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 1ؽُٛذٌ ٔيكبنًّ يؾخصبد ٔطشذ سٚضٖ كٕسط: -
 

 اطالػبد ػًٕيٙ اص كٕسط رسصٛهٙ :

 1ؽُٛذٌ ٔيكبنًّ  اعى كٕسط رسصٛهٙ :   

 DR 26  كذ كٕسط رسصٛهٙ : 

 رؼذاد عبػذ پزٚش٘:   
 يدًٕع رًشٍٚ  ػًهٙ  عًُٛبس  نكچش

 3        

 رشو دٔو -عطر ٚكى   عطر ٔ رشو رسصٛهٙ: 

  َذاسد  دسعٓب٘ يٕسد َٛبص قجهٙ اٍٚ كٕسط: 

  1دسک يطهت خٕاَذٌ  - 2دعزٕس   دسعٓب٘ ًْشاْٙ اٍٚ كٕسط: 

  كبسؽُبعٙ صثبٌ ٔادثٛبد فبسعٙ  َبو ثشَبيّ كّ ؽبيم اٍٚ كٕسط رسصٛهٙ: 

  صثبٌ فبسعٙ   صثبٌ رذسٚظ كٕسط: 

  رشيٓب٘ رسصٛهٙ عغزى رسصٛم:   

 أ . أيخ انكشٚى يسًذ ٚسٛٗ انزاسزٙ       رّٓٛ كُُذِ يؾخصبد كٕسط رسصٛهٙ: 

   ربسٚخ رصٕٚت يؾخصبد كٕسط رسصٛهٙ: 

 

II.
 

  رٕصٛف كٕسط:
عبدِ ٔ چگَٕگی عبخزٍ ْذف اٍٚ ٔازذ دسعی، رقٕٚذ يٓبسد صسجذ كشدٌ داَؾدٕ ٔآؽُبٚی أ ثّ سٔػ ْبی رهفع  خًالد 

گفزگٕ ْبی يخزهف دس صثبٌ فبسعی اعذ . اص طشٚق ٚبد دادٌ يطبنت گفزبسی ثٓشِ گٛشی اص ٔعبٚم ٔاثضاسْبی کًک آيٕصؽی 

يبَُذ َٕاس صٕری ، فٛهى ، رصٕٚش ،  ٔگٕػ دادٌ ثّ کالعٓبی رذسٚظ ٔرًشُٚبد ؽُٛذاسی رب ثزٕاَذ اٍٚ خًالد ٔگفزگْٕب عبدِ سا 

ُذ ؛ ٔدس صَذگی سٔصيشِ ثّ کبس ثجشد ًْچٍُٛ ٔظبٚف ٔرًشُٚٓبی خٕد اَدبو  دْذ .اٍٚ ٔازذ دسعی ثب دسط ثّ دسعزی رهفع ک

 ًْشاِ يی ؽٕد . 1ٔ دسط دسک يطهت خٕاَذٌ 2دعزٕس 

 

 دعزبٔسد آيٕصؽٙ: .

(  (A آگبْٙ ٔ فٓى 
  (  PILOs( ثب دعزبٔسدْب٘ آيٕصؽٙ ثشَبيّ ) CILOsعبصگبس٘ دعزبٔسدْب٘ آيٕصؽٙ كٕسط )

 (: آگبْٙ ٔفٓى  PILOsدعزبٔسدْب٘ آيٕصؽٙ ثشَبيّ ) (: آگبْٙ ٔفٓى   CILOsدعزبٔسدْب٘ آيٕصؽٙ كٕسط )

 پظ اص پبٚبٌ يسزٕا٘ ٔازذ دسعٙ ، داَؾدٕ يٛزٕاَذ:     پظ اص پبٚبٌ ٔازذ دسعٙ ثشَبيخ ، داَؾدٕ يٛزٕاَذ

A1  ٙآگبْٙ ٔفٓى سا اص عٛغزى صثبَٙ ٔادثٙ صثبٌ فبسع

 َؾبٌ دْذ

a1 ٔ ْٙذاسیِ ؽُٛدٔخًالد عب ژگبٌسا اص يؼُب٘ ٔافٓى آگب 

 رٕضٛر دْذ.  
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 پَٕٛذ دعزبٔسدْب٘ آيٕصؽٙ ثب ساْجشد رذسٚظ ٔ اسصٚبثٙ  

    پَٕٛذ دعزبٔسدْب٘ آيٕصؽٙ كٕسط )آگبْٙ ٔفٓى( ثب ساْجشد رذسٚظ ٔ اسصٚبثٙ:
 ساْجشد اسصٚبثٙ   ساْجشد رذسٚظ  دعزبٔسدْب٘ كٕسط/ آگبْٙ ٔفٓى

a1ٔ ْٙدٔخًالد عب ژگبٌسا اص ٔافٓى . آگب ِ

 َؾبٌ دْذ ذاسیفبسعٗ ؽُٛ

 دسعی  كالط

 ٔرًشُٚبد

 اسصٚبثٙ ؽفبْٙ   

 ٔركهٛف ْب    

 

((B   ُْٙيٓبسرٓب٘ ر 
 (  PILOs( ثب دعزبٔسدْب٘ آيٕصؽٙ ثشَبيّ ) CILOsعبصگبس٘ دعزبٔسدْب٘ آيٕصؽٙ كٕسط )

(: يٓبسرٓب٘  CILOsدعزبٔسدْب٘ آيٕصؽٙ كٕسط )

