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  "ًری در پىجمیه جشىًارٌ آمًزشی شُیذ مطُریفرآیىذَای مىتخب کش"

 
 حیطٍ تذيیه ي بازوگری بروامٍ َای آمًزشی

 صاحبان فرآیىذ عىًان فرآیىذ داوشگاٌ ردیف

 تیپ یک
ؾالهت زّبى ٍ  PhDثطگعاضی اٍلیي زٍضُ  قْیس ثْكتی  1

زًساًپعقىی اجتوبػی هكتطن ثیي زاًكگبُ ػلَم 
 پعقىی قْیس ثْكتی ٍ زاًكگبُ ّلؿیٌىی فٌالًس

یس، زوتط هحوس زوتط ضؾَل هف زوتط آظیتب تْطاًچی،
زوتط  زوتطهجتجی ٍجیس گلپبیگبًی، جؼفط الجبلی،

زوتط  زوتط هْتبة ًَضی، هحوسضضب صفَی،
زوتط حؿي  زوتط هحوس جؼفطیبى، ػجسالحویس ظفطهٌس،

 ،زوتط هْسی ًصیجی زوتط ؾؼیس ػؿىطی، تطاة ظازُ،
 زوتط هحوس حؿیي ذَقٌَیؿبى

ِ عطاحی چبضچَة ثطًبهِ آهَظقی جسیس زٍضُ ػلَم پبی تْطاى 2
پعقىی ػوَی زاًكگبُ ػلَم پعقىی تْطاى)ثطًبهِ 

 (99پعقىی 

 زوتط فبعوِ الؿبزات ًیطی، زوتط اثَالفضل گلؿتبًی،
 زوتط ػظین هیطظاظازُ، زوتط حویس ػوبزی وَچه،

 زوتط ؾبضا هطتبض ّجطی

اضتمبء ثطًبهِ آهَظقی وبضآهَظی جطاحی پعقىی  هكْس 3
ػوَهی ثب عطاحی وَضیىَلَم ثط هجٌبی ًیبظّبی 

 اًكجَیبىز

زوتط هحوس تمی  زوتط آؾیِ ؾبزات فتبحی هؼصَم،
زوتط هحوسضضب  زوتط احوس ثصضافكبى، ضججی هكْسی،

زوتط هحؿي ػلی  زوتط ػجبؼ ػجسالْی، هغیغ،
 اوجطیبى

عطاحی ٍ اجطای ثطًبهِ زضؾی وبضآهَظی زض ثرف  تْطاى 4
فَق ترصصی ضٍهبتَلَغی ثیوبضؾتبى زوتط قطیؼتی 

یف قسُ وبضآهَظاى زض ثطاؾبؼ تَاًوٌسی ّبی تؼط
چبضچَة ؾٌس چكن اًساظ ثبظًگطی زٍضُ پعقىی 

 ػوَهی 

زوتط  زوتط هحوَز اوجطیبى، زوتطفطّبزقْطام،
زوتط  زوتط تطاًِ زضهحوسی عَؾی، ػجسالْبزی ًبجی،

 زوتط ؾیسُ هؼصَهِ اذاللی ؾیسُ عبّطُ فبئعی،

 تیپ دي
ثبظًگطی ثطًبهِ آهَظقی وبضٍضظی زٍضُ وبضقٌبؾی  ثمیِ ا... 5

اضقس هسیطیت ذسهبت ثْساقتی ٍ زضهبًی جْت 
پطٍضـ فطاتَاًوٌسی زاًكجَیبى ثب اؾتفبزُ اظ 

 وَضیىَلَم پٌْبى

ضٍح ا... لبئس اهیٌی،زوتط قْطام تَفیمی،زوتط احوس 
 ػبهطیَى،زوتط ضٍح ا... ظاثلی،زوتط ّطهع ؾٌبیی ًؿت

اضتمبء ثطًبهِ آهَظقی زٍضُ وبضقٌبؾی ًبپیَؾتِ  گلؿتبى 6
َهی ثِ هٌظَض افعایف تغبثك تَاًوٌسی ثْساقت ػو

پػٍّكی زاًكجَیبى ثب ًیبظّبی ٍالؼی -ّبی آهَظقی
 جبهؼِ 

 هحوسضضب لٌجطی، ّبقن حكوتی، ًبصط ثٌْبم پَض،
 اًیؽ ػجبؾی، هحوس جَاز وجیط،وَضٍـ اػتوبز،

