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 3ضخْرد سی ّاحذ درضي:يهشخصاث ّ طرح ر-02
 

 اطالػبد ػًٍَ٘ اص ٗادذ دسعً:  

 3دعز٘س اعٌ ٗادذ دسعً:    .1

 DR36 مذ ٗادذ دسعً:  .0

 رؼذاد عبػذ پزٌشي:    .3
 ٍجَ٘ع رَشٌِ ػَيى عَْبس ىنچش

3    3 

 عطخ دًٗ/  رشً اٗه عطخ ٗ رشً رذقٍيً:  .4

 2عز٘سد ٕبي ٍ٘سد ٍّبص قجيً اٌِ ٗادذ دسعً:دسط  .5

 1اّؾب -2ؽٍْذُ ٗ ٍنبىَٔ ٕبي َٕشإً اٌِ ٗادذ دسعً:دسط  .6

   فبسعیٍبد کبسؽْبعی صثبُ ٗ ادث ّبً ثشّبٍٔ مٔ ؽبٍو اٌِ ٗادذ دسعً:   .7

 صثبُ فبسعی   صثبُ رذسٌظ ٗادذ دسعً:  .8

 ٕبی رذقٍيیرشً عغزٌ رذقٍو:    .9

 د. فبطَٔ ٕبدي ثخٍذ رٍٖٔ مْْذٓ ٍؾخقبد ٗادذ دسعً:        .12

    ربسٌخ رقٌ٘ت ٍؾخقبد ٗادذ دسعً:  .11
 

I.  ّاحذ درضي:ر٘فٍف 
ٕذف اٌِ ٗادذ دسعی، افضاٌؼ اطالػبد داّؾج٘ دس صٍٍْخ دعز٘س صثبُ فبسعً اعذ. اص طشٌق ٌبدگٍشی عبخزبس جَئ، اسمبُ 

دعز٘س صثبُ، دس صّذگی ٍشي اص گثب ثٖشٓ  چٍَِْٕ زؽزٔ ٗ اقغبً آُ،گٕبي دبه، افيً ٗ فشػً آُ فشف فؼو دس صٍبُ

ٕب ثٔ ٗی مَل مْذ مٔ ٗظبٌف ٗ رنيٍفرب ٕبي ٍخزيف آٍ٘صؽً اعزفبدٓ مْذ، دسعزً دس ٍٖبسدسٗصٍشح خ٘د، ٗ اص ق٘اػذ آُ ثٔ 

 ؽ٘د.، َٕشآ 1ًٍٗ اّؾب 2ٕبي ؽٍْذُ ٗ ٍنبىَٔسا خ٘ة اّجبً دٕذ. اٌِ ٗادذ دسعً ثب دسط
 

II. :دضخاّرد آهْزشي 
(  (A ٌٖآگبًٕ ٗ ف 

 (   PILOs( ثب دعزبٗسدٕبي آٍ٘صؽً ثشّبٍٔ ) CILOsعبصگبسي دعزبٗسدٕبي آٍ٘صؽً ٗادذ دسعً )

 (: آگبًٕ ٗفٌٖ   CILOsدعزبٗسدٕبي آٍ٘صؽً ٗادذ دسعً ) (: آگبًٕ ٗفٌٖ  PILOsدعزبٗسدٕبي آٍ٘صؽً ثشّبٍٔ )

 ر٘اّذ:  پظ اص پبٌبُ ٍذز٘اي ٗادذ دسعً، داّؾج٘ ٍی ر٘اّذ:  ، داّؾج٘ ًٍپظ اص پبٌبُ ٗادذٕبي دسعً ثشّبٍٔ

A1  آگبٕی ٗ فٌٖ سا اص عغزٌ صثبّی ٗادثی صثبُ فبسعی

 ّؾبُ دٕذ.  

a1  دعز٘س صثبُ فبسعی ّؾبُ ٍؾشفزٔ پآگبٕی سا اص ق٘اػذ-

 دٕذ.  
 

 پٍّ٘ذ دعزبٗسدٕبی آٍ٘صؽی ثب سإجشد رذسٌظ ٗ اسصٌبثٍی 

 )آگبًٕ ٗفٌٖ( ثب سإجشد رذسٌظ ٗ اسصٌبثً:    پٍّ٘ذ دعزبٗسدٕبي آٍ٘صؽً ٗادذ دسعً

 سإجشد اسصٌبثً   سإجشد رذسٌظ  دعزبٗسدٕبي ٗادذ دسعً/ آگبًٕ ٗفٌٖ

a1- دعز٘س  ٍؾشفزٔپ آگبٕی سا اص ق٘اػذ

 دٕذ.  صثبُ فبسعی ّؾبُ 

 مالط دسعً

 پشعؼ ٗ پبعخ دٗ جبّجٔ

 ٕب ٗ ٗظبٌفرنيٍف

 ٕبي م٘ربٓرغذ

((B ٕبی رًْٕ  ٍٖبسد 
 (  PILOs( ثب دعزبٗسدٕبي آٍ٘صؽً ثشّبٍٔ ) CILOs) عبصگبسي دعزبٗسدٕبي آٍ٘صؽً ٗادذ دسعً

 (: ٍٖبسرٖبی رْٕی   CILOsدعزبٗسدٕبی آٍ٘صؽی ٗادذ دسعی ) (: ٍٖبسرٖبی رْٕی  PILOsدعزبٗسدٕبی آٍ٘صؽی ثشّبٍٔ )

 ر٘اّذ:  پظ اص پبٌبُ ٍذز٘اي ٗادذ دسعً، داّؾج٘ ٍی ر٘اّذ:  ، داّؾج٘ ًٍپظ اص پبٌبُ ٗادذٕبي دسعً ثشّبٍٔ
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B1  ٗ ًٍزُ٘ فبسعً اص ّظش صثبًّ ٗ ادثً رذيٍو مْذ ٗ پٍب

 ٍذز٘اي سا دسٌبثذ.

b1 ٍو فبسعی سا اص ىذبظ ق٘اػذ صثبُ، رذي ٕب ٗ ٍزُ٘ػجبسد

 مْذ.

