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 1حزجوَ شی ّاحذ درطي:يهشخصاث ّ طزح ر-
I.   :ًاطالػبد ػًٕيً اص ٔادذ دسع 

 1رشجًّ اعى ٔادذ دسعً:    .1

 DR51 كذ ٔادذ دسعً:  .2

 رؼذاد عبػذ پزٌشي:    .3
 يجًٕع رًشٌٍ ػًهى عًُبس نكچش

3    3 

 عطخ عٕو/  رشو أل عطخ ٔ رشو رذصٍهً:  .4

 َذاسد ْبي يٕسد ٍَبص قجهً اٌٍ ٔادذ دسعً:دسط  .5

 َذاسد ْبي ًْشاًْ اٌٍ ٔادذ دسعً:دسط  .6

   فبسعیٍبد کبسؽُبعی صثبٌ ٔ ادث َبو ثشَبيّ كّ ؽبيم اٌٍ ٔادذ دسعً:   .7

 صثبٌ فبسعی   صثبٌ رذسٌظ ٔادذ دسعً:  .8

 ْبی رذصٍهیرشو عغزى رذصٍم:    .9

 د. فبطًّ ْبدي ثخٍذ رٍّٓ كُُذِ يؾخصبد ٔادذ دسعً:        .11

    ربسٌخ رصٌٕت يؾخصبد ٔادذ دسعً:  .11
 

II.  ّاحذ درطي:رٕصٍف 
ْبی رشجًّ يٍبٌ دٔ صثبٌ فبسعی ٔ ػشثی، ٌب ثشػکظ اعذ. ٔادذ دسعی، يؼشفی داَؾجٕ ثّ يجبَی، يفبٍْى، إَاع ٔ سٔػْذف اٌٍ 

ْبی يزشجًبٌ ػشة دس رشجًّ، إَاع ٔ ْبی رشجًّ سا خٕة يؾخص کُذ. اص ساِ ٌبدگٍشی سٔػای کّ إَاع ٔ سٔػثّ گَّٕ

ْب ٔ ٍُۀ يُبعت ثب عطخ آيٕصؽی داَؾجٕ اٌجبد ؽٕد، ٔ اص طشٌق آٌ ثزٕاَذ جًهّْبی آٌ، إَاع يزٌٕ دس رشجًّ اعذ رب صييذذٔدٌذ

 ْبی خٕد اَجبو دْذ.سا دم کُذ ٔ رکهٍف ْب عش کالطْبی كٕربِ فبسعی سا رشجًّ کُذ ٔ رًشٌٍيزٍ
 

III. :دطخاّرد آهْسشي 

(  (A آگبًْ ٔ فٓى 
 (   PILOs( ثب دعزبٔسدْبي آيٕصؽً ثشَبيّ ) CILOsعبصگبسي دعزبٔسدْبي آيٕصؽً ٔادذ دسعً )

 (: آگبًْ ٔفٓى   CILOsدعزبٔسدْبي آيٕصؽً ٔادذ دسعً ) (: آگبًْ ٔفٓى  PILOsدعزبٔسدْبي آيٕصؽً ثشَبيّ )

 رٕاَذ:  پظ اص پبٌبٌ يذزٕاي ٔادذ دسعً، داَؾجٕ يی رٕاَذ:  ، داَؾجٕ يًپظ اص پبٌبٌ ٔادذْبي دسعً ثشَبيّ

A1  ٌآگبْی ٔ فٓى سا اص عغزى صثبَی ٔادثی صثبٌ فبسعی َؾب

 دْذ.  

a1  ٌدْذ.  آگبْی سا اص يجبَی رشجًّ، َؾب 

A3  ٌيبٍْذ رشجًّ ٔ ضشٔسٌبد آٌ، اص صثبٌ فبسعی ثّ صثب

 ػشثی ٌب ثشػکظ، رٕضٍخ دْذ.

a2 ًّيزًبٌض کُذ.ثبٌ فبسعً ٔ ػشثًدٔ ص يٍبٌ يجبًَ رشج ، 

 پٍَٕذ دعزبٔسدْبی آيٕصؽی ثب ساْجشد رذسٌظ ٔ اسصٌبثٍی 
 )آگبًْ ٔفٓى( ثب ساْجشد رذسٌظ ٔ اسصٌبثً:    پٍَٕذ دعزبٔسدْبي آيٕصؽً ٔادذ دسعً

 ساْجشد اسصٌبثً   ساْجشد رذسٌظ  دعزبٔسدْبي ٔادذ دسعً/ آگبًْ ٔفٓى

a1-  ٌكالط دسعً دْذ.  آگبْی سا اص يجبَی رشجًّ، َؾب 

 

 ْب ٔ ٔظبٌفركهٍف

 a2- ٔيزًبٌض ثبٌ فبسعً ٔ ػشثًص يٍبٌ يجبًَ رشجًّ د ،
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 ْبي كٕربِرغذ ْبرًشٌٍدم  کُذ.
 

