
 هسيطيت اهَض آهَظقي 

آييي ًبهِ آهَظقي زٍضُ ّبي وبضزاًي،    
 وبضقٌبؾي پيَؾتِ ٍ ًبپيَؾتِ



 

تؼاریف سیز در آیین نامه های کلیه مقاطغ تحصیلی بصورت یکسان پذیزفته شده و حسب مقطغ مزبوط مورد 

 .استناد می باشد و جشء الینفک آیین نامه ها بوده و هز نوع تغییز و تفسیز مغایز با آن مجاس نیست

 

 

ًِيطٍي تطثيت وِ ذَز انلي ٍؽيفِ ثط فالٍُ وِ ذسهبتي ٍ پػٍّكي آهَظقي، اؾت اي هَؾؿ  

 ذسهبت اضائِ ٍ پػٍّف آهَظـ، اًدبم ثِ اؾت، پعقىي گطٍُ هرتلف ّبي ضزُ زض اًؿبًي

 .ًوبيس هي فول اضخبؿ ًْبيي هطوع فٌَاى ثِ اهَض ايي زض ٍ اًس پطزاذتِ زضهبًي ٍ ثْساقتي

قَز هي تكىيل زيگط زاًكىسُ زٍ حسالل ٍ پعقىي فلَم زاًكىسُ اظ پعقىي فلَم زاًكگبُ ّط. 

 

 

 :پششکی ػلوم دانشگاه



 

 ثط فالٍُ وِ اؾت هؿتملي ذسهبت ٍ پػٍّكي آهَظقي، هَؾؿِ پعقىي فلَم زاًكىسُ

 ثِ اؾت، پعقىي گطٍُ هرتلف ّبي ضزُ زض اًؿبًي ًيطٍي تطثيت وِ ذَز انلي ٍؽيفِ

 ثِ اهَض ايي زض ٍ پطزاذتِ زضهبًي ٍ ثْساقتي ذسهبت اضائِ ٍ پػٍّف آهَظـ، اًدبم

 .ًوبيس هي فول ,اضخبؿ ًْبيي هطوع فٌَاى

 

 

 .قَز هي تكىيل آهَظقي گطٍُ ؾِ حسالل اظ وِ اؾت زاًكگبُ يه اظ ٍاحسي زاًكىسُ 

 .ثْساقت زاًكىسُ ٍ زاًساًپعقىي زاًكىسُ پعقىي، زاًكىسُ هبًٌس

 

 



 

 ِهَؾؿِ آهَظـ فبلي اؾت وِ اظ تدوـ گطٍّْبي آهَظقي زض ؾغح وبضزاًي ضقت

ّبي گطٍُ پعقىي تكىيل هي گطزز ٍ اهىبًبت ٍ تدْيعات الظم ثطاي اضائِ آهَظـ 

 .ضقتِ ّبي تحهيلي زض آى زايط اؾت

 

 

 ٍ هَؾؿِ زض آهَظـ فبلي يه هفَْم فبم اؾت وِ ثِ ّط يه اظ هطاوع آهَظـ فبلي

پػٍّكي وِ ثب هدَظ ضؾوي اظ ٍظاضت فلَم، تحميمبت ٍ فٌبٍضي يب ٍظاضت ثْساقت، 

 .زضهبى ٍ آهَظـ پعقىي تبؾيؽ قسُ ثبقس اعالق هي گطزز

 

 



ُيه يب ٍ ضقتِ يه ثب اضتجبط زض زضهبًي ذسهبت اضئِ يب ٍ پػٍّف ٍ آهَظـ زاض فْس 

 .خطاحي گطٍُ ٍ فيعيَلَغي گطٍُ ثْساقت، گطٍُ هثل .ثبقس هي قبذِ

 

 

 

زاٍعلجبى زاًكگبّْب، ثِ ٍضٍز ؾطاؾطي اهتحبًبت زض وكَض آهَظـ ؾٌدف ؾبظهبى 

 ايي اظ يه ّط وِ وٌس هي تمؿين ذبل گطٍّْبي ثِ اًتربثي ّبي ضقتِ حؿت ثط ضا

 .قَز هي ًبهيسُ آهَظقي گطٍُ ّب، گطٍُ

 

 

 



 زض وِ ضقتِ يه زض ٍاثؿتِ ّن ثِ ٍ هٌؿدن ٍ ّوبٌّگ اؾت زضٍؾي هدوَفِ تحهيلي زٍضُ

  ثِ ؾطاًدبم تب قَز هي اضائِ زاًكدَ ثِ هقيي ظهبى هست يه زض ٍ ذبل ًؾبم چْبضچَة

 آهَظـ ًؾبم زض تحهيلي ّبي زٍضُ .قَز هٌدط زاًكگبّي هطؾَم هساضن اظ يىي زضيبفت

 .قًَس هي اضائِ ظيط تحهيلي همبعـ زض ايطاى پعقىي فلَم فبلي

 (فَق زيپلن)وبضزاًي 
 پيَؾتِ ٍ ًبپيَؾتِ  ( ليؿبًؽ)وبضقٌبؾي 

  ًبپيَؾتِ  ( فَق ليؿبًؽ)وبضقٌبؾي اضقس 

  زوتطي فوَهي 

  زوتطي ترههي(Ph.D) 
  (زؾتيبضي)ترههي ثبليٌي 
 فَق ترهم 

 

زٍضُ تحهيلي 



هٌؾَض اظ ازاضُ آهَظـ يه ٍاحس ازاضي زض يه زاًكىسُ يب زاًكگبُ اؾت وِ ّوِ اهَض 

آهَظقي هطثَط ثِ زاًكدَيبى اظ لجيل ًبم ًَيؿي، اًتربة ٍاحس، اًدبم اهتحبًبت، 

 .خوـ آٍضي ًوطات ٍ افالم ًتبيح ضا ثطفْسُ زاضز

 

 

 

ّط فضَ ّيبت فلوي وِ هؿئَليت تسضيؽ زضٍؼ ًؾطي يب فولي ضا ثط فْسُ زاضز اؾتبز 

 .ًبهيسُ هي قَز

 

:ازاضُ آهَظـ   

: اؾتبز  



  ٍ فٌي پبيِ، فلَم اًؿبًي، فلَم پعقىي، فلَم) فلوي گطٍّْبي فطفي ققت اظ يىي 

  هَضَفبت زيگط اظ ٍ هكرم وبهال هَضَؿ لحبػ اظ وِ اؾت (ٌّط ٍ وكبٍضظي هٌْسؾي،

  زضٍؼ هتوبيع ضقتِ زٍ زض .اًدبهس هي هكرم وبضآيي يه ثِ حسالل ٍ ثَزُ هتوبيع

 .وٌس تدبٍظ (فوَهي زضٍؼ احتؿبة ثسٍى) ٍاحسّب ول زضنس 30 اظ ًجبيس هكتطن

 

 

 

 اذتالف .قَز هي ًبهيسُ گطايف ثبقس، ترهم يه ثط ًبؽط وِ ضقتِ يه ققت اظ ّطيه

  ول زضنس 30 اظ ٍ ووتط ٍاحسّب ول زضنس 7 اظ ًجبيس ضقتِ يه اظ گطايف زٍ زض زضٍؼ

 .ثبقس ثيكتط (فوَهي زضٍؼ احتؿبة ثسٍى) ٍاحسّب

 

:ضقتِ   

:گطايف   



اظ ٍ (ضقتِ ترههي ٍ پبيِ) اذتهبني ٍ فوَهي زضٍؼ ثِ هحتَي، لحبػ اظ زاًكگبّي زضٍؼ 

 لعٍم فسم يب لعٍم خٌجِ اظ ٍ هؿتمل ٍ (ًيبظ پيف) پيَؾتِ زضٍؼ ثِ يىسيگط ثب اضتجبط ًؾط

 فولي، ًؾطي، زضٍؼ ثِ تسضيؽ، ٍ تقلين ًحَُ لحبػ اظ ٍ اذتيبضي ٍ اخجبضي زضٍؼ ثِ اًتربة

 .قَز هي تمؿين فطنِ زض وبضٍضظي وبضآهَظي، فولي، -ًؾطي فولي، ٍ ًؾطي

  دروسی که به صورت نظری و عملی نوشته می شوند مستقل از یکدیگر تدریس می شوند
 .و هر یک کد جداگانه و نمره جداگانه دارند

عملی نوشته می شوند یک درس محسوب شده و کد   -دروسی که به صورت نظری
 .مشترک و نمره مشترک دارند

 

 

:زضٍؼ   



  ثط آًبى فطٌّگي ثيٌف ٍ ضقس ٍ زاًكدَيبى فوَهي اعالفبت ثِ ثركيسى تَؾقِ هٌؾَض ثِ وِ اؾت زضٍؾي

  ثطاي زضٍؼ ايي .قَز هي فطضِ فلوي ضٍقْبي ثب آقٌبيي ًيع ٍ اؾالهي فمبيس ٍ هقبضف ٍ فطٌّگ اؾبؼ

  ًبپيَؾتِ ٍ پيَؾتِ وبضقٌبؾي وبضزاًي، تحهيلي همبعـ زض پعقىي فلَم ّبي ضقتِ توبهي زاًكدَيبى وليِ

 .اؾت العاهي فوَهي زوتطي ّبي زٍضُ ٍ

 

 

 

 

 

 :زضٍؼ پبيِ ٍ زضٍؼ ترههي ضقتِ ثِ قطح ظيط تمؿين هي قَز: ايي زضٍؼ ثِ زٍ زؾتِ

زضٍؾي اؾت وِ ثطاي آهبزُ ًوَزى زاًكدَ، تَؾقِ اعالفبت ٍ تمَيت ثٌيِ ٍ ثيٌف فلوي ٍي ٍ 

 .زضن ثْتط زضٍؼ ترههي ضقتِ فطضِ هي قَز

زضٍؾي اؾت وِ نطفب ثِ هٌؾَض ايدبز ٍ افعايف وبضآيي ّبي فلوي ٍ فولي يه ضقتِ  

 .تسضيؽ هي قَز

 

 

:زضٍؼ فوَهي  

:زضٍؼ اذتهبني  



زض نَضتي وِ زاًكدَ زضٍؾي ضا زض همغـ لجلي ًگصضاًسُ ثبقس هَؽف اؾت اضبفِ ثط ٍاحسّبي زضؾي همطض، 

ثِ تكريم گطٍُ آهَظقي ٍ هغبثك ثطًبهِ آهَظقي هطثَط آى زضٍؼ ضا ثِ فٌَاى زضٍؼ خجطاًي  

 .ثگصضاًس

 

 
 

زضٍؾي اؾت وِ فبضك التحهيل قسى زاًكدَ هٌَط ثِ گصضاًسى آًْبؾت ٍ ثب زضٍؼ زيگط لبثل تقَيض ًوي 
 .ثبقس

 
 

 

زضٍؾي اؾت وِ ثب تَخِ ثِ همطضات ٍ ثطًبهِ ّبي آهَظقي هيتَاى آًْب ضا اظ هيبى هدوَفِ اي اظ زضٍؼ  

 .اًتربة وطز

 ِزضٍؾي اؾت وِ گصضاًسى آًْب ثطاي گطفتي زضؼ زيگط ضطٍضي اؾت(پيف ًيبظ)زضٍؼ پيَؾت. 

زضٍؼ اذتيبضي ًوي تَاًٌس پيف ًيبظ ثبقٌس. زضٍؼ خجطاًي يب اخجبضي هي تَاًٌس پيف ًيبظ ثبقٌس. 

 

:زضٍؼ خجطاًي   

:زضٍؼ اخجبضي  

:زضٍؼ اذتيبضي  



يب زضؼ گصضاًسى يب اًتربة ثِ هٌَط آًْب اًتربة وِ اؾت زضٍؾي  

 .ًيؿت زيگطي زضؾْبي

قَز هي اضائِ زضؼ والؼ زض وِ اؾت زضٍؾي. 

