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تؼبلی ثؿوِ  
 

 پعقىی وطهبًكبُ زاًكىسُ ػلَم

 ططح زضؼ

 

 وبضیْبی قبیغ اضٍلَغیتكریص ٍ زضهبى ثی ،ػالین ثبلیٌی، ّسف ولی زضؼ:اقٌبیی ثب فیعیَپبتَلَغی 

             ّسف ولی جلؿِ اٍل: اقٌبیی ثب اًَهبلیْبی قبیغ زؾتگبُ ازضاضی تٌبؾلی                                                              

 اّساف ٍیػُ جلؿِ اٍل:      

 زاًكجَ زض پبیبى ثبیس لبزض ثبقس:

 ضا تَضیح زّس.  UPJOاتیَلَغی ٍ اپیسهیَلَغی -1-1

 ضا قطح زّس. UPJOتظبّطات ثبلیٌی -2-1

  ضا ذالصِ وٌس. UPJOاًَاع ضٍقْبی تكریصی زض -3-1

 ضا ثیبى وٌس. UPJOاًسیىبؾیَى جطاحی -4-1

 ضا طجمِ ثٌسی ًوبیس. UPJOضٍقْبی زضهبى جطاحی -5-1

 ضا قطح زّس.  VURیَپبتَلَغی فیع-6-1

 ضا تَضیح زّس. VURػالین ثبلیٌی -7-1

 ضا ذالصِ ًوبیس. VURاًَاع الساهبت تكریصی زض -8-1

 ضا تَصیف وٌس. VCUGگطیسیٌگ ضفالوؽ زض -9-1

 ضا تكطیح ًوبیس. VURاًَاع زضهبى زض  -10-1

 ػالین، تكریص ٍ زضهبى فوَظیؽ ٍ پبضافوَظیؽ ضا ثیبى ًوبیس. -11-1

12-1- UDT   .ٍثیضِ اوتَپیه ضا افتطاق زّس 

 ػٌَاى زضؼ:تئَضی اضٍلَغی                                                زضؼ پیف ًیبظ :ًساضز   

 17/0اؾتبز اظ ٍاحس: ّط ؾْن                                                                1تؼسازٍاحس:

 هربطجبى:زاًكجَیبى پعقىی همطغ وبضاهَظی                                                                                      

 زوتط حبضؼ ضضبیی-زوتط ػجساهلل ؾؼبزت فط-زوتط ظّطُ ثطتٌی-زوتطوبٍُ وبؾت-پطَّزُزوتط فطج اهلل –هسضؼ:زوتط حؿیي ػجسی 

         والؼ ثصَضت هجبظی زض ّط ًیوِ هبُ ثطگعاض هیگطزز. ظهبى اضائِ زضؼ:

 ثرف اضٍلَغی 8-12ؾبػت:ضٍظّبی قٌجِ تب چْبضقٌجِ اىؾبػت پبؾرگَیی ثِ ؾئَاالت فطاگیط
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 ضا ذالصِ وٌس. UDTػلل -13-1

 ضا تَضیح زّس. UDTضٍـ هؼبیٌِ وَزن هجتال ثِ -14-1

 ضا طجمِ ثٌسی وٌس. UDTضٍقْبی ثطضؾی -15-1

 ضا تكطیح ًوبیس.  UDTػَاضض -16-1

 ضا قطح زّس. UDTؾي هٌبؾت زضهبى ٍ اًَاع زضهبًْب زض -17-1

 

ِ زٍم: ثطذَضز ثب ػالین ٍ قىبیبت قبیغ زض ثیوبضیْبی اضٍلَغی                              ّسف ولی جلؿ   

 اّساف ٍیػُ جلؿِ زٍم:      

 زاًكجَ زض پبیبى ثبیس لبزض ثبقس:

اًَاع زضزّبی زؾتگبُ ازضاضی تٌبؾلی  ضا طجمِ ثٌسی وٌس.-1-2  

ضازیىَلط،زضز حبلجی،زضز هثبًِ ٍیػگیْب ٍ تكریص افتطالی اًَاع زضز )زضز ولیِ ،زضز-2-2  

ٍپطٍؾتبت ٍ اؾىطٍتَم( ضا تَضیح زّس.    

هؼبیٌِ فیعیىی الظم زض اًَاع زضز ضا قطح زّس.-3-2  

الساهبت تكریصی ٍ هسیطیت اًَاع زضز ازضاضی تٌبؾلی ضا ثیبى وٌس.-4-2  

اًَاع ػالین تحطیىی ٍ اًؿسازی ازضاض ضا تؼطیف وٌس.-5-2  

هؼبیٌِ فیعیىی ٍ زضهبى ػالین تحطیىی ٍ اًؿسازی ضا تَضیح زّس.تكریصْبی افتطالی ، -6-2  

تكریص افتطالی ٍ ًحَُ هؼبیٌِ ، تكریص ٍ هسیطیت ضتبًؿیَى حبز ازضاضی  ضا تكطیح -7-2  

.سًوبی  

تؼطیف ،اًَاع ،تكریص ّبی افتطالی ، هؼبیٌِ فیعیىی ٍ هسیطیت ثی اذتیبضی ازضاض ضا قطح -8-2  

 زّس.

ضٍیىطز تكریصی ٍ هسیطیت اًَضظی ضا ذالصِ وٌس.تؼطیف ، ػلل , -9-2  

اًَاع اذتالالت جٌؿی هطزاى)وبّف توبیل جٌؿی ،ًبتَاًی جٌؿی ،ػسم اًعال ، فمساى -10-2  

 اضگبؾن ٍ ا ًعال ظٍزضؼ( ضا تؼطیف ٍ طجمِ ثٌسی ًوبیس.