 رُْٙ  

 (: يٓبسرٓب٘ رُْٙ  PILOsدعزبٔسدْب٘ آيٕصؽٙ ثشَبيّ )

 پظ اص پبٚبٌ يسزٕا٘ ٔازذ دسعٙ ، داَؾدٕ يٛزٕاَذ:       پظ اص پبٚبٌ ٔازذ دسعٙ ثشَبيخ ، داَؾدٕ يٛزٕاَذ:  

B1  ٔ يزٌٕ فبسعٙ سا اص َظش صثبَٙ ٔادثٙ رسهٛم كُذ

  دس ٚبثذپٛبو يزٍ سا 

b1 ذاسی رؾخٛص  ثذْذ عبدِ  ؽُٛگفُگٕ ْبی ٔ  يٛبٌ خًالد

 ٔپٛبو يٕسد َظش اص يزٍ ؽُٛذاسی ثشداؽذ کُذ  

B2  b2  دِ دس خبْبی ػًٕيی ثغبصدعبگفُگْٕبی 

 

 پَٕٛذ دعزبٔسدْب٘ آيٕصؽٙ  كٕسط)يٓبسرٓب٘ رُْٙ  (  ثب ساْجشد رذسٚظ ٔ اسصٚبثٙ  
 ساْجشد اسصٚبثٙ   ساْجشد رذسٚظ  دعزبٔسدْب٘ كٕسط/ آگبْٙ ٔفٓى

b1- ٔ  ذاسی رؾخٛص  عبدِ  ؽُٛگفُگٕ ْبی يٛبٌ خًالد

 ثذْذ ٔپٛبو يٕسد َظش اص يزٍ ؽُٛذاسی ثشداؽذ کُذ  

 عخ دٔ خبَجّپشعخ ٔپب

 

 

 دس رهفع  رقهٛذ

 اسائّ ْبی رٕضٛسی

 

 

 فؼبنٛزٓب دس کالط
b2-  دِ دس خبْبی ػًٕيی ثغبصدعبگفُگْٕبی 

 

((C  ٙيٓبسرٓب٘ كبس٘ ٔػًه 
 (  PILOs( ثب دعزبٔسدْب٘ آيٕصؽٙ ثشَبيّ ) CILOsعبصگبس٘ دعزبٔسدْب٘ آيٕصؽٙ كٕسط )

كاري  ههارتهاي (: CILOsدعزبٔسدْب٘ آيٕصؽٙ كٕسط )

 وعولي

ههارتهاي كاري (: PILOsدعزبٔسدْب٘ آيٕصؽٙ ثشَبيّ )

 وعولي

 پظ اص پبٚبٌ يسزٕا٘ ٔازذ دسعٙ ، داَؾدٕ يٛزٕاَذ:     پظ اص پبٚبٌ ٔازذ دسعٙ ثشَبيخ ، داَؾدٕ يٛزٕاَذ

C1  ٖصثبٌ يخزهف  دس کبس ٔصَذگی  اعزفبدِ   اص يٓبسرٓب

 کُذ 

c1  ّگٕػ ٌدرقٕٚذ يٓبسد صسجذ كش گفزگْٕب ثشایث ،

 . دْذ

C2  c2   ِٔاژگبٌ  ٔخًالد ؽُٛذاسی  سا ثّ صثبٌ دسعذ ٔعبد

 دس پبعخ رًشُٚبد ثُٕٚغذ

  c3 ٚثّ خًالد ٔگفزگْٕبی عبدِ صسجذ کُذگشاٌ ثب د   
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 /پَٕٛذ دعزبٔسدْب٘ آيٕصؽٙ  كٕسط)يٓبسرٓب٘ كبس٘ ٔػًهٙ(  ثب ساْجشد رذسٚظ ٔ اسصٚبثٙ  
 ساْجشد اسصٚبثٙ   ساْجشد رذسٚظ  دعزبٔسدْب٘ كٕسط/ آگبْٙ ٔفٓى

C1 ٌّدرقٕٚذ يٓبسد صسجذ كش گفزگْٕب ثشای. ث ،

 . گٕػ دْذ

 یثّ رًشٍٚ ْب گٕػ دادٌ 

 صٚش َظش اعزبد  کالعی

آصيبٚؾگبِ صثبٌ ٚب اسائّ 

 رٕضٛسی

ی ثشای رقٕٚذ رًشُٚبد كًك

 يٓبسد داَؾدٕ

 آصيٌٕ دعزٛبثی ٔكزجٙ

 ٔ آصيٌٕ ْب٘ كزجٙ دس کالطفؼبنٛذ 

. ٔاژگبٌ  ٔخًالد ؽُٛذاسی  سا ثّ صثبٌ دسعذ C2 دس کالط ٔرکهٛف ْبثسث 

 ٔعبدِ  دس پبعخ رًشُٚبد ثُٕٚغذ

C3 .ٚثّ خًالد ٔگفزگْٕبی عبدِ صسجذ گشاٌ ثب د

   کُذ

 

((D ٙيٓبسرٓب٘ ػًٕي 
 (  PILOs( ثب دعزبٔسدْب٘ آيٕصؽٙ ثشَبيّ ) CILOsعبصگبس٘ دعزبٔسدْب٘ آيٕصؽٙ كٕسط )

 (: يٓبسرٓب٘ ػًٕيٙ  PILOsدعزبٔسدْب٘ آيٕصؽٙ ثشَبيّ ) (: يٓبسرٓب٘ ػًٕيٙ   CILOsدعزبٔسدْب٘ آيٕصؽٙ كٕسط )

