


: یلدنص هرامش

_______________________________

: ناحتما خیرات

_______________________________

هقیقد ۸۰: نامز تدم

_______________________________

دادرخ تبون ناحتما

زربلا ناتسا ش رورپو ش زومآ لک تیریدم

جرک )۳) هیحان ش رورپو ش زومآ تیریدم

(ع) قداصرفعج ماما ناتسریبد

۹۷_۹۸ یلیصحت سلا

: یگداوناخ مانو مان

______________________________

۱ یسانش تسیز : یسرد هدام

______________________________

یبرجت مهد : هتشرو هیاپ

______________________________

یرهوگ : ریبد مان

مرابفیدر

دینک۱ صخشم ابار(غ) طلغو ص) ابار( حیحص مجالت

( ) دننام یم ناماردرتشیب اهوراد یبناج لماوعزا نارامیب یصخش یکشزپرد ( فلا

( ) دوش یم فرصم ،رناژی هدش لیهستراشتنارد ب)

( ) دنوش یم شعترم مد یاوه طسوت یتوص اهی هدرپ پ)

( ) تسا ینیس یاه هچیرد ندش هتسب زا یشان الین،هک وطو گنگ ٬ یوق بلق مود یادص ت)

( ) دوش یم جراخ هیلکزا اه گرهایس طسوت هدش، هیفصت نوخ ث)

( ) دنراد یزلولس نیتسخن هراوید ، شکبآدنوآ تفاب یاه لولس ج)

( .) تسا نآرد مینیمولآ عمجت لیلد ،هب ییایلقو یدیسا طیحمرد ، یسیردا هایگ لگ گنر رییغت چ)

۱/۷۵

دینک۲ باختنا ار حیحص هنیزگ

دوش یمن یتسیز الق خا تاعوضوم لماش دروم مادک (۱

مادک چیه ت_ ناروناج قوقح پ_ ینامرد یهیاژن روانف ب_ ژین تاع ال طا ندوب هنامرحم _ فلا

. تسا هتفر راک هب الهی کی یشرف گنس یششوپ تفاب دروم مادکرد (۲

هدور ت_ . گریوم هراوید پ_ . یرم ب_ . نورفن _ فلا

تسا رگیدکی سکع و هدوب یفنمو تبثمراشفراکوزاس رادناجود مادک یسفنت متسیسرد (۳

خلم و هغابروق ت_ یهامو هغابروق پ_ هدنرپو هغابروق ب_ ناسناو هغابروق _ فلا

. دشاب یبلق لکشم مادک هدنهد ناشن دناوت یم QRS ینحنم عافترا شیازفا (۴

بلق تفاب هب بیسآ ت_ بلق یداه تفابرد لا کشا پ_ اه. هچیرد یگنت ب_ . یبلق هتکس _ فلا

دراددوجو وگیمرد یعفد متسیس مادک (۵

یدیرفنوتورپ ت_ . یدیرفناتم پ_ . یگیپلا م یاه هلول ب_ . یکخاشددغ _ فلا

دنک یم هراشا تس ال پولیمآ هب دروم مادک (۶

ینیمز بیس هتساشن ت_ . دراد نادیسکا یتنآ تیصاخ پ_ . ناهایگ زبس گنر ب_ . جیوه یجنران بیکرن _ فلا

تسا اه هنزور ندش هتسبوزابربرثوم ینورد لماوعزا هنیزگ مادک (۷
دیسکا ید نبرکرادقم ت_ . بآرادقم پ_ . تبوطر رادقم ب_ رون. تدش _ فلا

۱/۷۵





هتسو۷ یپ گریوم یششوپ تفابو هیاپ یاشغ (ب) لکشردو هیلک هچنگلو یرشق شخب ( فلا ) لکش رد

دینک ص خشمار یتس ال پمیسریسمو یتس ال پوپآریسم (ت) لکشردو هرگو ییاهتنا هناوج پ) لکشردو

ب . فلا

پ

ت

۲

۸

دیهد خساپ
یگرهایس یاه گریومو یگرخرس یاه گریوم یوسود رد ار یشوارتراشفو یزمساراشف نازیم _ فلا

( هرمن ۰/۵) دینک هسیاقم

( هرمن ۰/۵) دیسیونباردرومود ( مدا زیخ( لماوعزا ب_

(۰/۵) دیسیونباردرومود یفنل یاه مادنا هعومجمزا پ_

( هرمن ۰/۷۵) دیسیونبار ناوختسازغمرد زمرق لوبلگ ندش هتخاس یارب المز هدام هس ت_

( هرمن ۰/۲۵) دیسیونبار دنک یم میظنت ار ندب زمرق لوبلگ نازیم هک هیلکودبکزا هحشرتم نومروه ث_

۲/۵

۹
دوش یم یرامیب هچداجیا ثعاب لصافمو هیلکرد دیسا کیروا بوسر

۰/۵

۱۰

دینک صخشمار یهایگ لولس عون هدش، هتفگ تاصخشم هب هجوتاب

( .) یمیشنارلکسازارد لولس ب_ ( .) یمیشنارلکسا هاتوک لولس _ فلا

یبوچدنوآ لکش یکود لولس )ت_ ) هدرورپ هریش یربارترد شکبآدنوآ هب کمک پ_
( .)

