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 ًزجظ کؾبیی ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

 هغئَل بخؼ کٌتزل کیفیت عوت:

 523 داخلی:

 -پغت الکتزًٍیک: 

  اجزایی ٍ پضٍّؾی عَابق 

 : کبرؽٌبط پزعتبریرؽتِ تحصیلی

 5533   عبل اخذ آخزیي هذرک:

 :عَابق اجزایی

 هغئَل بخؼ ّبی اٍرصاًظ هغْزی

 ْزیهغئَل بخؼ اتفبقبت هغ

 عَپزٍایشر ببلیٌی

 عَپزٍایشر آهَسؽی

 هؼبٍى هتزٍى

 هتزٍى

  هغئَل ٍرابظ ٍاحذ تحقیقبت ٍپضٍّؼ

 ّوکبری بب داًؾگبُ آساد جْزم )داًؾجَیبى کبرٍرس هذیزیت هبهبیی ٍ پزعتبری

 :عَابق پضٍّؾی

 بزرعی هیشاى ؽیَع ػفًَت هحل ػول در بیوبراى بغتزی ؽذُ دربخؼ ارتَپذیهجزی عزح تحقیقبتی 

 5531بیوبرعتبى اعتبد هغْزی جْزم عبل 

بزرعی آگبّی بیوبراى هزاجؼِ کٌٌذُ بِ بیوبرعتبى هغْزی ؽْزعتبى جْزم اس  هجزی عزح تحقیقبتی

 5515  عبل در  عزح تحَل ًظبم عالهت

 31رعتبى اعتبد هغْزی جْزم عبل دربیوب ارتَپذی ػفًَت ؽیَع  هقبلِ :

 هغْزی بیوبرعتبى در ارتَپذی بیوبراى ػول هحل ػفًَت بزٍس در هختلف ػَاهل تبثیز بزرعی  هقبلِ:

 5515-19 عبل جْزم پشؽکی ػلَم داًؾگبُ

  ؽزح ٍظبیف 

ٍ ًقؼ کلیذی ٍ هغئَالًِ در رابغِ بب ػولکزد تین کٌتزل بَدُ عَپزٍایشر کٌتزل ػفًَت هؾبٍری هغلغ 

 فزد ایي اصلی ًقؼ.اعت وبرعتبىبی ػفًَت کٌتزل کویتِ فؼبل اػضبء اس یکی ٍ ػفًَت بیوبرعتبى دارد

رعتبى ٍ ًیش تغْیل ّوکبری ًشدیک بیي پزعٌل ٍ گزٍُ بیوب بخؾْبی بیي هٌبعب اعالػبتی ارتببط ایجبد

 کٌتزل ػفًَت هیببؽذ.بزخی اس ٍظبیف اصلی ٍی ػببرتٌذ اس:

ِ هٌظَر . تْیِ گشارػ اس کلیِ هَارد ػفًَت پظ اس بزرعی پزًٍذُ بیوبراى ٍ گشارؽْبی آسهبیؾگبُ ب5



(،تحقیق ٍ بزرعی کٌتزل ػفًَت در surveillanceتکویل فزهْبی هزبَعِ،بِ ػببرتی ًظبرت ٍ هزاقبت)

 بیوبرعتبى

 ػفًَت بِ هؾکَک هکبًْبی ٍ افزاد اس بزداری ًوًَِ اًجبم درخَاعت .2

 بخؾْب ػفًَی بیوبراى هجشاعبسی ٍ هَجَد اهکبًبت بْتز دربکبرگیزی هؾَرت ٍ ّوکبری .5

 هَجَد اعتبًذاردّبی عبق ًٍظبفت ضذػفًَی رٍؽْبی اجزای ًحَُ بز تًظبر .4

.آؽٌبعبسی کبدر درهبًی ٍ هذیزاى بب ػفًَتْبی بیوبرعتبًی اس عزیق بزگشاری عویٌبر ٍ تْیِ هقبالت 3

 آهَسؽی

 ٍ تْیِ ًیش ٍ گفتگَ ٍ بحث کبرگبّْبی صَرت بِ ؽیفتْب توبهی در پزعتبراى بب آهَسؽی جلغبت تزتیب .6

ًت در داخل ػفَ کٌتزل هبًیتَریٌگ ٍ ؽٌبعبئی،پیؾگیزی سهیٌِ در پزعتبری تخصصی اعالػبت ئِارا

 بخؾْب

 ّبی ارسیببی ٍ ًتبیج گشارػ ٍ ػفًَت کٌتزل کویتِ پیؾٌْبدات ٍ دعتَرالؼولْب دقیق اجزای بز ًظبرت .3

 کٌتزل گزٍُ بِ خَد

 ٍ هزبَعِ کویتِ بِ کبر گشارػ تْیِ ٍ ػفًَت کٌتزل کویتِ ٍ گزٍُ جلغبت در ٍهٌظن فؼبل ؽزکت .3