 پظ اص پبٚبٌ يسزٕا٘ ٔازذ دسعٙ ، داَؾدٕ يٛزٕاَذ:     دسعٙ ثشَبيخ ، داَؾدٕ يٛزٕاَذ پظ اص پبٚبٌ ٔازذ

D1 َخٕد سا ثّ ؽِٕٛ صثبَٙ آؽكبس اسائّ ثذْذذٚؾّ ْبی ا d1   دِ سا دس خبْبی ػًٕيی ثّ کبس يی ثشدعبگفُگْٕبی 

  d2  آَچّ سا اص طشٚق يزٍ ْبی ؽُٛذاسی آيٕخزّ اعذ ثشای

گفزٍ ٔگٕػ دادٌ دس صَذگی رقٕٚذ يٓبسد عخٍ 

 سٔصيشِ ، ثّ اخشا ثگزاسد .

 ا

 پَٕٛذ دعزبٔسدْب٘ آيٕصؽٙ كٕسط )يٓبسرٓب٘ ػًٕيٙ( ثب ساْجشد رذسٚظ ٔ اسصٚبثٙ:  
 ساْجشد اسصٚبثٙ   ساْجشد رذسٚظ  دعزبٔسدْب٘ كٕسط/ يٓبسرٓب٘ ػًٕيٙ

d1 دِ سا دس خبْبی ػًٕيی ثّ کبس يی عب. گفُگْٕبی

 ثشد

 كبس فشد٘ 

 

دس گشِٔ داَؾدٕٚبٌ صٚش َظش كبس  

 اعزبد

 گشِٔ كبس دس ٚک  

 

آَچّ سا اص طشٚق يزٍ ْبی ؽُٛذاسی آيٕخزّ . d2 آصيٌٕ ْبی کزجی 

اعذ ثشای رقٕٚذ يٓبسد عخٍ گفزٍ ٔگٕػ دادٌ دس 

 صَذگی سٔصيشِ ، ثّ اخشا ثگزاسد .

 

IV.
 

َٕؽزٍ يٕضٕػٓب٘ ػبو ٔ رفصٛهٙ كٕسط رسصٛهٙ، )َظش٘ ٔ ػًهٙ( ٔ پَٕٛذ آَٓب ثب دعزبٔسدْب٘ 

 آيٕصؽٙ يُظٕس اص كٕسط ٔ رؾخٛص عبػذ پزٚش٘ آَٓب اعذ.    
 يٕضٕػٓب٘ ػبو كٕسط  

 كبسكشد َظش٘                                                             َخغذ:

 سدٚف
يٕضٕػٓب٘ ػبو 

 كٕسط  
 يٕضٕػٓب٘ رفصٛهٙ  

 رؼذاد

 ْفزّ

عبػذ 

 فؼهٙ

 دعزبٔسدْب٘ 

 آيٕصؽٙ كٕسط

 a1, b1,b2 3 1 دسآيذ دسعٓبی ؽُٛذاسی ٔيکبنًّ  يزٍ ْبی ؽُٛذاسی 1

 يزٍ أل  2
زخذ اٚشاٌ+ رًشُٚٓبی ؽُٛذاسی پبٚأنٍٛ 

 ٔيكبنًّ
1 3 

a1,b1,b2,c1,c2c3,d1,d2 

 3 1 رًشُٚٓبی ؽُٛذاسی ٔيكبنًّؽٓش رٓشاٌ+  دٔو  يزٍ  3
a1,b1,b2,c1,c2 

c3,d1,d2 

 a1,b1,b2,c1,c2 3 1+ رًشُٚٓبی ؽُٛذاسی داَؾگبِ رٓشاٌ يزٍ عٕو  4
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 c3,d1,d2 ٔيكبنًّ

 يزٍ چٓبسو 5
يشاکض آيٕصػ صثبٌ فبسعٙ + رًشُٚٓبی 

 ؽُٛذاسی ٔيكبنًّ 
1 3 

a1,b1,b2,c1,c2 

c3,d1,d2 

6 
 يزٍ پُدى 

 3 1 رًشُٚٓبی ؽُٛذاسی ٔيكبنًّثشج آصادٖ + 
a1,b1,b2,c1,c2 

c3,d1,d2 

7 
 يزٍ ؽؾى

 3 1 + رًشُٚٓبی ؽُٛذاسی ٔيكبنًّپبسک يهذ
a1,b1,b2,c1,c2 

c3,d1,d2 

8 
 يزٍ ْفزى 

 3 1 + رًشُٚٓبی ؽُٛذاسی ٔيكبنًّؽت ٚهذا 
a1,b1,b2,c1,c2 

c3,d1,d2 

9 
+ رًشُٚٓبی ؽُٛذاسی ثبصاس رٓشاٌ  يزٍ ْؾزى

 ٔيكبنًّ
1 3 

a1,b1,b2,c1,c2 

c3,d1,d2 

11 
ثًٛبسعزبٌ يٛالد+ رًشُٚٓبی ؽُٛذاسی  يزٍ َٓى

 ٔيكبنًّ
1 3 

a1,b1,b2,c1,c2 

c3,d1,d2 

11 
ايبو صادِ صبنر + رًشُٚٓبی ؽُٛذاسی  دْىيزٍ 

 ٔيكبنًّ
1 3 

a1,b1,b2,c1,c2 

c3,d1,d2 

12 
+ رًشُٚٓبی ؽُٛذاسی ی رٕچبل قهّ  يزٍ ٚبصدْى

 ٔيكبنًّ
1 3 

a1,b1,b2,c1,c2 

c3,d1,d2 

13 
+ رًشُٚٓبی اعزبداٌ صثبٌ ٔادثٛبد فبسعی يزٍ دٔاصدْى

 ؽُٛذاسی ٔيكبنًّ
1 3 

a1,b1,b2,c1,c2 

c3,d1,d2 

14 
 يزٍ عٛضدْى

 3 1 ثبَک يهی + رًشُٚٓبی ؽُٛذاسی ٔيكبنًّ
a1,b1,b2,c1,c2 

c3,d1,d2 

  42 41خًغ كم ْفزّ ْب ٔ عبػزٓب                                                           

 

