
 فزآيىس َبي ثزتز ؽؾميه جؾىًارٌ آمًسؽي ؽُيس مطُزيػىبييه 

 1392ارزيجُؾت مبٌ 

 

 حيطٍ تسييه ي ثبسوگزي ثزوبمٍ َبي آمًسؽي

 صبحجبن فزآيىس ػىًان فزآيىس زاوؾگبٌ رزيف

 تيپ يه
زعتتيبران ترصصتي ي فشًؽتيپ    زوساوپشؽتىي ثيمبرعتتبوي ي آرامجرؾتي    »ثيه رؽتتٍ اي  ثزوبمٍ  ؽُيسثُؾتي 1

 وپشؽىي وًزوبنزوسا

 زوتز لبعم اوصبري

ارتمبء آمًسػ پزيًزوتًلًصي ػمشي زاوؾجًيبن زوساوپشؽىي ثب تىيٍ ثز آمتًسػ ايمپشىتُتبي    مؾُس 2

 زوساوي

 

زوتز ػشي فزيساوفز يوشيٍ َمىبران گتزيٌ پزيًزوتًلتًصي زاوؾتىسٌ    -زوتز مجيس رضب مرتبريصبحجبن فزآيىس: 

 زوساوپشؽىي

 تيپ زي
 پزيغب ويبسي -زوتز فزيس وجفي -زوتز ثُشاز وزمي متيه -زوتز يحيي پبعسار ظ پضيَؼ مسار زرارائٍ ياحس ػمشي زرط تغذيٍتسري وزمبوؾبٌ 3

 بزگيزيي الگًي ثب ي ػمًزي يبفتٍ ازغبم ؽيًٌ ثٍ پشؽىي ؽىبعي اوگل زرط ارائٍ ي طزاحي زر وًآيري گشغتبن 4

 (GDL) ؽسٌ َسايت مىبؽفٍ ثز مجتىي

 فبطمٍ زوتز ذساثرؾي، ثُىبس زوتز جزجبوي، ويبس ايغل زوتز عيمب والَسيس، زوتز ذًري، ؽزثت ميتزا زوتز

 ثزيمىس وگبر زوتز فيبضي، اػظم زوتز چزاغؼشي،

طزاحي ي اجزاي طزح زرط مجتىي ثز ويبس زر تًاومىس عبسي زاوؾجًيبن پشؽىي زيرٌ وبريرسي  ساَسان 5

 ثُساؽت

 ويعشيمبن عزاياصبحجبن فزآيىس ي مجزي : 

 جبييس زَمبن حميمي،وزجظ عزگششايي،مغؼًز صبلحي، ػطبء ا... رذؼ ذًرؽيسَمىبران: 

 تيپ عٍ
تسريظ ؽجيٍ عبسي ؽسٌ، تسريظ يالؼي ي ارسؽيبثي زاوؾجً، فزايىسي ثزاي تًاومىسعبسي زاوؾجًيبن  يبعًج 6

 وبرؽىبعي ارؽس ػشًم تؾزيحي زر جُت ايفبي ومؾُبي آتي

 محمس ومبلي، محجًثٍ مًعًي، ؽيزيه صفزي، محمستمي ؽزفي ي الُبم ػىبوبتزوتز امزالٍ ريسثُي، ػشي 

 زوتز مصيت مظفزي  تسييه، ارائٍ ي ارسؽيبثي ثزوبمٍ زرعي اذالق ي ممزرات حزفٍ اي ممطغ وبرؽىبعي /پزعتبري ايالم 7

 



 فزآيىس َبي ثزتز ؽؾميه جؾىًارٌ آمًسؽي ؽُيس مطُزيػىبييه 

 1392ارزيجُؾت مبٌ 

 

 ريػ َب ي تىىيىُبي آمًسؽيحيطٍ 

 صبحجبن فزآيىس ػىًان فزآيىس زاوؾگبٌ رزيف

 تيپ يه
 زوتز ريتب مجتُسسازٌ، زوتز آييه محمسي، عؼيس پًرحغهصبحجبن فزآيىس:  ايليه عبمبوٍ راوس مجبسي زاوؾگبٌ )عزمس(طزاحي ي اعتمزار  تُزان 1

وتز اميزحغيه امبمي، زوتز عيسوبصز اعتبز، زوتز محمس زوتز اميزًَؽىگ اميسياري، زوتز حغيه وؾبيرس، زَمىبران: 

