد ٍٞؼ كٗلإ كه ّوٝع پٍٞيلگي  ّ٘بفذ ٍٞؼ كٗلإ ٝ ٓؾيٜ اٝواف –اُق 

پِيٌَ ٝ پالى كٗلاٗي  –ة 

پالى  pHه٘لٛب ٝ ٓزبثُٞيَْ آٜٗب كه كٛبٕ رـييواد  –ٓيٌوٝة ٛبي ايغبك ً٘٘لٙ پٍٞيلگي كٗلإ  –ط 
كٗلاٗي ٝ ٓ٘ؾ٘ي ٛبي اٍزلبٕ 

اٗٞاع پٍٞيلگي ٛب كه ًٞكًبٕ  –ك 

- baby bottle syndrome 

- rampant caries 

 –ٝاًَي٘بٍيٕٞ  –ً٘زوٍ ٓٞاكؿنائي  –ثٜلاّذ  –ٛبي پٍٞيلگي اى پٍٞيلگي كٗلإ هاٙ –ٙ 
 Preventive Resin Restorationٓٞاك ٙل پالًذ ٝ ٙل ٓيٌوٝثي  –ٍيالٗذ  –كِٞهايل  –ائُٞٗٞٞژي 

 تشِيُ دٔذاْ ٘بي وٛدوبْ  –5

اٗٞاع ثيؾَي  –اُق 

ٓبرويٌ ٛب  هاثوكاّ ٝ ٍٝبيَ كيگو علا ٗگٜلاّزٖ كٗلإ ٝ اٗٞاع –ة 

اٗٞاع ؽلوٙ كه كٗلإ ٛبي ّيوي ٝ كائٔي كٛبٕ  –ط 

. اٗٞاع ٓٞاكي ًٚ ثواي پو ًوكٕ كٗلاٜٗبي ّيوي ٝ كائٔي ثٌبه ٓي هٝٗل –ٙ 

  

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  2دٔذأپضؽىي وٛدوبْ   –52 -2

 :عشفقً دسٚط

 ِٛاسد اعتفبدٖ ٚ ٔحٖٛ وبسثشد أٛاع عشپٛػ ٘ب ثشاي دٔذاْ ٘بي وٛدوبْ   –1

رغٞيي ٝ ػلّ رغٞيي ٍوپُٞ ٛب  –اُق 



ًبهثوك  –آٓبكٙ ًوكٕ كٗلإ ٝ ٍوپُٞ  –اٗزقبة ٍوپُٞ  –ة 

 دسِبْ پبٌپ دٔذاْ ٘بي وٛدوبْ  –2

پِّٞ ؿيو َٓزويْ پبُپ ٝ پِّٞ َٓزويْ   –اُق 

پبُپٌزٞٓي  –پبُپٞرٞٓي  -ة

كهٓبٕ پبُپ كٗلإ ٛبي كائٔي ًٚ اٗزٜبي هيْٚ ّبٕ ًبَٓ ْٗلٙ اٍذ  –ط 

Apexification  ٝapexogenesis 

 (پيؾگيشي ٚ دسِبْ آعيت ٘بي ٔبؽي اص ضشثٗ ثش د٘بْ ٚ دٔذاْ ٘بي وٛدوبْ  –3

ٕلٓبد ػٔلي ٝ ؿيو ػٔلي كه ًٞكًبٕ  –ٓؼبي٘ٚ ٝ كهٓبٕ ٛبي كٞهي  –اُق 

رْقئ اٗٞاع ٌَّزگي ٛب ٝ كهٓبٕ ٓ٘بٍت ٛو يي  –ة 

كٝثبهٙ ًبّزٖ كٗلإ  –ٛب  Splintاٗٞاع  –ط 

 ف وشدْ ٔبٕ٘جبسيٙبي دٔذأي دس وٛدوبْپيؾگيشي ٚ ِتٛق  –4

ثوهٍي اًِٞژٕ ٝ هّل ٝ رٌبَٓ كي ٛب  –اُق 

اٗٞاع ٗبٛ٘غبهيٜب  –ة 

آّ٘بيي ثب كٍزگبٙ ٓقزِق ثواي پيْگيوي ٝ رٞهق ٗبٛ٘غبهيٜبي كٗلإ  –ط 

 :Space Maintainersدعتگبٖ ٘بي ٔگٙذاسٔذٖ فبفٍٗ  -5

صبثذ ٝ ٓزؾوى  S.M –اُق 

ي كبٌْٗ٘بٍ آّ٘بيي ثب كٍزگبٙ ٛب –ة 

كٌي  –آّ٘بيي ثب كٍزگبٙ ٛبي كافَ كٛبٗي ٝ فبهط كٛبٗي ثواي إالػ ٗبٛ٘غبهيٜبي كٗلاٗي  –ط 

