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 42 ............................................................................................ ييالذأبت اخشا يثٙذتي. ا3.3ِٛٚ
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 ذٔٝٔم
 

يبٖ وـٛس ثٝ ثيؾ اص چٟابس  دا٘ـدٛي آٔٛصؽ ػبِي ٚ افضايؾ ؿٕبس ثب ٚخٛد ٌؼتشؽ وّٕ
 ا    ي، پيبْ ٘اٛس، دا٘ـاٍبٜ خابٔغ ػّٕاي    دِٚتاػٓ اص ٞبي ٔختّف وـٛس ) دا٘ـٍبٜٔيّيٖٛ دس 
، ريشا٘تفاابػي ٚ دا٘ـااٍبٜ آصاد اػااالٔي  ٚ ٔؤػؼاابت ريشدِٚتااي، ٞااب دا٘ـااٍبٜواابسثشدي، 

آٔاٛصؽ ٚ پاظٚٞؾ دس ٚاحاذٞبي     ويفيّتت (، ٚضؼيّايدا٘ـٍبٜ فشٍٞٙيبٖ، فٙي ٚ حشفٝ
ٝ دس دا٘ـٍبٞي وـٛس چٙذاٖ سضبيت ثخؾ ٘يؼت.  آٔٛختٍابٖ ثاب    ٞاب، دا٘اؾ   ثشخي سؿات

ا٘ذ ٚ اص ٟٔبست ٚ تخلق الصْ ثشاي ٚسٚد ثٝ  آ٘چٝ خبسج اص وتبة ٚ دا٘ـٍبٜ اػت، ثيٍب٘ٝ
ٔؼّااَٛ ػٛأااُ  ،آٔٛختٍاابٖ پاابييٗ ثااٛدٖ ػااغ  ويفااي دا٘ااؾ   واابس ثشخااٛسداس ٘يؼااتٙذ. 

ٞابي دا٘ـاٍبٞي،    ٞبي ٘ٛيٗ تذسيغ دس والع سٚؽ ٌيشي ا٘ذن اص ثٟشٜؿٕبسي اػت.  ثي
ػاغ   ٘جٛدٖ  ثخؾ ي دسػي ثب ٘يبصٞبي سٚص خبٔؼٝ، سضبيتٞب تٙبػت ٔحتٛا ٚ ثش٘بٔٝػذْ 
ت ػّٕي، ايدبد فبكّٝ ثيٗ دا٘ـٍبٜ ٚ كٙؼت، ٔذيشيت ضاؼيف  ثشخي اص اػضبي ٞيأويفي 

٘ظابست ٚ  وٕجاٛد تدٟياضات ٚ أىب٘ابت آٔٛصؿاي ٚ ٘يابص ثاٝ       آٔٛصؿاي،   ٞابي  ٌشٜٚثشخي اص 
دس ٚاحااذٞبي  ويفيّااتبييٗ آٔااذٖ ػااغ   اسصياابثي دليااك اص خّٕااٝ ػٛأااُ اكااّي دس پاا   

                                                دا٘ـٍبٞي وـٛس اػت. 

تٛخٝ ثٝ ٔٛخٛد دس ٚاحذٞبي دا٘ـٍبٞي،  سفت اص ٚضؼيتيىي اص ساٞىبسٞبي ثشٖٚ
آٔٛصؿي،  ٞبي ٌشٜٚدس  ويفيّتثشاي استمبي آٔٛصؿي اػت.  ٞبي ٌشٜٚدس  ويفيّتأش 

تشيٗ اٍِٛٞب يىي اص ٟٔٓ ،دس ػغ  يه ٚاحذ ويفيّتآٔٛصؿي ثٟجٛد  سيضي ثش٘بٔٝاٍِٛي 
ٞبي اخشايي ٚ سصيبثي دسٚ٘ي ٌشٜٚ، تذٚيٗ ثش٘بٔٝاايٗ اٍِٛ ؿبُٔ ػٝ ٌبْ اػبػي  اػت.

                          اػت. ٔذّٖٚٞبي دس ٟ٘بيت الذاْ ثشاي تحمك ثش٘بٔٝ
دس ػغ  ٌشٜٚ آٔٛصؿاي   ويفيّتسيضي ثٟجٛد ي ثش٘بٔٝ٘خؼتيٗ ٔشحّٝ دسٚ٘ي،اسصيبثي 

ٞبي ثؼيبسي ا٘دابْ ؿاذٜ اػات.     ٞب ٚ وٛؿؾفؼبِيتاسصيبثي دسٚ٘ي،  اػت. دس خلٛف



 

 

ٞبي ػّاْٛ، تحميمابت    خب٘ٝالٖ ٚصاستٔٙذ ٚ تٛخٝ ٔؼؤٞبي ثؼيبس اسصؽالؽت ثشخالفأّب 
ٚ  فّٙاابٚسيٚ   آٔااٛصؽ پضؿااىي ثااٝ ثحااث اسصياابثي دسٚ٘ااي،    ٚ ٚصاست ثٟذاؿاات، دسٔاابٖ 

ٝ    تاذٚيٗ ؿاذٜ دس اياٗ خلاٛف،     ٞابي  ٌضاسؽ سياضي آٔٛصؿاي    چٙاذاٖ دس فشايٙاذ ثش٘بٔا
ٜ ٌزاس ٘جٛدٜ اػات. ثؼايبسي اص    ٞب تبثيش يب دا٘ـىذٜ ٞب ٌشٜٚ آٔٛصؿاي ثاب ٚخاٛد     ٞابي  ٌاشٚ
ٝ بْ اسصيبثي دسٚ٘ي، اص اعالػبت ثٝا٘د ْ   دػت آٔذٜ اص ٌضاسؽ اسصيبثي ثا ٔٙاذ دس   عاٛس ٘ظاب

ٝ  ويفيّااتثٟجااٛد ٚ استماابي  ا٘ااذ. دس حميماات، ثؼاايبسي اص  آٔااٛصؽ خااٛيؾ ثٟااشٜ ٍ٘شفتاا
آٔٛصؿي دس ػشاػش وـٛس، ثب ٚخٛد اسصيبثي ٚ تـخيق ٘يبصٞب، ثاشاي تاذٚيٗ ٚ    ٞبي ٌشٜٚ
                                                                       ا٘ذ. دبْ ٘ذادٜٔٙذ الذأي ا٘ ٔٙذ ٚ سٚؽ عٛس ٘ظبْثٝ ويفيّتٞبي ثٟجٛد  بٔٝثش٘ ياخشا

دس  ويفيّتثٟجٛد  سيضي ثش٘بٔٝك تحمّوٝ  دٞذ ٔي٘تبيح تحميمبت ا٘دبْ ؿذٜ ٘ـبٖ 
خٛاٜ ٚ ثبصسٌبٖ فشاػتٞبي صيبدي ٔٛاخٝ ثٛدٜ اػت. آٔٛصؿي ثب چبِؾ ٞبي ٌشٜٚ

ثبصسٌبٖ ٚ دا٘ٙذ. ي وـٛس سا عشحي ٘بتٕبْ ٔيٞب دا٘ـٍبٜاسصيبثي دسٚ٘ي دس ( 1386)
ٍ٘ابٞي ديٍاش ثاٝ ػبختبس ػبصٔب٘ي "دس ثشسػي ديٍشي ثاب ػٙاٛاٖ ( 1389)ػبٔشي 

 "ظابْ آٔاٛصؽ ػابِي وـاٛس٘دس ػاغٛح دا٘ـاٍبٞي ٚ  ويفيّتٔٙبػت ثشاي اسصيابثي 
ي ٔؼتمذ٘ذ ٚ ّّٔ يإِّّٗ يؿذٜ دس ػاغ  ث ا٘دبْ يٞب پظٚٞؾ يٞب بفتٝيضإٗ ثشسػاي 

دس ػغٛح دا٘ـٍبٜ ٔذ٘ظش ،ويفيّتوٝ ثبياذ ػابختبس ٔٙبػات پيـاٟٙبدي ثاشاي اسصيبثي 
ٚ  ٞب چبِؾ"ثب ػٙٛاٖ  پظٚٞـي دس (1389ٕٞىبساٖ ) ٚ . ٕٞچٙيٗ عٟٕبػجيلاشاس ٌياشد
 ػّٕي يٚ تٛػؼٝ ويفيّت ثٟجٛد ساػتبي دس "آٔٛصؿي ٞبي ٌشٜٚ اسصيبثي يساٞجشدٞب
 ثٛدٖ عٛال٘ي ُياص لج ييٞب چبِؾثب  ٞب دا٘ـٍبٜوٝ  ٘ذاٜسػيذ ٘تيدٝ ايٗثٝ  وـٛس،
 ٙذيفشا فشاٚأٖـىالت  دسٚ٘ي، اسصيبثي اخشاي دس اِضاْػذْ  دسٚ٘ي، اسصيبثي فشايٙذ
ػذْ  ٚ دا٘ـٍبٜ، ٔذيشيت ثجبتػذْ  ،ٚ دا٘ـٍبٜ دا٘ـىذٜ دس دسٚ٘ي اسصيبثي ياخشا

ٕٞىبساٖ  ٚ ٔٛاخٝ ٞؼتٙذ. ٘بدسي دا٘ـٍبٞيبٖ، ثيٗ دس يبثيخٛداسص فشًٌٞٙؼتشؽ 
 آٔٛصؿي ٞبي ٌشٜٚ اسصيبثي يٚ اثشثخـ وبسايي»ػٙٛاٖ ثب  پظٚٞـيدس ٘يض ( 1389)



 

 

ٚ  وبسايي استمبيوٝ  سػيذ٘ذ ٘تيدٝ ايٗثٝ  «ا٘ذاصٞب ٞب ٚ چـٓ : چبِؾدا٘ـٍبٞي
 خبٔؼيت ٗيػذْ تأٔ لجيُ اص اػبػي يٞب ثب چبِؾ آٔٛصؿي ٞبي ٌشٜٚ اسصيبثي ياثشثخـ
ٞب  ٔمبٚٔت وبٞؾػذْ  ،ٞب ٍ٘شؽ شييتغ  ػذْ آٖ، ٘تبيح اصٔؤثش  اػتفبدٜ ٚ ػذْ اسصيبثي
                                                                           .اػت ٔٛاخٝ شاٖيٚ ٔذ ٘فؼبٖير ٔـبسوت خّت ٚ ػذْ

، ثب تٛخٝ ثٝ سػبِت فّٙبٚسيػّْٛ، تحميمبت ٚ  ويفيّتاسصيبثي ٚ تضٕيٗ ٔشوض ٘ظبست،
ٟ٘بديٙٝ »، يىي اص ساٞجشدٞبي اػبػي خٛد سا خذيذ ي٘بٔٝٔأٔٛسيت خٛيؾ دس آئيٗ ٚ

ػٙٛاٖ يىي اص فشايٙذٞبي اكّي ثي دسٚ٘ي دس ٚاحذٞبي دا٘ـٍبٞي ثٝوشدٖ اسصيب
« ٞب دا٘ـٍبٜٞبي آٔٛصؿي، فشٍٞٙي ٚ پظٚٞـي دس فؼبِيت ويفيّتثٟجٛد  سيضي ثش٘بٔٝ

 ويفيّتاسصيبثي ٚ تضٕيٗ ٘ظبست، ٞبيتش، دفدس تحمك ايٗ أشاػت. لشاس دادٜ 
                       ، سوٗ اػبػي ٞؼتٙذ. ٞب دا٘ـٍبٜ

ثٝ ػٙٛاٖ يىي اص اسوبٖ اػبػي ٘ظبْ  ٞبي ٔزوٛستشدف ي خذيذ،٘بٔٝٔغبثك آئيٗ
ٟ٘بديٙٝ تشيٗ ٘مؾ سا دس تحمك ٚ ٟٔٓ ثبيؼت ٔي ،ويفيّتٔغ ٘ظبست، اسصيبثي ٚ تضٕيٗ خب
دس ٚاحذٞبي دا٘ـٍبٞي، ثبصي  ويفيّتٞبي ثٟجٛد دٖ اسصيبثي دسٚ٘ي ٚ تذٚيٗ ثش٘بٔٝوش

 ويفيّتاسصيبثي ٚ تضٕيٗ ٘ظبست، ٞبيتشٚ، الصْ اػت ٔذيشاٖ دفوٙٙذ. اص ايٗ س
ٔؤثشتشي دس ٞبي ٔؼَٕٛ خٛيؾ، ٘مؾ ٞب ٚ ثش٘بٔٝ، ثب ثبصٍ٘شي دس فؼبِيتٞب دا٘ـٍبٜ

دس ٚاحذٞبي دا٘ـٍبٞي خٛيؾ داؿتٝ  ويفيّتٞبي ثٟجٛد  عشاحي ٚ تذٚيٗ ثش٘بٔٝ
يىي اص  تٟٙباسصيبثي دسٚ٘ي ،ويفيّتاسصيبثي ٚ تضٕيٗ دس ٘ظبْ خذيذ ٘ظبست،ثبؿٙذ. 
                                                          آيذ. حؼبة ٔيثٝ ويفيّتسيضي ثٟجٛد  ٞبي ثش٘بٔٝ چشخٝ
 ٌشٜٚ ويفيّتسيضي ثٟجٛد  ثش٘بٔٝ
دس ػااغ  ٌااشٜٚ آٔٛصؿااي يىااي اص اٍِٛٞاابي سايااح      ويفيّااتسيااضي ثااشاي ثٟجااٛد    ثش٘بٔااٝ
سيضي آٔٛصؿي ٚخاٛد   سايح دس ثش٘بٔٝ يٞبي آٔٛصؿي اػت. چٟبس اٍِٛسيضي دس ٘ظبْ ثش٘بٔٝ



 

 

. اٍِاٛي  3. اٍِاٛي ٘ياشٚي ا٘ؼاب٘ي،    2. اٍِاٛي تمبضابي اختٕابػي،    1: وٝ ػجبستٙذ اص داسد
ٝ   . اٍِٛي ته4 فبيذٜ،  اٞضيٙٝ   ٝ  ٔٛػؼا سياضي دس ػاغ  ياه ٌاشٜٚ آٔٛصؿاي سا       اي. ثش٘بٔا

ػغ   اي دس ٔؤػؼٝ اٍِٛي تهاي دا٘ؼت.  ٔٛػؼٝ سيضي ته ثبيؼت خضٚ اٍِٛي ثش٘بٔٝ ٔي
ٔٙابثغ   ثاش  دس ػغ  ياه ٚاحاذ  سيضي  ثش٘بٔٝ .وبسثشد داسد آٔٛصؿي ٚاحذحذ يه  دس د ٚشخ

سيضي  . دس حميمت، ثش٘بٔٝيبثذ تٕشوض ٔي ٌشٜٚ آٔٛصؿيپبيذاس  ٔٛخٛد، ٔـىالت ػّٕيبتي ٚ
ٝ     ويفيّات ثٟجٛد  ٝ   ويفيّات ثٟجاٛد  دس ػاغ  ٌاشٜٚ آٔٛصؿاي ثا ٞاب ٚ ػٛأاُ    فشايٙاذٞب، سٚيا

ٝ   دسپشداصد. دس ٌشٜٚ ٔي ويفيّت يتـىيُ دٞٙذٜ ٝ  سياضي،  ايٗ ػاغ  اص ثش٘بٔا ٞابي   ثش٘بٔا
ٜ ػاغ    ػّٕيابت اخشاياي دس   ٚ ٔاذت وٛتبٜ ٗ  ،ٌاشٚ س خاالَ  اِجتاٝ د  ؿاٛد.  ٔاي  ٚ اخاش  تاذٚي
خاٛد  پيـاٟٙبدي   يٞاب  ٔـي  تٛا٘ذ ساٞجشدٞب ٚ خظسيضي ػّٕيبتي، ٌشٜٚ آٔٛصؿي ٔي ٔٝثش٘ب

 ذ.سا ثٝ ٔؼؤالٖ ثبالتش ػشضٝ وٙ
 يٞب ٞؼتٝ ٞبي والٖ ٚ ساٞجشدي وٝ تب حذٚد صيبدي دس آٖ سيضي ثش٘بٔٝثشخالف 

سيضي دس ػغ  يه  ٞبي اخشايي ٚ ػّٕيبتي اص ٞٓ خذاػت، دس ثش٘بٔٝ سيضي ثب ٞؼتٝ ثش٘بٔٝ
ٞب ٚ ساٞجشدٞبي ثٙيبديٗ دس  ٔـي خظسيض تغييش دس اٞذاف، للذ ثش٘بٔٝ آٔٛصؿي، ٌشٜٚ
يبٖ وبسؿٙبػي دا٘ـدٛپزيشؽ  ي٘يؼت. ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝ تغييش دس ؿيٜٛ دا٘ـٍبٞي٘ظبْ 

ٞب دس ٘ظبْ  ٔؼئِٛيت آٖ يد ٚ حيغٝؿٛ ٔحؼٛة ٔي اٞجشديدس دا٘ـٍبٜ خضٚ اٞذاف س
سٚ، اص ايٌٗشٜٚ آٔٛصؿي ٚ دا٘ـىذٜ خبسج اػت.  يآٔٛصؽ ػبِي ايشاٖ اص ػٟذٜ

سيضي خشد ٚ ػّٕيبتي  ثبيؼت ثش٘بٔٝ آٔٛصؿي سا ٔي ٌشٜٚسيضي دس ػغ  يه  ثش٘بٔٝ
ٞبيي اػت ٝ ٚيّٞب ٚ س فؼبِيت ويفيّتت ٚ سيضي خشد، ٞذف ثٟجٛد وٕيّ دا٘ؼت. دس ثش٘بٔٝ

سيضي  ٞبي اكّي ثش٘بٔٝ يىي اص ٚيظٌيلشاس ٌيشد. ٌشٜٚ آٔٛصؿي ي تٛا٘ذ دس حيغٝ وٝ ٔي
 ٞبي خبسي ٌشٜٚ اػت.  فؼبِيت ويفيّتدس ػغ  يه ٌشٜٚ آٔٛصؿي، تالؽ ثشاي ثٟجٛد 

سيضي دس ػغ  ٌشٜٚ آٔٛصؿي، تؼبّٔي ثٛدٖ ٚ  ثش٘بٔٝ يٞبي ػٕذٜ ٚيظٌيديٍش اص 
ٌشٜٚ تٕبْ اػضبي  ،ؿٛد ػجت ٔي سيضي ٔـبسوتي ش٘بٔٝٔـبسوتي ثٛدٖ آٖ اػت. ث
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تمٛيت  ٔٙدش ثٝ سيضي ٔـبسوتي ثش٘بٔٝؿٛ٘ذ.  سيضي ثش٘بٔٝ دسٌيش فشايٙذ آٔٛصؿي
ٚ  فّٙبٚسيٞبي آٔٛصؿي، پظٚٞـي، فؼبِيت ويفيّتٌشٜٚ دس ٔجبحث تٕبْ افشاد  ياٍ٘يضٜ

ػجت  ٕٞچٙيٗآٔٛصؿي دس ػغ  ٌشٜٚ سيضي ٔـبسوتي  ثش٘بٔٝ ؿٛد.فشٍٞٙي ٌشٜٚ ٔي
 دسٌشٜٚ ٔـبسوت تٕبٔي اػضبي  يتمٛيت ؿذٜ ٚ صٔيٙٝ ٌشٜٚ تيٕي دس وبس ،دؿٛٔي