هؼبیٌبت فیعیىی الظم زض اًَاع اذتالالت جٌؿی هطزاى ضا تَضیح زّس.-11-2  

ضطٍضی ثطای تكریص ٍ هسیطیت اًَاع اذتالالت جٌؿی هطزاى ضا  قطح زّس.گبهْبی -12-2  
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                                                                                 ؾٌگْبی ازضاضیاقٌبیی ثب :ؾَمّسف ولی جلؿِ 

:      ؾَماّساف ٍیػُ جلؿِ   

لبزض ثبقس: ثبیس زاًكجَ زض پبیبى  

   .زض ؾٌگْبی ازضاضی ضا تَضیح زّسٍ ػَاهل ذططاتیَلَغی  -1-3

طجمِ ثٌسی ؾٌگْبی ازضاضی ضا قطح زّس.-2-3  

پبتَغًع اًَاع ؾٌگ ضاذالصِ وٌس.-3-3  

.ػالین ثبلیٌی اًَاع ؾٌگ ّبی ازضاضی ثط اؾبؼ هحل ضا ثیبى وٌس-4-3  

.وٌستَصیف ؾٌگ ضا  تصَیط ثطزاضی زض تكریص ضٍقْبی -5-3  

اًَاع ثطضؾیْبی ثیَقیویبیی ٍ اًسیىبؾیَى اى ضا زض ثیوبض هجتال ثِ ؾٌگ قطح زّس.-6-3  

اًَاع ضٍقْبی هساذلِ ای زض زضهبى ؾٌگ، اًسیىبؾیَى ٍ وٌتطاًسیىبؾیَى اى ضا تَضیح زّس.-7-3  

وٌس.وبضثطز ّطیه اظ ضٍقْبی هساذلِ ای زض ؾٌگ ولیَی قبخ گَظًی ٍغیط قبخ گَظًی ضا ذالصِ -8-3  

اًَاع ضٍقْبی زضهبًی زض ؾٌگ حبلت ضا طجمِ ثٌسی وٌس.-9-3  

زضهبى ؾٌگ هثبًِ ضا قطح زّس.-10-3  

.ضا ثط اؾبؼ ضیؿه فبوتَضّب ثطًبهِ ضیعی وٌس پیكگیطی اظ ؾٌگ پیگیطی ٍ -11-3  

 

 ّسف ولی جلؿِ چْبضم: اقٌبیی ثب تَهَض ولیِ 

 اّساف ٍیػُ جلؿِ چْبضم:      

 لبزض ثبقس: زاًكجَ زض پبیبى ثبیس

 اپیسهیَلَغی ٍ ًؿجت جٌؿیتی تَهَض ولیِ ضا ثیبى وٌس.- 1-4

 اتیَلَغی ٍ ػَاهل ذطط زض تَهَض ولیِ ضا قطح زّس. -2-4

 ػالین تكریص ٍ هطحلِ ثٌسی تَهَض ولیِ ضا ثیبى وٌس.- 3-4

 ضاّْبی هرتلف تكریص تَهَض ولیِ ضا قطح زّس.- 4-4

 ؾبؼ هطحلِ ثٌسی تَضیح زّس.ضٍقْبی زضهبى تَهَض ولیِ ضا ثط ا- 5-4

 پیگیطی ثیوبضاى پؽ اظ زضهبى تَهَض ولیِ ضا قطح زّس.- 6-4
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 اقٌبیی ثب تطٍهبی زؾتگبُ ازضاضی ٍ هسیطیت اى   :جلؿِ پٌجنّسف ولی 

:پٌجن اّساف ٍیػُ جلؿِ  

 زض پبیبى زاًكجَ ثبیؿتی لبزض ثبقس:                                                                                   

ًحَُ ثطذَضز ثب تطٍهبی ثیضِ ضا ثیبى وٌس.                                                     -1-5  

.                                                                  اًَاع تطٍهبّبی ولیِ ضا طجمِ ثٌسی ًوبیس-2-5  

هطحلِ ثٌسی تطٍهبی ولیِ ضا تَضیح زّس.                                                           -3-5  

             ػالین ٍ تكریص تطٍهبی ولیِ ضاثیبى ًوبیس.                                             -4-5

ثطذَضز زضهبًی ثب تطٍهبی ولیِ ضاذالصِ وٌس.                                                             -5-5  

ػَاضض تطٍهبی ولیِ ضا شوط ًوبیس.-6-5   

           اًسیىبتَضّبی تطٍهبی ؾیؿتن ازضاضی ضا ثگَیس.                                                     -7-5

اًسیىبؾیًَْبی تصَیط ثطزاضی زض تطٍهبی  فالًه ضا قطح زّس.                                        -8-5  

اًَاع تطٍهبی هثبًِ ضاطجمِ ثٌسی وٌس.                                                                -9-5  

ضٍـ تكریص تطٍهبی هثبًِ ضا قطح زّس. -10-5  

زضهبى تطٍهبی هثبًِ ضا تَضیح زّس.                                        -11-5  

ػالین تطٍهبی هجطا ٍ هؿبئل ّوطاُ اى ضا ثگَیس.-12-5   

ضٍقْبی تكریص تطٍهبی هجطا ضا ثیبى ًوبیس.                                                   -13-5  

لساهی ضاتَصیف ًوبیس.زضهبى تطٍهبی هجطای ذلفی ٍ -14-5  

 