 ػجبؾؼلی ؾبضی، گلؿتبى ضفیؼی، ػجسالطحوي چطوعی،
 ظّطا همسم، زضؾب همصَزلَ، ؾویطا غالِ

 تیپ سٍ
یبزگیطی آًبتَهی اظ ثبظذَاًی تب وبضثطز،ثىبضگیطی  یبؾَج 7

 آًبتَهی 
تطن، زوتط  ،زوتط ؾحط الوبؾی زوتط اهطا... ضٍظثْی

 حوسا... زالٍیع
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 حیطٍ ريش َا ي تکىیک َای آمًزشی
 صاحبان فرآیىذ عىًان فرآیىذ داوشگاٌ ردیف

 تیپ یک
ی ٍ پطزُ ّبی آهَظـ آًبتَهی ؾیؿتن اػصبة هطوع تجطیع 1

هغعی ثب اؾتفبزُ اظ ًوًَِ ّبی حیَاًی شثح قسُ ٍ 
ػلَم اضظیبثی هیعاى اثطثركی آى ثط زاًكجَیبى 

پعقىی ضٍقی هَثط،تىطاض پصیط، التصبزی ٍ اذاللی زض 
 آهَظـ هغع ٍ آًبتَهی ٍ آًبتَهی همغؼی هغع

هحوس ػلی اٍچی،زوتط احوسػلی لٌجطی،زوتط جؼفط 
فبئی، زوتط ػلی ؾلیوبًی ضاز،زوتط ّبجط ق

 ػبثساللْی،زوتط حویس عبیفی

زوتط هْتبة ًَضی،زوتط ٍیسا زٍلتی،وجطی  زٍضُ ثبظآهَظی هجبظی اضتَزًؿی  قْیس ثْكتی 2
 صبزلی،فطٍظا ػوطاًی 

 تیپ دي
،زوتط  زوتط ؾپیسُ اضثبثی زوتط ؾیسُ ظّطا هَؾَی، ًَآٍضی زض اضائِ زضؼ ؾن قٌبؾی ػولی آظاز اؾالهی 3

 ت، زوتط هطین اذگطیؾیس هْسی ضضبی

اضتمبی ویفی قیَُ تسضیؽ ٍ غٌی ؾبظی هحتَی  اضان 4
آهَظقی زضؼ تبضید،فطٌّگ ٍ توسى اؾالهی هجتٌی 
ثط ّسایت هغبلؼبت ٍ پػٍّكْبی زاًكجَیی،گبهی زض 

 جْت ثبظیبثی جبیگبُ ػلوی ٍ َّیت توسى

ذبًن  هحؿي قوؿی، زوتط ؾؼیس چٌگیعی آقتیجبًی،
 زوتط ؾْیال عبّطی

جْت عطاحی ذغَط  (Pabfa)تْیِ ثطًبهِ ضایبًِ ای  ىؾوٌب 5
 قجىِ فبضالة ثملی

 غالهطضب لبئیٌی

ثطگعاضی غٍضًبل والة تؼسیل قسُ، ضاّی ثطای  هبظًسضاى 6
هطالجت هجتٌی ثط قَاّس زض ثرف هطالجتْبی آهَظـ 

 ٍیػُ

 ضلیِ ًظطی

آهَظـ وبضثطز عت اًتمبل ذَى زض پطؾتبضی ثِ ضٍـ  گیالى 7
 بُ ٍ ثبظزیس اظ فیلس )ؾبظهبى اًتمبل ذَى(اضائِ وبضگ

ضٍیب  فبعوِ حیسضی، ؾیس آهٌِ زازگطاى، ظّطا عبّطی،
 هحوَزذؿطٍی زوتط ایطج ًیىَوبض، هٌصَضی لٌبػی،

 ًسا هحوسی ًیب، هحوس ػلی ضضبیی، حؿي قطیفی پَض، ثْیٌِ ؾبظی آهَظـ ثبلیٌی ثب اؾتفبزُ اظ ًمكِ هفَْهی  ظاّساى 8
 بعوِ زضثبىف ضی،ًؿتطى حیس قیَا پػهبى ذَاُ،

زوتط  زوتط ؾیطٍؼ جلیلی، زوتط ثْعاز وطهی هتیي، اجطای فطآیٌس تطویجی آهَظـ زضؼ هسیطیت ضیؿه وطهبًكبُ 9
 اهیي جلیلیبى
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 حیطٍ ريش َا ي تکىیک َای آمًزشی