B2 ٕٔبي صثبًّ ٗ مبسثشدٕبي آُ ثب اعزفبدٓ اص ٍٍبُ جْج

 ٕبي ٌِّ٘ دس صّذگی سٗصٍشٓ، پٍّ٘ذ دٕذ.فْبٗسي

b2 ٕٔبي ثب اعزفبدٓ اص فْبٗسي ٕبي صثبًّ ٗ مبسثشدٕبي آُجْج

 مْذ.ٌِّ٘ طجقٔ ثْذي ًٍ
 

 پٍّ٘ذ دعزبٗسدٕبی آٍ٘صؽی ثب سإجشد رذسٌظ ٗ اسصٌبثی:                                                     
 سإجشد اسصٌبثً سإجشد رذسٌظ ٕبی رْٕی  دعزبٗسدٕبی ٗادذ دسعً/ ٍٖبسد

b1- ٍو فبسعی سا اص ىذبظ ق٘اػذ صثبُ، رذي ٕب ٗ ٍزُ٘ػجبسد

 مْذ.

 ثذث دس مالط

 دو ٍغبئو ٗ ٍؾنالد

 

 ٕب دس کالعیفؼبىٍذ

 ٕب ٗ ٗظبٌفرنيٍف

 b2- ٕٔبي ٕبي صثبًّ ٗ مبسثشدٕبي آُ ثب اعزفبدٓ اص فْبٗسيجْج

 مْذ.ٌِّ٘ طجقٔ ثْذي ًٍ
 

((C ٕبی مبسی ٗ ػَيیٍٖبسد 
 (  PILOs( ثب دعزبٗسدٕبي آٍ٘صؽً ثشّبٍٔ ) CILOs) دسعًعبصگبسي دعزبٗسدٕبي آٍ٘صؽً ٗادذ 

ٕبی مبسی (: ٍٖبسدPILOsدعزبٗسدٕبی آٍ٘صؽی ثشّبٍٔ )

 ٗ ػَيی

(: ٍٖبسرٖبی مبسی  CILOsدعزبٗسدٕبی آٍ٘صؽی ٗادذ دسعی )

 ٗ ػَيی 

 ر٘اّذ:  داّؾج٘ ٍیپظ اص پبٌبُ ٍذز٘اي ٗادذ دسعً،  ر٘اّذ:  ، داّؾج٘ ًٍپظ اص پبٌبُ ٗادذٕبي دسعً ثشّبٍٔ

C1 کْذ.ٕبی صثبًّ ٍخزيف دس کبس ٗ صّذگی اعزفبدٓ اص ٍٖبسد c1 ٕبي ٍخزيف صثبُ ق٘اػذ صثبًّ مٔ آٍ٘خزٔ اعذ، دس ٍٖبسد

 ثٔ مبس ثجشد.
 

 پٍّ٘ذ دعزبٗسدٕبی آٍ٘صؽی ثب سإجشد رذسٌظ ٗ اسصٌبثی:
ٕبی مبسی ٗ دعزبٗسدٕبی ٗادذ دسعً/ ٍٖبسد

 ػَيی

 سإجشد اسصٌبثً   سإجشد رذسٌظ

c1- ٕبي ق٘اػذ صثبًّ مٔ آٍ٘خزٔ اعذ، دس ٍٖبسد

 ٍخزيف صثبُ ثٔ مبس ثجشد.

 ٕب ٗ ٗظبٌفرنيٍف رَشٌِ، ٍؾق ٗ آٍ٘صػ دادُ

 ٕبی ک٘ربٓآصٍُ٘
 

((D ٕبی ػٍَ٘یٍٖبسد 
 (  PILOs( ثب دعزبٗسدٕبي آٍ٘صؽً ثشّبٍٔ ) CILOsعبصگبسي دعزبٗسدٕبي آٍ٘صؽً ٗادذ دسعً)

 ٕبی ػًٍَ٘  (: ٍٖبسد CILOsدعزبٗسدٕبی آٍ٘صؽی ٗادذ دسعی ) ٕبی ػٍَ٘ی (: ٍٖبسدPILOsدعزبٗسدٕبی آٍ٘صؽی ثشّبٍٔ )

 ر٘اّذ:  پظ اص پبٌبُ ٍذز٘اي ٗادذ دسعً، داّؾج٘ ًٍ ر٘اّذ:  ، داّؾج٘ ًٍپظ اص پبٌبُ ٗادذٕبي دسعً ثشّبٍٔ

D1 ٔصثبّی آؽنبس آسائٔ دٕذ.  ي ٍٕ٘ٓبي خ٘د سا ثٔ ؽاّذٌؾ 

 

d1 ٕٔبي خ٘د، دعز٘س صثبُ ثٔ دسعزً ثٔ مبس ثشاي آسائٔ اّذٌؾ

 ثجشد.

D2 دس گغزشػ ٕبي ٌِّ٘ دس صٍٍْخ صثبُ ٗ اص فْبٗسي

 اعزفبدٓ مْذ. شیٍگخ٘د دس آٍ٘صػ ٗ ٌبد ٕبیٍٖبسد

d2 ّٕٔبي اجزَبػً، ثٔ صثبُ دسعذ، اسرجبط ثش اص طشٌق سعب

 قشاس مْذ.