((B ْبی رًُْ  يٓبسد 
 (  PILOs( ثب دعزبٔسدْبي آيٕصؽً ثشَبيّ ) CILOs) عبصگبسي دعزبٔسدْبي آيٕصؽً ٔادذ دسعً

 (: يٓبسرٓبی رُْی   CILOsدعزبٔسدْبی آيٕصؽی كٕسط ) (: يٓبسرٓبی رُْی  PILOsدعزبٔسدْبی آيٕصؽی ثشَبيّ )

 رٕاَذ:  پظ اص پبٌبٌ يذزٕاي ٔادذ دسعً، داَؾجٕ يی رٕاَذ:  ، داَؾجٕ يًپظ اص پبٌبٌ ٔادذْبي دسعً ثشَبيّ

B1 ٍْبي فبسعً اص َظش صثبًَ ٔ ادثً رذهٍم كُذ ٔ پٍبو ٔ يز

 يذزٕاي آٌ سا دسٌبثذ.

b1 کٕربِ فبسعی سا اص نذبظ إَاع ٔ  ْبيْب ٔ يزٍػجبسد

 ٍم كُذ.ْبی رشجًّ، رذهسٔػ

B2 ّْبي صثبًَ ٔ كبسثشدْبي آٌ ثب اعزفبدِ اص يٍبٌ جُج

 ْبي ٌٍَٕ دس صَذگی سٔصيشِ، پٍَٕذ دْذ.فُبٔسي

b2 ّْبي ْبي صثبًَ ٔ كبسثشدْبي آٌ ثب اعزفبدِ اص فُبٔسيجُج

 كُذ.ٌٍَٕ، طجقّ ثُذي يً

 

 پٍَٕذ دعزبٔسدْبی آيٕصؽی ثب ساْجشد رذسٌظ ٔ اسصٌبثی:                                                     
 ساْجشد اسصٌبثً     ساْجشد رذسٌظ ْبی رُْی  دعزبٔسدْبی ٔادذ دسعً/ يٓبسد

b1- کٕربِ فبسعی سا اص نذبظ  ْبيْب ٔ يزٍػجبسد

 ٍم كُذ.ْبی رشجًّ، رذهإَاع ٔ سٔػ

 ثذث دس كالط

 

 دم يغبئم ٔ يؾكالد

 

 ْب ٔ ٔظبٌفركهٍف

 

ْبي صثبًَ ٔ كبسثشدْبي آٌ ثب اعزفبدِ اص جُجّ -b2 فؼبنٍذ کالعی

 كُذ.ْبي ٌٍَٕ، طجقّ ثُذي يًفُبٔسي

 

((C ْبی كبسی ٔ ػًهیيٓبسد 
 (  PILOs( ثب دعزبٔسدْبي آيٕصؽً ثشَبيّ ) CILOs) عبصگبسي دعزبٔسدْبي آيٕصؽً ٔادذ دسعً

ْبی كبسی ٔ (: يٓبسدPILOsدعزبٔسدْبی آيٕصؽی ثشَبيّ )

 ػًهی

(: يٓبسرٓبی كبسی ٔ  CILOsدعزبٔسدْبی آيٕصؽی كٕسط )

 ػًهی 

 رٕاَذ:  پظ اص پبٌبٌ يذزٕاي ٔادذ دسعً، داَؾجٕ يی رٕاَذ:  ، داَؾجٕ يًپظ اص پبٌبٌ ٔادذْبي دسعً ثشَبيّ

C1 ْبی صثبًَ يخزهف دس کبس ٔ صَذگی اعزفبدِ اص يٓبسد-

 کُذ.

c1 .يجبًَ رشجًّ دس كبس رشجًّ ثّ كبس ثجشد 

C3 ص صثبٌ فبسعی ثّ صثبٌ ػشثی ٌب ثش ػکظ، رشجًّ کُذ.ا c2 ٍْبی کٕربِ فبسعی سا ثش دغت يجبًَ ٔ قٕاػذ رشجًّ، يز

 رشجًّ کُذ.

 

 پٍَٕذ دعزبٔسدْبی آيٕصؽی ثب ساْجشد رذسٌظ ٔ اسصٌبثی:
 ساْجشد اسصٌبثً   ساْجشد رذسٌظ ْبی كبسی ٔ ػًهیدعزبٔسدْبی ٔادذ دسعً/ يٓبسد

c1- .دسعیكالط  يجبًَ رشجًّ دس كبس رشجًّ ثّ كبس ثجشد 

 

 رًشٌٍ دس صيٍُۀ رشجًّ

 

 ْب ٔ ٔظبٌفركهٍف

 

 ْبی کٕربِآصيٌٕ
c2- ٍْبی کٕربِ فبسعی سا ثش دغت يجبًَ ٔ قٕاػذ يز

 رشجًّ، رشجًّ کُذ
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((D ْبی ػًٕيیيٓبسد 
 (  PILOs( ثب دعزبٔسدْبي آيٕصؽً ثشَبيّ ) CILOsعبصگبسي دعزبٔسدْبي آيٕصؽً ٔادذ دسعً)

 ْبی ػًٕيً  (: يٓبسد CILOsدعزبٔسدْبی آيٕصؽی كٕسط ) ْبی ػًٕيی (: يٓبسدPILOsدعزبٔسدْبی آيٕصؽی ثشَبيّ )

 رٕاَذ:  پظ اص پبٌبٌ يذزٕاي ٔادذ دسعً، داَؾجٕ يً رٕاَذ:  ، داَؾجٕ يًپظ اص پبٌبٌ ٔادذْبي دسعً ثشَبيّ

D1 ّصثبَی آؽكبس آسائّ دْذ.  ي ٍِْٕبي خٕد سا ثّ ؽاَذٌؾ d1 ّْبي خٕد، يجبًَ رشجًّ ثّ دسعزً ثّ ثشاي اسائّ اَذٌؾ

 كبس ثجشد.

 

 ْبی ػًٕيی ( ثب ساْجشد رذسٌظ ٔ اسصٌبثی:                                                           پٍَٕذ دعزبٔسدْبی آيٕصؽی ٔادذ دسعً )يٓبسد
 ساْجشد اسصٌبثً   ساْجشد رذسٌظ ْبی ػًٕيیدعزبٔسدْبی كٕسط/ يٓبسد

d1- ّْبي خٕد، يجبًَ رشجًّ ثّ ثشاي اسائّ اَذٌؾ

 دسعزً ثّ كبس ثجشد.