 كبسكشد ػًهٙ:    )دس صٕسد ٔخٕد(                                           دٔو:
آصيبٚؼ )يٕضٕػبد( ػًهٙ 
 

 

 دعزبٔسدْب٘ آيٕصؽٙ   عبػذ فؼهٙ رؼذاد ْفزٓٓب   آصيبٚؼ ػًهٙ    سدٚف 

     

     

    خًغ كم ْفزّ ْب ٔ عبػزٓب  
 

 ساْجشد رذسٚظ:   

 دسعی كالط

 فؼبنٛذ ْب دس کالطرًشٍٚ ْب ٔ

 ثّ رًشٍٚ ْب٘ صٚش َظش اعزبد گٕػ دادٌ

 عخ دٔ خبَجّپشعؼ ٔپب

 دس رهفعرقهٛذ 

 آزهايشگاه زباى اساّٚ ْب٘ رٕضٛسی ٚب

 دس گشِٔ داَؾدٕٚبٌ صٚش َظش اعزبدكبس 
 ثشای رقٕٚذ يٓبسد داَؾدٕی رًشُٚبد كًك
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 :فؼبنٛزٓب ٔ ركهٛفٓب:  
 دعزبٔسدْب٘  فؼبنٛذ / ركهٛف   سدٚف

  آيٕصؽٙ

 ًَشِ  ْفزّ

 ,a1,b1,b2, c1,c2,c3 دٌ صسٛر کهًبد زفع ٔرهفع كش 1

d1,d2 

 2 11دٔو رب  اص ْفزّ  

 ,a1,b1,b2, c1,c2 عبخزٍ خًالد ٔگفزگْٕبی عبدِ 2

c3,d1,d2 

 2 11رب  5 اص ْفزّ  

 ,a1,b1,b2, c1,c2 ی کّ يی ؽُٕدَٕؽزٍ كهًبر 3

c3,d1,d2 

 2 11دٔو رب  اص ْفزّ  

 a1,b1,b2, c1,c2 اَدبو رًشٍٚ ْبی ؽُٛذاسی 4

c3,,d1,d2 

 2 11دٔو رب  اص ْفزّ  

 ,a1,b1,b2, c1,c2 پبعخ ثّ پشعؼ ْب ٔرًشٍٚ ْبی کالعی 5

c3,d1,d2 

 2 11دٔو رب  اص ْفزّ  

 

 اسصٚبثٙ ٚبدگٛش٘/آيٕصؽٙ:  

 ًَشِ ْفزّ فؼبنٛذ اسصٚبثٙ سدٚف

يٛبَگٍٛ َغجذ ثّ 

ًَشِ اسصٚبثٙ 

 پبٚبَٙ  

 دعزبٔسدْب٘ َبرح اص آٌ   

 a1,,b1,b2,c1,c2,c3,d1,d2 10 % 10 ًّْ زضٕس ٔيؾبسكذ   1

 ,a1 ,b1,b2, c1,c2,c3 10 % 10 ًّْ ركهٛف ْب 2

 b1,b2, ,c2,c3 ,d2 20 % 20 8 آصيٌٕ َٛى رشو   3

 b1,b2, ,c2,c3,d2 61% 60 16 آصيٌٕ پبٚبٌ رشو   4

5   100 %100  

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

 ، ؽٕسای گغزشػ صثبٌ ٔادثٛبد فبسعی، رٓشاٌ  2پبٚزخذ اٚشاٌ ،جِ.ػ ( ، صثبٌ فبسعٗ 1381 صفبس يقذو ، ازًذ:)

 يُبثغ كًكٙ

 ، رٓشاٌاَزؾبساد يٓشآسيٍٛ ِ.ػ(، دسک يطهت ؽُٛذاسی ٔٚژِ ی صثبٌ آيٕصاٌ غٛش اٚشاَی، 1381گهّ داسی ، يُٛژِ : )

 ، ساٚضَی فشُْگی دس ثٛشٔد ، 2، ج دٔسِ يقذيبرٙو (، آيٕصػ صثبٌ فبسعی ) آصفب(  1991:(، ٚذ هللا ثًشِ 

  يشاخغ انكزشَٔٛك ٔ اُٚزشَٛزٙ :    

 ی ( اص دسط أل رب دسط ؽؾىآيٕصػ صثبٌ فبسعفٛهًٓبٖ آيٕصؽٙ ) 
 

IX.
 