 جشيشي

تفىز اوتمتبزي ي پشؽتىي    طزح عًال ثبليىي ثب رييىزز يبزگيزي ذًزراَجز؛ گبمي زر آمًسػ ؽيزاس 2

 مجتىي ثز ؽًاَس

مسرضتب  زوتز جمؾيس ريسثٍ، زوتز جًاز وجًري، زوتز سَزا وزيميبن، زوتز محجًثٍ صبثز، زوتز ميتزا اميىي، زوتز مح

 زَمبوي

طزاحي ي راٌ اوساسي مزوش آمًسػ مُبرت َبي فزمًالعيًن ي عبذت زاريَبي تزويجي ثزاي  تُزان 3

 زاوؾجًيبن زاريعبسي زاوؾگبٌ ػشًم پشؽىي تُزان

 زوتز تُميىٍ اوجزسازٌ، زوتز ذيزالٍ غالمي مجزي اصشي فزآيىس: 

 زوتز فبطمٍ وبييبويزوتز وًيس گًزرسي، زوتز عميٍ ويىىبم ، َمىبران فزآيىس: 

 تيپ زي
زر   Multi stage Problem based Learning (MS PBL)اثزثرؾي مسل طزاحي ؽسٌ  ثبثل 4

زر لبلتت    آمًسػ مُبرتُبي تحميمبتي  زاوؾجًيبن )طزاحي، اجزا ي اوتؾبر وتبيج پتضيَؼ( 

 (Small groupگزيٌ َبي وًچه)

وزگظ تمغىىي، ارميب تبثىسٌ، سيىت ذشايي، مزيا مظشًميتبن، وتًرا   ي، اميه ضزغبمي، فبطمٍ ايشزپىبٌ، زوتز رضب لسيم

 ذشيشيبن ي مبئسٌ رججي

آمًسػ زرط فيشيًلًصي پشؽىي ثب رييىزز ثًمي عبسي ػشًم وًيه ي احيبء طت عىتي اعالمي  اران 5

 ايزاوي

 زوتز عُيال طبَزي -زوتز محغه ؽمغي-زوتز عؼيس چىگيشي آؽتيبوي

 ثبارائٍ ثغتٍ آمًسؽي تشفيمي ريًي-احيبي لشجيزر وبريرسان پشؽىي سيعبتًاومىسفزايىس وبؽبن 6

 

 زضاپًرومؾجىس، اميزمؼتمسوويب، پزعتًسيىت احمسي زوتز، زوتزفزيجبرايگبن،ميزحغيىيفرزالغبزات

ًر، زوتزمحمساػزاثي،زوتزػجساهلل اميسي،زوتزؽؼشٍ ثيگسلي،فبطمتٍ حغته ؽتيزي، عتؼيسحيسري ،زوتزرضبزاوؾت     َمىبران فزآيىس :

سَزارحيمتتي ممتتسم، زوتزرضتتبرسالي، رضتتب رضتتبئي، حميسرضتتب عتتيسي، زوتتتز سَزاعتتشيمبوي ،محمسصتتجبحي ثيسگشي،فزساوتتٍ 

 ػشيپًر،حميسرضبگيالعي، زوتزمىصًرٌ مؤمه َزيي، زوتزسريچُزيويشي

 تيپ عٍ
 زوتز يساهلل سارع سازٌ  –محمس ساَس رذشازي  –سيمٍ مًمىي ص -محمسرضب ػجسالمشىي يپزعتبر بنيزاوؾجً يىيثبل آمًسػ زري زيبزگي يراَىمب زيتأث وززعتبن 7



 فزآيىس َبي ثزتز ؽؾميه جؾىًارٌ آمًسؽي ؽُيس مطُزيػىبييه 

 1392ارزيجُؾت مبٌ 

 

 عىجؼ ، ارسؽيبثي ي اثزثرؾي آمًسؽيحيطٍ 

 صبحجبن فزآيىس ػىًان فزآيىس زاوؾگبٌ رزيف

 تيپ يه
ي ثزرعي پيؾزفت تحصيشي زاوؾجًيبن ي اوجبم متساذالت آمًسؽتي زر   تحشيل آسمًوُبي ػشًم پبيٍ  ؽُيسثُؾتي 1

 جُت ارتمب ويفيت آمًسػ زاوؾجًيبن زاريعبسي زاوؾگبٌ ػشًم پشؽىي ؽُيس ثُؾتي

زوتز عيسػشيزضب مزتضًي ، زوتزجالل پًراحمس ، زوتز وًؽيه ثشًرچيبن ، زوتز فزاس مجبة ،  ، مُززاز فيضيزوتز 

