دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی  ٚخذٔبت ثٟذاؽتی درٔب٘ی جیزفت
ٔؼب٘ٚت تحمیمبت  ٚفٙبٚری

اولویتهای پژوهشی دانشگاهعلوم پزشکی جیرفت در سال 2911-2041

حیغ ٝثٟذاؽت ٔحیظ
ردیف

ػٙبٚیٗ اِٛٚیت ٞبی پضٞٚؾی

1
2
3
4

عٓ ؽٙبعی ٔحیظ
پبیؼ آِٛدٌی ٞبی آِی ٔ ٚؼذ٘ی در ٔحیظ سیغت
اعتفبد ٜاس فٙبٚری ٞبی ٘ٛیٗ تقفی ٝثٙٔ ٝظٛر وٙتزَ آِٛدٌی ٞبی آِی ٔ ٚؼذ٘ی
ثزرعی ،ؽٙبعبیی ،ارسیبثی ٔٙبثغ آِٛد ٜوٙٙذٔ ٜحیظ سیغت (ٛٞا ،آة  ٚخبن) ٔ ٚذیزیت ٚوٙتزَ آٖ

5

ثزرعی اثزات آِٛدٌی ٛٞا ثز عالٔت ا٘غبٖ  ٚوٙتزَ آٖ

6
7
8

تقفی ٝپیؾزفت ٝآة  ٚفبضالة  ٚریشآالیٙذٞ ٜبی ٔحیظ سیغت
حضٛر ،ؽیٛع ،ا٘تمبَ ٚ ،وٙتزَ ثیٕبری ٞبی ٘ٛپذیذ ،ػف٘ٛی  ٚغیز ػف٘ٛی  ٚارتجبط آٖ ثب ػٛأُ ٔحیغی
ثیٕبری ٞبی ٔٙتمّ ٝاس عزیك غذا  ٚآة  ٚارتجبط آٖ ثب ػٛأُ ٔحیغی

9

ثیٛتىِٛٛٙصی در ٔحیظ سیغت  ٚفٙبٚری ٘ب٘ٛ

11
11
12

پبیؼ ،وٙتزَ ٔ ٚذیزیت ٔقزف عٕ ْٛوؾبٚرسی
پبیؼ ثیٕبریٟبی ٘بؽی اس ٔقزف عٕ ْٛوؾبٚرسی
تؼییٗ ٔیشاٖ ثبلی ٔب٘ذ ٜعٕ ْٛدر ٔحقٛالت وؾبٚرسی

13
14
15
16

ٌیبٞبٖ دارٚیی ثٔٛی
تقفی ٝفبضالة فٙؼتی ثخقٛؿ رً٘ ٛٔ ٚاد ٔؼّك ٔ ٚحّٛٔ ٚ َٛاد عٕی ٔٛجٛد در آٖ
ارسیبثی اثزات فٙؼتی ؽذٖ  ٚافشایؼ جٕؼیت  ٚتزاوٓ آٖ ثز ٔحیظ سیغت ؽٟزی  ٚعجیؼی
ٔضزات ٔقزف دخب٘یبت ٛٔ ٚاد ٔخذر عٙتی  ٚفٙؼتی

17
18

سثبِٞ ٝبی ػف٘ٛی اعتزیُ ؽذٜ
ثزرعی آالیٙذٞ ٜبی ٔشاحٓ اس لجیُ فذاٛ٘ ،ر در أبوٗ ػٕٔٛی  ٚؽٟزٞب

19
21

ٔٛاد ٌٙذ سدا  ٚضذ ػف٘ٛی وٙٙذ ٚ ٜعْٕٛ
ٔذیزیت پغٕب٘ذٞبی ثٟذاؽت  ٚدرٔبٖ  ٚؽٟزی

1

حیغ ٝعالٔت رٚاٖ  ٚاػتیبد
ردیف

ػٙبٚیٗ اِٛٚیت ٞبی پضٞٚؾی

1
2

اختالالت رٚا٘پشؽىی پغب وز٘ٚب
خٛدوؾی

3
4
5

اػتیبد
خؾ٘ٛت ٞبی خبٍ٘ی (ٕٞغزآساری -وٛدن آساری)
دٌزوؾی (لتُ)

6

عالق

7

پیؾٍیزی ،ؽٙبعبیی  ٚدرٔبٖ ا٘ٛاع اختالالت رٚا٘پشؽىی در جبٔؼٝ

حیغٔ ٝذیزیت عالٔت در ثالیب
ردیف

ػٙبٚیٗ اِٛٚیت ٞبی پضٞٚؾی

1
2

تبة آٚری اجتٕبػی در حٛادث  ٚثالیب
ارسیبثی خغز ثالیب در ٘ظبْ عالٔت در اثؼبد آٔبدٌی  ٚػّٕىزدی  ٚایٕٙی عبس ٜای  ٚغیز عبس ٜای

3
4
5
6

ؽٙبعبیی آعیت ٞب  ٚخغبرات ٘بؽی اس ٔخبعزات عجیؼی  ٚا٘غبٖ عبخت در جٛٙة وزٔبٖ
ارسیبثی ایٕٙی ٔ ٚذیزیت خغز حٛادث تزافیىی
اپیذٔی ثیٕبریٟب ثخقٛؿ COVID-19
آٔبدٌی ٔ ٚذیزیت ثٟذاؽت ٔحیظ در حٛادث  ٚثالیب

