
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  .اّلَلبابِ ا  ولُىثيزا  وَ ما يَذَّكَّرُ اِّلا أُ كَ يُؤتِي الحِكمَة مَه يَطآءُ وَ مَه يُؤتَ الحِكمَةَ فَقَذ اوتِي خَيزا  
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رتبيت يك ملت هب ايه اسث هك فرهنگ آن ملت فرهنگ صحيح باشذ. شما كىشص كنيذ هك فرهنگ  را فرهنگ مستقل اسالمي   قضيً
 ردسث كنيذ.
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دانص، مهارت و رتبيت    اهي كشىر رد هس حىسي و اولىيت كيفي آن رب اساص نياساه نظام آمىسش و رپورش با هذف ارتقاءرد  تحىل
 سالمث روحي و جسمي دانص آمىسان. و نيش افزايص

 ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطي

  پٙزٓ  ٞبي وّي ثط٘بٔٝ ؾيبؾت 8ثٙس 
 فُزست:

 3 پسيس آٚض٘سٌبٖ

 6 ٌفتبض پيف

 10 قٛضاي ػبِي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ  ٞفتهسٚچُٟ ٚ پٙزٕيٗ رّؿٝ ٔهٛثٝ

 12 تؼطيف

 12 زضؾي ّٔي  تِٛيس ثط٘بٔٝ اٞساف

 12 زضؾي ّٔي  حبوٓ ثط فطايٙس تِٛيس ثط٘بٔٝ انَٛ

 13 ا٘ساظ چكٓ

 15 ٔجب٘ي فّؿفي ٚ ػّٕي -1

 16 قٙبذتي ٔجب٘ي ٞؿتي -1/1

 17 قٙبذتي  ٔجب٘ي ا٘ؿبٖ -2/1

 19 قٙبذتي  ٔجب٘ي ٔؼطفت -3/1

 20 قٙبذتي   ٔجب٘ي اضظـ -4/1

 25 قٙبذتي   ٔجب٘ي زيٗ -5/1

 27 قٙبذتي  ٔجب٘ي ضٚاٖ -6/1

 29 قٙبذتي  ٔجب٘ي ربٔؼٝ -7/1

 30 زضؾي ّٔي  ضٚيىطز ثط٘بٔٝ -8/1

 31 ٞبي زضؾي ٚ تطثيتي ثط٘بٔٝانَٛ حبوٓ ثط  -9/1

 35 ٌصاضي اٞساف ٚ اٍِٛي ٞسف -2

 36 تؼطيف ٚ ؾغٛح اٞساف  -1/2

 36 ٞسف غبيي ٘ظبْ تؼّيٓ ٚ تطثيت -2/2

 36 ٌصاضي اٞساف وّي ٚ اٍِٛي ٞسف -3/2

 39 ٞبي ٔتطثيبٖ ٘يبظٞب، ا٘تظبضات ٚ تٛا٘بيي -4/2

 42 ٘يبظٞب ٚ ا٘تظبضات ربٔؼٝ -5/2

 45 يبثي ثٝ اٞساف وّي( تفهيّي )ؾغح لبثُ ا٘تظبض زؾتاٞساف  -6/2

 49 ٞبي تحهيّي اٞساف تفهيّي زٚضٜ -7/2

 63 اٞساف رعيي -8/2

 65 ؾبذتبض، ظٔبٖ ٚ ٔحتٛا -3

 66 ؾبذتبض ٘ظبْ آٔٛظقي -1/3

 68 ظٔبٖ آٔٛظـ ٚ تطثيت زض ٞط ؾبَ تحهيّي -2/3

 73 پطٚضقيزٞي ٔحتٛاي آٔٛظقي ٚ  انَٛ ا٘تربة ٚ ؾبظٔبٖ -3/3

 75 ٞبي ٔكتطن ٞب ٚ يبزٌيطي نالحيت -4/3

 76 ٞبي يبزٌيطي حٛظٜ -5/3

 77 ٞبي يبزٌيطي ٞبي حٛظٜ ثيب٘يٝ  -6/3

 107 ٞبي ٚيػٜ يبزٌيطي ٌطٜٚ -7/3

 109 يبزٌيطي –ضاٞجطزٞبي يبززٞي  -4

 110 ٞب پيف فطو -1/4

 110 تّمي ٘ؿجت ثٝ ٔؼّٓ ٚ ٔطثي -2/4

 111 ٔحيظ يبزٌيطيتّمي ٘ؿجت ثٝ  -3/4
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 112 تّمي ٘ؿجت ثٝ ٔتطثي -4/4