D3  ٕبي ثذث ٗ گفزگ٘ ؽشکذ کْذ.جيغٔدس d3 ّٕبی ثذث ٗ گفزگ٘ ثٔ کبس ثجشد.گشفذ، دس جيغٌٔبدچٔ سا کٔ آ 
 

 ٕبی ػٍَ٘ی ( ثب سإجشد رذسٌظ ٗ اسصٌبثی:                                                           پٍّ٘ذ دعزبٗسدٕبی آٍ٘صؽی ٗادذ دسعً)ٍٖبسد
 سإجشد اسصٌبثً   سإجشد رذسٌظ ٕبی ػٍَ٘یدعزبٗسدٕبی م٘سط/ ٍٖبسد

ٕبي خ٘د، دعز٘س صثبُ ثٔ ثشاي آسائٔ اّذٌؾٔ .1

 ثشد.دسعزی ثٔ مبس ٍی

 ٍذًٕبی ر٘ضآسائٔ

 

 دو ٍغبئو ٗ ٍؾنالد

 ٕب ٗ ٗظبٌفرنيٍف

 

ٕبي اجزَبػً، ثٔ صثبُ اص طشٌق سعبّٔ .2 ٕبگضاسػ
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  مْذ.دسعذ، اسرجبط ثش قشاس 

 مبس دعزٔ جَؼً

 

ٕبی ثذث ٗ گشفذ، دس جيغٌٔبدچٔ سا کٔ آّ .3 آصٍُ٘ دعزٍبثً

 گفزگ٘ ثٔ کبس ثجشد.

 

I. ّظشی ٗ ػَيی( ٗ پٍّ٘ذ آّٖب ثب دعزبٗسدٕبی آٍ٘صؽی ّاحذ درضيٕبی ػبً ٗ رفقٍيی ّ٘ؽزِ ٍ٘ض٘ع( ،

 ٗ رؾخٍـ عبػذ پزٌشي آّٖب اعذ.     ّاحذ درضيٍْظ٘س اص 
 ّخغذ:   مبسمشد ّظشي                                                        

 اىشقٌ
ٕبی ػبً ٗادذ ٍ٘ض٘ع

 دسعی  
 يیٍٕبی رفقٍ٘ض٘ع

 رؼذاد

 ٕفزٔ

عبػذ 

 فؼيی

 دعزبٗسدٕبي

 آٍ٘صؽً 

 a1. b1. c1. d1. d2 3 1 .جَئ ٗ اّ٘اع آُ )عبدٓ ٗ ٍشکت( دسط اٗه 1

 دسط دًٗ 2
فشف فؼو،  فؼو)رؼشٌف فؼو،

 ٍقذس، عبخزَبُ، ٍؾزقبد فؼو(.
1 3 a1. b1. c1. d1. d2 

 دسط عً٘ 3

اقغبً ٍبضً )ٍبضً ٍطيق، ٍبضً 

ّقيً، ٍبضً اعزَشاسي، ٍبضً ّقيً 

ٍغزَش، ٍبضً دٗس، ٍبضً دٗسرش، 

 ٍبضً اىزضاًٍ(

1 3 
a1. b1. b2. c1. d1. 

d2 

 دسط چٖبسً 4

ٕبي ٍضبسع )آٌْذٓ، فؼو اٍش، فؼو

فؼو الصً، فؼو ٍزؼذي، فؼو دػب، 

فؼو ٍؼيً٘، فؼو ٍجٖ٘ه، فؼو ربً ٗ 

سثطً، فؼو مبٍو ٗ ّبقـ، ٗجٔ 

 فؼو، فؼو ٗففً(.

1 3 
a1. b1. b2. c1. d1. 

d2 

 دسط پْجٌ 5

اعٌ )جبٍذ ٗ ٍؾزق، خبؿ ٗ ػبً، 

ٍؼشفٔ ٗ ّکشٓ، ٍفشد ٗ جَغ عبدٓ ٗ 

 ٍشکت، راد ٗ ٍؼْی، اعٌ ف٘د(

1 3 
a1. b1. b2. c1. d1. 

d2 

 ؽؾٌ دسط 6

، ٍزشادف، ٍقذس، اعٌ ٍقذس    

ٕب، ّقؼ ّٖبدی، ٍزؾبثٔ، ٍزضبد، ّقؼ

 ٍطبثقذ فؼو ثب ّٖبد.

1 3 

a1. b1. b2. c1. d1. 

d2.  

 دسط ٕفزٌ 7

ّقؼ ٍغْذی، ٍفؼ٘ىی، ٍزََی، ّقؼ 

ٍْبداًٌ، ّقؼ رٍَضي، قٍذي، ٗففً، 

 ّقؼ ٍضبف اىٍٔ، ّقؼ ثذىً.

1 3 

a1. b1. b2. c1. d1. 

d2.  

 دسط ٕؾزٌ 8

ففذ اّ٘اع ففذ: ففذ ثٍبًّ، 

پشعؾی، رؼججی، اؽبسٓ، ؽَبسؽً، 

ٍجٌٖ، عبخزَبُ ٗ جبی ففذ، 

 . ٕبکبسثشد ففذ

1 3 

a1. b1. b2. c1. d1. 

d2.  

 دسط ٌّٖ 9

ٍش: ضٍَش ؽخقً، ضٍَشٕبي ضَ

ٍؾزشك، اؽبسٓ، پشعؾی، رؼججی، 

ضٍَشٕبي ٍجٌٖ، مبسثشد ٗ ّقؼ 

 ضٍَشٕب.

1 3 

a1. b1. b2. c1. d1. 

d2.  