يب ثبليٌي هْبضتْبي هطوع ٍ آظهبيكگبُ وبضگبُ، زض وِ اؾت زضٍؾي  

 .قَز هي اضائِ زاًكىسُ زض هطثَط ثركْبي

 



 ثيوبضؾتبى، زضهبًگبُ، هطاوع ذسهبت )زضٍؾي اؾت وِ زض هحيظ وبض ٍالقي

ثطاي ( هطوع هْبضتْبي ثبليٌي )ٍ يب زض هحيظ قجيِ ؾبظي قسُ ( زضهبًي

 .آهَظـ هْبضتْبي فولي اضائِ هي قَز

 زضٍؾي اؾت وِ زض هحيظ وبض ٍالقي ٍ ثطاي وؿت تؿلظ ثط هْبضتْبي فولي

 .اضائِ هي قَز

 زضٍؾي اؾت وِ ثب ّسف آهَظـ هْبضتْبي فولي زض فطنِ اضائِ ذسهبت

 .ثْساقتي زضهبًي اضائِ هي قَز

 



شزایط ورود و نام نویسی 

شزایط ورود 



قطايظ ٍضٍز ثِ زٍضُ ّبي وبضزاًي،وبضقٌبؾي پيَؾتِ ٍ وبضقٌبؾي    

 : ًبپيَؾتِ، افن اظ زٍضُ ّبي ضٍظاًِ ٍ قجبًِ ثِ قطح ظيط اؾت

 .پصيطفتِ قسى زض آظهَى ٍضٍزي 

ثطذَضزاضي اظ ؾالهت تي ٍ ضٍاى ثط اؾبؼ ضَاثظ قَضاي فبلي   

 .ثطًبهِ ضيعي فلَم پعقىي

هدبظ ثَزى ثِ تحهيل اظ ًؾط لَاًيي ٍ همطضات خبضي وكَض ٍ   

زاقتي قطايظ فوَهي ٍضٍز ثِ آهَظـ فبلي، ثطاثط ههَثبت قَضاي  

 .فبلي اًمالة فطٌّگي

 



  گَاّيٌبهِ يب ٍ (لسين ًؾبم ) هتَؾغِ زٍضُ پبيبى گَّيٌبهِ زاقتي 

  هَضز وكَض، اظ ذبضج يب زاذل اظ (خسيس ًؾبم) زاًكگبّي پيف زٍضُ

  آهَظـ خسيس ًؾبم ثِ تَخِ ثب) پطٍضـ ٍ آهَظـ ٍظاضت تبييس

 ههَثبت هغبثك) حَظٍي ّبي آهَظـ ثطاي آى ثطاثط يب (هتَؾغِ

  ثطاي وبضزاًي زٍضُ گَاّيٌبهِ زاقتي يب ٍ (فطٌّگي اًمالة فبلي قَضاي

  فلَم، ٍظاضت تبييس ثِ هَضز حؿت وِ ًبپيَؾتِ وبضقٌبؾي زٍضُ ثِ ٍضٍز

  ضؾيسُ پعقىي آهَظـ ٍ زضهبى ثْساقت، ٍظاضت يب فٌبٍضي ٍ تحميمبت

 .ثبقس

 



ؾپطزى تقْس ذسهت ثط اؾبؼ ضَاثظ لبًَى آهَظـ ضايگبى يب پطزاذت قْطيِ هغبثك  

 .تقطفِ ٍ همطضاتي وِ اظ عطيك هطاخـ شيطثظ نبزض هي قَز

 چٌبًچِ زاًكدَ ثب تَخِ ثِ ضَاثظ افالم قسُ زض زفتطچِ آظهَى ؾطاؾطي ؾبظهبى ؾٌدف

آهَظـ وكَض اظ ؾالهت خؿوي ٍ ضٍاًي الظم ثطاي ضقتِ پصيطفتِ قسُ ثطذَضزاض ًجبقس، ثط 

 .اؾبؼ ًؾط قَضاي پعقىي زاًكگبُ اخبظُ تحهيل زض ضقتِ افالم قسُ ضا ًساضز

  اضائِ تبييسيِ تحهيلي زٍضُ هتَؾغِ ًؾبم لسين يب پيف زاًكگبّي ًؾبم خسيس زض ظهبى ثجت ًبم

ٍ حساوثط تب پبيبى ًيوؿبل اٍل تحهيلي ٍ اضائِ انل گَاّيٌبهِ پبيبى زٍضُ هتَؾغِ يب انل 

 .گَاّيٌبهِ زٍضُ پيف زاًكگبّي حساوثط تب يه ؾبل ثقس اظ ثجت ًبم اٍليِ العاهي اؾت

 



پطزاذت قْطيِ، زاًف آهَذتگبى ضا اظ اًدبم زيگط تقْسات لبًًَي ذبل هقبف ًوي   

 .وٌس

زض هَضز زاًكدَيبى قجبًِ ثِ ٌّگبم ًبم ًَيؿي زض ّط ًيوؿبل تحهيلي، پطزاذت قْطيِ  

ثِ زٍ نَضت ثبثت ٍ هتغيط، ثطاثط ضَاثظ هطثَط، فالٍُ ثط ضفبيت ؾبيط قطايظ العاهي 

 .اؾت

چٌبًچِ زاًكدَي زٍضُ ضٍظاًِ ثسٍى اضازُ قرهي ٍ ثِ زليل هكىالت زاًكگبُ ثِ زٍضُ  

 .قجبًِ هقطفي گطزز اظ پطزاذت ّط گًَِ قْطيِ افن اظ ثبثت ٍ هتغيط هقبف ذَاّس ثَز

 

 



  تَؾظ وِ ّبيي هْلت زض هَؽفٌس ٍضٍزي، آظهَى قسگبى پصيطفتِ

  ًبم ثطاي قَز هي افالم زاًكگبُ يب وكَض آهَظـ ؾٌدف ؾبظهبى

  هطاخقِ فسم ًوبيٌس، هطاخقِ شيطثظ زاًكگبُ ثِ ٍاحس اًتربة ٍ ًَيؿي

  ًتبيح افالم اظ پؽ تحهيلي ًيوؿبل ًرؿتيي زض ًَيؿي ًبم ثطاي

 .قس ذَاّس تلمي تحهيل اظ اًهطاف آظهَى،

 

:ًبم ًَيؿي    



  ٍ تحهيل ازاهِ ثطاي وٌس، هي افالم زاًكگبُ وِ ظهبًي زض تحهيلي ًيوؿبل ّط زض اؾت هَؽف زاًكدَ  

 ًيوؿبل يه زض ًَيؿي ًبم ثطاي زاًكدَ هطاخقِ فسم وٌس، هطاخقِ آهَظـ ازاضُ ثِ ٍاحس اًتربة

 .قس ذَاّس اذطاج زاًكدَ ٍ اؾت تحهيل تطن هٌعلِ ثِ هَخِ فصض ٍ اعالؿ ثسٍى

 

 حساوثط ضا آى زاليل ثبيس زاًس هي هَخِ ضا ذَز تحهيل تطن زاًكدَ وِ اؾتثٌبئي هَاضز زض

 هَخِ تبييس نَضت زض زّس، اضائِ آهَظـ ازاضُ ثِ هىتَة ثهَضت ًيوؿبل ّوبى پبيبى اظ لجل هبُ يه

 هحؿَة ٍي تحهيل هدبظ هست خعٍ ًيوؿبل آى زاًكگبُ، آهَظقي قَضاي تَؾظ تحهيل تطن ثَزى

 .قَز هي نبزض ًيوؿبل آى ثطاي تحهيلي هطذهي ٍ
 

 ًوبيس زضيبفت ضا ذَز تحهيلي هساضن ثرَاّس چٌبًچِ ًوَزُ، تحهيل تطن وِ زاًكدَيي

 .ًوبيس فول ذَز تحهيل زٍضاى لبًًَي تقْسات وليِ ثِ اؾت هَؽف



 ثيف ضقتِ ّط زض ٍ ضقتِ يه اظ ثيف زض تحهيل ازاهِ ٍ ًَيؿي ًبم حك ظهبى يه زض زاًكدَ

 ضا قجبًِ ٍ ضٍاًِ زٍلتي، غيط يب زٍلتي اظ افن زاًكگبُ چٌس يب يه زض گطايف يه اظ

  همطضات اخطاي حؿي ثط ًؾبضت وويتِ تكريم ثِ ترلف، نَضت زض .زاقت ًرَاّس

  ؾَاثك ٍ هحطٍم اًتربثي ّبي ضقتِ اظ يىي زض تحهيل ازاهِ اظ هتجَؿ ٍظاضت آهَظقي

  ثِ هطثَط ّبي ّعيٌِ وليِ اؾت هَؽف حبل ايي زض زاًكدَ ٍ قَز هي افالم ثبعل ٍي

 .ثپطزاظز شيطثظ زاًكگبُ ثِ قسُ تقييي ّبي تقطفِ هغبثك ضا قسُ حصف ضقتِ

 ٍ ًبهِ آئيي تبثـ ٍ هؿتثٌي هبزُ ايي قوَل اظ (زضذكبى اؾتقسازّبي) هوتبظ زاًكدَيبى

 .ثبقٌس هي ذَز ثِ هطثَط ضَاثظ

 



 

 

 

 

نظام آموسشی 



 ٍاحس زضؾي      

 .اؾت ٍاحسي ًؾبم ثط هجتٌي وكَض ّبي زاًكگبُ توبم زض آهَظـ

 ٍ قَز هي ؾٌديسُ زضؼ آى ٍاحسّبي تقساز ثب زضؼ ّط اضظـ ٍاحسي، ًؾبم زض

 .اؾت هحسٍز زضؼ ّوبى ثِ زضؼ، يه زض زاًكدَ لجَلي فسم يب لجَلي

  نَضت ثِ تطتيت ثِ آى هفبز وِ اؾت زضؾي هيعاى يب همساض زضؾي، ٍاحس ّط

  وبضآهَظي ٍ وبضگبّي ؾبفت، 34 آظهبيكگبّي يب فولي ؾبفت، 17 ًؾطي

 ًيوؿبل يه عَل زض ؾبفت، 51 فطنِ زض وبضآهَظي ٍ هيساًي فوليبت يب

 ضيعي ثطًبهِ فبلي قَضاي ههَة ثطًبهِ عجك ،تبثؿتبًي زٍضُ يب تحهيلي

 پطٍغُ اخطاي هست ّؿتٌس پطٍغُ زاضاي وِ ّبيي ضقتِ هَضز زض .قَز هي تسضيؽ

 .قَز هي  تقييي هطثَط اؾتبز تَؾظ آى ٍاحس ثب هتٌبؾت ًيوؿبل يه زض



 ٍ قطايظ زاقتي ٍ ضطٍضت نَضت زض ٍ تحهيلي ًيوؿبل زٍ اظ هطوت تحهيلي ؾبل ّط

 زٍضُ ّط ٍ ّفتِ 17 قبهل تحهيلي ًيوؿبل ّط آهَظـ هست .اؾت تبثؿتبًي زٍضُ يه اهىبًبت

 .اؾت 5 هبزُ هفبز ضفبيت ثب آهَظـ ّفتِ 6 قبهل تبثؿتبًي

 .قَز ًوي هحؿَة آهَظـ هست خعٍ تبثؿتبًي زٍضُ پبيبى يب ًيوؿبل پبيبى اهتحبًبت هست عَل

  17 عَل زض هطثَط اؾتبز حضَض اهىبى فسم عجيقي، ثاليبي ٍلَؿ قبهل ضطٍضي، ٍ اؾتثٌبيي هَاضز زض

  هي زاًكگبُ، آهَظقي قَضاي هَافمت ٍ هطثَط زاًكىسُ پيكٌْبز ثِ لجيل، ايي اظ هَاضزي ٍ اؾتبز ثيوبضي ّفتِ،