 ٍذًْبی رٕضاسائّ

 يؾكالددم يغبئم ٔ 

 ْب ٔ ٔظبٌفركهٍف

 آصيٌٕ دعزٍبثً

 

IV. ُای ػام ّ حفصيلی ّاحذ درطي، )ًظزی ّ ػولی( ّ پيًْذ آًِا با دطخاّردُای ًْشخي هْضْع

 آهْسشی هٌظْر اس ّاحذ درطي ّ حشخيص طاػج پذيزي آًِا اطج.    
 َخغذ:   كبسكشد َظشي                                                        

 انشقى
ذ ْبی ػبو ٔاديٕضٕع

   دسعی
 هیٍْبی رفصيٕضٕع

 رؼذاد

 ْبْفزّ

عبػذ 

 فؼهی

 دعزبٔسدْبي

 آيٕصؽً 

 دسط أل ٔ دٔو 1

رشجًّ ٔ يغبئم آٌ، رشجًّ ٔ اًٍْذ آٌ، 

ْبی ربسٌخچۀ يخزصشی اص رشجًّ، سٔػ

 يزشجًبٌ ػشة دس رشجًّ.

1 3 a1. b1. c1. d1.  

 دسط عٕو ٔ چٓبسو 2

ژِ ثّ ٔاژِ ٌب رذذ ٔا ۀ)رشجًإَاع رشجًّ 

انهفظی، رشجًۀ دقٍق ٔ سٔاٌ، رشجًۀ آصاد، 

ْبی رشجًۀ ؽؼش يذذٔدٌذ ( ٔرشجًۀ ؽؼش...

 )يذذٔدٌذ ٔصٌ، يذذٔدٌذ دس اَزقبل صُبٌغ

 ادثی

1 3 a1. b1. c1. d1.  

 دسط پُجى ٔؽؾى 3

إَاع يزٌٕ دس رشجًّ )يزٌٕ ادثی ، يزٌٕ 

يزٌٕ ػهًی، يزٌٕ دٌُی، يزٌٕ يطجٕػبری، 

-ْبی صثبٌ ػبيٍبَّ ٔ يذبٔسِداعزبَی(، ٌٔژگی

 ای.

1 3 a1. b1. c1. d1.  

 دسط ْفزى ٔ ْؾزى 4

ٔاژِ گضٌُی دس رشجًّ، ػهم رؼشٌت ٔاژگبٌ 

خبسجی، رؼشٌت ٔاژگبٌ فبسعی، رؼشٌت ٔاژگبٌ 

 خبسجی، پٍؾٍُۀ رؼشٌت.

1 3 
a1. a2. b1. b2. c1. 

c2. d1.  

 دسط َٓى ٔ دْى 5
ْبی ٔاژگبٌ ثذٌٔ يؼبدل، سٔػيؼبدل ٌبثی 

يؼبدل ٌبثی ٔاژگبٌ دس ػشثی، َقؼ يُبطق 
1 3 

a1. a2. b1. b2. c1. 

c2. d1.  
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جغشافٍبٌی ٔدکٕيزٓب دس ؽٍٕع ٔاژگبٌ، يٕاَغ 

 ْب.يؼبدل ٌبثی اعى

 دسط ٌبصدْى ٔ دٔاصدْى 6

ْبی يزشادف ٔ ادة دس َبيگزاسی ٔاژگبٌ، اعى

ْب، دس اعىجبٌگبِ آَٓب دس رشجًّ، اؽزشاک نفظی 

ْبی يؾزشک دس ػهم پٍذاٌؼ اؽزشاک نفظی، اعى

 فبسعی ٔ ػشثی.

1 3 
a1. a2. b1. b2. c1. 

c2. d1.  

7 
دسط عٍضدْى ٔ 

 چٓبسدْى

يؼبدل ٔاژگبٌ ػشثی اعزؼًبل ؽذِ دس فبسعی، 

ْبی يؾزشک، ضجظ صذٍخ يؾکم رشجًّ اعى

ْبی ثی ٍَبص اص رشجًّ، يؾکم ْبی ػهى، اعىاعى

 رشجًّ. افضٔدٌ "ال" ثش

1 3 
a1. a2. b1. b2. c1. 

c2. d1.  

8 
دسط پبَضدْى ٔ 

 ؽبَضدْى

ْبی يهذق ثّ يثُی، رشکٍت دؽٕاسی رشجًۀ اعى

يٕصٕف ٔ صفذ ٔ يضبف ٔ يضبف انٍّ، 

يٕصٕف ٔ صفذ يقهٕة، اَزخبة صفذ يُبعت 

 دس رشجًّ.

1 3 
a1. a2. b1. b2. c1. 

c2. d1.  

 دسط ْفذْى ٔ ٍْجذْى 9

صفذ رفضٍهی ٔػبنی دس يقبٌغّ ثب "افؼم"  

رفضٍم، رشجًّ "چُذو ٔ چُذيٍٍ" ثّ ػشثی، 

 اػذاد رشرٍجی ٔصفی، اػذاد ثذٌٔ يؼبدل ػذدی.

1 3 
a1. a2. b1. b2. c1. 

c2. d1.  

 دسط َٕصدْى ٔ ثٍغذ 10

ػشثی، رشجًّ "اَذی دس ثّ رشجًۀ اػذاد ثضسگ 

ْب، صذٍخ ٔ غهظ دس ػشثی، رشجًّ ؽًبسِ رهفٍ

بسثشد اػذاد ٔ صفبد، رشجًّ ضًٍش دس ک

 يقبٌغّ ثب فبسعی.

1 3 
a1. a2. b1. b2. c1. 

c2. d1.  