ٔٙبػت  عٛسٝ ث سيضي ٌشٜٚ تيٓ ثش٘بٔٝفشاٞٓ آيذ. ٚلتي اٞذاف ٌشٜٚ حلَٛ ثٝ اٞذاف 
ٞب  آٖ ٔؼيٗ ثبؿذ ٚ اػضب ثذا٘ٙذ وٝ اص ؿخلي اص اػضب تؼشيف ؿذٜ ثبؿذ ٚ ٚظبيف ٞش

 يػبيٝ سيضي دس ثش٘بٔٝ ؿٛد. ثٟتش ٔي ٌشٜٚسٚد، تٛاٖ ٕٞىبسي آ٘بٖ ثب  چٝ ا٘تظبسي ٔي
اػضبي  يٕٝٞ٘ٛآٚسي  ، ػجت آصادي ٘يشٚٞبي خالق ٌٚشٜٚ آٔٛصؿيٕٞىبسي اػضبي 

ٔـبسوت ٕ٘بيٙذ. ايٗ أش ثبػث « تفىش» فشايٙذ دٞذ دس فشكت ٔيٞب  ٝ آٖث ٚ ٌشٜٚ ؿذٜ
ٞب ثش٘بٔٝ سا اص آٖ خٛد  ثش٘بٔٝ، آٖ اخشايٍٞٙبْ  سؿذ يبثذ ٚ اػضب يا٘ذيـٝ ـٛدٔي

 تّمي وٙٙذ.
ٞبي اسٚٔيٝ، خّيح فبسع ثٛؿٟش ٚ  ٞبي آٔٛصؿي دس دا٘ـٍبٜ ثشٌضاسي وبسٌبٜ يٝتدشث

ٞبي آٔٛصؿي، ٚلتي دس ػُٕ،  ثدٙٛسد ٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ اػضبي ٞيأت ػّٕي دس ٌشٜٚ
خٛثي ؿٛ٘ذ؛ ثٝ ٔي ويفيّتٞبي ثٟجٛد  دسٌيش فؼبِيت اسصيبثي دسٚ٘ي ٚ تذٚيٗ ثش٘بٔٝ

يبثٙذ  خٛثي دس ٔيٞب ثٝآٖثيٙٙذ. ٞبي خٛيؾ سا ٔيأىبٖ تحمك ٚ اخشايي ؿذٖ فؼبِيت
اخشايي ؿٛد ٚ ٘يبصي ثٝ  ،تٛا٘ذ دس ػغ  ٌشٜٚ ٞب ٔيوٝ ثؼيبسي اص الذأبت ٚ فؼبِيت

ٌشٞبي )سخٛع ؿٛد ثٝ ٘ـبٖ.ٞب ٚ لٛا٘يٗ دا٘ـٍبٞي ٘يؼت ٔـي تغييش دس خظ
                                                                                                                                     يه دس ٕٞيٗ ٔدٕٛػٝ(.  يٞبي ؿٕبسٜٜٚ دس وبسثشيسيضي دس ػغ  ٌش ثش٘بٔٝ

ػٙٛاٖ ثخـي اص فشايٙذ ٔذيشيت ٘ظبْ ثٌٝشٜٚ  ويفيّتسيضي ثشاي ثٟجٛد  ثش٘بٔٝ
ٞبي  فؼبِيت ويفيّتتشيٗ الذأبت سا ثشاي ثٟجٛد  ٔغّٛة وٝوٛؿذ  دا٘ـٍبٞي ٔي

 (1داساي ػٝ ٌبْ ػٕذٜ اػت: ايٗ اٍِٛ،  آٔٛصؿي ٚ پظٚٞـي ٌشٜٚ ٔـخق وٙذ.
ٞبيي ثشاي  ٞب ٚ ثش٘بٔٝ تذٚيٗ عشح( 2 ثشسػي، اسصيبثي ٚ ؿٙبػبيي ٚضؼيت ٔٛخٛد
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ٞب )ٕ٘ٛداس  ( اخشاي ثش٘ب3ٝٔ ٔـىالت ثش عشف ٕ٘ٛدٖ ٔؼبئُ ٚ  حُ ٘يبصٞب،ثشآٚسدٖ 
 (. 1يٜؿٕبس
 

 
سيضي دس ٌشٜٚ آٔٛصؿي  ( فشايٙذ ثش٘ب1ٕٝٔ٘ٛداس )  

 
حُ اسصيبثي دسٚ٘ي ٚ ٞب ٚ ٔشاكٛست ػيٙي ٚ دليك، ٌبْثٝ ؿٛد ٔيتالؽ دس ادأٝ 
                           د.ؿٛآٔٛصؿي اسائٝ  ٞبي ٌشٜٚدس  ويفيّتٞبي ثٟجٛد  تذٚيٗ ثش٘بٔٝ

  

شناسایی و ارزیابی 

وضعیت موجود گروه 

 آموزشی

های بهبود  تدوین برنامه

 کیفیت گروه آموزشی

های  اجرای برنامه

 تدوین شده گروه
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 ٌشٜٚ ويفيّتثٟجٛد  سيضي ثش٘بٔٝتـىيُ تيٓ  بْ اَّٚ:ٌ
تـىيُ  ٌشٜٚ، ٘خؼتيٗ ٌبْ ويفيّتٞبي ثٟجٛد اسصيبثي ٚ تذٚيٗ ثش٘بٔٝ پيؾ اص الذاْ ثٝ

دس  سيضي ثش٘بٌٔٝيشي تيٓ ٌشٜٚ اػت. ٞذف اكّي ؿىُ ويفيّتثٟجٛد  سيضي ثش٘بٔٝتيٓ 
ٝ يٙٞبي اػضبي ٌشٜٚ دس ا٘دبْ وبس اػت. ثشاي ٟ٘بد ٞب ٚ تٛا٘بئي ٌشٜٚ، ثشسػي لبثّيت

ٌشٜٚ الصْ اػت ضٕٗ تـىيُ خّؼبت ٚ  ، ٔذيشويفيّتثٟجٛد  سيضي ثش٘بٔٝوشدٖ فؼبِيت 
ٞبي آٔٛصؿي، ٔشاحُ ا٘دبْ وبس سا ثشاي اػضبي ٌشٜٚ تجييٗ ٚ تفٟيٓ ٕ٘بيذ.  وبسٌبٜ
 ٌشٜٚ ػجبستٙذ اص: ويفيّتثٟجٛد  سيضي ٘بٔٝثشتيٓ  يٞبي ػٕذٜفؼبِيت

 ٌشٜٚ ويفيّتثٟجٛد  سيضي ثش٘بٔٝتـىيُ تيٓ  -

 ٌشٜٚ  ويفيّتثٟجٛد  سيضي ثش٘بٔٝثٙذي ا٘دبْ  صٔبٖ  -

 تذٚيٗ ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة ٌشٜٚ  -
 ؿٙبػبيي ٚضؼيت ٔٛخٛد ثش اػبع ٔؼيبسٞبي تذٚيٗ ؿذٜ  -

 ٞبي اخشايي ٗ اٞذاف ٚ ػيبػتتذٚي -

 ػّٕيبتيٞبي تذٚيٗ ثش٘بٔٝ -

 ٌشٜٚ  ويفيّتٞبي ثٟجٛد ثش٘بٔٝتذٚيٗ ٌضاسؽ  -

 ٌضاسؽ ٟ٘بيي ثٝ ٔؼئٛالٖ دا٘ـٍبٜ ٚ اػالْ آٔبدٌي ثشاي اخشا ياسائٝ -

 ٞبي تذٚيٗ ؿذٜ پغ اص تأييذ اخشاي ثش٘بٔٝ -
 ٔبٜ
9 

 ٔبٜ
8 

 ٔبٜ
7 

 ٔبٜ
6 

 ٔبٜ
5 

 ٔبٜ
4 

 ٔبٜ
3 

 ٔبٜ
2 

 ٔبٜ
 ٌشٜٚ ويفيّتثٟجٛد  سيضي ثش٘بٔٝتيٓ  يٞبي ػٕذٜ فؼبِيت 1

 اػضبي ٞيبت ػّٕي ٌشٜٚ ٌشايي ثشاي  ثشٌضاسي وبسٌبٜ ٞٓ         

 ٌشٜٚ ويفيّتٌشٞبي ثٟجٛد تذٚيٗ ػٛأُ، اخضا ٚ ٘ـبٖ         

آٖ ثب ٚضؼيت ٔغّٛة  يٝثشسػي ٚضؼيت ٔٛخٛد، ٔمبيؼ         
 ٚ ؿٙبػبيي ٘مبط لٛت ٚ ضؼف ٌشٜٚ 

-داس ٚ ثش٘بٔٝاِٚٛيتيٗ اٞذاف، الذأبت اخشايي تذٚ         

 ٌشٜٚ  ويفيّتٞبي ػّٕيبتي ثٟجٛد 

 آٖ ثٝ ٔؼئٛالٖ يتذٚيٗ ٌضاسؽ ٟ٘بيي ٚ اسائٝ         
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 اسصيبثي ٚ ؿٙبػبيي ٚضؼيت ٔٛخٛد ٌشٜٚ آٔٛصؿيدّْٚ: ٌبْ 
سيضي يه ٌشٜٚ آٔٛصؿي، ثشسػي ٚ اسصيبثي ٚضغ ٔٛخٛد اػت.  ٘خؼتيٗ ٌبْ دس ثش٘بٔٝ

ساٜ حُ  ٌشٜٚ آٔٛصؿي، ٞش ٘ٛع ؿٙبخت ٚ پيـٟٙبدثذٖٚ اعالػبت دليك اص ٚضؼيت 
 ياسصيبثي يب ٕٞبٖ ؿٙبػبيي ٚضؼيت ٔٛخٛد، ؿبِٛدٜ٘يؼت. پزيش أىبٖٔٙبػت،
ٞبي اخشايي اػت.  ػيبػت سيضي آٔٛصؿي ٚ ٔجٙبي تؼييٗ اٞذاف، ساٞجشدٞب ٚ  ثش٘بٔٝ

آيذ:  دػت ٔي ٞبي صيش ثٝ ٚاحذ دا٘ـٍبٞي دس صٔيٙٝ ويفيّتثشسػي ٚ اسصيبثي 
 ويفيّتآٔٛصؽ، خذٔبت اػضبي ٞيبت ػّٕي،  ويفيّتيبدٌيشي،  ،فشايٙذٞبي يبددٞي

ٔحتٛا ٚ  ويفيّتٌيشي، سٞجشي، ػبصٔب٘ذٞي ٚ ٕٞبٍٞٙي(،  سيضي، تلٕيٓ ٔذيشيت )ثش٘بٔٝ
وتبثخب٘ٝ، تدٟيضات ٚ ٞبي ٘ٛيٗ اعالػبتي ٚ استجبعي،  فّٙبٚسي ويفيّتٞبي دسػي،  ثش٘بٔٝ

أىب٘بت آٔٛصؿي، آصٔبيـٍبٞي ٚ وبسٌبٞي، تدٟيضات ٚ أىب٘بت اداسي، ٔبدي ٚ ٔبِي ٚ 
 آٔٛختٍبٖ. دا٘ؾ ٚ تحليّي دس ٟ٘بيت ػش٘ٛؿت ؿغّي

 
تؼييٗ اٞذاف، ق ػّٕي ثشاي ك ٚ تفحّٔجٙبي تؼّٕ ٌشٜٚ آٔٛصؿياسصيبثي دس ،ثٙبثشايٗ
دػت آٔذٜ اص فؼبِيت  ثٝ  ٌيشي اص اعالػبت ٞبي اخشايي اػت. ثٟشٜثش٘بٔٝ ساٞجشدٞب ٚ 

يٗ ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ٔٛسد ٘يبص يبٖ، تأٔدا٘ـدٛاسصيبثي، ٍ٘شؿي ػٕيك ٘ؼجت ثٝ ٌضيٙؾ 
جب٘ي(، افشاد ؿبرُ دسخذٔبت آٔٛصؿي ٚ پـتي يٞيأت ػّٕي ٚ ٔدٕٛػٝ)اػضبي 

تذسيغ ٚ يبدٌيشي ٚ  سػب٘ي ٚ وتبثخب٘ٝ، فشايٙذ اعالعتدٟيضات ٚ أىب٘بت، ٔٙبثغ 
اسصيبثي دسٚ٘ي يىي اص اٍِٛٞبي دٞذ.  دػت ٔيثٝآٔٛختٍبٖ  ػش٘ٛؿت ؿغّي دا٘ؾ

صؿي اػت. دس سايح ثشاي ثشسػي ٚ ؿٙبػبيي ٘يبصٞب ٚ وٕجٛدٞبي آٔٛصؿي دس ٌشٜٚ آٔٛ
پشداص٘ذ.  ٞبي اسصيبثي ٔي ثٙذي پشػؾ ٌشٜٚ، خٛد ثٝ كٛست اسصيبثي دسٚ٘ي، اػضبي

عٛس  ٞب ثٝ ٞبي ٔٛسد ٘يبص سا تؼييٗ وشدٜ ٚ پغ اص تحّيُ آٖ ٞبي ٌشدآٚسي دادٜ سٚؽ
 ٞبي اكّي اسصيبثي دسٚ٘ي ػجبستٙذ اص: ٌبْپشداص٘ذ.  خٛد ٔي ئـخق ثٝ لضبٚت دسثبسٜ
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 ٌشٜٚ ويفيّت يتؼييٗ ػٛأُ ٚ اخضاي تـىيُ دٞٙذٜ .1
 ويفيّت يتـىيُ دٞٙذٜاخضاي ٌشٞب ثشاي ٞش وذاْ اص تذٚيٗ ٘ـبٖ .2
 .(.ٞب ٚ. آٔٛصؽ )پشػـٙبٔٝ ويفيّتٌيشي  ٞبي ا٘ذاصٜ تذٚيٗ فشْ .3

 ٌشٞبي تذٚيٗ ؿذٜ ثب ٘ـبٖ آٖ ئمبيؼٝ ٚ ٚضؼيت ٔٛخٛد ثشسػي .4

 ؿٙبػبيي ٘مبط لٛت ٚ ضؼف ٌشٜٚ آٔٛصؿي  .5

 
 ٌشٜٚ آٔٛصؿي ويفيّت يتؼييٗ ػٛأُ ٚ اخضاي تـىيُ دٞٙذٜ. 2.1
 ٔااٛسد اسصياابثي ػٛأااُثااٝ ؿٙبػاابيي  ويفيّااتثٟجااٛد  سيااضي ثش٘بٔااٌٝااشٜٚ  ،ايااٗ ٔشحّااٝ دس
ٝ    ٞبي ٌشٜٚدس ٘ظبْ آٔٛصؽ ػبِي، پشداصد.  ٔي  ئختّف، داساي ٘ظاشات ٔتفابٚتي دس صٔيٙا

ٛ  ئا ويفيت آٔٛصؽ ٞؼتٙذ. ايٗ أش ثبػث  ٖ    دؿا اص  ؼاذي ٞاب ثاشاي ث   واٝ ٞاش واذاْ اص آ
ثٝ تٟٙب ػبٖ أىبٖ داسد يبٖ ٚ ٔذسّدا٘ـدٛثشاي ٔثبَ،  آٔٛصؽ ػبِي اِٚٛيت لبئُ ؿٛ٘ذ.
ٝ  يحابِ فشايٙذ آٔٛصؽ تٛخاٝ ٕ٘بيٙاذ. دس    ٝ تٛخاٝ وبسفشٔبيابٖ    ٕٔىاٗ اػات   وا ت ويفيّا  ثا

ي تابص  ىٝي آٔٛصؽ ٟٔٓ اػت، سٞبيي اص يضيس ثش٘بٔٝأب آ٘چٝ ثشاي ؛ ثبؿذ آٔٛختٍبٖ دا٘ؾ
ثاٝ   كاشفب  ، ٘جبياذ  ٞب دا٘ـٍبٜسيضاٖ ثشاي ثٟجٛد ويفيت دس ي ٍ٘شي اػت. ثش٘بٔٝثؼذ تهٚ 

خبكي اص ٚاحذ دا٘ـٍبٞي تٛخٝ داؿتٝ ثبؿٙذ ٚ ػٛأُ ديٍاش سا ٘بدياذٜ   ٔمٛالت ٚ اخضاء 
وااٝ  ذٙاادا٘ ئااػٙلااش  10، ٘ظاابْ دا٘ـااٍبٞي سا داساي 1اٍ٘بس٘ااذ. ٔااه ٌتشيااه ٚ دا٘اات 

، ٔٙابثغ ا٘ؼاب٘ي  ، ٔحايظ تاذسيغ ٚ يابدٌيشي   ، دسػي ياٞذاف وّي ٚ ثش٘بٔٝ اص: ا٘ذ ػجبست
أااااٛس ، ياااابدٌيشيفؼبِياااات تااااذسيغ ٚ  ، ي دٚسٜدٞاااا ػاااابصٔبٖ، ٔٙاااابثغ ياااابدٌيشي 

ت ويفيّا دادٞب، پيبٔذٞب ٚ وٙتشَ شٖٚ، ثيبٖدا٘ـدٛت فؼبِيّ، اسصيبثي ٚ ٘ظبست ،ئيدا٘ـدٛ
ثاش ٔجٙابي    تٛاٖ ٔي ٌشٜٚ آٔٛصؿي سا ويفيّت يـىيُ دٞٙذٜت ػٛأُ (.1378٘يؼتب٘ي، )

                                                           
1
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ٖ دسٖٚ ٓ داد، فشايٙاذ، ثااشٚ ٜ داد ٚ پيبٔااذ تمؼاي ٌااش ثياابٖ ،2 يثٙااذي وااشد. ٕ٘اٛداس ؿاإبس
                         ٌشٜٚ آٔٛصؿي اػت.  ويفيّت يٞبي تـىيُ دٞٙذِٜفٝٔؤ

. ثشاي ؿٛد پغ اص تؼييٗ ػٛأُ ٔٛسد اسصيبثي، الصْ اػت اخضاي ٞش ػبُٔ تذٚيٗ 
تذسيغ ٚ  »ػّْٛ،  ياسصيبثي ٌشٜٚ آٔٛصؿي فيضيه دس دا٘ـىذٜ يٕ٘ٛ٘ٝ اٌش وٕيتٝ

ػٙٛاٖ يه ػبُٔ ٔٛسد اسصيبثي دس ٘ظش ٌشفتٝ ثبؿذ، اخضاي ايٗ ػبُٔ سا ثٝ« آٔٛصؽ
 فّٙبٚسيتذسيغ، استجبط ثيٗ فشدي، اػتفبدٜ اص  ويفيّتتٛا٘ذ ؿبُٔ ٔٛاسد صيش ثبؿذ:  ٔي

 اعالػبت ٚ استجبعبت اسصؿيبثي دسع. 