 دسط دٌٕ 10
قٍذ: قٍذ ٍخزـ، قٍذ ٍؾزشك، قٍذ 

 عبدٓ، قٍذ ٍشمت.
1 3 

a1. b1. b2. c1. d1. 

d2.  
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 ٌبصدٌٕدسط  11
ؽجٔ جَئ: رؼشٌف ؽجٔ جَئ ٗ  اقغبً 

 ؽجٔ جَئ.
1 3 

a1. b1. b2. c1. d1. 

d2.  

 دسط دٗاصدٌٕ 12

دشف: دشف سثظ، ٍؼًْ ٗ مبسثشد 

ٕبي سثظ عبدٓ، دشف اضبفٔ، دشف

 دشف ّؾبّٔ.

1 3 

a1. b1. b2. c1. d1. 

d2.  

 3 1 ٍبّّ٘ذٕبپغّ٘ذٕب، ٍٍؾّ٘ذٕب، پ دسط عٍضدٌٕ 13
a1. b1. b2. b3. c1. 

d1. d2.  

 دسط چٖبسدٌٕ 14
اسمبُ جَئ، اقغبً جَئ، دزف دس 

 اجضاي جَئ
1 3 

a1. b1. b2. c1. d1. 

d2.  

  42 14   ٕبٕب ٗ عبػذجَغ مو ٕفزٔ

 

 دًٗ: مبسمشد ػَيً:    )دس ف٘سد ٗج٘د(                                        
 آصٍبٌؼ )ٍ٘ض٘ػبد( ػَيی

 دعزبٗسدٕبی آٍ٘صؽی    ٕبی فؼيًعبػذ ٕب  رؼذاد ٕفزٔ آصٍبٌؼ ػَيی    فٌسد

1.      

0.      

3.      

    ٕب  جَغ مو ٕفزٔ ٕب ٗ عبػذ
 

II.   :سإجشد رذسٌظ 
  کالط دسعی

 ٗ پبعخ دٗ جبّجٔپشعؼ 

 ثذث دس کالط

 دو ٍغبئو ٗ ٍؾکالد

 رَشٌِ، ٍؾق ٗ آٍ٘صػ دادُ

 ٍذًٕبی ر٘ضآسائٔ

 کبس دعزٔ جَؼی

 

III. ٕب ٗ رنيٍفٖب:فؼبىٍذ 
 َّشٓ ٕفزٔ دعزبٗسدٕبي آٍ٘صؽً  فؼبىٍذ/ رنيٍف سدٌف

ٕبی پبسگشافثٔ داّؾج٘ رنيٍف ّ٘ؽزِ  1

ؽ٘د ثش دغت ّکبد ؾشفزٔ دادٓ ًٍٍپ

 دعز٘سی کٔ دس رشً خ٘اّذٓ اعذ. 

a1. b1. c1 .d1 14 5 

دادٓ  ٕبٕب اّجبً رَشٌِثٔ داّؾج٘ رنيٍف 2

ًٌ مٔ خ٘اّذٓ ٕبؽ٘د ثش دغت دسطٍی

 اعذ.

a1. b1. c1 .d1 2- 14 5 

 

IV.   :ًاسصٌبثً ٌبدگٍشي/آٍ٘صؽ 
دعزبٗسدٕبي ّبرج اص ٍٍبّگٍِ  َّشٓ  ٕفزٔ فؼبىٍذ اسصٌبثی سدٌف
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ّغجذ ثٔ َّشٓ 

 پبٌبًّ سصٌبثً

 آُ   

1 
 َٕٔ دض٘س ٗ ٍؾبسکذ

10 %10 
a1. b1. c1. d1. 

d3. 

2 
 َٕٔ ٕبٗظبٌف ٗ رکيٍف

10 %10 
a1. b1.b2. c1. 

d1. d3. 

  .a1. b1. c1. d1 20% 20 دٌٕ اٍزذبُ ٍٍبُ رشً 3

  .a1. b1. c1. d1 60% 60 آخش بُ رشًٌآصٍُ٘ پب 4

5   100 %100  
 

V.  آٍ٘صؽً:ٍْبثغ 
 ٍْبثغ ػَذٓ: ) دذ امثش دٗ ٍْجغ(  

،اّزؾبساد ٍؤعغٔ فشْٕگی 25، ٌٗشاٌؼ دًٗ، چبپ1ػ(، دعز٘س صثبُ فبسعی1332. گٍ٘ی، دغِ ادَذی؛ دغِ اّ٘سی، )1

 فبطَی، رٖشاُ.

 ٍْبثغ مَنی

 ، اّزؾبساد ر٘ط، رٖشاُ.22ػ(، دعز٘س صثبُ فبسعی، چبپ1334. خبّيشی، پشٌٗض ّبرو، )1

 ػ(، اف٘ه ّگبسػ عبدٓ فبسعی، اّزؾبساد عَذ، رٖشاُ.1331غالٍذغٍِ غالٍذغٍِ صادٓ، رشجَٔ فبطَٔ ٕبدی ثخٍذ، ). 2

 ٍشاجغ اىنزشٍّٗل ٗ اٌْزشٍّزً :    

 
 

VI. ّاحذ درضيٕبي الصً االجشا دس ٍقشساد ٗ عٍبعذ  . 

 ٕبي ػٍَ٘ی اٌِ ٗادذ دسعی ثؾشح صٌش اعذ:  پظ اص ثبصگؾذ ثٔ ٍقشساد داّؾگبٓ، عٍبعذ

 ٕبي آٍ٘صؽً:   عٍبعذ دض٘س فؼبىٍذ  .1

 ؽ٘د .  % اص جيغبد رذقٍيً ٍ٘ظف اعذ، دس غٍش اٌِ ف٘سد ٍذشًٗ 75ًٍداّؾج٘ ثٔ دض٘س  -

دٕذ ٗ دس ف٘سد غٍجذ داّؾج٘ دس اعزبد ٗادذ دسعی گضاسؽً دسثبسٓ دض٘س ٗ غٍجذ داّؾج٘ ثٔ گشٗٓ اسائٔ ًٍ -