11 
ثٍغذ ٔ ٌكى ٔ دسط 

 ثٍغذ ٔ دٔو

ضًٍش فصم ٌب ػًبد دس رشجًّ، رشجًۀ اعًٓبی 

رٌٍُٕ داس فبسعی، رشجًۀ اعى صيبٌ ٔ يکبٌ، 

 ْبی يصغش.رشجًۀ اعى

1 3 
a1. a2. b1. b2. c1. 

c2. d1.  

12 
ثٍغذ ٔ عٕو ٔ  دسط

 ثٍغذ ٔ چٓبسو

رشجًۀ انفبظ ٔ انقبة ادزشاو آيٍض، اًٍْذ يزکش 

ْب ٔ يؤَث دس رشجًّ، يؼشفّ ٌب َکشِ ثٕدٌ اعى

دس رشجًّ، اعى اؽبسِ دس رطجٍق ثب فبسعی، 

ْب دس فبسعی ٔ ػشثی، يُبدا ٔ رطجٍق إَاع جًغ

 يؾکالد رشجًۀ آٌ.

1 3 
a1. a2. b1. b2. c1. 

c2. d1.  

13 
ثٍغذ ٔ پُجى ٔ دسط 

 ثٍغذ ٔ ؽؾى

يُبدی يُذٔة اص يُظش رشجًّ، اعزغبثئ دس 

يقبٌغّ ثب فبسعی، رشجًۀ رًٍٍض اص ػشثی ثّ 

فبسعی، دبل يفشد دس رشجًّ، جًهّ، رشجًۀ 

 اعزثُب، رشجًۀ يفؼٕل يطهق دس فبسعی.

1 3 
a1. a2. b1. b2. c1. 

c2. d1.  

14 
دسط ثٍغذ ٔ ْفزى ٔ 

 ثٍغذ ٔ ْؾزى

ٔرشجًۀ آٌ، يفؼٕل فٍّ دس يقبٌغّ ثب يفؼٕل نّ 

ْب ٔ فبسعی، رآکٍذ دس رطجٍق ثب فبسعی، يٕصٕل

يؾکالد رشجًۀ"کّ"، رآٌٔم ثّ يصذس، رشجًۀ 

1 3 
a1. a2. b1. b2. c1. 

c2. d1.  
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 يصبدس ػشثی، رشجًۀ اعى دس يؼُبی اعزؼبسی.

  42 14 ْب  ْب ٔ عبػذجًغ كم ْفزّ

 

 دٔو: كبسكشد ػًهً:    )دس صٕسد ٔجٕد(                                        
 آصيبٌؼ )يٕضٕػبد( ػًهی

 دعزبٔسدْبی آيٕصؽی    ْبی فؼهًعبػذ ْب  رؼذاد ْفزّ آصيبٌؼ ػًهی    فٌسد

1.      

2.      

3.      

    ْب  جًغ كم ْفزّ ْب ٔ عبػذ

 

V.   :راُبزد حذريض 
  کالط دسعی

 ْبرًشٌٍدم 

 ثذث دس کالط

 دم يغبئم ٔ يؾکالد

 رًشٌٍ دس صيٍُۀ رشجًّ

 ٍذًْبی رٕضاسائّ

 

VI. ُا:ُا ّ حكليففؼاليج 
 

 ًَشِ ْفزّ دعزبٔسدْبي آيٕصؽً  فؼبنٍذ/ ركهٍف انشقى

دسثبسۀ داَؾجٕ عش کالط جًالد   1

 کُذ.کبسْبی سٔصيشِ رشجًّ يی

 

a1. a2. b1. b2. c1. c2. d1.  

2- 14 5 

ْبی ثّ داَؾجٕ ركهٍف رشجًّ يزٍ 2

کٕربِ ثش دغت يجبَی رشجًّ کّ دس 

 ؽٕد.دادِ يیرشو خٕاَذِ اعذ، 

a1. a2. b1. b2. c1. c2. d1.  

14 5 

 

VII.   :ارسيابي يادگيزي/آهْسشي 

 ًَشِ  ْفزّ فؼبنٍذ اسصٌبثی سدٌف

يٍبَگٍٍ َغجذ 

ثّ ًَشِ 

 سصٌبثً پبٌبًَ

دعزبٔسدْبي َبرج اص 

 آٌ   

 .a1. b1. c1. d1 10% 10 ًّْ يؾبسکذدضٕس ٔ  1
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d3. 

2 
 ًّْ ْبٔظبٌف ٔ رکهٍف

10 %10 
a1. b1.b2. c1. 

d1. d3. 

  .a1. b1. c1. d1 20% 20 دْى ايزذبٌ يٍبٌ رشو 3

  .a1. b1. c1. d1 60% 60 آخش بٌ رشوٌآصيٌٕ پب 4

5   100 %100  

 

VIII. :هٌابغ آهْسشي 
 يُبثغ ػًذِ: ) دذ اكثش دٔ يُجغ(  

 ػ(، فٍ رشجًّ، چبپ ؽؾى، اَزؾبساد عًذ، رٓشاٌ.1336يؼشٔف، ٌذٍی، ). 1

 يُبثغ كًكی

ػ(، دس آيذی ثش يجبَی رشجًّ، چبپ أل، يؤعغّ فشُْگی اَزؾبساری آٌّ، 1331َژاد، ػُبٌذ هللا؛ عٍذ ثبثک فشصاَّ، ). فبرذی1

 رٓشاٌ.