هثبًِ ًَضٍغًیه: آقٌبیی ثب جلؿِ قكنّسف ولی   

:قكن اّساف ٍیػُ جلؿِ  

 زض پبیبى زاًكجَ ثبیؿتی لبزض ثبقس: 

اًبتَهی هثبًِ ٍ هجطا ضا تَضیح زّس.-1-6  

اًبتَهی ٍ فیعیَلَغی اػصبة هثبًِ ٍ هجطا ضا قطح زّس.-2-6  

اتیَلَغی هثبًِ ػصجی ضا ذالصِ وٌس.-3-6  

ًىبت هْن زض قطح حبل ٍ هؼبیٌِ ثبلیٌی ٍ تؿتْبی اظهبیكگبّی زض هثبًِ ػصجی ضا تكطیح -4-6  

 وٌس.
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ضٍقْبی تصَیط ثطزاضی زض هثبًِ ًَضٍغًیه ضا ثیبى وٌس.  -5-6  

اجعای هطبلؼِ یَضٍزیٌبهیه ٍ اًسیىبؾیَى اى ضا ثیبى وٌس.-6-6  

تَصیف وٌس.اًَاع ثیوبضیْبی فَق ًربػی هؿجت هثبًِ ًَضٍغًیه ضا -7-6  

ضبیؼبت ًربػی ٍ تظبّطات اى ضا تمؿین ثٌسی وٌس.-8-6  

ضبیؼبت اػصبة هحیطی ٍ اضتجبط اى ضا ثب هثبًِ ًَضٍغًیه قطح زّس.-9-6  

اًَاع ثبلیٌی هثبًِ ًَضٍغًیه ضا تَضیح زّس.-10-6  

اًَاع زضهبًْبی زاضٍیی زض هثبًِ ًَضٍغ ًیه ضا ذالصِ وٌس.-11-6  

زض هثبًِ ًَضٍغًیه ضا ًبم ثجطز.اًَاع ضٍقْبی جطاحی -12-6  

 

-اًَهبلیْب)ّیپَؾپبزیبظیؽ-ثیوبضیْبی هجطای ازضاض:تٌگیْب : اقٌبیی ثب جلؿِ ّفتنّسف ولی   

 اپیؿپبزیبظیؽ(

:ّفتن اّساف ٍیػُ جلؿِ  

:زضپبیبى زاًكجَ ثبیس لبزض ثبقس  

اتیَلَغی تٌگی هجطا زض هطزاى ضا ذالصِ وٌس.-1-7  

ضا قطح زّس.ػالین ثبلیٌی تٌگی هجطا -2-7  

ضٍقْبی تصَیط ثطزاضی زض تٌگی هجطا ضا تَصیف ًوبیس.-3-7  

اًَاع ضٍقْبی زضهبى زضتٌگی هجطا ضا طجمِ ثٌسی ًوبیس. -4-7  

هْوتطیي الساهبت  پیكگیطی ضا زض تٌگی هجطا شوط ًوبیس.-5-7  

 تؼطیف ٍ طجمِ ثٌسی ّیپَؾپبزیبظیؽ ضا ثیبى وٌس.-6-7

 تَضیح زّس.اتیَلَغی ّیپَؾپبزیبظیؽ ضا -7-7

 الساهبت تكریصی ٍ اًَهبلیْبی ّوطاُ زض ّیپَؾپبزیبظیؽ ضا ثیبى وٌس.-8-7

 ؾي هٌبؾت جطاحی ّیپَؾپبزیبظیؽ ضا ثگَیس. -9-7

 تؼطیف ٍ طجمِ ثٌسی اپیؿپبزیبظیؽ ضا قطح زّس.-10-7

 ًبٌّجبضیْبی ّوطاُ زض اپیؿپبزیبظیؽ ضا ثیبى وٌس.-11-7

 اوؿتطٍفی هثبًِ ٍ ًحَُ زضهبى اى ضا ثیبى وٌس.اضتجبط اپیؿپبزیبظیؽ ثب -12-7
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.پطٍؾتبت ّیپطپالظی ذَـ ذین : آقٌبیی ثبّكتنجلؿِ ولی  ّسف  

:ّكتن اّساف ٍیػُ جلؿِ  

لبزض ثبقس:                                                                                    ثبیؿتی زض پبیبى زاًكجَ  

 .وبًؿط ضا تَضیح زّسٍ BPH ًَاحی ػوسُ تكطیحی غسُ پطٍؾتبت ٍ هحل اصلی ایجبز  -1-8

 قطح زّس.ضا   BPHاتیَلَغی -2-8

 ضا طجمِ ثٌسی ًوبیس.  BPHتظبّطات ثبلیٌی -3-8

 ضا تَصیف ًوبیس. BPHهؼبیٌِ فیعیىی زض ثیوبض هكىَن ثِ -4-8

 یبى ًوبیس.ث  BPHاًَاع ضٍقْبی تكریصی ٍ اًسیىبؾیَى اى ضا زض -5-8

 ضا تَضیح زّس.  BPHاًسیىبؾیَى زضهبى زاضٍیی ٍ جطاحی زض -6-8

 ضا طجمِ ثٌسی وٌس. BPHاًَاع زضهبًْبی زاضٍیی زض -7-8

 ضا ذالصِ وٌس. BPHزضهبًْبی هساذلِ ای زض -9-8

                            

 تَضقي(-ًحَُ ثطذَضز ثب هكىالت حبز ثیضِ)ػفًَت جلؿِ ًْن:ّسف ولی 

 اّساف ٍیػُ جلؿِ ًْن: 