 
 ٌش ػٛأُ ٔٛسد اسصيبثي دس ٌشٜٚ آٔٛصؿي( ثيب2ٖٕ٘ٛداس )

 



 

 

 ( ٌشٞب )ٔؼيبسٞبي ٔغّٛةتؼييٗ ٘ـبٖ. 2.2
ٔغّٛة ثاشاي ٞشواذاْ   ٞبي  ٔالنالصْ اػت  ي،ٔٛسد اسصيبثٚ اخضاي پغ اص تؼييٗ ػٛأُ 

ٝ   ٞبي ٔغّٛة سا ٔيٌشدد. تذٚيٗ ٔؼيبس٘ظش ٔـخق  ٔٛسداص اخضاي  ٘ظاش  تٛاٖ اص ياه ٘مغا
وٛؿذ  ٔيٌشٜٚ تذٚيٗ ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة،  يٚػيّٝاسصيبثي دا٘ؼت. ثٝ يتشيٗ ٔشحّٝ ٟٓٔ

ٜ  ٔتلٛس ؿٛ ٌشٜٚ آٔٛصؿيويفيت ثٟتشي سا ثشاي  يآيٙذٜ ٝ 1 يد. وابسثشي ؿإبس -، ٕ٘ٛ٘ا

داد ٚ پيبٔااذ ٘ـاابٖ داد، فشايٙااذ، ثااشٖٚدسٖٚٞاابيي اص ٔؼيبسٞاابي ٔغّااٛة سا ثااش اػاابع 
ذ، داد، فشايٙا ٞبيي اص ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة سا ثش اػبع دسٖٕٚ٘ٛ٘ٝ ٞبايٗ وبسثشي. دٞذ ٔي

ٝ ٓ ٌيشي يه تاي ثب ؿىُ. دٞذ ٔي٘ـبٖ داد ٚ پيبٔذ، ثشٖٚ دس  ويفيّات ثٟجاٛد   سياضي  ثش٘بٔا
ٙاذ  تٛا٘ ٔاي ، اػضبي ٌشٜٚ ٌيشد ٔيوٝ ثب سٞجشي ٚ ٞذايت ٔذيش ٌشٜٚ ا٘دبْ آٔٛصؿي ٌشٜٚ 

ٞب، ثب تفىش ٚ تأٔاُ  ٌشٞبي اسائٝ ؿذٜ دس ايٗ وبسثشي٘ـبٖ ياص ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيشي ثٟشٜػالٜٚ ثش 
ٝ  ٌشٚٞي ٚ ثاب اػاتفبدٜ اص فؼبِيات    ٜ ٞابي ػابيش   ٞاب ٚ ثش٘بٔا دس ػاغ   آٔٛصؿاي )  ٞابي  ٌاشٚ

ٜٚ ٌشٞبي ٔتٙاٛع ٚ ٔتٙبػات ثاب ٌاش    تذٚيٗ ٘ـبٖإِّّي( ثٝاػتبٖ، وـٛس ٚ ثيٗ دا٘ـٍبٜ،
                            خٛيؾ ٔجبدست ٕ٘بيٙذ.
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 دادي ٌشٜٚدسٖٚ ػٛأُثشاي  ويفيّتٌشٞب/ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة ؿٙبػبيي ٘ـبٖ ،1يٜوبسثشي ؿٕبس
 

ي ٝاثضاس يب ٚػيّ
اسصيبثي ٔؼيبس 
 وذأٙذ؟

 

اعالػبت سا ثبيذ اص 
چٝ وؼي/وؼب٘ي 

 دػت آٚسيٓ؟ثٝ

 

 ويفيّتٚ ٔؼيبسٞبي  اخضاي ػبُٔ
 ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ٌشٜٚ

 اخضاي ػبُٔ ٌشٞبي پيـٟٙبدي٘ـبٖ
 ثشخٛسداسي اص تٛاٖ ٔذيشيتي  

ٞبي ٔذيش ٚيظٌي
 ٌشٜٚ

 

 ٔـىالت ٚ تٛا٘بيي ٔمبٚٔت دسثشاثشفـبسٞب  
 ٌشٜٚ

 ا٘دبْ ٚظبيف  يتؼٟذ الصْ دس ٘حٜٛ  
 احؼبع ٔؼئِٛيت دس ثشاثش ٕٞىبساٖ  
 أٛس ػبصٔب٘يوبس ٚ خؼتٍي ٘بپزيشي دس پـت  
 ٞبثش٘بٔٝ يخالليت دس اسائٝ  
 داؿتٗ ٔمجِٛيت ػّٕي  
 ا٘تمبد پزيشي  
 ٌيشيلبعؼيت دس تلٕيٓ  
 ٔٙبػت ثب ٕٞىبساٖ تؼبُٔ  
 يبٖدا٘ـدٛٔٙبػت ثب  تؼبُٔ  
   
   
   

 
  



 

 

 ادأٝي وبسثشي ؿٕبسٜي1، ؿٙبػبيي ٘ـبٌٖشٞب/ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة ويفيّت ثشاي ػٛأُ دسٖٚدادي ٌشٜٚ
 

اثضاس يب ٚػيّٝي 
 اسصيبثي ٔؼيبس وذأٙذ؟

 
اعالػبت سا ثبيذ اص 
چٝ وؼي/وؼب٘ي 
 ثٝدػت آٚسيٓ؟

 
 اخضاي ػبُٔ ٚ ٔؼيبسٞبي ويفيّت

 ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ٌشٜٚ

 اخضاي ػبُٔ ٘ـبٌٖشٞبي پيـٟٙبدي
 ٞبي ٌشٜٚتخلق ٔٙبػت ثب ٌشايؾ  

ٞيأت اػضبي 
ػّٕي ٚ ٔذسػبٖ 

 ٌشٜٚ
 

ٞبي آٔٛصؿي ٚ ثشخٛسداسي اص ٟٔبست  
 پظٚٞـي

 سٌفتبس ٚ فتبدس سلت اكذداؿتٗ   

 دػتبي اپزيشد٘تمبا  
 آٔٛصؿي ٚ پظٚٞـي يػبثمٝ  
ٌٛيي دسثشاثش پزيشي ٚ پبػخٔؼئِٛيت  

 يبٖدا٘ـدٕٛٞىبساٖ ٚ 
 سٚص ثٛدٖ اعالػبت ػّٕي ثٝ  
 ٞبي آٔٛصؿي ٘بٔٝآؿٙبيي ثب آييٗ  
 خالليت  
 ٘ظٓ ٚ ا٘ضجبط  
   
   
   

   

 
 

 



 

 

 ادأٝي وبسثشي ؿٕبسٜي1، ؿٙبػبيي ٘ـبٌٖشٞب/ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة ويفيّت ثشاي ػٛأُ دسٖٚدادي ٌشٜٚ
 

 يٝاثضاس يب ٚػيّ
 اسصيبثي ٔؼيبس وذأٙذ؟

 
اعالػبت سا ثبيذ اص 
چٝ وؼي/وؼب٘ي 

 دػت آٚسيٓ؟ثٝ

 
 ويفيّتٚ ٔؼيبسٞبي  اخضاي ػبُٔ

 ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ٌشٜٚ

 اخضاي ػبُٔ ٌشٞبي پيـٟٙبدي٘ـبٖ
 وبسي يداؿتٗ تخلق الصْ دس حٛصٜ  

وبسوٙبٖ ٚ 
 وبسؿٙبػبٖ ٌشٜٚ

 وبسي ٔٙبػت ي ٝداساي تدشث  

 ٞبي استجبعيثشخٛسداسي اص ٟٔبست  

 ؿغّي يٜداؿتٗ اٍ٘يض  
 تؼٟذ دس أٛس ٔحِٛٝ  
 ا٘ضجبط ٚ آساػتٍي  ٘ظٓ،  
 تؼبُٔ ػبص٘ذٜ ثب ٕٞىبساٖ  
   
   
   

 
 
 
 
  



 

 

 ادأٝي وبسثشي ؿٕبسٜي1، ؿٙبػبيي ٘ـبٌٖشٞب/ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة ويفيّت ثشاي ػٛأُ دسٖٚدادي ٌشٜٚ
 

 يٝاثضاس يب ٚػيّ
اسصيبثي ٔؼيبس 

 وذأٙذ؟

 

اعالػبت سا ثبيذ اص 
چٝ وؼي/وؼب٘ي 

 دػت آٚسيٓ؟ثٝ

 
 ويفيّتٚ ٔؼيبسٞبي  اخضاي ػبُٔ

 ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ٌشٜٚ

 اخضاي ػبُٔ ٌشٞبي پيـٟٙبدي٘ـبٖ
 ٔٙذياٍ٘يضٜ، پـتىبس ٚ ٞذف  

 يبٖدا٘ـدٛ

 ٌشٜٚ

 تحليّي يداؿتٗ ؿٙبخت وبفي اص سؿتٝ  
 داؿتٗ ؿٙبخت وبفي اص ثبصاس وبس  
 تحليّي ئٙذي ثٝ سؿتٝٝػالل  
 آؿٙبيي ثب لٛا٘يٗ ٚ ٔمشسات آٔٛصؿي  
 اػتبداٖاحتشاْ ثٝ   
 آساػتٍي ٚ ا٘ضجبط٘ظٓ،   
 پيـشفت تحليّي ٔٙبػت  
 ثبصاس وبس ٔشتجظ ثب سؿتٝ ٘يبصٞبيتالؽ ثشاي يبدٌيشي   
 يبٖدا٘ـدٛتؼبُٔ ػبص٘ذٜ ثب ػبيش   
 ٞبي ػّٕئٙذي ٚ ؿشوت دس ا٘دٕٗٝػالل  
 ٞبي فٛق ثش٘بٔٝٔٙذي ٚ ؿشوت دس فؼبِيتٝػالل  
   
   

 
  



 

 

 ادأٝي وبسثشي ؿٕبسٜي1، ؿٙبػبيي ٘ـبٌٖشٞب/ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة ويفيّت ثشاي ػٛأُ دسٖٚدادي ٌشٜٚ
 

اثضاس يب ٚػيّٝي 
اسصيبثي ٔؼيبس 
 وذأٙذ؟

 
اعالػبت سا ثبيذ 

اص چٝ 
وؼي/وؼب٘ي 
 ثٝدػت آٚسيٓ؟

 
 اخضاي ػبُٔ ٚ ٔؼيبسٞبي ويفيّت
 اٞذاف ٚ ثش٘بٔٝ ٞبي ٌشٜٚ

 اخضاي ػبُٔ ٘ـبٌٖشٞبي پيـٟٙبدي
 ٚخٛد اٞذاف ٚ سػبِت ٔىتٛة  

اٞذاف ٚ 
ٞبي ثش٘بٔٝ
 ٌشٜٚ

 ٞبي ٔختّف ٔـخق ثٛدٖ اٞذاف والٖ ثٝ تفىيه دس حٛصٜ  

 ٚخٛد اٞذاف اختلبكي دس ٌشٜٚ  

ٞب ٚ ٔشاوض ٖٚ ثشاي ايدبد پظٚٞـىذٜٞبي ٔذٚخٛد ثش٘بٔٝ  
 سؿذ

 ٞبي دا٘ؾ ثٙيبٖٚخٛد ؿشوت  

   
   
   

   
   
   
   

   
 
  



 

 

 ادأٝي وبسثشي ؿٕبسٜي1، ؿٙبػبيي ٘ـبٌٖشٞب/ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة ويفيّت ثشاي ػٛأُ دسٖٚدادي ٌشٜٚ
 

اثضاس يب ٚػيّٝي 
 اسصيبثي ٔؼيبس وذأٙذ؟

 
اعالػبت سا ثبيذ اص 
چٝ وؼي/وؼب٘ي 
 ثٝدػت آٚسيٓ؟

 
 اخضاي ػبُٔ ٚ ٔؼيبسٞبي ويفيّت

 تدٟيضات ٚ أىب٘بت ٌشٜٚ

 اخضاي ػبُٔ ٘ـبٌٖشٞبي پيـٟٙبدي
 اييب٘ٝت ساخذٔباسي فضاْ٘شدٖ ثٛٚص سثٝ  

خذٔبت 
اِىتشٚ٘يىي ٚ 

 ٌشٜٚ فّٙبٚسي

ت      خذٔباسي فضاػختدٖ ثٛسٚص ثٝ  
 اييب٘ٝسا

 يٙتش٘تاػتشػي ثٝ ػشػت د  

تخللي ي ٞباسفضاْ٘شدٖ ثٛع ػتشدس د  
 ص٘يبسد ٔٛ

٘ؼجت ثٝيب٘ٝ اد ساتؼذٔٙبػت ثٛدٖ   
 دا٘ـدٛ

ػذْ ٔحذٚديت صٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي دس اػتفبدٜ   
 اص ػبيت

 ػبيتٚخٛد سإٞٙب دس اػتفبدٜ اص  

 ٚخٛد وبٔپيٛتش دس والع دسع  

 ٚخٛد پشيٙتش دسػبيت  

 ٔدضا ثٛدٖ ػبيت وبٔپيٛتش  

 سٚص سػب٘ي ٚة ػبيتٝث  

   
   

 

  



 

 

 ادأٝي وبسثشي ؿٕبسٜي1، ؿٙبػبيي ٘ـبٌٖشٞب/ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة ويفيّت ثشاي ػٛأُ دسٖٚدادي ٌشٜٚ
 

اثضاس يب ٚػيّٝي 
 اسصيبثي ٔؼيبس وذأٙذ؟

 
اعالػبت سا ثبيذ اص 
چٝ وؼي/وؼب٘ي 
 ثٝدػت آٚسيٓ؟

 
 اخضاي ػبُٔ ٚ ٔؼيبسٞبي ويفيّت

 تدٟيضات ٚ أىب٘بت ٌشٜٚ

 اخضاي ػبُٔ ٘ـبٌٖشٞبي پيـٟٙبدي

 ٚة ػبيت دسٌشٜٚ ياعالع سػب٘ي دسثبسٜ  

خذٔبت 
اِىتشٚ٘يىي ٚ 

ٌشٜٚ فّٙبٚسي  

 دس والع دسع ثشد ٔٙبػتٚايت  

افضاسي بِٓ ثٛدٖ تدٟيضات ػختػ  
 ٛتشي ػبيتوبٔپي

يه اص  اختلبف ػيؼتٓ اختلبكي ثٝ ٞش  
 دس دفتش وبس تبداٖاػ

 تؼذاد وبفي وبٔپيٛتش دسػبيت  

 طوتٛس دسوالعٚخٛد پشٚ  
 دسػبِٗ آٔفي تئبتش طوتٛسٚخٛد پشٚ  
 ٌشٜٚ ٚة ػبيت اختلبكي  
   
   
   
   

 
  



 

 

 ادأٝي وبسثشي ؿٕبسٜي1، ؿٙبػبيي ٘ـبٍ٘شٞب/ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة ويفيّت ثشاي ػٛأُ دسٖٚدادي ٌشٜٚ
 

اثضاس يب ٚػيّٝي 
 اسصيبثي ٔؼيبس وذأٙذ؟

 
اعالػبت سا ثبيذ اص 
چٝ وؼي/وؼب٘ي 
 ثٝدػت آٚسيٓ؟

 

 اخضاي ػبُٔ ٚ ٔؼيبسٞبي ويفيّت
 تدٟيضات ٚ أىب٘بت ٌشٜٚ

 اخضاي ػبُٔ ٘ـبٌٖشٞبي پيـٟٙبدي
 ٔٙبػت يػيؼتٓ تٟٛيٝ  

أىب٘بت سفبٞي 
 ٌشٜٚ

 ػيؼتٓ ػشٔبيـي  

 ػيؼتٓ ٌشٔبيـي  

 يبٖدا٘ـدٛ اتبق اػتشاحت  
 يبٖدا٘ـدٛ وٕذ اختلبكي  

 ػشدخٛؽ ٚآةدػتشػي ثٝ آة  

 وٙٙذٌبٖٔٙبػت ثشاي ٔشاخؼٝكٙذِي   

 ٘ٛس وبفي دس ٔحيظ ٌشٜٚ  

 حشيك ٞبي اعفبيوپؼَٛ  

 ٞبي اِٚيٝي وٕهخؼجٝ  

 ثخؾ يتبثّٛي سإٞٙب  

اد ٞب ثب تؼذعوال ياصٜ٘ذاتٙبػت   
 ٖ٘ـدٛيبدا

 سػٕيٙبي فضبت ٚ ختٕبػباػبِٗ   

 تٛخٝ ثٝ ٔؼبئُ اسٌٛ٘ٛٔي دسٔحيظ وبس  
   

 

 



 

 

 ادأٝي وبسثشي ؿٕبسٜي1، ؿٙبػبيي ٘ـبٌٖشٞب/ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة ويفيّت ثشاي ػٛأُ فشايٙذي ٌشٜٚ
 

اثضاس يب ٚػيّٝي 
اسصيبثي ٔؼيبس 
 وذأٙذ؟

 

اعالػبت سا ثبيذ اص 
چٝ وؼي/وؼب٘ي 
 ثٝدػت آٚسيٓ؟

 

 اخضاي ػبُٔ ٚ ٔؼيبسٞبي ويفيّت
 ٔذيشيت ٌشٜٚ

 اخضاي ػبُٔ ٘ـبٌٖشٞبي پيـٟٙبدي
 ثشلشاسي استجبط ثب ديٍشاٖ   

ٞبي ٟٔبست
ٔذيشيتي 
 ٔذيش ٌشٜٚ

 خّؼبت ياداسٜ  

 ٔزاوشٜ دس ٔجبحث ٔختّف  

 اخشاي ٔلٛثبت ٌشٜٚ  

 يبٖ ٚ ٕٞىبساٖدا٘ـدٛثب آٔيض ػذاِتثشخٛسد   

   
   
ٞبي ٔلٛة سػب٘ي دليك اص لٛا٘يٗ ٚ ػيبػتاعالع  

 آٔٛصؿي ٚ پظٚٞـي

ٚظبيف 
آٔٛصؿي ٚ 

 پظٚٞـي 

 ٞبي ٔٙبػت پشٚطٜ يػبصي ثشاي اسائٝ صٔيٙٝ  

دسٚع ٚ  يپيـٟٙبدٞبي اكالحي دس ٔدٕٛػٝ ياسائٝ  
 ٞبي آٔٛصؿي ػشفلُ

اِتذسيغ ثش اػبع  ٚاٌزاسي دسٚع ٔٛظف ٚ حك  
 تخلق ٚ تٛا٘بيي

ٞبي ٔلٛة آٔٛصؿي ٚ اعالع اص لٛا٘يٗ ٚ ػيبػت  
 پظٚٞـي

 ٞبي پظٚٞـي الصْ خٟت فؼبِيت ياٍ٘يضٜايدبد   

 
  



 

 

 وبسثشي ؿٕبسٜي1، ؿٙبػبيي ٘ـبٌٖشٞب/ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة ويفيّت ثشاي ػٛأُ فشايٙذي ٌشٜٚ
 