 يشاجغ انكزشٍَٔك ٔ اٌُزشٍَزً :    

 

 

IX. ُاي السم االجزا در ّاحذ درطي.  هقزراث ّ طياطج 
 ْبي ػًٕيی اٌٍ ٔادذ دسعی رذصٍهی ثؾشح صٌش اعذ:  پظ اص ثبصگؾذ ثّ يقشساد داَؾگبِ، عٍبعذ

 ْبي آيٕصؽً:   عٍبعذ دضٕس فؼبنٍذ  .1

 ؽٕد .  % اص جهغبد رذصٍهً يٕظف اعذ، دس غٍش اٌٍ صٕسد يذشٔو ي75ًداَؾجٕ ثّ دضٕس  -

دْذ ٔ دس صٕسد غٍجذ داَؾجٕ دس جهغبد گضاسؽً دسثبسِ دضٕس ٔ غٍجذ داَؾجٕ ثّ گشِٔ اسائّ يًاعزبد ٔادذ دسعی  -

 ؽٕد. ٪ اص ؽشكذ دسآصيٌٕ يذشٔو ي25ًثّ يٍبَگٍٍ 

 دٌش سعٍذٌ :     .2

ؽٕد كّ دس كالط دضٕس سعذ ثّ أ اجبصِ دادِ يًدقٍقّ عّ ثبس دس رشو دٌش ثّ كالط يً 15دس صٕسری كّ داَؾجٕ ثًذد  -

دْذ ٔ دس صٕسد َبفشيبَی، اص اعزبد ٔادذ دسعی ثّ أ ْؾذاس ؽفٕی يی ٌش كشدٌ أ ثٍؾزش اص عّ ثبس ثبؽذ؛گش دپٍذا كُذ، ٔ ا

 ؽٕد.ٔسٔد ثّ كالط يذشٔو يی

 كُزشل ايزذبَبد:     .3

دقٍقّ اص ؽشٔع آصيٌٕ يٍبٌ رشو، اعزبد ٔادذ دسعی دق داسد ثّ أ اجبصِ دْذ رب  31دس صٕسد ربخٍش داَؾجٕ ثًذد  -

 ٔاسد ؽٕد.  

دس صٕسد ػذو دضٕس داَؾجٕ دس آصيٌٕ يٍبٌ رشو، اعزبد ٔادذ دسعی دق داسد ساِ يُبعجی ثشای دم اٌٍ يؾكم  -

 اَزخبة ٔاجشا كُذ.   

 ؽٕد.  دقٍقّ اص ؽشٔع آصيٌٕ پبٌبٌ رشو دق يؾبسكذ ثّ أ اجبصِ دادِ ًَی 21ثًذد  دس صٕسد ربخٍش داَؾجٕ -

 ؽٕد .  دس صٕسد ػذو دضٕس داَؾجٕ دس آصيٌٕ پبٌبٌ رشو يقشساد ساجغ ثّ عغزى آصيٌٕ، دس داَؾكذِ اجشا يً -

 ْب ٔ پشٔژْٓب:   ركهٍف  .4
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 كُذ.  آٌ يؾخص يی ْب ٔ صيبٌ رذٌٕماعزبد ٔادذ دسعی دس آغبص رشو َٕع ركهٍف -

 دْذ .  ْب رٕضٍخ يیاعزبد ٔادذ دسعی يقشساد ٔ ؽشاٌظ اَجبو ركهٍف -

 ؽٕد.  ْب اص صيبٌ يؾخص، اص ًَشِ ركهٍف يذشٔو يیدس صٕسد دٌشكشدٌ داَؾجٕ ثشای رذٌٕم ركهٍف -

 رقهت:     .5

 ؽٕد. بَٔذ ايٕس داَؾجًٌٕ اجشا يًدس صٕسد ثبثذ ؽذٌ رقهت داَؾجٕ دس آصيٌٕ يٍبَی ٌب پبٌبَی يقشساد ٔؽشاٌظ يؼ -

 ؽٕد.ی آٌ ركهٍف يذشٔو يیدس صٕسد ثبثذ ؽذٌ رقهت ٌب َقم دس ركهٍفٓب ٔ پشٔژِ ْب اص ًَشِ -

 جؼم ٌْٕذ:     .6

ی آٌ اجشا كُذ، يقشساد ٌٔژِدس صٕسد ٔجٕد ؽخص جؼهی كّ ٌْٕذ داَؾجٌٕی سا ثشای اَجبو آصيٌٕ ثجبی أ جؼم يی -

 ؽٕد .يی

 يقشساد ٔ ؽشاٌظ دٌگش:     .7

ْبی ْب ٔپٍبو سعبَّْب اص طشٌق اٌُزشَذ، عبٌذْب ٌب رذٌٕم ركهٍفْب ٔ آصيبٌؼْبی ًْشاِ دس عخُشاَیاعزفبدِ اص رهفٍ

 ثبؽذ.  اجزًبػی يًُٕع يی

 

 : انهجُخ اإلؽشافٍخ

 انزٕقٍغ انصفخ انٕظٍفٍخ االعى و

  َبئت انؼًٍذ نهذساعبد انؼهٍب  د/ ػباص هطِز 1

  يشكض انزطٌٕش   ٔضًبٌ انجٕدح ػًٍذَبئت  أ.م.د/ أحوذ هجاُذ 2

  َبئت سئٍظ انجبيؼخ نهؾئٌٕ األكبدًٌٍخ أ.د/ إبزاُين الوطاع 3
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 1حزجوَ هشخصاث ّ طزح ريشي ّاحذ درطي:
  