7

آٔبدٌی ٔ ٚذیزیت تٟذیذات سیغتی در ٘ظبْ عالٔت جٛٙة وزٔبٖ

8
9

عزاحی ،اجزا  ٚارسیبثی تٕزیٗ در حٛادث  ٚثالیب
آٔبدٌی  ٚعالٔت ثبرٚری  ٚجٙیٗ در حٛادث  ٚثالیب

11
11
12
13

ٔذیزیت ٔزدْ ٔحٛر در حٛادث  ٚثالیب
ػّٕىزد ٞبی ٔذیزیتی در سٔبٖ ثزٚس ثحزاٖ  ٚتمغیٓ ثٙذی ٚظبیف
آٔٛسػ  ٚارتمبء عالٔت دا٘ؾجٛیبٖ ،پزع ٚ ُٙاعبتیذ در خقٛؿ ٔذیزیت عالٔت در ثالیب
درن خغز ثالیب

14
15
16

ٔذیزیت دار ٚ ٚغذا در حٛادث  ٚثالیب
ٔذیزیت پیؼ ثیٕبرعتب٘ی  ٚثیٕبرعتب٘ی در حٛادث  ٚثالیب
چبرچٛة ثز٘بّٔٔ ٝی پبعخ ث ٝثالیب

2

حیغ ٝتغذی ٚ ٝثٟذاؽت ٔٛاد غذایی
ردیف

ػٙبٚیٗ اِٛٚیت ٞبی پضٞٚؾی

1

عٛء تغذی ٝوٛدوبٖ سیز  5عبَ

2

إٓ٘ی فمز آ ٗٞدر س٘بٖ ثبردار

3
4
5

افشایؼ ٔیب٘ ٝیذ ادرار دا٘ؼ آٔٛساٖ  8-11عبِٝ
ثٟذاؽت  ٚأٙیت ٔٛاد غذایی
اٍِٞٛبی تغذی ٝای در ٌزٞ ٜٚبی جٕؼیتی ٔختّف

6

وٙتزَ ویفیت  ٚعالٔت ٔحقٛالت وؾبٚرسی

7

پیؾٍیزی ،ؽٙبعبیی  ٚدرٔبٖ ٔؾىالت  ٚاختالالت تغذی ٝای در ٌزٞ ٜٚبی ٔختّف

حیغ ٝثیٕبری ٞبی غیز ٚاٌیز
ردیف

ػٙبٚیٗ اِٛٚیت ٞبی پضٞٚؾی

1

ثزٚس ثبالی تبالعٕی در ٔٙغم ٝجٛٙة اعتبٖ وزٔبٖ

2
3

ثزٚس ثبالی عزعبٖ پغتبٖ در س٘بٖ جٛٙة اعتبٖ وزٔبٖ
ثزٚس ثبالی عزعبٖ پٛعت در ٔٙغم ٝجٛٙة اعتبٖ وزٔبٖ

4
5

افشایؼ ثزٚس ثیٕبری فؾبرخ ٖٛثبال  ٚثیٕبری ٞبی لّجی ٚػزٚلی در ٔٙغم ٝجٛٙة اعتبٖ وزٔبٖ
ثزٚس ثبالی ثیٕبری دیبثت در ٔٙغم ٝجٛٙة اعتبٖ وزٔبٖ

حیغ ٝثیٕبری ٞبی ػف٘ٛی ٚ ٚاٌیز
ردیف

ػٙبٚیٗ اِٛٚیت ٞبی پضٞٚؾی

1
2
3
4

اپیذٔیِٛٛصی ،پیؾٍیزی  ٚدرٔبٖ ثیٕبریٟبی اعٟبِی ػف٘ٛی
ثزرعی ؽیٛع ،ػُّ  ٚا٘تؾبر ثیٕبری عُ
رٚؽٟبی ثزرعی  ٚوٙتزَ ػف٘ٛتٟبی ثیٕبرعتب٘ی
ثزرعی ٔمبٔٚت ٞبی آ٘تی ثیٛتیىی

5
6
7

رٚؽٟبی تؾخیـ آسٔبیؾٍبٞی ثزای ثیٕبری ٞبی ٚاٌیزدار
ٔغبِؼبت اپیذٔیِٛٛصیه ،پبی ٚ ٝثبِیٙی در سٔی ٝٙثیٕبریٟبی ػف٘ٛی ؽبیغ در ٔٙغمٝ
ثزرعی جٙجٞ ٝبی اپیذٔیِٛٛصیه ،تؾخیقی ،درٔب٘ی  ٚپیؾٍیزی اس ػف٘ٛت ٞبی ثیٕبرعتب٘ی

8

پٛؽؼ ٚاوغیٙبعیٖٛ

3

حیغ ٝآٔٛسػ ثٟذاؽت  ٚارتمبء عالٔت
ردیف

ػٙبٚیٗ اِٛٚیت ٞبی پضٞٚؾی

1

ارتمبء عٛاد عالٔت در ٔزدْ ٔ ٚغئِٛیٗ

2
3
4

٘مؼ آٔٛسػ ثٟذاؽت در ارتمبء رفتبرٞبی ٔزتجظ ثب عالٔت
افشایؼ اٍ٘یش ٜدر راثغیٗ جٟت ٕٞىبری ثب ٘ظبْ عالٔت
افالح ٍ٘زػ ٘غجت ث ٝثز٘بٔٞ ٝبی ارتمبء عالٔت

5
6

ٕٞىبری ٔ ٚؾبروت ٔزدْ در ثز٘بٔٞ ٝبی پیؾٍیزی  ٚدرٔبٖ ثیٕبری ٞب اس عزیك ٔذاخالت عالٔت
ارتمبء رعب٘ٞ ٝبی آٔٛسؽی حٛس ٜعالٔت