اثضاس يب ٚػيّٝي 
اسصيبثي ٔؼيبس 
 وذأٙذ؟

 
اعالػبت سا ثبيذ اص 
چٝ وؼي/وؼب٘ي 
 ثٝدػت آٚسيٓ؟

 
 اخضاي ػبُٔ ٚ ٔؼيبسٞبي ويفيّت

 ٔذيشيت ٌشٜٚ

 اخضاي ػبُٔ ٘ـبٌٖشٞبي پيـٟٙبدي
خذٔبت  يإِّّي اسائٝ ثيٗ يحضٛس دس ػشكٝ  

 پظٚٞـيآٔٛصؿي ٚ 

ٚظبيف 
آٔٛصؿي ٚ 

 پظٚٞـي 

ٔٙبثغ آٔٛصؿي ٚ  يٕٞىبسي ٚ ٔجبدالت دس صٔيٙٝ  
 خٛاسپظٚٞـي ثب ٚاحذٞبي ٞٓ

 ٞبي آٔٛصؿي سٚصآٔذ وشدٖ ثش٘بٔٝ  

 تئٛسي ٚ ػّٕيٞبي ويفي آصٖٔٛ يٞذايت ٚ استمب  

 دٚسٜ دس تٙبػت ثب ٘يبصٞب يسٚص آٚسي ثش٘بٔٝٝث  

 دسػي ٌشٜٚ سيضي ثش٘بٔٝ يٝسٞجشي وٕيت  

تؼييٗ ٔٙبثغ دسػي  يٝسٞجشي ٚ ٔذيشيت وٕيت  
 دسٚع اسائٝ ؿذٜ دس ٌشٜٚ

 يبٖ داساي افت تحليّيدا٘ـدٛؿٙبػبيي   

تأٔيٗ تدٟيضات ٚ أىب٘بت آٔٛصؿي ٚ پظٚٞـي   
 ٌشٜٚ

-ٞبي آٔٛصؿي ٚ پظٚٞـي دسٖٚايدبد ٞؼتٝ  

 ٌشٚٞي

ٔـبسوت دادٖ ٕٞىبساٖ دس تلٕيٕبت اخشايي   
 ٌشٜٚ

   

   
 



 

 

 فشايٙذي ٌشٜٚ ػٛأُثشاي  ويفيّتٌشٞب/ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة ؿٙبػبيي ٘ـبٖ ،1يٜوبسثشي ؿٕبس

 
اثضاس يب ٚػيّٝي 
اسصيبثي ٔؼيبس 

 وذأٙذ؟

 
اعالػبت سا ثبيذ اص 
ٝ وؼي/وؼب٘ي ثٝ- چ

 دػت آٚسيٓ؟

 
 اخضاي ػبُٔ ٚ ٔؼيبسٞبي ويفيّت

 ٔذيشيت ٌشٜٚ

 اخضاي ػبُٔ ٘ـبٌٖشٞبي پيـٟٙبدي

ٞبي دسا٘دٕٗيبٖ فؼبَدا٘ـدٛدادٖ ٔـبسوت  
 ػّٕي 

آٔٛصؿي ٚظبيف 
 ٚ پظٚٞـي 

 ٘يبصػٙدي پظٚٞـي  
 ٞبي آٔٛصؿي٘بٔٝدٞي ثٝ پبيبٖخٟت  

 ٌشٜٚ حُ ٔـىالت تذسيغ اػضبي  
 ؿٙبػبيي ٚ حُ ٔـىالت تذسيغ اػضبي  

 ٌشٜٚ
 يبٖدا٘ـدٛثشٌضاسي خّؼبت ٔؼبسفٝ ثشاي   
ثٟيٙٝ اص أىب٘بت ٔٛخٛد خٟت  ياػتفبدٜ  

 اػتفبدٜ دس وبسٞبي آٔٛصؿي ٚ پظٚٞـي
ثشٌضاسي خّؼبت آٔٛصؿي ٚ پظٚٞـي ثشاي   

 ٕٞىبساٖ
   
   
   
   
   

 



 

 

 وبسثشي ؿٕبسٜي1، ؿٙبػبيي ٘ـبٌٖشٞب/ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة ويفيّت ثشاي ػٛأُ فشايٙذي ٌشٜٚ
 

اثضاس يب ٚػيّٝي 
اسصيبثي ٔؼيبس 
 وذأٙذ؟

اعالػبت سا ثبيذ 
اص چٝ 

وؼي/وؼب٘ي 
 ثٝدػت آٚسيٓ؟

 

 اخضاي ػبُٔ ٚ ٔؼيبسٞبي ويفيّت
 ٔذيشيت ٌشٜٚ

 اخضاي ػبُٔ ٘ـبٌٖشٞبي پيـٟٙبدي
 تٛػؼٝ ٌشٜٚ يتذٚيٗ ثش٘بٔٝ   

 سيضي ثش٘بٔٝ
 ثشاي ٌشٜٚ

اػضب ٚ ٘يشٚي  يتٛػؼٝ يپٙح ػبِٝ يتذٚيٗ ثش٘بٔٝ   
 ٔتخلق ٌشٜٚ

 سيضي ثشاي استجبط ثب كٙؼت ثش٘بٔٝ  
ٞبي ٔٙظٛس اخشاي پشٚطٜٞبي ٔٙظٓ ثٝعشاحي ٚ تذٚيٗ ثش٘بٔٝ  

 ٞب ٌشٜٚ ثب ديٍشٔـتشن آٔٛصؿي ٚ پظٚٞـي 

ٞبي ٔٙظٛس اخشاي پشٚطٜٞبي ٔٙظٓ ثٝعشاحي ٚ تذٚيٗ ثش٘بٔٝ  
 ٔـتشن آٔٛصؿي ٚ پظٚٞـي دس  دسٖٚ ٌشٜٚ 

اص  ٌيشي ثٟشٜٔٙذ ثشاي ٞبي ٘ظبْعشاحي ٚ تذٚيٗ ثش٘بٔٝ  
                  ٞبي ػّٕي ٌشٜٚ ا٘دٕٗ

يبٖ ٚ دا٘ـدٛثشاي  ٞبي آٔٛصؿيعشاحي ٚ تذٚيٗ وبسٌبٜ  
 اػتبداٖ

ٞب ٚ يبٖ ثب ػبصٔبٖدا٘ـدٛٔٙظٛس آؿٙبيي ثٝ سيضي ثش٘بٔٝ  
 ٞبي ٌشٜٚٞبي ٔشتجظ ثب سؿتٝؿشوت

 ٞبي وبسآفشيٙي دس ٌشٜٚعشاحي ٚ تذٚيٗ ثش٘بٔٝ  

 ٔٙذ ثشاي خّؼبت ٌشٜٚ دس عَٛ ػبَٞبي ٞذفتذٚيٗ ثش٘بٔٝ  

   
 
 



 

 

 وبسثشي ؿٕبسٜي1، ؿٙبػبيي ٘ـبٌٖشٞب/ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة ويفيّت ثشاي ػٛأُ فشايٙذي ٌشٜٚ
 

اثضاس يب ٚػيّٝي 
 اسصيبثي ٔؼيبس وذأٙذ؟

 

اعالػبت سا ثبيذ اص 
چٝ وؼي/وؼب٘ي 
 ثٝدػت آٚسيٓ؟

 اخضاي ػبُٔ ٚ ٔؼيبسٞبي ويفيّت
 ٔذيشيت ٌشٜٚ

 اخضاي ػبُٔ ٘ـبٌٖشٞبي پيـٟٙبدي
   ٝ ٝ   تااذٚيٗ ثش٘بٔاا  يٞاابي ٔااٙظٓ ثااشاي تٛػااؼ

 اػضبي ٞيأت ػّٕي

 سيضي ثش٘بٔٝ
 ثشاي ٌشٜٚ

ٝ تذٚيٗ ثش٘بٔٝ   ٔٙظاٛس  ٞبي دليك ٚ ٔـخق ثا
 ٔؼااايشتؼبٔاااُ ثاااب ٔؼااائٛالٖ دا٘ـاااٍبٜ دس   

 ٔأٔٛسيت ٚ اٞذاف ٌشٜٚ 
پظٚٞـاااي ؿٙبػااابيي ٘يبصٞااابي آٔٛصؿاااي ٚ    

ٝ دا٘ـدٛ ٞابي ٔٙبػات ثاٝ    يبٖ ٚ تذٚيٗ ثش٘بٔا
 ٔٙظٛس سفغ ٘يبصٞب

ؿٙبػاابيي ٘يبصٞاابي آٔٛصؿااي ٚ پظٚٞـااي     
ٞاابي ٗ ثش٘بٔااٝٞيااأت ػّٕااي ٚ تااذٚي  ياػضااب

 ٔٙظٛس سفغ ٘يبصٞبٔٙبػت ثٝ

ٞابي  ٔٙظٛس ثشٌضاسي ٘ـؼتثٝ سيضي ثش٘بٔٝ  
ا٘ذيـااي ٚ ٌفاات ٚ ٘مااذ )دسٖٚ ٚ ثااشٖٚ   ٞاآ

 ٌشٚٞي(

ثااشاي استجاابط ٌااشٜٚ ثااب خبٔؼااٝ  سيااضي ثش٘بٔااٝ  
 )كٙؼت ٚ خذٔبت(

ٔٙظااٛس ايداابد ثبصديااذٞب ثااب   ثااٝ سيااضي ثش٘بٔااٝ  
 ػبٖ ٌشٜٕٚٞىبسي ٔذسّ

 

 



 

 

 وبسثشي ؿٕبسٜي1، ؿٙبػبيي ٘ـبٌٖشٞب/ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة ويفيّت ثشاي ػٛأُ فشايٙذي ٌشٜٚ
 

اثضاس يب ٚػيّٝي 
اسصيبثي ٔؼيبس 

 وذأٙذ؟

 

اعالػبت سا ثبيذ اص 
چٝ وؼي/وؼب٘ي 
 ثٝدػت آٚسيٓ؟

 

 اخضاي ػبُٔ ٚ ٔؼيبسٞبي ويفيّت
 ٔذيشيت ٌشٜٚ

 اخضاي ػبُٔ ٘ـبٌٖشٞبي پيـٟٙبدي
 ثشاي وبسثشدي وشدٖ دسٚع سيضي ثش٘بٔٝ  

 سيضي ثش٘بٔٝ
 ثشاي ٌشٜٚ

ٞبي ثشاي وبسثشدي وشدٖ دٚسٜ سيضي ثش٘بٔٝ  
 آٔٛصؿي ٌشٜٚ

 ٌشا وشدٖ ٌشٜٚٔبٔٛسيت  
 ساٞجشدي ٌشٜٚ سيضي ثش٘بٔٝ  
ٞبي ٔبٞب٘ٝ تٛػظ ثشاي ػخٙشا٘ي سيضي ثش٘بٔٝ  

 ٔتخللبٖ خبسج اص ٌشٜٚ
وشدٖ دسٚع سيضي ٔٙظٓ ثشاي ٌشدؿي  ثش٘بٔٝ  

 ٔتٙبػت ثب تخلق ٕٞىبساٖ
ٞبي ٔٙظٓ ثشاي عشاحي ٚ تذٚيٗ ثش٘بٔٝ  

 ٔؼيشٌيشي اص أىب٘بت اِىتشٚ٘يىي دس  ثٟشٜ
اٞذاف ٚ ٔأٔٛسيت ٌشٜٚ )ٔب٘ٙذ تـىيُ 

                           اِىتشٚ٘يىي ٚ ...( ٞبي ٌشٜٚ

ٞبي ٔذٖٚ ثشاي  ثش٘بٔٝعشاحي ٚ تذٚيٗ   
 تحليالت تىٕيّيٞبي  ٌؼتشؽ دٚسٜ

ٞبي ٔذٖٚ ثشاي ايدبد  ثش٘بٔٝ عشاحي ٚ تذٚيٗ  
 اي ٞبي ثيٗ سؿتٝ دٚسٜ

   
   

 



 

 

 وبسثشي ؿٕبسٜي1، ؿٙبػبيي ٘ـبٌٖشٞب/ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة ويفيّت ثشاي ػٛأُ فشايٙذي ٌشٜٚ
 

اثضاس يب ٚػيّٝي 
 اسصيبثي ٔؼيبس وذأٙذ؟

 

اعالػبت سا ثبيذ اص 
چٝ وؼي/وؼب٘ي 
 ثٝدػت آٚسيٓ؟

 

 اخضاي ػبُٔ ٚ ٔؼيبسٞبي ويفيّت
 ٔذيشيت ٌشٜٚ

 اخضاي ػبُٔ ٘ـبٌٖشٞبي پيـٟٙبدي
ٞااابي سياااضي خٟااات ايدااابد ػاااخٙشا٘ي ثش٘بٔاااٝ  

 پظٚٞـي

سياااضي  ثش٘بٔاااٝ
 ثشاي ٌشٜٚ

 ايثب٘ه اعالػبتي ٔتخللبٖ ٔٙغمٝ يتٟيٝ  
 سيضي ثشاي وبسثشدي وشدٖ دسٚع ثش٘بٔٝ  

سيااااضي ثااااشاي ٞااااذايت تحلاااايّي   ثش٘بٔااااٝ  
 يبٖدا٘ـدٛ

ٞب ٚ  ٞبي ٔذٖٚ ثشاي ايدبد سؿتٝ ٚخٛد ثش٘بٔٝ  
ٞبي خذيذ ٔتٙبػت ثب تغييشات دا٘ؾ،  دٚسٜ

 ٚ ٘يبصٞبي خبٔؼٝ ٚ ثبصاس وبس فّٙبٚسي

ضاسي ٞبي ٔذٖٚ ثشاي ثشٌٚخٛد ثش٘بٔٝ  
 ٞبي ػّٕي ٕٞبيؾ

   
   
   
   
   
   
   

 

 



 

 

 
 وبسثشي ؿٕبسٜي1، ؿٙبػبيي ٘ـبٌٖشٞب/ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة ويفيّت ثشاي ػٛأُ فشايٙذي ٌشٜٚ

 

اثضاس يب ٚػيّٝي 
 اسصيبثي ٔؼيبس وذأٙذ؟

 

اعالػبت سا ثبيذ اص 
چٝ وؼي/وؼب٘ي 
 ثٝدػت آٚسيٓ؟

 

 اخضاي ػبُٔ ٚ ٔؼيبسٞبي ويفيّت
 ٔذيشيت ٌشٜٚ

 اخضاي ػبُٔ ٘ـبٍ٘شٞبي پيـٟٙبدي
 ثشٌضاسي خّؼبت ٔٙظٓ ٌشٚٞي   

ٞذايت ٚ  
 سٞجشي

 تالؽ ٔذيش ٌشٜٚ ثشاي خزة ثٟتشيٗ ٘يشٚٞب  
تٛخٝ ٔذيش ٌشٜٚ ثٝ ا٘تمبدات ٚ پيـٟٙبدات   

 اػتبداٖ
 ٚاٌزاسي ٔؼئِٛيت ثٝ اػضبي ٌشٜٚ  

 ٌشٜٚ  يايدبد اٍ٘يضٜ ثشاي اػضب  
ٞبي ػبصي ثشاي فؼبِيتتالؽ دس خٟت صٔيٙٝ  

 ٌشٚٞي

 ايدبد ا٘ؼدبْ ٌشٚٞي  
 دِي ثيٗ اػضبي ٌشٜٚٞٓ  
 يبٖدا٘ـدٛٞذايت تحليّي   
   
   
   
   

 
  



 

 

 

 وبسثشي ؿٕبسٜي1، ؿٙبػبيي ٘ـبٌٖشٞب/ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة ويفيّت ثشاي ػٛأُ فشايٙذي ٌشٜٚ
 

اثضاس يب ٚػيّٝي 
اسصيبثي ٔؼيبس 
 وذأٙذ؟

 

اعالػبت سا ثبيذ اص 
ٝ وؼي/وؼب٘ي ثٝ- چ

 دػت آٚسيٓ؟

 

 اخضاي ػبُٔ ٚ ٔؼيبسٞبي ويفيّت
 ٔذيشيت ٌشٜٚ

 اخضاي ػبُٔ ٘ـبٌٖشٞبي پيـٟٙبدي
ت بٞيي ػبٖ ٚ اػضبتذسيغ ٔذسّ ويفيّت٘ظبست دس   

 ػّٕي

٘ظبست ٚ 
 اسصيبثي ٌشٜٚ

 ٔيضاٖ تحمك اٞذاف ٌشٜٚ ياسصيبثي ٔؼتٕش ػبال٘ٝ  

 ٔذسػبٖيبٖ دس اسصؿيبثي دا٘ـدٛتٛخٝ ثٝ ٘ظشات   

 ٞبي دسػي ٌشٜٚاسصؿيبثي ثش٘بٔٝ  

اسائٝ ؿذٜ اص  ٔٙبثغ دسػيثش ٘ظبست ٚ اسصيبثي   
 ػٛي ٔذسػبٖ

ي اسائٝ ؿذٜ اص ػٛي ٞبآصٖٔٛثش ٘ظبست ٚ اسصيبثي   
 ٔذسػبٖ

 اػتفبدٜ اص أىب٘بت ٔٛخٛد ي٘ظبست ثش ؿيٜٛ  

 يبثيػبصي خٟت اسصؽفشًٞٙ  

 يبٖدا٘ـدٛاسصيبثي پيـشفت تحليّي   
 اسصيبثي دسٚ٘ي ٌشٜٚ  
پظٚٞـي ٘ظبست ٚ اسصيبثي ٔذاْٚ فؼبِيتٟبي   

 اػضبي ٞيأت ػّٕي ٌشٜٚ
   
   
   
   

 



 

 

 
 وبسثشي ؿٕبسٜي1، ؿٙبػبيي ٘ـبٌٖشٞب/ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة ويفيّت ثشاي ػٛأُ فشايٙذي ٌشٜٚ
 

اثضاس يب ٚػيّٝ-
ي اسصيبثي 

 ٔؼيبس وذأٙذ؟

 
اعالػبت سا ثبيذ اص 
چٝ وؼي/وؼب٘ي 
 ثٝدػت آٚسيٓ؟

 

 اخضاي ػبُٔ ٚ ٔؼيبسٞبي ويفيّت
 فشايٙذ آٔٛصؽ/تذسيغ/يبددٞي ا يبدٌيشي

اخضاي  ٘ـبٌٖشٞبي پيـٟٙبدي
 ػبُٔ

 بئُحُ ٔؼٚ تأويذ ثش يبدٌيشي اص عشيك ا٘دبْ تٕشيٙبت   
 ب٘ٝخالل

 ويفيّت
 تذسيغ 

ي وبُٔ اص ٔحتٛا ٘ؼجتثٝفشاٞٓ وشدٖ يه چبسچٛة   
 دسع

 ٞبي ٌشٚٞي ثشاي آٔٛصؽ  دٞي فؼبِيتػبصٔبٖ  
 ٞبي تذسيغتٙٛع دس ؿيٜٛ  
 آٔٛصؽ ٔجتٙي ثش ديبِٛي )تفىش ا٘تمبدي ٚ تحّيُ(  

يبٖ )آٔٛصؽ دا٘ـدٌٛشي دس ايدبد اٍ٘يضٜ ٚ پشػؾ  
 ٌشي(ٔجتٙي ثش پشػؾ

   
   
   
   
   
   
   

 
  



 

 

 وبسثشي ؿٕبسٜي1، ؿٙبػبيي ٘ـبٌٖشٞب/ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة ويفيّت ثشاي ػٛأُ فشايٙذي ٌشٜٚ
 

اثضاس يب ٚػيّٝي 
اسصيبثي ٔؼيبس 

 وذأٙذ؟

 

اعالػبت سا ثبيذ اص 
چٝ وؼي/وؼب٘ي 
 ثٝدػت آٚسيٓ؟

 