  

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  3دٔذأپضؽىي وٛدوبْ   –52  –3

 :عشفقً دسٚط

 ٔبٕ٘جبسي ٘ب ٚ ػٛاسك سٚيؼ دٔذاْ ٘ب دس وٛدوبْ  –1

ىٓبٕ  –ًبٗي ًٚ كه ىٓبٕ رُٞل كٗلإ كاهٗل ًٞك –ٗبهاؽزي ٛبي ًٞكى كه ىٓبٕ ثيوٕٝ آٓلٕ كٗلاٜٗب  –اُق 
آٌٗيِٞى كٗلإ  ( –ٍ٘لهّ ٛب ٝ ثئبهيٜبي ٓوثٞٛ)ثيوٕٝ آٓلٕ كٗلاٜٗب ٝ ػَِ كيو ٝ ىٝك ثيوٕٝ آٓلٕ كٗلاٜٗب 

ٓييٞكٌٗ  –ّيوي 



 :ٔبٕ٘جبسي ٘بي تىبٍِي دٔذاْ ٘ب دس وٛدوبْ  –2

ٗبٛ٘غبهي ٛبي ػلكي ٝ ٌِّي ٝ رـييو هٗگ  –اُق 

...( ٓزبثُٞيٌي  –اًزَبثي  –اهصي )ي ػبط ٝ ٓي٘ب ٝ ٍٔبٕ كٗلإ ٗؤ ٍبفزٔبٕ –ة 

 :ػفٛٔت ٘بي د٘بٔي ٚ دٔذأي ٚ دسِبْ آٔٙب ٚ جشاحي ٘بي اختقبفي دسوٛدوبْ  –3

 Sedationثوهٍي اٗٞاع ثيؾَي ٝ ثيّٜٞي ٝ  –اُق 

ٓواهجذ ٛب ٝ اهلآبد الىّ كه عواؽي كٗلاٜٗبي ًٞكًبٕ  –ة 

ٕ ّيوي ثب رٞهّ ٛبي ٕٞهد ٝ كٛبٕ كه ًٞكًبٕ رْقئ اكزواهي آثَٚ كٗلا –ط 

 :ثيّبسيٙبي ٌثٗ ٚ ِخبط دس وٛدوبْ  –4

رظبٛواد كٛبٗي ثئبهيٜبي ػلٞٗي كه ًٞكًبٕ  –اُق 

ٓيٌوثي كه ًٞكًبٕ  –ٝيوٍٝي  –اٗٞاع ػلٞٗذ ٛبي هبهچي  –ة 

اى ثِٞؽ  ّ٘بفذ رـييواد ٓوٙي ُضٚ ٝ پويٞكٝٗذ ثب ػَِ گٞٗبگٕٞ كه ًٞكًي ٝ كٝهإ هجَ ٝ ثؼل –ط 

 وٛدوبٔي وٗ احتيبج ثٗ تٛجٗ ِخقٛؿ داسٔذ -5

ًٞكًبٕ ػوت اكزبكٙ اى ٗظو ػوِي، كيييٌي، اعزٔبػي  –اُق 

....( افزالالد فٞٗي –ثئبهإ ًِيٞي  –كيبثزيي  –ثئبهإ هِجي )كهٓبٕ كٛبٕ ٝ كٗلإ ًٞكًبٕ ثئبه  –ة 

  

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  1دٔذأپضؽىي وٛدوبْ   –52  –4

 فبٔتَٛ ٚ وٍيٕيه: ِحً آِٛصػ

 (Requirement)ٓييإ ؽلاهَ آٓٞىُ 

 وبس ػٍّي فبٔتَٛ  –1

رٜيٚ ٝ رواُ ؽلوٙ ثو هٝي ًَذ  -

ػلك  4ٍيَزْ كٗلاٜٗبي ّيوي 

ػلك  1ثو هٝي ًَذ كٗلاٜٗبي ّيوي  S.S.Cرٜيٚ 

ػلك  2ٓزؾوى ٝ صبثذ  S.Mرٜيٚ 

 وبس ػٍّي وٍيٕيه  –2



ػلك   4ربٗي ؽلاهَ ٓؼبي٘ٚ ٝ رْقئ ٝ رٌْيَ پوٝٗلٙ ًٞكًبٕ كثٌ -

ثئبه  3كِٞئٞهايلرواپي  –آٓٞىُ ثٜلاّذ  –ً٘زوٍ هكزبه ًٞكى  -

ؽلاهَ اى ٛو  Preventive Resin Restoration (PRR)كيْٞهٍيالٗذ كه كٗلاٜٗبي ّيوي ٝ كائٔي ٝ  -
ػلك  2ًلاّ 

ػلك  5ٛو ًلاّ     II,Iروٓيْ ربط كٗلاٜٗبي ّيوي ٝ كائٔي ًالً  -

ػلك  5هي ًْيلٕ كٗلاٜٗبي ّي -

  

 (ٚاحذ 2)ػٍّي  2دٔذأپضؽىي وٛدوبْ   –52  –5

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

ػلك  6ٓؼبي٘ٚ ٝ رْقئ ٝ رٌْيَ پوٝٗلٙ ثواي ًٞكًبٕ پيِ كثَزبٗي   –1

ػلك  2ٛو ًلاّ  PRR –كِٞئٞهايلرواپي  –ٍيالٗذ رواپي  –آٓٞىُ ثٜلاّذ   –2

ػلك  5ي ٛو ًلاّ ّيوي ٝ كائْ I  ٝIIروٓيْ ٛبي ًالً   –3

ػلك  5ًْيلٕ كٗلإ   –4

ػلك  5( ًبٓپٞىيذ)روٓيْ كٗلاٗي هلآي   –5

ػلك  2روٓيْ ٌَّزگي كٗلاٜٗبي هلآي   –6

ػلك  S.S    2هًِٝ ٛبي   –7

ػلك  7 پبُپٞرٞٓي كٗلإ ٛبي ّيوي    –8

ػلك  1پبُپٌزٞٓي كٗلإ ّيوي ؽلاهَ   –9

  

 (احذٚ 2)ػٍّي  3دٔذأپضؽىي وٛدوبْ   –52  –6

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

ثئبه  3( رٔبّ ٍ٘يٖ)ٓؼبي٘ٚ ٝ رْقئ ٝ رٌْيَ پوٝٗلٙ ثواي ًٞكًبٕ   –1

كِٞئٞهايلرواپي   –2

ػلك  4اى ٛو ًلاّ  PRRكيْٞهٍيالٗذ  -



 I  ٝ(IIًالً )روٓيْ كٗلاٜٗبي فِلي   –3

ػلك  3ثواي كٗلاٜٗبي ّيوي ٝ كائٔي ٛو ًلاّ 

ػلك  3( ًٔپٞىيذ)كآي روٓيْ كٗلاٜٗبي م  –4

ػلك  4ًْيلٕ كٗلإ   –5

ػلك  Splint 2ٍبفزٖ  –روٓيْ ٌَّزگي ٛبي كٗلاٗي   –6

ػلك  S.S 2هًِٝ ٛبي   –7

ػلك  5 پبُپ رواپي كٗلإ ٛبي ّيوي              –8

9–  Apexogenesis  ٝApexification  ّػلك  1ٛو ًلا

ػلك  1صبثذ ٝ ٓزؾوى اى ٛو ًلاّ  S.Mرٜيٚ   –10

ػلك 1 رٜيٚ پالى كه اهرجبٛ ثب پيْگيوي اى ٗبٛ٘غبهيٜبي كٗلاٗي          –11

           (Disabled handicapped)آّ٘بيي ٝ ٗؾٞٙ ثوفٞهك ثب ثئبهاٗي ًٚ رٞعٚ ٓقٖٞٓ الىّ كاهٗل   –12
ٗلو  1ؽلاهَ 

  

  

  

  

 ساديٌٛٛژي د٘بْ  –53

 (ٌيٚاحذ ػُ 3ٚاحذ ٔظشي ٚ  3)ٚاحذ   –6: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

ّ٘بٍبٗلٕ هاكيُٞٞژي ٝ رٌ٘يٌٜبي إٓ ٝ ًبهثوكُ كه رْقئ ٝ ٝوػ كهٓبٕ ٙبيؼبد كي ٝ كٛبٕ ٝ : ٛلف
ٕٞهد 

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  1ساديٌٛٛژي د٘بْ   –53  –1

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  2ساديٌٛٛژي د٘بْ   –53  –2

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  3ساديٌٛٛژي د٘بْ  -53  –3

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  1ساديٌٛٛژي د٘بْ   –53  –4

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  2ساديٌٛٛژي د٘بْ   –53  –5



 (ٚاحذ 1)ػٍّي  3ساديٌٛٛژي د٘بْ   –53  –6

  

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  1ساديٌٛٛژي د٘بْ   –53  –1

 : عشفقً دسٚط

إٍٞ كيييٌي پورٞٗگبهي   –1

ػٞآَ ٓٞصو كه رٌْيَ رٖبٝيو پورٞٗگبهي   –2

ػٞآَ ٓٞصو كه ًيليذ ٝ ًٔيذ ٗگبهٙ ٛبي پورٞٗگبهي   –3

( ثئبه –پورٞٗگبهي )اصواد ٍٞء اّؼٚ ايٌٌ ثو اهگبٜٗبي ثؾواٗي ثلٕ   –4

اصواد ٍٞء اّؼٚ ايٌٌ كه ٗبؽيٚ ٓٞهك ربثِ اّؼٚ ايٌٌ   –5

ثٜلاّذ اّؼٚ ٝ ؽلبظذ   –6

ربهيٌقبٗٚ ٝ ّوايٜ ٓ٘بٍت إٓ   –7

اّزجبٛبد رٌ٘يٌي كه ربهيٌقبٗٚ   –8

  

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  2ساديٌٛٛژي د٘بْ   –53  –2

 طعشفقً دسٚ

ٓؼبي٘ٚ ٝ رؼييٖ ٗٞع پورٞٗگبهي ٝ رؼلاك كيِْ ٝ ٗبؽيٚ ٓٞهك ٗظو   –1

ٝوى اٍزوواه ثئبه هٝي ٕ٘لُي ٝ ر٘ظيْ ٍو ثئبه   –2

اٗزقبة ٗٞع رٌ٘يي   –3

ٝوى هواه كاكٕ كيِْ كه كٛبٕ ثئبه ثوؽَت رٌ٘يي ٝ ٍٝبئَ ٓٞهك ٖٓوف   –4

( ىٓبٕ ربثِ –َٓيو اّؼٚ )ر٘ظيْ كٍزگبٙ پورٞٗگبهي  -5

اٗٞاع رٌ٘يي ٛبي پورٞٗگبهي كافَ كٛبٗي   –6

پوي آپيٌبٍ  –اُق 

هُٝ ٖٓ٘ق اُياٝيٚ  -

هُٝ ٓٞاىي  -



ثبيذ ٝي٘گ  –ة 

اًِٞىاٍ  –ط 

رٞٓٞگواكي  -

ًواً ٌٍِ  -

اٗٞاع رٌ٘يي ٛبي فبهط كٛبٕ   –7

هاكيٞگواكي اى ٓلَٖ گيغگبٛي كٌي  –اُق 

: هاكيٞگواكي اى كي رؾزبٗي –ة 

ّبفٚ ٕؼٞكي  -

ىاٝيٚ كي  -

ر٘ٚ كي  -

پورٞٗگبهي اى ٍيً٘ٞ ٛب  –ط 

پورٞٗگبهي اى كي كٞهبٗي  –ك 

( هلآي ٝ ٗيْ هؿ –فِلي  –هلآي )پورٞٗگبهي ٍلبُٞٓزوي  –ٙ 

ٓوبيَٚ اهىُ روعيؾي ثو يٌي اى هّٜٝبي كٞم اُنًو ٝ ًبهثوك آٜٗب   –8

  

 (ٚاحذ 1)ٔظشي  3ساديٌٛٛژي د٘بْ   –53  –3

 عشفقً دسٚط

 سيتفغيش وٍيؾٗ ٘بي پشتٛٔگب

إٍٞ رلَيو ًِيْٚ ٛبي پورٞٗگبهي   –1

رلَيو هاكيٞگواكيي ٗٞاؽي رْويؾي كي كٞهبٗي ٝ رؾزبٗي   –2

رْقئ اكزواهي رٖبٝيو پورٞٗگبهي ٓ٘بٝن رْويؾي ثب ٙبيؼبد هبثَ اّزجبٙ ثب آٜٗب   –3

ْٓوٝؽٚ رلَيو ٗٔبي هاكيٞگواكيي ثبكزٜبي كٗلاٗي ٝ پيوإٓٞ كٗلاٗي ٍبُْ ٝ ٓوبيَٚ إٓ ثب ٙبيؼبد   –4
: ىيو

پٍٞيلگي كٗلاٗي  –اُق 



آٗٞٓبُي ٛب  –ة 

رـييواد پبرُٞٞژيي پُٞپ  –ط 

ٙبيؼبد پويٞكٝٗزبٍ  –ك 

ٙبيؼبد پوي آپيٌبٍ  –ٙ 

رلَيو ٙبيؼبري ًٚ كه ًِيْٚ ٛبي پورٞٗگبهي ٗٔبي هاكيٍُٞٞ٘ذ كاهٗل   –5

رلَيو ٙبيؼبري ًٚ كه ًِيْٚ ٛبي پورٞٗگبهي ٗٔبئي هاكيٞاپبى كاهٗل   –6

كاهٗل .... كَيو ٙبيؼبري ًٚ كه ًِيْٚ ٛبي پورٞٗگبهي ٗٔبي ٓقِٞٝي اى ٓ٘بٝن هاكيٍُٞٞ٘ذ ٝد  –7

رلَيو هاكيٞگواكيي ٙبيؼبد ٍيً٘ٞ كي   –8

رلَيو هاكيٞگواكيي ٙبيؼبد ٓلَٖ گيغگبٛي كٌي   –9

  

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  1ساديٌٛٛژي د٘بْ   –53  –4

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

(  ثبيذ ٝي٘گ –پوي اپيٌبٍ ثب هُٝ ٗئَبى )يٕٞ رٌ٘يي ٛبي كافَ كٛبٗي كَٓٞٗزواً –اُق 

( فٞك كاْٗغٞيبٕ)رٔويٖ هٝي كبٗزّٞ يب  –ة 

هكغ اٌّبالد رٌ٘يٌي اى هٝي ًِيْٚ رٍٜٞ ٓلهً ميوثٜ  –ط 

  

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  2ساديٌٛٛژي د٘بْ   –53  –5

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

هٝي ثئبه ( ثبيذ ٝي٘گ –ٓٞاىي  –ٗئَبى )فَ كٛبٗي اٗغبّ هاكيٞگواكي كا –اُق 

اٗغبّ هاكيٞگواكي اًِٞىاٍ هٝي ثئبهإ  –ة 

  

 (ٚاحذ 1)ػٍّي  3ساديٌٛٛژي د٘بْ   –53  –6

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

اٗغبّ هاكيٞگواكي كافَ كٛبٗي  –اُق 



ٍٔي٘به هاكيُٞٞژي ٝ رلَيو هاكيٞگواكيي  –ة 

  

  

 ي جبِؼٗ ٔگشدٔذأپضؽه  –54

 (ٚاحذ ػٍّي 5ٚاحذ ٔظشي ٚ  1)ٚاحذ  6: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

ايغبك ٗگوُ پيْگيوي ٝ رٔويٖ هّٜٝبي پيْگيوي كه عبٓؼٚ ٝ آّ٘بيي ثب ٍيَزْ اهائٚ فلٓبد : ٛلف
ثٜلاّزي كهٓبٗي ًْٞه 

 (ٚاحذ 1)دٔذأپضؽىي جبِؼٗ ٔگش ٔظشي   –54  –1

 (دٚاح 5)دٔذأپضؽىي جبِؼٗ ٔگش ػٍّي   –54  –2

  

 (ٚاحذ 1)دسط جبِؼٗ ٔگش ٔظشي   –54  –1

 :عشفقً دسٚط

ٓولٓٚ، رؼويق ٝ ثيبٕ اٛلاف كٗلاٗپيٌّي عبٓؼٚ ٗگو   –1

رؼويق اپيلٓيُٞٞژي ٝ ّبفٖٜبي ثٜلاّزي   –2

 Screeningؿوثبُگوي  –آّ٘بيي ثب اپيلٓيُٞٞژي رٕٞيلي ٝ رؾِيِي   –3

گوٜٝٛبي ٛلف  –گوٜٝٛبي ٍ٘ي  –رؼويق عٔؼيذ   –4

هبيَٚ اهزٖبكي ٝ هعؾبٕ پيْگيوي ثو كهٓبٕ كه كٗلاٗپيٌّي ّ -5

ٍٞٞػ فلٓبد ثٜلاّزي كهٓبٗي ٝ عبيگبٙ فلٓبد كٗلاٗپيٌّي كه إٓ   –6

آّ٘بيي ثب ٝوػ اكؿبّ كٗلاٗپيٌّي   –(OHC)آّ٘بيي ثب ربهيقچٚ فلٓبد ثٜلاّزي كٛبٕ ٝ كٗلإ   –7
كه ٍيَزْ ّجٌٚ 

ثٜلاّذ كٛبٕ ػبكاد ثٜلاّزي ٝ ٗگوُ ٓوكّ ثٚ َٓئِٚ   –8

ٗوِ ٝ َٓئُٞيذ كٗلاٗپيّي ثؼ٘ٞإ ػٚٞ ريْ پيٌّي كه فلٓبد ثٜلاّزي كهٓبٗي   –9

َٓئُٞيذ كٗلاٗپيّي كه هاثٞٚ ثب اكواك ٝ فبٗٞاكٙ كه اعزٔبع  –10

گوٝٛي، چٜوٙ )رؼويق، اٛلاف، كٖ آٝهي آٓٞىّي ثب رٌيٚ ثو هّٜٝبي گٞٗبگٕٞ  –آٓٞىُ ثٜلاّذ  -11
هٗبٓٚ ٗؾٞٙ ّٗٞزٖ ة...( ثٚ چٜوٙ



ٗيبىٍ٘غي ثٜلاّزي ٝ كهٓبٗي كٗلاٗپيٌّي كه گوٜٝٛبي ٛلف   –12

آٓٞىُ ٗؾٞٙ اٗؼٌبً ٗيبىٛب ثٚ ٓوبٓبد َٓئٍٞ ثٜلاّزي ٝ كهٓبٗي آٓٞىّي ًْٞه   –13

ثوٗبٓٚ هييي كه عٜذ پيْگيوي اى ثئبهيٜبي كٛبٕ ٝ كٗلإ كه گوٝٙ ٛبي ٛلف   –14

ٓٞعٞك كه ايوإ ... ٝآّ٘بيي ثب َٓٞاى، فٔيو كٗلإ، كٛبٕ ّٞيٚ   –15

  

 (ٚاحذ 5)دٔذأپضؽىي جبِؼٗ ٔگش ػٍّي   –54  –2

 :عشفقً دسٚط

: ثوهٍي ٝٙؼيذ ٍالٓذ ٝ ثئبهيٜبي كٛبٕ ٝ كٗلإ كه يي عبٓؼٚ رْقئ  –1

اهائٚ گياهُ رٕٞيلي اى ٝٙؼيذ ٓٞعٞك  -

اهائٚ گياهُ ّيٞع ٝ ثوٝى ثئبهيٜبي كٛبٕ ٝ كٗلإ ٝ رؼييٖ رلبٝرٜبي إٓ  -

....( اهزٖبكي، اعزٔبػي، كوٛ٘گي،)گياهُ اى ػٞآَ ٓٞصو ثو هٝي اُگٞي ثئبهيٜبي كٛبٕ ٝ كٗلإ  اهائٚ -

 (GI, CPITN, dmft, DMFT,…)رؼييٖ ٓييإ ّبفٖٜبي اپيلٓيُٞٞژيي  -

: اهائٚ اُگٞي ٓ٘بٍت عٜذ اهروبء ثٜلاّذ كٛبٕ ٝ كٗلإ كه گوٝٙ ٛلف  –2

كف ثٚ ْٓبهًذ كه آو ثٜلاّذ كٛبٕ اٗزقبة ٓ٘بٍت رويٖ هُٝ عٜذ رْٞين گوٝٙ ٙ -

اهائٚ هُٝ ٓ٘بٍت عٜذ ربصيو ثو َٓئٞالٕ مي ٗلٞم كه آو اهروبء ٍٞؼ ثٜلاّذ كٛبٕ  -

اٗزقبة ٓ٘بٍت رويٖ ٝ ثب ٕوكٚ رويٖ هُٝ رغٞيي كِٞهايل  -

اعواي ثوٗبٓٚ كٗلاٗپيٌّي پيْگيوي ٝ آٓٞىُ ثٜلاّذ كه گوٝٙ ٛلف   –3

اٗزقبة ٝ ّ٘بٍبيي گوٝٙ ٛلف  -

هٗبٓٚ هييي آٓٞىُ ة -

: اعواء ثوٗبٓٚ آٓٞىُ كه -

ٓلاهً  -

ًبهفبٗٚ ٛب ٝ ًبهگبٜٛب  -

ٓبكهإ ثبهكاه ٝ ّيوكٙ  -

...... گوٜٝٛبي ٛلف فبٓ ٝ  -



گياهُ اى ٗؾٞٙ اٍزويِيياٍيٕٞ ٝ ً٘زوٍ ػلٞٗذ كه ٓواًي ثٜلاّزي كهٓبٗي   –4

ٛلٙ ًٔيزٚ كٗلاٗپيٌّي اعزٔبػي ٝواؽي ثوٗبٓٚ آٓٞىّي ايٖ كٝهٙ ٝ ٛٔبٛ٘گي ٛبي الىّ إٓ ثو ع: رنًو
ىيوٗظو ٓؼبٕٝ آٓٞىّي كاٌْٗلٙ اٍذ ث٘ؾٞي ًٚ كه چٜبه هَٔذ كٞم ٛو كاْٗغٞ كؼبُيذ ٓؤصوي ها 

. ثوػٜلٙ كاّزٚ ثبّل

 
 

 دسِبْ جبِغ دٔذأپضؽىي  –55

 ٚاحذ ػٍّي 7: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ

ه ٗيبىٓ٘ل ثٚ كهٓبٜٗبي ايغبك رٞاٗبئي ٛبي الىّ كه كاْٗغٞ كه ؽلي ًٚ هبكه ثبّل يي ثئب: ٛلف
كٗلاٗپيٌّي ها رْقئ كاكٙ، ٝوػ كهٓبٕ ٓ٘بٍت ها رؼييٖ ًوكٙ، اُٝٞيذ ٛبي كهٓبٗي ها ْٓقٔ 

ٛٔچ٘يٖ ثزٞاٗل آٓٞىّٜبي الىّ ثٔ٘ظٞه . ٗٔٞكٙ ٝ َٗجذ ثٚ اعواي رٔبٓي آٜٗب كه إٓ ثئبه اهلاّ ٗٔبيل
. ثٜلاّذ ٝ پيْگيوي كه إٓ ثئبه ها ثلٛل

  

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

ٍٝٞ ايٖ كٝهٙ ٍٚ ٓبٙ ثٞكٙ ٝ كه ٝي ايٖ كٝهٙ كاْٗغٞ ٓٞظق ثٚ ؽٚٞه ٛو هٝىٙ كه كاٌْٗلٙ ٝ يب   –1
. ٓؾَ آٓٞىّي رؼييٖ ّلٙ ٓي ثبّل

ثقِ ها ؽلاهَ  –پوٝري  –روٓئي  –اٗلٝ  –پويٞ  –عواؽي : كاْٗغٞ ٓي ثبيَذ اى پ٘ظ ثقِ  –2
. ثگنهاٗ٘ل

: ٍذ كهٓبٕ عبٓغ ها كه ٓٞهك ؽلاهَ پ٘ظ ثئبه اٗغبّ كٛل ًٚ ّبَٓكه ٝي كٝهٙ كاْٗغٞ ٓي ثبي  –3
. ٓؼبي٘ٚ، رْقئ، ٝوػ كهٓبٕ، رؼييٖ اُٝٞيذ كهٓبٕ ٝ اٗغبّ ٓي ثبّل