 صاحبان فرآیىذ عىًان فرآیىذ داوشگاٌ ردیف

 تیپ سٍ

ًرد آمًزش مُارتُای ارتباطی بٍ ريش بازخ جُرم 1

 يیذئًیی

 دکتر سیذ اسماعیل مىاقب

ایفبی ًمف هجتٌی ثط حل هؿئلِ ٍ ًوبیف فیلن زض  ثجٌَضز 2
اضتمبی هْبضت ثبلیٌی وبضآهَظاى پطؾتبضی ثرف 

 ضٍاًپعقىی

حبهس  هحجَثِ عجبعجبیی چْط، هطین هسی ًكبط،
 حؿیي لكىطزٍؾت هطتضَی،

زوتط  زوتط ػلی احوس هصسق، ثْطام زلفبى،زوتط  وبضآهَظی زاضٍذبًِ ثطای زاًكجَیبى پعقىی  لطؾتبى 3
 زوتط احوس آزیٌِ زوتط ضضب ؾپًَْس، ػلیطضب آشضگَى،

 ط هحؿي اؾسثیگیتو،ز

اؾتفبزُ ّوعهبى اظ آهَظـ آظهبیكگبّی ٍ آهَظـ  ؾجعٍاض 4
حضَضی زض ؾبظهبى اًتمبل ذَى ثطای تسضیؽ زضؼ 

 ػولی فیعیَلَغی ذَى

 هحوسظازُ سزوتط هحو زوتط اوجط پػّبى،

ثطگعاضی زٍضُ هْبضتْبی ثبلیٌی ثب ّوىبضی ثیي  ظاثل 5
زاًكگبّی ثطای زاًكجَیبى ضقتِ ّبی َّقجطی ٍ 

  1399اتبق ػول زض تبثؿتبى 

 ضضب زیسُ زاض-ؾؼیس اهبًلَ-زاضیَـ ضؾتوی
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 حیطٍ قًاویه  مقررات ي ساختار آمًزشی

 صاحبان فرآیىذ عىًان فرآیىذ داوشگاٌ

 تیپ یک
 

1 
 قْیس 
 ثْكتی 

اؾتبًساضزؾبظی اٍلیي زؾتَض پعقىی زؾتیبضاى 
ترصصی زض پطًٍسُ ّبی پعقىی ثیوبضؾتبى آهَظقی 

 قْیس هسضؼ

اػظن ًَضی فطٍتمِ، زوتط  زوتط ؾیس احوس ضئیؽ الؿبزات،
 پطیَـ زاًف

اؾتمطاض ؾیؿتن ووه آهَظقی یبزگیطی تطویجی  تْطاى 2
(blended learning)  اضظقیبثی آى ثطای ٍاحس ٍ

پبضؾیل ػولی زض زاًكىسُ ی زًساًپعقىی زاًكگبُ 
 ػلَم پعقىی تْطاى 

ط ضیتب توز زوتط لیال صسیك پَض، زوتط هطین هؼوبضیبى،
 زوتط هحسثِ یعزاى پٌبُ ثْبثبزی هجتْسظازُ،

 تیپ سٍ
ازغبم هسیطیت زاًكگبُ ثْساقت ثب هؼبًٍت ثْساقتی  قبّطٍز 3

 ی قبّطٍززاًكگبُ ػلَم پعقى
 زوتط هحؿي اػطاثی، زوتط هحوس قطیؼتی، زوتط ضضب چوي،

 زوتط هحوس اهیطی زوتط ؾیس ػجبؼ هَؾَی،

اجعا ٍ اؾتمطاض ًظبم حبوویت ثبلیٌی ثط پبیِ آهَظـ  ؾجعٍاض 4
 هْبضت ّب زض ثیوبضؾتبى ّبی تحت پَقف زاًكگبُ 

زوتط حؿیي  ّبزی ؾؼبزت هٌف، زوتط ضضب فطٍظاى،
 ل هیط هَؾَیزوتط ؾیس جوب قْطآثبزی،
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 محصًالت آمًزشیحیطٍ 