حیغ ٝد٘ذا٘پشؽىی  ٚثٟذاؽت دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ
ردیف

ػٙبٚیٗ اِٛٚیت ٞبی پضٞٚؾی

1
2

پٛعیذٌی د٘ذاٖ در ٌزٟٞٚبی  12عبِ 6ٚ ٝعبِ ٝدر ؽٟزعتبٟ٘بی تحت پٛؽؼ
اعتفبد٘ ٜىزدٖ اس ٘خ د٘ذاٖ

3
4
5
6

ثزرعی عٛاد عالٔت در پیؾٍیزی اس پٛعیذٌی در ٌزٟٞٚبی عٙی
د٘ذا٘پشؽىی درٌزٞ ٜٚبی ٞذف  ٚثیٕبراٖ خبؿ
ػٛأُ ٔحیغی  ٚص٘تیىی تأثیزٌذار ثزثیٕبری ٞبی دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ
وٙتزَ ػف٘ٛت در د٘ذا٘پشؽىی

7
8

تجٟیشات ٛٔ ٚاد د٘ذا٘ی ٘ٛیٗ در حیغ ٝد٘ذا٘پشؽىی
٘مؼ ٔزالجت اس دٞبٖ ٚد٘ذاٖ در عالٔت ػٕٔٛی

حیغ ٝتح َٛعالٔت
ردیف

ػٙبٚیٗ اِٛٚیت ٞبی پضٞٚؾی

1
2

التقبد ثٟذاؽت  ٚدرٔبٖ در عزح تحَٛ
ٚضؼیت ٔذیزیت دادٞ ٜبی عالٔت  ٚراٞ ٜبی ارتمبی آٖ

3
4
5

ثزرعی ثبر ٔزاجؼ ٝثیٕبراٖ در عزح تحَٛ
آ٘تی ثیٛتیه  ٚپشؽه خب٘ٛادٜ
ثزرعی تجٛیش دار ٚدر ثز٘بٔ ٝپشؽه خب٘ٛادٜ

6

ثزرعی عیغتٓ ارجبع در ثز٘بٔ ٝپشؽه خب٘ٛادٜ

7
8

ثزرعی عزح تح ٚ َٛرضبیتٕٙذی ٔزدْ
تبثیز عزح تح َٛثز ثخؼ خقٛفی

4

حیغ ٝتٛعؼ ٝآٔٛسػ پشؽىی
ردیف

ػٙبٚیٗ اِٛٚیت ٞبی پضٞٚؾی

1

یاددهی و یادگیری الکترونیکی

2

ارتقاء فرایند آموزش مجازی

3

ارتقاء فرآیند آموزش از راه دور

4

ارزشیابی فرایندهای آموزش و یادگیری

5

ارزشیابی فرآیند یادگیری با استفاده از تکنولوژی های نوین یادگیری

6

تکنولوژی آموزشی و رسانه

7

ارتقاء و ارزشیابی آزمون های تعیین صالحیت

8

رٚؽٟبی ؽٙبعبیی ،پیٍیزی  ٚثزخٛرد ثب تمّت دا٘ؾجٛیبٖ در رٚػ ثزخظ

حیغٔ ٝحقٔ َٛحٛر حٛس ٜعالٔت
ردیف

ػٙبٚیٗ اِٛٚیت ٞبی پضٞٚؾی

1
2

تِٛیذات فٙبٚرا٘ ٝدر حٛس ٜتقفی ٝآة ،تقفی ٚ ٝثبسچزخب٘ی فبضالة
تِٛیذ دارٞ ٚبی ٌیبٞی  ٚارٌب٘یه

3
4
5

تِٛیذ فٙبٚرا٘ٚ ٝعبیُ  ٚتجٟیشات پشؽىی
تِٛیذات فٙبٚرا٘ٚ ٝعبیُ ؽٛیٙذ ٜثٟذاؽتی ٛٔ ٚاد ضذ ػف٘ٛی وٙٙذٜ
تقفیٔ ٚ ٝجبرس ٜثب آالیٙذٞ ٜبی ٔحیغی اس لجیُ آِٛدٌی ٛٞا ،پغٕب٘ذ ،خبن

6
7
8

تِٛیذات فٙبٚرا٘ ٝوبٞؼ ریش آالیٙذٞ ٜبی ٘ ٛظٟٛر  ٚعٕ ْٛاس ٔحیظ
تِٛیذات فٙبٚرا٘ ٝویت ٞب ٚ ٚعبیُ تؾخیـ آسٔبیؾٍبٞی
تِٛیذات فٙبٚرا٘ٔ ٝبوت ٞبی آٔٛسؽی در حٛس ٜپشؽىی ،ثٟذاؽت  ٚدرٔبٖ

9

عزاحی  ٚعبخت ٚاوغٗ ٞبی عبثی٘ٛیت ثزای ٔیىزٚة عُ

حیغ ٝعت عٙتی ٔ ٚىُٕ
ردیف

ػٙبٚیٗ اِٛٚیت ٞبی پضٞٚؾی

1
2
3
5

عت ٔىُٕ  ٚعٙتی در پیؾٍیزی  ٚدرٔبٖ ثیٕبری
اثزػقبرٌ ٜیبٞبٖ در درٔبٖ ثیٕبری ٞب
ٍ٘زػ جبٔؼ٘ ٝغجت ث ٝعت عٙتی ٔ ٚىُٕ
اثزات ضذثبوتزیبیی اعب٘ظ ٞب  ٚػقبرٌ ٜیبٞبٖ درحیٛاٖ  ٚا٘غبٖ