 زضپبیبى زاًكجَ ثبیس لبزض ثبقس: 

تكریص ّبی افتطالی زضز حبز اؾىلطٍتَم ضا شوط ًوبیس.                                           -1-9  

ػالین ٍ ػلل تَضقي حبز ثیضِ ضا ثیبى وٌس.                                                          -2-9  

ضٍـ تكریص تَضقي حبز ثیضِ ٍ افتطاق اى اظ اپیسیسیوَاضویت ضا قطح زّس.                   -3-9  

ظهبى طالیی ٍ زضهبى تَضقي حبز ثیضِ ضا تَصیف ًوبیس.                                         -4-9  

اتیَلَغی اپیسیسیوَاضویت ضا تَضیح زّس. -5-9  

ضا ذالصِ وٌس.                                                             ػالین ٍتكریص اپیسیسیوَاضویت -6-9  

ضٍـ زضهبى اپیسیسیوَاضویت ضا ثیبى ًوبیس. -7-9  

 . تكریص ٍ زضهبى تَضقي اپبًسیؽ ثیضِ ضا قطح زّس-8-9

 

 اقٌبیی ثب تَهَض هثبًِجلؿِ زّن:ّسف ولی 

 اّساف ٍیػُ جلؿِ زّن:

   ض ثبقس:زضپبیبى زاًكجَ ثبیؿتی لبز
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 اًَاع تَهَضّبی هثبًِ ضا ًبم ثجطز.  -1-10  

 ػَاهل ذطط زض تَهَض هثبًِ ضا تَضیح زّس. -2-10

 ػالین تَهَض هثبًِ ضا تكطیح وٌس.                                                                            -3-10

 ضٍقْبی تكریص تَهَض هثبًِ ضا تَصیف وٌس.                                                      -4-10

 هطحلِ ثٌسی تَهَض هثبًِ ضاثیبى وٌس.                                                                     -5-10

 هَض ذالصِ وٌس.ضٍقْبی زضهبى تَهَض هثبًِ ضا ثط اؾبؼ هطحلِ تَ-6-10

 

   وبًؿط پطٍؾتبت ّسف ولی جلؿِ یبظزّن:اقٌبیی ثب 

 اّساف ٍیػُ جلؿِ یبظزّن:

 زضپبیبى زاًكجَ ثبیس لبزض ثبقس:

ػَاهل ذطط زض ایجبز وبًؿط پطٍؾتبت ضا تَضیح زّس.-1-11  

ػالین ٍ ًكبًِ ّبی وبًؿط پطٍؾتبت ضا ثیبى وٌس.- 2-11  

قطح زّس.هطحلِ ثٌسی وبًؿط پطٍؾتبت ضا - 3-11  

گعیٌِ ّبی زضهبًی زض وبًؿط پطٍؾتبت ضا ذالصِ وٌس.- 4-11  

ًمف اؾىطیي ٍ هسالیتِ ّبی اؾىطیي زض وبًؿط پطٍؾتبت ضا تكطیح ًوبیس. -5-11  

 ضا اًجبم زّس. PSAتفؿیط اظهبیف -6-11

 پیگیطی ثیوبضاى وبًؿط پطٍؾتبت ضا پؽ اظ اًَاع هسالیتِ ّبی زضهبًی تَضیح زّس.  -7-11

   

 ّسف ولی جلؿِ زٍاظزّن: اقٌبیی ثب تَهَض ثیضِ 

 اّساف ٍیػُ جلؿِ زٍاظزّن:

 زض پبیبى زاًكجَ ثبیس لبزض ثبقس:

 تمؿین ثٌسی تَهَض ثیضِ ضا قطح زّس.-1-12

 ًحَُ اپطٍچ ثِ تَزُ ثیضِ ٍ هطاحل زضهبى ضا ثیبى ًوبیس.-2-12

 ػالین تَهَض ثیضِ ضا تَضیح زّس.-3-12

 یضِ ضا شوط وٌس.هطحلِ ثٌسی تَهَض ث-4-12

 زضهبًْبی هىول زض اًَاع تَهَض ؾویٌَم ٍ ًبى ؾویٌَم ضا ثط حؿت هطحلِ قطح زّس.-5-12
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 ضٍـ پیگیطی پؽ اظ زضهبى ضا ثیبى ًوبیس.-6-12

  

 ّسف ولی جلؿِ ؾیعزّن:ػفًَت ّب زض اضٍلَغی

 اّساف ٍیػُ جلؿِ ؾیعزّن :

 زض پبیبى زاًكجَ ثبیؿتی لبزض ثبقس:

 ػفًَتْبی ازضاضی ضا ثیبى وٌس.تمؿین ثٌسی -1-13

 ػالین ٍ ًكبًِ ّبی ؾیؿتیت ٍ پیلًَفطیت حبز ضا قطح زّس.-2-13

 اًسیىبؾیَى ّبی زضهبى ثبوتطیَضی ثی ػالهت ضا قطح زّس.-3-12

 تؼطیف ٍ ًحَُ ثطذَضز ثب ؾیؿتیت غیط ووپلیىِ ٍ ووپلیىِ ضا قطح زّس.-4-13

 زّس. ضا تَضیح حبز الساهبت الظم زض پیلًَفطیت-5-13

 ػَاضض پیلًَفطیت حبز ٍ زضهبى اًطا ثیبى وٌس.-6-13

 اًَاع ػفًَت ضوبضًت ضا ثیبى وٌس.-7-13

 تمؿین ثٌسی تكریص ٍ زضهبى پطٍؾتبتیت ضا ثیبى وٌس.-8-13

 اًَاع یَضتطیت تكریص ٍ زضهبى ضا ثیبى وٌس.-9-13

 اًَاع ػفًَتْبی همبضثتی تكریص ٍ زضهبى ضا ثیبى ًوبیس.-10-13

 ػالین تكریص ٍ زضهبى ٍ ػَاضض تَثطولَظ ازضاضی ضا قطح زّس.-11-13

 ػالین تكریص ٍ زضهبى قیؿتَهیبظیؽ ازضاضی ضا ثیبى وٌس.-12-13

 