 ی ٍ تؼییي خغی هؾی در جْت کٌتزل ػفًَتریش بزًبهِ هٌظَر بِ کویتِ بِ کوک ّوچٌیي

 لیغت چک بِ تَجِ بب ػفًَت کٌتزل رٍؽْبی ٍ ّب هؾی خغی تذٍیي .حضَر هغتوز در سهی1ٌِ

 تَجِ بب ػفًَت کٌتزل ًظز اس بیوبرعتبى ارسیببی ٍ ًظبرتی لیغتْبی چک ارائِ ٍ بیوبرعتبًْب اػتببربخؾی

 ػفًَت کٌتزل صی اختصب ّبی هؾی خغی بِ

  : ؽزح سیز هی ببؽذِ بزاعبط اصَل هذیزیتی ًیش ب ٍظبیف عَپزٍایشر کٌتزل ػفًَت ؽزح

  اًجبم پضٍّؼ ؽٌبخت هٌببغ ػفًَت ّبی بیوبرعتبًی اس عزیق بزرعی ٍ-5

بزای پیؾگیزی ٍ کٌتزل ػفًَت  هزاقبت ّب بکبرگیزی ًتبیج پضٍّؼ ّب ٍ هغبلؼبت جذیذ در اًجبم -2

 بیوبرعتبًی

آهَسؽی بزای کبدر پزعتبری ، داًؾجَیبى ٍ عبیز کبرکٌبى در  ّوکبری در تَعؼِ ٍ اجزای بزًبهِ ّبی -5

 ًَت بب ّوکبر ی عَپزٍایشر آهَسؽیپیؾگیزی ٍ کٌتزل ػف صَرت لشٍم بِ هٌظَر

ِ بب کٌتزل ػفًَت بزای کبدر پزعتبری بب عبیز ّبی آهَسؽی کِ در رابغ ؽزکت در جلغبت ٍ دٍرُ-4 

  ؽَد گزٍّْب بزگشار هی



تبى ٍ بزای کبرکٌبى بیوبرع تؾکیل پزًٍذُ بْذاؽتی ٍ تٌظین بزًبهِ هؼبیٌبت دٍرُ ای ٍ ٍاکغیٌبعیَى-3 

 ارائِ گشارػ اس هَارد هثبت

ٌبعب بِ کویتِ کٌتزل تجْیشات السم بزای ػفًَت ّبی خغزًبک ٍ ارائِ راّکبری ه ارسیببی ٍعبیل ٍ-6 

  بیوبرعتبى ػفًَت

پیگیزی اس تجزبِ آهَسؽْبی ارائِ  ًیبسعٌجی آهَسػ کبرکٌبى بیوبرعتبى در ػفًَتْبی بیوبرعتبًی ٍ-3 

  ػفًَت قَاًیي ٍ هقزرات کٌتزل ؽذُ هَرد ًیبس بزای رػبیت 

ٍ پیگیزی هَارد گذؽتِ احتوبلی  ببسدیذ رٍساًِ اس بخؾْبی هختلف بیوبرعتبًی بزای کؾف هَارد جذیذ-3 

 ارائِ گشارؽبت السم اس عزیق ًتبیج آسهبیؾبت ٍ ػالئوی ببلیٌی ٍ ثبت ٍ

بخؾْبی ٍیضُ ٍ عبیز قغوتْبی آعیب  تْیِ ٍ تذٍیي دعتَرالؼولْبی کٌتزل ػفًَت ّبی ببلیٌی جْت-1

 کویتِ کٌتزل ػفًَت پذیز بز اعبط اعتبًذاردّبی هزاقبتی بب ّوکبری

تَعظ کویتِ کٌتزل ػفًَت در کلیِ  ی اس اجزای ضَابظ ٍ هقزرات تَصیِ ؽذًُظبرت ٍ ارسؽیبب-59 

  ٍاحذّبی بیوبرعتبًی ٍ گشارػ ًتبیج بِ کویتِ هشبَر

  اهکبًبت هَجَد ًظبرت ٍ کوک در ایشٍالعیَى بیوبراى ػفًَی بب تَجِ بِ خظ هؾی ّبی کویتِ ٍ-55 

کٌتزل ٍ ارسؽیببی ٍ بزٍس ػفًَت  ، تحقیق ،ّوکبری بب تین کٌتزل ػفًَت بیوبرعتبى بزای تؾخیص -52 

 یوبرعتبًیّبی ب در ّوِ گیزی

کویتِ کٌتزل ػفًَت بوٌظَر ارائِ اعالػبت ٍ گشارؽبت ٍ دریبفت دعتَرالؼول ّبی  ؽزکت در جلغبت-55

 بب رػبیت احتیبط ّبی ّوِ جبًبِ اجزایی

  