 اذص ضا زضؾْب يب زضؼ آى وِ زاًكدَيبًي وليِ خْت ّفتِ 17 اظ تط وَتبُ هستي زض ضا زضؾْبيي يب زضؼ تَاى

 ًبهِ آييي ايي 5 هبزُ زض همطض هيعاى اظ زضؾي ٍاحس ّط ؾبفبت هدوَؿ ايٌىِ ثط هكطٍط ًوَز، تسضيؽ اًس وطزُ

 .اؾت العاهي زضؾي ٍاحس ّط ؾبفبت هغبثك والؾْب وليِ زض قطوت ٍ ًكَز ووتط

 

 ؾبل تحهيلي



توبم زاًكگبّْب ٍ زاًكىسُ ّبي فلَم پعقىي هَؽفٌس ثطًبهِ ّبي زضؾي ههَة 

 .قَضاي فبلي ثطًبهِ ضيعي ضا اخطا ًوبيٌس

 

 زض زاًكدَيبى تحهيلي ثطًبهِ تٌؾين ًيبظّب، پيف ضفبيت ثب زضٍؼ تطتيت

 يه زض خسيس هغبلت عطح ٍ هَاز ضيع وطزى خبثدب ٍ تسضيؽ ضٍـ زٍضُ، عَل

 .اؾت پعقىي فلَم ّبي زاًكىسُ ٍ ّب زاًكگبُ فْسُ ثط هٌبثـ اًتربة ٍ زضؼ

 حسٍز اذتيبضات زاًكگبُ زض هَضز ثطًبهِ زضؾي

 



  آهَظقي ثطًبهِ ثِ تَخِ ثب تَاًٌس هي هويعُ ّيبت زاضاي زاًكگبّْبي    

  هطتجظ فولي زضٍؼ اظ تقسازي هطثَط گطٍُ تكريم ثِ ٍ ضقتِ ّط زض

  زٌّس، اضائِ زاًكدَيبى ثِ اذتيبضي زضٍؼ فٌَاى ثِ ٍ تقييي ضا ضقتِ ثب

  هدبظ ؾمف اظ ضقتِ ّط زض زٍضُ عَل ٍ ٍاحسّب تقساز آًىِ ثِ هكطٍط

 .ًىٌس تدبٍظ ًبهِ آييي ايي زض

 

 زضٍؼ اذتيبضي 



  تبئيس ٍ آهَظقي گطٍُ تكريم ثِ لعٍم نَضت زض هيتَاًٌس ّب زاًكگبُ

 ؾبفت 20 تب وبضقٌبؾي ّبي اظزٍضُ ضقتِ ّط زض زاًكگبُ، ٍ زاًكىسُ

  فٌَاى ثِ ؾبفت 10 تب ًبپيَؾتِ وبضقٌبؾي ٍ وبضزاًي ّبي زٍضُ زض ٍ

  ايي زض .ثيفعايٌس زٍضُ عَل زض ضقتِ، تسضيؽ ؾبفبت ثِ توطيي حل

 .قَز ًوي زضؼ ّط ٍاحس افعايف هَخت ؾبفت افعايف

 

 ؾبفبت حل توطيي

   



ٍاحسّبي زضؾي ٍ عَل هست تحهيل  

 وبضزاًي ٍ وبضقٌبؾي پيَؾتِ ٍ ًبپيَؾتِ

 

 



 گطٍُ تحهيلي ّبي زٍضُ اظ يه ّط گصضاًسى ثطاي الظم زضؾي ٍاحسّبي تقساز     

 ثِ پعقىي فلَم ضيعي ثطًبهِ فبلي قَضاي ههَة ّبي ثطًبهِ ؾطفهل ثطاثط پعقىي،

   :اؾت ظيط قطح
 

 

  ٍاحسّب تقساز 



 ٍاحس 20 تب حساوثط ٍ 12 حسالل تحهيلي ًيوؿبل ّط زض ضٍظاًِ زٍضُ زاًكدَي ّط   

 .وٌس اًتربة ثبيس ضا ٍاحس 18 حساوثط ٍ 10 حسالل قجبًِ زٍضُ زاًكدَي ٍ زضؾي

 

 ثبقس 17 حسالل تحهيلي ًيوؿبل يه زض زاًكدَ ًوطات ول هيبًگيي وِ نَضتي زض

 زضؾي ٍاحس 24 تب حساوثط  ثقس ًيوؿبل زض زاًكىسُ، هَافمت ٍ ضاٌّوب اؾتبز ًؾط ثب هيتَاًس

 20 تب حساوثط هيتَاًس ثبقس قطايظ ايي زاضاي وِ قجبًِ زٍضُ زاًكدَي .وٌس اًتربة ضا

   .وٌس اًتربة ضا زضؾي ٍاحس
 

  حسالل اًتربة قطط ضفبيت اظ زاًكدَ فطنِ زض وبضآهَظي اظ لجلي ًيوؿبل زض
 .اؾت هقبف قجبًِ زٍضُ زض ٍاحس 10 ٍ ضٍظاًِ زٍضُ زض ٍاحس 12

 

 .اؾت زضؾي ٍاحس 6 حساوثط تبثؿتبًي زضٍُ زض اًتربثي ٍاحسّبي تقساز
 



 .ثبقس ًوي هدبظ فطنِ زض وبضآهَظي ثب ّوطاُ زضؾي ٍاحس اذص

 

 حساوثط اذص زاًكگبُ آهَظقي قَضاي تبييس ثِ ٍ ضطٍضت نَضت زض

 ّوچٌيي .اؾت پصيط اهىبى فطنِ زض وبضآهَظي ثب ّوطاُ فوَهي زضؼ يه

 آى لجال ٍ ثبقس زاقتِ ثبليوبًسُ تئَضي زضؼ يه تٌْب زاًكدَ وِ نَضتي زض

  آى اهتحبى زض ٍليىي زاقتِ حضَض هطثَط والؾْبي زض ٍ ًوَزُ اذص ضا زضؼ

 تبئيس ٍ زاًكگبُ ًؾط ثب ثبقس، ًىطزُ وؿت لجَلي ًوطُ يب ٍ ًىطزُ قطوت زضؼ

 ٍ اذص فطنِ زض وبضآهَظي ثب ّوطاُ ضا زضؼ آى تَاًس هي هطثَط اؾتبز

 .ثگصضاًس اؾتبز ثِ هقطفي عطيك اظ تطم عَل زض ضا آى اهتحبى



 ثقس ًيوؿبل زض گطفت هطزٍزي ًوطُ اؾتبز ثِ هقطفي زضؼ زض زاًكدَ چٌبًچِ    

 لجَلي ًوطُ وؿت ٍ هطثَط والؼ زض قطوت ٍ زضؼ آى هدسز اًتربة ثِ هلعم

 .اؾت
 

  ضٍظاًِ زٍضُ زاًكدَي فطنِ زض وبضآهَظي اظ لجل ًيوؿبل زض وِ هَاضزي زض

 ثبلي زضؾي ٍاحس 20 حساوثط قجبًِ زٍضُ زاًكدَي ٍ زضؾي ٍاحس 24 حساوثط

   زاًكىسُ ًؾط ثب ثبقس ًكسُ هكطٍط لجل ًيوؿبل زض وِ نَضتي زض ثبقس زاقتِ

 .ًوبيس اًتربة ًيوؿبل آى زض ضا ٍاحسّب وليِ تَاًس هي

 



 ّبي زٍضُ زض زاًكگبّْب ٍضٍزي ؾطاؾطي آظهَى قسگبى پصيطفتِ اظ زؾتِ آى

 وِ تحهيلي ّبي ضقتِ ّوِ ًبپيَؾتِ وبضقٌبؾي ٍ پيَؾتِ وبضقٌبؾي وبضزاًي،

 ثِ زضؼ چٌس يب يه زض ٍضٍزي آظهَى زض آًْب اهتحبًي هَاز ذبم ًوطُ

 ثبقس، ووتط هقيٌي ًهبة حس اظ پصيطًسُ، زاًكگبُ آهَظقي قَضاي تكريم

 ثقٌَاى وٌس هي تقييي زاًكگبُ آى وِ ضا زضٍؾي ضقتِ، ًيبظ حؿت هَؽفٌس

 زض ههَة ثطًبهِ زض هٌسضج زضٍؼ ثط فالٍُ زاًكگبّي ًيبظ پيف زضٍؼ

 .ثگصضاًٌس تحهيلي ًيوؿبل زٍهيي يب اٍليي

 

 زضٍؼ پيف ًيبظ زاًكگبّي  

   



 ظهبى ٍ اضائِ ًحَُ هَاز، ضيع ٍاحس، تقساز زضؼ، ًَؿ تقييي
 زاًكگبُ آهَظقي قَضاي فْسُ ثط زاًكگبّي ًيبظ پيف زضٍؼ تسضيؽ

 .اؾت آهَظقي گطٍّْبي پيكٌْبز اؾبؼ ثط ٍ پصيطًسُ

  آظهَى ًتبيح افالم اظ پؽ وكَض، آهَظـ ؾٌدف ؾبظهبى
  اظ يه ّط زض ضا آًْب ذبم ًوطُ ثط هكتول قسگبى، پصيطفتِ وبضًبهِ ٍضٍزي،

 .زٌّس هي لطاض شيطثظ زاًكگبّْبي اذتيبض زض اهتحبًي هَاز

 زض آًْب، اخطاي چگًَگي ٍ زاًكگبّي ًيبظ پيف زضٍؼ اضائِ
 زض احتؿبة زاًكدَ، وبضًبهِ زض ًوطات ثجت خولِ اظ لحبػ ّط اظ زاًكگبّْب

 زضٍؼ هبًٌس زاًكدَ ًوطات ول هيبًيگ ٍ هكطٍعي ٍ ًيوؿبل پبيبى هيبًگيي
 .اؾت فبلي آهَظـ همطضات تبثـ ٍ زاًكگبّي پيف

 اظ ٍاحس 8 حسالل وِ زاًكدَيبًي تحهيل زٍضُ عَل حساوثط ثِ
  تحهيلي ًيوؿبل يه حساوثط ثبقٌس، گصضاًسُ ضا زاًكگبّي ًيبظ پيف زضٍؼ
 .قَز هي افعٍزُ



 

  پيَؾتِ وبضقٌبؾي ٍ وبضزاًي ّبي زٍضُ زض تحهيل هدبظ هست حساوثط  

  زٍضُ زض ٍ ؾبل 6 ضٍظاًِ پيَؾتِ وبضقٌبؾي زٍضُ زض ٍ ؾبل 3 ضٍظاًِ

  زاًكدَ وِ نَضتي زض .اؾت ؾبل 7 ٍ ؾبل 5/3 تطتيت ثِ قجبًِ ّبي

 هَافمت ثب تحهيل هدبظ هست حساوثط زض ضا زٍضُ ٍاحسّبي ًتَاًس

 .قَز هي اذطاج هطثَط زاًكگبُ اظ ثگصضاًس

 

 عَل زٍضُ

 

   



 ٍ غيبة حضَض

 

 



 غيجت ؾبفبت ٍ اؾت العاهي زضؼ ّط ثِ هطثَط خلؿبت توبم زض زاًكدَ حضَض

 ٍ وبضآهَظي ٍ اظ آظهبيكگبّي ٍ فولي ،  اظ ًؾطي زضؼ ّط زض زاًكدَ

  غيط زض وٌس، تدبٍظ ًجبيس زضؼ آى ؾبفبت هدوَؿ  اظ فطنِ زض وبضآهَظي

  .قَز هي هحؿَة نفط زضؼ آى زض زاًكدَ ًوطُ نَضت ايي

 

 حضَض زض خلؿبت زضؼ

 

 

   