5

حیغ ٝپشؽىی  ٚػّ ْٛپبیٝ
ردیف

ػٙبٚیٗ اِٛٚیت ٞبی پضٞٚؾی

1
2
3

عزعبٖ  ٚثیٕبری ٞبی خٛد ایٕٙی
آ٘تی ثیٛتیه ٞب ٔ ٚمبٔٚت ٞبی دارٚیی
ثیٕبری ٞبی غیزٚاٌیز  ٚص٘تیىی در جبٔؼٝ

4
5
6
7

عزاحی  ٚعبخت پپتیذٞبی آ٘تی ثبوتزیبَ
پی٘ٛذ ) ایٕٛ٘ٛپبتِٛٛصی ،ص٘تیه ،ایٕٛ٘ٛتزاپی ،ایٕٙی عِّٛی ،عبیتٛوبیٗ ،تؾخیـ آسٔبیؾٍبٞی(
صٖ درٔب٘ی
عّٞ َٛبی ثٙیبدی

8
9
11
11

ٔغبِؼ ٝؽیٛع ػف٘ٛت ٞبی لبثُ ا٘تمبَ اس عزیك خ(HCV, HBV, HIV )ٖٛ
ثیٕبری ٞبی ٘ٛرٚدص٘زاتی ٛاس جّٕ ٝآِشایٕز
اختالفبت خٛد ایٕٙی ثب ّٔىٞ َٛبی عبسٌبری ٘غچی )  ٚ (MCHارتجبط آٖ ثب  HLAافزاد.
ٔغبِؼ ٝاثزات پزتٛدرٔب٘ی ثز ا٘ذاْ ٞبی ثذٖ

12

تٛٔٛرٞب ) ایٕٛ٘ٛپبتِٛٛصی ،ایٕٛ٘ٛتزاپی،آ٘تی صٖ ٞب ،تؾخیـ آسٔبیؾٍبٞیٔ ،ىب٘یغٓ ٞبی فزار(

13

ثبفت ؽٙبعی

14

٘مـ ایٕٙی)ایٕٛ٘ٛپبتِٛٛصی ،ایٕٛ٘ٛتزاپی ،ایٕٙی ٕٛٞراَ ،ایٕٙی عِّٛی ،عبیتٛوبیٗ ،آ٘تی صٖ ٞب ،تؾخیـ
آسٔبیؾٍبٞی(
ػف٘ٛت ٞب) آ٘تی صٖ ٞب ،ص٘تیه  ٚتؾخیـ آسٔبیؾٍبٞی(
یبدٌیزی  ٚحبفظٝ

17
18

اِتٟبة  ٚاعتزط اوغیذاتیٛ
آِزصی  ٚاسدیبد حغبعیت) ایٕٛ٘ٛپبتِٛٛصی ،ایٕٛ٘ٛتزاپی ،ص٘تیه ،ایٕٙی ٕٛٞراَ ،ایٕٙی عِّٛی ،عبیتٛوبیٗ،
آ٘تی صٖ ٞب(
ثیٕبری ٞبی اتٛایٕی)ٖٛآ٘تی صٖ ٞب ،ایٕٛ٘ٛپبتِٛٛصی ،ایٕٛ٘ٛتزاپی ،ایٕٙی ٕٛٞراَ ،ایٕٙی عِّٛی ،عبیتٛوبیٗ،
تؾخیـ آسٔبیؾٍبٞی(

15
16

19

حیغ ٝعالٔت خب٘ٛادٜ
ردیف

ػٙبٚیٗ اِٛٚیت ٞبی پضٞٚؾی

1
2
3

رفتبرٞبی پزخغز (خؾ٘ٛت ،رفتبر جٙغی ٘بایٕٗ  )..ٚدر ٘ٛجٛا٘بٖ  ٚجٛا٘بٖ
ٔزالجتٟبی پیؼ اس ثبرداری
ػُّ ٔزي ٔ ٚیز وٛدوبٖ 1تبٔ 59بٝٞ

4
5
6
7

عٛاد تغذی ٝای دا٘ؼ آٔٛساٖ
اپیذ ٔیِٛٛصیه ٔزي ٔ ٚیز ٔیب٘غبالٖ ثب تىی ٝثز ػٛأُ ٔحیغی  ٚاوِٛٛصیىی
ٔیشاٖ خٛدٔزالجتی در ٔیب٘غبالٖ
ٍ٘زػ ٘غجت ث ٝته فزس٘ذی

8
9

فزس٘ذ اٚری
آٔٛسػ لجُ اس اسدٚاج
6

11

٘بٙٞجبری ٞبی ٔبدرسادی در وٛدوبٖ سیز  6عبَ

11
12

خغز عمٛط در عبِٕٙذاٖ
تبثیز ٚضؼیت التقبدی ثز دریبفت ٔزالجتٟبی ثبرداری تٛعظ ٔبدر

13
14

ثزرعی ارتجبط ثیٗ ؽبخـ ٞبی تٛد ٜثذ٘ی ٚتىبُٔ وٛدوبٖ در وٛدوبٖ3تب5عبَ
ثزرعی ریغه فبوتٛرٞبی ٔٛثز در ثزٚس عٛا٘ح ٚحٛادث در وٛدوبٖ سیز 5عبَ