  يقشساد ٔ عٛبعزٓب٘ الصو االخشا دس كٕسط رسصٛهٙ. 
 پظ اص ثبصگؾذ ثّ يقشساد داَؾگبِ، عٛبعزٓب٘ ػًٕيٙ اٍٚ كٕسط رسصٛهٙ ثؾشذ صٚش اعذ:  

 عٛبعذ زضٕس فؼبنٛزٓب٘ آيٕصؽٙ:    .1

 % اص خهغبد رسصٛهٙ يٕظف اعذ، دس غٛش اٍٚ صٕسد يسشٔو يٛؾٕد .  75داَؾدٕ ثّ زضٕس  -

اعزبد كٕسط رسصٛهٙ گضاسؽٙ دسثبسِ زضٕس ٔ غٛجذ داَؾدٕ ثّ گشِٔ اسائّ يٛذْذ ٔ دس صٕسد غٛجذ داَؾدٕ  -

  : اص ؽشكذ دسآصيٌٕ يسشٔو يٛؾٕد.25دس خهغبد ثّ يٛبَگٍٛ 

 دٚش سعٛذٌ :     .2
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دقٛقّ عّ ثبس دس رشو دٚش ثّ كالط يٛشعذ ثّ أ اخبصِ دادِ يٛؾٕد كّ دس كالط  15 دس صٕسرٙ كّ داَؾدٕ ثًذد  -

اعزبد كٕسط ثّ أ ْؾذاس ؽفٕ٘ يٛذْذ ٔ دس صٕسد  گش دٚش کشدٌ أ ثٛؾزش اص عّ ثبس ثبؽذ ،زضٕس پٛذاكُذ، ا

  َبفشيبَٙ، اص ٔسٔد ثّ كالط يسشٔو يٛؾٕد.

 كُزشل ايزسبَبد:   .3

  

دقٛقّ اص ؽشٔع آصيٌٕ يٛبٌ رشو، اعزبد كٕسط زق داسد ثّ أ اخبصِ دْذ رب  30ؾدٕ ثًذد دس صٕسد ربخٛش داَ -

 ٔاسد ؽٕد.  

دس صٕسد ػذو زضٕس داَؾدٕ دس آصيٌٕ يٛبٌ رشو، اعزبد كٕسط زق داسد ساِ يُبعجٙ ثشا٘ زم اٍٚ يؾكم   -

 اَزخبة ٔاخشا كُذ.   

 پبٚبٌ رشو زق يؾبسكذ ثّ أ اخبصِ دادِ ًَٛؾٕد.   دقٛقّ اص ؽشٔع آصيٌٕ 02دس صٕسد ربخٛش داَؾدٕ ثًذد  -

  دس صٕسد ػذو زضٕس داَؾدٕ دس آصيٌٕ پبٚبٌ رشو يقشساد ساخغ ثّ عٛغزى آصيٌٕ دس داَؾكذِ اخشا يٛؾٕد .  -

 

 ركهٛفٓب ٔ پشٔژْٓب:    .4

 اعزبد كٕسط دس آغبص رشو َٕع ركهٛفٓب ٔ صيبٌ رسٕٚم آٌ يؾخص يٛكُذ.   -

 ساد ٔ ؽشاٚظ اَدبو ركهٛفٓب رٕضٛر يٛذْذ .  اعزبد كٕسط يقش -

  دس صٕسد دٚشكشدٌ داَؾدٕ ثشا٘ رسٕٚم ركهٛفٓب اص صيبٌ يؾخص، اص ًَشح ركهٛف يسشٔو يٛؾٕد.  -

 :   تقلب .5

دس صٕسد ثبثذ ؽذٌ رقهت داَؾدٕ دس آصيٌٕ يٛبَٙ ٚب پبٚبَٙ يقشساد ٔؽشاٚظ يؼبَٔذ ايٕس داَؾدٕٚٙ اخشا  -

 يٛؾٕد .  

  صٕسد ثبثذ ؽذٌ رقهت ٚب َقم دس ركهٛفٓب ٔ پشٔژِ ْب اص ًَشح آٌ ركهٛف يسشٔو يٛؾٕد.دس  -

 خؼم ْٕٚذ:    .6

دس صٕسد ٔخٕد ؽخص خؼهٙ كّ ْٕٚذ داَؾدٕٚٙ سا ثشا٘ اَدبو آصيٌٕ ثدب٘ أ خؼم يٛكُذ، يقشساد ٔٚژح آٌ  -

 اخشا يٛؾٕد .

 يقشساد ٔ ؽشاٚظ دٚگش:    .1

دس عخُشاَٛٓب ٔ آصيبٚؾٓب ٚب رسٕٚم ركهٛفٓب اص طشٚق اُٚزشَذ، عبٚزٓب ٔپٛبو سعبَٓٓب٘ اعزفبد اص رهفُٓب٘ ًْشاِ 

 اخزًبػٙ يًُٕع يٛجبؽذ.  
 