  هدبظ نَضتي زض ،15 هبزُ زض قسُ هكرم ؾمف تب زضؼ خلؿبت زض غيجت    
  .قَز قٌبذتِ هَخِ هطثَعِ اؾتب تكريم ٍ هؿتٌسات اضائِ ثب وِ ثَز ذَاّس

  تبييس ثب ٍ اؾتبز فْسُ ثط (غيطهَخِ يب هَخِ) زاًكدَ غيجت ثب ثطذَضز ًحَُ
   .ثَز ذَاّس زاًكىسُ

  زض قسُ تقييي هيعاى اظ اظ ثيف زضؼ ّط زض زاًكدَ غيجت وِ نَضتي زض 
  هَخِ زاًكگبُ آهَظقي قَضاي تكريم ثب اٍ غيجت ٍلي ثبقس 15 هبزُ

 حسالل ضفبيت حبل ايي زض .قَز هي حصف زضؼ آى قَز، زازُ تكريم
  ًيوؿبل ّط زض قجبًِ زٍضُ ثطاي ٍاحس 10 ٍ ضٍظاًِ زٍضُ ثطاي ٍاحس 12

  ؾٌَات خعٍ وبهل ًيوؿبل يه فٌَاى ثِ هصوَض ًيوؿبل ٍلي .ًيؿت العاهي
 .قَز هي هحؿَة زاًكدَ تحهيلي

 



  نفط ًوطُ گطفتي هٌعلِ ثِ زضؼ ّط اهتحبى زض هَخِ غيط غيجت      

  زضؼ ّط اهتحبى زض هَخِ غيجت ٍ اؾت زضؼ آى اهتحبى زض

  زض غيجت ثَزى هَخِ تكريم .گطزز هي زضؼ آى حصف هَخت

 .اؾت زاًكگبُ آهَظقي قَضاي فْسُ ثط اهتحبى خلؿِ
 

 غيجت زض اهتحبى

 

 

 



  زٍ اظ ووتط هْلتي زض فمظ تحهيلي، ًيوؿبل ّط زض تَاًس هي زاًكدَ
 اذص زيگط زضؼ زٍ حساوثط تحهيلي ًيوؿبل قطٍؿ اظ پؽ ّفتِ

 ذَز قسُ اذص زضؼ زٍ يب حصف ضا ذَز قسُ اذص زضؼ زٍ يب ًوبيس
  ٍاحسّبي تقساز آًىِ ثط هكطٍط ًوبيس، خبثدب زيگط زضؼ زٍ ثب ضا

 .ًىٌس تدبٍظ همطض حس اظ ٍي قسُ اذص

  ٍ حصف زليل ثِ زضؼ ّط اٍل ّفتِ زٍ خلؿبت زض غيجت
  خعٍ آهس، پيف نَضت زض ٍ ًيؿت هدبظ زيگط زليل ّط ثِ يب ٍ اضبفِ

  (15 هبزُ زض قسُ تقييي هيعاى) زاًكدَيبى هدبظ غيجت حساوثط
 .قس ذَاّس اخطا هصوَض هبزُ هفبز ٍ هحبؾجِ

 .ًيؿت پصيط اهىبى تبثؿتبًي زٍضُ زض اضبفِ ٍ حصف
 

 حصف ٍ اضبفِ

 

 

 

 



 ًيوؿبل پبيبى ثِ ّفتِ 5 تب هيتَاًس زاًكدَ اضغطاض، نَضت زض

  گطٍُ تبييس ثب ضا ذَز ًؾطي زضؾْبي اظ يىي فمظ هبًسُ، تحهيلي

 زاًكدَ غيجت اٍال آًىِ ثط هكطٍط وٌس، حصف هطثَط آهَظقي

  ثبًيبً ٍ ًجبقس زضؼ آى ؾبفبت هدوَؿ  اظ ثيف زضؼ آى زض

  زض ٍ ضٍظاًِ زٍضُ زض ٍاحس 12 اظ ٍي ثبليوبًسُ ٍاحسّبي تقساز

 .ًكَز ووتط قجبًِ زٍضُ

 



 پبيبى اهتحبًبت قطٍؿ اظ لجل تب حساوثط ًيوؿبل، يه زض قسُ اذص ّبي زضؼ وليِ حصف   

 زاًكگبُ، آهَظقي قَضاي تكريم ثِ ثٌب وِ اؾت هدبظ نَضتي زض تٌْب ًيوؿبل  آى

 ثطاي ًيوؿبل آى نَضت ايي زض .ًجبقس ًيوؿبل آى زض تحهيل ازاهِ ثِ لبزض زاًكدَ

 زض هطذهي ايي هحبؾجِ فسم يب هحبؾجِ . قس ذَاّس هحؿَة تحهيلي هطذهي زاًكدَ

 .اؾت زاًكگبُ آهَظقي قَضاي فْسُ ثِ زاًكدَ تحهيل هدبظ ؾٌَات
 

  اظ لجل تب حساوثط تبثؿتبًي زضٍُ زض قسُ اذص ّبي زضؼ وليِ حصف

 .اؾت پصيط اهىبى زاًكگبُ آهَظقي قَضاي تبييس يب زٍضُ آى اهتحبًبت قطٍؿ



 اضظيبثي

 پيكطفت تحهيلي زاًكدَ 

 

 

 



 فقبليت ٍ حضَض هيعاى اؾبؼ ثط زضؼ ّط زض زاًكدَ پيكطفت اضظيبثي

  ٍ ًيوؿبل ثيي اهتحبًبت ًتبيح ٍ آهَظقي فقبليتْبي اًدبم والؼ، زض

  زاًكدَ اضظيبثي هطخـ زضؼ ّط اؾتبز ٍ گيطز هي نَضت ًيوؿبل پبيبى

 .اؾت زضؼ آى زض

 ًؾطي زضؼ ّط ثطاي ًيوؿبل پبيبى وتجي اهتحبى ثطگعاضي

 .اؾت العاهي

 هقيبضّبي اضظيبثي 

 

 

 

 

 



  زض وبضآهَظي ٍ وبضآهَظي ٍاحسّبي زض زاًكدَ تحهيلي پيكطفت اضظيبثي

  :قَز هي اًدبم ظيط هَاضز ثِ تَخِ ثب فطنِ

 ثب ضاثغِ حؿي ٍ زاًكدَيي قئَى حفؼ ٍ اي حطفِ ٍ اؾالهي اذالق ضفبيت 
 .هطثَط ٍاحس وبضوٌبى ٍ هطاخقيي ٍ ثيوبضاى

 .ٍلت توبم ٍ هطتٌت حضَض 

 .هطثَط ٍاحس ضَاثظ عجك هحَلِ اهَض اًدبم زض هؿئَليت احؿبؼ ٍ زلت 

 زض وبضآهَظي ٍ وبضآهَظي ٍاحسّبي اظ زاًكدَ گيطي ثْطُ ٍ هْبضت افعايف 
 .فطنِ

 . الظم ًوطُ وؿت ٍ ٍاحسّب پبيبًي اهتحبًبت زض قطوت

 



  هٌسضج هفبز اؾبؼ ثط زاًكدَ تحهيلي پيكطفت  اضظيبثي ًتيدِ   

 ًوطات ٍ قَز هي تقييي ًوطُ نَضت ثِ 21 ٍ 20 هبزُ زض

  هكرم ثيؿت تب نفط ثيي فسزي نَضت ثِ زضؼ ّط زض زاًكدَ

 .قَز هي

 



  ٍ وبضآهَظي ٍ 10 آظهبيكگبّي ٍ ًؾطي زضؼ ّط زض لجَلي ًوطُ حسالل   

 زض قَز، هطزٍز اخجبضي زضٍؼ اظ ّطيه زض وِ زاًكدَيي .ثبقس هي 12 فطنِ زض وبضآهَظي

 ثجت زاًكدَ وبضًبهِ زض ضزي ٍ لجَلي اظ افن زضٍؼ وليِ ًوطات حبل ايي ثب اؾت آى تىطاض ثِ هلعم فطنت، اٍليي

 .قَز هي هٌؾَض ول هيبًگيي ٍ هطثَط ًيوؿبل هيبًگيي هحبؾِ زض ٍ

  زضٍؼ خسٍل اظ تَاًس هي زضؼ آى خبي ثِ قَز، هطزٍز اذتيبضي زضؼ يه زض زاًكدَيي اگط    

 زض ضزي ٍ لجَلي اظ افن زضٍؼ وليِ ًوطات حبل ايي ثب وٌس، اًتربة ضا زيگطي زضؼ ههَة، ثطًبهِ زض اذتيبضي

 .قَز هي هٌؾَض ول هيبًگيي ٍ هطثَط ًيوؿبل هيبًيگي هحبؾجِ زض ٍ ثجت زاًكدَ وبضًبهِ

 هحؿَة زضؼ يه وِ فولي -ًؾطي زضٍؼ ًوطُ اهب زاضًس هؿتمل ًوطُ فولي ٍ ًؾطي زضٍؼ اظ يه ّط   

 لؿوت زٍ هقسل وِ نَضتي زض .اؾت وسام ّط ضطايت ثِ تَخِ ثب ٍ فولي ٍ ًؾطي لؿوت زٍ هقسل قًَس، هي

  ثبيس لؿوت زٍ ّط ثبقس ضؾيسُ 10 ثِ هقسل چٌس ّط ثبقس ووتط 8 اظ آًْب اظ يىي يب ٍ ًطؾس 10 ثِ فولي ٍ ًؾطي

 .قَز تىطاض هدسزاً

 



 ههَة، آهَظقي ثطًبهِ زض وِ زضٍؾي ٍ فطنِ زض وبضآهَظي ًوطُ اؾتثٌبيي هَاضز زض   

 آهَظقي گطٍُ تبييس ٍ اؾتبز تكريم ثِ وِ نَضتي زض قًَس هي اضائِ پطٍغُ ثب تَام

 .گطزز هي تلمي ًبتوبم ًجبقس هيؿط تحهيلي ًيوؿبل يه عَل زض آًْب تىويل ثِ هطثَط

 اؾت ثسيْي .گطزز تجسيل لغقي ًوطُ ثِ ثقس ًيوؿبل پبيبى تب حساوثط ثبيس ًبتوبم ًوطُ

 .اؾت ًوَزُ اذص ضا ٍاحس زاًكدَ وِ ثَز ذَاّس ًيوؿبلي زض ًبتوبم ًوطُ ثجت

 



 افالم اظ پؽ ضٍظ 3 تب حساوثط تَاًس هي زاًكدَ آهَظـ، تَؾظ ًوطُ افالم اظ پؽ    

  نَضت الظم ضؾيسگي تب وٌس افالم زاًكىسُ آهَظـ ثِ وتجب ضا ذَز افتطاضبت ًتبيح

 .پصيطز

 زاًكدَيبى ًوطات اؾت هَؽف زاًكگبُ ّط زض شيطثظ ٍاحس يب زاًكىسُ ّط آهَظـ ازاضُ   

  ثِ ضؾيسگي اظ ثقس ٍ ًيوؿبل ّط اهتحبى آذطيي ثطگعاضي اظ پؽ ّفتِ زٍ تب حساوثط ضا

 .ًوبيس تؿلين زاًكگبُ ول آهَظـ ثِ احتوبلي اقتجبّبت ضفـ ٍ زاًكدَيبى افتطاضبت

ُاؾت تغييط لبثل غيط زاًكگبُ قىل آهَظ ثِ افالم اظ پؽ ًوط. 