 وم وبَيس سيًيآلبي پيبم ؽيزػشيشازٌ  ي ذب

ثب ريػ اثتىبري، ثب اعتفبزٌ اس رايبوٍ ي ؽجيٍ عبسي پضيَؼ َبي يالؼي ي ػمشىززي اجزاي ارسؽيبثي  اًَاس 2

 مجبسي 

 زوتز فبطمٍ حيسري

 زوتز مجيس محمسؽبَي

 زوتز مُسي عيبح ثزگزز

ؽيميبيي زاريَب ثٍ صالحيت اذذ گًاَي پبيبن زيرٌ زاوؾجًيبن زر زرط ػمشي وىتزل فيشيىً ارسيبثي تجزيش 3

 Problem solving ريػ حل مغبلٍ يب 

زوتتز   -زوتز مغشم وجفي -زوتز محمس رضب عيبَي ؽبزثبز -زوتز فزوبس مىجم سازٌصبحجبن فزآيىس ي َمىبران: 

 آلبي وبظم عيبَي -آلبي وبزر لجٍ سريه -ذبوم حميسٌ وجبر پًر-زوتز فزاوه لبزري–الىبس تميشي 

 زوتز محجًثٍ صبثز، زوتز محمس مُسي ثبلت، َبجز ؽيؼٍ، فبطمٍ ميز ثٍ چُزٌ؛ رييىزز ويفي زر  جُت ارسؽيبثي گزيٌ َبي آمًسؽي ارسؽيبثي چُزٌ ؽيزاس 4

 تيپ زي
وبرثزز ريػ  وبرآمًسي ي وبريرسي زرػزصٍ زاوؾجًيبن رؽتٍ مسيزيت: ؽيًٌ ارسؽيبثي زر وًآيري لشييه 5

OSME  زر ممبيغٍ ثب عبيز ريػ َب 

زوتتز ػشتي    -مؼصًمٍ ضيبئي َتب  -محمس سوزيب ويبيي  -فزيجب ساَسي فز -الىبس لىبتي -محجي فز زوتز رفؼت

 وبمجً پيزيي -سَزا لبعمي  -زوتز اميز ضيبئي -زوتز احمس ويه پي -صفزي ياريبوي

 تيپ عٍ
 مشىتزز ثتبليىي  ( زر ارسؽيبثي زاوؼ ي ػObjective Structured Clinical Examinationوبرثزز ريػ آعىي) رفغىجبن 6

 زاوؾجًيبن پزعتبري لجل اس يريز ثٍ وبرآمًسي زر ػزصٍ فزآيىسي جُت ارتمبء ويفيت آمًسػ ثبليىي

 زوتز ػشي رايري، مزيم ؽُبثي وضاز -تبثىسٌ صبزلي 

 



 فزآيىس َبي ثزتز ؽؾميه جؾىًارٌ آمًسؽي ؽُيس مطُزيػىبييه 

 1392ارزيجُؾت مبٌ 

 

 ًسؽيحيطٍ مزجؼيت ، رَجزي ي مسيزيت آم

 صبحجبن فزآيىس ػىًان فزآيىس زاوؾگبٌ رزيف

 تيپ يه
فزَىگ مصزف ي اصًل صتحي   »ثُجًز فزَىگ تجًيش ي مصزف زاري اس طزيك ثزگشاري زيرٌ آمًسػ  اًَاس 1

   ثٍ پشؽىبن ي زريبفت وىىسگبن ذسمبت  زارييي« تجًيش زاري

  رامؼ خزوتز ثُشاز ؽزيف مرمل سازٌ، زوتز فز

 لزثبويػشي زوتز  ،احمسي فبطمٍ ، زوتز حمس تمي مىصًري مزوتز : َمىبران

  زوتز محمًز تبرا، زوتز اميز رضب رضًي، مُىسط محمس رضب حغيجيبن، زوتز عيسػشي ػشمساران،صبحجبن فزآيىس:  طزاحي ي اجزاي مسل پشىبوي مسيزيت آمًسؽي فزامحشي زر گزيٌ َبي آمًسؽي مؾُس 2

 زوتز محغه وؼمتي

 تيپ زي
 -زوتز اوزم ثىبگً، ػشيزضب ؽزيؼتي، مغشم حغبم، زوتز ليال جًيجبريصبحجبن فزآيىس:  رَجزي ي مسيزيت وبرآمًسي زر ػزصٍ  پزعتبري ثُساؽت جبمؼٍ ثز اعبط آمًسػ پبعرگً بنگشغت 3