 اخضاي ػبُٔ ٚ ٔؼيبسٞبي ويفيّت
 فشايٙذ آٔٛصؽ/تذسيغ/يبددٞي ا يبدٌيشي

 اخضاي ػبُٔ ٘ـبٌٖشٞبي پيـٟٙبدي
 ٘ـدٛداكٕيٕب٘ٝ ثب ط تجباسي اسثشلش  

استجبط ثيٗ 
 فشدي

 اٚثٝ اْ حتشٚ ا٘ـدٛ داحفظ ؿخليت   
 ٔتمبثُدسن ٚ ذِي ٕٞ ايدبد  

 ريش والػي ٞبيتػبػدٖ دس ثٛع ػتشدس د  
 دا٘ـدٛيبٖثشلشاسي تؼبٔالت ػبص٘ذٜ ثب   

 ٘ٛيؼيٚٞي ٚ ٞٓپظٞٓ  
 ايسػبيت اخالق حشفٝ  
 اٍ٘بسٜ دسسٚاثظ ثيٗ فشديثشاي حزف پيؾ تالؽ  
 دسفشايٙذ آٔٛصؽ ٚ يبدٌيشي دا٘ـدٛتذاْٚ تٛخٝ   
   
   
   
   
   
   

 
  



 

 

 وبسثشي ؿٕبسٜي1، ؿٙبػبيي ٘ـبٌٖشٞب/ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة ويفيّت ثشاي ػٛأُ فشايٙذي ٌشٜٚ
 

اثضاس يب ٚػيّٝي 
اسصيبثي ٔؼيبس 
 وذأٙذ؟

 

اعالػبت سا ثبيذ اص 
چٝ وؼي/وؼب٘ي 
 ثٝدػت آٚسيٓ؟

 

 اخضاي ػبُٔ ٚ ٔؼيبسٞبي ويفيّت
 فشايٙذ آٔٛصؽ/تذسيغ/يبددٞي - يبدٌيشي

 اخضاي ػبُٔ ٘ـبٌٖشٞبي پيـٟٙبدي
 ثب ٘ٛع دسع يبثياسصؽٔٙبػت ثٛدٖ سٚؽ   

يبثي اسصؽ
 دسع

يبٖ ثش اػبع اٞذاف آٔٛصؿي خٛدا٘ؾاسصيبثي   
 ٞش دسع

ٔجحث دس ٞش ػٙدؾ پيؾ ٘يبصٞب لجُ اص تذسيغ   
 خذيذ

 ثبصخٛسديبثي ثب ٕٞشاٜ ثٛدٖ اسصؽ  
 ثشتش بٖيخٛدا٘ؾاص  يبثياسصؽ  

 تٕشيٗ دس حيٗ والع  
 يبثي دسٖٚ ٌشٚٞياسصؽ  
 يبثيتٛخٝ ثٝ اػتشاتظي حُ ٔؼبِٝ دس اسصؽ  
   
   
ا٘دبْ  خٛ پشٚسي دس سٚ٘ذدا٘ؾتٛخٝ ثٝ  فشايٙذ   

 ٘بٔٝپبيبٖ

سإٞٙبيي 
-پبيبٖ

 ٘بٔٝ/سػبِٝ

يبٖ ثب ٔٙبثغ خٛدا٘ؾتالؽ دس خٟت آؿٙب ٕ٘ٛدٖ   
 ػّٕي سٚصآٔذ

   
   
   

 



 

 

 وبسثشي ؿٕبسٜي1، ؿٙبػبيي ٘ـبٌٖشٞب/ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة ويفيّت ثشاي ػٛأُ فشايٙذي ٌشٜٚ
 

اثضاس يب ٚػيّٝي 
اسصيبثي ٔؼيبس 

 وذأٙذ؟

 

اعالػبت سا ثبيذ اص 
چٝ وؼي/وؼب٘ي 
 ثٝدػت آٚسيٓ؟

 
 اخضاي ػبُٔ ٚ ٔؼيبسٞبي ويفيّت
 فؼبِيتٞبي اػضبي ٞيأت ػّٕي

 اخضاي ػبُٔ ٘ـبٌٖشٞبي پيـٟٙبدي
 يبٖخٛدا٘ؾثشٌضاسي ػٕيٙبسٞبي ػّٕي ثشاي   

ٞبي فؼبِيت
 پظٚٞـي

 ثشٌضاسي ػٕيٙبسٞبي ػّٕي ثشاي ٌشٜٚ  
 ٞبي ٌشٜٕٚٞىبسي دس ثشٌضاسي ٕٞبيؾ  

 ٌشٜٚ يٞبي تحميمبتٔـبسوت دس پشٚطٜ  
پظٚٞؾ ٚ  يٞبتياِٚٛ ييتالؽ دس خٟت ؿٙبػب  

 ٌشٜٚ ياؿتشان آٖ ثب اػضب
   
   
   
 ٞبي آٔٛصؿيثشٌضاسي وبسٌبٜ  

ٞبي فؼبِيت
 آٔٛصؿي

اي ثشاي ٞبي آٔٛصؽ اخالق حشفٝضاسي دٚسٜثشٌ  
 يبٖخٛدا٘ؾ

   
   
   
   

   
 
  



 

 

 وبسثشي ؿٕبسٜي1، ؿٙبػبيي ٘ـبٌٖشٞب/ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة ويفيّت ثشاي ػٛأُ فشايٙذي ٌشٜٚ
 

اثضاس يب ٚػيّٝي 
اسصيبثي ٔؼيبس 

 وذأٙذ؟

 

اعالػبت سا ثبيذ اص 
چٝ وؼي/وؼب٘ي 
 ثٝدػت آٚسيٓ؟

 

 اخضاي ػبُٔ ٚ ٔؼيبسٞبي ويفيّت
 فؼبِيت دا٘ؾخٛيبٖ

 اخضاي ػبُٔ ٘ـبٌٖشٞبي پيـٟٙبدي
 ٞبي ػّٕي ٌشٜٚٔـبسوت دس ا٘دٕٗ  

ٞبي فؼبِيت
 يفٛق ثش٘بٔٝ

 يبٖخٛدا٘ؾ

 ييخٛدا٘ؾثشٌضاسي ػٕيٙبسٞبي   
 ٞبي ٌشٜٕٚٞىبسي دس ثشٌضاسي ٕٞبيؾ  

يبٖ خٛدا٘ؾ)ثشاي ٞبي آٔٛصؿي ثشٌضاسي وبسٌبٜ  
 تحليالت تىٕيّي(

 ٔـبسوت دس تحميمبت ٌشٜٚ  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

 
  



 

 

 ادأٝي وبسثشي ؿٕبسٜ 1، ؿٙبػبيي ٘ـبٌٖشٞب/ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة ويفيّت
 پيبٔذي ٌشٜٚ ػٛأُثشاي  

 

اثضاس يب ٚػيّٝ-
ي اسصيبثي 

 ٔؼيبس وذأٙذ؟

 

اعالػبت سا 
ثبيذ اص چٝ 
وؼي/وؼب٘ي 
ثٝدػت 
 آٚسيٓ؟

 
 اخضاي ػبُٔ ٚ ٔؼيبسٞبي ويفيّت
 ػش٘ٛؿت دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ

 اخضاي ػبُٔ ٘ـبٍ٘شٞبي پيـٟٙبدي

 آٔٛختٍبٖ آٔٛختٍبٖ ؿبرُ ثٝ وُ دا٘ؾ ٘ؼجت دا٘ؾ  

ػش٘ٛؿت 
 ؿغّي

 ٔذت صٔبٖ ا٘تظبس ؿغُ  

سؿتٝ ٞب ثب  برُ وٝ ؿغُ آٖآٔٛختٍبٖ ؿ ٘ؼجت دا٘ؾ  
 ؿبٖ ٔشتجظ اػت.تحليّي

 تحليّي يتٙبػت ؿغُ ثب سؿتٝ  
 بي ريشٔشتجظٞ سؿتٝآٔٛختٍبٖ ؿبرُ دس  ٘ؼجت دا٘ؾ  

   
ٞبي تخللي  سضبيت وبسفشٔبيبٖ اص ػغ  دا٘ؾ ٚ ٟٔبست  

 آٔٛختٍبٖ دا٘ؾ

سضبيت 
 وبسفشٔبيبٖ

سضبيت وبسفشٔبيبٖ اص ػاللٝ ثٝ وبس، تؼٟذ ٚ ٚخذاٖ وبسي   
 آٔٛختٍبٖ دا٘ؾ

سضبيت وبسفشٔبيبٖ اص تٛاٖ ٘ٛآٚسي ٚ خالليت   
 آٔٛختٍبٖ دا٘ؾ

دٞي ٚ تدذيذ ػبصٔبٖ تٛاٖ ػبصٔبٖ سضبيت وبسفشٔبيبٖ اص  
 آٔٛختٍبٖ دا٘ؾي أٛس ٔحِٛٝ

 
  



 

 

 
 ويفيّت، ؿٙبػبيي ٘ـبٍ٘شٞب/ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة 1وبسثشي ؿٕبسٜ  يادأٝ

 پيبٔذي ٌشٜٚ ػٛأُثشاي 
 

اثضاس يب ٚػيّٝي 
اسصيبثي ٔؼيبس 

 وذأٙذ؟

 

اعالػبت سا ثبيذ اص 
چٝ وؼي/وؼب٘ي 
 ثٝدػت آٚسيٓ؟

 

 اخضاي ػبُٔ ٚ ٔؼيبسٞبي ويفيّت
 ػش٘ٛؿت دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ

 اخضاي ػبُٔ ٘ـبٌٖشٞبي پيـٟٙبدي
آٔٛختٍبٖ ثب  لذست ػبصٌبسي ٚ تغبثك دا٘ؾ  

 ٔحيظ وبسي
سضبيت 
 وبسفشٔبيبٖ

 آٔٛختٍبٖ ٞبي استجبعي دا٘ؾ ػغ  ٟٔبست  

 آٔٛختٍبٖ اي دا٘ؾِٛيت  حشفٝاحؼبع ٔؼئ  

   
   
 آثبس  آٔٛختٍبٖ وبسآفشيٙي دا٘ؾٔيضاٖ   

آٔٛختٍبٖ دا٘ؾ
 دس خبٔؼٝ

   

   

اخؼبت افشاد ثٝ ٌشٜٚ، پغ اص        تؼذاد ٔش  
 آٔٛختٍيدا٘ؾ

 استجبط 
آٔٛختٍبٖ دا٘ؾ

 ثب ٌشٜٚ

-ؿبرُ دس ثش٘بٔٝآٔٛختٍبٖ  دا٘ؾدػٛت اص   

 ٞبي ٌشٜٚ

ٞااابي پظٚٞـاااي ٔـاااتشن     ا٘دااابْ فؼبِيااات   
 ٞيأت ػّٕي ٌشٜٚ يآٔٛختٍبٖ ثب اػضب ا٘ؾد

 آٔٛختٍبٖ دا٘ؾي ثشٌضاسي ٕٞبيؾ ػبال٘ٝ  

   

 



 

 

 ٌشٜٚ آٔٛصؿي ويفيّتٌيشي اثضاس ا٘ذاصٜ تؼييٗ. 2.3
آٚسي  اسصيبثي تذٚيٗ ؿذ، الصْ اػت اثضاس ٚ ٚػبيُ خٕغ وٝ ٘ـبٍ٘شٞبي ثؼذ اص آٖ

آٚسي  ثشاي خٕغتٟيٝ ٚ تذٚيٗ ؿٛد.  ،ٚضؼيت ٔٛخٛد ثب ٔؼيبسٞب ياعالػبت ثشاي ٔمبيؼٝ
ِيؼت ، چه٘بٔٝپشػؾ ،اص اثضاسٞبيي چٖٛ ٔلبحجٝدس خلٛف ٚضؼيت ٔٛخٛد اعالػبت 
 ؿٛد: اػتفبدٜ ٔي ٞبي اعالػبتي يب فشْ

دادٞبي ٌشٜٚ ثٝ ثشسػي ٚضؼيت دسٖٚ تٛاٖ ٔيٞب ِيؼت: اص عشيك چهچه ِيؼت
 آٔٛصؿي اص خّٕٝ تدٟيضات ٚ أىب٘بت پشداخت.

ٞب، ٔأٔٛسيت  ٞذف   ؿبُٔ ػؤاالتي اص لجيُ  :آٔٛصؿي  ٌشٜٚ اٖفشْ ٔلبحجٝ ثب ٔذيش
ا٘تخبة ٔذيشٌشٜٚ، ٔذت صٔبٖ ٔذيشيت ٌشٜٚ ٚ...  يٞبي ٔذيشٌشٜٚ، ٘حٜٛ ٌشٜٚ، ٚيظٌي
ثٝ سٚؿٗ ؿذٖ خبيٍبٜ ػبصٔب٘ي، ٕٞچٙيٗ  ،ٞبي حبكُ اص ايٗ فشْ دادٜ اػت. ٘تبيح ٚ

 تٛاٖ ٔيثش اػبع ايٗ فشْ عٛس وّي، ثٝ دٞي ٚ ٔذيشيت ٌشٜٚ وٕه خٛاٞذوشد.ػبصٔبٖ
              دادٞب ٚ پيبٔذٞبي ٌشٜٚ ٔجبدست ٕ٘ٛد.آٚسي اعالػبت دس خلٛف فشايٙذٞب، ثشٖٚثٝ خٕغ

ٌشٞبي ٔٛسد ٘ظش ٘ـبٖ ،دسايٗ فشْ :يبٖدا٘ـدٛٚ  فشْ ٔلبحجٝ ثب اػضبي ٞيأت ػّٕي
ٞبي تدٟيضات، فؼبِيتفؼبِيت ٔذيشيت ٌشٜٚ، أىب٘بت ٚ  ويفيّت، ت آٔٛصؽويفيّ

 . ٌيشد ٔئٛسد ثشسػي لشاس  ٌشٜٚ ويفيّتيبٖ ٚ ديٍش ِٔٛفٝ ٞبي دا٘ـدٛ
 ييبٖ سا دسثبسٜدا٘ـدٛ٘ظبست  ،٘بٔٝػؤاالت ايٗ پشػؾ يبٖ:دا٘ـدٛ يشػـٙبٔٝپ
يبٖ، دا٘ـدٛٞيأت ػّٕي، ٔؼبئُ ٚ ٔـىالت ي شايٙذ آٔٛصؽ ٚ پظٚٞؾ، ٚضؼيت اػضبف

 . ؿٛد ٞب ٚ... خٛيب ٔي ػش٘ٛؿت ؿغّي آٖ
ٌشٜٚ  ٚ پيبٔذٞبي دادٞبٔٙظٛس ثشسػي ويفيت ثشٖٚثٝ آٔٛختٍبٖ: دا٘ؾ ي٘بٔٝپشػؾ
آٔٛختٍبٖ سا پيشأٖٛ تأثيش  ؿٛد وٝ ٘ظشات دا٘ؾ اي عشح ٔي ٘بٔٝپشػؾ ،آٔٛصؿي

 ػٙدذ. ٔي ؿغّيتحليالت دٚسٜ دس ا٘دبْ ٚظبيف ٔحِٛٝ 



 

 

آٔٛصؽ ٚ  ،ٔٙظٛس ثشسػي ويفيت ٔذيشيتثٝ وبسوٙبٖ ٚ وبسؿٙبػبٖ: ي٘بٔٝپشػؾ
وبسوٙبٖ ٚ وبسؿٙبػبٖ  ي٘بٔٝپشػؾدس ٌشٜٚ آٔٛصؿي اص  سػب٘ي ٚ وتبثخب٘ٝ اعالع

 ؿٛد. اػتفبدٜ ٔي
 ي٘بٔٝ ٘ظش ػشپشػتبٖ سا دسثبسٜايٗ پشػؾ آٔٛختٍبٖ: الٖ دا٘ؾؤٔؼ ي٘بٔٝپشػؾ

ٕٞچٙيٗ ٘ظشات وبسفشٔبيبٖ  .ػٙدذ آٔٛختٍبٖ ٔي وشد دا٘ؾػُٕ دا٘ؾ، ثيٙؾ ٚ
وبس سا ٔٛسد  ؿذٖ ثب آؿٙب ٚ ثؼذ اص آٔٛختٍبٖ دس اثتذاي وبس دسٔٛسد وبسآيي دا٘ؾ

 دٞذ. ثشسػي لشاس ٔي
 

 ٌيشيٛخٛد اص عشيك تحّيُ اثضاس ا٘ذاصٜٚضؼيت ٔ يدسثبسٜلضبٚت . 2.4
اص عشيك  ت ٌشٜٚ آٔٛصؿيٚ وٕيّ ويفيّت يوٝ اعالػبت ضشٚسي دسثبسٜ پغ اص آٖ 

ٚضؼيت ٔٛخٛد سا  الصْ اػتدػت آٔذ،  ثٝ ٘بِٔٝيؼت ٚ پشػؾٔـبٞذٜ، ٔلبحجٝ، چه
اػبع، ٘مبط لٛت ٚ ضؼف ٌشٜٚ آٔٛصؿي ٕ٘ٛد. ثشايٗ بسٞبي تذٚيٗ ؿذٜ ٔمبيؼٝثب ٔؼي

تٛاٖ دس ػٝ  آيذ. ٚضؼيت ٔٛخٛد ٌشٜٚ ثش اػبع ٞش وذاْ اص ٔؼيبسٞب سا ٔي دػت ٔي ثٝ
 ٔغّٛة ٚ ٘بٔغّٛة اسصيبثي وشد. ػغ  ٔغّٛة، ٘ؼجتب 

اص ٔؼيبسٞبي تذٚيٗ ؿذٜ دس  شخيثثشاي اص آ٘دب وٝ ٔميبع ػٙدؾ ٚضؼيت ٔٛخٛد 
اعالػبت  ٘بٔٝ اػت، ثشاي تدضيٝ ٚ تحّيُاسصيبثي دسٚ٘ي ٌشٜٚ آٔٛصؿي اص عشيك پشػؾ

. ؿٛد ٔياػتفبدٜ  ٞب ٙٝيٌضٌزاسي( ٞشوذاْ اص اسصؽ) يدٌٞشدآٚسي ؿذٜ اص سٚؽ ٚصٖ
ي ٔشثٛط ٞب ٙٝيٌضفشاٚا٘ي ٞشوذاْ اص  ٘خؼت ،ٞب آٖٚ تحّيُ  ٞبٔٙظٛس اػتخشاج دادٜثٝ

اي وٝ ي أتيبص ٞشػٛاَ ثٝ ٌضيٙٝثشاي ٔحبػجٝ .ؿٛد ٔئـخق  ػؤاالتثٝ 
 ٗيتش ٘بٔٙبػتاي وٝ ، أتيبص پٙح ٚ ثٝ ٌضيٙٝدٞذ ئسا ٕ٘بيؾ  يتٚضؼ ٗيتش ٔغّٛة

ايٗ حبِت اسصؽ  دس .ؿٛد ٔييه اختلبف دادٜ  بصيأت ،ذيٕ٘ب ئٚضؼيت سا تشػيٓ 
 ػذدي ٔميبع ِيىشت ػجبست خٛاٞذ ثٛد اص:



 

 

 ( اسصؽ ػذدي ٔميبع ِيىشت1خذَٚ )
 اي ِيىشتٞبي ٔميبع پٙح دسخٝ ص ثٙذي ٌضيٙٝأتيب

 ٔخبِف وبٔال  ٔخبِف تب حذٚدي ٔٛافك ٔٛافك وبٔال  ٔٛافك
5 4 3 2 1 
 

سا  ػؤاَٞشٌضيٙٝ أتيبص يه ي ٔشثٛط ثٝٞب پبػخثٙبثشايٗ ثب ٔـخق ٕ٘ٛدٖ فشاٚا٘ي 
 :ٓيوٙ ئعشق صيش ٔحبػجٝ ثٝ