I.  ٔادذ دسعًاطالػاث اس طخاد: 
 اطن فبطًّ ْبدي ثخٍذ / ْفزگبَّ(  3ْبي دضٕس دس دفزش  )عبػذ

 پٌج شٌبَ
چِار 

 شٌبَ

طَ 

 شٌبَ

دّ 

 شٌبَ

يك 

 شٌبَ
 يكبٌ ٔؽًبسۀ رهفٍ   ذۀ صثبٌداَؾك شٌبَ

        bakhait2013@gmail.com  ايويل 

II. : اطالػاث ػوْهي اس كْرص ححصيلي 
 1رشجًّ اعى ٔادذ دسعً:  .1

 DR51 كذ ٔادذ دسعً:  .2

 عبػذ پزٌشي ٔادذ دسعً:  .3

 الظاػاث
 جوغ

 حوزيي ػولي ٌاريطو چزلك

3    3 

 رشو أل   –عطخ عٕو  عطخ ٔ رشو رذصٍهً:  .4

 َذاسد دسعٓبي يٕسد ٍَبص قجهً اٌٍ ٔادذ دسعً  .5

 َذاسد دسعٓبي ًْشاًْ اٌٍ ٔادذ دسعً  .6

 كبسؽُبعً -فبسعً ثشَبيخ صثبٌ ٔ ادثٍبد  َبو ثشَبيّ كّ ؽبيم اٌٍ ٔادذ دسعً:  .7

 صثبٌ فبسعً صثبٌ رذسٌظ ٔادذ دسعً:  .8

 گشِٔ صثبٌ فبسعً –داَؾكذح صثبٌ  يكبٌ رذسٌظ ٔادذ دسعً:    .9

 

I.  ّاحذ درطي:رٕصٍف 

ْبی رشجًّ يٍبٌ دٔ صثبٌ فبسعی ٔ ػشثی، ٌب ثشػکظ اعذ. ْذف اٌٍ ٔادذ دسعی، يؼشفی داَؾجٕ ثّ يجبَی، يفبٍْى، إَاع ٔ سٔػ

ْبی يزشجًبٌ ػشة دس رشجًّ، إَاع ٔ ْبی رشجًّ سا خٕة يؾخص کُذ. اص ساِ ٌبدگٍشی سٔػإَاع ٔ سٔػای کّ ثّ گَّٕ

ْب ٔ ْبی آٌ، إَاع يزٌٕ دس رشجًّ اعذ رب صيٍُۀ يُبعت ثب عطخ آيٕصؽی داَؾجٕ اٌجبد ؽٕد، ٔ اص طشٌق آٌ ثزٕاَذ جًهّيذذٔدٌذ

 ْبی خٕد اَجبو دْذ. سا دم کُذ ٔ رکهٍف کالطْب عش ْبی كٕربِ فبسعی سا رشجًّ کُذ ٔ رًشٌٍيزٍ

 

III.  ٔادذ دسعًدطخاّردُاي آهْسشي هٌظْر اس: 

 دْذ.  آگبْی سا اص يجبَی رشجًّ، َؾبٌ . 1

 ، يزًبٌض کُذ.ثبٌ فبسعً ٔ ػشثًص يٍبٌ يجبًَ رشجًّ دٔ. 2

 ٍم كُذ.رذه ْبی رشجًّ،کٕربِ فبسعی سا اص نذبظ إَاع ٔ سٔػ ْبیْب ٔ يزٍ. ػجبسد3

 كُذ.ْبي ٌٍَٕ، طجقّ ثُذي يًْبي صثبًَ ٔ كبسثشدْبي آٌ ثب اعزفبدِ اص فُبٔسي. جُج4ّ

 يجبًَ رشجًّ، دس كبس رشجًّ ثّ كبس ثجشد.. 5

 ْبی کٕربِ فبسعی سا ثش دغت يجبًَ ٔ قٕاػذ رشجًّ، رشجًّ کُذ.يزٍ. 6

mailto:bakhait2013@gmail.com
mailto:bakhait2013@gmail.com
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 بس ثجشد.ْبي خٕد، يجبًَ رشجًّ ثّ دسعزً ثّ كثشاي اسائّ اَذٌؾّ. 7

  

 ْبي ٔادذ دسعً:يٕضٕع
   كبسكشد َظشي:

 عبػذ فؼهً   ْفزّ ْبي سٌض ٔ رفصٍهً  يٕضٕع ْبي ٔادذ دسعی  يٕضٕع سدٌف

 دسط أل 1

رشجًّ ٔ يغبئم آٌ، رشجًّ ٔ اًٍْذ 

آٌ، ربسٌخچۀ يخزصشی اص رشجًّ، 

 ْبی يزشجًبٌ ػشة دس رشجًّ.سٔػ

1 3 

 دسط دٔو 2

ژِ ثّ ٔاژِ ٌب ٔا ۀإَاع رشجًّ )رشجً

رذذ انهفظی، رشجًۀ دقٍق ٔ سٔاٌ، 

 ( ٔرشجًۀ آصاد، رشجًۀ ؽؼش...

ْبی رشجًۀ ؽؼش )يذذٔدٌذ يذذٔدٌذ

 ٔصٌ، يذذٔدٌذ دس اَزقبل صُبٌغ

 ادثی.