 فبطمٍ عبزات صفًيَمىبران: 

 يزيبزگي يتئًر ثز اعبط زاوؾگبٌ  يآمًسؽ تيزيي مس يثٍ رَجز ييي التضب يغتميع بفتيرَ اريميٍ 4

 : يعبسمبو

 يآمًسؽ تيزيمس ي يرَجز فزآيىس َبي ارتمبء  زرزاوؾگبٌ َب  يآمًسؽ يرتجٍ ثىس يبرَبيمؼ وبرثغت 

 زاوؾگبٌ

زوتز ثُشًل رحيمي، زوتز عشيمبن احمسي، الٍُ گًسلي، زوتز ػيغي ػجسي راز، الزن عشطبن سازٌ، ػشي ثىي آزم، 

ز رحيم محمًزلً، زوتز تيمًر الشُيبري، زوتز حغيه حجيت سازٌ، زوتز زوتز آرام فيضي، زوتز ػشي رؽيسي، زوت

 وصز الٍ ججبري، زوتز حميس رضب ذشربلي، زوتز حغه صبثزي، زوتز وظزثبغي

زر راعتبي تؼبلي زاوؾىسٌ  ثز اعبط وؾىسٌ پيزاپشؽىي گبمي ذسمبت  زا ثُجًز رضبيت زاوؾجًيبن اس وبؽبن 5

 EFQMب مسل  مسيزيت ويفيت اتحبزيٍ اريپ

 زوتز سَزا ميساوي، زوتز اوجز ػشي اصغز سازٌ، ، مزيم وشازي، سَزا وبظمي، عميٍ صبزلي

 حميسرضب گيالعي ، زوتز ػجسالٍ اميسي ، حميسرضب عتيسي ، اميتز اػظتم صتبمؼي  زوتتز مُتززاز       َمىبران: 

 فزسوسي پًر ، مزيم صجًري ، سيىت سَيز َبؽمي ، راضيٍ زَمبن

 تيپ عٍ
ي، ثًمي عبسي ي راٌ اوساسي يه عيغتم مسيزيت الىتزيويىي يىپبرچٍ آمًسػ اس راٌ زير طزاح ثيزجىس 6

 زر زاوؾىسٌ پيزاپشؽىي ي ثُساؽت فززيط 

 

زوتز مجيس سارع ثيسوي، ػشي رجت پًر صىؼتي، زوتز ػشي اوجز اعمبػيشي، زوتز عيس محمًز ميزسايي، زوتز احمس 

 مُسي لبضي سازٌ، مُىسط حميس حغيه پًروگُجبن، جًاز پشىگي، فُيمٍ تمي سازٌ،مُىسط 
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 حيطٍ مؾبيرٌ ي راَىمبيي

 صبحجبن فزآيىس ػىًان فزآيىس زاوؾگبٌ رزيف

 تيپ يه
َي مزاوش آمًسؽي زرمبوي  ثٍ مىظًر فزايىس  ارائٍ مؾبيرٌ ازغبم يبفتٍ زر ثزوبمٍ َبي گشارػ صجحگب ؽُيسثُؾتي 1

ارتمب مُبرتُبي ارتجبطي ي  تًاوبيي ثىبرگيزي سثبن اوگشيغي مًرز ويبس اعبتيس ي فزاويتزان ثتبليىي زر   

 عميىبر َب ي وىفزاوظ َبي ثيه المششي

زوتز  -زوتز محمس يًعف حيسري -زوتز ػشي اوجز ذبزم مؼجًزي - حغيىي زوتز عيس جشيل -ػشي صالحي يىتب

 زوتز اثًلفضل َمتي -زوتز محمس رضب عُزاثي -زوتز َمبيًن سجبجي -طفي رضبيي طبييزاويمص

محمتًز    -پًراوتسذت اعتسالشُي     –فبطمٍ احمسي     – ػشي  ثزسي   – مُسي ثيضن سازٌ  – ػجسالحغيه ؽىًرويب  مؾبير اعتبز طزح  راَىبرَبيي زر تضميه ويفيت ي ارتمبء ارائٍ اًَاس 2

 تؾىزي اؽزف -راَسار

 تيپ زي
 آمًسػ مزثي گزي )مىتًريىگ( ثزػمشىزز ثبليىي فيىبل زاوؾجًيبن مبمبيي زراتبق سايمبنطزح مسل  ساَسان 3