 112 تّمي اظ ٔسيط ٔسضؾٝ -5/4

 113 يبزٌيطي –انَٛ حبوٓ ثط ضاٞجطزٞبي يبززٞي  -6/4

 114 آٔٛظي اي ٚ ٟٔبضت ٞبي فٙي ٚ حطفٝ آٔٛظـ  ضاٞجطزٞبي حٛظٜ -7/4

 116 ضاٞجطزٞبي آٔٛظـ اظ ضاٜ زٚض -8/4

 117 يبثي پيكطفت تحهيّي اضظـ -5

 118 ٞب فطو پيف -1/5

 118 انَٛ -2/5

 120 ٞب ؾيبؾت -3/5

 121 ٞب ٔكي  ذظ -4/5

 123 ٞبي زضؾي ٚ تطثيتي ٞب ٚ ٔٛاز ٚ ضؾب٘ٝ فطايٙس تِٛيس ثط٘بٔٝ -6

 124 ٞبي زضؾي ٚ تطثيتي فطايٙس تِٛيس ثط٘بٔٝ -1/6

 126 ٞبي يبزٌيطي ٞبي تِٛيس ٔٛاز ٚ ضؾب٘ٝ انَٛ ٚ ؾيبؾت -2/6

 130 ٔيعاٖ اذتيبضات ٚ وبٞف تٕطوع -3/6

 131 اؾتّعأبت ٚ التضبئبت ارطايي -7

 132 انَٛ حبوٓ ثط ارطا -1/7

 132 تكىيالت -2/7

 133 ٔطاحُ ارطا -3/7

 137 زضؾي ّٔي ٚ فطايٙس انالح آٖ  يبثي ثط٘بٔٝ اضظـ -8

 138 ٌيطي  ؾغٛح تهٕيٓ -1/8

 138 يبثي انَٛ حبوٓ ثط اضظـ -2/8

 139 يبثي ٔطرغ ٚ ظٔبٖ اضظـ -3/8

  ضٕبئٓ

  زضؾي ّٔي  ثط٘بٔٝ  ٚاغٜ ٘بٔٝ

  فٟطؾت ٔٙبثغ

 پديد آيرودگان
  :تيم مجري 
 

االؾالٰ ٖٯي شٸٖٯٱ )ٲسيط َطح(، ٲٽٷسؼ ٚالٲحؿيٵ اٲيٷي )ٲؿئٹ٬ پكتيجبٶي(، آٲٷٻ احٳسي  حزت
)ٲؿئٹ٬ زثيطذبٶٻ(، ز٦تط ٖٯيطيب ٖهبضٺ )ٲكبٸض ٖٯٳي(، ٖؿ٫ط ٲٯ٧ي ثيطرٷسي )ٲؿئٹ٬ اضتجبَبت(، 

ټبي ؾتبزي ٸ اؾتبٶي(، ٲٽٷسؼ ؾٗيس ٢طيكي  ؾيس اٲيط ضٸٴ )ٲؿئٹ٬ ټٳبټٷ٫ي ٦ٳيتٻز٦تط 
ټبي زضؾي(، ز٦تط ٲحٳسضيب ؾط٦بضآضاٶي  ضيعي ٸ تأٮيٝ ٦تبة ٲؿئٹ٬ ضاثٍ زٞتط ثطٶبٲٻ)٦بضقٷبؼ 

 )ٲكبٸض ٖٯٳي(
 

 ٍتًليذ يتذييه:   كميت 
 

االؾالٰ ٖٯي شٸٖٯٱ )ٲؿئٹ٬ ٦ٳيتٻ(، آٲٷٻ احٳسي )زثيط ٦ٳيتٻ(، ز٦تط ٖٯي انٛط احٳسي،  حزت
ي، ز٦تط حؿٵ ٲٯ٧ي، اٮٽس رٳيٯٻ ٖٯٱز٦تط ٲٽٷسؼ ٲحؿٵ رٟٗطآثبزي، ز٦تط ٖٯيطيب ٖهبضٺ، 

 ٖؿ٫ط ٲٯ٧ي ثيطرٷسي، ز٦تط ٲحٳٹز ٲٽطٲحٳسي
 

 :تا َمكاري 
 

ٲحٳسيبٴ، ز٦تط ؾيس احٳس ظضټبٶي، ثٽطاٰ االؾالٰ ز٦تط  ٲٽٷسؼ ٲٽسي ٶٹيس ازټٱ، حزت 
االؾالٰ نبز٢ي ٲيبة، ٲحٳس ٖٯي  االؾالٰ ټٳبيٹٴ نسٸ٢ي، حزت ضيب ٦ٟبـ، حزت حٳيس

ظازٺ، ٲٽسي ضيبيي، ز٦تط  ٖٯيطيب حبريبٴاالؾالٰ  حزتٞط، ٲٽٷسؼ ؾيس ٲحٳس ٦ُبئيبٴ،  رٳبٮي
 ٲطربٶيثٽٷبظ ٞبَٳٻ ضٲًبٶي ