تزَايّ آيٕسضي دٔرِ دكتزي عًٕيي دارٔساسي
فصم أل
يطخصات كهي تزَايّ

َ -1او ٔ تعزيف رضتّ
ؼنتٗ ظوتؽي ػِّٛي ظاؼٚقبؾي)Doctor of Pharmacy (Pharm.Dنبضٗاي اؾ ػٍ َٛپؿنىي اقت وٗ ثٗ ِٕظٛؼ ؼفغ ٔيبؾ٘بي
ضعِبت ظاؼٚئي خبِؼٗ ظؼ قبؾِبْ٘بي ِؽتجّ ثب ظاؼ ٚتأقيف نعٖ اقت.
 -2تاريخچّ رضتّ ٔ پيطزفت ْاي جذيذ
ثبتٛخٗ ثٗ ٔيبؾ ثهؽ ثٗ ظؼِبْ ثيّبؼي٘ب ّ٘ ٚچٕيٓ پيهؽفت ػٍُ نيّي  ٚثيٌٛٛژي ّ٘ ٚچٕيٓ اؼتجبِ تٕگبتٕگ ػٍِ َٛطتٍف ٚ
ّ٘چٕيٓ گهٛظٖ نعْ ػؽيٗ ثؽاي اؼائٗ ؼٚل٘بي خعيع ظؼِبٔي ثب اقتفبظٖ اؾ ظاؼ٘ٚبي خعيعتؽ ِ ٚؤثؽتؽ ؼنتٗ ظاؼٚقبؾي اؾ اثتعاي
لؽْ ثيكتُ ثٗ ػٕٛاْ يه ؼنتٗ ِكتمً ِطؽذ گؽظيع وٗ ايٓ اِؽ ظؼ ايؽاْ ثب اقتمالي ايٓ ؼنتٗ اؾ ؼنتٗ پؿنىي  ٚتأقيف
ظأهىعٖ ظاؼٚقبؾي ظؼ قبي  3131ظؼ ظأهگبٖ تٙؽاْ ِسمك گؽظيع .ثٗ ِؽٚؼ ؾِبْ  ٚثبتٛخٗ ثٗ ٔيبؾ وهٛؼ ثٗ اقتفبظٖ اؾ ضعِبت
ظاؼٚقبؾاْ ّ٘ ٚچٕيٓ ازكبـ َؽٚؼت ثؽ تعٚيٓ ثؽٔبِٗ٘بي تسًيٍي ايٓ ؼنتٗ ،ظأهىعٖ٘بي ظاؼٚقبؾي ظيگؽي ظؼ تجؽيؿ ،ايفٙبْ،
ِهٙع ،ا٘ٛاؾ  ٚقپف نٙيعثٙهتي ،وؽِبْ ،نيؽاؾ ،قبؼي  ٚوؽِبٔهبٖ تأقيف گؽظيعّ٘ .چٕيٓ ثؽٔبِٗ ؼنتٗ ظاؼٚقبؾي ثٗ
يٛؼت ِع ْٚظؼ قبي  3163تٛقّ نٛؼاي أمالة فؽٕ٘گي اؼائٗ وٗ ايٓ ثؽٔبِٗ ثب وّي تغييؽ ظؼ قبي  3161ثبؾٔگؽي گؽظيعٖ اقت.
اِؽٚؾٖ ػال ٖٚثؽ تأقيف ظأهىعٖ٘بي ظاؼٚقبؾي ٘ؽ ظأهىعٖ ثٗ ٌسبظ ؼنع  ٚتسٛالت ػظيُ ػٍّي العاَ ثٗ تأقيف ِؽاوؿ
تسميمبتي ّ٘ ٚچٕيٓ ثبتٛخٗ ثٗ ٔيبؾ خبِؼٗ ثٗ ضعِبت تطًًيتؽ العاَ ثٗ تأقيف  ٚؼاٖأعاؾي ؼنتٗ٘بي تطًًي ّٔٛظٖ اقت.
 -3فهسفّ تذٔيٍ تزَايّ (ارسضٓا ٔ تأرْا)
زفع قالِت أكبْ ِ ٚسيّ ؾٔعگي ٚي اؾ زمٛق ايٍي اِ ٚسكٛة ِينٛظ  ٚظؼ ؼنتٗ ظاؼٚقبؾي ٔيؿ ثبتٛخٗ ثٗ وبؼثؽظ٘بي
تؼييٓ وٕٕعٖ آْ ظؼ تأِيٓ قالِت خبِؼٗ ظؼ ؼاقتبي تسمك ػعاٌت اختّبػي ،ثؽ ِع ٔظؽ گؽفتٓ ايٓ زك اقبقي تأويع ِينٛظ.
ظأهّٕعاْ ِكٍّبْ  ٚايؽأي ظؼ نٕبضت ِسيّ ؾٔعگي  ٚظاؼ٘ٚب پيهمعَ ثٛظٖأع  ٚظؼ ايٓ ثؽٔبِٗ ثؽ ؼٚذ زبوُ ثؽ فؽٕ٘گ غٕي ٍِي
ظؼ ؾِيٕٗ٘بي الٍيُ نٕبقي  ٚخٕجٗ٘بي اضاللي ثطًٛو اضالق پؿنىي تأويع ظاؼظّ٘ .چٕيٓ اؾ ٔيبؾ٘بي اقبقي أكبٔٙب تّبيً
ثٗ ؼنع  ٚتؼبٌي اقت  ٚأكبٔٙب فطؽتب ِبٌت نٕبضت ثٙتؽ ضٍمت ٘كتٕعٌ .ػا ظؼ ايٓ ثؽٔبِٗ ثؽ افؿٚظْ اِالػبت ،ايدبظ ٔگؽنٙبي
الؾَ  ٚتمٛيت خٕجٗ پژ٘ٚهگؽي  ٚظقتيبثي ثٗ ٔٙبٔٙبي ضٍمت تٛخٗ ِينٛظ  ٚقؼي ِيگؽظظ ثب ثىبؼگيؽي نيٖ٘ٛبي خعيع ٚ
لعيُ تؼٍيُ  ٚتؽثيت ظؼ خٙت افؿايم لعؼت تفىؽ ،اقتمالي ،تًّيُگيؽي  ٚافؿايم تٛاْ زؽفٗاي فؽاگيؽٔعگبْ ثبتٛخٗ ثٗ ٔيبؾ٘بي
خبِؼٗ  ٚاٌٛٚيت٘بي ٍِي ثب ثٙؽٖگيؽي اؾ فؽاگيؽي ِعا َٚگبَ ثؽظانتٗ نٛظ.
 -4رسانت)(Mission
ِأِٛؼيت ايٍي تؽثيت ظأم آِٛضتگبٔي اقت وٗ ِيتٛإٔع ظؼ ٔظبَ٘بي ثٙعانتي  ٚتأِيٓ قالِت  ٚآِٛؾني ،پژ٘ٚهي،
ثؽٔبِٗؼيؿي  ٚضعِبتي ِؽث ِٛثٗ ظاؼ٘ٚب أدبَ ٚظيفٗ وٕٕع ثب تؽثيت ايٓ ٔيؽ٘ٚب تأِيٓ قالِتي پيهؽفت ضٛا٘ع ظانتّ٘ .چٕيٓ ثب
اقتفبظٖ اؾ ِتع٘ب  ٚتىٕيىٙبي خعيع قبضت ظاؼ ٚ ٚاؼائٗ ِهبٚؼٖ ثٗ تهطيى ظؼِبْ  ٚپيهگيؽي اؾ ثيّبؼي٘ب وّه ِينٛظ .ثطٛؼ
وٍي ايٓ ؼنتٗ ثؽ ضالليتٛٔ ،آٚؼي ،وبؼ گؽ٘ٚي  ٚاضالق زؽفٗاي ٔيؿ تأويع ظاؼظ.
 -5چطى اَذاس)(Vision
ظؼ يه ظٔيبي ظؼ زبي تغييؽ  ٚتسٛي  ٚپيهؽفت ،ظأم آِٛضتٗ ظاؼٚقبؾي ٔمم ِؤثؽ  ٚوبؼآِعي ظؼ اؼتمبي قطر ػٍّي ظؼ ِمطغ
آِٛؾل  ٚپژ٘ٚم  ٚپبقطگٛيي ثٗ ٔيبؾ٘بي ظؼ زبي تسٛي ضعِبت ثٙعانتي خبِؼٗ ؼا ثب ّ٘ىبؼي قبيؽ ِتطًًيٓ گؽ ٖٚپؿنىي
ضٛإ٘ع ظانت .اِيع ِي ؼٚظ ثب اخؽاي ِٛفك ايٓ ثؽٔبِٗ آِٛؾني قطر ػٍّي ظؼ ايٓ ؼنتٗ اؼتمب يبفتٗ  ٚظؼ زع اقتبٔعاؼظ٘بي
ثيٓاٌٍٍّي ثبنع  ٚوهٛؼ  ٚخبِؼٗ ؼا ثب پيهؽفت٘بي ػٍّي ظٔيب ّ٘بٕ٘گ ّٔبيعِ .طبثك اقتبٔعاؼظ٘بي ثيٓاٌٍٍّي ،ظوتؽ ظاؼٚقبؾ
ثبيع خبيگبٖ٘بي ٚالؼي ضٛظ ؼا ظؼ زٍمٗ ظؼِبْ خبِؼٗ وكت ّٔبيعٌ .ػا اِيع ِيؼٚظ وٗ ايٓ ؼنتٗ ثتٛأع الالً ظؼ ظٖ قبي آيٕعٖ
خبيگبٖ ٚالؼي ضٛظ ؼا اؾ ٌسبظ ؼفغ ٔيبؾ٘بي زؽف ٚاثكتٗ ظؼ قطر ٍِي  ٚزتي ثيٓاٌٍٍّي وكت ّٔبيع.
 -6اْذاف كهي)(Aims

اؾ ظأم آِٛضتگبْ ايٓ ؼنتٗ أتظبؼ ِيؼٚظ اِالػبت ػِّٛي وبفي ظؼ خٕجٗ٘بي ِطتٍف ػٍ َٛظاؼٚيي ظانتٗ ٔ ٚيبؾ٘بي خبِؼٗ ؼا
ظؼ ايٓ اؼتجبِ زً ّٔبيع .ا٘عاف وٍي ايٓ ؼنتٗ ػجبؼتٕع اؾ:
اٌف) ثؽآٚؼظْ ٔيبؾ٘بي ػِّٛي آِٛؾني  ٚپژ٘ٚهي ثؽاي ف ُٙثٙتؽ ػٍُ ظاؼٚقبؾي  ٚػٛاًِ ِؽتجّ ثب ايٓ ػٍُ
ة) آنٕبيي ثب پژ٘ٚم٘بي ػٍّي  ٚػٍّي ظؼ زيطٗ ػٍ َٛظاؼٚيي
ج) افؿايم ِٙبؼت٘ب  ٚآگب٘ي٘ب ظؼ ضًٛو
 نٕبضت وبًِ ضًٛييبت ظاؼ٘ٚبي ِٛخٛظ ظؼ فبؼِبوٛپٗ ظاؼٚئي تٛأبيي اظاؼٖ ظاؼٚضبٔٗ٘بي ػِّٛي  ٚتطًًي  ٚؼإّ٘بيي ثيّبؼاْ ِ ٚهبٚؼٖ پؿنىبْ ظؼ اقتفبظٖ ظؼقت اؾ ظاؼ٘ٚب قبضت ظاؼ٘ٚب ِٛ ٚاظ آؼايهي ثٙعانتي ظؼ زع ظاؼٚضبٔٗ قبضت ظاؼ٘ٚب ِٛ ٚاظ آؼايهي ثٙعانتي ظؼ يٕؼت وٕتؽي وّي  ٚويفي ظاؼ٘ٚب ِٛ ٚاظ غػايي  ٚآؼايهي ثٙعانتي پيهگيؽي اؾ قّيت  ٚػٛاؼٌ خبٔجي ظاؼ٘ٚب  ٚاِالع ؼقبٔي ظاؼ٘ٚب آنٕبيي ثب ِؽاخغ  ٚؼفؽٔف٘بي ظاؼٚقبؾي  ٚػٍ َٛظاؼٚيي تٛاْ نٕبضت  ٚثؽٔبِٗ ؼيؿي ثؽاي زً ِكبئً ِؽتجّ ثب ظاؼ ٚ ٚقالِت ظؼ قطر ٍِي فؽٕ٘گ٘ب  ٚػمبئع خٛاِغ گٔٛبگْٛ اِٛؼ پژ٘ٚهي  ٚآِٛؾني ِسيّ پيؽاِ ْٛضٛيم تسىيُ اضالق زؽفٗايَ -7قص داَصآيٕختگاٌ در تزَايّ آيٕسضي
ٔمم٘بي ظأمآِٛضتگبْ ايٓ ؼنتٗ ػجبؼتٕع اؾ:
 )3ضعِبتي
ِ )2عيؽيتي
ِ )1هبٚؼٖاي  ٚآِٛؾني
 )4پژ٘ٚهي
ٔ -8ظايف دزفّاي داَصآيٕختگاٌ
در َقص خذياتي ييتٕاَُذ در
 ) 3ظاؼٚضبٔٗ نٙؽي ثٗ ػٕٛاْ ِكئٛي وٗ ثؽ زكٓ اخؽاي اِٛؼ ٔكطٗ پيچي  ٚؼإّ٘بئي ِتمبَيبْ ضعِبت ظاؼٚئي ٔظبؼت ظاؼظ،
اؼائٗ ضعِبت ّٔبيٕع.
 )2ظاؼٚضبٔٗ ثيّبؼقتبٔي ثٗ ػٕٛاْ ِكئٛي فٕي وٗ ثؽ زكٓ اخؽاي اِٛؼ ٔكطٗ پيچي  ٚتأِيٓ ظاؼ٘ٚبي ثطم٘بي ِطتٍف
ثيّبؼقتبْ  ٚؼإّ٘بئي ِتمبَيبْ ضعِبت ظاؼٚئي ٔظبؼت ظاؼظ ،اؼائٗ ضعِت ّٔبيٕع.

در َقص يطأرِاي ٔ آيٕسضي ييتٕاَُذ
 ) 3ظؼ ظاؼٚضبٔٗ اػُ اؾ نٙؽي  ٚثيّبؼقتبٔي ظؼ أتطبة ًِ ٚؽف يسير ظاؼ٘ٚب ثٗ ثيّبؼاْ  ٚپؿنىبْ وّه ّٔبيٕع
 )2ثب اؼائٗ اِالػبت يسير ثٗ پؿنه  ٚثيّبؼ ثبػث وب٘م ػٛاؼٌ قّي  ٚخبٔجي ظاؼ٘ٚب گؽظٔع
در َقص يذيزيتي ييتٕاَُذ
 )3ظؼ قبؾِبٔٙب ِ ٚؤقكبت ظاؼٚئي ثٗ ػٕٛاْ ِعيؽ فؼبٌيت ّٔبيٕع
 )2ظؼ وٍيٗ اِٛؼ ِؽث ِٛثٗ ظاؼ ٚاػُ اؾ اؼتجبِ ثب وبؼضبٔٗ٘بي ظاؼٚقبؾي يب ظيگؽ ِؽاوؿ تٌٛيع ظاؼ ٚ ،ٚنجىٗ٘بي ثٙعانتي ظؼ قطر
اخؽائي ٔ ٚظبؼتي اؼائٗ ضعِبت ّٔبيٕع.
 )1ظؼ وبؼضبٔٗ٘بي ظاؼٚقبؾي ثؽ قبضت  ٚوٕتؽي ظاؼ٘ٚب ثٗ ػٕٛاْ ِكئٛي فٕي ٔظبؼت ّٔبيٕع.
در َقص پژْٔطي ييتٕاَُذ
 )3ثبتٛخٗ ثٗ ا٘عاف ؼنتٗ ،ثب ِطبٌؼٗ پيؽأِٛي ظؼ ضًٛو اٌگٛي ًِؽف ظاؼٛٔ ٚ ٚع ثيّبؼي٘بي ِٕطمٗ فؼبٌيت ،ثٗ افؿايم قطر
آگب٘ي پؿنىبْ ظؼ آْ ِٕطمٗ ِهطى وّه ّٔبيع.
 )2ظؼ ثطم ٘بي پژ٘ٚهي نبًِ ِؽاوؿ تسميمبتي ّ٘ ٚچٕيٓ تسميك  ٚتٛقؼٗ وبؼضبٔٗ٘بي ظاؼٚقبؾي اؼائٗ ضعِبت ّٔبيع.
 -9استزاتژيٓاي تذٔيٍ تزَايّ:
ايٓ ثؽٔبِٗ ِجتٕي اقت ثؽ اقتؽاتژي تٍفيمي (ظأهد ٛيب اقتبظ ِسٛؼي ثؽزكت ٔٛع ظؼـ  ٚنؽايّ) ،اقتفبظٖ اؾ فٕ ْٛخعيع
يبظگيؽي  ٚيبظ ظ٘ي  ٚپژ٘ٚم ،آِٛؾل ظؼ ِسيّ وبؼ ٚالؼي ،تسٍيً ٚظبيف زؽفٗاي آيٕعٖ نٕبضت ػٍ ٚ َٛاثؿاؼ٘ب  ٚتىٕيىٙبي
تطًًي خعيع.
ّ٘چٕيٓ ظؼ ايٓ ثؽٔبِٗ ثؽزكت نؽايّ اؾ فٕٔٛي ٔظيؽ وبؼ  ٚتّؽيٓ ػٍّي ظؼ ِسيّ آؾِبيهگبٖ  ٚفيٍع ،وبؼ ظؼ گؽٙ٘ٚبي وٛچهِ ،ؽذ
 ٚزً ِكئٍٗ ،نيٖ٘ٛبي آِٛؾني ٚModularضٛظآِٛؾي ،اقتفبظٖ اؾ وبِپيٛتؽ ،قطٕؽأي ،اؼائٗ قّيٕبؼ  ٚفؼبٌيت٘بي آِٛؾني
ٔظؽي تٛقّ فؽاگيؽٔعٖevidence based approachٚdemonstrationوٗ ثيهتؽ ظؼ ثطم آِٛؾنٙبي ثبٌيٕي  ٚوبؼٚؼؾي٘ب ثىبؼ ِيؼٚظ
اقتفبظٖ ضٛا٘ع نع.
 -11ضزايط ٔ َذِٕ پذيزش داَطجٕ:
پػيؽل ظأهد ٛاؾ ِؽيك آؾِ ْٛقؽاقؽي  ٚثٗ يٛؼت ِتّؽوؿ ضٛا٘ع ثٛظ.
 -11رضتّ ْاي يطاتّ در داخم كطٕر:
ؼنتٗاي ِهبثٗ تأقيف ٔهعٖ اقت.
 -12رضتّ ْاي يطاتّ در خارج اس كطٕر:
ايٓ ؼنتٗ ظؼ ِمبِغ ِطتٍف اػُ اؾ ٌيكبٔف ،فٛق ٌيكبٔف  ٚظوتؽي ظؼ ضبؼج اؾ وهٛؼ ٚخٛظ ظاؼظ.
 -13ضزايط يٕردَياس تزاي راِ اَذاسي رضتّ:
ِجك َٛاثّ نٛؼاي ٔظبؼت ،اؼؾنيبثي  ٚگكتؽل ظأهگبٖ ٘بي ػٍ َٛپؿنىي وهٛؼ ِيثبنع.
 -14يٕارد ديگز (تٕرسيّ) َذارد
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تعذاد كم ٔادذْاي درسي:

ٔ 219ادذ
ٚ 22ازع

ظؼٚـ ػِّٛي:
ظؼٚـ ػٍ َٛپبيٗ:

ٚ 55ازع

ظؼٚـ اضتًبيي:

ٚ 301ازع

ٚازع٘بي وبؼآِٛؾي:
ٚازع٘بي وبؼآِٛؾي ظؼ ػؽيٗ:
ٚازع٘بي پبيبْ ٔبِٗ:

ٚ 6ازع
ٚ 32ازع
ٚ 5ازع

جذأل درٔص دٔرِ دكتزي عًٕيي دارٔساسي
انف  :جذٔل درٔص عًٕيي

ؼظيف
3
2
1
4
5
6
1
5
9
30

ٔبَ ظؼـ
ظ ٚظؼـ اؾ ظؼٚـ ِجبٔي ٔظؽي اقالَ*
يه ظؼـ اؾ ظؼٚـ اضالق اقالِي*
يه ظؼـ اؾ ظؼٚـ أمالة اقالِي*
يه ظؼـ اؾ ظؼٚـ تبؼيص  ٚتّعْ اقالِي*
يه ظؼـ اؾ ظؼٚـ آنٕبيي ثب ِٕبثغ اقالِي*
اظثيبت فبؼقي
ؾثبْ أگٍيكي ػِّٛي
تؽثيت ثعٔي ()3
تؽثيت ثعٔي ()2
خّؼيت  ٚتٕظيُ ضبٔٛاظٖ
خّغ

قبػبت ظؼٚـ
ٔظؽي ػٍّي خّغ
65
65
14
14
14
14
14
14
14
14
53
53
53
53
14
14
14
14
14
14

تؼعاظ ٚازع
4
2
2
2
2
1
1
3
3
2
22

پيم ٔيبؾ
5
-

· تػوؽ :گػؼأعْ ايٓ ظؼٚـ ِطبثك ػٕبٚيٓ ظؼٚـ ػِّٛي ِؼبؼف اقالِي ًِٛة خٍكٗ ِٛ 542ؼش  51/4/21نٛؼاي ػبٌي
أمالة فؽٕ٘گي (خعٚي ؾيؽ) ِيثبنع.

گؽايم

ِ -3جبٔي
ٔظؽي
اقالَ

 -2اضالق
اقالِي

ظؼٚـ
ػِّٛي
ِؼبؼف  -1أمالة
اقالِي اقالِي

قبػت
ػٍّي

وع ظؼـ
033

ػٕٛاْ ظؼـ
أعيهٗ اقالِي ِ( 3جعاء ِ ٚؼبظ)

ٚازع
2

ٔظؽي
14

032

أعيهٗ اقالِي ٔ( 2جٛت  ٚاِبِت)

2

14

14

031

أكبْ ظؼ اقالَ

2

14

14

034
023

زمٛق اختّبػي  ٚقيبقت ظؼ اقالَ
فٍكفٗ اضالق (ثب تىيٗ ثؽ ِجبزث تؽثيتي)

2
2

14
14

14
14

022

اضالق اقالِي (ِجبٔي ِ ٚفب٘يُ)

2

14

14

021

آييٓ ؾٔعگي (اضالق وبؼثؽظي)

2

14

14

024

ػؽفبْ ػٍّي اقالَ
أمالة اقالِي ايؽاْ

2

14

14

2

14

14

013
آنٕبيي ثب لبٔ ْٛاقبقي خّٛٙؼي

خّغ
14

پيم ٔيبؾ

 -4تبؼيص ٚ
تّعْ
اقالِي
 -5آنٕبيي
ثب ِٕبثغ
اقالِي

012

اقالِي ايؽاْ

2

14

14

011
043

أعيهٗ قيبقي اِبَ ضّيٕي (ؼٖ)
تبؼيص فؽٕ٘گ  ٚتّعْ اقالِي

2
2

14
14

14
14

042

تبؼيص تسٍيٍي يعؼ اقالَ

2

14

14

041
053

تبؼيص اِبِت
تفكيؽ َِٛٛػي لؽآْ

2
2

14
14

14
14

052

تفكيؽ َِٛٛػي ٔٙحاٌجالغٗ
خّغ

2
320

14
405

14
405

ب  -جذٔل درٔص عهٕو پايّ دٔرِ دكتزي عًٕيي دارٔساسي
تؼعاظ ٚازع
وع
ٔبَ ظؼـ
ظؼـ
ؼيبَيبت
03
فيؿيه ظؼ ظاؼٚقبؾي ٔظؽي
02
فيؿيه ظؼ ظاؼٚقبؾي ػٍّي
01
نيّي ػِّٛي ٔظؽي
04
نيّي ػِّٛي ػٍّي
05
ثيٌٛٛژي ٌِٛىٌٛي  ٚژٔتيه
06
تهؽير ٔظؽي  ٚػٍّي
01
ثبفت نٕبقي ٔظؽي  ٚػٍّي
05
نيّي تدؿيٗ ٔظؽي
09
نيّي تدؿيٗ ػٍّي
30
نيّي آٌي ٔ 3ظؽي
33
نيّي آٌي  3ػٍّي
32
نيّي آٌي ٔ 2ظؽي
31
نيّي آٌي  2ػٍّي
34
ثيٛنيّي پبيٗ ٔظؽي
35
ثيٛنيّي پبيٗ ػٍّي
36
فيؿيٌٛٛژي 3
31
فيؿيٌٛٛژي ٔ 2ظؽي
35
فيؿيٌٛٛژي  2ػٍّي
39
وّه٘بي اٌٚيٗ  ٚآنٕبيي ثب ٚقبئً
پؿنىي
20
ِيىؽٚة نٕبقي ٔظؽي
23
ِيىؽٚة نٕبقي ػٍّي
22
ٚيؽٚـ نٕبقي
21
أگً نٕبقي  ٚلبؼچ نٕبقي
ٔظؽي
24
أگً نٕبقي  ٚلبؼچ نٕبقي
ػٍّي
25
26
21

ايّٕي نٕبقي ٔظؽي
ايّٕي نٕبقي ػٍّي

ٔظؽي ػٍّي
1
2
3
4
2
2
0/5
3
0/5
3
2
2
1
3
1
3
1
3
4
4
3
3
1

3

قبػبت ظؼٚـ
قبػت
قبػت
ػٍّي
ٔظؽي
53
14
14
65
64
14
31
31
31
31
14
64
53
14
53
14
53
14
64
64
14
31
53

3

نيّي ػِّٛي
نيّي ػِّٛي
نيّي ػِّٛي
نيّي ػِّٛي
نيّي آٌي 3
نيّي آٌي 3
تهؽير
فيؿيٌٛٛژي ٔ ُ٘ -3يبؾ ثيٛنيّي
فيؿيٌٛٛژي ٔ ُ٘ -3يبؾ ثيٛنيّي

2
1
3
3

ثيٌٛٛژي ٌِٛىٌٛي  ٚژٔتيه
ثيٌٛٛژي ٌِٛىٌٛي  ٚژٔتيه
ّ٘ؿِبْ ثب ِيىؽٚة نٕبقي

1

ثيٌٛٛژي ٌِٛىٌٛي

14

3

14

1
3

ثيٌٛٛژي ٌِٛىٌٛي  ٚژٔتيه
ِيىؽٚة نٕبقي  ٚأگً نٕبقي
 ٚلبؼچ نٕبقي
ِيىؽٚة نٕبقي  ٚأگً نٕبقي

14
14

3

31

1

53
3

1

تؼعاظ
ٚازع
1
2
3
4
2
2
3/5
3/5
2
2
1
3
1
3
1
3
4
4
3

53
3

پيم ٔيبؾ
-

25

ايٛي ضعِبت ثٙعانتي
خّغ

3
44

31

 ٚلبؼچ نٕبقي
-

3
55

34

تػوؽ :ظؼٚـ ػٍّي ّ٘ؿِبْ ثب ظؼٚـ ٔظؽي ِؽث ِٗٛاؼائٗ ِينٔٛع  ٚظأهدِ ٛدبؾ ثٗ گػؼأعْ ظؼٚـ ػٍّي لجً اؾ ظؼٚـ ٔظؽي
ِؽثّٔ ِٗٛيثبنع.

ج  -جذٔل درٔص اختصاصي دٔرِ دكتزي عًٕيي دارٔساسي
تؼعاظ ٚازع
وع
ٔبَ ظؼـ
ظؼـ
ؼٚأهٕبقي *
29
خبِؼٗ نٕبقي ِ ٚؽظَ نٕبقي*

ٔظؽي ػٍّي
2

2
2
2

10
13
12
11
14
15
16
11
15
19
40
43
42
41
44
45

(فؽٕ٘گ  ٚخبِؼٗ)
ثيٛنيّي ثبٌيٕي
گيب٘بْ ظاؼٚئي ٔظؽي
گيب٘بْ ظاؼٚئي ػٍّي
فبؼِبوٛگٕٛؾي 3
فبؼِبوٛگٕٛؾي ٔ 2ظؽي
فبؼِبوٛگٕٛؾي  2ػٍّي
اضالق ظؼ ظاؼٚقبؾي
نيّي ظاؼٚئي 3
نيّي ظاؼٚئي 2
نيّي ظاؼٚئي 1
ظاؼٚنٕبقي 3
ظاؼٚنٕبقي ٔ 2ظؽي
ظاؼٚنٕبقي  2ػٍّي
قُ نٕبقي ٔظؽي
قُ نٕبقي ػٍّي

46
41
45
49
50
53

وٕتؽي ِكِّٛيت
فيؿيىبي فبؼِبقي 3
فيؿيىبي فبؼِبقي 2
فبؼِبقيٛتيىف ِ 3معِبت
فبؼِبقيٛتيىف ( 2خبِعات) ٔظؽي
فبؼِبقيٛتيىف ( 2خبِعات) ػٍّي
فبؼِبقيٛتيىف 1

2
2
2
2
1

52

(ِبيؼبت  ٚتؿؼيمي) ٔظؽي
فبؼِبقيٛتيىف 1

1

51
54

(ِبيؼبت  ٚتؿؼيمي) ػٍّي
فبؼِبقيٛتيىف 4

قبػبت ظؼٚـ
قبػت
ٔظؽي
14

14
14
14
3

2
1

14
14
53

2
3
1
1
1
4
4

65
31
53
53
53
65
65

3
2

14
14

2

65
14
14
14
14
53

3

14

53

3
2

قبػت
ػٍّي

14
14

خّغ
ٚازع
2

پيم ٔيبؾ
-

2
2
2
3
2
1
2
3
1
1
1
4
4
3
2
2

ثيٛنيّي پبيٗ
گيب٘بْ ظاؼٚئي
فبؼِبوٛگٕٛؾي 3
فبؼِبو ٛگٕٛؾي 3
نيّي آٌي  ٚفبؼِبوٌٛٛژي
نيّي ظاؼٚئي 3
نيّي ظاؼٚئي 3
فيؿيٌٛٛژي  ٚ 2ثيٛنيّي پبيٗ
ظاؼٚنٕبقي 3
ظاؼٚنٕبقي 3
ظاؼٚنٕبقي 2
ظاؼٚنٕبقي 2
قُ نٕبقي ،ظاؼٚنٕبقي،
وّه٘بي اٌٚيٗ
ؼيبَيبت
فيؿيىبي فبؼِبقي 3
فبؼِبقيٛتيىف 3
فبؼِبقيٛتيىف 3

1

فبؼِبقيٛتيىف 3

3
2

فبؼِبقيٛتيىف 3
فبؼِبقيٛتيىف 3

2
2
2
2
1
3

* ايٓ ظؼٚـ ثٗ ػٕٛاْ ظؼٚـ غيؽ ايٍي)(Non coreظؼ ٔظؽ گؽفتٗ نعٖ اقت ظأهدِ ٛيتٛأع ثؽزكت ِمعٚؼات ظأهىعٖ ٔ ٚظؽ
اقتبظ ؼإّ٘بي پبيبْٔبِٗ ايٓ ظؼٚـ يب ِؼبظي ٚازع٘بي آْ اؾ ظؼٚـ خعٚي اضتيبؼي ؼا ثگػؼأع.
تػوؽ :ظؼٚـ ػٍّي ّ٘ؿِبْ ثب ظؼٚـ ٔظؽي ِؽث ِٗٛاؼائٗ ِينٔٛع  ٚظأهدِ ٛدبؾ ثٗ گػؼأعْ ظؼٚـ ػٍّي لجً اؾ ظؼٚـ ٔظؽي
ِؽثّٔ ِٗٛيثبنٕع.

ج)جذٔل درٔص اختصاصي دٔرِ دكتزي عًٕيي دارٔساسي

تؼعاظ ٚازع
وع
ظؼـ

ٔبَ ظؼـ
فبؼِبقيٛتيىف 4

55

(ٔيّٗ خبِعات) ػٍّي
فبؼِبقيٛتيىف 5

56

(قيكتُ٘بي ٔٛيٓ) ٔظؽي
فبؼِبقيٛتيىف 5

51
55
59
60
63
62
61

ٔظؽي ػٍّي

قبػبت ظؼٚـ
قبػت
ٔظؽي

3

2

قبػت
ػٍّي

ٚازع

پيم ٔيبؾ

14

3

فبؼِبقيٛتيىف 3

2

فبؼِبقيٛتيىف 4

3
2
1
1
1
1
1

فبؼِبقيٛتيىف 4
فبؼِبقيٛتيىف 4
ظاؼٚنٕبقي  ٚ 2فيؿيٌٛٛژي 2
ظاؼ ٚظؼِبٔي 3
ظاؼ ٚظؼِبٔي 2
ؼيبَيبت
ؾثبْ ػِّٛي
ؾثبْ تطًًي
ؾثبْ تطًًي
ؼيبَي ،آِبؼ ؾيكتي  ٚوبؼ ثب
ثكتٗ٘بي آِبؼي ،فبؼِبقيٛتيىف
 ٚ 5ظاؼٚنٕبقي 2
ايّٕي نٕبقي
ثيٛتىٌٕٛٛژي ظاؼٚئي  ٚثيٌٛٛژي
ٌِٛىٌٛي  ٚژٔتيه
ِيىؽٚة نٕبقي ٚ
فبؼِبقيٛتيىف  3تب 4
ِيىؽٚة نٕبقي ٚ
فبؼِبقيٛتيىف  3تب 4
نيّي ػِّٛي ،نيّي تدؿيٗ ٚ
ؼٚل٘بي آٔبٌيؿ ظقتگب٘ي
نيّي ػِّٛي ،نيّي تدؿيٗ ٚ
ؼٚل٘بي آٔبٌيؿ ظقتگب٘ي

2

ؼيبَيبت

3
1
3
1
301

ؼيبَيبت
نيّي تدؿيٗ  ٚنيّي آٌي
نيّي تدؿيٗ  ٚنيّي آٌي
ثيٌٛٛژي ٌِٛىٌٛي  ٚژٔتيه

14

(قيكتُ٘بي ٔٛيٓ) ػٍّي
فؽآٚؼظٖ٘بي آؼايهي  -ثٙعانتي
ظاؼ ٚظؼِبٔي ثيّبؼيٙب 3
ظاؼ ٚظؼِبٔي ثيّبؼيٙب 2
ظاؼ ٚظؼِبٔي ثيّبؼيٙب 1
ِعيؽيت  ٚالتًبظ ظؼ ظاؼٚقبؾي
ؾثبْ تطًًي
ٚاژٖ نٕبقي ظؼ ظاؼٚقبؾي ٚ
پؿنىي
ِٛاظ ضٛؼاوي  ٚؼژيُ ٘بي ظؼِبٔي

2
1
1
1
2
2

14
53
53
53
14
14

2
1

14
53

2
1

66
61

ثيٛفبؼِبقي  ٚفبؼِبوٛويٕتيه
فؽآٚؼظٖ٘بي ثيٌٛٛژيه

1
2

53
14

1
2

65

وهت قٌٍٛي

3

31

3

69

وٕتؽي ِيىؽٚثي ظاؼ٘ٚب ٔظؽي

2

14

2

10

وٕتؽي ِيىؽٚثي ظاؼ٘ٚب ػٍّي
وٕتؽي فيؿيىٛنيّيبيي ظاؼ٘ٚب
ٔظؽي
وٕتؽي فيؿيىٛنيّيبيي ظاؼ٘ٚبي
ػٍّي
آِبؼ ؾيكتي  ٚوبؼ ثب ثكتٗ٘بي
آِبؼي ٔظؽي
آِبؼ ؾيكتي  ٚوبؼ ثب ثكتٗ٘بي
آِبؼي ػٍّي
ؼٚل٘بي آٔبٌيؿ ظقتگب٘ي ٔظؽي
ؼٚل ٘بي آٔبٌيؿ ظقتگب٘ي ػٍّي
ثيٛتىٌٕٛٛژي ظاؼٚيي
خّغ وً

64
65

13
12
11
14
15
16
11

3

خّغ

14

3
2

14
14

3
2

14

1

14
53

3
1
59

2
14

3

14
53

34

3

3

تػوؽ :ظؼٚـ ػٍّي ّ٘ؿِبْ ثب ظؼٚـ ٔظؽي ِؽث ِٗٛاؼائٗ ِينٔٛع  ٚظأهدِ ٛدبؾ ثٗ گػؼأعْ ظؼٚـ ػٍّي لجً اؾ ظؼٚـ ٔظؽي
ِؽثّٔ ِٗٛيثبنع.

د  -جذٔل ٔادذْاي كارآيٕسي ،كارآيٕسي در عزصّ ٔ پاياٌ َايّ دٔرِ دكتزي عًٕيي دارٔساسي
تؼعاظ ٚازع
ٔبَ ظؼـ
وع ظؼـ
وبؼآِٛؾي ظاؼٚضبٔٗ نٙؽي
*15
وبؼآِٛؾي ظاؼٚضبٔٗ ثيّبؼقتبٔي
19
وبؼآِٛؾي ِمعِبتي يٕؼت
50
وبؼآِٛؾي ظؼ ػؽيٗ ظاؼٚضبٔٗ
نٙؽي
53

52
51
54
55

ٔظؽي ػٍّي

وبؼآِٛؾي ظؼ ػؽيٗ ثيّبؼقتبٔي ٚ
يب وبؼآِٛؾي ظؼ ػؽيٗ يٕؼت
پبيبْ ٔبِٗ 3
پبيبْ ٔبِٗ 2
پبيبْ ٔبِٗ 1
خّغ وً

قبػت
ٔظؽي

قبػبت ظؼٚـ
قبػت
قبػت وبؼآِٛؾي ظؼ تؼعاظ
قبػت
ٚازع
ػؽيٗ
ػٍّي وبؼآِٛؾي
2
302
2
302
2
302

2
2
4
5

6

106

6

106

6
2
2
4
26

32

* وبؼآِٛؾي ظاؼٚضبٔٗ نٙؽي ظؼ تؽِٙبي  1يب  5اؼائٗ نٛظ.
** پف اؾ گػؼأعْ ٚ 340ازع ظأهدِ ٛدبؾ ثٗ اضػ ٚازع٘بي پبيبْ ٔبِٗ ِيثبنع.

د  -جذٔل درٔص اختياري دٔرِ دكتزي عًٕيي دارٔساسي
تؼعاظ ٚازع
وع
ظؼـ
56
51
55
59
90
93
92
91
94

ٔبَ ظؼـ
نيّي آٌي 1
نيّي ظاؼٚئي
ؼٚل٘بي آٔبٌيؿ ظقتگب٘ي 2
ظاؼٚقبؾي ٘كتٗاي (ؼاظيٛ
فبؼِبقي)
تدؿيٗ  ٚوٕتؽي ِٛاظ ظاؼٚئي
پٍيّؽ  ٚوبؼثؽظ آْ ظؼ ظاؼٚقبؾي
فبؼِبقٛتيىف 6
ثيٛفبؼِبقي  ٚفبؼِبوٛويٕتيه
ِعي قبؾي ظؼ فبؼِبوٛويٕتيه

ٔظؽي ػٍّي
1
3
2
2
1
2
2
3

قبػبت ظؼٚـ
قبػت
ٔظؽي
53

قبػت
ػٍّي
14

14
14
53
14
14

2
3

31

65
14

خّغ
ٚازع
1
3
2
2
1
2
2
2
2

پيم ٔيبؾ

نيّي ظاؼٚيي ٚ
ظاؼٚنٕبقي 2

پيم ٔيبؾ
ظاؼٚنٕبقي 2
ظاؼ ٚظؼِبْ ثيّبؼيٙب 1
فبؼِبقيٛتيىف  3تب 1
ظاؼ ٚظؼِبْ -1وبؼآِٛؾي
ظاؼٚضبٔٗ نٙؽي
ظاؼ ٚظؼِبْ 1
ُ٘ ٔيبؾ وبؼآِٛؾي يٕؼت
گػؼأعْ ٚ 340ازع وبفي اقت

95
96
91
95

فؽآٚؼظٖ٘بي آؼايهي ثٙعانتي
اِالع ؼقبٔي ظاؼٚئي ِ ٚكِّٛيت
ظاؼٚنٕبقي ثبٌيٕي
وهت قٍٛي٘بي گيب٘ي ٔظؽي

99
300
303

وهت قٍٛي٘بي گيب٘ي ػٍّي
نيّي گيب٘ي
ِت قٕتي ِ ٚت ِىًّ
خّغ

3
2
2
2

53
14
14
3

2
2

14

14
14
14

3
2
2
2
2
2
2
ٚ 12ازع

فبؼِبوٛگٕٛؾي 2
وهت قٍٛي٘بي
گيب٘ي ٔظؽي
فبؼِبوٛگٕٛؾي 2 ٚ 3

الؾَ ثٗ تَٛير اقت َّٓ اؼائٗ قؽفًً ثؽضي اؾ ظؼٚـ وٗ لبثً اؼائٗ ظؼ وٍيٗ ظأهىعٖ٘بي ظاؼٚقبؾي ِيثبنع ،قؽفًً ثؽضي
ظؼٚـ ظيگؽ ثب ػٕبيت ثٗ اِىبٔبت ٚ ٚخٛظ ِتطًى ظؼ ٘ؽ ظأهىعٖ ثٗ اضتيبؼ آْ ظأهىعٖ گػاؼظٖ نعٖ اقت.

فصم سٕو
يطخصات درٔص

َاو درص :رياضيات
ٔٛع ٚازعٔ :ظؽي

وع ظؼـ03 :

پيم ٔيبؾ- :
اْذاف كهي:
آنٕبئي ظأهدٛيبْ ثب ِفب٘يُ اٌٚيٗ ؼيبَيبت
آنٕبئي ظأهدٛيبْ ثب ايٛي ؼٚاثّ  ٚلُبيبي ؼيبَيبت
ايدبظ تٛاْ ػٍّي ظأهدٛيبْ ظؼ تسٍيً ِكبئً التًبظي ِعيؽيت  ٚزكبثعاؼي  ٚثبؾؼگبٔي
ضزح درص:
اقتفبظٖ اؾ ؼٚل٘بي ِطتٍف قبضتظاؼ  ٚتأثيؽ ػٛاًِ ِطتٍف ثؽ آْ ٔيبؾِٕع پيمآگٙي  ٚاِالػبت وبفي اؾ ِجبزث ؼيبَيبت ظاؼظ ٌػا
ظؼ ايٓ ظؼـ ٔس ٖٛثىبؼگيؽي ِؼبظالت ؼيبَي  ٚفؽَيٗ٘بي آْوٗ اؼتجبِ ِكتميُ ثب ظاؼٚقبؾي ظاؼظ آِٛؾل ظاظٖ ِينٛظ.
Learning outcomes

ظأهد ٛثبيع ِفب٘يُ اٌٚيٗ ِدّٛػٗ٘ب ؼا ثعأع
ظأهد ٛثبيع أٛاع تٛاثغ ؼا ثعأع
ظأهد ٛثبيع تؼؽيف  ٚضٛاو زع ؼا ثعأع
ظأهد ٛثبيع ِهتك  ٚظيفؽأكيً ؼا تؼؽيف ّٔبيع
ظأهد ٛثبيع وبؼثؽظ ِهتك  ٚظيفؽأكيً ؼا ثعأع
ظأهد ٛثبيع تبثغ اٌٚيٗ  ٚأتگؽاي ؼا ثعأع
يذتٕا:
ِ )3دّٛػٗ٘بِ :فب٘يُ اٌٚيٗ ايٛي  ٚػٍّيبت ايٍي ؼٚي ِدّٛػٗ٘ب ِدّٛع٘بي ػعظي.
 )2ظقتگب٘ٙبي ِطتًبت :ظوبؼتي  ٚلطجي.
 )1ؼٚاثّ تٛاثغ :ؼاثطٗ أٛاع ؼاثطٗ٘ب تٛاثغ تؽويجبتي تٛاثغ أٛاع تٛاثغ ضّ تبثغ ِؼىٛـ تٛاثغ ايٍي ّٔٛظاؼ تٛاثغ.
ِ )4جبزث زب نيٗ :لعؼ ِطٍك خؿء يسير آٔبٌيؿ تؽويجي (تجعيً تؽتيت  ٚتؽويت) ثكّ ظ ٚخٍّٗاي ٔيٛتٓ فؽِٛي ؼنع ظٔجبٌٗ٘ب ٚ
أٛاع ضٛاو آٔٙب.
 )5زع  ٚپيٛقتگي :تؼؽيف  ٚضٛاو زع تٛاثغ زع ظؼ ثئٙبيت وٛچىٙب تمٛيُ لٛـ ػعظ eپيٛقتگي.
ِ )6هتك  ٚظيفؽأكيً :تؼؽيف ِهتك  ٚظيفؽأكيً تؼجيؽ ٕ٘عقي خجؽ ِ ٚهتك ِثٍثبت ِتٛاٌي فؽِٛي٘بي ِهتكگيؽي
ؼٚل٘بي ِسبقجٗ ظيفؽأكيً.
 ) 1وبؼثؽظ ِهتك  ٚظيفؽأكيً :ؼٔٚع يؼٛظي ٔ ٚؿٌٚي تبثغ ِبوؿيُّ ِ ٚيٕيُّ تٛاثغ ضّ ِّبـ  ٚلبئُ ثكّ تٛاثغ  -يٛؼتٙبي ِجُٙ
 ٚؼفغ اثٙبَ.
 )5تبثغ اٌٚيٗ  ٚأتگؽاي :ػًّ ػىف ِهتك گيؽي أتگؽاٌٙبي قبظٖ اؾ تٛاثغ ايٍي ِسبقجٗ قطر  ٚزدُ.
ِٕبثغ :زكبة ظيفؽأكيً  ٚأتگؽاي ٕ٘ ٚعقٗ تسٍيٍي تؽخّٗ ظوتؽ ػبٌُ ؾاظٖ  ٚظوتؽ ٘بنّي  ٚظوتؽ ثٙؿاظ آضؽيٓ چبپ.
َذِٕ ارسضياتي:
اؼؾنيبثي تهؽيسي
ٔتبيح وبؼ گؽ٘ٚي

% 10
% 10

َاو درص :فيشيك در دارٔساسي َظزي
تؼعاظ ٚازعٚ 2 :ازع
ٔٛع ٚازعٔ :ظؽي
پيم ٔيبؾ- :

وع ظؼـ02 :

ْذف كهي درص:
آنٕبئي ظأهدٛيبْ ثب وبؼثؽظ ػٍّي فيؿيه ظؼ ظاؼٚقبؾي ٔ ٚس ٖٛوبؼ ظقتگب٘ٙبي ِطتٍف پؽتٛقبؾ  ٚاؼتجبِ آْ ثب ػٍ َٛظاؼٚئي.
ضزح درص:
ثبتٛخٗ ثٗ ظضبٌت ِكتميُ لٛأيٓ فيؿيه ظؼ ظاؼٚقبؾي  ٚقبضت ظاؼ٘ٚب ،آِٛؾل ايٓ لٛأيٓ ِكتميّب ظؼ افؿايم قطر آگب٘ي
ظأم آِٛضتگبْ ظضبٌت ظاؼظ.
:Learning Outcomes
ظأهد ٛثبيع وٍيبت فيؿيه ٔٛؼ ؼا ثعأع.
ظأهد ٛثبيع أٛاع پؽت٘ٛبي يْٛقبؾ نبًِ انؼٗ ؼاظيٛاوتيَ ،ٛبيؼبت ثيٌٛٛژيىي پؽت٘ٛبي يْٛقبؾ ٔ ٚس ٖٛزفبظت ظؼ ثؽاثؽ پؽت٘ٛبي
يْٛقبؾ ؼا ثعأع.
ظأهد ٛثبيع ايٛي فيؿيىي ؼٚل٘بي تًٛيؽثؽظاؼي پؿنىي ؼا ثعأع.
يذتٕا:
-Iفيؿيه ٔٛؼ) ( :
اٌف) اِٛاج اٌىتؽِٚغٕبِيكي  ٚپالؼيؿاقيٛٔ ْٛؼ
ٔظؽيٗ اٌىتؽِٚغٕبِيكي ٔٛؼ ٔ -ظؽيٗ خعيع ٔٛؼ
لطجمPolarization
پالؼيؿاقي ْٛثٗ ٚقيٍٗ أؼىبـ  ٚنىكت ظٚگبٔٗ
ِٕهٛؼ ٚNicolلٛأيٓ ثؽٚقتؽِ ٚبٌٛـ
پالؼٔٚيع٘ب
تيغٗ ٔيُ ِٛج ظؼ پالؼيؿاقيْٛ
لٛأيٓBiotظؼ پالؼيّتؽي
ة) ٔٛؼنٕبقي ِٛخي
تعاضً  -آؾِبيم يبٔگ ّ٘عٚقي  -تعاضً ثب اليٗ٘بي ٔبؾن نفبف  -تعاضً قٕح ِ -بيىٍكٓ  -پؽال ثٛقيٍٗ ته نىبفي  -ؼٚؾٔٗ
گؽظ  -ظ ٚنىبفي  -چٕع نىبفي٘ب  -تٛؼيٙب يب پؽال.
ج) ٌيؿؼ
ِمعِٗاي ثؽ ٌيؿؼ
تٌٛيع ٌيؿؼ
وبؼثؽظ٘بي ٌيؿؼ ظؼ ػٍ َٛپؿنىي
ٛٔ-IIؼ  ٚفيؿيه ٔٛيٓ) ( :

اٌف) ضبييت غؼٖاي ٔٛؼ
لبٔ ْٛتبثم پالٔه
پعيعٖ فٛت ٛاٌىتؽيه
ٔظؽيٗ فٛت ْٛأيهتٓ
پعيعٖ وبِپتْٛ
ثيٕبة٘بي ضطي
ِعٌٙبي اتّي
اتُ ٘يعؼٚژْ ث٘ٛؽ
ة) اِٛاج  ٚغؼٖ٘ب
اِٛاج ِبظي
قبضتّبْ اتّي  ٚاِٛاج ايكتبظٖ
ِ-IIIبيؼبت) ( :
وهم قطسي
اثؽ ٔيؽ٘ٚبي چكجٕعگي
خؽيبْ نبؼٖ
لبٔ ْٛثؽٔٛي
لبٔ ْٛتٛؼيچٍي
ٚيكىٛؾيتٗ (چكجٕبوي)
ػعظ ؼيٌٕٛعؾ
ِؼبظٌٗ پٛآؾٚي
-IVپؽت٘ٛبي ئٛكبؾ)3( :
اٌف) انؼٗ):X(X-Ray
أٛاع پؽت٘ٛبي ئٛيؿاْ ِ ٚمبيكٗ آٔٙب ثب يىعيگؽ
ٚازع٘بي ِٛؼظ ٔيبؾ ظؼ فيؿيه تهؼهغ  ٚؼاظيٌٛٛژي
تٌٛيع انؼٗX
ِيف انؼٗX

لبٔ ْٛػىف ِدػٚؼ فبيٍٗ
خػة انؼَٗ ٚXؽيت وب٘م ضطي)(r
اليٗ ٔيُ خػة)TVLٚ(HVL
ؼاثطٗ ثيٓ َؽيت وب٘م)(rضطي  ٚاليٗ ٔيُ خػة)(HVL
اقتفبظٖ اؾ انؼٗXظؼ تؼييٓ ضًٛييبت قبضتّبٔي اخكبَ آٌي)(X-ray Crystallography
ة) ؼاظي ٛاوتي(Radioactivity)ٛ
ٔيّٗ ػّؽ
ثبثت تجعيً يب ثبثت تدؿيٗ ( )
ؼاثطٗ ٔيّٗ ػّؽ  ٚثبثت تجعيً
ٔيّٗ ػّؽ فيؿيىي ثيٌٛٛژيىي ِ ٚؤثؽ
اوتيٛيتٗ)(Activity) (A
ػّؽ ِتٛقّ)(Mean Life
ِدّٛػٗ انؼٗ تبثم نعٖ)(Total Emitted Radiation
ؼاثطٗ ثيٓ پؽٚتٙٔٛب ٛٔ ٚتؽٙٔٚب ظؼ ٘كتٗ٘بي اتّي
پؽت٘ٛبي ؼاظي ٛاوتيٛ
تدؿيٗ آٌفب
تدؿيٗ ثتب ٛٔ ٚتؽيٕٛ
تدؿيٗ ثتب ِٕفي

تدؿيٗ ثتب ِثجت
خػة اٌىتؽْٚ
تجعيً ظاضٍي
اٌىتؽٙٔٚبي اٚژٖ
أتمبٌٙبي ٘كتٗاي
نىكت ٘كتٗاي
خٛل يب اظغبَ ٘كتٗاي

وبؼثؽظ ؼاظيٛايؿٚتٛپ٘ب
ؼٚل ؼظيبثي
اقتفبظٖ اؾ ؼاظيٛايؿٚتٛپ٘ب ثؼٕٛاْ ِٕجغ تٌٛيع پؽت٘ٛبي ئٛكبؾ ظؼ ؼاظيٌٛٛژي  ٚؼاظيٛتؽاپي أتمبي ضطي أؽژي)(LET
ج) َبيؼبت ثيٌٛٛژيىي پؽت٘ٛبي ئٛكبؾ (ؼاظيٛثيٌٛٛژي)
تؼؽيف  ٚظإِٗ ػٍُ ؼاظيٛثيٌٛٛژي
قٍٛي  ٚأٛاع آْ
خػة انؼٗ
تأثيؽات تهؼهغ ثؽ ؼٚي قٍٛي  ٚثبفت
أٛاع تغييؽات ثيٌٛٛژيىي ثؼع اؾ ثؽضٛؼظ  ٚخػة انؼٗ ثب قٍٛي
ظ) زفبظت ظؼ ثؽاثؽ پؽت٘ٛبي ئٛكبؾ
ِمعِٗ  ٚتؼؽيف
قبؾِبٔٙب
ضطؽات ظؼ ثؽاثؽ ِٕبفغ
قٗ ايً اقبقي ظؼ زفبظت
وّيتٙب ٚ ٚازع٘ب ظؼ زفبظت
زعاوثؽ ظؾ ِدبؾ)(MPD
انؼٗ ٚXثبؼظاؼي
-Vوٍيبت ايٛي فيؿيىي ؼٚنٙبي تًٛيؽثؽظاؼي پؿنىي) ( :
ؼاظيٛگؽافيCTٚX
پؿنىي ٘كتٗايSPECTٚPET
MRI
يٛت  ٚاقتفبظٖ اؾ آْ ظؼ پؿنىي  ٚظاؼٚقبؾي)(Ultrasound
EEG & ECG & EMG
ِٕبثغ :فيؿيه پؿنىي آضؽيٓ چبپ
ضيِٕ ارسياتي داَطجٕ در ديطّْاي يختهف:
اؼؾنيبثي پبيبْ تؽَ تكتي  ٚتهؽيسي

% 50

گؿاؼل  ٚاؼائٗ قّيٕبؼ

% 20

َاو درص :فيشيك در دارٔساسي عًهي
تؼعاظ ٚازع :يه ٚازع

وع ظؼـ01 :

ٔٛع ٚازع :ػٍّي
پيم ٔيبؾ- :
اْذاف كهي درص:
 آنٕبئي ظأهدٛيبْ ثب ٚقبيً ِٛخٛظ ظؼ آؾِبيهگبٖ فيؿيه آنٕبئي ظأهدٛيبْ ثب ايٛي  ٚؼٚنٙبي أعاؾٖ گيؽي آنٕبئي ظأهدٛيبْ ثب ظقتگبٖ ٘بي أعاؾٖ گيؽي  ٚتهطيى ِٛؼظ اقتفبظٖ ظؼ ػٍ َٛظاؼٚئي  ٚپؿنىيضزح درص:
وبؼثؽظ ػٍّي لٛأيٕي وٗ ثٗ يٛؼت تئٛؼي تعؼيف گؽظيعٖ ّ٘ ٚچٕيٓ آِٛؾل ٚقبئً ِٛؼظ اقتفبظٖ ظؼ ظاؼٚقبؾي ِع ٔظؽ ايٓ ظؼـ
ِيثبنع.
:Learning Outcomes
 )3ظأهد ٛثبيع ايٛي وبؼ ظقتگب٘ٙبي ؼفؽاوتِٛتؽي ،پالؼيّتؽي ،وٍؽيّتؽي ؼا ثعأع.
 )2ظأهد ٛثبيع ٔس ٖٛأعاؾٖ گيؽي  ٚقٕدم ؼاظيٛاوتيٛيتٗ  ٚظؾ ثٙتؽي ؼا ثعأع.
يذتٕا:
آؾِبيهٙبي فيؿيه ظاؼٚقبؾي:
ؼفؽاوتِٛتؽي
پالؼيّتؽي
اقپىتؽٚقىٛپي
وٍؽيّتؽي
وبٌؽيّتؽي ظِبقٕدي  ٚتؼييٓ گؽِبي ٚيژٖ
ٚيكىٛؾيتٗ وهم قطسي
ِpHتؽي
أعاؾٖ گيؽي  ٚضطب قٕدي
تهطيى  ٚقٕدم ؼاظيٛاوتيٛيتٗ  ٚظؾيّتؽي

اقّؿ  ٚاٌىتؽٚاقّؿي  ٚتؼييٓ فهبؼ اقّؿي
لبٔ ْٛثؽٌٔٛي
ِٕبثغ :فيؿيه پؿنىي
ضيِٕ ارسياتي:
اؼائٗ ٔتبيح زبيً اؾ وبؼ ػٍّي
گؿاؼل وبؼ

% 50
% 20

َاو درص :ضيًي عًٕيي َظزي
تؼعاظ ٚازعٚ 4 :ازع

وع ظؼـ04 :

ٔٛع ٚازعٔ :ظؽي
پيم ٔيبؾ -
اْذاف كهي درص:
 آنٕب ّٔٛظْ ظأهدٛيبْ ثب ايٛي ِ ٚفب٘يُ نيّي ِ ٚسبقجبت آنٕبئي ظأهدٛيبْ ثب قبضتّبْ اتُ  ٚلٛأيٓ ِؽث ،ِٗٛاتًبي٘بي نيّيبيي ٌِٛ ٚىٌٛي آنٕبيي ظأهدٛيبْ ثب أٛاع تؼبظالت نيّيبئي ،ويٕتيه  ٚأٛاع ٚاوٕم٘بي نيّيبئي ،تؽِٛظيٕبِيه.ضزح درص:
ظؼ ايٓ ظؼـ وٍيبتي اؾ ضٛاو ِٛاظ نبًِ ِبيؼبت گبؾ٘ب  ٚفٍؿات ّ٘ ٚچٕيٓ لٛأيٓ زبوُ ثؽ ايٓ ظقتٗ اؾ انىبي ِٛاظ تَٛير ظاظٖ
ِينٛظ  ٚثٗ ػٕٛاْ اِالػبت پبيٗ ظؼ ظاؼٚقبؾي ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ ِيگيؽظ.
:Learning Outcomes
 )3ظأهد ٛثبيع ِفب٘يُ ِ ٚسبقجبت نيّي ؼا ثعأع  ٚثيبْ وٕع
 )2اؾ ِفب٘يُ ظؼ ظؼن پعيعٖ٘بي نيّي اقتفبظٖ وٕع
 )1ظأهد ٛثبيع ثتٛأع ِكبئً ٔظؽي  ٚػٍّي نيّي ؼا زً  ٚتفكيؽ وٕع
 )4ظأهد ٛثبيع أٛاع اتًبالت نيّيبيي  ٚثيٓ ٌِٛىٌٛي ؼا ثعأع
 )5ظأهد ٛثبيع لٛأيٓ ِسٍٛي٘ب ؼا ثعأع
 )6ظأهد ٛثبيع أٛاع تؼبظالت نيّيبئي ،ويٕتيه نيّيبئي ،ظؼخبت ٚاوٕم٘ب  ٚقؽػت ٚاوٕم٘بي نيّيبئي ؼا ثعأع.

يذتٕا:
 )3ايٛي اٌٚيٗ أعاؾٖ گيؽي ظؼ نيّي (زدُ ،ظأكيتٗ)
 )2اتًبي ٘ب نيّيبيي  ٚاؼثيتبٌيٙبي ٌِٛىٌٛي
 )1وّپٍىكٙب
 )4گبؾ٘ب
ِ )5بيؼبت
 )6خبِعات
ِ )1سٍٛي ٘ب  ٚلٛأيٓ ِؽثِٗٛ
٘ )5بٌٛژْ٘ب
 )9اؾت  ٚتؽويجبت
 )30تؽويجبت گٛگؽظ
 )33فٍؿات گؽٙ٘ٚبي يه تب پٕح  ٚضًٛييبت ِ ُٙآٔٙب
 )32تؼبظي نيّيبئي
 ؼٚل ٔٛنتٓ تؼبظي نيّيبئي اثؽ ػٛاًِ ِطتٍف ثؽ تؼبظي ِسبقجٗ ثبثت تؼبظيتؼبظي ظؼ ِسيّ ٔبّ٘گٓ
 )31ويٕتيه نيّيبئي
 قؽػت ٚاوٕم تئٛؼي ثؽضٛؼظ اثؽ ػٛاًِ ِطتٍف ثؽ قؽػت ٚاوٕم ظؼخٗ ٚاوٕم ِؼبظالت قؽػت ٚاوٕم٘بي ظؼخٗ اٚي  ٚظَٚ )34اقيع٘ب  ٚثبؾ٘بّٔ ،ه٘ب٘ ،يعؼٌٚيؿ تبِپ ٚ ْٛأسالي
 )35تؽِٛظيٕبِيه
 )36اٌىتؽٚنيّي

يُاتع:
1) Mortimer, C.E Last edition
2) Atkins. P.W. General chemistry. Last edition
نيّي ِٛؼتيّؽ چبپ ٔهؽ ظأهگب٘ي)3
ضيِٕ ارسياتي:
قؤاي تهؽيسي:

% 10

قؤاي تكتي

% 50

پؽقم والقي

% 30

اؼائٗ قّيٕبؼ

% 30

َاو درص :ضيًي عًٕيي عًهي
تؼعاظ ٚازعٚ 2 :ازع

وع ظؼـ05 :

ٔٛع ٚازع :ػٍّي
پيم ٔيبؾ- :
ْذف كهي درص:
وكت ِٙبؼت٘بي الؾَ خٙت اقتفبظٖ اؾ ٚقبئً آؾِبيهگب٘ي  ٚتهطيى اخكبَ ثب اقتفبظٖ اؾ ضًٛييبت فيؿيىي.
تهطيى ِ ٚجمٗ ثٕعي تؽويجبت وبتئٛي  ٚأدبَ أٛاع ٚاوٕم٘بي ِطتٍف اوكيعاقي ٚ ْٛازيبء.
ضزح درص:
ؼٚل٘بي ِطتٍف تؼييٓ ضًٛييبت فيؿيىي اخكبَ ّ٘ ٚچٕيٓ ؼٚل٘بي ِطتٍف تٙيٗ وّپٍىف اؾ تؽويجبت ِطتٍف  ٚأدبَ ثؽضي
اؾ ٚاوٕم٘بي اوكيعاقي ٚ ْٛازيبء ثٗ ِٛؼ ػٍّي آِٛؾل ظاظٖ ِينٛظ.
:Learning Outcomes
 )3ظأهد ٛثبيع أٛاع ٚقبئً ِٛؼظ اقتفبظٖ ظؼ آؾِبيهگبٖ نيّي ػِّٛي ؼا ثهٕبقع.
 )2ظأهد ٛثبيع ؼٚل٘بي تؼييٓ ظأكيتٗٔ ،مطٗ غٚةٔ ،مطٗ خٛل ؼا ثعأع.
 )1ظأهد ٛثبيع ؼٚل٘بي تٙيٗ وّپٍىف ؼا ثهٕبقع.
 )4ظأهد ٛثبيع ثب اقتفبظٖ اؾ ٚاوٕم٘بي تدؿيٗاي ِٛاظ ؼا تهطيى ظ٘ع.
 )5ظأهد ٛثبيع ِجمٗ ثٕعي وبتيْ٘ٛب  ٚؼٚل٘بي تهطيى ؼا ثعأع.

 )6ظأهد ٛثبيع ٚاوٕم٘بي ِطتٍف اوكيعاقي ٚ ْٛازيبء ؼا ثعأع.
يذتٕا:
 )3آنٕبئي ثب ٚقبئً آؾِبيهگب٘ي
 )2تهطيى اخكبَ
 ثب اقتفبظٖ اؾ زالٌيت ظأكيتٗ ٔمطٗ خٛل )1تؼييٓ ثبثت گبؾ٘ب
 )4ؼٚل٘بي ضبٌى وؽظْ آثٙب
 )5تٙيٗ وّپٍىف٘ب
 )6تٙيٗ گبؾ٘بي ِطتٍف ٘بٌٛژْ
 )1تهطيى ِ ٚجمٗ ثٕعي وبتيْ٘ٛب
 )5تهطيى آٔيْ٘ٛب
 )9پيعا وؽظْ ِٕبقت تؽيٓ زالي
 )30غٚة لٍيبئي
ٚ )33اوٕم٘بي اوكيعاقي ٚ ْٛازيبء
 )32تؼييٓ ثبثت تؼبظي يه ٚاوٕم
يُاتع:
1) Mortimer, C.E Last edition
2) Atkins. P.W. General chemistry
نيّي ِٛؼتيّؽ چبپ ٔهؽ ظأهگب٘ي)3
ضيِٕ ارسياتي:
اؼائٗ فؼبٌيت ٘بي آؾِبيهگب٘ي ٔ ٚتبيح

% 50

اؼائٗ گؿاؼل وبؼ

% 20

عُٕاٌ درص :تيٕنٕژي يٕنكٕني ٔ ژَتيك

تؼعاظ ٚازعٚ 2 :ازع

وع ظؼـ06 :

ٔٛع ٚازعٔ :ظؽي
پيم ٔيبؾ- :
اْذاف:
 )3آنٕبيي ثب ايٛي  ٚوبؼثؽظ٘ بي قبضتّبْ  ٚفيؿيٌٛٛژي قٍٛي ظؼ ثيٌٛٛژي ٌِٛىٌٛي (آنٕبيي ثب قٌٍٙٛبي اثتعايي  ٚپيهؽفتٗ).
 )2آنٕبيي ثب ايٛي ِ ٚجبٔي ژٔتيه
 )1آنٕبيي ثب ايٌّٛٛٔٛژي ٌِٛىٌٛي
 )4آنٕبيي ثب ايٛي ثٕيبظي تىٌٕٛٛژيDNA
ضزح درص:
ثب ػٕبيت ثٗ پيهؽفت ػٍُ ظاؼٚقبؾي ظؼ قطر ٌِٛىٌٛي ّ٘ ٚچٕيٓ اقبـ لؽاؼ گؽفتٓ ػٍُ ژٔتيه ظؼ قبضت ظاؼ٘ٚب ،ايٓ ظؼـ
اِالػبت ِٛؼظٔيبؾ  ٚپبيٗ ؼا ظؼ اضتيبؼ ظأهدٛيبْ لؽاؼ ِيظ٘ع.
:Learning Outcomes
 )3ظأهد ٛثبيكتي وبؼثؽظ چؽضٗ٘بي ِطتٍف ِتبثٌٛيكّي ظؼ قٍٛي ؼا ثعأع.
 )2ظأهد ٛثبيكتي وبؼثؽي اؼگبًٔ٘بي ِطتٍف قٌٍٛي ظؼ ژٔتيه ؼا ثعأع.
 )1ظأهد ٛثبيكتي قبضتّبْ ژْ ؼا ثعأع.
 )4ظأهد ٛثبيع ِفب٘يُ ِٛتبقي ْٛژٔٙب ؼا ثعأع.
 )5ظأهد ٛثبيع ٔس ٖٛوٕتؽي فؼبٌيت ژٔٙب ؼا ثعأع.
يذتٕا:
 تبؼيطچٗ ثيٌٛٛژي ٌِٛىٌٛي  ٚژٔتيه اؼؾل  ٚاّ٘يت ػٍُ ژٔتيه آنٕبيي ثب ايٛي ِ ٚجبٔي ژٔتيه ِؽٚؼي ثؽ اقيع٘بي ٔٛوٍئيه  ٚقبضتّبْ ژْ ِؽٚؼي ثؽ ّ٘بٕٔعقبؾي ظؼDNA ِؽٚؼي ثؽ ٔكطٗ ثؽظاؼي ظؼDNA فؽآيٕع تؽخّٗ ظؼ قٕتؿ پؽٚتئيٓ ٔس ٖٛوٕتؽي فؼبٌيت ژٔٙب -ايٌّٕٛٛژي ٍِىٌٛي  ٚاقبـ ژٔتيىي آٔتيثبظي٘ب

 قبضتّبْ  ٚأٛاع آٔتيثبظي٘ب ثؽيعْ ٚ ٚيً ّٔٛظْ ژٔٙب أٛاع ِٛتبقيْٛ(ؼٚنٙبي ايدبظ ِٛتبٔت)
 آنٕبئي ثب تؽاتٛژٔٙب ،وبؼقيٕٛژٔٙب ِٛ ٚتبژٔٙب اقبـ ٍِىٌٛي قؽِبْ٘بِؽازً ِطتٍف قؽِبْ٘ب
خٕجٗ٘بي ژٔتيىي قؽِبْ٘ب
ِىبٔيكُ٘بي  -ژٔتيه قؽِبْ٘ب
يُاتع:
1) Walker, J.M. and Gingold, E.B: Molecular Biology and Biotechnology. Royal Society of Chemistry, London (1993).
 )2زميمي  ٚة :ثيٌٛٛژي ٌِٛىٌٛي «ِٕٙعقي ژٔتيه» أتهبؼات ِؼبٔٚت پژ٘ٚهي ظأهگبٖ ػٍ َٛپؿنىي ايفٙبْ ،ايفٙبْ
(.)3114
 )1يبٌسي ،ؼِ :جبزثي اؾ ثيٌٛٛژي قٌٍٛي ٍِ ٚىٌٛي أتهبؼات ِبٔي ،ايفٙبْ (.)3114
ٛٔ )4ؼي ظٌٛيي .َ ،ؼ :ضكؽٚي ٔيب ،ـ .قبِبٔي ،ا .عِ ٚ .ديعفؽ ،ف :آِٛؾل ثيٛتىٌٕٛٛژي أتهبؼات ِؽوؿ ٍِي تسميمبت ِٕٙعقي
ژٔتيه  ٚتىٌٕٛٛژي ؾيكتي ،تٙؽاْ (.)3111
ٔس ٖٛاؼؾيبثي:
قئٛاي تكتي
قئٛاي تهؽيسي

% 10
% 40

تؽخّٗ ِمبٌٗ  ٚوتبة

% 30

ٔتبيح وبؼ گؽ٘ٚي

% 20

َاو درص :تطزيخ َظزي ٔ عًهي
تؼعاظ ٚازعٚ 3 :ازع ٔظؽي ٚ 0/5ازع ػٍّي

وع ظؼـ01 :

پيم ٔيبؾ- :
اْذاف كهي درص:
آنٕبئي ظأهدٛيبْ ثب ِجبٔي ايٌٛي ِ ٚفب٘يُ تهؽير ػِّٛي ،تهؽير اػًبة.

ضزح درص:
 نٕبضت اخؿاء ثعْ وٗ ِيتٛأع ظؼ ظؼن ٔس ٖٛاثؽ ظاؼ٘ٚب ثكيبؼ ِٛثؽ ٚالغ گؽظظ اؾ ِطبٌجي اقت وٗ ظؼ ايٓ ظؼـ آِٛؾل ظاظِٖينٛظ.
 ثىبؼگيؽي آِٛضتٗ٘بي تئٛؼيه  ٚآنٕبئي ثب خكع ٔ ٚس ٖٛتهؽير  ٚنٕبقبئي اخؿاء ثعْ.:Learning Outcomes
 )3ظأهد ٛثتٛأع قبضتبؼ ثعْ أكبْ ؼا ثيبْ وٕع.
 )2ظأهد ٛػٍّىؽظ اػُبء ثطًٛو ظقتگبٖ ػًجي ؼا تفكيؽ وٕع.
يذتٕا:
 -3تهؽير ػِّٛي ِمعِٗ  ٚتبؼيطچٗ
 -2تهؽير اقتطٛاْ٘ب ِ ٚفبيً
 -1تهؽير ػُالت
 -4تهؽير ظقتگبٖ تٕفف ،لٍت  ٚػؽٚق
 -5تهؽير ظقتگبٖ اظؼاؼي  ٚتٕبقٍي
 -6تهؽير ظقتگبٖ گٛاؼل ،غعظ ثؽ ْٚؼيؿ  ٚظؼ ْٚؼيؿ
 -1تهؽير ٔطبع  ٚاػًبة ٔطبػي
 -5تهؽير تٕٗ ِغؿِ ،غؿ ِيبٔي
 -9تهؽير ِغؿ ٚاقطٗ ِ ٚغؿي
ِستٛاي ػٍّي 31( :قبػت)
 )3آنٕبئي ثب ِٛؾٖ آٔبتِٛي
 )2آنٕبئي ثب ِٛؾٖ اقتطٛاْ نٕبقي
 )1آنٕبئي ثب قبٌٓ تهؽير
 )4آنٕبئي ثب اػُبء ثعْ اؾ ِؽيك خكع  ٚاقاليع
يُاتع:
آٔبتِٛي گؽيgrayآضؽيٓ چبپ
ٔس ٖٛاؼؾيبثي ظأهد( ٛاِتسبْ):
 ٔظؽي :اِتسبْ تكتي  ٚتهؽيسي % 300 -ػٍّي :نٕبقبئي اخؿاء ثعْ  ٚ % 90اؼائٗ گؿاؼل % 30

َاو درص :تافت ضُاسي َظزي ٔ عًهي
تؼعاظ ٚازعٚ 3 :ازع ٔظؽي ٚ 0/5 ٚازع ػٍّي

وع ظؼـ05 :

پيم ٔيبؾ- :
اْذاف كهي درص:
آنٕبئي ظأهدٛيبْ ثب قٍٛي٘بي ِطتٍف ثعْ  ٚثبفت٘بي پٛنهيّ٘ ،جٕع  ٚثبفت٘بي ِطتٍف اػُبء.
ضزح درص:
نٕبضت ثبفت٘بي ِطتٍف وٗ ِي تٛأع ظؼ ظؼن ٔس ٖٛاثؽ ظاؼ٘ٚب ثكيبؼ ِؤثؽ ٚالغ گؽظظ اؾ ِطبٌجي اقت وٗ ظؼ ايٓ ظؼـ آِٛؾل ظاظٖ
ِينٛظ.
 آنٕبئي ثب ثبفت٘بي ِطتٍف ثعْ چٗ ظؼ ؾيؽ ِيىؽٚقىٛپ  ٚچٗ ثب اقتفبظٖ اؾ اقاليع اؾ خٍّٗ ِجبزثي اقت وٗ ظؼ ايٓ ظؼـتعؼيف ِيگؽظظ.
:Learning Outcomes
ظأهد ٛثبفت٘بي ِطتٍف ثعْ ؼا اؾ ٔظؽ قٌٍٛي ِ ٚيىؽٚقىٛپي ثهٕبقع.
ِستٛاي ٔظؽي ( 31قبػت):
 )3تؼؽيف قٍٛي اخؿاء قٌٍٛي
 )2ثبفت٘بي پٛنهي ،اتًبالت ٚظبئف
 )1ثبفت ّ٘جٕع ،ضٌٕ ٚ ْٛف
 )4ثبفت نٕبقي اػُبء
 اػًبة ِسيطي اػًبة ِؽوؿي ظقتگبٖ گؽظل ضْٛ ظقتگبٖ ظفبػي ظقتگبٖ ايّٕي غعظ ٌٕفبٚي ٌ ٌٗٛگٛاؼل ظقتگبٖ تٕفكي -ظقتگبٖ اظؼاؼي

 چهُ گٛلِستٛاي ػٍّي ( 31قبػت)
آنٕبئي ثب أٛاع ثبفتٙبي ثعْ نبًِ:
 اػًبة ِسيطي اػًبة ِؽوؿي ظقتگبٖ گؽظل ضْٛ ظقتگبٖ ظفبػي ظقتگبٖ ايّٕي غعظ ٌٕفبٚي ٌ ٌٗٛگٛاؼل ظقتگبٖ تٕفكي ظقتگبٖ اظؼاؼي چهُثب اقتفبظٖ اؾ الَ  ٚاقاليع
يُاتع:
وٍيبت ثبفت نٕبقي :ظوتؽ ٔٛؼي  ٚظوتؽ ِيٕبئي
َذِٕ ارسياتي داَطجٕ (ايتذاٌ):
 ٔظؽي :اِتسبْ تكتي  ٚتهؽيسي % 300 -ػٍّي :نٕبقبيي الَ ِؽث ِٛثٗ أٛاع ثبفت٘ب  ٚ % 90اؼائٗ گؿاؼل وبؼ % 30

عُٕاٌ درص :ضيًي تجشيّ َظزي
تؼعاظ ٚازعٚ 2 :ازع

وع ظؼـ09 :

ٔٛع ٚازعٔ :ظؽي
پيم ٔيبؾ :نيّي ػِّٛي
ا٘عاف وٍي :آنٕبئي ظأهدٛيبْ ثب ايٛي ِ ٚجبٔي تؼييٓ ِمعاؼ ِٛاظ نيّيبئي ظؼ ِطٍِٛ ِٛاظ ثٗ ؼٚنٙبي نيّيبيي.

ضزح درص:
تدؿيٗ  ٚنٕبقبئي تؽويجبت ّ٘ ٚچٕيٓ تؼييٓ ِمعاؼ ِٛاظ يىي اؾ ِجبزث ِ ُٙظؼ ؼنتٗ ظاؼٚقبؾي ِيثبنع .اؼائٗ ؼٚل٘بي ِطتٍف
تؼييٓ ِمعاؼ ِٛاظ ّ٘ ٚچٕيٓ نٕبقبئي تؽويجبت اؾ خٍّٗ ِجبزثي اقت وٗ ظؼ ايٓ ثطم آِٛؾل ظاظٖ ِينٛظ.
:Learning outcomes
 ظأهد ٛثبيع ؼٚل٘بي ِطتٍف تؼييٓ ِمعاؼ ِٛاظ نيّيبئي ؼا ثعأع ظأهد ٛثبيع أعاؾٖ گيؽي ِٛاظ آٌي ؼا ثب ؼٚل٘بي ِطتٍف ثعأع ظأهد ٛثبيع أٛاع ؼٚل٘بي تيتؽاقي ْٛؼا ثعأعيذتٕا:
 -3تؼؽيفِ ،معِٗ
 -2ضطب٘ب  ٚپؽظاؾل آِبؼي ظاظٖ٘ب
 -1قٕدم اقيع  -ثبؾ (ظؼ ِسيّ٘بي ِبئي  ٚغيؽ ِبئي)  ٚؼقُ ِٕسٕي٘ب  ٚاؼؾنيبثي ِؼؽف٘بي اقتفبظٖ نعٖ
 -4تيتؽاقي ْٛاقيع٘بي چٕع ظؽفيتي
 -5قٕدم يه ِطٍ( ِٛاقيع ،ثبؾّٔ ،ه)
 -6ؼٚل ودٍعاي
 -1أعاؾٖ گيؽي ِٛاظ آٌي ثب ؼٚنٙبي نيّيبئي (تؽويجبت اؾت ظاؼ ،اٌىً٘ب ،اقتؽ٘ب)
 -5قٕدم ؼقٛثي
 -9قٕدم وّپٍىف٘ب
 -30قٕدم٘بي اوكبيم  -وب٘م
 -33تيتؽاقٙٔٛبي ٚؾْ قٕدي
يُاتع:
ِجبٔي نيّي تدؿيٗ اقىٛن ٚقت
ٔس ٖٛاؼؾيبثي ظأهد:ٛ
 )3وبؼ گؽ٘ٚي
اِتسبْ پبيبْ تؽَ (تهؽيسي ،زً ِكئٍٗ)

عُٕاٌ درص :ضيًي تجشيّ عًهي

% 10
% 10

تؼعاظ ٚازعٚ 2 :ازع

وع ظؼـ30 :

ٔٛع ٚازع :ػٍّي
پيم ٔيبؾ :نيّي ػِّٛي
ا٘عاف وٍي :أدبَ آؾِبيهبت  ٚآنٕبئي ثب ؼٚل٘بي ِتعاٚي ظؼ تؼييٓ ِمعاؼ  ٚنٕبقبئي ِٛاظ.
ضزح درص:
اؼائٗ ؼٚل٘بي وّي خٙت تؼييٓ ِمعاؼ ِٛاظ ّ٘ ٚچٕيٓ ؼٚل٘بي ظليك قبضت ِسٍٛي٘ب ظؼ ايٓ ثطم آِٛؾل ظاظٖ ِينٛظ.
:Learning outcome
 )3ظأهد ٛثبيع ؼٚل٘بي ِطتٍف اقتبٔعاؼظقبؾي ِسٍٛي٘ب ؼا ثعأع.
 )2ظأهد ٛثبيع ؼٚل٘بي ِطتٍف تيتؽاقي ٚ ْٛتؼييٓ ِمعاؼ ِٛاظ ِطتٍف ؼا ثعأع.
يذتٕا:
 )3تٛؾيغ ٚقبيً آؾِبيهگب٘ي ثيٓ ظأهدٛيبْ  ٚتؼييٓ ِسً وبؼ ،تٛييٗ٘بي وٍي ظؼثبؼٖ ٔس ٖٛوبؼ يسير ثب ٚقبيً ،تؼييٓ ِمعاؼ
وّي ،تٙيٗ ِسٍٛي ٔ 0/3ؽِبي
٘يعؼٚوكيع قعيُ ٔ 0/3 ٚؽِبي اقيع وٍؽيعؼيه
 )2اٌف  -اقتبٔعاؼظ وؽظْ ِسٍٛي ٘يعؼٚوكيع قعيُ ٔ 0/3ؽِبي ثب اقتبٔعاؼظ٘بي اٌٚيٗ آٌي ِبٕٔع پتبقيُ ٘يعؼٚژْ فتبالت  ٚيب اقيع
اگؿاٌيه
ة  -اقتبٔعاؼظ وؽظْ اقيع ٔ 0/3ؽِبي ثب ِسٍٛي ٘يعؼٚوكيع قعيُ ٔ 0/3ؽِبي اقتبٔعاؼظ
ج  -ثؽؼقي تفبٚت ِيبْ ِؼؽف٘بي ِتيً اٚؼأژ  ٚفًٕ فتبٌيٓ ظؼ تيتؽاقي ْٛاقيع  ٚثبؾ
 )1اٌف  -تيتؽاقيِ ْٛسٍٛي اقيع قبٌيكيٍيه ِؼٍ َٛثب ِسٍٛي ٘يعؼٚوكيع قعيُ اقتبٔعاؼظ
ة  -تيتؽاقي ٚ ْٛتؼييٓ ِمعاؼ اقيع قبٌيكيٍيه ِدٛٙي ثب ِسٍٛي ٘يعؼٚوكيع قعيُ اقتبٔعاؼظ
 )4اٌف  -تيتؽاقي ْٛثؽگهتي ِسٍٛي ِؼٍ َٛاقيع اقتيً قبٌيكيٍيه
ة  -تؼييٓ ِمعاؼ اقيع اقتيً قبٌيكيٍيه ثٗ ؼٚل تيتؽاقي ْٛثؽگهتي
 )5اٌف  -تيتؽاقيِ ْٛسٍٛي ِؼٍ َٛوؽثٕبت قعيُ ظؼ ظِ ٚؽزٍٗ ثب اقتفبظٖ اؾ ظِ ٚؼؽف فًٕ فتبٌيُ ِتيً اٚؼأژ
ة  -تيتؽاقيِ ْٛطٍ ِٛوؽثٕبت قعيُ  ٚثيوؽثٕبت قعيُ ِؼٍ َٛثب اقتفبظٖ اؾ ظِ ٚؼؽف
 )6تؼييٓ ِمعاؼ ثيوؽثٕبت قعيُ  ٚوؽثٕبت قعيُ ظؼ ِطٍِٛ
 )1اٌف  -تٙيٗ  ٚاقتبٔعاؼظ وؽظْ ِسٍٛي ٔ 0/3ؽِبي ٔيتؽات ٔمؽٖ
ة  -تؼييٓ ِمعاؼ وٍؽٚؼ قعيُ ثٗ ؼٚلMohr
 )5تؼييٓ ِمعاؼ وٍؽٚپتبقيُ ؼٚلVolhard

 )9اٌف  -تٙيٗ ِسٍٛي ِٛ 0/05الؼ اتيٍٓ ظي آِيٓ تتؽا اقتيه اقيع
ة  -تؼييٓ ِمعاؼ وٍؽٚؼ ثٗ ؼٚل وّپٍىكِٛتؽي
 )30تؼييٓ ِمعاؼ وٍؽٚؼ وٍكيُ  ٚوٍؽٚؼ ِٕيؿيُ ظؼ ِطٍ ِٛثٗ ؼٚل وّپٍىكِٛتؽي
 )33تؼييٓ ِمعاؼ قٌٛفبت قعيُ ثٗ ؼٚل وّپٍىكِٛتؽي
 )32اٌف  -تٙيٗ  ٚاقتبٔعاؼظ وؽظْ ِسٍٛي ٔ 0/3ؽِبي پؽِٕگٕبت پتبقيُ
ة  -تؼييٓ ِمعاؼ قٌٛفبت فؽ ٚثؽٚل ِٕگبِٔٛتؽي
 )31اٌف  -تٙيٗ  ٚاقتبٔعاؼظ وؽظْ ِسٍٛي ٔ 0/3ؽِبي يعات پتبقيُ
ة  -تؼييٓ ِمعاؼ قٌٛفبت ِف ثٗ ؼٚل يعِٚتؽي
 )34تؼييٓ ِمعاؼ قٌٛفبت قعيُ ثٗ ؼٚل گؽاٚيّتؽي
 )35تؼييٓ ِمعاؼ وٍؽٚؼ قعيُ ثٗ ؼٚل گؽاٚيّتؽي
 )36أعاؾٖ گيؽي آٔتياقيع٘ب
 )31اِتسبٔبت پبيبْ تؽَ
ِٕبثغِ :جبٔي نيّي تدؿيٗ ،خٍع اٚي
ٔٛيكٕعٖ :اقىٛگ ٚ -قت
تؽخّٗٛ٘ :نٕگ ضٍيٍي
أتهبؼاتِ :ؽوؿ ٔهؽ ظأهگب٘ي
َذِٕ ارسياتي داَطجٕ:پؽقم ظؼ ِٛي والقٙب ،اِتسبْ ِيبْ تؽَ ،اِتسبٔبت پبيبْ تؽَ،
أدبَ آؾِبيهبت  ٚاؼائٗ ٔتبيح
اِتسبْ پبيبْ تؽَ

% 50
% 20

َاو درص :ضيًي آني َ 1ظزي
تؼعاظ ٚازعٚ 1 :ازع
ٔٛع ظؼـٔ :ظؽي
پيم ٔيبؾ :نيّي ػِّٛي
اْذاف كهي درص:

وع ظؼـ33 :

 -3آنٕب قبضتٓ ظأهد ٛثب ضًٛييبت اخكبَ آٌيِ ،جمٗثٕعي ٔ ٚبِگػاؼي آٔٙب ٚ ٚاوٕهٙبي ِؽث ِٛثٗ قبضت ايٓ اخكبَ ٚ
ٚاوٕهٙبي ٘ؽ گؽ ٖٚاؾ ِٛاظ آٌي.
 -2ثىبؼگيؽي ِفب٘يُ فٛق ظؼ يبظگيؽي ِفب٘يُ ِ ٚجبٔي ػٍ َٛظاؼٚئي  ٚتدؿيٗ  ٚتسٍيً ضًٛييبت اخكبَ آٌي ثٗ ِٕظٛؼ اقتفبظٖ ظؼ
ظؼٚـ ظاؼٚنٕبقي ،نيّي ظاؼٚئي ،فؽِٛالقي ْٛظاؼ٘ٚب  ٚنٕبقبئي  ٚتؼييٓ ِمعاؼ ظاؼ٘ٚب.
ضزح درص:
ظؼ ايٓ ظؼـ ِجمٗثٕعي ٔ ٚبَ گػاؼي  ٚضًٛييبت فيؿيىي ٚنيّيبئي گؽٙ٘ٚبي ِطتٍف ّ٘ ٚچٕيٓ ٔس ٖٛقٕتؿ آْ٘ب تَٛير ظاظٖ
ِينٛظ.
:Learning Outcomes
 )3اخكبَ آٌي ؼا ِجمٗثٕعي ٔ ٚبِگػاؼي وٕع  ٚضًٛييبت فيؿيىي  ٚنيّيبئي ٘ؽ گؽ ٖٚؼا ثيبْ ّٔبيع.
 )2ؼٚنٙبي قٕتؿ ٘ؽ گؽ ٖٚاؾ ِٛاظ آٌي ؼا ثيبْ وٕع ِ ٚىبٔيكُ ٚاوٕهٙبي ِؽث ِٗٛؼا ثيبْ ّٔبيع.
ِ ) 1فب٘يُ فؽاگؽفتٗ ؼا ظؼ ظؼن ِىبٔيكُ اثؽ ظاؼ٘ٚب (ظؼ ظؼقٙبي ظاؼٚنٕبقي  ٚنيّي ظاؼٚئي)  ٚظؼ تٙيٗ فؽِٛالقيْ٘ٛبي
ظاؼٚئي ٔ ٚيؿ تدؿيٗ وّي  ٚويفي ظاؼ٘ٚب ثىبؼ گيؽظ.
يذتٕا:
ِمعِٗ
اقيع٘ب  ٚثبؾ٘بي آٌي
آٌىبٔٙبِ( :جمٗ ثٕعي ٔبِگػاؼي ،وٕفٛؼِبقيْ٘ٛب  -تؽويجبت آٌي فٍؿي ٚ -اوٕهٙبي ؼاظيىبٌي ٘بٌٛژٔبقي ،ْٛپبيعاؼي ؼاظيىبٌٙب)...
نيّي فُبئيِ( :ف َٛٙوبيؽاٌيتٗ  ٚايؿِٚؽي ٔٛؼي  -أبٔتيِٛؽ٘ب  -ظيبقتؽِٚؽ٘ب  -ايؿِٚؽ٘بي ٕ٘عقي ِ -هطى وؽظْ
وبٔفيگٛؼاقيْ٘ٛبيS, Rظقتٛؼ گؿيٕم ٚ -اوٕم ٚ -اوٕم٘بي تؽويجبت وبيؽاي  -خعا وؽظْ أبٔتيِٛؽ٘ب )...ٚ
آٌىٍيً ٘بٌيع٘بٚ( :اوٕهٙبي اقتطالفي ٚSN2, SN1أٛاع وؽثبوتيْ٘ٛب  ٚپبيعاؼي ٔكجي آٔٙبSN1ظؼ ِمبثً)SN2
اٌىً٘ب( :تٙيٗ اٌىً٘بٚ ،اوٕم٘بي اٌىً٘ب ثب ٘يعؼٚژْ ٘باليع٘ب ،تهىيً آٌىيً قٌٛفٔٛبتٙب ،اوكبيم اٌىً٘ب ،قٕتؿ اٌىً٘ب ثٗ
ٚقيٍٗ ِؼؽف گؽيٕيبؼظ )...ٚ
اتؽ٘ب( :قٕتؿاتؽ٘بٚ ،اوٕهٙبي گككتگي اتؽ٘ب)
ٔمم زاليِ( :جمٗثٕعي زالي اؾ ٌسبظ ثب پؽٚت ٚ ْٛثي پؽٚت ْٛثٛظْ  ٚپالؼيتٗ  -زالي ِٕبقت ٚاوٕهٙبيSN1, SN2قٌٌٛٛيؿٔ ،مم
ِسيّ ٚاوٕم ظؼ ٔٛع ٚاوٕم اقتطالفي يب زػفي )...ٚ
آٌىٕٙب (لكّت ،)IايؿِٚؽيٚE, Zاوٕهٙبي زػفي آٌىيً ٘باليع٘ب ِ ٚىبٔيؿَ آٔٙبE2, E1زػفيE2ظؼ ِمبثًE1زػف ظؼ ِمبثً خبيگؿيٕي
)...ٚ
(آٌىٕٙب (لكّتٚ )IIاوٕهٙبي آٌىٓ٘ب ٘ -يعؼٚژٔبقي - ْٛافؿايم٘بي اٌىتؽٚفيٍي ،خٙت گيؽي ٚ ٚاوٕمپػيؽي ،اوكي ِؽوٛؼظاؼ
نعِْ ،ؽوٛؼؾظائي ٘يعؼٚثٛؼظاؼ نعْ ،اوكبيم  ٚافؿايم٘بي ؼاظيىبٌي  ٚخٙت گيؽي آٔٙب ،تهىيً ظي اي٘ب )...ٚ
نيّي فُبئي (لكّتٚ( :)IIاوٕهٙبي فُبگؿيٓ  ٚفُب ٚيژٖ ،نيّي فُبئي ٚاوٕهٙبي افؿايهي آٌىٓ٘ب  ٚنيّي
ٚاوٕم٘بي ،E2زػف قيٓ  ٚآٔتي)
ؼؾٔٚبٔف ِ ٚؿظٚج نعْٔ( :ظؽيٗ ؼؾٔٚبٔف  ٚوبؼثؽظ آْ ظؼ تٛخيٗ پبيعاؼي ؼاظيىبي٘ب  ٚوؽثٛوبتيْ٘ٛبي آٌيٍيٚ ،اوٕم پػيؽي آٔٙب ظؼ
ٚاوٕهٙبي اقتطالفي  ٚؼاظيىبٌي ،افؿايم اٌىتؽٚفيٍي ثٗ ظي اْ٘بي ِؿظٚج.

)...ٚ  ازيبءٚ فيٍيٚبي افؿايم اٌىتؽٙاوٕهٚ ٚ ٛاوٕم٘بي اقتيٍيٚ ٚ يٗ آٌىيٓ٘بٙ (ت:بٕٙآٌىي
،ؼيٛ ِسٚ ائيٛٔع٘بي اقتٛ پيٚ ْ٘گؿاٍْٛ٘بي قيىٛؼِبقيٛ وبٔف، ٔظؽيٗ وههي ثبيؽ- بٙاوٕهٚ ٗيٙ (ت:يٛتؽويجبت آٌيفبتيه زٍم
)...ٚ ِٗٛبي ِؽثٙاوٕهٚ  نيّي فُبئيٚ يِٛؽي فُبئي تؽويجبت زٍمٚايؿ
:يُاتع
1) Morrison, R.T.Boyd, R.N., Organic Chemistry 5thed.; Allyn & Bacon, Inc.; 1987.
2) Bacon, J.D.; caserio, M.C.; Basic Pricciple of Organic Chemistry; 2nded.; W.A.Benjamin, Inc.; 1977.
3) Ege, S.N.; Organic Chemistry; 2nded,; D.C.Health and company; 1989.
4) Wade, L.G.; Organic Chemistry; 2nded.; Prentice-Hall, Inc.; 1991.
5) Solomons, T.W.G.; Organic Chemistry; 5th.; John Wiley and Sons, Inc; 1992.
6) Mc Murry J.; Fundamentals of organic Chemistry; 3rded., Books/cole Pubishing company; 1994.
7) London G.M.; Organic Chemistry; 2nded.; The Benjamin/Cummings publishing company; Inc.; 1988.
8) Volhardt, K,P.C.; Organic Chemistry; W.H.Freeman and company; 1987.
9) Fessenden, R.J.; Fessenden, J. S; Organic Chemistry.; 4thed.; Books/cole Publishing Company; 1990.
10) Fox, M.A.; Whitesell, J.K.; Organic Chemistry.; Jones and Bartlett Publisher, 1994.
11) Carey, F.A.; Organic Chemistry; Mc Graw Hill Book Company; 1987.
:ضيِٕ ارسضياتي
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اِتسبْ تهؽيسي
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اؼائٗ قّيٕبؼ

% 40

اؼؾنيبثي تكت

 عًهي1  ضيًي آني:َاو درص
32 :وع ظؼـ

ازعٚ 3 :ازعٚ تؼعاظ
 ػٍّي:ع ظؼـٛٔ
ِيّٛ نيّي ػ:پيم ٔيبؾ
:اْذاف كهي درص

 ضبٌىقبؾي تؽويجبتٚ ل٘بي ِطتٍف اقتطؽاجٚيبْ ثب ؼٛآنٕبئي ػٍّي ظأهد

:Learning Outcomes
.ل٘بي ضبٌى قبؾي ؼا ثعأعٚ ثبيع ؼٛ) ظأهد3
.اع اقتطؽاج٘ب ؼا ثعأعٛٔ اٛ) ظأهد2
:ضزح درص
.ظٛؾل ظاظٖ ِينِٛاظ آِٛ  اقتطؽاجٚ ل٘بي ضبٌىقبؾيٚاع ؼٛٔا
:يذتٕا
 َؽيت نىكتٚ ٗ ظأكيت،لٛ ٔمطٗ خ،ةٚ ٔمطٗ غ:ًِبي فيؿيه نبٙتؼييٓ ثبثت
 ضبٌى قبؾي تؽويجبت آٌيٚ خعاقبؾي
ٖتمطيؽ قبظ
تمطيؽ ظؼ ضالء
تمطيؽ ثب ثطبؼ آة
ْ ِدعظٛوؽيكتبٌيؿاقي
بي ِطتٍف اقتطؽاجٙنٚ ؼٚ اقتطؽاج ثب زالي آٌي
گؽافيِٛبتٚوؽ
تًؼيع
:يُاتع
1- Morrison, R.T.Boyd, R.N., Organic Chemistry 5thed.; Allyn & Bacon, Inc.; 1897.
2- Bacon, J.D.; caserio, M.C.; Basic Pricciple of Organic Chemistry; 2nded.; W.A.Benjamin, Inc.; 1977.
3- Ege, S.N.; Organic Chemistry; 2nded.; D.C.Health and company; 1989.
4- Wade, L.G.; Organic Chemistry; 2nded.; Prentice-Hall, Inc.; 1991.
5- Solomons, T.W.G.; Organic Chemistry; 5th.; John Wiley and Sons, Inc; 1992.
6- Mc Murry J.; Fundamentals of organic Chemistry; 3rded., Books/Cole Publishing company; 1994.
7- Loudon G.M.; Organic Chemistry; 2nded.; The Benjamin/Cummings publishing company, Inc.; 1988.
8- Volhardt, K, P.C.; Organic Chemistry; W.H.Freeman and company; 1987.
9- Fessenden, R.J.; Fessenden, J.S; Organic Chemistry.; 4thed.; Books/cole publishing company; 1990.
10- Fox, M.A.; Whitesell, J.K.;Organic Chemistry.; Jones and Bartlett Publisher, 1994.

11- Carey, F.A.; Organic Chemistry; Mc Graw Hill Book Company; 1987.
َذِٕ ارسياتي داَطجٕ:
قئٛاي تهؽيسي

% 50

قئٛاي تكت

% 40

اؼائٗ قّيٕبؼ

% 30

گؿاؼل وبؼ آؾِبيهگبٖ

-

َاو درص :ضيًي آني َ 2ظزي
تؼعاظ ٚازعٚ 1 :ازع

وع ظؼـ31 :

ٔٛع ظؼـٔ :ظؽي
پيم ٔيبؾ :نيّي آٌي 3
اْذاف كهي:
 -3آنٕب قبضتٓ ظأهد ٛثب ضًٛييبت اخكبَ آٌيِ ،جمٗثٕعي ٔ ٚبِگػاؼي آٔٙب ٚ ٚاوٕهٙبي ِؽث ِٛثٗ قبضت ايٓ اخكبَ
ٚاوٕهٙبي ٘ؽ گؽ ٖٚاؾ ِٛاظ آٌي.
 -2ثىبؼگيؽي ِفب٘يُ فٛق ظؼ يبظگيؽي ِفب٘يُ ِ ٚجبٔي ػٍ َٛظاؼٚئي  ٚتدؿيٗ  ٚتسٍيً ضًٛييبت اخكبَ آٌي ثٗ ِٕظٛؼ اقتفبظٖ ظؼ
ظؼٚـ ظاؼٚنٕبـ ،نيّي ظاؼٚئي ،فؽِٛالقي ْٛظاؼ٘ٚب  ٚنٕبقبئي  ٚتؼييٓ ِمعاؼ ظاؼ٘ٚب.
ضزح درص:
ٔسِ ٖٛجمٗ ثٕعي ٔ ٚبَ گػاؼي تؽويجبت ِطتٍف ِبٕٔع تؽويجبت آٌيفبتيه ،آؼِٚبتيهِ ،هتك٘بي ػبٍِي اقيع٘بي وؽثٛوكيٍيه تَٛير
ظاظٖ ضٛا٘ع نع.
:Learning Outcomes
 ) 3اخكبَ آٌي ؼا ِجمٗ ثٕعي ٔ ٚبِگػاؼي وٕع  ٚضًٛييبت فيؿيىي  ٚنيّيبئي ٘ؽ گؽ ٖٚؼا ثيبْ ّٔبيع.
 )2ؼٚنٙبي قٕتؿ ٘ؽ گؽ ٖٚاؾ ِٛاظ آٌي ؼا ثيبْ وٕع ِ ٚىبٔيكُ ٚاوٕهٙبي ِؽث ِٗٛؼا ثيبْ ّٔبيع.
ِ ) 1فب٘يُ فؽا گؽفتٗ ؼا ظؼ ظؼن اثؽ ظاؼ٘ٚب (ظؼ ظؼقٙبي ظاؼٚنٕبقي  ٚنيّي ظاؼٚئي)  ٚظؼ تٙيٗ فؽِٛالقيْ٘ٛبي ظاؼٚئي ٔ ٚيؿ
تدؽثٗ وّي  ٚويفي ظاؼ٘ٚب ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ ظ٘ع.
يذتٕا:
آؼِٚبتيكيتٗ (ِف َٛٙآؼِٚبتيكيتٗ ،لبٔٛ٘ ْٛوً  -تؽويجبت ػطؽي َ ٚع ػطؽي٘ ،يعؼٚوؽثٕٙبي آؼِٚبتيه چٕع ٘كتٗاي )...ٚ
خبيگؿيٕي اٌىتؽٚفيٍي آؼِٚبتيه :اثؽ گؽٙ٘ٚبي اقتطالفي ظؼ ٚاوٕم پػيؽي  ٚخٙت گيؽيِ ،ىبٔيؿَ ٔيتؽاقي ٚ ْٛقٌٛفٔٛبقي،ْٛ
ِىبٔيؿَ آٌىيً ظاؼ نعْ فؽيعي وؽافت ِ -ىبٔيؿَ ٘بٌٛژٔبقي ،ْٛوبؼثؽظ (خٙت گيؽي ظؼ ِؽازي قٕتؿ تؽويجبت ػطؽي )...ٚ

تؽويجبت آٌيفبتيه آؼِٚبتيه :تٙيٗ ٚاوٕهٙب  -اثؽ زٍمٗ آؼِٚبتيه ؼٚي ٚاوٕهٙبي ؾٔديؽٖ خبٔجي ،پبيعاؼي ؼاظيىبي ثٕؿيً ،تؽي فٕيً ِتيً
ثٗ ػٕٛاْ يه ؼاظيىبي آؾاظ پبيعاؼي ،پبيعاؼي وبتي ْٛثٕؿيٍي ٚ ٚاوٕهٙبي خبيگؿيٕي ٔٛوٍئٛفيٍي ظؼ قٛثكتؽا٘بي ثٕؿيٍي ،تٙيٗ آٌىيً
ثٕؿْ٘ب....
آٌعئيع٘ب  ٚوتٙٔٛب (تٙيٗ ٚ ٚاوٕهٙبي افؿايهي ٔٛوٍئٛفيٍي گؽ ٖٚوؽثٔٛيً نبًِ افؿايم قيبٔيعِ ،هتمبت آٌِٔٛٛي ،َٛاٌىً٘ب ٚ
تهىيً اقتبيٚ ،اوٕم وبٔيؿاؼ ،ٚافؿايم ٚاوٕم گؽ٘بي گؽيٕيبؼظ )...ٚ
وؽثٛوكيٍيه اقيع٘ب( :ؼٚنٙبي تٙيٗ ،اثؽات اقتطالف ؼٚي لعؼت اقيعي٘ ،بٌٛژٔبقي ْٛوؽثٓ آٌفب )...ٚ
ِهتمبت ػبٍِي اقيع٘بي وؽثٛوكيٍيه (خبيگؿيٕي ٔٛوٍئٛفيٍي آقيً ،تٙيٗ ٚ ٚاوٕهٙبي اقيً وٍؽايع٘ب ،اقتؽ٘ب ،آِيع٘ب،
أيعؼيع٘ب ،ايّيع٘ب )...ٚ
وؽثٛآٔيْ٘ٛب :تؽاوُ آٌعٚي  ٚوٍيؿْ٘ ،بٌٛژٔبقي ْٛآٌعئيع٘ب  ٚوتْ٘ٛب ظؼ ِسيّ اقيعي  ٚلٍيبئيٚ ،اوٕم ٚيتيگ.
آِيٕٙب (نيّي فُبئي ٔيتؽٚژْ ،وب٘م تؽويجبت ٔيتؽ ،ٚآٌِٛٔٛيؿ٘بٌيع٘ب ،آِيٕبقي ْٛوب٘هي ،آِيٓ٘بي ٔٛع ظ ٚ َٚق ،َٛآِيٕٙب
يٙتؽٚقيىًٛٔ ،آؼائي ّ٘ٛفّٓ )...ٚ
آِيٕٙب (اثؽ اقتطالف ؼٚي لعؼت ثبؾي آِيٕٙب ،زػف ٘ٛفّٓ ،خبيگؿيٕي زٍمٗ ظؼ آِيٓ٘بي آؼِٚبتيهّٔ ،ىٙبي ظيبؾٔٚي ٚ َٛخبٔهيٕي
آٔٙب تٛقّ گؽٙ٘ٚبي ٘يعؼٚوكئ ،يتؽيً  ٚقبيؽ ٔٛوٍئٛفيً٘ب ،خفت نعْ  ٚقٕتؿ تؽويجبت آؾ)...ٚ ٚ
فٍٕٙب (ٔٛآؼائي ٘يعؼٚپؽاوكيعٚ ،اوٕم وٌٛتٚ ،اوٕم ؼيّ ،ٛتهىيً آؼيً اتؽ٘ب )...ٚ
وؽثٛآٔيْ٘ٛب (قٕتؿ وؽثٛوكيٍيه اقيع٘ب اؾ ِبٌٔٛيه اقيع ،قٕتؿ وتْ٘ٛب اؾ اقتٛاقتيه ،وؽثٛوكيً ؾظائي اؾ ثتبوتٛاقيع٘ب ٚ
ِبٌٔٛيه اقيع٘ب ،وبؼثؽظ  -2اوكبؾٌٚيٕٙب ،اقتفبظٖ اؾ أبِيٕٙب )...ٚ
آؼيً ٘بٌيع٘ب (خبيگؿيٕي ٔٛوٍئٛفيٍي آؼِٚبتيه ثطؽيك اَبفي زػفي  ٚاَبفٗ  ٚاثؽ گؽٙ٘ٚبي اقتطالفي ؼٚي ٚاوٕم پػيؽي )...ٚ
تؽويجبت وٛثٔ ٛيً انجبع ٔهعٖ( ،افؿايم ٔٛوٍئٛفيٍي  ٚاٌىتؽٚفيٍي ِ ٚمبيكٗ آٔٙب ،افؿايم ِبيىً ٚ ٚاوٕم ظي اٌؿ آظؼ )...ٚ
تؽويجبت پٍي قيىٍيه (نيّي ٔفتبٌي ،أتؽاقٓ ٚ ٚاوٕم٘بي اٌىتؽٚفيٍي ِؽث)...ٚ ِٗٛ
يُاتع اصهي:
1- Morrison, R.T. Boyd, R.N., Organic Chemistry 5thed.; Allyn & Bacon, Inc.; 1897.
2- Bacon, J.D.; caserio, M.C.; Basic Pricciple of Organic Chemistry; 2nded.; W.A. Benjamin, Inc.; 1977.
3- Ege, S.N.; Organic Chemistry; 2nded.; D.C.Health and Company; 1989.
4- Wade, L.G.; Organic Chemistry; 2nd ed.; Prentice-Hall, Inc.; 1991.
5- Solomons, T.W.G,; Organic Chemistry; 5th.; John Wiley and Sons, Inc; 1992.
6- Mc Murry J.; Fundamentals of organic Chemistry; 3rded., Books/cole Publishing company; 1994.
7- Loudon G.M.; Organic Chemistry; 2nded.; Benjamin/Cummings publishing company, Inc.; 1988.
8- Volhardt, K, P.C.; Organic Chemistry; W.H.Freeman and company; 1987.
9- Fessenden, R.J.; Fessenden, J.S; Organic Chemistry.; 4thed.; Books/cole publishing company; 1990.
10- Fox, M.A., Whitesell J.K.; Organic Chemistry.; Jones and Bartlett Publisher, 1994.

11- Carey, F.A.; Organic Chemistry; Mc Graw Hill Book Company; 1987.
َذِٕ ارسياتي داَطجٕ (ايتذاٌ):
اِتسبْ تهؽيسي
اؼائٗ قّيٕبؼ

% 90
% 30

َاو درص :ضيًي آني  2عًهي
تؼعاظ ٚازعٚ 3 :ازع

وع ظؼـ34 :

ٔٛع ظؼـ :ػٍّي
پيم ٔيبؾ :نيّي آٌي 3
اْذاف كهي درص:
آنٕبئي ػٍّي ظأهدٛيبْ ثب ؼٚل٘بي ِطتٍف قٕتؿ تؽويجبت آٌي  ٚاقتفبظٖ اؾ ٚاوٕم٘بي ضبو خٙت قٕتؿ.
ضزح درص:
ِتع٘ب ٔ ٚس ٖٛنٕبقبئي  ٚقٕتؿ تؽويجبت  ٚگؽٙ٘ٚبي ػبًِ ثٗ يٛؼت ػٍّي آِٛؾل ظاظٖ ضٛا٘ع نع.
:Learning Outcomes
 )3ظأهدٛيبْ ثبيع ؼٚل٘بي تهطيى گؽٙ٘ٚبي ػبًِ ؼا ثعأع.
 )2ظأهدِ ٛتع٘بي ِتعاٚي قٕتؿ تؽويجبت ؼا ثعأع.
يذتٕا:
 )3آٔبٌيؿ ػًٕؽي
 )2تهطيى گؽٙ٘ٚبي ػبٍِي
ٚ )1اوٕهٙبي اقتيالقي( ْٛآقپؽيٓ  ٚاقتبٔيٍيع)
ٔ )4يتؽاقي ْٛاقتبٔيٍيع
 )5تٙيٗ اقيع ثٕؿٚئيه (ِثً اثؽ پؽِٕگٕبت ثؽتٌٛٛئٓ)
 )6اقتؽيفيىبقيِ( ْٛثً اثؽ اٌىً اتيٍيه ثؽ اقيع ثٕؿٚئيه)
 )1ظؼيبؾٚتٗ وؽظْ
ٚ )5اوٕم وبٔيؿاؼٚ

ْ) اِتسب9
:يُاتع اصهي
1- Morrison, R.T. Boyd, R.N., Organic Chemistry 5thed.; Allyn & Bacon, Inc.; 1897.
2- Bacon, J.D.; Caserio, M.C.Basic Pricciple of Organic Chemistry; 2nded.; W.A.Benjamin, Inc.; 1977.
3- Ege, S.N.; Organic Chemistry; 2nd ed.; D.C.Health and company; 1989.
4- Wade, L.G.; Organic Chemistry; 2nded.; Prentice-Hall, Inc.; 1991.
5- Solomons, T.W.G.; Organic Chemistry; 5th.; John Wiley and Sons, Inc; 1992.
6- Mc Murry J.; Fundamentals of organic Chemistry; 3rded., Books/cole Publishing company; 1994.
7- Loudon G.M.; Organic Chemistry; 2nded.; The Benjamin/Cummings publishing company, Inc.; 1988.
8- Volhardt, K, P.C.; Organic Chemistry; W.H.Freeman and company; 1987.
9- Fessenden, R.J.; Fessenden, J.S; Organic Chemistry.; 4thed.; Books/cole publishing company; 1990.
10- Fox, M.A.; Whitesell, J.K.; Organic Chemistry.; Jones and Bartlett Publisher, 1994.
11- Carey, F.A.; Organic Chemistry; Mc Graw Hill Book Company; 1987.
:)ٌَذِٕ ارسياتي داَطجٕ (ايتذا
% 50

اي تهؽيسيٛقئ

% 40

اي تكتٛقئ

% 30

اؼائٗ قّيٕبؼ
ٖگؿاؼل وبؼ آؾِبيهگب

 تيٕضيًي پايّ َظزي:عُٕاٌ درص
35 :وع ظؼـ

ازعٚ 1 :ازعٚ تؼعاظ
 ٔظؽي:ازعٚ عٛٔ
- :پيم ٔيبؾ
:ا٘عاف وٍي
:يبْ ثبٛآنٕب قبضتٓ ظأهد
بٌٌٙٛىِٛ ٌٚيٗ نؽوت وٕٕعٖ ظؼ قبضتّبْ ِبوؽٚاظ اِٛ -3

ِ -2ىبٔيكُ  ٚوهم٘بي ِطتٍف ثيٛنيّيبئي
 -1ثيٛوبتبٌيؿؼ٘بي زيبتي ٚ ٚيتبِيٕٙب ٔ ٚمم آٔٙب ظؼ فؽآيٕع٘بي ثيٛنيّيبئي
 -4ػٛاًِ تٕظيُ وٕٕعٖ ٚاوٕم٘بي ثيٛنيّيبئي ٔ ٚمم وٍيعي ٘ٛؼِٙٔٛب
ضزح درص:
تجييٓ  ٚتعؼيف قبضتّبْ نيّيبئي ِٛاظ آٌي ِٛخٛظ ظؼ ثعْ ِبٕٔع لٕع٘ب ،پؽٚتئيٓ٘بٌ ،يپيع٘ب ...ٚ
ّ٘چٕيٓ تؽويجبت ظيگؽي وٗ ظؼ ثعْ ٚخٛظنبْ اؾاّ٘يت فٛقاٌؼبظٖاي ثؽضٛؼظاؼ اقت ِبٕٔع ٘ٛؼِْ٘ٛب ٚيتبِيٓ٘ب  ٚآٔؿيُ٘ب ِٛؼظ
ثسث  ٚثؽؼقي لؽاؼ ِيگيؽظ.
:Learning Outcomes
 )3ظأهد ٛقبضتّبْ لٕع٘بٌ ،يپيع٘ب ،اقيع٘بي ٔٛوٍئيه ،چؽثي٘ب ؼا ثهٕبقع.
 )2ظأهدِ ٛتبثٌٛيكُ ،لٕع٘ب ،چؽثي٘ب ،پؽٚتئيٓ٘ب ؼا ثهٕبقع.
 )1ظأهدِ ٛكيؽ٘بي ثيٛقٕتتيه پؽٚتئيٓ٘ب ،اقيع٘بي ٔٛوٍئيه٘ب ؼا ثهٕبقع.
 )4قبضتّبْ ٚيتبِيٕٙب ٛ٘ ٚؼِٙٔٛب  ٚضٛاو آْ ؼا ثعأع.
ٔ )5مم وبتبٌيؿي آٔؿيُ٘ب ؼا ثعأع.
رئٕص يطانة:
اٌفِ :معِٗاي ثؽ ثيٛنيّي
ة :قبضتّبْ قٍٛي ٔ ٚمم اؼگبٍٔٙبي آْ ظؼ فؽآيٕع٘بي ثيٛنيّيبئي
ج :قبضتّبْ نيّيبئي تؽويجبت آٌي ِٛخٛظ ظؼ ثعْ أكبْ نبًِ:
 -3آة  ٚثبفؽ٘بي ثيٌٛٛژيىي
 -2لٕع٘ب
ٌ -1يپيع٘ب
 -4پؽٚتئيٓ٘ب
 -5آٔؿيُ ٘ب ٚ ٚيتبِيٓ ٘ب
 -6اقيع٘بي ٔٛوٍئيه
 -1قبضتّبْ ٘ٛؼِٙٔٛب
ؼِ :تبثٌٛيكُ ِٛاظ قٗ گبٔٗ
 -3لٕع٘ب
 -2چؽثي٘ب

 -1پؽٚتئيٓ٘ب
 -4اقيع٘بي ٔٛوٍئيه
ظ :ثيٛقٕتؿ
 -3اقيع٘بي ٔٛوٍئيه
 -2پؽٚتئيٓ٘ب
 :ٚثيٛأؽژيتيه  ٚاوكيعاقي ْٛثيٌٛٛژيه
يُاتع اصهي درص:
 )3ثيٛنيّي ٍِه ٔيب  -نٙجبؾيبْ
Lehninger biochemistry)2
Stryer, biochemistry)1
َذِٕ ارسياتي داَطجٕ:
اِتسبٔبت تكتي پبيبْ تؽَ ِ ٚيبْ تؽَ % 300

عُٕاٌ درص :فيشيٕنٕژي 1
تؼعاظ ٚازعٚ 4 :ازع

وع ظؼـ31 :

ٔٛع ٚازعٔ :ظؽي ( 65قبػت)
پيم ٔيبؾ :تهؽير
سزفصم درٔص:
 -3فيؿيٌٛٛژي قٍٛي ِ ٚسيّ آْ ( 34قبػت)
ّ٘ٛقتبؾ  -ثطهٙي ِبيؼي ثعْ) -(fluid compartmentقبضتّبْ  ٚفيؿيٌٛٛژي غهبء قٍٛي ِ -ىبٔيكُ٘بي تؽأكپٛؼت (أتمبي
فؼبي ،غيؽفؼبي  ٚتكٙيً نعٖ) پتبٔكيً غهبئي ،فيؿيٌٛٛژي غهبء ثبفتٙبي تسؽيهپػيؽ (ػًت ،ػٍُٗ) پتبٔكيً ػًّ  ٚأتهبؼ آْ
 پتبٔكيً ػًّ ظؼ تبؼ ػًجي ِ -مبيكٗ پتبٔكيٍٙبي ػًّ ظؼ ػٍُٗ لٍت ،ػًت  ٚػُالت ِططّ  ٚيبف  -أمجبٌ ػٍُٗ ِططّ -أمجبٌ ػٍُٗ يبف  -پتبٔكيً ػًّ ِؽوت ٘ -عايت ظؼ قيٕبپف (ػًت ثب ػًت ،ػًت ثب ػٍُٗ ِططّ ،ػًت ثب ػٍُٗ يبف)
فيؿيٌٛٛژي اؼگبٍٔٙبي قٍٛي.
 -2فيؿيٌٛٛژي ػٍُٗ لٍت ( 30قبػت)
آٔبتِٛٛفيؿيٌٛٛژي لٍت ٚ -يژگيٙبي ػٍُٗ لٍت (اٌىتؽيىي٘ ،عايتي ،تأِيٓ ًِ ٚؽف اوكيژْ) ِ -ىبٔيه لٍت (قيكتٛي  ٚظيبقتٛي،
قيىً لٍجي)  -ثؽ ْٚظٖ لٍت  -يعا٘بي لٍت  -اػًبة ضبؼخي لٍت  -أژيٙٔٛب ٛ٘ ٚؼِٙٔٛب ثؽ ؼٚي لٍت  -ضٛظوبؼي لٍت  ٚثبفت ٚيژٖ
أتمبي تسؽيىبت ظؼ لٍت  -اٌىتؽٚوبؼظيٛگؽافي  -ؼٚنٙبي ثجت آْ  ٚؼاثطٗ آْ ثب ِؽازً ِطتٍف تسؽيىبت ظٍ٘يؿ  ٚثطٓ  -انتمبلٙبي

اٌىتؽٚوبؼظيٛگؽافيه ِ -سٛؼ٘بي انتمبق ِ -ثٍث ايٕت - ْٛٙتٛخيٗ ثؽظاؼي  -اٌىتؽٚوبؼظيٛگؽاَ  -ثؽظاؼ ٌسظٗاي ِ -سٛؼ اٌىتؽيىي
ِتٛقّ لٍت  -اِالػبت وٍي ظؼثبؼٖ ٚوتٛؼ وبؼظيٛگؽاَ  -خؽيبْ يعِٗ  -اضتالالت ؼيتُ لٍت ِ -ؽاوؿ ٔبثدب َ -ؽثبٔبت ؾٚظؼـ.
 -1فيؿيٌٛٛژي گؽظل ض 20( ْٛقبػت)
لٛأيٓ فيؿيىي گؽظل ض ْٛػِّٛي (ِمبِٚت ػؽٚليٚ ،يكىٛؾيتٗ ،خؽيبْ ض ْٛظؼ ػؽٚق ،فهبؼ ض ،ْٛفهبؼ ثسؽأي أكعاظ) -
ػٛاًِ ايدبظ وٕٕعٖ خؽيبْ ض( ْٛپّپ لٍتِ ،مبِٚت ػؽٚلي ،زدُ ض - )ْٛگؽظل ض ْٛنؽيبٔي (فهبؼ نؽيبٔئ ،جٍ نؽيبٔي ٚ
ػٛاًِ ِؤثؽ ظؼ آْ ،فيؿيٌٛٛژي آؼتؽي ،ٌٗٛفهبؼ ِتٛقّ نؽيبٔي ،ؼٚنٙبي أعاؾٖ گيؽي فهبؼ ض ْٛنؽيبٔي) گؽظل ضِٛ ْٛيؽگي
(تجبظالت ِٛيؽگي ،فهبؼ٘بي اقّتيه ٘ ٚيعؼٚاقتبتيه ظؼ ِٛيؽگٙب لبٔ ْٛاقتبؼٌيٕه)  -گؽظل ضٚ ْٛؼيعي (اػّبي أتمبٌي ٚ
غضيؽٖ اي ،پّپ ٚؼيعئ ،جٍ ٚؼيعي ِؽوؿي ،أعاؾٖ گيؽي فهبؼ ٚؼيعي) تٕظيُ ثؽٔٚعٖ لٍجي  ٚؼٚنٙبي أعاؾٖگيؽي آْ (لٛأيٓ
٘تؽِٚتؽيه ِٛ٘ ٚئِٛتؽيه) تٕظيُ ػًجي فهبؼ ض( ْٛؼفٍىكٙبي گؽظل ض ْٛنبًِ ؼفٍىف٘بي گيؽٔعٖ فهبؼي نيّيبيي) -
تٕظيُ ِ٘ٛٛؼاي گؽظل ضٔ( ْٛمم وٍيٗٔ ،مم ٘ٛؼِٙٔٛب  ٚيٙٔٛبي ِٛخٛظ ظؼ ض - )ْٛتٕظيُ گؽظل ض ْٛظؼ ثبفتٙبي اضتًبيي
(لٍتِ ،غؿ ،ازهبء پٛقت ،ػُالت)  -گؽظل ض ْٛؼيٛي  -خؽيبْ ٌٕف  -تأثيؽ فؼبٌيتٙبي ػُالٔي ثؽ قيكتُ لٍت  ٚگؽظل ضْٛ
ثطٛؼ وٍي  -نٛن گؽظل ضٔٛي.
 -4فيؿيٌٛٛژي تٕفف ( 32قبػت)
آٔبتِٛٛفيؿيٌٛٛژي ظقتگبٖ تٕفف ِ -ىبٔيه تٕفف (ػُالت تٕفكي  -فهبؼ ظاضً زجبثچٗاي ،فهبؼ فُبي خٕجي) لبثٍيت اؼتدبع ؼيٗ
 ٚلفكٗ قيٕٗ  -لبثٍيت پػيؽل ؼيٛي ٔ -مم قؽفبوتبٔت  -وبؼ تٕفكي (وبؼ اؼتدبػي ،وبؼ غيؽ اؼتدبػي نبًِ وبؼ ٚيكىٛؾيتٗاي ٚ
وبؼ ِدبؼي ٘ٛائي)  -زدُ  ٚظؽفيتٙبي ؼيٛي  -زدُ ظليمٗاي  -ثبؾظَ قؽيغ ظؼ ثبٔيٗ  -زعاوثؽ نعت خؽيبْ ِيبْ ثبؾظِي  -زعاوثؽ
ظؽفيت تٕفكي ِٕ -سٕي خؽيبْ ،زدُ  -فُبي ِؽظٖ  ٚتٛٙيٗ زجبثچٗاي  -لٛأيٓ گبؾ٘ب ظؼ ؼاثطٗ ثب أتمبي آٔٙب اؾ غهبء ٚازع
تٕفكي  -تؽويت  ٚفهبؼ گبؾ٘بي ظاضً زجبثچٗاي  -تؽويت گبؾ٘بي ضٚ ْٛؼيعي ِدبٚؼ زجبثچٗ٘ب  -تجبظالت گبؾي ثيٓ زجبثچٗ٘ب ٚ
ضٔ - ْٛكجت ثٗ تٛٙيٗ ثٗ خؽيبْ ض - ْٛأتمبي گبؾ٘بي تٕفكي ظؼ ض( ْٛيبظآٚؼي اّ٘يت ّ٘ٛگٍٛثيٓ ظؼ أتمبي گبؾ٘بي تٕفكي) -
تجبظالت گبؾي ظؼ ثبفتٙب ِ -ؽوؿ تٕفف  ٚلكّتٙبي ِطتٍف تهىيً ظٕ٘عٖ آْ  -وٕتؽي ػًجي تٕفف  -وٕتؽي ِ٘ٛؽاي تٕفف  -تٕفف
ظؼ نؽايّ غيؽػبظي (اؼتفبػبت ،فؼبٌيت ػُالٔي ،تٕفف خٕيٓ)  -اػّبي غيؽ تٕفكي ؼيٗ٘ب.
 -5فيؿيٌٛٛژي ظقتگبٖ گٛاؼل ِ ٚتبثٌٛيكُ ( 32قبػت)
وٍيبت اػّبي زؽوتي ظقتگبٖ گٛاؼل  -خٛيعْ  ٚثٍغ  -اػّبي زؽوتي ِؼعٖ  -اػّبي زؽوتي ؼٚظٖ ثبؼيه  -زؽوبت ؼٚظٖ ثؿؼگ ٔ ٚبزيٗ
ؼوتٛآٔبي  ٚؼفٍىف اخبثت ِؿاج  -تؽنر ثؿاق  ٚگٛاؼل نيّيبيي ظؼ ظ٘بْ  -تؽنر ِؼعٖ  ٚتٕظيُ آْ  -گٛاؼل ِؼعي  -تؽنر
اگؿٚوؽيٓ پبٔىؽاـ  ٚػًّ گٛاؼني آْ  -تؽنر يفؽا  ٚػًّ گٛاؼني آْ  -تؽنر  ٚگٛاؼل ؼٚظٖاي  -خػة ظؼ ظقتگبٖ گٛاؼل -
اػّبي ِتبثٌٛيه وجع  -تؼبظي ؼژيُ غػائي  -اثؽات فيؿيٌٛٛژيه ٚيتبِيٕٙب.
يُاتع:
فيؿيٌٛٛژي گبيت ْٛآضؽيٓ چبپ
َذِٕ ارسياتي داَطجٕ:
اؼؾنيبيت ظؼ پبيبْ تؽَ تكتي  ٚتهؽيسي

% 50

اؼائٗ قّيٕبؼ  ٚثسث گؽ٘ٚي

% 20

عُٕاٌ درص :فيشيٕنٕژي 2
تؼعاظ ٚازعٚ 4 :ازع ٔظؽي
ٔٛع ٚازعٔ :ظؽي
پيم ٔيبؾ :فيؿيٌٛٛژي ٔ ُ٘ ٚ 3يبؾ ثيٛنيّي

وع ظؼـ35 :

قؽفًً ظؼٚـ:
اٌف ٔ -ظؽي ( 65قبػت)
 -3فيؿيٌٛٛژي غعظ ظؼ ْٚؼيؿ  ٚظقتگبٖ تٕبقٍي ( 20قبػت)
ِمعِٗ ٘ؽِٓ نٕبقي ِ ٚىبٔيكُ ػًّ آٔٙب  -فيؿيٌٛٛژي غعٖ آظٔ٘ٛيپٛفيؿٛٔ ٚؼ٘يپٛفيؿ  -ؼاثطٗ ٘يپٛفيؿ ثب ٘يپٛتبالِٛـ  -فيؿيٌٛٛژي
 غعٖ تيؽٚئيع  -فيؿيٌٛٛژي غعٖ پبؼاتيؽٚئيع ِ ٚتبٌٌٛيكُ وٍكيُ ٌٛ -ؾاٌّؼعٖ أعٚوؽيٓ  ٚتٕظيُ ِيؿاْ لٕع ض - ْٛفيؿيٌٛٛژي غعٖ فٛقوٍيٛي (ثطم لهؽي  ٚثطم ِؽوؿي)  -فيؿيٌٛٛژي تيّٛـ  ٚاپيفيؿ  -فيؿيٌٛٛژي تطّعاْ  -فيؿيٌٛٛژي قيىً ِب٘بٔٗ  -فيؿيٌٛٛژي
آثكتٕي  ٚخفت  -فيؿيٌٛٛژي تفىيه خٕكي  -فيؿيٌٛٛژي ؾايّبْ  -فيؿيٌٛٛژي ؼنع پكتبْ  ٚنيؽظاْ  -فيؿيٌٛٛژي يبئكگي -
فيؿيٌٛٛژي ثيُٗ  -فيؿيٌٛٛژي ثٍٛؽ ظؼ پكؽ٘ب  -فيؿيٌٛٛژي پؽٚقتبگالٔعيٕٙب.
 -2فيؿيٌٛٛژي وٍيٗ  ٚتٕظيُ ِبيؼبت ثعْ ( 30قبػت)
آٔبِٛفيؿيٌٛٛژي وٍيٗ  -گؽظل ض ْٛوٍيٛي  -قبضتّبْ ٔفؽ - ْٚفيٍتؽاقي ْٛگٍِٛؽٌٚي  ٚأعاؾٖگيؽي آْ ِ -ىبٔيكّٙبي تٛثٌٛي ثؽاي
خػة  ٚظفغ ِٛاظ ِطتٍف  -وٍيؽأف پالقّب ِ -ىبٔيكّٙبي وٍيٛي ثؽاي ؼليك  ٚغٍيع وؽظْ اظؼاؼ ِ -ىبٔيكُ ضٛظ تٕظيّي گؽظل
ض ْٛوٍيٛي ِ -مبيكٗ تؽويجبت اظؼاؼ  ٚض - ْٛوٕتؽي زدُ ِبيغ ضبؼج قٌٍٛي  ٚغٍظت اٌىتؽٌٚيتٙب ظؼ آْ ِ -ىبٔيكُ اظؼاؼ وؽظْ.
 -1فيؿيٌٛٛژي تٕظيُPHض ْٛنؽيبٔي ( 4قبػت)
تؼؽيف -PHفؽِٛي ٕ٘عؼقٓ ٘بقٍجبش  -أٛاع اقيعٚؾ ،آٌىبٌٛؾ ِ ٚىبٔيكُ٘بي خجؽأي  -اثؽ ثبفؽ٘بي ض - ْٛثبفؽ٘بي ِبيغ ضبؼخي
قٌٍٛي  -ثبفؽ٘بي ظاضً قٌٍٛي ٔ -مم ظقتگبٖ تٕفف ظؼ تٕظئُ -PHمم وٍيٗ ظؼ تٕظيُ.PH
 -4فيؿيٌٛٛژي ض 6( ْٛقبػت)
فيؿيٌٛٛژي ثبفتٙبي ضٔٛكبؾ ِ ٚؽازً ضٔٛكبؾي  -فيؿيٌٛٛژي گٍجٌٙٛبي لؽِؿ  -ثسث وبًِ ظؼثبؼٖ ّ٘ٛگٍٛثيٓ ٔ ٚمم آْ ظؼ زًّ
گبؾ٘ب  -فيؿيٌٛٛژي گٍجٌٙٛبي قفيع  -فيؿيٌٛٛژي پالوتٙب ِ ٚىبٔيؿَ أؼمبظ ض - ْٛفيؿيٌٛٛژي پالقّب ٌٕ ٚف.
 -5فيؿيٌٛٛژي ظقتگبٖ ػًجي ( 25قبػت)
فيؿيٌٛٛژي زكٙبي پيىؽي  -فيؿيٌٛٛژي ٔطبع نٛوي  -فيؿيٌٛٛژي تٕٗ ِغؿي  -فيؿيٌٛٛژي ِغؿ ِيبٔي  -فيؿيٌٛٛژي ػمعٖ٘بي لبػعٖاي
 فيؿيٌٛٛژي ِطچٗ  -وٕتؽي تؼبظي  ٚزؽوت َٚ ٚؼيت ثعْ ظؼ فُب  -فيؿيٌٛٛژي تبالِٛـ  -فيؿيٌٛٛژي ٘يپپٛتبالِٛـ  -فيؿيٌٛٛژي لهؽِغؿ  -يبظگيؽي  ٚزبفظٗ  ٚؼفٍىكٙبي نؽِي  -قيكتُ فؼبي وٕٕعٖ ِهجه  -قيكتُ ٌّجيه  -قيكتُ ػًجي ضٛظِطتبؼ
(اٚت - )َٛٔٛاِٛاج ِغؿي  -تٕظيُ ظؼخٗ زؽاؼت ثعْ ِ -بيغ ِغؿي ٔطبػي  -فيؿيٌٛٛژي چهُ  -فيؿيٌٛٛژي گٛل  -فيؿيٌٛٛژي چهبئي ٚ
ثٛيبئي.
يُاتع:
آضؽيٓ چبپ فيؿيٌٛٛژي گبيتْٛ
ٔس ٖٛاؼؾنيبثي ظأهد:ٛ
اؼؾنيبثي تكتي  ٚتهؽيسي
وبؼ گؽ٘ٚي  ٚقّيٕبؼ

% 50
% 20

فيشيٕنٕژي  2عًهي
تؼعاظ ٚازعٚ 3 :ازع

وع ظؼـ39 :

ٔٛع ٚازع :ػٍّي
پيم ٔيبؾ :فيؿيٌٛٛژي ٔ ُ٘ ٚ 3يبؾ ثيٛنيّي
ػٍّي ( 14قبػت)
ِجبزث ػٍّي ظؼٚـ اؼائٗ نعٖ ظؼ قؽفًً فيؿيٌٛٛژي ٔ 2ظؽي ِيثبنع.
يُاتع:
فيؿيٌٛٛژي گبيت ْٛآضؽيٓ چبپ
َذِٕ ارسضياتي داَطجٕ:
وبؼ گؽ٘ٚي  % 60أدبَ ثؽضي تكت٘ب ظؼ پبيبْ تؽَ % 40
يُاتع اصهي درص:
فيؿيٌٛٛژي گبيت ْٛآضؽيٓ چبپ
َذِٕ ارسياتي داَطجٕ:
وبؼ گؽ٘ٚي

% 60

أدبَ ثؽضي تكت٘ب ظؼ پبيبْ تؽَ

% 40

عُٕاٌ درص :كًكْاي أنيّ ٔ آضُايي تا ٔسايم پشضكي
تؼعاظ ٚازع ظؼـٚ 2 :ازع

وع ظؼـ20 :

ٔٛع ٚازعٚ 3 :ازع ٔظؽي ٚ 3 -ازع ػٍّي
پيم ٔيبؾ- :
اْذاف كهي درص:
 -3آنٕب قبضتٓ ظأهدٛيبْ ثب ايٛي اٌٚيٗ وّه٘بي اٌٚيٗ ،ؼٚل٘بي ازيبء ؼٚل٘بي خٍٛگيؽي اؾ ضٔٛؽيؿي ،اػالَ ِكِّٛيت٘ب ٚ
فٛؼيتٙب ظؼ ِكِّٛيت٘ب.
ضزح درص:
ٔمم ظاؼٚقبؾ ظؼ چؽضٗ ظؼِبْ  ٚآگب٘ي اؾ وبؼوؽظ قيكتُ٘بي ِطتٍف ثعْ ظؼ ِٛالغ اٚؼژأف ثكيبؼ َؽٚؼي ِيثبنع ٌػا ظؼ ايٓ
ظؼـ أٛاع ؼٚل٘بي ازيبء ٔس ٖٛثؽضٛؼظ ثب أٛاع ِٛاؼظ اٚؼژأف ٔظيؽ قٛضتگي٘ب  ٚضٔٛؽيؿي٘ب ّ٘ ٚچٕيٓ أٛاع ٌٛاؾَ پؿنىي ِٛؼظ
اقتفبظٖ آِٛؾل ظاظٖ ِينٛظ.
:Learning Outcomes
 -3ظأهد ٛثبيع اّ٘يت وّىٙبي اٌٚيٗ ؼا ثيبْ وٕع

 -2ظأهد ٛثبيع أٛاع ؼٚل٘بي ازيبء لٍجي ،تٕفكي ؼا ثعإٔع
 -1ظأهد ٛثبيع أٛاع ؼٚل٘بي خٍٛگيؽي اؾ ضٔٛؽيؿي ؼا ثعأع
 -4ظأهد ٛثبيع ؼٚل٘بي زًّ ثيّبؼ ؼا ثعأع
 -5ظأهد ٛثبيع وبؼثؽظ أٛاع تدٙيؿات پؿنىي ؼا ثعأع
 -6ظأهد ٛثبيع أٛاع ِكِّٛيت٘ب  ٚؼٚل٘بي ثؽضٛؼظ ثب يه ِكّ َٛؼا ثعأع
رئٕص يطهة:
 -3اّ٘يت وّه٘بي اٌٚيٗ
 -2أٛاع ٔبؼقبئي لٍجي  -تٕفكي  ٚازيبء
 -1ػٛاؼٌ ازيبء لٍجي  -تٕفكي
 -4ؾضُ٘ب ،ضٔٛؽيؿيٙب  ٚآقيت٘بي ِطتٍف ظؼ قٛأر
 -5چگٔٛگي ثٕع آٚؼظْ أٛاع ضٔٛؽيؿي٘ب
 -6ؼٚل٘بي ِطتٍف ٔدبت ًِعَٚ
 -1أٛاع ِكِّٛيت٘ب ،ػالئُ آْ
 -5أٛاع قٛضتگي٘ب  ٚػٛاؼٌ آْ
 -9قؽِبؾظگي  ٚگؽِبؾظگي
 -30تدٙيؿات پؿنىي
يُاتع:
ايٛي وّه٘بي اٌٚيٗ آضؽيٓ چبپ
يٍيت قؽش ثؽيتبٔيب ،ؼإّ٘بي وّه٘بي اٌٚيٗ ،تؽخّٗ يّيّي ؾاظ ،تٙؽاْ ،أتهبؼات وٍّٗ ،آضؽيٓ چبپ.
َذِٕ ارسياتي داَطجٕ:
اِتسبٔبت پبيبْ تؽَ % 50
أدبَ ِتع٘بي فؽاگؽفتٗ ظؼ اِعاظؼقبٔي % 50

عُٕاٌ درص :ييكزٔب ضُاسي َظزي
تؼعاظ ٚازع ظؼـٚ 1 :ازع
ٔٛع ٚازعٔ :ظؽي

وع ظؼـ23 :

پيم ٔيبؾ :ثيٌٛٛژي ٌِٛىٌٛي  ٚژٔتيه
اْذاف:
 -3فؽاگيؽي وٍيبت ِيىؽٚة نٕبقي اػُ اؾ ٚيژگيٙبي قبضتّبٔي  ٚفيؿيٌٛٛژيه ِيىؽٚاؼگبٔيكُ٘ب ٔ ٚمم آٔٙب ظؼ ايدبظ ثيّبؼيٙب ٚ
چگٔٛگي ِمبثٍٗ  ٚوٕتؽي آٔٙب.
ِ -2جمٗثٕعي ِيىؽٚاؼگبٔيكُ٘بي ثيّبؼيؾا.
 -1ؼٚل٘بي ظؼِبْ ثيّبؼي٘بي ثبوتؽيبيي.
ضزح درص:
ايٛي ِجمٗثٕعي ِيىؽٚاؼگبٔيكّٙب ّ٘چٕيٓ ِىبٔيكُ ظاؼ٘ٚبي َع ِيىؽٚة ؼٚل٘بي زفبظتي ظؼ ِمبثً ِيىؽٚاؼگبٔيكُ٘بي
پبتٛژْ ّ٘ ٚچٕيٓ ِىبٔيكُ ثيّبؼيؾائي گ٘ٗٔٛبي ِطتٍف ثبوتؽي٘بي ثيّبؼيؾا آِٛؾل ظاظٖ ِينٛظ.
:Learning Outcomes
ثؼع اؾ پبيبْ ظؼـ ظأهد ٛثبيع ثتٛأع:
 ايٛي قبضتّبٔي  ٚفيؿيٌٛٛژيه ِيىؽٚثي ؼا ثعأع. ٔسِ ٖٛجمٗثٕعي ِ ٚهىالت ِجمٗثٕعي ظؼ ِيىؽٚاؼگبٔيكّٙب ؼا ثعأع. ٔس ٖٛنٕبقبيي  ٚافتؽاق ِيىؽٚاؼگبٔيكّٙب اؾ يىعيگؽ ؼا ثب وّه تكتٙبي تهطيًي ثتٛأع أدبَ ظ٘ع. ِىبٔيكُ٘بي ثيّبؼيؾايي  ٚاپيعِيٌٛٛژي ؼا نؽذ ظ٘ع. ٔس ٖٛوٕتؽي ِ ٚىبٔيكُ٘بي اثؽ آٔتي قپتيىٙب ؼا نؽذ ظ٘ع. ِىبٔيكّٙبي تأثيؽ آٔتي ثيٛتيىٙب  ٚأسبء تؼييٓ غٍظتٙبي ِؤثؽ آٔتيثيٛتيىٙب ؼا ثعأع. اؼتجبِ ثيٓ ِيؿاْ ،پبؼاقيت  ٚظاؼ ٚؼا نؽذ ظ٘ع. ٔس ٖٛايدبظ ِمبِٚت ِ ٚىبٔيكّٙبي ِمبِٚت ظؼ ِيىؽٚاؼگبٔيكّٙب ؼا ثعأع. ثب ؼٚنٙبي زفبظت فؽظي ٕ٘گبَ وبؼ ثب ِيىؽٚاؼگبٔيكّٙب آنٕبيي پيعا وٕع. ثب ٔس ٖٛوبؼ ثب ِيىؽٚاؼگبٔيكّٙب  ٚاقتفبظٖ اؾ ِيىؽٚقىٛپ  ٚنٕبقبيي ِيىؽٚقىٛپي ِ ٚبوؽٚقىٛپي ِيىؽٚاؼگبٔيكّٙب آنٕبييپيعا وٕع.
 وهت  ٚتىثيؽ ِيىؽٚاؼگبٔيكُ٘ب  ٚأدبَ تكتٙبي تهطيى ؼا أدبَ ظ٘ع. تكتٙبي آٔتي ثيٛگؽاَ ؼا أدبَ ظاظٖ ٔ ٚس ٖٛتأثيؽ آٔتيثيٛتيىٙب ؼا ثتٛأع ثؽؼقي وٕع.يذتٕا:
ِمعِٗ اي ثؽ ِيىؽٚثيٌٛٛژي
قبضتّبْ ِيىؽٚاؼگبٔيكّٙب
ِجمٗ ثٕعي ِيىؽٚاؼگبٔيكّٙب

ؼنع ِ ٚؽگ ِيىؽٚاؼگبٔيكّٙب  ٚلٛأيٓ ِؽثِٗٛ
ِتبثٌٛيكُ ِيىؽٚاؼگبٔيكّٙب
ژٔتيه ِيىؽٚاؼگبٔيكّٙب
ؼٚاثّ ِتمبثً ِيىؽٚاؼگبٔيكّٙب ِ ٚيؿثبْ
آٔتي ثيٛتيىٙب ِ ٚجمٗ ثٕعي ِ ٚىبٔيكُ
اقتؽپتٛوٛوٙب
ثبقيٍٙبي اقپٛؼظاؼ
ثبقيٍٙبي گؽَ ِثجت ثع ْٚاقپٛؼ
وٛوٛثبقيٍٙبي گؽَ ِٕفي
ضبٔٛاظٖ پكٛظِٔٛٚب٘ب
ضبٔٛاظٖ ٚيجؽيٛتبقٗ٘ب
ضبٔٛاظٖ آٔتؽٚثبوتؽيبقٗ ٘ب
وٛوكي ٘بي گؽَ ِٕفي
ثبوتؽي ٘بي ِمب َٚاقيع
ِبيىٛثبوتؽيٙب
ثبقيٍٙبي گؽَ ِٕفي ثي٘ٛاؾي
يُاتع:
ِيىؽٚثيٌٛٛژي خبٚتؿ آضؽيٓ چبپ
َذِٕ ارسياتي داَطجٕ:
اِتسبْ تكتي % 90
اؼائٗ قّيٕبؼ % 30

عُٕاٌ درص :ييكزٔب ضُاسي عًهي
تؼعاظ ٚازع ظؼـٚ 3 :ازع
ٔٛع ٚازع :ػٍّي
پيم ٔيبؾ :ثيٌٛٛژي ٌِٛىٌٛي  ٚژٔتيه

وع ظؼـ22 :

اْذاف كهي:
آنٕبئي ظأهد ٛثب قبضتّبْ ِيىؽٚاؼگبٔيكُ٘ب ِ ٚهب٘عٖ آٔٙب ،ؼٚل٘بي ؼٔگ آِيؿي ،تٙيٗ الَ ِيىؽٚقىٛپي.
ضزح درص:
ؼٚل٘بي تهطيى  ٚافتؽالي ِيىؽٚاؼگبٔيكُ٘ب ّ٘ ٚچٕيٓ أٛاع ؼٚل٘بي وهت  ٚؼٔگآِيؿي ِيىؽٚاؼگبٔيكُ٘ب اؾ ِطبٌت ػّعٖ
ظؼ ايٓ ظؼـ ِيثبنع.
:Learning Outcomes
 -3ظأهد ٛأٛاع ِ ٚكبئً آؾِبيهگب٘ي ؼا ثهٕبقع.
 -2ظأهد ٛثبيع ؼٚل٘بي ؼٔگآِيؿي ؼا ثعأع.
 -1ظأهد ٛثبيع ِيتٛأع تٙيٗ ِسيّ وهت ؼا أدبَ ظ٘ع.
 -4ظأهد ٛثبيع ثتٛأع ؼٚل٘بي تهطيى افتؽالي ِيىؽٚاؼگبٔيكّٙب ؼا أدبَ ظ٘ع.
يذتٕا:
نٕبضت ٚقبيً آؾِبيهگبٖ ِيىؽٚة نٕبقي ،آنٕبئي ثب آؾِبيهگبٖ تٙيٗ الَ ِكتميُ.
ؼٔگ آِيؿي قبظٖ  -گؽَ
ؼٔگ آِيؿي اقپٛؼ
ؼٔگ آِيؿي وپكٛي
ؼٔگ آِيؿي تبژ - ٚآنٕبيي ثب وٍٓ٘ب
ؼٔگ آِيؿي آٌجؽت
ؼٔگ آِيؿي اقيعِبقت (قً)
أدبَ آٔتي ثيٛگؽاَ
قبضتٓ ِسيطٙبي وهت
تٙيٗ الَ زٍك  ٚوهت ؼٚي ِسيطٙب  ٚتٙيٗ الَ گؽَ
تهطيى  ٚنٕبقبيي اقتبفيٍٛوٛن ،اقتؽپتٛوٛن ،پِٕٛٛوٛن ثب أدبَ آؾِبيهبت اضتًبيي ٘ؽ يه وبتبالؾ ،وٛاگٛالؾِ ،بٔيتٛي قبٌت
آگبؼ ،Dnase،فكفبتبؾ ،تكت پيگّبٌّْٛ٘ ،يؿ.
اقتؽپ :وبتبالؾٌّٛ٘ ،يؿ ،ثبقيتؽاِيٓ ،الَ وؽَ.
پِٕٛٛوٛنٌّٛ٘ :يؿ ،اپتٛچيٓ ،زالٌيت ظؼ يفؽا ،الَ گؽَ.
وهت ثؽ ؼٚي ِسيّ٘بي اضتًبيي (تي ثي  -افتؽالي)ِSS-EMBه وبٔىي ،أع ،ٚظؾٚوكي وٛالت آگبؼ ٚاوٕم ثيٛنيّيبيي:
أعٚي)ٚ(V.P-M.Rوف پؽٚقىٛئؽِ ،تيً ؼظ ،قيتؽاتِ ،بٌٔٛبتِ ،سيّ ،SLMاٚؼٖ ،وٍيگؽ يبٌ ،TSLيؿيٓ ظوؽثٛوكيالؾ.
وهت ِدٛٙي اؾ ثبوتؽي

الَ قيفٍيف (ؼٔگ آِيؿي فٔٛتبٔب)ِ ،يىؽٚقىٛپ فٍٛؼقبٔف ،اقپيؽٚوت٘ب ،وّپيٍٛثبوتؽّٛ٘ ،فيٍٛـ گٕٛوٛن ،فؽٔگٛوٛن.
يُاتع:
ِيىؽٚثيٌٛٛژي خبٚيتف
ِيىؽٚثيٌٛٛژي ؾٔيؽ
َذِٕ ارسياتي داَطجٕ:
قئٛاي تكت

% 60

اؼائٗ قّيٕبؼ

% 30

گؿاؼل وبؼ آؾِبيهگبٖ% 10

عُٕاٌ درصٔ :يزٔص ضُاسي
تؼعاظ ٚازع ظؼـٚ 3 :ازع

وع ظؼـ21 :

ٔٛع ٚازعٔ :ظؽي
پيم ٔيبؾّ٘ :ؿِبْ ثب ِيىؽٚة نٕبقي
اْذاف كهي:
 آنٕبئي ظأهدٛيبْ ثب وٍيبت ٚيؽٚـ نٕبقي ِ ٚجمٗ ثٕعي آٔٙب آنٕبئي ثب أٛاع ٚيؽٚـ٘بي ثيّبؼيؾاضزح درص:
ثب ػٕبيت ثٗ ٔمم  ٚاّ٘يت ٚيؽٚـ٘ب ظؼ ظاؼٚقبؾي  ٚخبيگبٖ ٚيژٖ آٔٙب ظؼ ژٔتيهِ ،جمٗثٕعي أٛاع ٚيؽٚـ٘ب  ٚثيّبؼي٘بي ٚيؽٚقي
ظؼ ايٓ ثطم آِٛؾل ظاظٖ ضٛا٘ع نع.
:Learning Outcomes
 -3ظأهد ٛثبيع ِجمٗثٕعي ٚيؽٚـ٘ب ؼا ثعأع.
 -2ظأهد ٛثبيع پيىٛؼٔب ٚيؽٚـ ،پبوف ٚيؽٚـ ٚ ٚيؽٚـ٘بي ٘پبتيت٘ ،بؼي قؽِبْؾا ثهٕبقع.
يذتٕا:
وٍيبت ٚيؽٚـ نٕبقي
ٚيؽٚقٙبي گؽ ٖٚتت ضبي
پيىٛؼٔب ٚيؽٚقٙب

ٚيؽٚـ ايعؾ
پبوف ٚيؽٚـ٘ب
آظٔٚ ٛيؽٚـ٘ب
آؼثٚ ٛيؽٚـ٘ب
ٚيؽٚـ٘بي ٘پبتيت
ٚيؽٚـ ٘بي ٘بؼي
ٚيؽٚـ٘بي ٌِٛع قؽِبْ
يُاتع:
ِيىؽٚثيٌٛٛژي خبٚتؿ
َذِٕ ارسياتي داَطجٕ:
اِتسبْ تهؽيسي % 90
اؼائٗ قّيٕبؼ % 30

عُٕاٌ درص :اَگم ضُاسي ٔ قارچضُاسي َظزي
تؼعاظ ٚازع ظؼـٚ 1 :ازع

وع ظؼـ24 :

ٔٛع ٚازعٔ :ظؽي
پيم ٔيبؾ :ثيٌٛٛژي ٌِٛىٌٛي  ٚژٔتيه
اْذاف كهي:
آنٕبئي ظأهدٛيبْ ثب ِجمٗثٕعي أگً٘ب  ٚلبؼچ٘ب ،ظٚؼٖ ؾٔعگي آٔٙب  ٚتهطيى ٔبؼازتي٘بي أگٍي  ٚلبؼچي  ٚأٛاع لبؼچ٘ب ٚ
أگً٘بي ثيّبؼيؾا.
ضزح درص:
ثٗ ٌسبظ تٕٛع ظاؼ٘ٚبي َع أگٍي ِ ٚىبٔيكُ ٘بي ِتفبٚت اثؽ ،آِٛؾل ؼٚل٘بي ِجمٗثٕعي أٛاع أگً٘ب  ٚقيىً ؾٔعگي آٔٙب ٚ
ٔٙبيتب ٔٛع ثيّبؼي٘بيي وٗ ايدبظ ِيوٕع.
:Learning Outcomes
 -3ظأهد ٛثبيع ِجمٗ ثٕعي أگً ؼا ثعأع.
 -2ظأهد ٛثبيع ِجمٗ ثٕعي لبؼچ٘ب ؼا ثعأع.

 -1ظأهد ٛثبيع أٛاع ثيّبؼيٙبي لبؼچي  ٚأگٍي ؼا ثهٕبقع.
يذتٕا:
 -3ته يبضتٗ٘ب
أگً٘بي ِبالؼيبي أكبْ (پالقّٛظيٚ َٛيٛاوف ،فبؼِبٌكپبؼَ ِ ٚبالؼيب) ،تٛوكٛپالقّبگٔٛعي٘بي ،قبؼوٛقيتيف،
ايؿٚقپٛؼا٘ؽِٕيف  ٚثٍي ،تبژوعاؼاْ ض ٚ ْٛثبفت (ٌيهّبٔيب تؽٚپيىبٚظٚٛٔٚأي  ٚثؽاؾيٍٕيكيف  ٚتؽيپبٔٛؾِٙٚب ثٗ اضتًبؼ) ،تبژوعاؼاْ
ظقتگبٖ گٛاؼل  ٚتٕبقٍي (ژيبظيب الِجٍيب  ٚقبيؽ تبژوعاؼاْ ظقتگبٖ گٛاؼل  ٚتؽيىِٔٛٛبـ ٚاژيٕبٌيف) ِژٖظاؼاْ (ثبالٔتيعيُ وٍي)،
آِيت٘ب (آٔتبِجب ٘يكتٌٛيتيىب ،آِيت٘بي ثب ؾٔعگي آؾاظ  ٚقبيؽ آِيجٙبي ظقتگبٖ گٛاؼل)  ٚپتٚٛيتيف.
 -2وؽِٙب:
تؽِٛتٛظ٘ب (ٔبقيٛالظيىؽٚقٍي ،َٛنيكتٛؾِٚب٘ب  ٚقبيؽ تؽِبظ٘ٚبي ثيّبؼيؾا) ،قكتٛظ٘ب (تٕيب٘ب ،اويٕٛوٛوٛـ  ٚويكت ٘يعاتيه،
٘يٌّٕٛيپف ظيفيٍٛپٛتؽيُ  ٚظي پيٍيعيُ)ّٔ ،بتٛظ٘ب (آقىبؼيف ،اوكيٛؼ ،تؽيىٛقفبي وؽِٙبي لالثعاؼ ،تؽيىٛقتؽٔژيٍٛـ،
اقتؽيٍٛئيعـ ،پيٛن ،تؽيهيٓ ،فيٍؽ٘ب  ٚالؼ٘ٚبي ِٙبخؽ).
 -1ثٕعپبيبْ:
نپم ٘ب (پعيىٌٛٛـ ِ٘ٛبٔٛـ  ٚفتيؽيٛـ پٛثيف) ،قيّىفٌ ،ىتٛالؼيٛـ  ٚتؽي يبتِٛب٘ب ،وه٘ب (گؿٔٛپكيالوئٛپيف ٚ
ثبگكتٔٛي ،پٌٛىف ايؽيتبٔفٛٔ ،ؾٚپيٍٛـ ،فبقيجبتٛـ  ٚوٕتٛقفبٌٛـ وبٔيف)ِ ،گكٙب (ِٛقىبؼِ ٚكتيىب ٚقٛؼيٕف ،تبثبٔٛـ ٚ
وؽيؿٚپف)ِ ،يبؾ٘ب ،آٔٛفٍٙبي ٔبلً ثيّبؼي ِبالؼيب ظؼ ايؽاْ ،وٌٛىف٘ب ،آئػـ  ٚتئٛثبٌعيب ،فٍجٛتِٙٛبي ٔبلً ثيّبؼي ظؼ ايؽاْ،
وٌٛيىٛئيع٘بـ  ٚقيّجٌَ٘ٛٛب ،وكٗ٘ب ِ ٚبيت٘ب (اؼٔي تٛظٚؼٚـ تٌٛٛؾأي  ٚال٘ٛؾٔكيف ،آؼگبـ پؽقيىٛـ،
٘يبٌِٛبؼيپيكفبٌٛـ ،قبؼوٛپت اقىبثيٗ)  ٚقٛقىٙبي ضبٔگي  ٚثؼُي اؾ زهؽات فبِيً اقتبفيٍيٕيعٖ.
 -4لبؼچٙب:
لبؼچٙبي قبپؽٚفيت (پٕي قيٍي ،َٛآقپؽژيٍٛـِٛ ،وٛؼ ،وٛالظٚقپٛؼيُ ،آقىٛپٛالؼيٛپكيف فٛاؾؼي ،َٛاقتؽپتِٛبي قف،
ؼٚظٚتٛؼٚال) ،ػٛاًِ ثيّبؼيٙبي لبؼچي قطسي (ِبالقٗ ؾيبفٛؼفٛؼ ،وؽيٕٛثبوتؽيِ َٛئٛتيكّب ،آقپتؽژيٍٛـ پٕي قيٍي،َٛ
ِٛوٛؼٚوبٔعايعا٘ب) ،ػٛاًِ ثيّبؼيٙبي لبؼچي خٍعي (اوتٛتؽيىف ،آٔعٚتؽيىف ،فبٚٚـ ِ ٚيكيٍي ٚ َٛآؼتؽٚقپٛؼِٚيىؽٚقپٛؼِٙب ٚ
تؽيىٛفيتْ٘ٛب  ٚاپيعؼِٛفيت ،)ْٛػٛاًِ ثيّبؼيٙبي لبؼچي ؾيؽ خٍعي (اوتيِٕٛبي وٛتيهِبي قتِٛبٚيِٛبي وٛتيه٘بي قتِٛب) ،ػٛاًِ
ثيّبؼيٙبي لبؼچي ِطبِي (وبٔعيعا اٌيپىبٔف  ٚقبيؽ وبٔعيعا٘ب) ػٛاًِ ثيّبؼيٙبي لبؼچي ازهبئي (وؽيپتٛوٛوٛـ ٔئٛفؽِٕيف،
٘يكتٛپالقّب وپكٛالٔ ٚ َٛأٛاع آقپؽژيٍٛـ٘ب ٛٔ ٚوبؼظيب آقتؽٚئيعـ).
يُاتع:
أگً نٕبقي پؿنىي ٔٛيكٕعٖ ظوتؽ ثؽا ٚ ْٚظوتؽ ٔٛا آضؽيٓ تؽخّٗ فبؼقي
أگً نٕبقي پؿنىي ٔٛيكٕعٖ ظوتؽ ٚٚگ آضؽيٓ تؽخّٗ
َذِٕ ارسياتي داَطجٕ:
اِتسبْ تكتي % 90
اؼائٗ قّيٕبؼ % 30

عُٕاٌ درص :اَگم ضُاسي ٔ قارچ ضُاسي عًهي
تؼعاظ ٚازع ظؼـٚ 3 :ازع
ٔٛع ٚازع :ػٍّي

وع ظؼـ25 :

پيم ٔيبؾ :ثيٌٛٛژي ٌِٛىٌٛي  ٚژٔتيه
اْذاف كهي درص:
 -3آنٕبئي ظأهدٛيبْ ثب ثيّبؼي٘بي ٔبني اؾ ته ثبفتٗ٘ب
 -2آنٕبئي ظأهدٛيبْ ثب تىٕيىٙبي خعاقبؾي أگً٘ب اؾ ّٔ٘ٗٔٛبي ضٔٛيِ ،عفٛع قٕح
 -1آنٕبئي ظأهدٛيبْ ثب أٛاع وؽَ٘ب  ٚتطُ ظاؼِ ٚ ٚطبٌؼٗ آٔٙب
ضزح درص:
ؼٚل نٕبقبئي ّ٘ ٚچٕيٓ ِهب٘عٖ أگً٘ب  ٚالؼ ٚ ٖٚلبؼچ٘بي قبپؽٚفيت ثب اقتفبظٖ اؾ اِىبٔبت ِتفبٚت آؾِبيهگب٘ي آِٛؾل
ظاظٖ ِينٛظ.
:Learning Outcomes
 -3ظأهد ٛثبيع ؼٚل٘بي خعاقبؾي ته يبفتٗ٘ب ؼا اؾ ّٔ٘ٗٔٛبي ضٔ ،ْٛكحِ ،عفٛع ثعأع.
 -2ظأهد ٛثبيع ؼٚل٘بي خعاقبؾي وؽَ٘ب  ٚتطُ  ٚالؼ ٚأگً٘ب ؼا اؾ ّٔ٘ٗٔٛب ثعأع.
 -1ظأهد ٛثبيع ثتٛأع ّٔ٘ٗٔٛبي ِبوؽٚقىٛپي ِ ٚيىؽٚقىٛپي لبؼچ٘بي قبپؽٚفيت ؼا ثهٕبقع.
يذتٕا:
ظؼ ايٓ ثطم ؼٚنٙبي آؾِبيهگب٘ي ثيّبؼيٙبي ٔبني اؾ ته يبضتٗ٘ب  ٚاؼؾل ػٍّي ٘ؽيه اؾ آٔٙب  ٚتىٕيه٘بي آؾِبيم ضٔ ،ْٛكح
ِ ٚعفٛع  ٚؼٚنٙبي ثؽظانت ّٔ ٚ ٗٔٛاؼقبي ثٗ آؾِبيهگبٖ ،ؼٔگآِيؿي  ٚآؾِبيم ِيىؽٚقىپي آٔٙب آِٛؾل ظاظٖ نٛظ.
 -2وؽَ نٕبقي:
ظؼ ايٓ ثطم ؼٚنٙبي تهطيى آؾِبيهگب٘ي ثيّبؼيٙبي وؽِي ،تىٕيه٘بي آؾِبيم ِعفٛع  ٚاظؼاؼ ِ ٚطبٌؼٗ ِؽفٌٛٛژيىي ٘ؽيه اؾ
ِؽِٙب  ٚتطُ  ٚالؼِ ٚ ٚيؿثبْ ٚاقّ آٔٙب آِٛؾل ظاظٖ نٛظ.
 -1زهؽٖ نٕبقي:
ظؼ ايٓ ثطم ثيٌٛٛژي  ٚتهطيى ِؽفٌٛٛژيىي ثٕع پبيبْ ِ ُٙاؾ ٔظؽ أتمبي ثيّبؼي ِ ٚؽق ِجبؼؾٖ ثب آٔٙب آِٛؾل ظاظٖ نٛظ.
 -4لبؼچنٕبقي:
ظؼ ايٓ ثطم ؼٚنٙبي تهطيى آؾِبيهگب٘ي ثيّبؼيٙبي لبؼچيّٗٔٛٔ ،ثؽظاؼي ،آؾِبيم ِكتميُ ،وهت  ٚتهطيى ِبوؽٚقىٛپي
ِ ٚيىؽٚقىپي لبؼچٙبي قبپؽٚفيت  ٚثيّبؼيؾا آِٛؾل ظاظٖ نٛظ.
يُاتع:
أگً نٕبقي پؿنىي ٔٛيكٕعٖ ظوتؽ ثؽا ٚ ْٚظوتؽ ٔٛا آضؽيٓ تؽخّٗ فبؼقي
أگً نٕبقي پؿنىي ٔٛيكٕعٖ ظوتؽ ٚٚگ آضؽيٓ تؽخّٗ
َذِٕ ارسياتي داَطجٕ:
نٕبقبيي الؼ٘ٚبي ِيىؽٚقىٛپي ّ٘ٗٔٛٔ ٚبي أگً٘ب  ٚوؽَ٘ب

% 50

% 20

اِتسبْ تكتي

عُٕاٌ درص :ايًُي ضُاسي َظزي
تؼعاظ ٚازع ظؼـٚ 1 :ازع

وع ظؼـ26 :

ٔٛع ٚازعٔ :ظؽي
پيم ٔيبؾِ :يىؽٚة نٕبقي  -أگً نٕبقي  ٚلبؼچ نٕبقي
اْذاف كهي:
آنٕب قبضتٓ ظأهد ٛثب ايٛي ِ ٚجبٔي ظأم ايٌّٛٛٔٛژي  ٚچگٔٛگي وبؼثؽظ آْ ثؽاي نٕبضت ،پيهگيؽي ،تهطيى  ٚظؼِبْ
ثيّبؼيٙب.
ضزح درص:
چگٔٛگي فؼبٌيت قيكتُ ايّٕي ثعٔ ٚ ْٚس ٖٛظفبع ثعْ ظؼ ِمبثً ػٛاًِ ضبؼخي ،اػُب ِطتٍف ثعْ وٗ ٔمم ػّع٘بي ظؼ قبضتبؼ
قيكتُ ايّٕي ثعْ ظاؼٔع ،أٛاع ايّٕي٘بي ايدبظ نعٖ ظؼ ثعْ ثٗ ِٛؼ وبًِ ِٛؼظ ثسث لؽاؼ ِيگيؽظ.
:Learning Outcomes
ظأهد ٛثبيع ِٛاظ ثيّبؼيؿا  ٚچگٔٛگي ِىبٔيكُ ايٌّٛٛٔٛژيه ايدبظ ثيّبؼي ؼا ثعأع.
ظأهد ٛثبيع ثتٛأع چگٔٛگي ِجبؼؾٖ ثب ثيّبؼيٙب ؼا ثهٕبقع.
ظأهد ٛثبيع اؾ چگٔٛگي ؼٚنٙبي تهطيى آؾِبيهگب٘ي اِالع ظانتٗ ثبنع.
ظأهد ٛثبيع اؾ ِٛاظ ايٌّٛٛٔٛژيه وٗ ظؼ ظؼِبْ ثيّبؼيٙب ثىبؼ ِيؼٔٚع اِالع ظانتٗ ثبنع.
يذتٕا:
 -3قٌٍٙٛبي  ٚاػُبي ٌٕفبٚي
 -2آٔتي ژٔٙب
 -1قبضتّبْ
 -4تٌٛيع آٔتيثبظي  ٚايّٕي ِّ٘ٛٛؼاي
 -5وّپٍّبْ
ٚ -6اوٕم آٔتيژْ  ٚآٔتيثبظي
 -1فبگٛقيتٛؾ
 -5آٔتيژٔٙبي قبؾگبؼ ٔكدي
 -9ايّّ٘ٛٔٛبتٌٛٛژي

 -30آٌؽژي ؾٚظؼـ
 -33ايّٕي قٌٍٛي ظؼ قبيتٛوبيٓ٘ب
 -32ايٛي اتٛايّٕي
 -31ايّ ٛٔٛقٛپؽقٛؼ٘ب  ٚتٌٛؽأف
 -34ايّٛٔٛفبؼِبوٌٛٛژي
 -35ايّٕي قؽِبْ
ٚ -36اوٕم ٚاوكيٕبقيْٛ
 -31ايعؾ
يُاتع:
ايٌّٛٛٔٛژي ٔٛيكٕعٖ ظوتؽ ٚخگبٔي
َذِٕ ارسياتي داَطجٕ:
اِتسبْ تكتي % 90
اؼائٗ قّيٕبؼ % 30

عُٕاٌ درص :ايًُي ضُاسي َظزي
تؼعاظ ٚازع ظؼـٚ 1 :ازع

وع ظؼـ26 :

ٔٛع ٚازعٔ :ظؽي
پيم ٔيبؾِ :يىؽٚثهٕبقي  -أگً نٕبقي  ٚلبؼچ نٕبقي
اْذاف كهي:
آنٕب قبضتٓ ظأهد ٛثب ايٛي ِ ٚجبٔي ظأم ايٌّٛٛٔٛژي  ٚچگٔٛگي وبؼثؽظ آْ ثؽاي نٕبضت ،پيهگيؽي ،تهطيى  ٚظؼِبْ
ثيّبؼيٙب.
ضزح درص:
چگٔٛگي فؼبٌيت قيكتُ ايّٕي ثعْ ٔ ٚس ٖٛظفبع ثعْ ظؼ ِمبثً ػٛاًِ ضبؼخي ،اػُبء ِطتٍف ثعْ وٗ ٔمم ػّعٖاي ظؼ قبضتبؼ
قيكتُ ايّٕي ثعْ ظاؼٔع ،أٛاع ايّٕي٘بي ايدبظ نعٖ ظؼ ثعْ ثٗ ِٛؼ وبًِ ِٛؼظ ثسث لؽاؼ ِيگيؽظ.
:Learning Outcomes
ظأهد ٛثبيع ِٛاظ ثيّبؼيؿا  ٚچگٔٛگي ِىبٔيكُ ايٌّٛٛٔٛژيه ايدبظ ثيّبؼي ؼا ثعأع.
ظأهد ٛثبيع ثتٛأع چگٔٛگي ِجبؼؾٖ ثب ثيّبؼيٙب ؼا ثهٕبقع.

ظأهد ٛثبيع اؾ چگٔٛگي ؼٚنٙبي تهطيى آؾِبيهگب٘ي اِالع ظانتٗ ثبنع.
ظأهد ٛثبيع اؾ ِٛاظ ايٌّٛٛٔٛژيه وٗ ظؼ ظؼِبْ ثيّبؼيٙب ثىبؼ ِيؼٔٚع اِالع ظانتٗ ثبنع.
يذتٕا:
 -3قٌٍٙٛب  ٚاػُبي ٌٕفبٚي
 -2آٔتي ژٔٙب
 -1قبضتّبْ ايّٛٔٛگٍٛثٌٛيٓ٘ب
 -4تٌٛيع آٔتيثبظي  ٚايّٕي ِّ٘ٛٛؼاي
 -5وّپٍّبْ
ٚ -6اوٕم آٔتيژْ  ٚآٔتيثبظي
 -1فبگٛقيتٛؾ
 -5آٔتيژٔٙبي قبؾگبؼ ٔكدي
 -9ايّّ٘ٛٔٛبتٌٛٛژي
 -30آٌؽژي ؾٚظؼـ
 -33ايّٕي قٌٍٛي ظؼ قبيتٛوبيٓ٘ب
 -32ايٛي اتٛايّٕي
 -31ايّٛٔٛقٛپؽقٛؼ٘ب  ٚتٌٛؽأف
 -34ايّٛٔٛفبؼِبوٌٛٛژي
 -35ايّٕي قؽِبْ
ٚ -36اوٕم ٚاوكيٕبقيْٛ
 -31ايعؾ
يُاتع:
ايٌّٛٛٔٛژي ٔٛيكٕعٖ ظوتؽ ٚخگبٔي
َذِٕ ارسياتي داَطجٕ:
اِتسبْ تكتي % 90
اؼائٗ قّيٕبؼ % 30

عُٕاٌ درص :اصٕل خذيات تٓذاضتي
تؼعاظ ٚازعٚ 3 :ازع

وع ظؼـ25 :

ٔٛع ٚازعٔ :ظؽي
پيم ٔيبؾ- :
ْذف كهي درص:
آنٕبيي ظأهدٛيبْ ظاؼٚقبؾي ثب ايٛي ضعِبت اٌٚيٗ ثٙعانتي ٔ ٚظبَ اؼائٗ ضعِبت اٌٚيٗ ثٙعانتي  ٚظؼِبٔي وهٛؼ.
ضزح درص:
ٔظؽ ثٗ ايٕىٗ ظاؼٚقبؾ زٍمٗاي اؾ ؾٔديؽٖ ثٙعانتي ِيثبنع  ٚافؿايم اِالػبت ثٙعانتي  ٚآنٕبئي ثب أٛاع قيكتُ٘بي
ثٙعانتي  ٚظؼ أتٙب ٔس ٖٛضعِبت ؼقبٔي ظؼ قيكتُ٘بي ثٙعانتي َؽٚؼي ِيثبنع ٌػا ايٓ ظؼـ اِالػبت وبفي ؼا ظؼ ايٓ
ضًٛو اؼائٗ ِيظ٘ع.
:Learning Outcomes
 -3ظأهد ٛفٍكفٗ اؼائٗ ضعِبت اٌٚيٗ ثٙعانتي ؼا ثعأع.
 -2ظأهد ٛقطٛذ اؼائٗ ضعِبت اٌٚيٗ ثٙعانتي ؼا ثعأع.
 -1ظأهد ٛاخؿاء اؼائٗ ضعِبت اٌٚيٗ ثٙعانتي ؼا ثعأع.
 -4ظأهدٔ ٛظبَ اؼائٗ ضعِبت اٌٚيٗ ثٙعانتي ؼا ثهٕبقع  ٚخبيگبٖ ظاؼٚقبؾ ظؼ قيكتُ ػؽَٗ ضعِبت اٌٚيٗ ثٙعانتي ظؼِبٔي
آنٕب نٛظ.
 -5ظأهد ٛثب ِف َٛٙآِٛؾل ظاؼٚقبؾي خبِؼٗ ٔگؽ آنٕب نٛظ.
يذتٕا:
 -3تؼبؼيف ايٛي ضعِبت ثٙعانتي ،ثٙعانت ػِّٛي  ٚقالِتي
 -2ظإِٗ فؼبٌيت ثٙعانتي ػِّٛي
 -1ثٙعانت فؽظي  ٚاختّبػي
 -4نبضى٘بي قالِتي
 -5ثٙعانت خبِؼٗ ٔگؽ
 -6اخؿاء ضعِبت اٌٚيٗ ثٙعانتي
 -1قطٛذ  ٚؼػبيت ايٛي ِؽالجتٙبي اٌٚيٗ ثٙعانتي
 -5چگٔٛگي ػؽَٗ ضعِبت ثٙعانتي ظؼِبٔي ظؼ ايؽاْ
ٔ -9مم ظاؼٚقبؾ ظؼ ِؽالجتٙبي اٌٚيٗ ثٙعانتي
 -30آِٛؾل ثٙعانت

 -33وبؼثؽظ اپيعِيٌٛٛژي (ّ٘ٗ گيؽ نٕبقي) ظؼ ضعِبت ثٙعانتي
ِ -32جبؼؾٖ ثب ثيّبؼيٙبي ٚاگيؽ
 -31ثٙعانت ِسيّ
ثٙعانت آة
ثٙعانت ِٛاظ غػايي
آٌٛظگي ٘ٛا  ٚاثؽات آْ ثؽ ثٙعانت ػِّٛي
آٌٛظگي ضبن  ٚاثؽات آْ ثؽ ثٙعانت ػِّٛي
 -34ثٙعانت زؽفٗاي
 -35ثٙعانت ِبظؼ  ٚوٛظن
 -36ثٙعانت ضبٔٛاظٖ ِ ٚعاـ
 -31ثٙعانت ظ٘بْ  ٚظٔعاْ
 -35ثٙعانت ؼٚأي
يُاتع:
 )3ثٙعانت ّ٘گبٔي تأٌيف :ظوتؽ ِسّعػٍي ٌِٛٛي  -ظوتؽ گيثي ثّؽ
 )2ايٛي اپيعِيٌٛٛژي
َذِٕ ارسياتي داَطجٕ:
اِتسبْ تهؽيسي  ٚتكتي
اؼائٗ گؿاؼل  ٚوبؼ گؽ٘ٚي

% 50
% 20

عُٕاٌ درص :رٔاَطُاسي
تؼعاظ ٚازع2 :
ٔٛع ٚازعٔ :ظؽي
پيم ٔيبؾ- :
اْذاف كهي:
آنٕبئي ظأهدٛيبْ ثب ايٛي ؼٚاْ نٕبقي
آنٕبئي ثب ظيعگب٘ٙبي اقالَ ظؼضًٛو ؼٚذ  ٚؼٚاْ آظِي

وع ظؼـ29 :

آنٕبئي ظأهدٛيبْ ثب ٔس ٖٛيبظگيؽي تفىؽ  ٚاظؼان أكبْ
ضزح درص:
نٕبضت ِِ ُٙفب٘يُ ؼٚاْ نٕبقي ،زبالت ِطتٍف نؼٛؼ  ٚتفىؽ خٙت اؼتجبِ گيؽي ثٙتؽ ظاؼٚقبؾ ثب ِؽيٍ وّه ثٗ ظؼن ثيهتؽ
ِتمبثً نعٖ  ٚظؼ ٘عايت ثيّبؼ تأثيؽ ثكؿائي ظاؼظٌ .ػا ايٓ ظؼـ ثب ِجبزث ِطتٍف قطر آگب٘ي ظاؼٚقبؾ ؼا افؿايم ِيظ٘ع.
:Learning Outcomes
ظأهد ٛثبيع اؼتجبِ ؼٚذ  ٚؼٚاْ أكبْ ؼا ثب ػٍُ ؼٚاْ نٕبقي ثعأع
ظأهد ٛثبيع ِفب٘يُ ػٍُ ؼٚاْ نٕبقي ؼا ثعأع
ظأهد ٛثبيع زبالت نؼٛؼ ؼا تهؽير وٕع
ظأهد ٛثبيع ٔس ٖٛيبظگيؽي  ٚتفىؽ ؼا ثعأع
ظأهد ٛثبيع أگيؿٖ ٘ ٚيدبٔبت أكبٔي ؼا ثهٕبقع
ظأهد ٛثبيع ثٙعانت ؼٚأي ؼا ثعأع
ظأهد ٛثبيع ِجبٔي فيؿيٌٛٛژيه ؼٚأهٕبقي ؼا ثعأع
يذتٕا:
 )3أكبْ اؾ ظيعگبٖ اقالَ
 )2ؼٚذ  ٚؼٚاْ أكبْ  ٚاؼتجبِ آْ ثب ػٍُ ؼٚاْ نٕبقي
 )1ؼاثطٗ ؼٚأهٕبقي ثب قبيؽ ػٍ ٚ َٛوبؼثؽظ٘بي آْ ظؼ ِت  ٚظاؼٚقبؾي
ِ )4ف َٛٙػٍُ ؼٚاْ نٕبقي
ِ )5جبٔي فيؿيٌٛٛژيه  ٚؼٚاْ نٕبقي
 )6ؼنع اؾ ٔظؽ اقالَ
 )1ؼنع اؾ ٔظؽ ػٍُ ؼٚاْ نٕبقي
 )5ظلت  ٚاظؼان
 )9زبالت نؼٛؼ
 )30يبظگيؽي  ٚتفىؽ
 )33زبفظٗ  ٚفؽاِٛني
 )32ؾثبْ  ٚتفىؽ
ِ )31جبٔي فيؿيٌٛٛژيه أگيؿل
 )34أگيؿل ٘ ٚيدبْ٘بي أكبٔي

 )35نطًيت  ٚاؼؾيبثي آْ
 )36آؾِ ْٛلبثٍيت ٘ٛل
 )31تؼبؼٌ تطجيك  ٚثٙعانت ؼٚأي
يُاتع:
ؼٚاْ نٕبقي يبظگيؽيٛٔ :يكٕعٖ ظوتؽ قيف
وٍيبت ؼٚاْ نٕبقي ػِّٛيٛٔ :يكٕعٖ ظوتؽ ػظيّي
َذِٕ ارسياتي داَطجٕ:
اؼؾنيبثي تكتي
اؼؾنيبثي تهؽيسي
ٔتبيح وبؼ گؽ٘ٚي

% 40
% 40
% 20

َاو درص :جايعّ ضُاسي ٔ يزدو ضُاسي (فزُْگ ٔ جايعّ)
تؼعاظ ٚازعٚ 2 :ازع

وع ظؼـ10 :

ٔٛع ظؼـٔ :ظؽي
پيم ٔيبؾ- :
اْذاف كهي درص:
ظؼ ايٓ ظؼـ ٘عف ايٍي آنٕب وؽظْ ظأهدٛيبْ (ؼنتٗ٘بي غيؽ ػٍ َٛاختّبػي) ثب ِكئٍٗ فؽٕ٘گ ٔ ٚمم وبؼثؽظي آْ ظؼ خٛاِغ
ِطتٍف ،ضًٛيب الٛاَ ِٛخٛظ ظؼ ايؽاْ اقتَِٛٛ .ع خبِؼٗ ،قبضتبؼ٘بي اختّبػي  ٚپعيعٖ٘بي فؽٕ٘گي  -اختّبػي ،چگٔٛگي
نىًگيؽي  ٚؼٔٚع تسٌٛي ايٓ پعيعٖ٘ب ٔيؿ اؾ ظيگؽ َِٛٛػبتي اقت وٗ ظؼ ايٓ ظؼـ ِٛؼظ تٛخٗ ِيثبنٕع.
ضزح درص:
ثٗ ٌسبظ ِؽاخؼٗ افؽاظ ِطتٍف اؾ ٔظؽ ؾثبْ  ٚلِٛيت ثٗ ظاؼٚقبؾ نٕبضت أٛاع فؽٕ٘گ٘بي خبِؼٗ  ٚقٍيمٗ٘بي ِتفبٚت ظؼ يه
خبِؼٗ خٙت ظؼن ثٙتؽ َٚؼيت ِؽاخؼٗ وٕٕعگبْ ثٗ ظاؼٚقبؾ اّ٘يت ظاؼظٌ .ػا ايٓ ظؼـ أٛاع خٛاِغ ٔ ٚظؽيٗ ِتفبٚت خبِؼٗ
نٕبقي  ٚلَٛنٕبقي  ٚاٌگ٘ٛبي ِطتٍف فؽٕ٘گي خٛاِغ ؼا ثٗ ثسث ِيگػاؼظ.
:Learning Outcomes
 )3ظأهد ٛثبيع ايطالزبت ِٛخٛظ ظؼ خبِؼٗ نٕبقي ِ ٚؽظَ نٕبقي ؼا ثعأع.
 )2ظأهد ٛثبيع ٔظؽيٗ٘بي ِطتٍف خبِؼٗ نٕبقي ِ ٚؽظَ نٕبقي ؼا ثعأع.
 )1ظأهد ٛثبيع زٛؾٖ٘بي ِطبٌؼبت فؽٕ٘گي  -اختّبػي ؼا ثهٕبقع.
يذتٕا:

خبِؼٗ نٕبقي فؽٕ٘گ ظؼ چبؼچٛة نبضٗاي اؾ خبِؼٗ نٕبقي ٔٛيٓ ،اؼتجبِبت فؽٕ٘گي  ٚآفؽيٕم فؽٕ٘گي ؼا ثب قبيؽ پعيعٖ٘ب ٚ
ػٛاًِ اختّبػي ِٛؼظ ثسث لؽاؼ ظاظٖ  ٚثٗ تسٍيً ِيوهع.
ظؼ ِؽظَ نٕبقي ٔيؿ فؽٕ٘گ ظؼ ِؼٕبي ٚقيغ ضٛظ ثٗ ػٕٛاْ ٔظبِي اؾ ثبٚؼ٘ب ،اؼؾنٙب ،تىٌٕٛٛژي ،ؼق ٚ َٛؼفتبؼ٘بيي ظؼ ٔظؽ گؽفتٗ
ِينٛظ وٗ اػُبي يه خبِؼٗ ثٗ وبؼ ِيثٕعٔع تب ضٛظ ؼا ثب خٙبٔهبْ  ٚثب يىعيگؽ قبؾگبؼ وٕٕع .ظؼ ٘ؽ ظ ٚزٛؾٖ فؽٕ٘گ ثٗ ػٕٛاْ
ِسٛؼ  ٚظؼ يه ِف َٛٙوٍيتؽ ثٗ ػٕٛاْ يه اثؿاؼ تسٍيٍي ثكيبؼ ِ ُٙثؽاي ظؼن  ٚنٕبضت خبِؼٗ ظؼ ٔظؽ گؽفتٗ ِينٛظ.
ظؼ ايٓ ظؼـ ؼٚيىؽظ ايٍي ،أكبْ نٕبقي فؽٕ٘گي اقت وٗ ُ٘ ثٗ ثؽؼقي خٛاِغ ثهؽي ضبو ِ ٚؼبيؽ ِيپؽظاؾظ ُ٘ ٚ
اٌگ٘ٛبي ِكٍّ ثؽ فؽٕ٘گ خبِؼٗ ؼا ِٛؼظ ِطبٌؼٗ  ٚنٕبقبيي لؽاؼ ِيظ٘ع .ظؼ ايٓ زٛؾٖ  ٚثب ثٙؽٖگيؽي اؾ ٔتبيح ايٓ ٔٛع ِطبٌؼبت
اقت وٗ ِيتٛاْ ٔٗ تٕٙب ثٗ نٕبضت ٘ٛيت فؽٕ٘گي ٘ؽ ل َٛيب گؽ ٖٚاختّبػي پي ثؽظ ثٍىٗ ظؼخٗ فؽٕ٘گ پػيؽي ،ظؽفيت ٚ
لبثٍيتٙبي فؽٕ٘گ يه خبِؼٗ ؼا ٔيؿ تؼييٓ ّٔٛظ  ٚثب أتطبة ؼاٖ وبؼ٘بي الؾَ ظؼ خٙت تسٛيً  ٚتٛقؼٗ آْ گبَ ثؽظانت.
ِستٛا ٘ؽ خٍكٗ:
 )3تؼبؼيف  ٚايطالزبت خبِؼٗ نٕبقي ِ ٚؽظَ نٕبقي.
 )2تبؼيطچٗ ايٓ ظ ٚؼنتٗ  ٚثؽؼقي خبيگبٖ آْ ظؼ ػٍ َٛاختّبػي.
 ) 1فؽٕ٘گ (قبضتبؼ ،ضًٛييبتٔ ،ظؽي ثٗ قيؽ تسٛي آْ  ٚثؽؼقي چگٔٛگي ثٛخٛظ آِعْ خٛاِغ ِطتٍف).
ٔ )4كجيت گؽايي فؽٕ٘گي  -لِ َٛعاؼي  -ل َٛوهي  -فؽٕ٘گ پػيؽي  -قؽِبيٗ فؽٕ٘گي  -تأضؽ فؽٕ٘گيَ ،ؽثٗ فؽٕ٘گي ٚ
چبٌم٘بي ثيٓ فؽٕ٘گي.
ٔ )5ظؽيٗ٘بي خبِؼٗ نٕبضتي ِ ٚؽظَ نٕبضتي.
 )6ل َٛنٕبقي ،وبؼثؽظ  ٚاّ٘يت ايٓ ٔٛع ِطبٌؼبت ظؼ ايؽاْ
 )1زٛؾٖ ٘بي ِطبٌؼبت فؽٕ٘گي  -اختّبػي (اػتمبظاتٔ ،ظبَ ضٛيهبٔٚعي  ٚضبٔٛاظٖ ،التًبظ پؿنىي ،قيبقي )...ٚ
 )5ثؽؼقي فؽٕ٘گي  -اختّبػي خٛاِغ قٕتي  ٚيٕؼتي  ٚثسث٘بي ِؽث ِٛثٗ قٕت ِ ٚعؼٔيتٗ ٔ ٚظؽي ثؽ فؽايٕع٘بي تسٌٛي ٘ؽيه
اؾ آٔٙب.
يُاتع:
 )3خبِؼٗ نٕبقي آٔتٔٛي گيعٔؿ ،تؽخّٗ ِٕٛچٙؽ يجٛؼئ ،هؽ ٔي.
 )2خبِؼٗ٘بي أكبٔي ،گؽ٘بؼظ ٌٕكىي ،تؽخّٗ ٔبيؽ ِٛفميبْٔ ،هؽ ٔي.
 )1أكبْ نٕبقي فؽٕ٘گي ،ظأيً ثيتف  ٚفؽظپالن ،تؽخّٗ ِسكٓ ثالثي ،أتهبؼات ػٍّي .3111
 )4ػٍ َٛأكبٔي ،گكتؽٖ نٕبضت٘ب ،ژاْ فؽأكٛا ظٚؼيتٗ ،تؽخّٗ وتجي ،ؼفيغفؽ ،فى٘ٛئ ،هؽ ٔي .3152
 ) 5خٛاِغ قٕتي  ٚتغييؽات فٕي ،خٛؼج فبقتؽ ،تؽخّٗ قيع ِٙعي ثؽيب ،أتهبؼات ِؼبٔٚت پژ٘ٚم ٚؾاؼت اؼنبظ .3115
 )6فؽٕ٘گ  ٚخبِؼٗ ،ؼٚؾأِٛع ثيٍيٕگت ...ٚ ْٛتؽخّٗ فؽيجب غؽثعفتؽئ ،هؽ لطؽٖ .3150
َذِٕ ارسياتي داَطجٕ:
اِتسبْ پبيبْ تؽَ ثٗ يٛؼت تكتي  ٚتهؽيسي % 300

عُٕاٌ درص :تيٕضيًي تانيُي
ٔٛع ٚازعٔ :ظؽي

وع ظؼـ13 :

تؼعاظ ٚازع2 :
پيم ٔيبؾ :ثيٛنيّي پبيٗ
اْذاف:
آنٕب قبضتٓ ظأهدٛيبْ ثب:
ٚ )3اوٕم ٘بي ثيٛنيّيبئي ظؼ ثعْ  ٚاضتالالت آٔٙب.
 )2آنٕبيي ثب وبؼوؽظ وجع  ٚوٍيٗ  ٚفبوتٛؼ٘بي لبثً أعاؾٖ گيؽي خٙت تؼييٓ وبؼ وجع  ٚوٍيٗ.
 )1آؾِبيهٙبي ثبٌيٕي ثيٛنيّيبئي  ٚوبؼثؽظ آٔٙب ظؼ تهطيى ثيّبؼيٙبي ِطتٍف.
ضزح درص:
أٛاع فبوتٛؼ٘بي لبثً أعاؾٖ گيؽي وٗ اؼتجبِ ِكتميُ ثب وبؼوؽظ ثعْ ظاؼٔع ّ٘ ٚچٕيٓ ٔمم اخؿاي ِطتٍف ثعْ ظؼ تٕظيُ فؼبٌيت ثعْ
 ٚچگٔٛگي وٕتؽي آٔٙب آِٛؾل ظاظٖ ِينٛظ.
:Learning outcomes
ظأهد ٛثبيع أٛاع ٚاوٕم٘بي ثيٛنيّيبئي ثعْ ؼا ثعأع.
ظأهد ٛثبيع فبوتٛؼ٘بي ِ ُٙلبثً أعاؾٖگيؽي ِؽث ِٛثٗ ٔس ٖٛوبؼوؽظ اخؿاء ثعْ ؼا ثهٕبقع.
ٔمم وٍيٗ٘ب ظؼ تٕظيُ آة  ٚاٌىتؽٌٚيت  ٚتؼبظي اقيع  ٚثبؾ ؼا ثعأع.
ٔمم وجع ظؼ ِتبثٌٛيكُ آٌي  ٚاضتالالت ِؽث ِٗٛؼا ثعأع.
اضتالالت غعظ ِطتٍف  ٚوبؼثؽظ ٘ٛؼِٙٔٛب ظؼ تهطيى ثيّبؼيٙبي ِطتٍف ؼا ثعأع.
يذتٕا:
اٌفِ :معِٗاي ثؽ ثيٛنيّي ثبٌيٕي  ٚوبؼثؽظ آْ ظؼ تهطيى ثيّبؼيٙبي ِطتٍف
ة :اضتالالت ِؽث ِٛثٗ آة  ٚاٌىتؽٌٚيت
ج :تؼبظي اقيع  ٚثبؾ  ٚاضتالالت ِؽثِٗٛ
ظٌ :يپٛپؽٚتئيٓ٘ب
 -3قبضتّبْ أٛاع ٌيپٛپؽٚتئيٓ٘ب
 -2ثيٛقٕتؿ ٌيپٛپؽٚتئيٓ٘ب
 -1اضتالالت ٔبني اؾ افؿايم  ٚوب٘م ٌيپٛپؽٚتئيٓ٘بي پالقّب
 -4آپٛپؽٚتئيٓ ٔ ٚمم آٔٙب ظؼ تهطيى ثيّبؼيٙب

 -5آتؽٚاقىٍؽٚؾيف  ٚثيّبؼيٙبي لٍجي  ٚػؽٚلي
ظ :پؽٚتئيٓ ٘بي پالقّب
 -3ؼٚل ٘بي خعاقبؾي
 -2ؼٚنٙبي نٕبقبئي  ٚأعاؾٖ گيؽي
 -1اّ٘يت آٔٙب ظؼ تهطيى ثيّبؼيٙبي ِطتٍف
 :ٚآٔؿيُ نٕبقي وٍيٕيىي
 -3وبؼثؽظ آٔؿيّٙب ظؼ تهطيى ثيّبؼيٙبي ِطتٍف
 -2وبؼثؽظ ايؿٚآٔؿيُ٘ب ٔ ٚمم آٔٙب ظؼ تهطيى ثيّبؼيٙبي ثبفتي
 -1أعاؾٖ گيؽي  ٚخعاقبؾي ايؿٚآٔؿيُ٘بي ِطتٍف
ؾ :اضتالالت ِتبثٌٛيىي  ٚثيّبؼيٙبي ِؽثِٗٛ
 -3وؽث٘ٛيعؼاتٙب
 -2چؽثي٘ب
 -1اقيع٘بي آِيٕٗ  ٚپؽٚتئيٕٙب
ذِ :تبثٌٛيكُ ػٕبيؽ وّيبة
ٔ -3مم ػٕبيؽ ظؼ أدبَ فؽآيٕع٘بي ثيٛنيّيبئي
 -2اؼتجبِ تغييؽات غٍظبت ػٕبيؽ ظؼ ثيّبؼيٙبي ِطتٍف
ِ :تكت٘بي ثيٛنيّيبئي ظؼ اؼتجبِ ثب ػٍّىؽظ
 -2وٍيٗ ٘ب
 -1وجع
يّٛ٘ :گٍٛثيٓ
ِ -3تبثٌٛيكُ
 -2أٛاع
ٔ -1مم آْ ظؼ تهطيى ثيّبؼيٙبي ِطتٍف
 -4پؽٚفيؽيٓ٘ب
ن :نيّي ثبٌيٕي ٘ٛؼِٙٔٛب
ِ -3تبثٌٛيكُ ٘ٛؼِٙٔٛبي تيؽٚئيعي  ٚتغييؽات آْ ظؼ ثيّبؼيٙبي ِطتٍف

ِ -2تبثٌٛيكُ ٘ٛؼِٙٔٛبي پبؼاتيؽٚئيعي  ٚتغييؽات آْ ظؼ ثيّبؼيٙبي ِطتٍف
ِ -1تبثٌٛيكُ ٘ٛؼِٙٔٛبي ٘يپٛفيؿ  ٚتغييؽات آْ ظؼ ثيّبؼيٙبي ِطتٍف
ِ -4تبثٌٛيكُ ٘ٛؼِٙٔٛبي اقتؽٚئيعي  ٚتغييؽات آْ ظؼ ثيّبؼيٙبي ِطتٍف
ي :ثبؼظاؼي  ٚثيّبؼيٙبي ِتبثٌٛيىي
يُاتع:
Clinical Chemistry, Norbet Tietz, 2002
ٔس ٖٛاؼؾيبثي ظأهد:ٛ
اِتسبْ ِيبْ تؽَ  ٚپبيبْ تؽَ تكتي % 300