 )تجزثٍ زي عبلٍ( 89-91عبل 

 زوتز محمًز ايمبوي، زوتز مىصًر ؽىيجب ،ؽُيه زذت وًاثي ريگي،زوتز ػشي وًيسيبن

ير ي زاوؾجًيبن ثز مًفميت ثزوبمٍ اعتبز مؾبير زر زاوؾگبٌ َتب  اثزثرؾي گززَمبيي جبمغ اعبتيس مؾب مبسوسران 4

 )يه فزايىس آمًسؽي ثب رييىزز السام پضيَي(

 محمسرضب اوسرياص ،زوتزيسا... جىتي ، ججبر حيسري فزز ،زوتز سَزٌ ؽبٌ حغيىي

 

ىي ثز ويبس اس طزيك آمًسػ مجت SEBفزآيىس تًعؼٍ مُبرت مؾبيرٌ زاوؾجًيبن وبرؽىبعي مبمبيي زر  َمسان 5

 جبمؼٍ ي تبثيز آن ثز ثبيرَبي ثُساؽتي ، مُبرت ي آگبَي سوبن 

 گيتب عىگغتبوي ، زوتز مُىبس ذطيجبن

 تيپ عٍ
مىصًريبن -زوتز ؽُال ذغزيان  ثُجًز اثزثرؾي مؾبيرٌ ثٍ زاوؾجًيبن  ثزاي ارتمبء تحصيشي آوبن گىبثبز 6  زوتز مغشم  -محمس رضب 

 



 ؾميه جؾىًارٌ آمًسؽي ؽُيس مطُزيفزآيىس َبي ثزتز ؽػىبييه 

 1392ارزيجُؾت مبٌ 

 

 حيطٍ فؼبليتُبي فزَىگي ي امًر تزثيتي ي اجتمبػي

 صبحجبن فزآيىس ػىًان فزآيىس زاوؾگبٌ رزيف

 تيپ يه
طزاحي الگًي ثُيىٍ جُت اجزاي ياحس زرعي آؽىبيي ثب ارسؽُبي زفتبع ممتسط زر لبلتت َتبي      اًَاس 1

حمالت ؽيميبيي، زر ثيمبرعتبن َبي صحزايي مىبطك جىگي جىتًة   آمًسػ ؽيًٌ زرمبن مصسيميه

 (90-91وؾًر، زر زاوؾگبٌ ػشًم پشؽىي جىسي ؽبپًر اًَاس )

 زوتز عيس محمس ػشًي، زوتز عيس ػجبط فزيته،زوتز مُيه زيبوت، مُىسط حغيه وميشي ثبوي 

 مُىسط محمس زرعتيبنزوتز محمس جؼفز يسيس، مُىسط مُززاز ؽزيفي، مُىسط جمبل وًتي، َمىبران: 

 تيپ زي
اميس افشايي اعتبز  گبمي اعبعي زر ارتمب اذاللي، رفتبري ي ػشمي  زاوؾجًيبن زاوؾگبٌ ػشًم پشؽىي  ساَسان 2

 ساَسان ثب تبويس ثز تزييج آمًسٌ َبي لزآوي

 زوتز پزييشرضب ميزلطفي  صبحجبن فزآيىس: 

ىيجب ، عيبمه عىسگل،ويًان اوبتي، ػمزالتسيه  زوتز مىصًر ؽىيجب، زوتز محمًز ايمبوي، زوتز مزيم ؽ

 ريعتبذيش، مزيم ميزي ثىجبر، مُسيٍ آزرم،مُسيٍ اصحبثي ممسم، وزگظ زري ، عميٍ ػبثسي پًر

 تيپ عٍ
 زوتز عيس ؽمظ السيه حجبسي،   صبحجبن فزآيىس: زوتز ػشيزضب وًَپبيي، طزاحي پبيگبٌ آمًسؽي، فزَىگي ي اجتمبػي مجتىي ثز مسل آمًسؽي پًيب زر راعتبي ذًزوفبيي  لم 3

 َمىبران :  مزيم طيجيي ، آمىٍ عيس فزج الٍ ، ريح الٍ صفبئي پًر، حميس  لزٌ ؽيد

 



 فزآيىس َبي ثزتز ؽؾميه جؾىًارٌ آمًسؽي ؽُيس مطُزيػىبييه 

 1392ارزيجُؾت مبٌ 

 