 

 افالم ًوطات  

   

 

 

 

 

 



 اٍ ًوطات ول هيبًگيي ٍ ًيوؿبل آى زض زاًكدَ ًوطات هيبًگيي تحهيلي ًيوؿبل ّط پبيبى زض

 زاًكدَ ًوطات ول هيبًگيي ًيع تحهيلي زٍضُ پبيبى زض ٍ هحبؾجِ ًيوؿبل آى پبيبى تب

 .قَز هي ثجت ٍي وبضًبهِ زض ٍ هحبؾجِ
 

 قَز هي ضطة زضؼ آى ًوطُ زض زضؼ ّط ٍاحسّبي تقساز ًوطات، هيبًگيي هحبؾجِ ثطاي

  هطزٍزي يب لجَلي ًوطُ آًْب ثطاي زاًكدَ وِ ٍاحسّبيي ول تقساز ثط ّب ضطة حبنل هدوَؿ ٍ

 .قَز هي تمؿين اؾت زاقتِ زضيبفت

 زاًكدَ وِ زضٍؾي ًوطات .قَز ًوي هحؿَة تحهيلي ًيوؿبل فٌَاى ثِ تبثؿتبًي، زٍضُ

  .قَز هي هحؿَة زاًكدَ ول هيبًگيي هحبؾجِ زض تٌْب گصضاًس هي تبثؿتبًي زٍضُ زض

 

 هيبًگيي ًوطات  



 غيط زض ثبقس 12 اظ ووتط ًجبيس تحهيلي ًيوؿبل ّيچ زض زاًكدَ ًوطات هيبًگيي  

 .ثَز ذَاّس هكطٍط نَضت ثِ ثقس ًيوؿبل زض زاًكدَ ًَيؿي ًبم نَضت ايي

 ضٍظاًِ زٍضُ ثطاي زاًكگبُ تَؾظ قسُ اضائِ ٍاحسّبي تقساز وِ هَاضزي زض

  ؾٌَات خعٍ ًيوؿبل آى ثبقس ٍاحس 10 اظ ووتط قجبًِ زٍضُ ثطاي ٍ ٍاحس 12 اظ ووتط

  ًيوؿبل فٌَاى ثِ هيبًگيي وؿط نَضت زض ٍليىي قس ًرَاّس هحؿَة زاًكدَ تحهيلي

  ضٍظاًِ زٍضُ زض زاًكدَ هكىالت فلت ثِ وِ هَاضزي زض قس ذَاّس هحبؾجِ هكطٍعي

  خعٍ ًيوؿبل آى ثبقس ٍاحس 10 اظ ووتط قجبًِ زٍضُ زض ٍ ٍاحس 12 اظ ووتط ٍاحسّب تقساز

  ًيع هكطٍعي ًيوؿبل فٌَاى ثِ هيبًگيي وؿط نَضت زض ٍ هحؿَة زاًكدَ تحهيلي ؾٌَات

 .قس ذَاّس هحبؾجِ

 ًبم ًَيؿي هكطٍط

   



 ٍ ٍي ثِ ثبض ّط ضا زاًكدَ ثَزى هكطٍط هَضَؿ اؾت هَؽف زاًكگبُ ّط  

 .ًوبيس ضجظ زاًكدَ پطًٍسُ زض ضا آى اظ ًؿرِ يه ٍ زّس اعالؿ وتجب اٍ اٍليبء

 اعالفي ثي اؽْبض يب ٍ زاًكگبُ عطف اظ ٍي ثِ اذغبض زض لهَض ٍنف ايي ثب

 .ثَز ًرَاّس همطضات اخطاي زض هبًقي اهط ايي اظ زاًكدَ

 



 اظ لجل ًيوؿبل زض حتي وٌس هي ًَيؿي ًبم هكطٍط نَضت ثِ وِ زاًكدَيي

  ضٍظاًِ زٍضُ زض زضؾي ٍاحس 14 اظ ثيف اًتربة حك فطنِ زض وبضآهَظي

 .ًساضز ضا قجبًِ زٍضُ زض زضؾي ٍاحس 12 اظ ثيف ٍ

 تَخِ ثب فطنِ زض وبضآهَظي اظ لجل ًيوؿبل زض اؾتثٌبيي هَاضزي زض

 حس اظ ثيكتط ٍاحس اضائِ زاًكدَ، تحهيلي ؾَاثك ٍ هبًسُ ثبلي ٍاحس تقساز ثِ

 .اؾت زاًكگبُ آهَظقي قَضاي فْسُ ثِ 29 هبزُ هكوَل زاًكدَي ثِ همطض

  18 ٍ ضٍظاًِ زٍضُ زض زضؾي ٍاحس 20 اظ ثيف تقساز ايي نَضت ّط زض

 .ثبقس ًجبيس قجبًِ زٍضُ زض زضؾي ٍاحس

 



  ٍ وبضزاًي ّبي زٍضُ زض زاًكدَ ًوطات هيبًگيي وِ نَضتي زض

  ٍ هتٌبٍة يب هتَالي اظ افن تحهيلي، ًيوؿبل زٍ زض ًبپيَؾتِ وبضقٌبؾي

 ،هتٌبٍة ًيوؿبل 4 يب هتَالي ًيوؿبل ؾِ زض پيَؾتِ وبضقٌبؾي

  تحهيل ازاهِ اظ ثبقس وِ زٍضُ اظ اي هطحلِ ّط زض ثبقس 12 اظ ووتط

 .قَز هي هحطٍم

 

 اذطاج زاًكدَي هكطٍط 



 

 زٍضُ زض تحهيل ازاهِ اظ حس اظ ثيف قسى هكطٍط لحبػ ثِ وِ زاًكدَيي   

  زض تحهيل ازاهِ ثِ توبيل وِ زاًكدَيي يب ٍ قَز هي هحطٍم پيَؾتِ وبضقٌبؾي

 همطضات ٍ لَاًيي هغبثك ٍاحسّب تغجيك اظ پؽ تَاًس هي ًساضز، ضا همغـ آى

 ضَاثظ ؾبيط ضفبيت ثب ٍ تط پبييي همغـ زض ووجَز ٍاحسّبي گصضاًسى ٍ هطثَط

  .قَز التحهيل فبضك ذَز تحهيلي ضقتِ وبضزاًي زٍضُ زض هطثَط،

 

 ًجبقس زايط زاًكگبُ آى زض زاًكدَ ضقتِ تط پبييي همغـ وِ نَضتي زض

 وبضزاًي همغـ وِ زيگطي زاًكگبُ اظ پصيطـ اذص اظ پؽ تَاًس هي زاًكدَ

  هسضن .قَز التحهيل فبضك ٍ زازُ تحهيل ازاهِ اؾت زايط آى زض هطثَط ضقتِ

 .قَز هي نبزض همهس زاًكگبُ تَؾظ زاًكدَ تحهيلي
 



  ٍ ههَة ثطًبهِ تط، پبييي همغـ زض زاًكدَ تحهيلي ضقتِ وِ نَضتي زض      

  يىي ثِ هطثَط آهَظقي گطٍُ ًؾط تَاًسثب هي زاًكدَ ثبقس، ًساقتِ زايط

  زض تط پبييي همغـ زض ذَز تحهيلي ضقتِ ثِ ًعزيه هَخَز ّبي ضقتِ اظ

  ثب ٍاحسّب تغجيك اظ پؽ ٍ زّس ضقتِ تغييط زيگط، زاًكگبُ يب زاًكگبُ آى

  همغـ زض ووجَز ٍاحسّبي گصضاًسى ٍ همطضات هغبثك خسيس ضقتِ ثطًبهِ

  ٍ ٍاحسّب تغجيك وِ اؾت ثسيْي قَز التحهيل فبضك خسيس ضقتِ وبضزاًي

  حساوثط اؾت پصيطًسُ زاًكگبُ آهَظقي گطٍُ فْسُ ثط ووجَز زضٍؼ تقييي

 .ثبقس هي ًيوؿبل يه زيگط زاًكگبُ اظ پصيطـ اذص خْت هدبظ فطنت

 



  تحهيل ازاهِ اظ حس اظ ثيف قسى هكطٍط زليل ثِ وِ زاًكدَيي   

  تحهيل زٍضاى زض وِ تقْساتي لغَ يب اًدبم نَضت زض قَز هي هحطٍم

  ذَز لجَلي ضقتِ اظ غيط ثِ هدسز تحهيل ثطاي تَاًس هي اؾت ؾپطزُ

  هَضز ضقتِ زض لجَلي نَضت زض ٍ  وٌس قطوت ؾطاؾطي آظهَى زض

  ٍاحسّبيي تَاًس هي پصيطًسُ زاًكگبُ .زّس تحهيل ازاهِ ذَز فاللِ

  تغجيك خسيس ضقتِ ثطًبهِ ثب اؾت گصضاًسُ لجلي ضقتِ زض زاًكدَ وِ ضا

 .ثپصيطز ضا آًْب توبم يب ثقضي ًبهِ آييي ايي ضَاثظ عجك ٍ زازُ

 



 هطذهي تحهيلي

 ٍ 

 اًهطاف اظ تحهيل 

 

 

 

 



 وبضقٌبؾي ٍ وبضزاًي ّبي زٍضُ اظ يه ّط زض تحهيلي، ًيوؿبل يه گصضاًسى اظ پؽ تَاًس هي زاًكدَ   

 اظ هتٌبٍة يب هتَالي ًيوؿبل 2 ثطاي پيَؾتِ وبضقٌبؾي زٍضُ زض ٍ ًيوؿبل 1 ثطاي حساوثط ًبپيَؾتِ

 .وٌس اؾتفبزُ تحهيلي هطذهي

حساوثط ًبپيَؾتِ وبضقٌبؾي ٍ وبضزاًي ّبي زٍضُ اظ يه ّط زض تَاًٌس هي قجبًِ زٍضُ زاًكدَيبى  

 اظ ،هتٌبٍة يب هتَالي ًيوؿبل 3 ثطاي حساوثط پيَؾتِ وبضقٌبؾي  ّبي زٍضُ زض ٍ ًيوؿبل 2 ثطاي

 .وٌٌس اؾتفبزُ تحهيلي هطذهي

 هي زاًكگبُ آهَظقي قَضاي ثب تحهيلي ًيوؿبل اٍليي زض زاًكدَ تحهيلي هطذهي ثب هَافمت

 .ثبقس

 .قَز هي هحؿَة زٍضُ ّط زض زاًكدَ تحهيل هدبظ هست حساوثط خعٍ تحهيلي هطذهي هست

 هطذهي تحهيلي 

   



  لجل ّفتِ زٍ حسالل وتجي، نَضت ثِ ثبيس تحهيلي هطذهي تمبضبي  

  آهَظـ ازاضُ ثِ زاًكدَ تَؾظ ًيوؿبل ّط ًَيؿي ًبم قطٍؿ اظ

   .گطزز تؿلين زاًكگبُ
 

 گيطي تهوين قَز اضائِ همطض ظهبى اظ ذبضج تحهيلي هطذهي تمبضبي چٌبًچِ]

 .اؾت زاًكگبُ آهَظقي قَضاي ثقْسُ

 .ثبقس هي زاًكدَ فْسُ ثط تحهيلي هطذهي اظ ًبقي فَالت

 



 پعقىي، فلَم ّبي ضقتِ وليِ زض تحهيل ثِ قبغل ثبضزاض ظى زاًكدَيبى  

 هطذهي ًيوؿبل يه اظ همطضات ٍ ضَاثظ ؾبيط ضفبيت ثب هيتَاًٌس

 .ًوبيٌس اؾتفبزُ تحهيلي ؾٌَات زض احتؿبة ثسٍى ظايوبى،

 ٍ پعقىي قَضاي تبييس ثِ آًْب هَخِ پعقىي فصض ٍ گَاّي وِ زاًكدَيبًي    

  ًيوؿبل يه حساوثط اظ هيتَاًٌس ثبقس ضؾيسُ زاًكگبُ آهَظقي قَضاي

 .ًوبيٌس اؾتفبزُ ؾٌَات زض احتؿبة ثسٍى تحهيلي هطذهي

 