15
16
17

ٔغٕٔٛیت در وٛدوبٖ
ثزرعی عٛاد ثّٛؽ  ٚثبرٚری دا٘ؼ أٛساٖ
ٔیشاٖ اختالَ رٚا٘ی  ٚخٛاة در عبِٕٙذاٖ

18
19

عجه س٘ذٌی در عبِٕٙذاٖ  ٚػٛأُ ٔزتجظ
اختالَ ادراری در عبِٕٙذاٖ

حیغ ٝاٍُ٘ ؽٙبعی
ردیف

ػٙبٚیٗ اِٛٚیت ٞبی پضٞٚؾی

1

ثیٕبریٟبی اٍّ٘ی ٔؾتزن ا٘غبٖ  ٚحیٛاٖ

2
3

ثزرعی ؽیٛع  ،وٙتزَ  ٚپیؾٍیزی ٔبالریب در جٛٙة اعتبٖ وزٔبٖ
آِٛدٌیٟبی اٍّ٘ی ( ته یبختٞ ٝبی رٚد ٜای  ٚادراری -تٙبعّی ،وزْ ٞب) در جٛٙة اعتبٖ وزٔبٖ

حیغ ٝپزعتبری
ردیف

ػٙبٚیٗ اِٛٚیت ٞبی پضٞٚؾی

1

پزعتبری در پیؾٍیزی ،وٙتزَ ٔ ٚزالجت اس ثیٕبری ٞبی غیز ٚاٌیز

2
3
4
5

پزعتبری در پیؾٍیزی،وٙتزَ ٔ ٚزالجت اس ثیٕبری ٞبی ٚاٌیز
پزعتبری در پیؾٍیزی  ،وٙتزَ ٔ ٚزالجت در اختالالت رٚا٘پشؽىی
پزعتبری در عالٔت رٚاٖ
الذأبت تغىیٙی

6
7
8

ٔزالجت پبیبٖ ػٕز
آٔٛسػ ث ٝثیٕبر  ٚخب٘ٛاد( ٜارتمب خٛدٔزالجتی)
عت عٙتی ٔ ٚىُٕ

9
11

ٔزالجت ٔؼٛٙی
ارتمب ویفیت خذٔبت پزعتبری

11
12

یبدٌیزی اِىتز٘ٚیه ٚآٔٛسػ ٔجبسی
اخالق پزعتبری

13
14
15
16

ارتمبء ویفیت خذٔبت پزعتبری در ثحزاٖ  ٚثالیب
ارتمبء عالٔت جبٔؼ( ٝفزد  ٚخب٘ٛاد)ٜ
فزفت ٞب  ٚتٟذیذات ؽجىٞ ٝبی ٔجبسی
ارتمب عالٔت وٛدوبٖ

17
18

پیؾٍیزی،وٙتزَ ٔ ٚزالجت اس ثیٕبری ٞبی وٛدوبٖ
ٔزالجت ٔجتٙی ثزؽٛاٞذ
7

حیغ ٝثبوتزی ؽٙبعی
ردیف

ػٙبٚیٗ اِٛٚیت ٞبی پضٞٚؾی

1
2

ثزرعی ٔمبٔٚتٟبی آ٘تی ثیٛتیىی در ثبوتزیٟبی پبیذاردر ػف٘ٛتٟبی ثیٕبرعتب٘ی
اعتفبد ٜاس تىٙیىٟبی تبیپیٔ ًٙختّف جٟت ؽٙبعبیی عٛیٞ ٝبی غبِت ػف٘ٛتٟبی ثیٕبرعتب٘ی

3
4
5

عبخت فیٛصٖ پزٚتئیٗ ٞبی ٘ٛتزویت ث ٝػٛٙاٖ وب٘ذیذاٞبی جبیٍشیٗ ٚاوغٗ عُ
عبخت آ٘تی ثبوتزیبَ پپتیذٞبی ٘ٛتزویت  ٚارسیبثی اثز آٟ٘ب در ٔمبثُ ثبوتزی ٞبی ثب ٔمبٔٚت آ٘تی ثیٛتیىی ثبال
ثزرعی اثزات پزٚثیٛتیه ٞبی ٔختّف ثز رٚی درٔبٖ ثیٕبریٟبی ػف٘ٛی  ٚغیزػف٘ٛی

حیغ ٝثیِٛٛصی  ٚوٙتزَ ٘بلّیٗ
ردیف

ػٙبٚیٗ اِٛٚیت ٞبی پضٞٚؾی

1

حؾز ٜوؼ ٞب ،الرٚوؼ ٞب  ٚعبیز تزویجبت ؽیٕیبیی  ٚعٙتتیه

2

ارسیبثی ٔٙغم ٝجٛٙة اعتبٖ وزٔبٖ اس ٘ظز ثیٕبری ٞبی سئٛ٘ٛس ،تؼییٗ ٔخبسٖ ٚ ٚضؼیت اپیذٔیِٛٛصیه
ثیٕبری
ثزرعی اثز دٚروٙٙذٌی  ٚوؾٙذٌی ٌیبٞبٖ ثٔٛی ٔٙغم ٝثٙٔ ٝظٛر وٙتزَ ثٙذپبیبٖ ٔ ٟٓاس ٘ظز ثٟذاؽتی ٚ
پشؽىی