    ّسف ولی جلؿِ چْبضزّن:ثیوبضیْبی ثیضِ ٍ اؾىطٍتَم

 اّساف ٍیػُ جلؿِ چْبضزّن:

 زض پبیبى زاًكجَ ثبیس لبزض ثبقس:

 زّس. ػالین ٍاضیىَؾل ضا تَضیح-1-14

 زّس. هطحلِ ثٌسی ٍاضیىَؾل ضا قطح-2-14

 اًسیىبؾیَى جطاحی زض ٍاضیىَؾل ضا ثیبى وٌس.-3-14

 اًسوؿْبی اؾپطهَگطام ًطهبل ضا ثیبى ًوبیس.-4-14

 اًَاع زضهبًْب ٍ ػَاضض ٍاضیىَؾل ٍ ػَاضض زضهبى اى  ضا قطح زّس.-5-14

 اًَاع ّیسضٍؾل ضا تَضیح زّس.-6-14
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 ٍؾل ضا ثیبى وٌس.اًَاع زضهبى ّیسض-7-14

 ػالین ّیسضٍؾل ضا تَضیح زّس.-8-14

 ػالین ٍ اًسیىبؾیَى جطاحی اؾپطهبتَؾل ضا قطح زّس.-9-14

 هٌبثغ:

  1396-اًتكبضات تیوَضظازُ–وتبة اضٍلَغی ػوَهی --1

                                                                                                                                 2020-وتبة اضٍلَغی ووپل- 2

                                                                 

ثصَضت هجبظی  ضٍـ تسضیؽ:  

 

پبٍضپَیٌت صساگصاضی قسُ: ٍؾبیل اهَظقی  

  

 ؾٌجف ٍ اضظقیبثی اظهَى:

 اظهَى ضٍـ ؾْن اظ ًوطُ ول تبضید ؾبػت

 وَئیع _____________ _______ _______ _____

 اظهَى هیبى تطم _____________ _______ ______ _____

%75 پبیبى ثرف 8  اظهَى پبیبى تطم اظهَى چْبضگعیٌِ ای 

  25% والؼ   حضَض فؼبل زض    

 

                                                              :         اًتظبضات اظ زاًكجَهمطضات والؼ ٍ 

                 ضػبیت ًظن ٍ تطتیت ٍ حضَض فؼبل زض والؼ ٍ ضػبیت قئًَبت اذاللی            -1

هكبضوت فؼبل زض هجبحث والؼ -2  

 ضٍظ  ٍ ؾبػت جلؿِ:

 ثصَضت هجبظی زض ّط ًیوِ هبُ

 ل تكىیل والؾْب:هح

 ٍ ٍاتؽ اح ثصَضت هجبظی اظ ططیك ؾبهبًِ ًَیس
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 1399-1400اٍل ًیوؿبل –ثطًبهِ والؼ تئَضی اضٍلَغی )هجبظی(زاًكجَیبى پعقىی زاًكگبُ ػلَم پعقىی وطهبًكبُ 

 1گطٍُ 

             15/7/99تبضید اهتحبى:                                      15/7/99پبیبى زٍضُ:                                           1/7/99قطٍع زٍضُ:  

 جلؿِ تبضید هَضَع جلؿِ هسضؼ

1/7/99 اقٌبیی ثب اًَهبلیْبی قبیغ زؾتگبُ ازضاضی تٌبؾلی زوتط وبؾت  1 

2/7/99 ثطذَضز ثب ػالین ٍ قىبیبت قبیغ زض ثیوبضیْبی اضٍلَغی زوتط ؾؼبزت فط  2 

3/7/99 اقٌبیی ثب ؾٌگْبی ازضاضی زوتط ػجسی  3 

4/7/99 اقٌبیی ثب تَهَض ولیِ زوتط پطَّزُ   4 

5/7/99 اقٌبیی ثب تطٍهبی زؾتگبُ ازضاضی ٍ هسیطیت اى زوتط ضضبیی  5 

هثبًِ ًَضٍغًیهآقٌبیی ثب  زوتط ؾؼبزت فط  6/7/99  6 

 اًَهبلیْب -ثیوبضیْبی هجطای ازضاض:تٌگیْب اقٌبیی ثب  زوتط وبؾت

ؽ(اپیؿپبزیبظی-)ّیپَؾپبزیبظیؽ  

7/7/99  7 

پطٍؾتبت آقٌبیی ثب  ّیپطپالظی ذَـ ذین زوتط ثطتٌی  8/7/99  8 

9/7/99 تَضقي(-ًحَُ ثطذَضز ثب هكىالت حبز ثیضِ)ػفًَت زوتط ػجسی  9 

10/7/99 اقٌبیی ثب تَهَض هثبًِ زوتط پطَّزُ  10 

11/7/99   وبًؿط پطٍؾتبتاقٌبیی ثب   زوتط ثطتٌی  11 

12/7/99 اقٌبیی ثب تَهَض ثیضِ زوتط ػجسی  12 

13/7/99 ػفًَت ّب زض اضٍلَغی زوتط ضضبیی  13 

14/7/99    ثیوبضیْبی ثیضِ ٍ اؾىطٍتَم زوتط ؾؼبزت فط  14 

 