صأتيب ٞشٔؼيبس  
فشاٚا٘ي ٔشثٛط ثٝ آٖ ٌٛيٝ حبكُ خٕغ أتيبصٞبي ٞشٌٛيٝ  

تؼذاد پبػخٍٛيبٖ 
 

 
٘فش اص  100ؿىُ صيش، تؼذاد ٘بٔٝ ثٝپشػؾ ػؤاالتيىي اص ػٙٛاٖ ٔثبَ، اٌش ثٝثٝ

 يبٖ ٌشٜٚ( پبػخ دادٜ ثبؿٙذ:دا٘ـدٛ)ثشاي ٔثبَ  پبػخ دٞٙذٌبٖ
 
ٞبي  ٌضيٙٝ
 پبػخ

تب حذٚدي  ٔٛافك وبٔال  ٔٛافك
 ٔٛافك

 ٔخبِف وبٔال  ٔخبِف

اسصؽ 
 ػذدي

5 4 3 2 1 

فشاٚا٘ي 
 پبػخ

2 10 48 25 15 

 
 فٛق ثٝ ؿشح صيش ٔحبػجٝ خٛاٞذ ؿذ: ػؤاَأتيبص 

 

صأتيب ػبُٔ  
(    )  (    )  (    )  (    )  (   )

    
      



 

 

 
؛ دا٘ٙذ ئٌٛيبٖ، ٚضؼيت ٔٛسد پشػؾ سا ٔتٛػظ وٝ پبػخ دٞذ ئايٗ أتيبص ٘ـبٖ 

ٔيضاٖ ٔغّٛة ثٛدٖ  تٛاٖ ئ ػؤاالتثٙبثشايٗ ثب دس اختيبس داؿتٗ أتيبص ٞشوذاْ اص 
 ٌشٞبي٘ـبٖاص  ػؤاالتخب وٝ سا اػتخشاج ٕ٘ٛد. اص آٖ ػؤاَٚضؼيت ٔشثٛط ثٝ آٖ 

-٘ـبٖٔغّٛثيت ٞشوذاْ اص  تٛاٖ ئ ػؤاَاص سٚي ٞش  ِزا ،ا٘ذ ؿذٜٔشثٛعٝ اػتخشاج 

وٝ  ٓيوٙ ئ ٗئّؼ ،ػؤاَٞش ي أتيبص ٔشثٛط ثٝاص ٔحبػجٝ ثؼذسا ٔـخق ٕ٘ٛد.  ٌشٞب
 .شديٌ ئلؼٕتي لشاس  ػٝي يه پيٛػتبس ٞب لؼٕتأتيبص ٔشثٛط دس وذاْ يه اص 

 .ٓيوٙ ئثخؾ ٔؼبٚي تمؼيٓ  ػٝثبال ٚ پبييٗ پيٛػتبس سا ٘يض ثٝ  يدٚ ٘مغٝ يفبكّٝ
 تشتيت خٛاٞيٓ داؿت: ٗيثذ
 

5                  4/3                   7/1             . 
 ٔغّٛة                 ٘ؼجتب  ٔغّٛة          ٘بٔغّٛة

 
 ،تذٚيٗ ؿذٜ ٌشٞبيثب خٛاة دادٖ پبػخٍٛيبٖ ثٝ ػؤاالتي وٝ اص سٚي ٘ـبٖ

 يؿٕبسَٜٚ . خذوٙذ ئٞب سا ٔـخق وٝ ٔيضاٖ ٔغّٛثيت آٖ ذيآ ئدػت فشاٚا٘ي ثٝ
 :دٞذ ٔيلضبٚت دس خلٛف ٔؼيبسٞبي تذسيغ سا ٘ـبٖ  ي، ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝ، ٘حٜٛدٚ

 
  



 

 

 

 ػّٕي تذسيغ اػضبي ٞيئت ويفيّتػبُٔ  ييبٖ دسثبسٜدا٘ـدٛ( ٘تبيح حبكُ اص اسصيبثي 2خذَٚ)
وبٔال   ٌٛيٝ سديف

 ٔٛافك

تب حذٚدي  ٔٛافك
 ٔٛافك

وبٔال   ٔخبِف
 ٔخبِف

أتيبص 
 ٌٛيٝ

ٔيضاٖ 
 ٔغّٛثيت

ٌشي ٚ پشػؾ يٝسٚحي 1
يبٖ دا٘ـدٛتفىش سا دس 

 .وٙذ ٔيتمٛيت 

٘ؼاااااااااجتب   79/2 5 32 45 15 3
 ٔغّٛة

ثش آٔٛصؽ ثش ٔجٙبي حُ  2
 .وٙذ ٔئؼأِٝ تأويذ 

٘ؼجتب   71/2 9 27 48 16 0
 ٔغّٛة

ٔغبِت  يٝدس اسائ 3
اص يه ػبختبس دسػي 

ٔٙذ ٔفٟٛٔي ٚ ٘ظبْ
 .وٙذ ٔيپيشٚي 

٘ؼجتب   16/2 2 13 25 31 29
 ٔغّٛة

ٞبي فشدي ثٝ تفبٚت 4
يبٖ دس فشايٙذ دا٘ـدٛ

 .وٙذ ٔيآٔٛصؽ تٛخٝ 

٘ؼجتب   71/2 10 34 36 15 5
 ٔغّٛة

 
. ثبؿٙذ ٔيٞب ِيؼتسٞبي ثشسػي ٚضؼيت ٔٛخٛد ٌشٜٚ، چهديٍش اص اثضايىي

تىٕيُ ٚ تحّيُ  يٚ ٘حٜٛ ٞؼتٙذ ِيؼتي اص أىب٘بت يدسثشٌيش٘ذٜ ٞب ٔؼٕٛال  ِيؼت  چه
ػت داؿتٗ چه وٝ ؿخق ثشسػي وٙٙذٜ ثب دس د اي ٌٛ٘ٝ ٞب ٘يض ػبدٜ اػت. ثٝ آٖ

دادٞبي ٌشٜٚ دسٖٚاص ٚضؼيت ٔٛخٛد  ثخؾ ٟٕٔيٌضاسؽ  ياسائٝتٛا٘ذ ثٝ ٞب ٔي ِيؼت
-ٖ اص ثٛد ٚ ٘جٛد تدٟيضات ٚ أىب٘بت وتبةتٛا ٞبي اعالػبتي، ٔي اص عشيك فشْثپشداصد. 

ٞب، دػتشػي ثٝ ايٙتش٘ت ٚ...(،  اعالػبتي ٚ استجبعي )ٚضؼيت سايب٘ٝ ٞبي فّٙبٚسيخب٘ٝ، 
ؼت اعالع ٕ٘ٛد. و أىب٘بت ٚ تدٟيضات ٌشٜٚ آٔٛصؿي ٞب ٚ ديٍش ٞب، وبسٌبٜ آصٔبيـٍبٜ

ٞب، ػغ   ٚضؼيت وبسوٙبٖ )ٚيظٌي يثشاي وؼت اعالػبت دسثبسٜ ٞب چٙيٗ اص فشْٞٓ
لضبٚت دسخلٛف ٔغّٛثيت ػٛأُ  ؿٛد. تحليالت، ػٛاثك آٔٛصؿي ٚ...( اػتفبدٜ ٔي



 

 

 ي، ٘ح3ٜٛ يٚخٛد يب ٘جٛد آٖ ثؼتٍي داسد. دس خذَٚ ؿٕبسٜدادي ٘يض ٔؼٕٛال  ثٝدسٖٚ
 .ؿٛد ٔيدادي دس يه ٌشٜٚ آٔٛصؿي، ٘ـبٖ دادٜ لضبٚت دس خلٛف ٔؼيبسٞبي دسٖٚ

 
 ٌشٜٚ فّٙبٚسي٘تبيح حبكُ اص اسصيبثي خذٔبت اِىتشٚ٘يه ٚ  ( 3خذَٚ )

 ٔيضاٖ ٔغّٛثيت ٚخٛد ٘ذاسد داسدٚخٛد  ٌٛيٝ سديف

 ٔغّٛة  * تؼذاد وبفي وبٔپيٛتش دسػبيت 1
 ٔغّٛة٘ب *  طوتٛس دسوالعٚٚخٛد پش 2

 ٘بٔغّٛة *  طوتٛس دسػبِٗ آٔفي تئبتشٚٚخٛد پش 3
 ٘بٔغّٛة *  ٚة ػبيت اختلبكي 4
 ٔغّٛة  * ٚايت ثشد ٔٙبػت دس والع دسع 5

 
 اخشاييٞبي عشاحي ٚ تذٚيٗ ثش٘بٔٝ ػّْٛ:ٌبْ 

الصْ  ٌشٜٚ، ؿٛساي ؿٙبػبيي وٕجٛدٞب ٚ ٘يبصٞبپغ اص تذٚيٗ ٌضاسؽ اسصيبثي دسٚ٘ي ٚ 
ثشاي ػّٕيبتي وشدٖ ثپشداصد.  آٔٛصؿي ٞبي اخشايي ٌشٜٚ عشاحي ٚ تذٚيٗ ثش٘بٔٝاػت ثٝ
سا تذٚيٗ ٕ٘ٛد،  ٌشٜٚ ويفيّتٞبي ثٟجٛد  اٞذاف ثش٘بٔٝ الصْ اػتٞب، ٘خؼت  ثش٘بٔٝ

سا ٔـخق وشد،  ويفيّتاخشايي ثٟجٛد  الذأبتػپغ ثش اػبع اٞذاف تذٚيٗ ؿذٜ، 
-سا ثب تٛخٝ ثٝ ٌشٜٚداس  اِٚٛيت ٞبيثش٘بٔٝاخشايي تؼييٗ ؿذٜ،  الذأبتٌبٜ اص ٔيبٖ آٖ

سٚ  ٞب ٚ تٟذيذٞبي پيؾ چٙيٗ ثش اػبع فشكتاٞذاف، ٔٙبثغ ٚ أىب٘بت ٔٛخٛد ٚ ٞٓ
  تؼييٗ وشد.

 



 

 

 ٌشٜٚ ويفيّت. تذٚيٗ اٞذاف ثٟجٛد 3.1
٘يبصٞب ٚضؼيت ٔٛخٛد ثب ٔؼيبسٞبي تذٚيٗ ؿذٜ،  ياص عشيك ٔمبيؼٝ ٌشٜٚوٝ  پغ اص ايٗ
آٔٛصؿي ٚ  ويفيّتخٛد سا ثشاي ثٟجٛد اٞذاف  ثبيذ ٔيسا ؿٙبػبيي ٕ٘ٛد، ٚ وٕجٛدٞب 

 تذٚيٗ ٕ٘بيذ. ٌشٜٚ اكالح ٘مبط ضؼف تٕبٔي ػٛأُ 
 

 ٌشٜٚ ويفيّتاٞذاف ثٟجٛد يبثي ثٝاخشايي ثشاي دػت. تذٚيٗ الذأبت 3.2
ٌشٜٚ ٔـخق ؿذ، ٌشٜٚ آٔٛصؿي ثبيذ الذأبت  ويفيّتوٝ اٞذاف ثٟجٛد  پغ اص آٖ 

ٌش عشق اخشايي سا ثشاي تحمك ٞش وذاْ اص اٞذاف تذٚيٗ ٕ٘بيذ. الذأبت اخشايي، ثيبٖ
 فت. ٖ دػت يباٞذاف ٔذّٚتٛاٖ ثٝ يي اػت وٝ اص عشيك آٖ ٔيٞب يب ساٜ

 
 ثٙذي الذأبت اخشايي . اِٚٛيت3.3

ٞش وذاْ اص ػٛأُ ٌشٜٚ آٔٛصؿي  ويفيّتوٝ الذأبت اخشايي ثشاي ثٟجٛد  پغ اص آٖ
-داس خٛيؾ سا ثب تٛخٝ ثٝ ي اِٚٛيتٞبي اخشاي ٔـخق ؿذ، ٌشٜٚ الصْ اػت ػيبػت

ي ٚ ا٘ؼب٘ي چٙيٗ ٔٛا٘غ ٚ ٔـىالت ٔبِي، ٔبدّٞبي ٚ ٞٓ إٞيت، ٔٙبثغ، أىب٘بت، فشكت
اٞذاف، الذأبت اخشايي ٚ ٞبيي اص تذٚيٗ  دٚ، ٕ٘ٛ٘ٝ يٞبي ؿٕبسٜوٙذ. وبسثشيا٘تخبة 
                           .دٞذ ٔيٞب سا ٘ـبٖ ثٙذي آٖ اِٚٛيت

 
 
 
 
 



 

 

 دادي ٌشٜٚدسٖٚ ٔـىالتالذأبت اخشايي ثشاي  ي، 2ٕٝ٘ٛ٘ يوبسثشي ؿٕبسٜ

٘مبط ضؼف 
ػٛأُ 

دادي دسٖٚ
 ٌشٜٚ

ٞبي  اٞذاف ثش٘بٔٝ
ثٟجٛد 

 ويفيّتوٕيت/
 داديػٛأُ دسٖٚ

الذأبت اخشايي ثشاي 
 دادي ٌشٜٚػٛأُ دسٖٚ

ٌيشي ٚ ٓ ػٛأُ ٔؤثش دس تلٕي
                           ثٙذي اِٚٛيت

 يؿٕبسٜ
 اِٚٛيت

 ٔبِي
ٔٙبثغ 
 ا٘ؼب٘ي

 صٔبٖ

لٛا٘يٗ 
 ٚ

 ٔمشسات

 ٞذف

ٚ  ٞب ٟٔبست
دا٘ؾ 
پبييٗ  

ؿغّي ٚ 
 وبسآفشيٙي
              يبٖدا٘ـدٛ

افضايؾ 
ٞبي ٟٔبست
صايي اؿتغبَ
يبٖ دا٘ـدٛ
 ٌشٜٚ
 

 ٜ  يايدبد ٚاحذ ٔـابٚس
 ٜ ٌااشٜٚ  يؿااغّي ٚيااظ

 آٔٛصؿي

      

ٞابي   ثشٌضاسي ٘ـؼات 
دٚػاااتب٘ٝ ثاااب حضاااٛس  

آٔٛختٍااااابٖ   دا٘اااااؾ
ٞاابي  ؿاابرُ دس سؿااتٝ

 ٔختّف

      

-تشؽ ٔٙبثغ اعاالع ٌؼ

 يسػااااب٘ي دس صٔيٙااااٝ
 يآيٙااااذٌٜاااابٞي اص آ

 ؿغّي

      

ٞاابي ثشٌااضاسي وبسٌاابٜ
 ٞااابي وؼااات ٟٔااابست 

صايي ٔتٙبػات  اؿتغبَ
يبٖ دا٘ـدٛثب ٘يبصٞبي 
              ٚ ثبصاس وبس

      

       

       

 



 

 

 دادي ٌشٜٚالذأبت اخشايي ثشاي ٔـىالت دسٖٚ ي، 2ٕٝ٘ٛ٘ يوبسثشي ؿٕبسٜ

٘مبط ضؼف 
ػٛأُ 

دادي دسٖٚ
 ٌشٜٚ

ٞبي  ثش٘بٔٝاٞذاف 
ثٟجٛد 

 ويفيّتوٕيت/
 داديػٛأُ دسٖٚ

الذأبت اخشايي ثشاي 
 دادي ٌشٜٚػٛأُ دسٖٚ

ٌيشي ٚ  ػٛأُ ٔؤثش دس تلٕيٓ
 يؿٕبسٜ                           ثٙذي اِٚٛيت

 اِٚٛيت
 ٔبِي

ٔٙبثغ 
 ا٘ؼب٘ي

 صٔبٖ
لٛا٘يٗ 
 ٚ

 ٔمشسات
 ٞذف

 ياٍ٘يضٜ
ضؼيف 
اػتبداٖ 

دس أش  ٌشٜٚ
 آٔٛصؽ

افضايؾ 
ٞبي اٍ٘يضٜ

آٔٛصؿي 
 اػتبداٖ

ت ضاابي ٞيااأتـااٛيك اػ
ٌاااااشٜٚ ػّٕااااي ثشتااااش   

 آٔٛصؿي

      

ثشٌااااااضاسي خّؼاااااابت 
ي وبسي ٚ ٌفتٍٛ كجحب٘ٝ

 ٝ ٞاابي پيشأااٖٛ درذراا
 اػضبي ٌشٜٚ آٔٛصؿي

      

 ٝ ٞااابي تـاااىيُ ؿاااجى
ٚ  اختٕبػي اِىتشٚ٘يىاي 

ٌفتٍاااااااٛ پيشأاااااااٖٛ 
 ٔٛضٛػبت آٔٛصؿي 

      

ٞبي  ٟٔبست
ضؼيف 
 پظٚٞـي 
اػتبداٖ 
              ٌشٜٚ

افضايؾ 
 ٞبي ٟٔبست

 پظٚٞـي
اػتبداٖ 
              ٌشٜٚ

ٞااابي ثشٌاااضاسي وبسٌااابٜ
آٔٛصؿاااااااي تٛػاااااااظ  
ٕٞىاااااااابساٖ ثشتااااااااش 

 پظٚٞـي

     

 

سٚص ي ٔجبحااث ثااٝاسائااٝ
ٞااابي ٚؽس يدس حاااٛصٜ
٘ٛيؼااي ٔمبِااٝ تحميااك ٚ
 ثشتااش  اػااتبداٖتٛػااظ 

 ٝ كاااٛست حضاااٛسي ٚ ثاا
 اِىتشٚ٘يىي

      

 



 

 

 دادي ٌشٜٚالذأبت اخشايي ثشاي ٔـىالت دسٖٚ ي، 2ٕٝ٘ٛ٘ يوبسثشي ؿٕبسٜ يادأٝ

٘مبط ضؼف 
ػٛأُ 

دادي دسٖٚ
 ٌشٜٚ

ٞبي  اٞذاف ثش٘بٔٝ
ثٟجٛد 

 ويفيّتوٕيت/
 داديػٛأُ دسٖٚ

الذأبت اخشايي ثشاي 
 دادي ٌشٜٚػٛأُ دسٖٚ

ٌيشي ٚ  ػٛأُ ٔؤثش دس تلٕيٓ
 يؿٕبسٜ                           ثٙذي اِٚٛيت

 اِٚٛيت
 ٔبِي

ٔٙبثغ 
 ا٘ؼب٘ي

 صٔبٖ

لٛا٘يٗ 
 ٚ

 ٔمشسات

 ٞذف

 ٖ فمذا
وبسؿٙبع 
 ٌشٜٚ

وبسٌيشي ٝث
وبسؿٙبع 
 ٌشٜٚ

كاااحجت ثاااب ٔؼااائِٛيٗ   
ٜب دس ثااابة ثااا   -ٝدا٘ـااٍا

واااابسٌيشي وبسؿٙبػاااابٖ  
آٔٛصؿااي دس ثااابة ثجااات  

 سيااضي ثش٘بٔاٝاٚاحااذٞب ٚ 
 ٞباػتفبدٜ اص والع

      

 ٖ فمذا
 ٔدالت ػّٕي

 پظٚٞـيا 

دٛص  ٌشفتٗٔ 
ا٘تـبس ٔدالت 
 ػّٕي پظٚٞـي

دسخٛاػااات اص ٔؼبٚ٘ااات  
پظٚٞـي ثشاي ٔٛافمت ٚ 
تؼشيغ ٔشاحُ اخز ٔداٛص  

 پظٚٞـيا  ٔدالت ػّٕي

     

 