 حيطٍ لًاويه ي ممزرات ي عبذتبرَبي آمًسؽي

 فزآيىسصبحجبن  ػىًان فزآيىس زاوؾگبٌ رزيف

 تيپ يه
عبسي ي اجزاي عبمبوٍ آمًسػ ترصصي ي فًق ترصصي زر عيغتم جبمغ آمًسػ تحت طزاحي، پيبزٌ مؾُس 1

 ية

مُىسط  –زوتز راميه صبزلي احمس ػشي سارع  -زوتز وسا چًثسار  -زوتز ػشي ػمبزسازٌ  -مُىسط َبويٍ مغتًر

مزتضتي  –ػجبط ػزة  -مزيم ثُشاز  -سازٌ اثزاَيمػمبز   -آتىب اعسي -مُىسط ويزٌ جؼفزپًر   –احغبن مزازي 

 مُسي اسغسي -ممسم وضاز

 تيپ زي
اػتجبر ثرؾي زعتًرالؼمل َبي مزالجت ثبليىي پزعتبري ثب رييىزز مجتىي ثتز ؽتًاَس زر   طزاحي ي   ثميٍ ا... 2

 ثرؼ مزالجت ييضٌ لشت ثيمبرعتبن ثميٍ ا... االػظم )ػج(

ػجتبط   زوتتز  آلبي جىبةبري، جىبة آلبي زوتز عيس محمس ذبزم الحغيىي، زوتز جميشٍ مرتمزيم وظبم سازٌ ، 

 ػجبزي

 

 تيپ عٍ
آؽىبيي زاوؾجًيبن پشؽىي زر ممطغ ػشًم پبيٍ ثب فؼبليت َب ي عطًح ارائٍ ذسمبت زر ثبليه )تمتبط   ؽبَزيز 3

 سيزرط ثب ثيمبر(

 صبحجبن فزآيىس ي َمىبران: 

محمسي ، زوتز رضب چمه ، زوتز عيس ػجبط مًعًي ، زوتز حميس ياحسي  زوتز عيس ؽبَزخ آلبيبن ، زوتز مزيم يبر 

 مُؾيس غالمي طبرمغزي

 



 فزآيىس َبي ثزتز ؽؾميه جؾىًارٌ آمًسؽي ؽُيس مطُزيػىبييه 

 1392ارزيجُؾت مبٌ 

 

 حيطٍ محصًالت آمًسؽي

 صبحجبن فزآيىس ػىًان فزآيىس زاوؾگبٌ رزيف

 تيپ يه
( جُتت  OpthalmoTubeسييه ي آرؽيً محصًالت مًلتي متسيبي آمًسؽتي )  فزايىس طزاحي، ت ؽُيسثُؾتي 1

 ثيمبري َبي ؽبيغ چؾم پشؽىي ثزاي آمًسػ ثبليىي زعتيبران چؾم پشؽىي

 -مُىسط محمتس حغته ؽتُزيبري    –زوتز مزجبن سارع  -زوتز محمس مُسي صسيلي  -ُي شزوتز ثُزام ػيه ال

 مصطفي ميزوزيمي -آرام زاوؾًر -مؼصًمٍ وزيمي-عؼيسٌ حؾمتي -مُىسط سَزا حغيه پًر

 اصفُبن 2
 زعتًرالؼمل وظبم ارجبع ي پشؽه ذبوًازٌ زر مىبطك ؽُزيارائٍ زيرٌ مجبسي 

 ؽُال ؽُيسي، زوتز مُىبس ثُبزراوي، طب َزٌ ممسط

 زوتز ويىً يمبوي، زوتز ومبل حيسري، ثُبرٌ عشيمبوي

 

 تيپ زي
 حيسرلً، آلبي عيىب حجيجي، ذبوم وغزيه عشمبعي زوتز مزيم مصطفًي، زوتز محمس جؼفزي زيًلًصي ػمشيطزاحي يعبذت فبوتًم جسيس آمًسؽي زرط را اريميٍ 3

 تيپ عٍ
( ثزاي ثُجًز آمًسػ زاوؾجًيبن مُىسعي SWM) طزح جبمغ مسيزيت پغمبوس وزم افشارطزاحي  ؽبَزيز 4

 ثُساؽت محيط

 

 مُىسط عؼيس وبظمي، 

 حمس اميزي، مُزي زلًريبن سازٌزوتز رضب چمه، زوتز محغه اػزاثي، زوتزم

 