 اظ يىي ّوؿط يب زٍلت وبضوٌبى اظ يىي ّوؿط فٌَاى ثِ وِ زاًكدَيي 

 هي قَز هي افعام وكَض اظ ذبضج ثِ ّوطاُ فٌَاى ثِ ثَضؾيِ زاًكدَيبى

 آهَظقي قَضاي تبييس ٍ تكريم ثِ ٍ ّوؿط هبهَضيت حىن اضائِ ثب تَاًس

 4 تب تحهيل زٍضُ عَل زض هدبظ هطذهي هيعاى اظ اؾتفبزُ ثط فالٍُ زاًكگبُ

 .گطزز هٌس ثْطُ ؾٌَات زض احتؿبة ثسٍى تحهيلي هطذهي اظ ًيع زيگط ؾبل

هطذهي تحهيلي ّوؿط زاًكدَي ثَضؾيِ ٍ  

 ّوؿط وبضوٌبى زٍلت  

  

  



 زضذَاؾت ثبيس ثبقس زاقتِ تحهيل اظ اًهطاف ثِ توبيل وِ زاًكدَيي    

  .ًوبيس تؿلين زاًكىسُ يب زاًكگبُ آهَظـ ازاضُ ثِ قرهب ضا ذَز اًهطاف

  پبيبى اظ لجل هبُ يه تب حساوثط ثبض يه ثطاي فمظ اؾت هدبظ زاًكدَ ايي

  ايي اًمضبي اظ پؽ .ثگيطز پؽ ضا ذَز اًهطاف تمبضبي ًيوؿبل ّوبى

  ازاهِ حك آى اظ پؽ ٍ قَز هي نبزض ٍي تحهيل اظ اًهطاف حىن هْلت

   .ًساضز ضا ضقتِ آى زض تحهيل

 زضيبفت ضا ذَز تحهيلي هساضن ثرَاّس چٌبًچِ تحهيل اظ هٌهطف زاًكدَي

 .ًوبيس فول ذَز تحهيل زٍضاى لبًًَي تقْسات وليِ ثِ اؾت هَؽف ًوبيس
 

 اًهطاف اظ تحهيل

 



 اًتمبل ٍ 

 خبثدبيي

 

 

 

 

 



 زيگط زاًكگبُ ثِ زاًكگبُ يه اظ زاًكدَ تحهيل هحل تغييط هقٌي ثِ اًتمبل

 .اؾت تحهيلي همغـ ّوبى ٍ ضقتِ ّوبى زض

 قطايظ ّوِ زاقتي ثِ هٌَط همهس ٍ هجساء زاًكگبّْبي تَافك ثب زاًكدَ اًتمبل

   :اؾت ظيط

 اًضجبعي ٍ آهَظقي همطضات ًؾط اظ هجساء زاًكگبُ زض هتمبضي تحهيل ازاهِ 

   .ثبقس ثالهبًـ

 هجساء زاًكگبُ زض ضا ذَز آهَظقي زٍضُ اظ ًيوؿبل يه حسالل هتمبضي 

 .ثبقس گصضاًسُ

 اًتمبل



  ًهف حسالل همهس، زاًكگبُ ثطاي زاًكدَ ثبليوبًسُ ٍاحسّبي

 .ثبقس زٍضُ ٍاحسّبي ول

 

 .ثبقس 12 حسالل هتمبضي، قسُ گصضاًسُ زضٍؼ ًوطات هيبًگيي

 

اخطايي زؾتگبّْبي ثِ وِ زاًكدَيبًي تحهيل هحل اًتمبل  

  زؾتگبُ هَافمت افالم ٍ 40 هبزُ قطايظ ضفبيت ثب اًس ؾپطزُ تقْسُ ذبل

 .اؾت پصيط اهىبى شيطثظ اخطايي

 



   :ظيط هَاضز زض خع اؾت هوٌَؿ تْطاى زاًكگبّْبي اظ يه ّط ثِ زاًكدَ اًتمبل

  وِ عَضي ثِ زاًكدَ ذبًَازُ ؾطپطؾت قسى هقلَل يب فَت قْبزت،

 .قَز قٌبذتِ ذبًَازُ وفيل فٌَاى ثِ لبًًَي، هطاخـ تكريم ثِ ٍي
 

  ثِ وِ ًحَي ثِ زاًكدَ هَثط هقلَليت يب القالج نقت ثيوبضي 

 .ًجبقس هؿتمل عَض ثِ ظًسگي ازاهِ ثِ لبزض پعقىي فبلي قَضاي تكريم
 

  اقتغبل يب تحهيل هحل وِ زذتط زاًكدَي زائوي ٍ ضؾوي اظزٍاج

 .شيطثظ هطاخـ تبييس ثِ ثبقس تْطاى زض قَّط

 



 زض زاًكدَ لجَلي اظ ثقس ثبيس هبزُ ايي زض هصوَض هَاضز اظ يه ّط

 .ثبقس گطفتِ نَضت زاًكگبُ

 اؾت ضطٍضي اقتغبل حىن اضائِ زٍلت پيوبًي يب ضؾوي وبضهٌساى ثطاي

 تبييس ثِ ثبيس تْطاى زض اٍ ؾىًَت ٍ اقتغبل گَاّي اؾت آظاز ّوؿط قغل اگط ٍ

 .ثبقس ضؾيسُ اًتؾبهي ًيطٍي يب لبًًَي هطاخـ

  تْطاى زض زذتط زاًكدَي تحهيل هحل چٌبًچِ اؾتثٌبيي هَاضز زض

 زض زذتط تحهيل ضقتِ اگط ثبقس زاًكدَ قْطؾتبى زض ًيع اٍ ّوؿط ٍ ثبقس

 هٌتمل تْطاى ثِ تَاًس هي اٍ ّوؿط ًجبقس، هَخَز ّوؿط تحهيل هحل قْطؾتبى

 .قَز

 .ثطؾس ًيع همهس زاًكگبُ تبييس ثِ ثبيس هصوَض هَاضز اظ يه ّط نحت



 زاًكگبّْبي ثِ (ًَض پيبم) حضَضي غيط زاًكگبّْبي اظ ٍ ضٍظاًِ ثِ قجبًِ ّبي زٍضُ اظ اًتمبل   

 هوٌَؿ زٍلتي زاًكگبّْبي ثِ زٍلتي غيط زاًكگبّْبي اظ ٍ قجبًِ ٍ ضٍظاًِ اظ افن حضَضي

 .اؾت ثالهبًـ هطثَعِ ضَاثظ ضفبيت ٍ همهس ٍ هجساء هَافمت ثب آى فىؽ ثِ اًتمبل ٍلي اؾت

 

 .ثبقس هي ذَز ثِ هطثَط ًبهِ آييي ٍ ضَاثظ تبثـ فلوي ّيبت افضبي فطظًساى اًتمبل

 ٍ زاًكگبّْب ثِ وكَض اظ ذبضج زض تحهيل ثِ قبغل ايطاًي زاًكدَيبى اًتمبل

   .ثبقس هي ذَز ثِ هطثَط ًبهِ آييي ٍ ضَاثظ تبثـ وكَض زاذل فبلي آهَظـ هَؾؿبت

 



 ّفتِ 6 حسالل هَضز، شوط ثب وتجب ضا ذَز اًتمبل زضذَاؾت ثبيس اًتمبل هتمبضي زاًكدَي

 .ًوبيس تؿلين هجساء زاًكگبُ آهَظـ ازاضُ ثِ تحهيلي ًيوؿبل قطٍؿ اظ لجل

 يه ؽطف حساوثط اؾت هَؽف ، قطايظ ٍاخس هتمبضي اًتمبل ثب هَافمت نَضت زض هجساء زاًكگبُ

 زاضز اضؾبل همهس زاًكگبُ ثِ اٍ ًوطات ضيع ٍ زاًكدَ زضذَاؾت ثب ّوطاُ ضا ذَز هَافمت ّفتِ،

 ذَز ًؾط ًَيؿي ًبم قطٍؿ اظ لجل ّفتِ زٍ حسالل اؾت هىلف همهس زاًكگبُ ٍ

 .ًوبيس افالم هجسا زاًكگبُ ثِ ضا

همهس زاًكگبُ ثِ هجساء زاًكگبُ اظ زاًكدَ ؾَاثك وليِ اًتمبل، ثب هَافمت نَضت زض  

 .قَز هي لغـ هجساء زاًكگبُ ثب زاًكدَ اضتجبط ٍ اضؾبل

 



 ثبالتط يب ٍ 12 آًْب ًوطات وِ زاًكدَ قسُ گصضاًسُ ٍاحسّبي اًتمبل، نَضت زض 

 10 اظ ثيكتط ٍ 12 اظ ووتط آًْب ًوطُ وِ ٍاحسّبيي پصيطفتي ٍ قَز هي پصيطفتِ اؾت

 زاًكدَي زضؾي ٍاحسّبي پصيطـ فسم حبل زض .اؾت همهس زاًكگبُ فْسُ ثط اؾت

 زض ضا ذَز ثبليوبًسُ ٍاحسّبي گصضاًسى اهىبى ٍي وِ اؾت هدبظ حسٍزي زض اًتمبلي

 .ثبقس زاقتِ تحهيل هدبظ هست عَل

ضزي يب ٍ لجَلي اظ افن هجساء زاًكگبُ زض زاًكدَ زضؾي ًوطات توبم ٍ 

 ٍ ثجت زاًكدَ وبضًبهِ زض فيٌب هكطٍعي، لحبػ اظ اًتمبلي زاًكدَي آهَظقي ؾَاثك

 .قَز هي هحؿَة اٍ ول هيبًگيي هحبؾجِ زض

 



  نبزض همهس زاًكگبُ تَؾظ اًتمبلي زاًكدَي تحهيل اظ فطاغت هسضن       

  ٍ زاًكدَ قسُ گصضاًسُ ٍاحسّبي تقساز هسضن آى زض ٍ قَز هي

  شوط ثب همهس، ٍ هجصاء زاًكگبّْبي زض قسُ اذص ٍاحسّبي هدوَؿ

 .قَز هي ليس زاًكدَ تحهيلي ؾَاثك ٍ آًْب ًوطات هيبًگيي
 

 .اؾت هدبظ ثبض يه فمظ همغـ، ّط زض تحهيل هست عَل زض زاًكدَ اًتمبل  

 



 گصضاًسى اظ پؽ همهس ٍ هجساء زاًكگبّْبي هَافمت ثب زاًكدَ زٍ خبثدبيي

 ثطاي تحهيل هست عَل زض ظيط قطايظ احطاظ نَضت زض ٍ ًيوؿبل يه حسالل

 .اؾت ثالهبًـ ثبض يه

 همطضات ًؾط اظ هجساء زاًكگبّْبي زض زاًكدَ زٍ ّط تحهيل ازاهِ 

 .ثبقس ثالهبًـ اًضجبعي ٍ آهَظقي

 نَضت ّط زض ٍ ثبقس يىؿبى ثبيس زاًكدَ زٍ ّط تحهيل ثِ ٍضٍز ؾبل 

 ضا زٍضُ ٍاحسّبي اظ %50 اظ ثيف ًجبيس خبثدبيي هتمبضي زاًكدَ زٍ ّط

 .ثبقٌس گصضاًسُ

 خبثدبيي



 تقْس ذبل اخطايي زؾتگبّْبي ثِ وِ زاًكدَيبًي خبثدبيي ثطاي

 هصوَض قطايظ ثط فالٍُ شيطثظ اخطايي زؾتگبُ هَافمت وؿت اًس ؾپطزُ

 .اؾت الطاهي

 

 ثب تحهيلي ؾبل ّط زض ؾطاؾطي آظهَى قسگبى پصيطفتِ خبثدبيي

 ثب هجساء زاًكگبُ زض تحهيلي ًيوؿبل يه گصضاًسى اظ پؽ زضذَاؾت، اضائِ

 .اؾت ثالهبًـ فهل ايي هفبز ضفبيت

 