 2گطٍُ 

             30/7/99تبضید اهتحبى:                                      30/7/99پبیبى زٍضُ:                                           16/7/99قطٍع زٍضُ:  

 جلؿِ تبضید هَضَع جلؿِ هسضؼ

16/7/99 اقٌبیی ثب اًَهبلیْبی قبیغ زؾتگبُ ازضاضی تٌبؾلی زوتط وبؾت  1 

17/7/99 ثطذَضز ثب ػالین ٍ قىبیبت قبیغ زض ثیوبضیْبی اضٍلَغی زوتط ؾؼبزت فط  2 

18/7/99 اقٌبیی ثب ؾٌگْبی ازضاضی زوتط ػجسی  3 

19/7/99 اقٌبیی ثب تَهَض ولیِ زوتط پطَّزُ   4 

20/7/99 اقٌبیی ثب تطٍهبی زؾتگبُ ازضاضی ٍ هسیطیت اى زوتط ضضبیی  5 

هثبًِ ًَضٍغًیهآقٌبیی ثب  زوتط ؾؼبزت فط  21/7/99  6 

 اًَهبلیْب -ثیوبضیْبی هجطای ازضاض:تٌگیْب اقٌبیی ثب  زوتط وبؾت

ؽ(اپیؿپبزیبظی-)ّیپَؾپبزیبظیؽ  

22/7/99  7 

پطٍؾتبت آقٌبیی ثب  ّیپطپالظی ذَـ ذین زوتط ثطتٌی  23/7/99  8 

24/7/99 تَضقي(-ًحَُ ثطذَضز ثب هكىالت حبز ثیضِ)ػفًَت زوتط ػجسی  9 

25/7/99 اقٌبیی ثب تَهَض هثبًِ زوتط پطَّزُ  10 

26/7/99   وبًؿط پطٍؾتبتاقٌبیی ثب   زوتط ثطتٌی  11 

27/7/99 اقٌبیی ثب تَهَض ثیضِ زوتط ػجسی  12 

28/7/99 ػفًَت ّب زض اضٍلَغی زوتط ضضبیی  13 

29/7/99    ثیوبضیْبی ثیضِ ٍ اؾىطٍتَم زوتط ؾؼبزت فط  14 
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 3گطٍُ

             15/8/99تبضید اهتحبى:                                      15/8/99پبیبى زٍضُ:                                           1/8/99قطٍع زٍضُ:  

 جلؿِ تبضید هَضَع جلؿِ هسضؼ

1/8/99 اقٌبیی ثب اًَهبلیْبی قبیغ زؾتگبُ ازضاضی تٌبؾلی زوتط وبؾت  1 

2/8/99 ثطذَضز ثب ػالین ٍ قىبیبت قبیغ زض ثیوبضیْبی اضٍلَغی زوتط ؾؼبزت فط  2 

3/8/99 اقٌبیی ثب ؾٌگْبی ازضاضی زوتط ػجسی  3 

4/8/99 اقٌبیی ثب تَهَض ولیِ زوتط پطَّزُ   4 

5/8/99 اقٌبیی ثب تطٍهبی زؾتگبُ ازضاضی ٍ هسیطیت اى زوتط ضضبیی  5 

هثبًِ ًَضٍغًیهآقٌبیی ثب  زوتط ؾؼبزت فط  6/8/99  6 

 اًَهبلیْب -ثیوبضیْبی هجطای ازضاض:تٌگیْب اقٌبیی ثب  زوتط وبؾت

ؽ(اپیؿپبزیبظی-)ّیپَؾپبزیبظیؽ  

7/8/99  7 

پطٍؾتبت آقٌبیی ثب  ّیپطپالظی ذَـ ذین زوتط ثطتٌی  8/8/99  8 

9/8/99 تَضقي(-ًحَُ ثطذَضز ثب هكىالت حبز ثیضِ)ػفًَت زوتط ػجسی  9 

10/8/99 اقٌبیی ثب تَهَض هثبًِ زوتط پطَّزُ  10 

11/8/99   وبًؿط پطٍؾتبتاقٌبیی ثب   زوتط ثطتٌی  11 

12/8/99 اقٌبیی ثب تَهَض ثیضِ زوتط ػجسی  12 

13/8/99 ػفًَت ّب زض اضٍلَغی زوتط ضضبیی  13 

14/8/99    ثیوبضیْبی ثیضِ ٍ اؾىطٍتَم زوتط ؾؼبزت فط  14 

 

 4گطٍُ 

             30/8/99تبضید اهتحبى:                                      30/8/99پبیبى زٍضُ:                                           16/8/99قطٍع زٍضُ:  