  :انهدُخ اإلؽشافٛخ

 انزٕقٛغ انصفخ انٕظٛفٛخ االعى و

  َبئت انؼًٛذ نهذساعبد انؼهٛب  د/ ػجبط يطٓش 1

  يشكض انزطٕٚش   ٔضًبٌ اندٕدح ػًٛذَبئت  أ.و.د/ أزًذ يدبْذ 2

  َبئت سئٛظ اندبيؼخ نهؾئٌٕ األكبدًٚٛخ أ.د/ إثشاْٛى انًطبع 3
 

 1ؽُٛذٌ ٔيكبنًّ يؾخصبد ٔطشذ سٚض٘ كٕسط رسصٛهٙ 

 اطالػبد اص اعزبد كٕسط رسصٛهٙ :: 
 اعى أ . أيخ انكشٚى يسًذ ٚسٛٗ انزاسزٙ  / ْفزگبَّ(3عبػزٓب٘ يطبنؼّ دسكزبثخبَّ )

 ؽُجّپُح 
چٓبس 

 ؽُجّ
 عّ ؽُجّ

دٔ 

 ؽُجّ

ٚك 

 ؽُجّ
 صثبٌ داَؾكذِ  ؽُجّ

يكبٌ ٔؽًبسح 

 رهفٍ  

    √  Karima_persian@hotmail.com  
 اًٚٛم

 

mailto:Karima_persian@hotmail.com
mailto:Karima_persian@hotmail.com
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 اطالػبد ػًٕيٙ اص كٕسط رسصٛهٙ :
 1ؽُٛذٌ ٔيكبنًّ   اعى كٕسط رسصٛهٙ: 

 DR 26  رسصٛهٙ:كذ كٕسط  

  عبػذ پزٚش٘ كٕسط رسصٛهٙ: 

 عبػذ  
 خًغ

 رًشٍٚ ػًهٙ عًُٛبس  نكچش

3    3 

  رشو أل -عطر ٚكى   عطر ٔ رشو رسصٛهٙ : 

  َذاسد  دسعٓب٘ يٕسد َٛبص قجهٙ اٍٚ كٕسط 

 دسک يطهت خٕاَذٌ - 2دعزٕس   دسعٓب٘ ًْشاْٙ اٍٚ كٕسط 

  كبسؽُبعٙ صثبٌ ٔادثٛبد فبسعٙ  رسصٛهٙ:َبو ثشَبيّ كّ ؽبيم اٍٚ كٕسط  

  صثبٌ فبسعٙ   صثبٌ رذسٚظ كٕسط: 

 ثخؼ صثبٌ فبسعی –داَؾکذِ صثبَٓب   يكبٌ رذسٚظ كٕسط:  
 

 رٕصٛف كٕسط رسصٛهٙ: .

ْذف اٍٚ ٔازذ دسعی ، رقٕٚذ يٓبسد صسجذ كشدٌ داَؾدٕ ٔآؽُبٚی أ ثّ سٔػ ْبی رهفع  خًالد عبدِ ٔ چگَٕگی عبخزٍ 

ْبی يخزهف دس صثبٌ فبسعی اعذ . اص طشٚق ٚبد دادٌ يطبنت گفزبسی ثب ثٓشِ گٛشی اص ٔعبٚم ٔاثضاسْبی کًک آيٕصؽی  گفزگٕ

يبَُذ َٕاس صٕری ، فٛهى ، رصٕٚش ،  ٔگٕػ دادٌ ثّ کالعٓبی رذسٚظ ٔرًشُٚبد ؽُٛذاسی رب ثزٕاَذ اٍٚ خًالد ٔگفزگْٕب عبدِ سا 

ثّ کبس ثجشد ًْچٍُٛ ٔظبٚف ٔرًشُٚٓبی خٕد اَدبو دْذ .اٍٚ ٔازذ دسعی ثب دسط  ثّ دسعزی رهفع  کُذ ؛ ٔدس صَذگی سٔصيشِ

 ٔ دسک يطهت خٕاَذٌ ًْشاِ يی ؽٕد . 2دعزٕس 
 

 دعزبٔسدْب٘ آيٕصؽٙ يُظٕس اص كٕسط رسصٛهٙ:

 رٕضٛر دْذ ذاسیِ ؽُٛدٔخًالد عب ژگبٌسا اص يؼُب٘ ٔافٓى آگبْٙ ٔ -1

 ٔپٛبو يٕسد َظش اص يزٍ ؽُٛذاسی ثشداؽذ کُذ  ، يٛبٌ خًالد  ٔگفُگٕ ْبی عبدِ  ؽُٛذاسی رؾخٛص ثذْذ  -2

 گفُگْٕبی عبدِ ثشای ثٓشِ گٛشی دس خبْبی ػًٕيی ثغبصد -3

 ثّ گفزگْٕب ثشای رقٕٚذ يٓبسد صسجذ كشدٌ، گٕػ دْذ .  -4

 بعخ رًشُٚبد ثُٕٚغذٔاژگبٌ  ٔخًالد ؽُٛذاسی  سا ثّ صثبٌ دسعذ ٔعبدِ  دس پ -5

 ثب دٚگشاٌ ثّ خًالد ٔگفزگْٕبی عبدِ صسجذ کُذ   -6

 گفزگْٕبی عبدِ سا دس خبْبی ػًٕيی ثّ کبس يی ثشد -7

، ثّ اخشا صَذگی سٔصيشِ آَچّ سا اص طشٚق يزٍ ْبی ؽُٛذاسی آيٕخزّ اعذ ثشای رقٕٚذ يٓبسد عخٍ گفزٍ ٔگٕػ دادٌ دس  -8

 ثگزاسد .
 