 تَؾظ اًس قسُ خبثدب وِ زاًكدَيبًي تحهيل اظ فطاغت هسضن

  .قَز هي نبزض همهس زاًكگبُ
 



  اظ ضا خبثدبيي ثِ هطثَط فطم ًؿرِ زٍ ثبيؿتي خبثدبيي هتمبضي زاًكدَي      

  پبًعزّن فبنلِ زض ٍ ًوَزُ تىويل ٍ زضيبفت ذَز تحهيل هحل زاًكگبُ

 .وٌس تؿلين هجساء زاًكگبُ آهَظـ ثِ ؾبل ّط تيطهبُ پبيبى الي

 

  فٌَاى ثِ ضا زاًكگبُ يه هيتَاًس هٌحهطا خبثدبيي هتمبضي زاًكدَي

 .وٌس اًتربة همهس

 اًس قسُ خبثدب يب هٌتمل يىجبض لجال وِ زاًكدَيبًي خبثدبيي تمبضبي

 .قس ًرَاّس پصيطفتِ

 



 تمبضبّبي ثطضؾي ثِ ًؿجت قسُ تقييي هْلت اًمضبي اظ پؽ زاًكگبّْب        

  ثِ ضا قسُ تبئيس تمبضبّبي اظ ًؿرِ يه هَضز حؿت ٍ السام ضؾيسُ

  همهس زاًكگبُ ثِ اًس گصضاًسُ هتمبضيبى وِ ٍاحسّبيي قطح ّوطاُ

 .زاضًس هي اضؾبل

 

گطفت ذَاّس نَضت ؾبل زض ثبض يه هٌحهطا خبثدبيي ٍ  

  زاًكگبُ ثِ هطزازهبُ پبيبى تب حساوثط ثبيؿتي خبثدبيي تمبضبّبي

 .ثبقس ضؾيسُ همهس



 ٍ آهَظقي قَضاي زض ضؾيسُ تمبضبّبي تحهيلي ؾبل ّط قْطيَضهبُ اثتساي اظ    

 ًتبيح ٍ گيطز هي لطاض ثطضؾي هَضز همهس زاًكگبُ زض قَضا آى هٌترت وويتِ يب

 تَؾظ زاًكگبّي تمَين اؾبؼ ثط ًَيؿي ًبم قطٍؿ اظ لجل هتبذصُ تهويوبت

  زاًكدَيبى ثِ عجك آى اظ ٍ هجساء زاًكگبُ ثِ همهس زاًكگبُ آهَظقي هقبٍى

 .گطزز هي افالم شيٌفـ
 

يب ٍ آهَظقي قَضاي تهَيت اظ پؽ هتمبضي زاًكدَيبى خبثدبيي 

 .اؾت االخطا الظم عطفيي ثطاي ٍ لغقي اؾت اهطي قَضا هٌترت وويتِ

 



  ذَز تحهيل هحل تغييط ثِ ًبگطيع هَلت ثغَض زاًكدَ وِ هَاضزي زض    

  زاًكدَي فٌَاى ثِ همهس ٍ هجساء زاًكگبّْبي تَافك ثب هيتَاًس ثبقس

 .زّس تغييط هقيي هست ثطاي هَلت ثغَض ضا ذَز تحهيل هحل هيْوبى
 

ثِ حضَض زاًكگبّْبي اظ ٍ قجبًِ ثِ ضٍظاًِ ّبي زٍضُ اظهيْوبًي 

 هوٌَؿ فىؽ ثط ٍ زٍلتي غيط ثِ زٍلتي زاًكگبّْبي اظ ٍ حضَضي اظ غيط

 .اؾت

 

 زاًكدَي هْوبى



  يه حسالل زاًكدَ وِ اؾت ايي ثط هكطٍط زاًكگبُ يه زض زاًكدَ قسى هيْوبى

 .ثبقس گصضاًسُ هجساء زاًكگبُ زض ضا ذَز تحهيلي ًيوؿبل

 

 زاًكگبُ هَافمت ثب زضؼ چٌس يب يه گصضاًسى ثطاي زاًكگبُ يه زض زاًكدَ قسى هيْوبى

 ٍاحس 10 اظ ووتط هصوَض زضؾي ٍاحسّبي تقساز آًىِ قطط ثِ همهس زاًكگبُ ٍ هجساء

 آى زض همهس ٍ هجساء زاًكگبُ زض زاًكدَ قسُ اذص زضؾي ٍاحسّبي خوـ ٍ ثبقس

 .اؾت ثالهبًـ ًكَز ثيكتط ٍاحس 20 اظ ٍ ووتط ٍاحس 12 اظ ًيوؿبل

 



  وبضقٌبؾي يب ٍ وبضزاًي زٍضُ زض ًيوؿبل يه حساوثط تَاًس هي ضقتِ ّط زض زاًكدَ ّط     

  ثِ ٍلت توبم عَض ثِ زاًكگبُ يه زض پيَؾتِ، وبضقٌبؾي زٍضُ زض ًيوؿبل زٍ ٍ ًبپيَؾتِ

  چِ هيْوبى نَضت ثِ زاًكدَ وِ ٍاحسّبيي حبل ّط زض .وٌس تحهيل هيْوبى نَضت

  ًجبيس اؾت گصضاًسُ زاًكگبُ چٌس يب يه زض زضؼ ته نَضت ثِ چِ ٍ ٍلت توبم ثهَضت

 .وٌس تدبٍظ زٍضُ ٍاحسّبي ول زضنس 40 اظ
 

ثب ثبيس ٍلت توبم نَضت ثِ چِ ٍ زضؼ ته نَضت ثِ چِ زاًكدَ ٍاحس اًتربة  

  زاًكگبُ قطايظ عجك ٍ هجساء زاًكگبُ زض هطثَط آهَظقي گطٍُ اعالؿ

 .ثبقس همهس

 



 زض اٍ وبضًبهِ زض فيٌب گصضاًس هي زاًكگبُ چٌس يب يه زض هيْوبى زاًكدَي وِ ٍاحسّبيي  

 اٍ ول هيبًگيي ٍ ًيوؿبل هيبًگيي هحبؾجِ زض آًْب ًوطات ٍ قَز هي ثجت هجسا زاًكگبُ

 .قس ذَاّس هٌؾَض

 وِ ضا ٍاحسّبيي ٍ ثبقس هي 12 همهس زاًكگبُ زض هْيوبى زاًكدَي لجَلي ًوطُ حسالل

 .ثگصضاًس هدسزا ثبيس اؾت گصضاًسُ 12 اظ ووتط ًوطُ ثب همهس زاًكگبُ زض زاًكدَ

 .قَز هي نبزض هجساء زاًكگبُ تَؾظ هيْوبى زاًكدَي تحهيل اظ فطاغت هسضن

 



 قطايظ زاقتي ثب تَاًس هي پيَؾتِ وبضقٌبؾي ٍ وبضزاًي همغـ زض تحهيل زٍضاى عَل زض زاًكدَ 

   :زّس ضقتِ تغييط زيگط ضقتِ ثِ اي ضقتِ اظ شيطثظ زاًكگبُ هَافمت ٍ ظيط
 

 .ثبقس ثالهبًـ آهَظقي همطضات ًؾط اظ لجلي ضقتِ زض هتمبضي تحهيل ازاهِ 

 .ثبقس گصضاًسُ ضا زٍضُ ٍاحسّبي زٍم يه حساوثط ٍ قكن يه حسالل 

  فطز تطيي پبييي آظهَى ًوطُ اظ زاًكگبُ ثِ ٍضٍز ؾبل زض هتمبضي ٍضٍزي آظهَى ًوطُ 

 .ًجبقس ووتط همهس زاًكگبُ زض ؾبل ّوبى زض تمبضب هَضز ضقتِ ٍ ؾْويِ زض قسُ پصيطفتِ

  زض ًيبظ هَضز زضؾي ٍاحسّبي گصضاًسى اهىبى تحهيل، هدبظ هست حساوثط ثِ تَخِ ثب

 .ثبقس زاقتِ ضا خسيس ضقتِ

 

 تغييط ضقتِ



 .اؾت هوٌَؿ ًبپيَؾتِ وبضقٌبؾي همغـ زض ضقتِ تغييط

 

 ثب زاضًس تقْس ذبل اخطايي زؾتگبّْبي ثِ وِ زاًكدَيبًي ضقتِ تغييط

 پصيط اهىبى شيطثظ اخطايي زؾتگبُ هَافمت افالم ٍ هبزُ ايي قطايظ وليِ ضفبيت

 .اؾت
 

 پيف ذبني قطايظ آًْب گعيٌف ضَاثظ زض وِ ّبيي ضقتِ ثِ ضقتِ تغييط

 .اؾت هطثَط قطايظ احطاظ ثِ هَوَل اؾت قسُ ثيٌي
 

 .زّس ضقتِ تغييط تَاًس هي ثبض يه تٌْب ذَز تحهيل عَل زض زاًكدَ

 



 ثبالتطثِ همغـ اظ فمظ نَضت ايي غيط زض گيطز هي نَضت ؾغح ّن همبعـ زض ضقتِ تغييط

 . اؾت پصيط اهىبى تط پبييي همغـ

 خسيس ضقتِ زض فطنت اٍليي زض اؾت هَؽف زاًكدَ ضقتِ تغييط تمبضبي ثب هَافمت نَضت زض

 ضا لجلي ضقتِ ثِ ثبظگكت اخبظُ زاًكدَ ًبم ثجت اظ پؽ .ًوبيس ٍاحس اًتربة ٍ ًبم ثجت

 .ًساضز

 اًهطاف هٌعلِ ثِ هقيي ٍلت زض خسيس ضقتِ زض ًبم ثجت ثِ زاًكدَ ًىطزى السام

 .قَز هي ؾلت ٍي اظ زٍضُ پبيبى تب ضقتِ تغييط حك ٍ قَز هي تلمي ضقتِ تغييط اظ

 .ثبقس هي لجلي ضقتِ همطضات تبثـ خسيس ضقتِ زض ًبم ثجت اظ لجل تب زاًكدَ

 



  قطايظ ّوچٌيي ٍ اًتمبل قطايظ زاضاي ظهبى ّن زاًكدَ وِ نَضتي زض 

 .اؾت ثالهبًـ اًتمبل ثب تَام ضقتِ تغييط ثبقس ضقتِ تغييط

 

  آهَظـ ٍ زضهبى ثْساقت، ٍظاضت اظ اًتمبل ثب تَام ضقتِ تغييط

  زاقتي نَضت زض فىؽ ثط ٍ فٌبٍضي ٍ تحميمبت فلَم ٍظاضت ثِ پعقىي

 .اؾت ثالهبًـ اًتمبل ٍ ضقتِ تغييط قطايظ

 

 تغييط ضقتِ تَام ثب اًتمبل

 



 ٍ ثطضؾي خسيس ضقتِ آهَظقي گطٍُ زض اؾت گصضاًسُ لجلي ضقتِ زض زاًكدَ وِ زضٍؾي    

 ثب آهَظقي گطٍُ تكريم ثِ وِ قَز هي پصيطفتِ ٍي اظ زضٍؾي فمظ ٍ قَز هي هقبزؾبظي

 12 اظ ًيع زضٍؼ آى اظ يه ّط ًوطُ ٍ ثبقس زاقتِ اقتطان %80 حسالل خسيس ضقتِ زضٍؼ

 .ًجبقس ووتط
 

 قَز هي هٌؾَض ول هيبًگيي هحبؾجِ زض آًْب ًوطات ٍ ثجت وبضًبهِ زض قسُ پصيطفتِ زضٍؼ

 ايي زض هبًس هي ثبلي زاًكدَ وبضًبهِ زض هيبًگيي زض احتؿبة ثسٍى ًكسُ پصيطفتِ زضٍؼ ًوطات ٍلي

 آهَظقي قَضاي تهوين ثب ثبقس 12 اظ ووتط اٍ ًكسُ پصيطفتِ ٍاحسّبي ول هيبًگيي چٌبًچِ نَضت