 جلؿِ تبضید هَضَع جلؿِ هسضؼ

16/8/99 اقٌبیی ثب اًَهبلیْبی قبیغ زؾتگبُ ازضاضی تٌبؾلی زوتط وبؾت  1 

17/8/99 ثطذَضز ثب ػالین ٍ قىبیبت قبیغ زض ثیوبضیْبی اضٍلَغی زوتط ؾؼبزت فط  2 

18/8/99 اقٌبیی ثب ؾٌگْبی ازضاضی زوتط ػجسی  3 

19/8/99 اقٌبیی ثب تَهَض ولیِ زوتط پطَّزُ   4 

20/8/99 اقٌبیی ثب تطٍهبی زؾتگبُ ازضاضی ٍ هسیطیت اى زوتط ضضبیی  5 

هثبًِ ًَضٍغًیهآقٌبیی ثب  زوتط ؾؼبزت فط  21/8/99  6 

 اًَهبلیْب -ثیوبضیْبی هجطای ازضاض:تٌگیْب اقٌبیی ثب  زوتط وبؾت

ؽ(اپیؿپبزیبظی-)ّیپَؾپبزیبظیؽ  

22/8/99  7 

پطٍؾتبت آقٌبیی ثب  ّیپطپالظی ذَـ ذین زوتط ثطتٌی  23/8/99  8 

24/8/99 تَضقي(-ًحَُ ثطذَضز ثب هكىالت حبز ثیضِ)ػفًَت زوتط ػجسی  9 

25/8/99 اقٌبیی ثب تَهَض هثبًِ زوتط پطَّزُ  10 

26/8/99   وبًؿط پطٍؾتبتاقٌبیی ثب   زوتط ثطتٌی  11 

27/8/99 اقٌبیی ثب تَهَض ثیضِ زوتط ػجسی  12 

28/8/99 ػفًَت ّب زض اضٍلَغی زوتط ضضبیی  13 

29/8/99    ثیوبضیْبی ثیضِ ٍ اؾىطٍتَم زوتط ؾؼبزت فط  14 
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 5گطٍُ 

             15/9/99تبضید اهتحبى:                                      15/9/99پبیبى زٍضُ:                                           1/9/99قطٍع زٍضُ:  

 جلؿِ تبضید هَضَع جلؿِ هسضؼ

1/9/99 اقٌبیی ثب اًَهبلیْبی قبیغ زؾتگبُ ازضاضی تٌبؾلی زوتط وبؾت  1 

2/9/99 ثطذَضز ثب ػالین ٍ قىبیبت قبیغ زض ثیوبضیْبی اضٍلَغی زوتط ؾؼبزت فط  2 

3/9/99 اقٌبیی ثب ؾٌگْبی ازضاضی زوتط ػجسی  3 

4/9/99 اقٌبیی ثب تَهَض ولیِ زوتط پطَّزُ   4 

5/9/99 اقٌبیی ثب تطٍهبی زؾتگبُ ازضاضی ٍ هسیطیت اى زوتط ضضبیی  5 

هثبًِ ًَضٍغًیهآقٌبیی ثب  زوتط ؾؼبزت فط  6/9/99  6 

 اًَهبلیْب -ثیوبضیْبی هجطای ازضاض:تٌگیْب اقٌبیی ثب  زوتط وبؾت

ؽ(اپیؿپبزیبظی-)ّیپَؾپبزیبظیؽ  

7/9/99  7 

پطٍؾتبت آقٌبیی ثب  ّیپطپالظی ذَـ ذین زوتط ثطتٌی  8/9/99  8 

9/9/99 تَضقي(-ًحَُ ثطذَضز ثب هكىالت حبز ثیضِ)ػفًَت زوتط ػجسی  9 

10/9/99 اقٌبیی ثب تَهَض هثبًِ زوتط پطَّزُ  10 

11/9/99   وبًؿط پطٍؾتبتاقٌبیی ثب   زوتط ثطتٌی  11 

12/9/99 اقٌبیی ثب تَهَض ثیضِ زوتط ػجسی  12 

13/9/99 ػفًَت ّب زض اضٍلَغی زوتط ضضبیی  13 

14/9/99    ثیوبضیْبی ثیضِ ٍ اؾىطٍتَم زوتط ؾؼبزت فط  14 

 

 6گطٍُ

             30/9/99تبضید اهتحبى:                                      30/9/99پبیبى زٍضُ:                                           16/9/99قطٍع زٍضُ:  

 جلؿِ تبضید هَضَع جلؿِ هسضؼ

16/9/99 اقٌبیی ثب اًَهبلیْبی قبیغ زؾتگبُ ازضاضی تٌبؾلی زوتط وبؾت  1 

17/9/99 ثطذَضز ثب ػالین ٍ قىبیبت قبیغ زض ثیوبضیْبی اضٍلَغی زوتط ؾؼبزت فط  2 

18/9/99 اقٌبیی ثب ؾٌگْبی ازضاضی زوتط ػجسی  3 

19/9/99 اقٌبیی ثب تَهَض ولیِ زوتط پطَّزُ   4 

20/9/99 اقٌبیی ثب تطٍهبی زؾتگبُ ازضاضی ٍ هسیطیت اى زوتط ضضبیی  5 

هثبًِ ًَضٍغًیهآقٌبیی ثب  زوتط ؾؼبزت فط  21/9/99  6 

 اًَهبلیْب -ثیوبضیْبی هجطای ازضاض:تٌگیْب اقٌبیی ثب  زوتط وبؾت

ؽ(اپیؿپبزیبظی-)ّیپَؾپبزیبظیؽ  

22/9/99  7 

پطٍؾتبت آقٌبیی ثب  ّیپطپالظی ذَـ ذین زوتط ثطتٌی  23/9/99  8 

24/9/99 تَضقي(-ًحَُ ثطذَضز ثب هكىالت حبز ثیضِ)ػفًَت زوتط ػجسی  9 

25/9/99 اقٌبیی ثب تَهَض هثبًِ زوتط پطَّزُ  10 

26/9/99   وبًؿط پطٍؾتبتاقٌبیی ثب   زوتط ثطتٌی  11 

27/9/99 اقٌبیی ثب تَهَض ثیضِ زوتط ػجسی  12 

28/9/99 ػفًَت ّب زض اضٍلَغی زوتط ضضبیی  13 

29/9/99    ثیوبضیْبی ثیضِ ٍ اؾىطٍتَم زوتط ؾؼبزت فط  14 
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 7گطٍُ 