 ؽ٘د. ٪ اص ؽشمذ دسآصٍُ٘ ٍذشًٗ 25ًٍجيغبد ثٔ ٍٍبّگٍِ 

 دٌش سعٍذُ :     .2

ؽ٘د مٔ دس مالط سعذ ثٔ اٗ اجبصٓ دادٓ ًٍدقٍقٔ عٔ ثبس دس رشً دٌش ثٔ مالط ًٍ 15دس ف٘سری مٔ داّؾج٘ ثَذد  -

دٕذ ٗ دس ف٘سد اعزبد ٗادذ دسعی ثٔ اٗ ٕؾذاس ؽف٘ی ٍی ٌش مشدُ اٗ ثٍؾزش اص عٔ ثبس ثبؽذ؛گش ددض٘س پٍذا مْذ، ٗ ا

 ؽ٘د.ّبفشٍبّی، اص ٗسٗد ثٔ مالط ٍذشًٗ ٍی

 مْزشه اٍزذبّبد:     .3

دقٍقٔ اص ؽشٗع آصٍُ٘ ٍٍبُ رشً، اعزبد ٗادذ دسعی دق داسد ثٔ اٗ اجبصٓ دٕذ رب  32دس ف٘سد ربخٍش داّؾج٘ ثَذد  -

 ٗاسد ؽ٘د.  

دس ف٘سد ػذً دض٘س داّؾج٘ دس آصٍُ٘ ٍٍبُ رشً، اعزبد ٗادذ دسعی دق داسد سآ ٍْبعجی ثشای دو اٌِ ٍؾنو  -

 اّزخبة ٗاجشا مْذ.   

 ؽ٘د.  دقٍقٔ اص ؽشٗع آصٍُ٘ پبٌبُ رشً دق ٍؾبسمذ ثٔ اٗ اجبصٓ دادٓ َّی 22دس ف٘سد ربخٍش داّؾج٘ ثَذد  -

 ؽ٘د .  ُ رشً ٍقشساد ساجغ ثٔ عغزٌ آصٍُ٘، دس داّؾنذٓ اجشا ًٍدس ف٘سد ػذً دض٘س داّؾج٘ دس آصٍُ٘ پبٌب -

 ٕب ٗ پشٗژٕٖب:   رنيٍف  .4

 مْذ.  ٕب ٗ صٍبُ رذٌ٘و آُ ٍؾخـ ٍیاعزبد ٗادذ دسعی دس آغبص رشً ّ٘ع رنيٍف -

 دٕذ .  ٕب ر٘ضٍخ ٍیاعزبد ٗادذ دسعی ٍقشساد ٗ ؽشاٌظ اّجبً رنيٍف -

 ؽ٘د.  ٕب اص صٍبُ ٍؾخـ، اص َّشٓ رنيٍف ٍذشًٗ ٍیرذٌ٘و رنيٍفدس ف٘سد دٌشمشدُ داّؾج٘ ثشای  -
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 رقيت:     .5

 ؽ٘د. دس ف٘سد ثبثذ ؽذُ رقيت داّؾج٘ دس آصٍُ٘ ٍٍبّی ٌب پبٌبّی ٍقشساد ٗؽشاٌظ ٍؼبّٗذ اٍ٘س داّؾجًٌ٘ اجشا ًٍ -

 ؽ٘د.ی آُ رنيٍف ٍذشًٗ ٍیدس ف٘سد ثبثذ ؽذُ رقيت ٌب ّقو دس رنيٍفٖب ٗ پشٗژٓ ٕب اص َّشٓ -

 جؼو ٌٕ٘ذ:     .6

ی آُ مْذ، ٍقشساد ٌٗژٓدس ف٘سد ٗج٘د ؽخـ جؼيی مٔ ٌٕ٘ذ داّؾجٌ٘ی سا ثشای اّجبً آصٍُ٘ ثجبی اٗ جؼو ٍی -

 ؽ٘د .اجشا ٍی

 ٍقشساد ٗ ؽشاٌظ دٌگش:     .7

ٕبی ٗپٍبً سعبّٕٔب ٕب اص طشٌق اٌْزشّذ، عبٌذٕب ٌب رذٌ٘و رنيٍفٕب ٗ آصٍبٌؼٕبی َٕشآ دس عخْشاّیاعزفبدٓ اص ريفِ

 ثبؽذ.  اجزَبػی ٍَْ٘ع ٍی

 

  :اىيجْخ اإلؽشافٍخ

 اىز٘قٍغ اىقفخ اى٘ظٍفٍخ االعٌ ً

  ّبئت اىؼٍَذ ىيذساعبد اىؼيٍب  د/ ػباش هطِر 1

  ٍشمض اىزطٌ٘ش   ٗضَبُ اىج٘دح ػٍَذّبئت  أ.م.د/ أحوذ هجاُذ 2

  األمبدٌٍَخّبئت سئٍظ اىجبٍؼخ ىيؾئُ٘  أ.د/ إبراُين الوطاع 3
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 3دضخْ هشخصاث ّ طرح ريسي ّاحذ درضي:
  

I.  ٗادذ دسعًاطالػاث از ضخاد: 
 اضن فبطَٔ ٕبدي ثخٍذ / ٕفزگبّٔ(  3ٕبي دض٘س دس دفزش  )عبػذ

پٌج 

 شٌبَ

چِار 

 شٌبَ

ضَ 

 شٌبَ

دّ 

 شٌبَ

يك 

 شٌبَ
 ٍنبُ ٗؽَبسۀ ريفِ   داّؾکذۀ صثبُ شٌبَ

        bakhait2013@gmail.com  ايويل 

 