 .قَز هي هٌؾَض خسيس ضقتِ زض زاًكدَ ثطاي هكطٍعي ًيوؿبل يه فٌَاى ثِ خوقب زاًكگبُ

 اهىبى وِ ثبقس حسي زض زاًكدَ ًكسُ پصيطفتِ زضٍؼ ٍاحسّبي تقساز وِ نَضتي زض

  تمبضبي ثب وٌس ؾلت ٍي اظ تحهيل هدبظ هست عَل زض ضا خسيس ضقتِ ًيبظ هَضز ٍاحسّبي گصضاًسى

 .قَز ًوي هَافمت اٍ ضقتِ تغييط



 اظ ثيف ّفت6ِ حسالل الظم هسضن ثب ّوطاُ ضا ذَز زضذَاؾت ثبيس ضقتِ تغييط هتمبضي   

 .ًوبيس تؿلين ذَز تحهيل هحل زاًكگبُ آهَظـ ازاضُ ثِ تحهيلي ًيوؿبل قطٍؿ

 حساوثط زّس ضقتِ تغييط وبضزاًي همغـ ثِ پيَؾتِ وبضقٌبؾي همغـ اظ زاًكدَ چٌبًچِ   

 قسُ پصيطفتِ ٍاحس 20 ّط اظاي ثِ ٍ هحبؾجِ وبضزاًي زٍضُ هجٌبي ثط تحهيل هدبظ هست

 .قَز هي وبؾتِ ٍي تحهيل هدبظ هست ؾَل اظ ًيوؿبل يه حساوثط زاًكدَ اظ

 



 تكريم ثِ وِ گطزز اي ؾبًحِ يب ثيوبضي زچبض تحهيل زٍضاى زض زاًكدَ چٌبًچِ

 تحهيل ازاهِ تَاًبيي زاًكگبُ آهَظقي قَضاي تبييس ٍ زاًكگبُ پعقىي قَضاي

 ًمم خسٍل عجك ضا آى اظ حبنل وبضآيي اظ گيطي ثْطُ اهىبى يب ٍ ضقتِ آى زض

 ثب تَاًس هي ٍ ًساضز ضا ضقتِ آى زض تحهيل ازاهِ اخبظُ ثسّس زؾت اظ فضَ

 ًعزيىتطيي ٍضٍزي آظهَى ًوطُ لحبػ اظ وِ زيگطي ضقتِ ثِ همطضات ؾبيط ضفبيت

 هبزُ هَضَؿ قطايظ ضفبيت اظ زاًكدَ حبل ايي زض .زّس ضقتِ تغييط زاضز ضا ًوطُ

 .ثَز ذَاّس هقبف 1 ثٌس ثبؾتثٌبي 58

 تغييط ضقتِ اضغطاضي  

 



  ٍ ضٍاًي اذتالالت زچبض تحهيل زٍضُ عَل زض زاًكدَ وِ هَاضزي زض

  تَاًبيي وِ ًحَي ثِ گطزز هَثط فضَ ًمم ٍ خؿوي ثيوبضي يب ضفتبضي

  ضا هطثَط آظهبيكي گطٍُ ّبي ضقتِ اظ يه ّيچ زض تحهيل ازاهِ

  قَضاي تبييس ٍ زاًكگبُ پعقىي قَضاي ًؾط ثب تَاًس هي ثبقس ًساقتِ

  لحبػ اظ وِ زيگط آظهبيكي گطٍُ زض اي ضقتِ ثِ زاًكگبُ آهَظقي

 هَافمت وؿت اظ پؽ زاضز ضا ًوطُ ًعزيىتطيي ٍضٍزي آظهَى ًوطُ

 .زّس ضقتِ تغييط همهس  زاًكگبُ

 



 همبعـ زيگط يب زاًكگبّْب زض لجال زاًكدَ وِ زضٍؾي پصيطـ ٍ ؾبظي هقبزل 

   :اؾت هدبظ ظيط قطح ثِ قطايغي ضفبيت ثب اؾت گصضاًسُ تحهيلي

 ضقتِ ٍضٍزي آظهَى زض قطوت ثِ هدبظ ذَز تحهيلي ؾَاثك ثِ تَخِ ثب زاًكدَ 

 .ثبقس خسيس

 آهَظـ ٍ زضهبى ثْساقت، ٍظاضت تبييس هَضز آى تحهيلي هساضن ٍ لجلي زاًكگبُ

 .ثبقس فٌبٍضي ٍ تحميمبت فلَم ٍظاضت يب پعقىي

 ضيعي ثطًبهِ فبلي قَضاي ههَة ثطًبهِ هغبثك لجلي زاًكگبُ زض زاًكدَ تحهيل 

 .ثبقس فٌبٍضي ٍ تحميمبت فلَم، ٍظاضت يب ٍ پعقىي آهَظـ ٍ زضهبى ، ثْساقت ٍظاضت

 

 پصيطـ ٍاحسّبي زضؾي

 



 ثِ خسيس زضٍؼ ثب زاًكدَ قسُ گصضاًسُ زضٍؼ آهَظقي هحتَاي 

 اظ يه ّط ًوطُ ٍ زاقتِ هحتَايي اقتطان %80 حسالل آهَظقي گطٍُ تكريم

 .ًجبقس ووتط 12 اظ زضٍؼ

 

 زض شيطثظ آهَظقي گطٍّْبي تَؾظ زضٍؼ پصيطفتي ٍ ؾبظي هقبزل

  .قَز هي اًدبم پصيطًسُ زاًكگبُ

 ًيوؿبل هيبًگيي هحبؾجِ زض زاًكدَ اظ قسُ پصيطفتِ زضٍؼ ًوطات

 .قس ذَاّس هحؿَة زاًكدَ ول هيبًگيي هحبؾجِ زض  ٍلي قَز ًوي هحؿَة

 ًيوؿبل يه زاًكدَ، قسُ پصيطفتِ زضٍؼ اظ ٍاحس 20 ّط اظاء ثِ

 .قَز هي وبؾتِ ٍي تحهيل هدبظ هست حساوثط اظ تحهيلي



 ضقتِ زض تب ثبقس 12 حسالل ثبيس تحهيل زٍضُ پبيبى زض زاًكدَ ًوطات ول هيبًگيي    

 ًبپيَؾتِ وبضقٌبؾي يب ٍ پيَؾتِ وبضقٌبؾي وبضزاًي، هسضن هَضز حؿت ذَز تحهيلي

 اظ چٌبًچِ ثبقس ووتط 12 اظ زاًكدَ ًوطات ول هيبًگيي وِ نَضتي زض .وٌس زضيبفت

 زضؾْبيي اظ زضؾي ٍاحس 20 تب حساوثط هيتَاًس ثبقس ًساقتِ هبًقي تحهيل  عَل ًؾط

 ًبپيَؾتِ وبضقٌبؾي ٍ وبضزاًي ّبي زٍضُ زض اؾت قسُ لجَل 12 اظ ووتط ًوطُ ثب وِ ضا

 هدسزا تحهيلي ًيوؿبل 2 زض پيَؾتِ وبضقٌبؾي زٍضُ زض ٍ تحهيلي ًيوؿبل يه زض

 نَضت ايي زض .ًوبيس خجطاى ضا ذَز ول هيبًگيي تب وٌس تىطاض ضا زضٍؼ آى ٍ اًتربة

 هحبؾجِ زض ٍ ثجت زاًكدَ وبضًبهِ زض لجلي ًوطات ثط فالٍُ تىطاضي زضٍؼ ًوطات

 .قَز هي هحؿَة اٍ ًوطات ول هيبًگيي

 

 فطاغت اظتحهيل 

 

 



 آى اهتحبى زض ٍ ًوبيس اذص ضا تىطاضي زضٍؼ 67 هبزُ هفبز هغبثك زاًكدَ وِ زضنَضتي   

 ٍي ول هيبًگيي تىطاضي ٍ ضزي لجَلي ًوطات وليِ احتؿبة اظ پؽ چٌبًچِ قَز هطزٍز زضٍؼ

 فبضك تَاًس هي زاًكدَ ٍ اؾت فول هالن زضؼ آى زض اٍ لجلي لجَلي .ثبقس ضؾيسُ 12 ثِ

 .قَز التحهيل
 

 ٍ وبضزاًي همبعـ زاًكدَي چٌبًچِ ثبقس ًطؾيسُ 12 ثِ ٍي ول هيبًگيي وِ زضنَضتي  

 همغـ زاًكدَي وِ نَضتي زض ٍ قَز هي اذطاج ٍ هحطٍم تحهيل اظ ثبقس ًبپيَؾتِ وبضقٌبؾي

 ًوطُ زضؼ آى زض لجال وِ ايي فليطغن ٍ هطزٍز زضؼ آى زض زاًكدَ ثبقس پيَؾتِ وبضقٌبؾي

 .ًوبيس تىطاض 67 هبزُ هفبز ضفبيت ثب ضا زضؼ آى هدسزا ثبيؿتي ًوَزُ وؿت لجَلي

 



  اؾتفبزُ هبزُ ايي زض هصوَض همطضات اظ ًرَاّس يب ًتَاًس وِ زاًكدَيي

  ضا ذَز ًوطات ول هيبًگيي ووجَز ًتَاًس آى اظ اؾتفبزُ فليطغن يب وٌس

  وبضقٌبؾي يب وبضزاًي اٍ تحهيلي همغـ وِ نَضتي زض ًوبيس خجطاى

  زض وِ نَضتي زض ٍ قَز هي اذطاج ٍ هحطٍم تحهيل اظ ثبقس ًبپيَؾتِ

  آى ّبي تجهطُ ٍ 31 هبزُ اؾبؼ ثط ثبقس پيَؾتِ وبضقٌبؾي همغـ

 .گطزز هي السام



  پيَؾتِ وبضقٌبؾي ٍ ًبپيَؾتِ وبضقٌبؾي ٍ وبضزاًي همبعـ اظ يىي زضؾي ٍاحسّبي وليِ وِ زاًكدَيي

 آى التحهيل فبضك ثبقس گصضاًسُ هَفميت ثب ًبهِ آييي ايي همطضات اؾبؼ ثط ٍ ههَة ثطًبهِ عجك ضا

   .قَز هي قٌبذتِ زٍضُ

 ازاضُ ثِ اؾتبز تَؾظ ٍي زضؾي ًوطُ آذطيي وِ اؾت ضٍظي زاًكدَ تحهيل اظ فطاغت تبضيد

 .قَز هي تحَيل زاًكىسُ آهَظـ

 ًيوؿبل ّط زض زاًكگبُ ّط زاضز ضطٍضت 25 هبزُ هفبز زليك ضفبيت ٍ 1 تجهطُ ثِ تَخِ ثب

 .ؾبظز فطاّن ضا آى همسهبت ٍ تقييي زاًكدَيبى تحهيل اظ فطاغت افالم ثطاي ضا ذبني ظهبى

 .اؾت العاهي قجبًِ ّبي زٍضُ آهَذتگبى زاًف تحهيل اظ فطاغت هساضن زض قجبًِ ولوِ ليس

 



 قكويي ٍ ثيؿت زض تجهطُ 81 ٍ هبزُ 69 ٍ فهل 112 زض ًبهِ آييي ايي     

 ههَة83/3/23 هَضخ پعقىي فلَم ضيعي ثطًبهِ فبلي ؾَضاي خلؿِ

 83-84 تحهيلي ؾبل اظ وِ زاًكدَيبًي اظ زؾتِ آى ثطاي ٍ گطزيس

  ٍ اؾت االخطا الظم قًَس هي فبلي آهَظـ هَؾؿبت ٍ ّب زاًكگبُ ٍاضز

  ّبي زؾتَضالقول ٍ ّب ثركٌبهِ ّب، ًبهِ آييي توبم ثقس ثِ تبضيد ايي اظ

 .قَز هي لغَ زاًكدَيبى اظ گطٍُ ايي ثطاي آى ثب هغبيط

 