4

خغزات ٘بؽی اس ثیٕبری ٞبی ٘بلّشاد در سٔبٖ ٚلٛع سِشِ ٚ ٝعیُ  ٚارائ ٝالذأبت ٔٛثز در وبٞؼ خغز آٟ٘ب در
ؽزایظ اضغزاری در ٔٙغم ٝجٛٙة اعتبٖ وزٔبٖ
ثزرط ٔیشاٖ آِٛدٌی ،پزاوٙذٌی  ٚتؼییٗ ٔخبسٖ ٘ ٚبلّیٗ ثٔ ٝبر ٞب ٘بلّشاد در ٔٙغم ٝجٛٙة اعتبٖ وزٔبٖ
ثزرعی  ٚتؼییٗ ٚضؼیت اپیذٔیِٛٛصیه ثیٕبری ٞبی ٘بلّشاد در ٔٙغم ٚ ٝارائ ٝراٞىبرٞبی ٔٛثز در وٙتزَ ایٗ
ثیٕبری ٞب
خغز ٌشػ ثٙذپبیبٖ  ٚثیٕبری ٞبی ٔٙغمّ ٝتٛعظ آٟ٘ب در ٔٙغم ٝجٛٙة اعتبٖ وزٔبٖ
ثزرعی پزاوٙذٌی ثٙذپبیبٖ ٔ ٟٓاس ٘ظز پشؽىی  ٚثٟذاؽت در ٔٙغم ٝجٛٙة اعتبٖ وزٔبٖ ثب اعتفبد ٜاس
تىٙیه GIS

9

ثزرعی ٚضؼت اپیذٔیِٛٛصیه  ٚپزاوٙذٌی ثیٕبری ٞبی ایجبد ؽذ ٜث ٝعٛر ٔغتمیٓ تٛعظ ثٙذپبیبٖ در ٔٙغمٝ
جٛٙة اعتبٖ
ارسیبثی اعتزاتضی  IPM and IVMدر وٙتزَ ثٙذپبیبٖ ٔ ٟٓاس ٘ظز پشؽىی  ٚثٟذاؽت در ٔٙغم ٝجٛٙة
اعتبٖ وزٔبٖ

3

5
6
7
8

11
11

ارسیبثی ٔذاخالت آٔٛسؽی در وبٞؼ ثیٕبری ٞبی ٘بلّشاد  ٚثیٕبریٟبیی و ٝث ٝعٛر ٔغتمیٓ تٛعظ ثٙذپبیبٖ
ایجبد ٔی ؽٛد در ٔٙغم ٝجٛٙة اعتبٖ وزٔبٖ

12
13

ثزرعی اثز وؾٙذٌی حؾز ٜوؼ ٞبی جذیذ  ٚثب خغز وٓ رٚی آفبت ٔ ٟٓثٟذاؽتی
ثزرعی اثز وؾٙذٌی  ٚعبیز وبراوتزٞبی ٔزتجظ ثب فزٔٛالعی ٖٛعؼٕ ٝدر وٙتزَ ج٘ٛذٌبٖ

14
15

ارسیبثی أىبٖ تغت  ٚتِٛیذ فزٔٛالعیٞ ٖٛبی جذیذ در وٙتزَ آفبت ٔ ٟٓثٟذاؽتی
ٔغبِؼ ٝثیِٛٛصی ،اوِٛٛصی  ٚتٛٙع ٌ ٝ٘ٛای ثٙذپبیبٖ ٔ ٟٓاس ٘ظز پشؽىی  ٚثٟذاؽت در ٔٙغم ٝجٛٙة اعتبٖ
وزٔبٖ
ارسیبثی وبرایی ٔتذٞبی ٘ٛیٗ در وٙتزَ ثٙذپبیبٖ  ٚثیٕبریٟبی ٔٙتمّ ٝتٛعظ آٟ٘ب

17

ثزرعی تٛٙع ٔٛرفِٛٛصیه ِٛٔ ٚىِٛی ثٙپبیبٖ ٔ ٟٓدر ٔٙغم ٝجٛٙة اعتبٖ وزٔبٖ

16

8

حیغ ٝثیٛؽیٕی
ػٙبٚیٗ اِٛٚیت ٞبی پضٞٚؾی

ردیف
1

ثزرعی آ٘تی اوغیذاٖ ٞبی عجیؼی ٌ ٚیبٞبٖ دارٚیی ثز درٔبٖ ثیٕبری ٞب در ع ٝعغح عِّٛی ،حیٛا٘ی  ٚثبِیٙی

2
3

ثزرعی راٞىبرٞبی جذیذ در تؾخیـ ثیٛؽیٕیبیی ثیٕبری ٞب
تؾخیـ سٚدرط  ٚدرٔبٖ ثیٕبریٟبی غیز ٚاٌیز ثب تبویذ ثز ثیٕبری ٞبی دیبثتی -وجذی -تیزٚئیذی  ٚوّیٛی

حیغٔ ٝبٔبیی
ردیف

ػٙبٚیٗ اِٛٚیت ٞبی پضٞٚؾی

1

ثز٘بٔ ٝریشی ٔ ٚذیزیت ثبرٚری عبِٓ

2
3

ٔزالجتٟبی حٕبیتی ٔؾبٚر ٜای ثبرداری ٞبی پزخغز
عزاحی  ٚاجزای ٔذاخالت درجٟت ارتمبء عالٔت ٔبدراٖ ثبردار ٛ٘ ٚساداٖ