II. : اطالػاث ػوْهي از كْرش ححصيلي 

 3دعز٘س اعٌ ٗادذ دسعً:  .1

 DR36 مذ ٗادذ دسعً:  .0

 عبػذ پزٌشي ٗادذ دسعً:  .3

 الطاػاث
 جوغ

 حوريي ػولي ٌاريضو چرلك

3    3 

 رشً اٗه   –عطخ دًٗ  عطخ ٗ رشً رذقٍيً:  .4

 2دعز٘س دسعٖبي ٍ٘سد ٍّبص قجيً اٌِ ٗادذ دسعً  .5

 1اّؾب -2ؽٍْذُ ٗ ٍنبىَٔ دسعٖبي َٕشإً اٌِ ٗادذ دسعً  .6

 مبسؽْبعً -ثشّبٍخ صثبُ ٗ ادثٍبد فبسعً  ّبً ثشّبٍٔ مٔ ؽبٍو اٌِ ٗادذ دسعً:  .7

 صثبُ فبسعً صثبُ رذسٌظ ٗادذ دسعً:  .8

 ثخؼ صثبُ فبسعً –داّؾنذح صثبُ  ٍنبُ رذسٌظ ٗادذ دسعً:    .9

 

I.  ّاحذ درضي:ر٘فٍف 

ٕذف اٌِ ٗادذ دسعی، افضاٌؼ اطالػبد داّؾج٘ دس صٍٍْخ دعز٘س صثبُ فبسعً اعذ. اص طشٌق ٌبدگٍشی عبخزبس جَئ، اسمبُ 

صّذگی دعز٘س صثبُ، دس ٍشي اص گثب ثٖشٓ  چٍَِْٕ زؽزٔ ٗ اقغبً آُ،گٕبي دبه، افيً ٗ فشػً آُ فشف فؼو دس صٍبُ

ٕب ثٔ ٗی مَل مْذ مٔ ٗظبٌف ٗ رنيٍفرب ٕبي ٍخزيف آٍ٘صؽً اعزفبدٓ مْذ، سٗصٍشح خ٘د، ٗ اص ق٘اػذ آُ ثٔ دسعزً دس ٍٖبسد

 ؽ٘د.، َٕشآ 1ًٍٗ اّؾب 2ٕبي ؽٍْذُ ٗ ٍنبىَٔسا خ٘ة اّجبً دٕذ. اٌِ ٗادذ دسعً ثب دسط

 

III.  ٗادذ دسعًدضخاّردُاي آهْزشي هٌظْر از: 

 دعز٘س صثبُ فبسعی ّؾبُ دٕذ.  ٍؾشفزٔ پآگبٕی سا اص ق٘اػذ . 1

 ٍو مْذ.فبسعی سا اص ىذبظ ق٘اػذ صثبُ، رذي ٕب ٗ ٍزُ٘. ػجبسد2

 مْذ.ٕبي ٌِّ٘ طجقٔ ثْذي ٕبي صثبًّ ٗ مبسثشدٕبي آُ ثب اعزفبدٓ اص فْبٗسي. جْج3ٔ

 شد.ٕبي ٍخزيف صثبُ ثٔ مبس ثج. ق٘اػذ صثبًّ مٔ آٍ٘خزٔ اعذ، دس ٍٖبسد4

 ٕبي خ٘د، دعز٘س صثبُ ثٔ دسعزً ثٔ مبس ثجشد.ثشاي آسائٔ اّذٌؾٔ .5

 ٕبي اجزَبػً، ثٔ صثبُ دسعذ، اسرجبط ثش قشاس مْذ.اص طشٌق سعبّٔ. 7

 ثشد.ٕبی ثذث ٗ گفزگ٘ ثٔ کبس ٍیگشفذ، دس جيغٌٔبدچٔ سا کٔ آّ. 8

  

 ٕبي ٗادذ دسعً:ٍ٘ض٘ع

   مبسمشد ّظشي:

mailto:bakhait2013@gmail.com
mailto:bakhait2013@gmail.com
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 عبػذ فؼيً   ٕفزٔ   ٕبي سٌض ٗرفقٍيًٍ٘ض٘ع   دسعیٕبي ٗادذ ٍ٘ض٘ع سدٌف

 3 1 .جَئ ٗ اّ٘اع آُ )عبدٓ ٗ ٍشکت( دسط اٗه 1

 دسط دًٗ 2
فؼو)رؼشٌف فؼو، فشف فؼو، 

 ٍقذس، عبخزَبُ، ٍؾزقبد فؼو(
2 3 

 دسط عً٘ 3

اقغبً ٍبضً )ٍبضً ٍطيق، ٍبضً 

ّقيً، ٍبضً اعزَشاسي، ٍبضً 

ّقيً ٍغزَش، ٍبضً دٗس، ٍبضً 

 دٗسرش، ٍبضً اىزضاًٍ(

3 3 

 چٖبسًدسط  4

ٕبي ٍضبسع )آٌْذٓ، فؼو اٍش، فؼو

فؼو دػب، فؼو الصً، فؼو ٍزؼذي، 

فؼو ٍؼيً٘، فؼو ٍجٖ٘ه، فؼو ربً ٗ 

سثطً، فؼو مبٍو ٗ ّبقـ، ٗجٔ 

 فؼو، فؼو ٗففً(.