 ٜ ْ اٍ٘يض ػذ
 ٝ ٚ أيذ ث

 يآيٙذٜ
 دس ؿغّي
دٛ  يٖبداـ٘

 ٜ يض ايدبد اٍ٘
 يٖبدا٘ـدٛدس 

ذف  ٞ  ٌزاسيآٔٛصؽ
 تحليّي

      

ٞااابي  ٟٔااابستآٔاااٛصؽ 
 وبسآفشيٙي

      

       اٍِٛٞبي ٔٛفك ياسائٝ

ٞااابي  آٔاااٛصؽ ٟٔااابست 
 وبسيبثي

      

ٛيؼاي ٚ   آٔٛصؽ سصٚٔٝ٘ 
 يآٔاابدٌي ثااشاي ٔلاابحجٝ

 ؿغّي

      



 

 

 الذأبت اخشايي ثشاي ٔـىالت فشايٙذي ٌشٜٚ ي، 2ٕٝ٘ٛ٘ يوبسثشي ؿٕبسٜ

٘مبط ضؼف 
ػٛأُ فشايٙذي 

 ٌشٜٚ

اٞذاف 
ٞبي  ثش٘بٔٝ
 ويفيّتثٟجٛد 

ػٛأُ 
 فشايٙذي

الذأبت اخشايي ثشاي 
 ػٛأُ فشايٙذي ٌشٜٚ

ٌيشي ٚ  ػٛأُ ٔؤثش دس تلٕيٓ
 يؿٕبسٜ                           ثٙذي اِٚٛيت

 اِٚٛيت
 ٔبِي

ٔٙبثغ 
 ا٘ؼب٘ي

 صٔبٖ

لٛا٘يٗ 
 ٚ

 ٔمشسات

 ٞذف

ػذْ 
اص  ٌيشي ثٟشٜ

ٞبي  تٛإ٘ٙذي
                           اػضبي ٌشٜٚ

ٌيشي اص  ثٟشٜ
تٕبٔي 
              ظشفيت
ٌشٜٚ 
 آٔٛصؿي

اػتؼذاديبثي ٚ ثشسػي 
ٞااااابي   ٔٙاااااذيتاااااٛاٖ
              يبٖ ٚ اػتبداٖدا٘ـدٛ

      

ي ٔٙظٓ تذٚيٗ ثش٘بٔٝ
ٌيشي اص  ٔٙظٛس ثٟشٜثٝ

 تٛا٘بيي اػتبداٖ ٌشٜٚ
تخللي ٞبي  دس حٛصٜ

                 ٚ پظٚٞـي

      

 ٝ ي ٔاٙظٓ  تذٚيٗ ثش٘بٔا
ٝ ثااااٝ  ئٙظااااٛس اسائاااا
ٞاابي تااذسيغ سٜٔـاابٚ

تٛػااظ ٕٞىاابساٖ ثشتااش  
 آٔٛصؿي

      

ثشٌاضاسي وبفاٝ ٌفات ٚ    
٘مااااااذ دس خلااااااٛف  

ٞبي دا٘ـادٛيبٖ   تدشثٝ
    ٚ اػتبداٖ ٌشٜٚ

     

 

       

       



 

 

 الذأبت اخشايي ثشاي ٔـىالت فشايٙذي ٌشٜٚ ي، 2ٕٝ٘ٛ٘ يوبسثشي ؿٕبسٜ

٘مبط ضؼف ػٛأُ 
 فشايٙذي ٌشٜٚ

اٞذاف 
ٞبي  ثش٘بٔٝ
 ويفيّتثٟجٛد 

 ػٛأُ فشايٙذي

الذأبت اخشايي ثشاي 
 ػٛأُ فشايٙذي ٌشٜٚ

ٌيشي ٚ  ػٛأُ ٔؤثش دس تلٕيٓ
ؿٕبسٜ                            ثٙذي اِٚٛيت

 اِٚٛيت
 ٔبِي

ٔٙبثغ 
 ا٘ؼب٘ي

 صٔبٖ

لٛا٘يٗ 
 ٚ

 ٔمشسات

 ٞذف

              ٌيشي ثٟشٜػذْ 
اص 
              ٞبي تٛإ٘ٙذي

 اػضبي ٌشٜٚ

              ٌيشي ثٟشٜ
 اص تٕبٔي

 ظشفيت ٌشٜٚ
 آٔٛصؿي

ي ٔٙظٓ تذٚيٗ ثش٘بٔٝ
اػااتفبدٜ اص ٔٙظااٛس ثااٝ

ػااااااابػبت حضاااااااٛس 
اػااااااااااااااااااتبداٖ ٚ 

ثااااشاي يبٖ دا٘ـاااادٛ
ٞااابي فاااٛق  فؼبِيااات
 ثش٘بٔٝ

     

 

ي ٔٙظٓ ثش٘بٔٝتذٚيٗ 
اص  ٌيشي ثٟشٜٔٙظٛس  ثٝ
ٗ ٖتٛا -ٔٙذٞبي ا٘دٕا

ٞاااابي ػّٕااااي ثااااشاي 
ٞاابي  ثشٌااضاسي وبسٌاابٜ

                 آٔٛصؿي 

     

 

دػاااااٛت اص اػضااااابي 
ٞبي ديٍاش ثاشاي    ٌشٜٚ

دس  ٌفاااااات ٚ ٘مااااااذ 
خّؼااااااابت ٌاااااااشٜٚ  

              آٔٛصؿي

     

 

 
 



 

 

 
 الذأبت اخشايي ثشاي ٔـىالت فشايٙذي ٌشٜٚ ي، 2ٕٝ٘ٛ٘ يوبسثشي ؿٕبسٜ

٘مبط ضؼف ػٛأُ 
 فشايٙذي ٌشٜٚ

اٞذاف 
ٞبي  ثش٘بٔٝ
 ويفيّتثٟجٛد 

 ػٛأُ فشايٙذي

الذأبت اخشايي ثشاي 
 ػٛأُ فشايٙذي ٌشٜٚ

ٌيشي ٚ  ػٛأُ ٔؤثش دس تلٕيٓ
 يؿٕبسٜ                           ثٙذي اِٚٛيت

 اِٚٛيت
 ٔبِي

ٔٙبثغ 
 ا٘ؼب٘ي

 صٔبٖ
لٛا٘يٗ 
 ٚ

 ٔمشسات
 ٞذف

              ٌيشي ثٟشٜػذْ 
اص 
              ٞبي تٛإ٘ٙذي

 اػضبي ٌشٜٚ

              ٌيشي ثٟشٜ
 اص تٕبٔي

 ظشفيت ٌشٜٚ
 آٔٛصؿي

 ٓ -ثشٌضاسي خّؼبت ٞا

ا٘ذيـااااااااااي ثااااااااااب 
يبٖ ثشاي عشح دا٘ـدٛ
ي ساٜ  ٚ اسائٝٔـىالت 

    حُ

     

 

ٞبي  ثشٌضاسي ٕ٘بيـٍبٜ
ٞٙااشي ثااب اػااتفبدٜ اص  

 ٞااااااابي تٛإ٘ٙاااااااذي
يبٖ ٚ تـاٛيك  دا٘ـدٛ
       يبٖ ثشتشدا٘ـدٛ

     

 

ي ٔاٙظٓ  تذٚيٗ ثش٘بٔٝ
ٔٙظااٛس اػااتفبدٜ اص ثااٝ

اػضبي ٌشٜٚ آٔٛصؿاي  
ديٍش ثاشاي حضاٛس دس   

ٞابي دسع ثايٗ   والع
 ايسؿتٝ

     

 

ثشٌااااضاسي تااااذسيغ  
 تيٕي 

     
 

       

 
 

 



 

 

 الذأبت اخشايي ثشاي ٔـىالت فشايٙذي ٌشٜٚ يٕ٘ٛ٘ٝ، 2 يوبسثشي ؿٕبسٜ

٘مبط ضؼف 
ػٛأُ فشايٙذي 

 ٌشٜٚ

اٞذاف 
ٞبي  ثش٘بٔٝ
 ويفيّتثٟجٛد 

ػٛأُ 
 فشايٙذي

الذأبت اخشايي ثشاي 
 ػٛأُ فشايٙذي ٌشٜٚ

ٌيشي ٚ  ػٛأُ ٔؤثش دس تلٕيٓ
 يؿٕبسٜ                           ثٙذي اِٚٛيت

 اِٚٛيت
 ٔبِي

ٔٙبثغ 
 ا٘ؼب٘ي

 صٔبٖ
لٛا٘يٗ 
 ٚ

 ٔمشسات
 ٞذف

ػذْ 
              ٌيشي ثٟشٜ

اص 
              ٞبي تٛإ٘ٙذي

 اػضبي ٌشٜٚ

              ٌيشي ثٟشٜ
 اص تٕبٔي
ظشفيت 
 ٌشٜٚ

 آٔٛصؿي

ٞبي ثشٌضاسي وبسٌبٜ
آٔٛصؿي ٚ ٞٙشي ثب 

 تٛا٘بيياػتفبدٜ اص 
 ييبٖ ٚ اسائٝدا٘ـدٛ

ٌٛاٞي ؿشوت ٚ 
-ثشٌضاسي وبسٌبٜ ثٝ آٖ

 ٞب

      

-ٕٞٝي فشكت ثٝاسائٝ

اػضبي ٌشٜٚ ثشاي  ي
تذسيغ دسٚع ٔٛسد 

ٞب ٚ خبسج آٖ يػاللٝ
وشدٖ دسٚع اص حبِت 
ا٘حلبسي ثشاي ثشخي 

 اػضبي ٌشٜٚ

      

ٌشدٕٞبيي ايدبد ٔحيظ 
ٞبي ثشاي فؼبِيت

فشٍٞٙي، ػّٕي ٚ ٞٙشي 
 ٌشٜٚ

      

خّؼبت ثشٌضاسي 
اػضبي ٌشٜٚ  ئبٞب٘ٝ

 ثب سئيغ دا٘ـىذٜ،
ٔؼبٚ٘بٖ ٚ ٔذيشاٖ 

 دا٘ـٍبٜ

      



 

 

 
 الذأبت اخشايي ثشاي ٔـىالت فشايٙذي ٌشٜٚ ي، 2ٕٝ٘ٛ٘ يوبسثشي ؿٕبسٜ

٘مبط ضؼف ػٛأُ 
 فشايٙذي ٌشٜٚ

اٞذاف 
ٞبي  ثش٘بٔٝ
 ويفيّتثٟجٛد 

ػٛأُ 
 فشايٙذي

الذأبت اخشايي ثشاي 
 ػٛأُ فشايٙذي ٌشٜٚ

ٌيشي ٚ  ػٛأُ ٔؤثش دس تلٕيٓ
ؿٕبسٜ                            ثٙذي اِٚٛيت

 اِٚٛيت
 ٔبِي

ٔٙبثغ 
 ا٘ؼب٘ي

 صٔبٖ

لٛا٘يٗ 
 ٚ

 ٔمشسات

 ٞذف

              ٌيشي ثٟشٜػذْ 
اص 
              ٞبي تٛإ٘ٙذي

 اػضبي ٌشٜٚ

              ٌيشي ثٟشٜ
 اص تٕبٔي
ظشفيت 
 ٌشٜٚ

 آٔٛصؿي

ٔؼشفي سايض٘ي ٚ 
تٛا٘بيي اػتبداٖ ٌشٜٚ 

ٞبي خبسج ثٝ ػبصٔبٖ
اص دا٘ـٍبٜ ثشاي 

ٞبي ا٘دبْ عشح
پظٚٞـي اص عشيك 
 ثخؾ استجبط ثب كٙؼت

      

 
      

       

       

 
 
 

 

 



 

 

 ٌشٜٚ داديثشٖٚالذأبت اخشايي ثشاي ٔـىالت  ي، 2ٕٝ٘ٛ٘ يوبسثشي ؿٕبسٜ

٘مبط ضؼف 
-ػٛأُ ثشٖٚ

 دادي ٌشٜٚ

ٞبي  اٞذاف ثش٘بٔٝ
 ويفيّتثٟجٛد 

 داديػٛأُ ثشٖٚ

الذأبت اخشايي ثشاي 
 دادي ٌشٜٚػٛأُ ثشٖٚ

ٌيشي ٚ  ػٛأُ ٔؤثش دس تلٕيٓ
ؿٕبسٜ                            ثٙذي اِٚٛيت

 اِٚٛيت
 ٔبِي

ٔٙبثغ 
 ا٘ؼب٘ي

 صٔبٖ

لٛا٘يٗ 
 ٚ

 ٔمشسات

 ٞذف

دا٘ؾ 
ٍبٖ آٔٛخت

فبلذ 
ٞبي  ٟٔبست
       صايي اؿتغبَ

 پشٚسؽ
 ٞبئٟبست
    صايي اؿتغبَ
 يبٖدا٘ـدٛ

فشاٞٓ ؿذٖ صٔيٙٝ 
ثشاي حضٛس 

يبٖ دس ٔشاوض دا٘ـدٛ
 اخشايي

      

افضايؾ ثبصديذٞبي 
 ػّٕي

      

تذٚيٗ دٚسٜ ٞبي 
وبسٚسصي دس ثش٘بٔٝ 
 ٞبي دسػي ٌشٜٚ

      

دػٛت اص افشاد ٘خجٝ 
ٞبي ٔشتجظ ثشاي سؿتٝ

 يافضايؾ اٍ٘يضٜ
 دا٘ـدٛيبٖ ٚ آؿٙبيي

ي ٞب ثب صٔيٙٝآٖ
ٞبي وبسثشدي سؿتٝ
 ٌشٜٚ

      

 
      

 

 



 

 

 دادي ٌشٜٚالذأبت اخشايي ثشاي ٔـىالت ثشٖٚ ي، 2ٕٝ٘ٛ٘ يوبسثشي ؿٕبسٜ

٘مبط ضؼف ػٛأُ 
 ثشٚ٘ذادي ٌشٜٚ

اٞذاف 
ٞبي  ثش٘بٔٝ
 ويفيّتثٟجٛد 

ػٛأُ 
 ثشٚ٘ذادي

الذأبت اخشايي ثشاي 
 ٌشٜٚػٛأُ ثشٚ٘ذادي 

ٌيشي ٚ  ػٛأُ ٔؤثش دس تلٕيٓ
ؿٕبسٜ                            ثٙذي اِٚٛيت

 اِٚٛيت
 ٔبِي

ٔٙبثغ 
 ا٘ؼب٘ي

 صٔبٖ
لٛا٘يٗ 
 ٚ

 ٔمشسات
 ٞذف

 دا٘ؾ 
 ٍبٖآٔٛخت
 فبلذ  

ٞبي  ٟٔبست
       صايي اؿتغبَ

 پشٚسؽ
 ٞبئٟبست
    صايي اؿتغبَ
 يبٖدا٘ـدٛ

ٞااابي ثشٌاااضاسي وبسٌاااٜب
ٔاااشتجظ ثاااب وااابسآفشيٙي 

 تحليّي يسؿتٝ
      

دػااااااٛت اص دا٘ااااااؾ  
ٞبي دا٘ـٍٜب وٝ  آٔٛختٝ

ٞاابي واابسثشدي دس حااٛصٜ
ي تحليّي ٔٛفاك  سؿتٝ
 .ا٘ذثٛدٜ

      

ٔؼااااابثمبت ثشٌاااااضاسي 
)دس ٞاااش  ٚسصئٟااابست
تحليّي( داخُ  يسؿتٝ

ٜب ٚ تماااذيش اص   دا٘ـااٍا
 ٘فشات اَٚ

      

ثشٌاااااضاسي ٔؼااااابثمبت 
ٜ ايذٜ ٞابي   يبثي دس حاٛص

 يواااااابسثشدي سؿااااااتٝ
    تحليّي

      

       
 

 

 



 

 

 ٞبي ػّٕيبتي. تذٚيٗ ثش٘ب3.4ٝٔ
الصْ  سيضي ثش٘بٔٝداس ٌشٜٚ ٔـخق ؿذ، تيٓ  وٝ الذأبت اخشايي اِٚٛيت پغ اص آٖ

ٞبي  ثش٘بٔٝ ٞبي ػّٕيبتي تجذيُ ٕ٘بيذ.  داس سا ثٝ ثش٘بٔٝي اِٚٛيتاػت الذأبت اخشاي
لبثُ  ٞبي وبٔال  ٔـخق، دليك ٚ پشٚطٜ ٞب ٚ عشحٞب،  ثش٘بٔٝكٛست ثٝ ٔؼٕٛال  ػّٕيبتي،
 ٞش اخشايي ثؼيبس ٔتٙٛع اػت ٚ الذأبتوٝ  ثب ٔالحظٝ ايٗؿٛد.  تذٚيٗ ٔياسصيبثي 

٘يض دس ٔٛسد  ػّٕيبتيٞبي  تذٚيٗ ثش٘بٔٝ ،ػٙبكش خبكي ٞؼتٙذ ٞب ٚ وذاْ داساي ٔؤِفٝ
ػّٕيبتي ؿبُٔ  يٞش ثش٘بٔٝ ثٝ عٛس وّي ػٙبكش اكّئتفبٚت اػت. ٞب  آٖ ٞشوذاْ اص

 ٔٛاسد صيش اػت: 
 ػّٕيبتي ٞبي تؼييٗ اٞذاف ثش٘بٔٝ -
  تؼييٗ ؿذٜ يٞب ثشاي اخشاي ػيبػت ثيٙي ٔٙبثغ وؼت ثٛدخٝ پيؾ -
 ٞب تؼييٗ ٔدشيبٖ ثش٘بٔٝ -
 ٞب تؼييٗ ؿشوت وٙٙذٌبٖ دس ثش٘بٔٝ -
 ثيٙي ٔحتٛاي ثش٘بٔٝ پيؾ -
 ٞب اخشاي ثش٘بٔٝ ئـخق وشدٖ ٘حٜٛ -
 ٞب ٔٙبثغ ٚ تدٟيضات ٔٛسد ٘يبص ثش٘بٔٝ -
 ٞب ثيٙي صٔبٖ ٔٛسد ٘ظش ثشاي اخشاي ثش٘بٔٝ پيؾ -
 اخشاي ثش٘بٔٝتؼييٗ ٔحُ  -
 وٙٙذٜ ٚ ػبيش افشاد دسٌيش  افشاد ؿشوتثشاي  تٟيٝ ٚ اسػبَ ثش٘بٔٝ -
 دسٌيش دس ثش٘بٔٝتؼييٗ ا٘تظبسات اص افشاد  -
 دٚسٜ ئيٗ ٞضيٙٝأثيٙي ٚ ت پيؾ -
 ٔيٗ تذاسوبت ٚ تدٟيضات ٚ تؼييٗ ٔؼئَٛ تذاسوبت ٚ تدٟيضات أثيٙي ٚ ت پيؾ -
 خٛاٞي پبيبٖ دٚسٜيبثي ٚ ٘ظشتٟيٝ فشْ اسصؽٞب ٚ  اسصيبثي ثش٘بٔٝ يتؼييٗ ٘حٜٛ -

    ي ػّٕيبتي ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت. دس خذَٚ ؿٕبسٜ چٟبس، يه ٕ٘ٛ٘ٝ ثش٘بٔٝ



 

 

 
    «وبسٌبٜ آٔٛصؽ ٔجتٙي ثش ديبِٛي»اخشايي ي ػّٕيبتي ثشاي الذاْ  ٕ٘ٛ٘ٝ ثش٘بٔٝ ( 4خذَٚ )