 يٕضٕػٓب٘ كٕسط رسصٛهٙ:
 كبسكشد َظش٘:  

 عبػذ فؼهٙ   ْفزّ يٕضٕػٓب٘ سٚض ٔرفصٛهٙ   يٕضٕػٓب٘ كٕسط   سدٚف

 3 1 دسآيذ دسعٓبی ؽُٛذاسی ٔيکبنًّ  يزُٓب٘ ؽُٛذاس٘  1

 3 2 زخذ اٚشاٌ+ رًشُٚٓبی ؽُٛذاسی ٔيكبنًّپبٚأنٍٛ  يزٍ أل  2

 3 3 ؽٓش رٓشاٌ+ رًشُٚٓبی ؽُٛذاسی ٔيكبنًّ دٔو  يزٍ  3

 3 4 + رًشُٚٓبی ؽُٛذاسی ٔيكبنًّداَؾگبِ رٓشاٌ يزٍ عٕو  4

 يزٍ چٓبسو  5
يشاکض آيٕصػ صثبٌ فبسعٙ + رًشُٚٓبی ؽُٛذاسی 

 ٔيكبنًّ 
5 3 

 3 6 ثشج آصادٖ + رًشُٚٓبی ؽُٛذاسی ٔيكبنًّ پُدى يزٍ  6
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 3 1 + رًشُٚٓبی ؽُٛذاسی ٔيكبنًّپبسک يهذ يزٍ ؽؾى  7

 - 8 ايزسبٌ يٛبٌ رشو   ايزسبٌ يٛبٌ رشو  8

 3 9 + رًشُٚٓبی ؽُٛذاسی ٔيكبنًّؽت ٚهذا  يزٍ ْفزى  9

 3 11 + رًشُٚٓبی ؽُٛذاسی ٔيكبنًّثبصاس رٓشاٌ  يزٍ ْؾزى 10

 3 11 ثًٛبسعزبٌ يٛالد+ رًشُٚٓبی ؽُٛذاسی ٔيكبنًّ يزٍ َٓى 11

 3 12 ايبو صادِ صبنر + رًشُٚٓبی ؽُٛذاسی ٔيكبنًّ يزٍ دْى 12

 3 13 + رًشُٚٓبی ؽُٛذاسی ٔيكبنًّی رٕچبل قهّ  ٚبصدْى يزٍ 13

14 
+ رًشُٚٓبی ؽُٛذاسی اعزبداٌ صثبٌ ٔادثٛبد فبسعی يزٍ دٔاصدْى

 ٔيكبنًّ
14 3 

 3 15 ثبَک يهی + رًشُٚٓبی ؽُٛذاسی ٔيكبنًّ يزٍ عٛضدْى 15

 - 16  پبٚبَی ايزسبٌ  پبٚبٌ رشوايزسبٌ  16

 48 16 خًغ كم ْفزّ ٔعبػزٓب 

 كبسكشد ػًهٙ:    )دس صٕسد ٔخٕد(                                           دٔو:
آصيبٚؼ )يٕضٕػبد( ػًهٙ 
 

 

 دعزبٔسدْب٘ آيٕصؽٙ   عبػذ فؼهٙ رؼذاد ْفزٓٓب   آصيبٚؼ ػًهٙ    سدٚف 

     

     

    خًغ كم ْفزّ ْب ٔ عبػزٓب  

 

 ساْجشد رذسٚظ   
 كالط دسعی

 ٔفؼبنٛذ ْب دس کالطرًشٍٚ ْب 

 گٕػ دادٌ ثّ رًشٍٚ ْب٘ صٚش َظش اعزبد

 عخ دٔ خبَجّ پشعؼ ٔپب

 رقهٛذ دس رهفع

 اساّٚ ْب٘ رٕضٛسی ٚب آصيبٚؾگبِ صثبٌ

 كبس دس گشِٔ داَؾدٕٚبٌ صٚش َظش اعزبد

 رًشُٚبد كًكی ثشای رقٕٚذ يٓبسد داَؾدٕ
 

 فؼبنٛزٓب، ٔظبٚف ٔركهٛفٓب:   .
 ًَشِ ْفزّ فؼبنٛذ/ ركهٛف   سدٚف

 2 11دٔو رب  اص ْفزّ   دٌ صسٛر کهًبد زفع ٔرهفع كش 1

 2 11رب  5 اص ْفزّ   عبخزٍ خًالد ٔگفزگْٕبی عبدِ 2

 2 11دٔو رب  اص ْفزّ   ی کّ يی ؽُٕدَٕؽزٍ كهًبر 3

 2 11دٔو رب  اص ْفزّ   اَدبو رًشٍٚ ْبی ؽُٛذاسی 4

 2 11رب دٔو  اص ْفزّ   پبعخ ثّ پشعؼ ْب ٔرًشٍٚ ْبی کالعی 5
 

 اسصٚبثٙ ٚبدگٛش٘/آيٕصؽٙ:  

 ًَشِ ْفزّ فؼبنٛذ اسصٚبثٙ سدٚف
يٛبَگٍٛ َغجذ ثّ ًَشِ 

 اسصٚبثٙ پبٚبَٙ  
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 10 % 10 ًّْ زضٕس ٔيؾبسكذ   

 10 % 10 ًّْ ركهٛف ْب 

 20 % 20 8 آصيٌٕ َٛى رشو   .3

 60% 60 16 آصيٌٕ پبٚبٌ رشو   .4

  100 %100 

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

 ، ؽٕسای گغزشػ صثبٌ ٔادثٛبد فبسعی، رٓشاٌ  2پبٚزخذ اٚشاٌ ،ج ِ.ػ ( ، صثبٌ فبسع1381ٗ صفبس يقذو ، ازًذ:)

 يُبثغ كًكٙ

 ، رٓشاٌاَزؾبساد يٓشآسيٍٛ ِ.ػ(، دسک يطهت ؽُٛذاسی ٔٚژِ ی صثبٌ آيٕصاٌ غٛش اٚشاَی، 1381گهّ داسی ، يُٛژِ : )

 ، ساٚضَی فشُْگی دس ثٛشٔد ، 2، ج دٔسِ يقذيبرٙو (، آيٕصػ صثبٌ فبسعی ) آصفب(  1991:(، ٚذ هللا ثًشِ 

  يشاخغ انكزشَٔٛك ٔ اُٚزشَٛزٙ :    

 ی ( اص دسط أل رب دسط ؽؾىفٛهًٓبٖ آيٕصؽٙ ) آيٕصػ صثبٌ فبسع
 

IX.
 