. اٗزقبة ثئبه ثب ٍوپوٍزي ثقِ رْقئ ٝ ٝجن پوٝرٌَ ّٞهاي آٓٞىّي كاٌْٗلٙ فٞاٛل ثٞك  –4

اٍبريل ( رؼييٖ ٗٔوٙ)ظبهد ٝ اهىّيبثي اٗغبّ ًبهٛبي كهٓبٗي كه ثقِ ٛبي رؼييٖ ّلٙ ٝ ثب ٕ  –5
. رقٖٖي ٓوثٞٝٚ إٓ ثقِ فٞاٛل ثٞك

عٔغ ث٘لي ٝ اهىّيبثي ٜٗبئي كهٓبٜٗب ٝ اهلآبد اٗغبّ ّلٙ ثواي ثئبه رٍٜٞ اٍزبك هاٛ٘ٔب ثٞكٙ ٝ   –6
.  ٗٔوٙ ٜٗبيي اى ايٖ ٝوين ثٚ آٓٞىُ اػالّ فٞاٛل ّل

 
 

 سعبٌٗ  –56

 يٚاحذ ٔظشي ػًّ 8: تؼذاد ٚ ٔٛع ٚاحذ



كاْٗغٞ ثزٞاٗل پٌ اى پبيبٕ كٝهح كًزوي كٗلاٗپيٌّي يي پژِٝٛ كه ىٓي٘خ هّزٚ ػِٔي فٞك ثب : ٛلف
. هػبيذ ٓٞاىيٖ ػِٔي اٗغبّ كاكٙ ٝ اهائٚ ٗٔبيل

 (ٚاحذ 1) 1سعبٌٗ   –56  –1

 (ٚاحذ 1) 2سعبٌٗ   –56  –2

 (ٚاحذ 1) 3سعبٌٗ   –56  –3

 (ٚاحذ 5) 4سعبٌٗ   –56  –4

  

 (ٚاحذ 1) 1سعبٌٗ   –56  –1

 (Requirement)ِيضاْ حذالً آِٛصػ 

ثب ٛلايذ اٍزبك هاٛ٘ٔب ( پوٝپٞىاٍ)ٗگبهُ ٝوػ ٓولٓبري رؾوين   –1

رٖٞيت پوٝپٞىاٍ ٝ ػ٘ٞإ رؾوين كه ٓوعغ ٓوثٞٝٚ   –2

كه اكاهح آٓٞىُ كاٌْٗلٙ ( هٍبُٚ)صجذ ػ٘ٞإ رؾوين   –3

  

 (ٚاحذ 1) 2سعبٌٗ  -56  –2

 (Requirement): ِيضاْ حذالً آِٛصػ

اٗغبّ رؾوين ٓٞبثن ٓٞاك ٝ هّٜٝبي ٖٓٞة ثٚ ٍوپوٍزي اٍزبك هاٛ٘ٔب   –1

اهائٚ گياهُ ٌٓزٞة اى پيْوكذ رؾوين ثٚ اٍزبك هاٛ٘ٔب  -2

 
 

  

  

 (ٚاحذ 1) 3سعبٌٗ   –56  –3

 (Requirement)ٓييإ ؽلاهَ آٓٞىُ 

اٗغبّ رؾوين ٓٞبثن ٓٞاك ٝ هّٜٝبي ٖٓٞة ثٚ ٍوپوٍزي اٍزبك هاٛ٘ٔب   –1

اهائٚ گياهُ ٌٓزٞة اى پيْوكذ رؾوين ثٚ اٍزبك هاٛ٘ٔب   –2



  

 (ٚاحذ 5) 4سعبٌٗ   –56  –4

 (Requirement): ٓييإ ؽلاهَ آٓٞىُ

اٗغبّ ٝ ارٔبّ رؾوين ٓٞبثن ٓٞاك ٝ هّٜٝبي ٖٓٞة ثٚ ٍوپوٍزي اٍزبك هاٛ٘ٔب  -1

( آٓبكٙ ككبع ثٞكٕ)ٗگبهُ هٍبُٚ ثب رأييل ٜٗبيي اٍزبك   –2

(  ٝ اكاي ٍٞگ٘ل) ككبع اى هٍبُٚ  –3

  

 