             15/10/99تبضید اهتحبى:                                      15/10/99پبیبى زٍضُ:                                           1/10/99قطٍع زٍضُ:  

 جلؿِ تبضید هَضَع جلؿِ هسضؼ

1/10/99 اقٌبیی ثب اًَهبلیْبی قبیغ زؾتگبُ ازضاضی تٌبؾلی زوتط وبؾت  1 

2/10/99 ثطذَضز ثب ػالین ٍ قىبیبت قبیغ زض ثیوبضیْبی اضٍلَغی زوتط ؾؼبزت فط  2 

3/10/99 اقٌبیی ثب ؾٌگْبی ازضاضی زوتط ػجسی  3 

4/10/99 اقٌبیی ثب تَهَض ولیِ زوتط پطَّزُ   4 

5/10/99 اقٌبیی ثب تطٍهبی زؾتگبُ ازضاضی ٍ هسیطیت اى زوتط ضضبیی  5 

هثبًِ ًَضٍغًیهآقٌبیی ثب  زوتط ؾؼبزت فط  6/10/99  6 

 اًَهبلیْب -ثیوبضیْبی هجطای ازضاض:تٌگیْب اقٌبیی ثب  زوتط وبؾت

ؽ(اپیؿپبزیبظی-)ّیپَؾپبزیبظیؽ  

7/10/99  7 

پطٍؾتبت آقٌبیی ثب  ّیپطپالظی ذَـ ذین زوتط ثطتٌی  8/10/99  8 

9/10/99 تَضقي(-ًحَُ ثطذَضز ثب هكىالت حبز ثیضِ)ػفًَت زوتط ػجسی  9 

10/10/99 اقٌبیی ثب تَهَض هثبًِ زوتط پطَّزُ  10 

11/10/99   وبًؿط پطٍؾتبتاقٌبیی ثب   زوتط ثطتٌی  11 

12/10/99 اقٌبیی ثب تَهَض ثیضِ زوتط ػجسی  12 

13/10/99 ػفًَت ّب زض اضٍلَغی زوتط ضضبیی  13 

14/10/99    ثیوبضیْبی ثیضِ ٍ اؾىطٍتَم زوتط ؾؼبزت فط  14 

 

 8گطٍُ 

             30/10/99تبضید اهتحبى:                                      30/10/99پبیبى زٍضُ:                                           16/10/99قطٍع زٍضُ:  

 جلؿِ تبضید هَضَع جلؿِ هسضؼ

16/10/99 اقٌبیی ثب اًَهبلیْبی قبیغ زؾتگبُ ازضاضی تٌبؾلی زوتط وبؾت  1 

17/10/99 ثطذَضز ثب ػالین ٍ قىبیبت قبیغ زض ثیوبضیْبی اضٍلَغی زوتط ؾؼبزت فط  2 

ػجسیزوتط  18/10/99 اقٌبیی ثب ؾٌگْبی ازضاضی   3 

19/10/99 اقٌبیی ثب تَهَض ولیِ زوتط پطَّزُ   4 

20/10/99 اقٌبیی ثب تطٍهبی زؾتگبُ ازضاضی ٍ هسیطیت اى زوتط ضضبیی  5 

هثبًِ ًَضٍغًیهآقٌبیی ثب  زوتط ؾؼبزت فط  21/10/99  6 

 اًَهبلیْب -ثیوبضیْبی هجطای ازضاض:تٌگیْب اقٌبیی ثب  زوتط وبؾت

ؽ(اپیؿپبزیبظی-)ّیپَؾپبزیبظیؽ  

22/10/99  7 

پطٍؾتبت آقٌبیی ثب  ّیپطپالظی ذَـ ذین زوتط ثطتٌی  23/10/99  8 

24/10/99 تَضقي(-ًحَُ ثطذَضز ثب هكىالت حبز ثیضِ)ػفًَت زوتط ػجسی  9 

25/10/99 اقٌبیی ثب تَهَض هثبًِ زوتط پطَّزُ  10 

26/10/99   پطٍؾتبتوبًؿط اقٌبیی ثب   زوتط ثطتٌی  11 

27/10/99 اقٌبیی ثب تَهَض ثیضِ زوتط ػجسی  12 

28/10/99 ػفًَت ّب زض اضٍلَغی زوتط ضضبیی  13 

29/10/99    ثیوبضیْبی ثیضِ ٍ اؾىطٍتَم زوتط ؾؼبزت فط  14 
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           زوتط حؿیي ػجسی                                             تبضید تحَیل:           :یيًبم ٍ اهضبی هسضؾ

زوتط فطج اهلل پطَّزُ                                    

زوتط وبٍُ وبؾت                                    

زوتط ظّطُ ثطتٌی                                    

زوتط ػجسهلل ؾؼبزت فط                                    

زوتط حبضؼ ضضبیی                                    

 

                          تبضید اضؾبل:                          ًبم ٍ اهضبی هسیط گطٍُ اضٍلَغی:زوتط هحوَزضضب هطازی            

 

       اهبم ضضب )ع(:                            تبضید اضؾبل:                                    ثیوبضؾتبى  EDOًبم ٍ اهضبء هؿئَل 

 