4 3 

 پْجٌدسط  5

اعٌ )جبٍذ ٗ ٍؾزق، خبؿ ٗ 

ػبً، ٍؼشفٔ ٗ ّکشٓ، ٍفشد ٗ 

راد ٗ  جَغ عبدٓ ٗ ٍشکت،

 .ٍؼْی، اعٌ ف٘د(

5 3 

 ؽؾٌدسط  6

، ٍزشادف، ٍقذس، اعٌ ٍقذس    

ٕب، ّقؼ ٍزؾبثٔ، ٍزضبد، ّقؼ

 ّٖبدی، ٍطبثقذ فؼو ثب ّٖبد.

6 3 

 آصٍُ٘ ٍٍبُ رشً 7
آّچٔ ٍ٘سد ٍطبىؼٔ قشاس اسصٌبثً 

 گشفزٔ ؽذ.
7 3 

8 

 دسط ٕفزٌ

 

 

ّقؼ ٍغْذی، ٍفؼ٘ىی، ٍزََی، ّقؼ 

ٍْبداًٌ، ّقؼ رٍَضي، قٍذي، 

ٗففً، ّقؼ ٍضبف اىٍٔ، ّقؼ 

 ثذىً.

8 3 

 دسط ٕؾزٌ 9

ففذ اّ٘اع ففذ: ففذ ثٍبًّ، 

پشعؾی، اؽبسٓ، ؽَبسؽً، 

رؼججی، ٍجٌٖ، عبخزَبُ ٗ جبی 

 ٕب.ففذ، کبسثشد ففذ

9 2 

 دسط ٌّٖ 10

ٍش: ضٍَش ؽخقً، ضٍَشٕبي ضَ

ٍؾزشك، اؽبسٓ، پشعؾی، رؼججی، 

ضٍَشٕبي ٍجٌٖ، مبسثشد ٗ ّقؼ 

 ضٍَشٕب.

10 3 

 دسط دٌٕ 11
قٍذ: قٍذ ٍخزـ، قٍذ ٍؾزشك، قٍذ 

 عبدٓ، قٍذ ٍشمت.
11 3 

 دسط ٌبصدٌٕ 12
ؽجٔ جَئ: رؼشٌف ؽجٔ جَئ ٗ  

 اقغبً ؽجٔ جَئ.
12 3 

 دسط دٗاصدٌٕ  13
دشف: دشف سثظ، ٍؼًْ ٗ مبسثشد 

ٕبي سثظ عبدٓ، دشف اضبفٔ، دشف
13 3 
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 دشف ّؾبّٔ.

 3 14 ٍبّّ٘ذٕبپغّ٘ذٕب، ٍٍؾّ٘ذٕب، پ دسط عٍضدٌٕ  14

  چٖبسدٌٕدسط  15
اسمبُ جَئ، اقغبً جَئ، دزف دس 

 اجضاي جَئ
15 3 

 ٌبُ رشًپبآصٍُ٘  16
آّچٔ دس ط٘ه رشً اسصٌبثً 

 خ٘اّذٓ ؽذ.
 

16 
3 

 48 16 ُا ّ ضاػج ُاحؼذاد ُفخَ

 

IV.   :سإجشد رذسٌظ 
 . مالط دسعً.1

 .. پشعؼ ٗ پبعخ دٗ جبّج2ٔ

 . ثذث دس مالط.3

 ٗ ٍؾکالد.. دو ٍغبئو 4

 . رَشٌِ، ٍؾق ٗ آٍ٘صػ دادُ.5

 ٕبي ر٘ضٍذً.. آسائ6ٔ

 . مبس دعزٔ جَؼً.7

 

V.   :ارزيابي يادگيري/آهْزشي 
 ًورٍ ُفخَ فؼبىٍذ/ رنيٍف رديف

ؾشفزٔ ٍپٕبی پبسگشافثٔ داّؾج٘ رنيٍف ّ٘ؽزِ  1

ؽ٘د ثش دغت ّکبد دعز٘سی کٔ دس رشً دادٓ ًٍ

 خ٘اّذٓ اعذ.

14 5 

ؽ٘د دادٓ ٍیٕب ٌِٗ اّجبً رَش رنيٍفثٔ داّؾج٘  2

 ًٌ مٔ خ٘اّذٓ اعذ.ٕبثش دغت دسط
0-14 5 
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VI. :ًاسصٌبثً آٍ٘صؽ 

 سدٌف
 دعزبٗسدٕبي 

 آٍ٘صؽً

ٗقذ اسصٌبثً/ سٗص 

 ٗربسٌخ  
 َّشٓ

)ٍٍبّگٍِ َّشٓ ّغجذ ثٔ 

 َّشح اسصٌبثً پبٌبًّ(

 10% 10 َٕٔ دض٘س ٗ ٍؾبسکذ .1

 10% 10 َٕٔ ٕبٗظبٌف ٗ رکيٍف . 2

 20% 20 دٌٕ آصٍُ٘ ٍٍبُ رشً .3

 60% 60 آخش آصٍُ٘ پبٌبُ رشً .4

 100% 100 جَغ مو 

 

VII. آهْزشي: هٌابغ 

 ٍْبثغ ػَذٓ: ) دذ امثش دٗ ٍْجغ(  

،اّزؾبساد ٍؤعغٔ فشْٕگی 25، ٌٗشاٌؼ دًٗ، چبپ1ػ(، دعز٘س صثبُ فبسعی1332. گٍ٘ی، دغِ ادَذی؛ دغِ اّ٘سی، )1

 فبطَی، رٖشاُ.