 صاحبان فرآیىذ عىًان فرآیىذ داوشگاٌ

 تیپ یک
 

1 
ثْجَز ضًٍس پطُ ولیٌیه زضهبى ضیكِ زًساى ثب اثساع  اَّاظ

زؾتگبّی جسیس ّوطاُ ثب ضازیَگطافی زیجیتبل زض 
 ًكجَیبى از

 ظوَی زوتط فطاهطظ زوتط ثْطٍظ افتربض،

فبضهبوَلَغی ثطای اؾتفبزُ اظ ثؿتِ ووه آهَظقی  تْطاى 2
 زاًكجَیبى وبضقٌبؾی پطؾتبضی

 زوتط ثٌَْـ ظاضع

 تیپ دي
تسضیؽ ثیَقیوی ثِ ضٍـ یبزگیطی تلفیمی زض آهَظـ  اضان 3

 هجتٌی ثط قجىِ 
 ّبزی اًصبضی ّبزی پَض، هحوس ػلی اًصبضی ّبزی پَض 

قجیِ ؾبظی غلظت پالؾوبیی ًطم افعاض تحت ٍة  اضزثیل 4
اثعاضی ثطای آهَظـ  pharmsimزاضٍّب:

 فبضهبوَویٌتیه ثبلیٌی ثِ زاًكجَیبى ثبلیٌی 

زوتط هؿؼَز  زوتط هْسی ثْلَلی، زوتط قْبة ثْلَلی،
 هحوَزیبى

اضائِ عطح ؾبذت زؾتگبُ قجیِ ؾبظی آالیٌسُ ّبی  یعز 5
َّاثطز ٍ قطایظ جَی هحیظ وبض جْت اضتمبء ؾغح 

ی ػولی زاًكجَیبى وبضقٌبؾی ٍ آهَظـ ّب
وبضقٌبؾی اضقس ضقتِ ثْساقت حطفِ ای زض زضٍؼ 

 ترصصی هطثَعِ

 هٌْسؼ حؿیي فالح

ثؿتِ الىتطًٍیىی اهساز ٍ اًتمبل عطاحی ٍ اضظقیبثی  ثمیِ ا... 6
 َّایی هصسٍهیي

 زوتط حؿیي هحوَزی، حؿیي ثبثبتجبض زضظی، هؼصَهِ فطقی،
 جویلِ هرتبضی ًَضی

ذَزهحَض ثب عطاحی ثؿتِ آهَظقی هؤثط زض  یبزگیطی وبقبى 7
 یبزگیطی لَلِ گصاضی هكىل زاذل تطاقِ

حؿیي اوجطی  فرطالؿبزات هیط حؿیٌی، اهیط هؼتوسًػاز،
ّوىبضاى آلبیبى اهیط ذَاجِ ًٍسی،ضؾَل ًصطتی،وبهطاى 

زوتط ؾیویي  زوتط ظضیچْط ٍویلی، ؾؼیس حیسضی، قیطٍاًی،
 ؾویِ صبزلی هٌصَضُ ػطفبى، ػظوتی،

 ًؿطیي ًَاثی  ؼلن هَلتی هسیب پیؽ هیىط زض آهَظـ پطؾتبضیه ثبثل 8
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 آمًزشی سىجش ، ارزشیابی ي اثر بخشی حیطٍ

 صاحبان فرآیىذ عىًان فرآیىذ داوشگاٌ

 تیپ یک
 

1 
قْیس 
 ثْكتی 

ثطای ؾٌجف هْبضتْبی  OSCEثطگعاضی آظهَى 
اضتجبعی زض زؾتیبضاى ترصصی ٍ فَق ترصصی ٍ 

 اؾبتیس پعقىی  آهَظـ آى ثِ

 زوتط ػلی لٌجطی هغلك، زوتط فطیس حؿیٌی 

ضٍقی وبضثطزی زض  (portfolio)ضٍـ پَقِ وبض  هكْس 2
اضظقیبثی ٍ اثط ثركی آهَظـ وبضٍضظاى پعقىی زض 

 ثرف پعقىی اجتوبػی ٍ ثْساقت 

زوتط ؾیس  زوتط هجیس ضضب ػطفبًیبى، زوتط لیسا جطاحی،
زوتطؾیس  لَیی،زوتط هحوس ذَاجِ ز هجتجی هَؾَی ثعاظ،
 هحؿي ؾیس ًَظازی

-تسٍیي ٍ عطاحی اثعاض ؾبذت ثطضؾی فطآیٌس یبززّی اصفْبى 3
 ّْبی آهَظقییبزگیطی زض زضهبًگب

 زوتط ضٍیب هالثبقی

پعقه  MPHاضظقیبثی زٍضُ آهَظقی هجبظ ثطًبهِ  قیطاظ 4
 ذبًَازُ زض زاًكىسُ پعقىی قیطاظ