 تٛضيحبت ػٙبكش ثش٘بٔٝ سديف
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 ٌشٜٚ پيؾ اص اخشا ويفيّتٞبي ثٟجٛد اسصيبثي ثش٘بٔٝ. 3.5
ٝ  آرابصيٗ  اػتفبدٜ اص اسصيبثي  ضاشٚسي  ٘ياض  تٟياٝ ؿاذٜ لجاُ اص اخاشاي آٖ      يثاشاي ثش٘بٔا

اسصيبثي تٕابٔي ػٙبكاش    تدضيٝ ٚ تحّيُ ٚ ثش٘بٔٝ، لجُ اص اخشاي ٟ٘بيي ٞشدس ٚالغ،  اػت.
 دس وبسؿٙبػبٖ ٔتؼاذد  ٌيشي اص ٘ظشات ٔتخللبٖ ٚ ٕٞچٙيٗ ثٟشٜ ضشٚسي اػت. ،ثش٘بٔٝ
آصٔبيـي ثش٘بٔاٝ دس اياٗ ٔشحّاٝ ػاجت      اسصيبثي ٔمذٔبتي ٚ تذٚيٗ ؿذٜ ٚ يثش٘بٔٝ ٔٛسد

 ٌشدد. ٔئجٟٓ ثش٘بٔٝ  اكالح ٘مبط ضؼف ٚ
 

 ٌشٜٚ  ويفيّتٞبي ثٟجٛد تذٚيٗ ػٙذ ثش٘بٔٝ. 3.6
 ٞبي وٕي ٚ ويفي ٌشٜٚ اػات. خشيٗ ٌبْ اسصيبثي ٚ تذٚيٗ ثش٘بٔٝٞب، آ تذٚيٗ ػٙذ ثش٘بٔٝ

عاٛس   سيضي ثٝ الصْ اػت اػٙبد ثش٘بٔٝ ٞب،ٞبي ػّٕيبتي ٚ اسصيبثي آٖ پغ اص تذٚيٗ ثش٘بٔٝ
سػاذ ٚ   ٌشٜٚ ٔاي  ثٝ تأييذ آٔٛصؿي دس ٟ٘بيت ٞبي  دليك تٟيٝ ٚ تذٚيٗ ؿٛد. ػٙذ ثش٘بٔٝ

ٞب ٚ أاٛس ٚاحاذ آٔٛصؿاي لاشاس ٌياشد. دس ػاٙذ ثش٘بٔاٝ، ضإٗ          الصْ اػت ٔجٙبي فؼبِيت
ٞاابي  الااذأبت اخشايااي، ثش٘بٔااٝ ٔؼشفااي وبٔااُ ٌااشٜٚ آٔٛصؿااي، تٕاابٔي ٔشاحااُ، اٞااذاف،  

ٝ   ػّٕيبتي ٚ ؿيٜٛ خاضاي  ا ؿاٛد.  ٞاب ثاب خضئيابت وبٔاُ تٛضاي  دادٜ ٔاي       ٞبي اخاشاي ثش٘بٔا
 ٌشٜٚ، ؿبُٔ ٔٛاسد صيش خٛاٞذ ثٛد: ويفيّتثٟجٛد  سيضي ثش٘بٌٔٝضاسؽ 

  ٝٔٔمذ 
 ٝؿىُ ٌيشي ٌشٜٚ  ياي اص تبسيخچٝخالك 
 ٝسيضي ثش٘بٔٝدليك سٚ٘ذ فؼبِيت تيٓ  ياسائ 
 ٖٞب ٔؼيبسٞبي ٔغّٛة ٌشٜٚ ٚ تؼييٗ ٔيضاٖ ٔغّٛثيت ٞش وذاْ اص آ 
  ٜٚؿٙبػبيي ٘مبط ضؼف ٌش 
 داس ٌشٜٚ ي اِٚٛيتاخشايٞبي اٞذاف ٚ ػيبػت 
 ٝٔداس ٞبي اخشايي اِٚٛيتّيبتي/اخشايي ٌشٜٚ ثش اػبع ػيبػتٞبي ػٕثش٘ب 
 ٜتذٚيٗ ثحث پبيب٘ي ثشاي اسائٝ ثٝ ٔؼئٛالٖ دا٘ـىذٜ/دا٘ـٍب 



 

 

 ٌشٜٚ ويفيّتٞبي ثٟجٛد : تلٛيت ػٙذ ثش٘بٔٝچٟبسٌْبْ 
خٛيؾ سا تذٚيٗ  ويفيّتٞبي ثٟجٛد ٌشٜٚ آٔٛصؿي، ٌضاسؽ ٟ٘بيي ثش٘بٔٝپغ اص آ٘ىٝ 

ثشػب٘ذ. ٔشاحُ تلٛيت ٕ٘ٛد؛ الصْ اػت ػٙذ تٟيٝ ؿذٜ سا ثٝ تأييذ ٔؼؤالٖ دا٘ـٍبٜ 
 ٔشاحُ صيش اػت: يٌشٜٚ دس ثشٌيش٘ذٜ ويفيّتٞبي ثٟجٛد ٚ تأييذ ثش٘بٔٝ

 اسائٝ ٚ تلٛيت دس ؿٛساي دا٘ـىذٜ  -

 ٌشٜٚ آٔٛصؿي ثٝ دفتش ٘ظبست ٚ اسصيبثي دا٘ـٍبٜ ويفيّتٞبي ثٟجٛد ثش٘بٔٝ ياسائٝ -

ٌشٜٚ آٔٛصؿي دس ؿٛساي ٘ظبست ٚ اسصيبثي  ويفيّتٞبي ثٟجٛد ثشسػي ٚ تأييذ ثش٘بٔٝ -
 دا٘ـٍبٜ

 ثشاي تلٛيتثٝ ؿٛساي دا٘ـٍبٜ  ٌشٜٚ آٔٛصؿي ويفيّتٞبي ثٟجٛد ي ػٙذ ثش٘بٔٝاسائٝ  -
س ؿٛساي دا٘ـٍبٜ ٚ اػالْ ٌشٜٚ آٔٛصؿي د ويفيّتٞبي ثٟجٛد ثشسػي ٚ تلٛيت ثش٘بٔٝ -

 ٞب اخشاي آٖ

 

 ٌشٜٚ ويفيّتٞبي ثٟجٛد اخشاي ثش٘بٔٝ: پٙدٌٓبْ 
 ي٘حٜٛسيضي ٌشٜٚ آٔٛصؿي اػت.  ٞبي ػّٕيبتي، ٌبْ آخش دس فشايٙذ ثش٘بٔٝ اخشاي ثش٘بٔٝ

ٚلتي يه  تب، اٚال  اػت. تش آٖ پشإٞيت يچٍٍٛ٘ي تٟيٝ آٔٛصؿي اص ياخشاي يه ثش٘بٔٝ
 يثٟتشيٗ ثش٘بٔٝ ،ثب٘يب . ٘ذاسد ٔب٘ٙذ ايٗ اػت وٝ ٚخٛدت، ٘يبٔذٜ اػ دس ثش٘بٔٝ ثٝ اخشا
-دس حبِي ،دػت دٞذاي ثٝ وٙٙذٜ ػشدتٛا٘ذ ٘تبيح دَ ػّت اخشاي ٘بلق ٔيآٔٛصؿي ثٝ

  ثخـي تٛاٖ ٘تبيح سضبيت ٔي كٛستي وٝ دسػت اخشاؿٛد، دس ٘بسػب، يوٝ اص يه ثش٘بٔٝ
 .دػت آٚسد ثٝ
 



 

 

 ٞبٔذاْٚ ثش٘بٌٔٝبْ ؿـٓ: اسصيبثي 
، اسصيبثي دس خالَ ٌشٜٚ يٜٞبي تذٚيٗ ٚ تلٛيت ؿذٔٙظٛس اخشاي دسػت ثش٘بٔٝثٝ

ٞب ثش٘بٔٝ وٝ، وٙذ وٕه ٔياسصيبثي دس ايٗ ٔشحّٝ ا٘دبْ  ضشٚسي اػت. ٞب ٘يضآٖ اخشاي
اص  ٞبثش٘بٔٝ خبسج ؿذٖٚ اص  لشاس ٌيشدٞبي اخشايي  ػيبػت  دس ساػتبي اٞذاف ٚ

ٌش افضايؾ خالَ ثش٘بٔٝ ثيبٖ اسصيبثي دس ،ديٍش ػخٗثٝ .دؿٛخٌّٛيشي خٛيؾ ٔمبكذ 
ذ دس ػٝ ٌبْ تٛا٘ ٔيايٗ أش ٞذف ٔٛسد ٘ظش اػت. اص اخشاي ثش٘بٔٝ ثب تٛخٝ ثٝاعٕيٙبٖ 

 كٛست ثٍيشد:
 تٛػظ ٔذيش ٌشٜٚ ويفيّتٞبي ثٟجٛد ٔيضاٖ تحمك ٚ اخشايي ؿذٖ ثش٘بٔٝ ثشسػي -

ٌشٜٚ آٔٛصؿي تٛػظ دفتش  ويفيّتٞبي ثٟجٛد ٔيضاٖ تحمك ٚ اخشايي ؿذٖ ثش٘بٔٝ ثشسػي -
 دا٘ـٍبٜ ويفيّت٘ظبست، اسصيبثي ٚ تضٕيٗ 

ٞب تٛػظ ٞيأت ٘ظبست، اسصيبثي ٚ ٞب ٚ اخشاي آٖػي فشايٙذ اسصيبثي، تذٚيٗ ثش٘بٔٝثشس  -
 اػتبٖ  ويفيّتتضٕيٗ 

 
 ثحث پبيب٘ي

ٞذف اكّي ٘ظبْ خبٔغ ٘ظبست، اسصيبثي ٚ تضٕيٗ ، ويفيّت، ثحث خذيذ ي٘بٔٝدس آئيٗ
دس  ويفيّتاسصيبثي ٚ تضٕيٗ ٞبي ٘ظبست،تشدفؿٛد. دس ايٗ ساػتب،  ، ٔحؼٛة ٔيويفيّت

ػبصي ٚ فشًٞٙؿٛ٘ذ ضٕٗ  ي اص اسوبٖ اػبػي ٘ظبْ، ٔتؼٟذ ٔيػٙٛاٖ يىثٝ ٞب دا٘ـٍبٜ
دس  ويفيّتٞبي ثٟجٛد  ايدبد ؿجىٝثٝ ويفيّتسيضي ثٟجٛد  ٟ٘بديٙٝ وشدٖ فشايٙذ ثش٘بٔٝ

ٞب ٚ تٕبٔي ٚاحذٞبي ٞب ٚ ٔؼبٚ٘تٞب، دا٘ـىذٜ ا٘ـٍبٜ )دس ػغ  ٌشٜٚػغ  د
اسصيبثي ٚ تضٕيٗ ػبختبس ٘ظبست،ثشاي تحمك ايٗ أش، ذ. ٙدا٘ـٍبٞي( ٔجبدست ٕ٘بي



 

 

ٔٛسد ثبصٍ٘شي لشاس ثٍيشد ٚ اص ٘يشٚٞبي ٔتخلق دس ايٗ  ؼتثبي ٔي دا٘ـٍبٜ ويفيّت
                                                           صٔيٙٝ اػتفبدٜ ؿٛد.

ٞبي ثٟجٛد  بال٘ٝ دس اسصيبثي ٚ تذٚيٗ ثش٘بٔٝ، فؼٚاحذٞبي دا٘ـٍبٞيوٝ ثشاي آٖ
دس  ويفيّتاسصيبثي ٚ تضٕيٗ ، دفبتش ٘ظبست،ٔـبسوت ٕ٘بيٙذ؛ الصْ اػت ويفيّت

دس ػٙٛاٖ يه ٚظيفٝ ثٝدس ٚاحذٞبي دا٘ـٍبٞي سا  ويفيّتٞبي ثٟجٛد  ثش٘بٔٝ ،ٞب دا٘ـٍبٜ
ٚ ديٍش  ٞب اص ٔذيشاٖ ٌشٜٚٔجٙبي اسصيبثي خٛيؾ سا ٚ  ٕ٘ٛدٜتؼشيف ٔذيشيت  يٝچشخ
 ،سٚاص ايٗ لشاس ثذٞٙذ. ويفيّتٞبي ثٟجٛد  اخشاي ٔفبد ػٙذ ثش٘بٔٝ ،ٞبي دا٘ـٍبٜ ثخؾ
 ويفيّتاسصيبثي ٚ تضٕيٗ ي ٘ظبست،ٔمِٛٝثٝ تشي ٍ٘بٜ خبٔغ ٞبتشْ اػت، ٔذيشاٖ دفالص

 ذيشيتي ٚ پـتيجب٘ي( داؿتٝ ثبؿٙذ.استمبي، فشٍٞٙي، ٔفّٙبٚسي)آٔٛصؿي، پظٚٞـي، 
ٌيشي،  ٕيٓدا٘ـٍبٜ دس ػغ  تل ويفيّتخبيٍبٜ ٔذيشيت ٘ظبست، اسصيبثي ٚ تضٕيٗ 

ا٘ـٍبٜ )اسصيبثي ساٞجشدي دس ٞبي والٖ د ٞب ٚ خظ ٔـي اسصيبثي ساٞجشدي ػيبػت
 سيضي ثش٘بٌٔٝزاسي ٚ ٚ ...(، ػيبػت فّٙبٚسيظٚٞـي، فشٍٞٙي، ٞبي آٔٛصؿي، پ حٛصٜ
ٔٙذ  ٘ظبْٞبي  اص اٍِٛٞب ٚ سٚؽ ٌيشي ثٟشٜٚاحذٞبي دا٘ـٍبٞي ٚ دس ٟ٘بيت  ويفيّتثٟجٛد 

، ثش٘بٔٝ سيضي آٔٛصؿي دس ػغ  )اسصيبثي دسٚ٘ي ويفيّتدس أش ٘ظبست، اسصيبثي ٚ تضٕيٗ 
اص  ٞبي دا٘ـٍبٞي دس تٕبٔي حٛصٜ ويفيّتٞبي ثٟجٛد  تذٚيٗ ثش٘بٔٝٚ...( ٚ  يه ٚاحذ
دس آٖ  الصْ اػت ٚ تضٕيٗ اسصيبثيٞبي ٘ظبست،تشأبت اػبػي اػت وٝ دفخّٕٝ الذ

                                                                                                                                                                                   . تالؽ وٙٙذ ٔؼيش
خٛد سا ٘يض آٔبدٌي  فّٙبٚسيػّْٛ، تحميمبت ٚ  ويفيّتاسصيبثي ٚ تضٕيٗ ٔشوض ٘ظبست،

داسد.  اػالْ ٔي ويفيّتاسصيبثي ٚ تضٕيٗ ٞبي ٘ظبست،تشثشاي سإٞٙبيي ٚ ٞذايت دف
ٞبي ٔشتجظ دس ايٗ  ٞب ٚ دػتٛساِؼُٕ ٘بٔٝ ٞبي آٔٛصؿي، تذٚيٗ ؿيٜٛ ثشٌضاسي وبسٌبٜ

                                                             حٛصٜ اص خّٕٝ ٚظبيف ٔشوض اػت.
 



 

 

 
 ٔٙبثغ
 دس ويفيت اسصيبثي ثشاي ٔٙبػت يػبختبس ػبصٔب٘ ثٝ ديٍشٍ٘بٞي  (.1389سضب.) ي،ٚ ػبٔش ػجبع ثبصسٌبٖ،

 اسصيبثي يػبال٘ٝ ٕٞبيؾ چٟبسٔيٗ ٔمبالت ي. ٔدٕٛػٝوـٛس ػبِي آٔٛصؽ ٘ظبْ ٚ دا٘ـٍبٞي ػغٛح
 .58-63.تٟشاٖ دا٘ـٍبٜ ويفيت اسصيبثي ٔشوض: تٟشاٖ. دا٘ـٍبٞي ٘ظبْ دس ويفيت دسٚ٘ي

 ٞبي ٌشٜٚٞبي تىٕيّي وبس(، ٕ٘ٛ٘ٝ وبسثشي1395دا٘ـٍبٜ ثدٙٛسد ) ويفيّتدفتش ٘ظبست، اسصيبثي ٚ تضٕيٗ 
ثٟٕٗ  13ٚ  12وبسٌبٜ آٔٛصؿي  يٌضاسؽ اِٚيٝ ،ويفيّتٞبي ثٟجٛد  ٚ تذٚيٗ ثش٘بٔٝ اسصيبثي دسٚ٘ي

1395                         

 ساػتبي دس آٔٛصؿي ٞبي ٌشٜٚ اسصيبثي ساٞجشدٞبي ٚٞب  (. چبِؾ1389. )ٚ ٕٞىبساٖ حٕضٜ عٟٕبػجي،
 دسٚ٘ي اسصيبثي يػبِيب٘ٝ ٕٞبيؾ چٟبسٔيٗ ٔمبالت ئدٕٛػٝ. وـٛس ػّٕي يتٛػؼٝ ٚ ويفيّت ثٟجٛد
              .205-218. تٟشاٖ. دا٘ـٍبٞي ٘ظبْ دس ويفيّت

اسصيبثي دسٚ٘ي ٚ ثيشٚ٘ي دس آٔٛصؽ ػابِي ايشاٖ: عشحي  .(1386) .ثبصسٌبٖ، ػجبع فشاػتخٛاٜ، ٔملٛد ٚ
، تٟشاٖ، دا٘ـٍبٜ ٞب دا٘ـٍبٜدس  ويفيّتٔمبالت ػٛٔيٗ ٕٞبيؾ اسصيبثي دسٚ٘ي  ي، دس ٔدٕٛػٝ٘بتٕبْ
             تٟشاٖ

 آٔٛصؿي ٞبي ٌشٜٚ اسصيبثي اثشثخـي ٚ وبسايي(. 1389. )حؼيٗ ػجذاِٟي، ٚ اثٛاِمبػٓ ٘بدسي،
 دسٚ٘ي اسصيبثي يػبِيب٘ٝ ٕٞبيؾ چٟبسٔيٗ ٔمبالت ئدٕٛػٝ. ا٘ذاصٞب چـٓ ٚ ٞب چبِؾ: دا٘ـٍبٞي

              .17-34. تٟشاٖ. دا٘ـٍبٞي ٘ظبْ دس ويفيّت

ٞبي تٟشاٖ ٚ اسائۀ  سيضي آٔٛصؿي دس دا٘ـٍبٜ ثش٘بٔٝ( ثشسػي ػبختبسٞبي 1378٘يؼتب٘ي، ٔحّٕذسضب )
اٍِٛي ٔٙبػت ثشاي آٟ٘ب. پبيبٖ ٘بٔٝ وبسؿٙبػي اسؿذ. دا٘ـىذٜ ػّْٛ تشثيتي ٚ سٚا٘ـٙبػي. 

           دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ 

 يه ػغ  دس ويفيّت ثٟجٛد ساٞجشدٞبي آٔٛصؿي، يضيس (. ثش٘بٔٝچبح ػّْٛ 1395) .ٔحٕذسضب ٘يؼتب٘ي،
 .آٔيختٝ چبح: اكفٟبٖ(. ٔدبصي آٔٛصؽ ٚ دا٘ـٍبٞي ٚاحذ ٔذسػٝ،) ٚاحذ

 