 ٍْبثغ مَنی

 ، اّزؾبساد ر٘ط، رٖشاُ.22ػ(، دعز٘س صثبُ فبسعی، چبپ1334. خبّيشی، پشٌٗض ّبرو، )1

 ػ(، اف٘ه ّگبسػ عبدٓ فبسعی، اّزؾبساد عَذ، رٖشاُ.1331. غالٍذغٍِ غالٍذغٍِ صادٓ، رشجَٔ فبطَٔ ٕبدی ثخٍذ، )2

 ٍشاجغ اىنزشٍّٗل ٗ اٌْزشٍّزً :    

 

 

VIII. ُاي الزم االجرا در ّاحذ درضي.  هقرراث ّ ضياضج 
 ٕبي ػٍَ٘ی اٌِ ٗادذ دسعی ثؾشح صٌش اعذ:  پظ اص ثبصگؾذ ثٔ ٍقشساد داّؾگبٓ، عٍبعذ

 ٕبي آٍ٘صؽً:   عٍبعذ دض٘س فؼبىٍذ  .1

 ؽ٘د .  % اص جيغبد رذقٍيً ٍ٘ظف اعذ، دس غٍش اٌِ ف٘سد ٍذشًٗ 75ًٍداّؾج٘ ثٔ دض٘س  -

دٕذ ٗ دس ف٘سد غٍجذ داّؾج٘ دس دسثبسٓ دض٘س ٗ غٍجذ داّؾج٘ ثٔ گشٗٓ اسائٔ ًٍاعزبد ٗادذ دسعی گضاسؽً  -

 ؽ٘د. ٪ اص ؽشمذ دسآصٍُ٘ ٍذشًٗ 25ًٍجيغبد ثٔ ٍٍبّگٍِ 

 دٌش سعٍذُ :     .2

ؽ٘د مٔ دس مالط سعذ ثٔ اٗ اجبصٓ دادٓ ًٍدقٍقٔ عٔ ثبس دس رشً دٌش ثٔ مالط ًٍ 15دس ف٘سری مٔ داّؾج٘ ثَذد  -

دٕذ ٗ دس ف٘سد اعزبد ٗادذ دسعی ثٔ اٗ ٕؾذاس ؽف٘ی ٍی ٌش مشدُ اٗ ثٍؾزش اص عٔ ثبس ثبؽذ؛گش دمْذ، ٗ ادض٘س پٍذا 

 ؽ٘د.ّبفشٍبّی، اص ٗسٗد ثٔ مالط ٍذشًٗ ٍی

 مْزشه اٍزذبّبد:     .3

دقٍقٔ اص ؽشٗع آصٍُ٘ ٍٍبُ رشً، اعزبد ٗادذ دسعی دق داسد ثٔ اٗ اجبصٓ دٕذ رب  32دس ف٘سد ربخٍش داّؾج٘ ثَذد  -

 ٗاسد ؽ٘د.  

دس ف٘سد ػذً دض٘س داّؾج٘ دس آصٍُ٘ ٍٍبُ رشً، اعزبد ٗادذ دسعی دق داسد سآ ٍْبعجی ثشای دو اٌِ ٍؾنو  -

 اّزخبة ٗاجشا مْذ.   

 ؽ٘د.  دقٍقٔ اص ؽشٗع آصٍُ٘ پبٌبُ رشً دق ٍؾبسمذ ثٔ اٗ اجبصٓ دادٓ َّی 22ثَذد  دس ف٘سد ربخٍش داّؾج٘ -

 ؽ٘د .  دس ف٘سد ػذً دض٘س داّؾج٘ دس آصٍُ٘ پبٌبُ رشً ٍقشساد ساجغ ثٔ عغزٌ آصٍُ٘، دس داّؾنذٓ اجشا ًٍ -

 ٕب ٗ پشٗژٕٖب:   رنيٍف  .4

 مْذ.  آُ ٍؾخـ ٍی ٕب ٗ صٍبُ رذٌ٘واعزبد ٗادذ دسعی دس آغبص رشً ّ٘ع رنيٍف -

 دٕذ .  ٕب ر٘ضٍخ ٍیاعزبد ٗادذ دسعی ٍقشساد ٗ ؽشاٌظ اّجبً رنيٍف -
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 ؽ٘د.  ٕب اص صٍبُ ٍؾخـ، اص َّشٓ رنيٍف ٍذشًٗ ٍیدس ف٘سد دٌشمشدُ داّؾج٘ ثشای رذٌ٘و رنيٍف -

 رقيت:     .5

 ؽ٘د. ٍؼبّٗذ اٍ٘س داّؾجًٌ٘ اجشا ًٍدس ف٘سد ثبثذ ؽذُ رقيت داّؾج٘ دس آصٍُ٘ ٍٍبّی ٌب پبٌبّی ٍقشساد ٗؽشاٌظ  -

 ؽ٘د.ی آُ رنيٍف ٍذشًٗ ٍیدس ف٘سد ثبثذ ؽذُ رقيت ٌب ّقو دس رنيٍفٖب ٗ پشٗژٓ ٕب اص َّشٓ -

 جؼو ٌٕ٘ذ:     .6

ی آُ مْذ، ٍقشساد ٌٗژٓدس ف٘سد ٗج٘د ؽخـ جؼيی مٔ ٌٕ٘ذ داّؾجٌ٘ی سا ثشای اّجبً آصٍُ٘ ثجبی اٗ جؼو ٍی -

 ؽ٘د .اجشا ٍی

 ٍقشساد ٗ ؽشاٌظ دٌگش:     .7

ٕبی ٕب ٗپٍبً سعبّٕٔب اص طشٌق اٌْزشّذ، عبٌذٕب ٌب رذٌ٘و رنيٍفٕب ٗ آصٍبٌؼٕبی َٕشآ دس عخْشاّیاعزفبدٓ اص ريفِ

 ثبؽذ.  اجزَبػی ٍَْ٘ع ٍی

 