4
5

ٔزالجتٟبی حٕبیتی ٔؾبٚر ٜای ٘بثبرٚری
ثیٕبری ٞبی ٔمبرثتی ٚجٙغی

6
7
8
9

حفظ ٚارتمب عالٔت ٘ٛساداٖ ،وٛدوبٖٛ٘ ،جٛا٘بٖ ،جٛا٘بٖ  ٚعبِٕٙذ
وبرثزد عت عٙتی ٔ ٚىُٕ در ٔبٔبیی  ٚعالٔت ثبرٚری
ثزرعی ٔٛا٘غ  ٚارائ ٝراٞىبر در خقٛؿ ارتمبء ٟٔبرت ٔبٔبٞب
ثزرعی ٔٛا٘غ  ٚارائ ٝراٞىبر در خقٛؿ ارتمبء دا٘ؼ ٟٔ ٚبرت دا٘ؾجٛیبٖ

11
11
12

ٔبدری ایٕٗ
عزعبٖ ٞبی ؽبیغ س٘بٖ
خؾ٘ٛت ٞبی خبٍ٘ی ،عالٔت جٙغی  ٚثبرٚری س٘بٖ ٔ ٚزداٖ

13

عزاحی  ٚاجزای ٔذاخالت درجٟت ارتمبء تؼٟذ حزف ٝای ،اخاللی ٚلب٘٘ٛی درحٛسٔ ٜبٔبیی  ٚعالٔت ثبرٚری

14

ٔبٔبیی در ثحزاٖ  ٚثالیب

حیغ ٝػّٓ عٙجی  ٚاخالق در پضٞٚؼ
ردیف

ػٙبٚیٗ اِٛٚیت ٞبی پضٞٚؾی

1
2

حزف ٝای ٌزی  ٚاخالق
تِٛیذ ػّٓ در دا٘ؾٍبٜ

3
4
5

ٚضؼیت اخالق درحزفٞ ٝبی ٔختّف
ٔذاخالت ٔزتجظ ثب ارتمبء اخالق حزف ٝای
ایٕٙی  ٚجٙجٞ ٝبی لب٘٘ٛی اعالػبت عالٔت

6

ارسیبثی وٕی ٚویفی ٔمبالت دا٘ؾٍبٜ

7
8
9

ارسیبثی ویفی ٔجالت دا٘ؾٍبٜ
عبسٌبری ٔمبالت دا٘ؾٍب ٜثب ٔؼیبرٞبی اخاللی
ٛ٘ ٓٞیغٙذٌی ٔمبالت دا٘ؾٍبٜ

9

حیغ ٝخ ٖٛؽٙبعی
ردیف

ػٙبٚیٗ اِٛٚیت ٞبی پضٞٚؾی

1

تؾخیـ سٚدرط ،غزثبٍِزی  ٚپیؾٍیزی اس ثیٕبریٟبی ٔشٔٗ  ٚعزعبٟ٘ب در ٔٙغمٝ

2
3
4
5

ثزرعی فزاٚا٘ی  ٚؽذت ثیٕبریٟبی خ٘ٛی در افزاد  ٚثزرعی ػٛأُ خغز ٔزتجظ
ٔغبِؼبت در سٔی ٝٙتؾخیـ  ٚپیؾٍیزی اس تِٛذ ٘ٛساداٖ ٔجتال ث ٝثیٕبریٟبی ص٘تیىی ؽبیغ ثخقٛؿ تبالعٕی
ٔغبِؼبت پبی ٚ ٝثبِیٙی در سٔی ٝٙثیٕبریٟبی خٛدایٕٙی
عبخت ویت ٞبی تؾخیـ آسٔبیؾٍبٞی

6

غزثبٍِزی ثیٕبری ٞبی ٔتبثِٛیه

حیغ ٝایِٕٛٛ٘ٛصی
ردیف

ػٙبٚیٗ اِٛٚیت ٞبی پضٞٚؾی

1

٘مـ ایٕٙی ( ایٕٛ٘ٛپبتِٛٛصی ،ایٕٛ٘ٛتزاپی،ایٕٙی ٛٔٛٞراَ ،ایٕٙـی عـِّٛی ،عـبیتٛوبیٗ ،آ٘تـی صٟ٘ـب،
تؾخیـ آسٔبیؾٍبٞی)
تٛٔٛر ٞب ( ایٕٛ٘ٛپبتِٛٛصی ،ایٕٛ٘ٛتزاپی،آ٘تی صٖ ٞب ،تؾخیـ آسٔبیؾٍبٞیٔ ،ىب٘یغٓ ٞبی فزار)

3
4

پی٘ٛذ ( ایٕٛ٘ٛپبتِٛٛصی ،ص٘تیه ،ایٕٛ٘ٛتزاپی ،ایٕٙی عِّٛی ،عبیتٛوبیٗ ،تؾخیـ آسٔبیؾٍبٞی(
ػف٘ٛت ٞب (آ٘تی صٖ ٞب ،ص٘تیه  ٚتؾخیـ آسٔبیؾٍبٞی(

5

آِزصی  ٚاسدیبد حغبعیت ( ایٕٛ٘ٛپبتِٛٛصی ،ایٕٛ٘ٛتزاپی ،ص٘تیـه ،ایٕٙـی ٞـٛٔٛراَ ،ایٕٙـی عـِّٛی ،
عبیتٛوبیٗ ،آ٘تی صٖ ٞب(

6

ثیٕبری ٞبی ات ٛایٕی ( ٖٛآ٘تی صٟ٘ب ،ایٕٛ٘ٛپبتِٛٛصی ،ایٕ٘ٛـٛتزاپی ،ایٕٙـی ٞـٛٔٛراَ ،ایٕٙـی عـِّٛی،
عبیتٛوبیٗ ،تؾخیـ آسٔبیؾٍبٞی)
تِٛیذ ٔثُ (ص٘تیه ،ایٕٛ٘ٛتزاپی ،تؾخیـ آسٔبیؾٍبٞی)
ٚاوغٗ (آ٘تی صٖ ٞب ،ایٕٛ٘ٛتزاپی)