 از وجَضی،زوتط جَ زوتط هیتطا اهیٌی، زوتط آیسا زٍؾتىبم،
زوتط  ظّطُ اؾوبػیل ظازُ، زوتط غالهطضبػجساللْی فطز،

زوتط فطٍظ ًبزض، زوتط ًگیي ّبزی،  هحجَثِ صبثط،
ّبجط  پطیؿب ًجیئی، زوتط هحوسضضب زّمبًی، ٍحیسوكتىبض،

هبضیب  هطین قْبثی،ضٍیب ذلیلی، هحوس هطاز جؼفطی، قیؼِ،
 صسیمِ هرتبضپَض جاللی ًػاز،

 تیپ دي
 & Guideظیبثی ثبلیٌی ثب تلفیك ذاللیت زض اض هبظًسضاى 5

Log book Educational  
 فبعوِ ؾبل هِ ّوىبضاى:عبّطُ یؼمَثی، هحجَثِ یؼمَثیبى،

ًبظًیي ٍاػظ ظازُ،ضلیِ  هٌیػُ ظوی ظازُ، ظّطا اؾوبػیلی،
هطین گل  فطحٌبظ گل هحوسی، ًفیؿِ لبًؼی، ؾَاؾطی،
 ضاضیِ هرتبضپَض ضثبثِ صجبغی، هحوسی،

ی ثبلیٌی زؾتیبضاى ضقتِ تسٍیي وتبة  هْبضتْب یعز 6
 فه ٍ صَضت  ترصصی ضازیَلَغی زًساى،

زوتط هبّطخ  زوتط اوجط فبضل، زوتط فبعوِ ػعالسیٌی اضزوبًی،
 زوتط هطین ظًگَئی ثَقْطی ایوبًی همسم،

گعاضی اٍلیي آظهَى هْبضت ّبی ثبلیٌی پیف فطآیٌس ثط قْطوطز 7
وبضٍضظی ثطای زاًكجَیبى پعقىی ٍ تؼییي 

آظهَى جبهغ پیف وبضٍضظی ٍ ّوجؿتگی آى ثب 
 آظهًَْبی زضٍى ثركی

اوجط قفیؼی، هحوس  زوتط هؼصَهِ هؼعی، زوتط ػلی هَهٌی،
زوتط افؿبًِ حجیجی ثب ّوىبضی ولیِ هسیطاى  ضحیوی،

 گطٍّْبی ثبلیٌی 
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 حیطٍ مرجعیت، رَبری ي مذیریت آمًزشی

 صاحبان فرآیىذ عىًان فرآیىذ داوشگاٌ ردیف

 تیپ یک
 

1 
اضتمبء ویفیت ػولىطز ؾبظهبًی زض ضاؾتبی ؾطآهسی  عتجطی

آهَظـ زض زاًكىسُ تَاًجركی زاًكگبُ ػلَم 
 پعقىی تجطیع

احوس  زوتط هیط ػلی اػتطاف اؾىَیی،زوتط لسهؼلی عبلجی،
 هحوسی

 تیپ دي
 فطیجب ظاّسی فط، ضاهیي ؾطچوی، زوتطظّطُ یعزی ًوًَِ EDOتسٍیي ًكبًگطّبی  لعٍیي 2

سؾی فطآیٌسّبی حَظُ آهَظـ ثب تأویس ثط ثبظهٌْ اضٍهیِ 3
ضٍاًؿبظی ٍ جساؾبظی اهَض صف اظ ؾتبز ثب اؾتفبزُ 

 اظ فٌبٍضی اعالػبت

ػیؿی ػجسی ضاز، زوتط وَضـ  تطزوتط ثْلَل ضحیوی،زو
 هٌْسؼ ػلی ثٌی آزم، ؾبوی، هٌْسؼ الزى ؾلغبى ظازُ،

 السؼ گَظلی

َلَم زٍضُ ىًظبم هطالجت ّبی ػفًَی زض وَضی ظاّساى 4
 ضٍضظی پعقىی اجتوبػیوب

 زوتط ًطجؽ ؾطگلعایی 
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 مشايرٌ ي راَىمایی حیطٍ

 صاحبان فرآیىذ عىًان فرآیىذ داوشگاٌ

 تیپ یک
 

1 
اجطای قَضای هكبٍضیي جَاى زاًكىسُ پعقىی:  اصفْبى

 اؾتفبزُ اظ ظطفیت زاًكجَیی ثِ هٌظَض اضتمب آهَظقی
حك جَی جَاًوطز، هحوس  زوتط حؿیي ضثبًی، زوتط قمبیك