2 3 

 دسط عٕو 3

إَاع يزٌٕ دس رشجًّ )يزٌٕ ادثی ، 

يزٌٕ ػهًی، يزٌٕ دٌُی، يزٌٕ 

-يطجٕػبری، يزٌٕ داعزبَی(، ٌٔژگی

 (.ایػبيٍبَّ ٔ يذبٔسِ ْبی صثبٌ

3 3 

 چٓبسودسط  4

ٔاژِ گضٌُی دس رشجًّ، ػهم رؼشٌت 

ٔاژگبٌ خبسجی، رؼشٌت ٔاژگبٌ 

فبسعی، رؼشٌت ٔاژگبٌ خبسجی، 

 پٍؾٍُۀ رؼشٌت

4 3 

 پُجىدسط  5

يؼبدل ٌبثی ٔاژگبٌ ثذٌٔ يؼبدل، 

ْبی يؼبدل ٌبثی ٔاژگبٌ دس سٔػ

ػشثی، َقؼ يُبطق جغشافٍبٌی 

ٔاژگبٌ، ٔدکٕيزٓب دس ؽٍٕع 

 .ْبيٕاَغ يؼبدل ٌبثی اعى

5 3 

 ؽؾىدسط  6

ْبی ادة دس َبيگزاسی ٔاژگبٌ، اعى

يزشادف ٔ جبٌگبِ آَٓب دس رشجًّ، 

ْب، ػهم پٍذاٌؼ اؽزشاک نفظی دس اعى

ْبی يؾزشک دس اؽزشاک نفظی، اعى

 فبسعی ٔ ػشثی.

6 3 

 دسط ْفزى 7

يؼبدل ٔاژگبٌ ػشثی اعزؼًبل ؽذِ دس 

ْبی اعىفبسعی، يؾکم رشجًّ 

ْبی ػهى، يؾزشک، ضجظ صذٍخ اعى

7 3 
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ْبی ثی ٍَبص اص رشجًّ، يؾکم اعى

 .افضٔدٌ "ال" ثش رشجًّ
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 دسط ْؾزى 8

ْبی يهذق ثّ دؽٕاسی رشجًۀ اعى

يثُی، رشکٍت يٕصٕف ٔ صفذ ٔ 

يضبف ٔ يضبف انٍّ، يٕصٕف ٔ 

صفذ يقهٕة، اَزخبة صفذ يُبعت 

 دس رشجًّ.

8 3 

 آصيٌٕ يٍبٌ رشو 9
آَچّ يٕسد يطبنؼّ قشاس اسصٌبثً 

 گشفزّ ؽذ
9 2 

 دسط َٓى 10

صفذ رفضٍهی ٔػبنی دس يقبٌغّ ثب 

"افؼم" رفضٍم، رشجًّ "چُذو ٔ 

چُذيٍٍ" ثّ ػشثی، اػذاد رشرٍجی 

 .ٔصفی، اػذاد ثذٌٔ يؼبدل ػذدی

10 3 

 دسط دْى 11

رشجًۀ انفبظ ٔ انقبة ادزشاو آيٍض، 

اًٍْذ يزکش ٔ يؤَث دس رشجًّ، 

ْب دس ٌب َکشِ ثٕدٌ اعىيؼشفّ 

رشجًّ، اعى اؽبسِ دس رطجٍق ثب 

ْب دس فبسعی، رطجٍق إَاع جًغ

فبسعی ٔ ػشثی، يُبدا ٔ يؾکالد 

 رشجًۀ آٌ

11 3 

 دسط ٌبصدْى 12
ؽجّ جًهّ: رؼشٌف ؽجّ جًهّ ٔ  اقغبو 

 ؽجّ جًهّ.
12 3 

 دسط دٔاصدْى  13

دشف: دشف سثظ، يؼًُ ٔ كبسثشد 

اضبفّ، ْبي سثظ عبدِ، دشف دشف

 دشف َؾبَّ.

13 3 

 3 14 ٍبََٕذْبپغَٕذْب، يٍؾَٕذْب، پ دسط عٍضدْى  14

  چٓبسدْىدسط  15

يفؼٕل نّ ٔرشجًۀ آٌ، يفؼٕل فٍّ دس 

يقبٌغّ ثب فبسعی، رآکٍذ دس رطجٍق ثب 

ْب ٔ يؾکالد فبسعی، يٕصٕل

رشجًۀ"کّ"، رآٌٔم ثّ يصذس، رشجًۀ 

يصبدس ػشثی، رشجًۀ اعى دس يؼُبی 

 اعزؼبسی.

15 3 

 ٌبٌ رشوپبآصيٌٕ  16
آَچّ دس طٕل رشو خٕاَذِ اسصٌبثً 

 ؽذ.
 

16 
3 

 48 16 ُا ّ طاػج ُاحؼذاد ُفخَ
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IV.   :ساْجشد رذسٌظ 
 .. كالط دسع1ً

 ْب.دم رًشٌٍ. 2

 . ثذث دس کالط.3

 . دم يغبئم ٔ يؾکالد.4

 . رًشٌٍ دس صيٍُۀ رشجًّ.5

 ْبي رٕضٍذً.. اسائ6ّ

 

V.  ًٌبدگٍشي/آيٕصؽً:اسصٌبث   
 ًوزٍ ُفخَ فؼاليج/ حكليف الزقن

دسثبسۀ داَؾجٕ عش کالط جًالد  1

 کُذ.کبسْبی سٔصيشِ رشجًّ يی
2- 14 5 

ْبی کٕربِ ثّ داَؾجٕ ركهٍف رشجًّ يزٍ 2

ثش دغت يجبَی رشجًّ کّ دس رشو 

 ؽٕد.خٕاَذِ اعذ، دادِ يی

14 5 

 

VI. :ًاسصٌبثً آيٕصؽ 

 انشقى
 دعزبٔسدْبي 

 آيٕصؽً

ٔقذ اسصٌبثً/ سٔص 

 ٔربسٌخ  
 ًَشِ

)يٍبَگٍٍ ًَشِ َغجذ ثّ 

 ًَشح اسصٌبثً پبٌبًَ(

 10% 10 ًّْ دضٕس ٔ يؾبسکذ  .1

 10% 10 ًّْ ْبٔظبٌف ٔ رکهٍف  .2

 20% 20 دْى آصيٌٕ يٍبٌ رشو .3

 60% 60 آخش آصيٌٕ پبٌبٌ رشو .4

 100% 100 جًغ كم 

 