  يقشساد ٔ عٛبعزٓب٘ الصو االخشا دس كٕسط رسصٛهٙ. 
 پظ اص ثبصگؾذ ثّ يقشساد داَؾگبِ، عٛبعزٓب٘ ػًٕيٙ اٍٚ كٕسط رسصٛهٙ ثؾشذ صٚش اعذ:  

 عٛبعذ زضٕس فؼبنٛزٓب٘ آيٕصؽٙ:    .1

 % اص خهغبد رسصٛهٙ يٕظف اعذ، دس غٛش اٍٚ صٕسد يسشٔو يٛؾٕد .  75داَؾدٕ ثّ زضٕس  -

سائّ يٛذْذ ٔ دس صٕسد غٛجذ داَؾدٕ اعزبد كٕسط رسصٛهٙ گضاسؽٙ دسثبسِ زضٕس ٔ غٛجذ داَؾدٕ ثّ گشِٔ ا -

  : اص ؽشكذ دسآصيٌٕ يسشٔو يٛؾٕد.25دس خهغبد ثّ يٛبَگٍٛ 

 دٚش سعٛذٌ :     .2

دقٛقّ عّ ثبس دس رشو دٚش ثّ كالط يٛشعذ ثّ أ اخبصِ دادِ يٛؾٕد كّ دس كالط  15 دس صٕسرٙ كّ داَؾدٕ ثًذد  -

اعزبد كٕسط ثّ أ ْؾذاس ؽفٕ٘ يٛذْذ ٔ دس صٕسد گش دٚش کشدٌ أ ثٛؾزش اص عّ ثبس ثبؽذ ، زضٕس پٛذاكُذ، ا

  َبفشيبَٙ، اص ٔسٔد ثّ كالط يسشٔو يٛؾٕد.

 كُزشل ايزسبَبد:   .3

دقٛقّ اص ؽشٔع آصيٌٕ يٛبٌ رشو، اعزبد كٕسط زق داسد ثّ أ اخبصِ دْذ رب  30دس صٕسد ربخٛش داَؾدٕ ثًذد  -

 ٔاسد ؽٕد.  

دس صٕسد ػذو زضٕس داَؾدٕ دس آصيٌٕ يٛبٌ رشو، اعزبد كٕسط زق داسد ساِ يُبعجٙ ثشا٘ زم اٍٚ يؾكم   -

 اَزخبة ٔاخشا كُذ.   

 دقٛقّ اص ؽشٔع آصيٌٕ پبٚبٌ رشو زق يؾبسكذ ثّ أ اخبصِ دادِ ًَٛؾٕد.   02دس صٕسد ربخٛش داَؾدٕ ثًذد  -

  يقشساد ساخغ ثّ عٛغزى  آصيٌٕ دس داَؾكذِ اخشا يٛؾٕد . دس صٕسد ػذو زضٕس داَؾدٕ دس آصيٌٕ پبٚبٌ رشو  -

 

 ركهٛفٓب ٔ پشٔژْٓب:    .4

 اعزبد كٕسط دس آغبص رشو َٕع ركهٛفٓب ٔ صيبٌ رسٕٚم آٌ يؾخص يٛكُذ.   -

 اعزبد كٕسط يقشساد ٔ ؽشاٚظ اَدبو ركهٛفٓب رٕضٛر يٛذْذ .   -

  دس صٕسد دٚشكشدٌ داَؾدٕ ثشا٘ رسٕٚم ركهٛفٓب اص صيبٌ يؾخص، اص ًَشح ركهٛف يسشٔو يٛؾٕد.  -

 

 :   تقلب .5

دس صٕسد ثبثذ ؽذٌ رقهت داَؾدٕ دس آصيٌٕ يٛبَٙ ٚب پبٚبَٙ يقشساد ٔؽشاٚظ يؼبَٔذ ايٕس داَؾدٕٚٙ اخشا  -

 يٛؾٕد .  
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  ْب اص ًَشح آٌ ركهٛف يسشٔو يٛؾٕد. دس صٕسد ثبثذ ؽذٌ رقهت ٚب َقم دس ركهٛفٓب ٔ پشٔژِ -

 

 خؼم ْٕٚذ:    .6

دس صٕسد ٔخٕد ؽخص خؼهٙ كّ ْٕٚذ داَؾدٕٚٙ سا ثشا٘ اَدبو آصيٌٕ ثدب٘ أ خؼم يٛكُذ، يقشساد ٔٚژح آٌ  -

 اخشا يٛؾٕد .

 يقشساد ٔ ؽشاٚظ دٚگش:    .1

اعزفبد اص رهفُٓب٘ ًْشاِ دس عخُشاَٛٓب ٔ آصيبٚؾٓب ٚب رسٕٚم ركهٛفٓب اص طشٚق اُٚزشَذ، عبٚزٓب ٔپٛبو سعبَٓٓب٘ 

 اخزًبػٙ يًُٕع يٛجبؽذ.  
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