 ضضب صجطی، هحوس ؾؼبزت ًیب، حؿي ضظهجَ

 ديتیپ 
 

2 
زض  study Guide آهبزُ ؾبظی ٍ ثىبضگیطی گلؿتبى

ی چكن ثطای زاًكجَیبى پعقىی هؼبیٌبت فیعیى
 همغغ وبضآهَظی

 زوتط ًگبض ثطٍهٌس، ذبًن لیال پبزاـ

زوتط هْسی ضصبفیبًی، زوتط هؼصَهِ پَضهحوس ضضبی  آهَظـ ٍالسیي ثِ ٍالسیي ثْعیؿتی 3
 تجطیكی، زوتط اصغط زازذَاُ، زوتط ؾبحل ّوتی

 سٍتیپ 
زاًكجَ ٍ  -ثبظًگطی ًظبم هٌس اضتجبط اؾتبز هكبٍض ثجٌَضز 4

 ضظقیبثی وبضثطزی اؾبتیس هكبٍضعطاحی ؾیؿتن ا
هطین هحجَثِ عجبعجبیی چْط، ؾْیال یىتب، الِْ ؾبالضی، 

 هسی ًكبط، اثطاّین حؿیي ظازُ
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 فعالیت َای فرَىگی، امًر تربیتی ي اجتماعی حیطٍ

 صاحبان فرآیىذ عىًان فرآیىذ داوشگاٌ

 تیپ یک
 

1 
هسل تلفیك یبفتِ قٌبذت جْبى تجطثی اظ ثیبى لطآى  قیطاظ

 زض ػلَم ضًٍس ػلن اظ اثتسای آفطیٌف تب تىبهل جْبى
 زوتط وطین ضؾتگبض

ًمف فیلن ٍ ضؾبًِ آهَظـ زض اًتمبل هفبّین آهَظـ  قیطاظ 2
 فطٌّگی ٍ افعایف هیعاى یبزگیطی یبزگیطاى

زوتط ؾیس ضیبءالسیي تبثؼی، زوتط جَاز وجَضی، زوتط لیال 
ظّطا  بًی، زوتط هیتطا اهیٌی،ثصضافىي، زوتط هحوس ضضب زّم

 ، صسیمِ هرتبضپَض، ضحوت الِ ػطة ظازُضیصفب

 ديتیپ 
 

3 
فطآیٌس عطاحی آهَظـ احىبم قطػی ثط اؾبؼ الگَی  ّوساى

ٍ اضظقیبثی تبثیط  PBLیبزگیطی هجتٌی ثط حل هؿئلِ 
 آى ثط یبزگیطی زاًكجَیبى پطؾتبضی

افؿط اهیسی، ضٍیب اهیٌی، جبج آلب ػجبؼ هغْطی، زوتط ػجبؼ 
 همین ثیگی

 سٍتیپ 
آهَظـ ػوَهی جبهؼِ زض پیكگیطی اظ ثیوبضی ّبی  لن 4

 ػفًَی ٍ غیط ػفًَی ثَؾیلِ قؼط
ؾیس هحوس عجبعجبیی، ؾیسُ ًبظًیي ضیبء قید االؾالهی، 

 فطّبز تیوَضظازُ، قوؽ السیي حجبظی، هطین عجیجی

ػلی زلكبز ًَلبثی، زوتط قْال ذؿطٍاى، هحوس ضضب  ًیبظ ؾٌجی ٍ الَیت ثٌسی ًیبظّبی جبهؼِ گٌبثبز 5
 هٌصَضیبى، زوتط هحوس حؿیي هیٌَئیبى

ّوبیف وٌىَضی ّبی ضقتِ ػلَم تجطثی قْطؾتبى  قبّطٍز  6
 قبّطٍز

زوتط ؾیس ػجبؼ هَؾَی، هیتطا عبّطی، هطین ػجبؾیبى، زوتط 
 ضضب چوي، ًؼوت الِ ضٍحبًی، ؾیس ػجسالِ تمَی

اضتمب تفىط اًتمبزی ثِ قیَُ پطؾكگطی) هب ثِ ؾَاالت  ثیطجٌس 7
 ِ ثِ پبؾد ّبی قوب(قوب ًوطُ هی زّین ً

 زوتط ؾیس هحوس ضضب حؿیٌی

 