VII. :ًيُبثغ آيٕصؽ 
 يُبثغ ػًذِ: ) دذ اكثش دٔ يُجغ(  

 ػ(، فٍ رشجًّ، چبپ ؽؾى، اَزؾبساد عًذ، رٓشاٌ.1336. يؼشٔف، ٌذٍی، )1

 يُبثغ كًكی

 ػ(، دس آيذی ثش يجبَی رشجًّ، چبپ أل، يؤعغّ فشُْگی اَزؾبساری آٌّ، رٓشاٌ.1331َژاد، ػُبٌذ هللا؛ عٍذ ثبثک فشصاَّ، ). فبرذی1

 يشاجغ انكزشٍَٔك ٔ اٌُزشٍَزً :    
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VIII. ْبي الصو االجشا دس ٔادذ دسعً.  يقشساد ٔ عٍبعذ 
 ْبي ػًٕيی اٌٍ ٔادذ دسعی ثؾشح صٌش اعذ:  پظ اص ثبصگؾذ ثّ يقشساد داَؾگبِ، عٍبعذ

 ْبي آيٕصؽً:   عٍبعذ دضٕس فؼبنٍذ  .1

 ؽٕد .  اٌٍ صٕسد يذشٔو يً% اص جهغبد رذصٍهً يٕظف اعذ، دس غٍش 75داَؾجٕ ثّ دضٕس  -

دْذ ٔ دس صٕسد غٍجذ داَؾجٕ دس جهغبد اعزبد ٔادذ دسعی گضاسؽً دسثبسِ دضٕس ٔ غٍجذ داَؾجٕ ثّ گشِٔ اسائّ يً -

 ؽٕد. ٪ اص ؽشكذ دسآصيٌٕ يذشٔو ي25ًثّ يٍبَگٍٍ 

 دٌش سعٍذٌ :     .2

ؽٕد كّ دس كالط دضٕس سعذ ثّ أ اجبصِ دادِ يًدقٍقّ عّ ثبس دس رشو دٌش ثّ كالط يً 15دس صٕسری كّ داَؾجٕ ثًذد  -

دْذ ٔ دس صٕسد َبفشيبَی، اص اعزبد ٔادذ دسعی ثّ أ ْؾذاس ؽفٕی يی ٌش كشدٌ أ ثٍؾزش اص عّ ثبس ثبؽذ؛گش دپٍذا كُذ، ٔ ا

 ؽٕد.ٔسٔد ثّ كالط يذشٔو يی

 كُزشل ايزذبَبد:     .3

دقٍقّ اص ؽشٔع آصيٌٕ يٍبٌ رشو، اعزبد ٔادذ دسعی دق داسد ثّ أ اجبصِ دْذ رب  31دس صٕسد ربخٍش داَؾجٕ ثًذد  -

 ٔاسد ؽٕد.  

دس صٕسد ػذو دضٕس داَؾجٕ دس آصيٌٕ يٍبٌ رشو، اعزبد ٔادذ دسعی دق داسد ساِ يُبعجی ثشای دم اٌٍ يؾكم  -

 اَزخبة ٔاجشا كُذ.   

 ؽٕد.  دقٍقّ اص ؽشٔع آصيٌٕ پبٌبٌ رشو دق يؾبسكذ ثّ أ اجبصِ دادِ ًَی 21ثًذد  دس صٕسد ربخٍش داَؾجٕ -

 ؽٕد .  دس صٕسد ػذو دضٕس داَؾجٕ دس آصيٌٕ پبٌبٌ رشو يقشساد ساجغ ثّ عغزى آصيٌٕ، دس داَؾكذِ اجشا يً -

 ْب ٔ پشٔژْٓب:   ركهٍف  .4

 كُذ.  آٌ يؾخص يی ْب ٔ صيبٌ رذٌٕماعزبد ٔادذ دسعی دس آغبص رشو َٕع ركهٍف -

 دْذ .  ْب رٕضٍخ يیاعزبد ٔادذ دسعی يقشساد ٔ ؽشاٌظ اَجبو ركهٍف -

 ؽٕد.  ْب اص صيبٌ يؾخص، اص ًَشِ ركهٍف يذشٔو يیدس صٕسد دٌشكشدٌ داَؾجٕ ثشای رذٌٕم ركهٍف -

 رقهت:     .5

 ؽٕد. يؼبَٔذ ايٕس داَؾجًٌٕ اجشا يًدس صٕسد ثبثذ ؽذٌ رقهت داَؾجٕ دس آصيٌٕ يٍبَی ٌب پبٌبَی يقشساد ٔؽشاٌظ  -

 ؽٕد.ی آٌ ركهٍف يذشٔو يیدس صٕسد ثبثذ ؽذٌ رقهت ٌب َقم دس ركهٍفٓب ٔ پشٔژِ ْب اص ًَشِ -

 جؼم ٌْٕذ:     .6

ی آٌ اجشا كُذ، يقشساد ٌٔژِدس صٕسد ٔجٕد ؽخص جؼهی كّ ٌْٕذ داَؾجٌٕی سا ثشای اَجبو آصيٌٕ ثجبی أ جؼم يی -

 ؽٕد .يی

  يقشساد ٔ ؽشاٌظ دٌگش:     .7

ْبی ْب ٔپٍبو سعبَّْب اص طشٌق اٌُزشَذ، عبٌذْب ٌب رذٌٕم ركهٍفْب ٔ آصيبٌؼْبی ًْشاِ دس عخُشاَیاعزفبدِ اص رهفٍ

 ثبؽذ.  اجزًبػی يًُٕع يی
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