۱



؟۱۱ تسیچ یکشخ ناهایگ لئوکاورد یدیراکاس یلپ بیکرت ۰/۵شقن

دیهد۱۲ هاتوک خساپ

( هرمن //۵)( .) تسا یلکش هچ هب ناهایگ هدافتسادروم ژن رتین _ فلا

(۰/۵) دننیچ یمار ناوج یاه هویمو اه لگزا یدادعت اه نابغابارچ ب_

دنبای لوط شیازفا ، بآ بذجاب هنزور نابهگن یاه لولس هراوید هدش،هک ثعاب یلماع پ_هچ
( هرمن ۰/۵)( لماع کیرکذ )

۱/۵

۱۳

: باتک تیلا عف هب خساپ
( هرمن ؟(۱ دراد یتیزم هچ ناوختسازغمرداهنآ ندوب هتسویپانوزغمرداهگریوم ندوب هتسویپ _۱

. تسا اوه یوتحمودایز یلولس نیب یاضفاب ، میشناراپزا یزبآ ناهایگرد یا هنیمز تفاب هناماس _۲

( هرمن ؟(۱ تسیچ یگ یوژ نیا تیمها

( تشاد دیهاوخن یدروآ تسد تیاهنرد تالش نودب هک دیشاب هتشاد نیقی )

۲



همان خساپ

ص۱ ص__ ص__ ۱/۷۵ص__غ__غ__غ__

__۶ت__۷پ۲ فلا __۴ب__۵ فلا ۱۱/۷۵ت__۲پ__۳

۳

راوخ هرشح ۷__ دیراکاس یلپ ۶__ یانزیم ۵__ یزیلهد _ یسونیس ژ__۴ افورکام ۳__ یرانک ۲--DNA ۱
۱/۷۵

اه۴ گرب ۷__ هشیر ۶__ نورتسودلآ ۵__ هماشبآ ۴__ زاردینا کینبرک ۳__ یشراوگ لئوکا ۲__ هدهاشم ۱۱/۷۵

زوتک۵ ،ال زراکاس پ_ .( زرپزیر ، هدور زرپ ) هدور یاه لولس ب_ مدنگ نتولگ _ ۱فلا

۶

ث۴__ج۳__چ۱__ح۲ ت۶__ پ۵__ ب۷__ __۸ فلا
۲

۷۲



رتشیب۸ یزمساراشف ، یکرهایس تمسردو _ یزمساراشفزارتشیب یشوارتراشف ، یگرخرس تمسرد _ فلا
( هرمن ۰/۵) تسا یشوارتزا

تاعیام مک فرصمو کمندایز فرصم _ یگرهایس نوخ راشف شیازفاو بانوخ نیئتورپدوبمک ب_
هرمن ۰/۵)

( هرمن ۰/۵) ناوختسازغم ، سیدناپآ لا، حط ، سومیت اه، هزول پ_

( هرمن ۰/۲۵) نیتیوپورتیرا ث_ ( هرمن ۰/۷۵) . دیسا کیلوف ،B۱۲ . نیماتیو ، نهآ ت_

۲/۵

۹

سرقن __ هیلک سگن
۰/۵

۱۰

هارمه لولس ت__ . دیئکارت پ__ . ربیف ب__ . دیئرلکسا __ فلا
۱

۱۱

لئوکاو رد ناوارف بآ هریخ وذ بذج
۰/۵

۱۲

ه ).)۰/۵رمن NO3).- تارتین (.NH4.)+ موینومآ __ فلا

یاه هویم ، هطقن کیرد فرصم رادقم شیازفا ،ابو فرصم یاه لحم دادعت شهاکاب هکنآ یارب ب__
( هرمن ۰/۵) یمداجیا تشرد

تماخض الف تخا ،، رگید لماع __ تس ا یزلول س یاه هتشر یعاعش شیارآ ، لماوع نیا زا یکی پ__

( هرمن ۰/۵) تسا هنزور نابهگن یاه لولس هراویدرد

۱/۵

۱۳

لثم ، رتداشگ ورتشیبذفانمدوش هلدابم اه مادنا و گریوم نیب یدایزداوم دشاب رهجاالمز __۱

دوشن دراو یا هدامرهاتدوش لر تنک تدش هبداوم دور و دشاب اجالمز رهو __( هرمن ۰/۵) ناوختسازغم

( هرمن زغم(۰/۵ لثم ، تسویپ گریوم

بآ،هب تامدصرباربرد هایگ تمواقم ش هاک ( هرمن ۰/۲۵) یهایگ یاه مادنا یکبس ثعاب اوه _۲

( هرمن ۰/۲۵) هایگ یاه لولس یارب ژن یسکا نیمات __( هرمن ۰/۵) ندیدن بیسآ روظنم

۲