2

7
8

حیغ ٝاتبق ػُٕ ٛٞ ٚؽجزی
ردیف

ػٙبٚیٗ اِٛٚیت ٞبی پضٞٚؾی

1
4
5
6

ثزرعی ٚضؼیت ایٕٙی ثیٕبراٖ در اتبلٟبی ػُٕ ثیٕبرعتبٟ٘بی تبثؼ ٝدا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی جیزفت
ارائ ٝراٞىبرٞبی ػّٕی در جٟت وبٞؼ خغبٞبی دارٚیی در اتبق ػُٕ
ثزرعی ٔؾىالت آٔٛسػ ثبِیٙی در اتبق ػُٕ اس دیذ دا٘ؾجٛیبٖ  ٚاعبتیذ
ثزرعی ٔیشاٖ رػبیت اخالق حزف ٝای در اخذ رضبیت آٌبٞب٘ ٝلجُ اس ػُٕ

7
8
9
11

ثزرعی ٔمبیغ ٝای رٚؽٟبی اعىزاة وزدٖ ثب ٔیشاٖ ٔیىزٚارٌب٘یشٟٔبی دعت پزع ُٙاتبق ػُٕ
ثزرعی تبثیز آٔٛسػ لجُ اس ػُٕ ثز ر٘ٚذ وٙتزَ درد ثؼذ اس ػُٕ جزاحی
ثزرعی ػف٘ٛتٟبی ثیٕبرعتب٘ی ثؼذ اس ػُٕ  ٚػٛأُ ٔٛثز در ثزٚس آٟ٘ب
ارائ ٝراٞىبرٞبی وبٞؼ سٔبٖ ا٘تظبر ثیٕبر جٟت ػُٕ جزاحی
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حیغ ٝػمزة ٌشیذٌی
ردیف ػٙبٚیٗ اِٛٚیت ٞبی پضٞٚؾی
1
2

ثزرعی ٔیشاٖ فؼبِیت ػمزة در ؽزایظ ٔختّف آة ٛٞ ٚایی  ٚالّیٕی ٔ ٚختقبت جغزافیبیی
را ٜا٘ذاسی ٚعت آح ا٘غىتبری ْٛپزٚرػ ٔ ٚغبِؼ ٝػمزة ٞب در دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی جیزفت
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ثزرعی تبثیز عٕ ْٛوؾبٚرسی  ٚثٟذاؽتی ثز رفتبر ػمزة
ثزرعی ٔیشاٖ ٔمبٔٚت ػمزة ٞبی ٔٙغم ٝث ٝعٕ ْٛثٟذاؽتی
ٔغبِؼ ٝػٛأُ خغز ٔزتجظ ثب ٔٛاج ٟٝثب ػمزة ٞب در حٛادث عجیؼی عیُ  ٚسِشِ ٝدر ٔٙبعك جٛٙثی اعتبٖ وزٔبٖ ٚ
ارائ ٝراٞىبر ٞبی پیؾٍیزی وٙٙذ ٜلجُ  ٚثؼذ اس حبدثٝ
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ؽٙبعبیی ِٔٛى َٛیپپتیذتٛوغیٗ اس غذد سٞزی ػمزة ٞبی ایزاٖ
ثزرعی  LD50سٞز ػمزة ٞبی جٙظ  Hemiscorpiusرٚی ٔٛػ ثبِت-عی  ٚوزیىت در ؽزایظ آسٔبیؾٍبٜ
تبثیز عزْ پّی ٚاالٖ در ثٟجٛد ج٘ٛذٞ ٜبی ٔٛاج ٟٝیبفت ٝثب سٞز ػمزة ٞبی جٙظHemiscorpius

9
11
11
12

ثزرعی ػقبرٌ ٜیب ٜدر تغییز رفتبر (تحزیه وٙٙذٌی  ٚدٚروٙٙذٌی) ػمزة ٞبی جٛٙة وزٔبٖ
ثزرعی فیّٛص٘یه ػمزثٟبی جٛٙة وزٔبٖ
ٔغبِؼ ٝعٓ ؽٙبعی عٓ ػمزثٟبی جٛٙة وزٔبٖ در حیٛا٘بت آسٔبیؾٍبٞی
تٟی ٝوّیذ ؽٙبعبیی ػمزثٟب ثبتأویذ ثزتٛٙع ٌ ٝ٘ٛای درجٛٙة وزٔبٖ
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ثزرعی اپیذٔیِٛٛصیه  ٚػٛأُ سٔی ٝٙعبس ػمزة ٌشیذٌی در جٛٙة اعتبٖ وزٔبٖ
خذٔبت پیؾٍیزی  ٚدرٔبٖ ػمزة ٌشیذٌی
فبوتٛرٞبی ٔحیغی ،التقبدی ،اجتٕبػی ،لب٘٘ٛی ،عیبعی  ٚعبسٔب٘ی دخیُ درػمزة ٌشیذٌی
آٔٛسػ ثٟذاؽت ٔجتٙی ثزؽٛاٞذ درپیؾٍیزی اسػمزة ٌشیذٌی
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دالیُ ؽیٛع ػمزة ٌشیذٌی درجٛٙة
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ػمزة ٌشیذٌی در س٘بٖ ثبردار
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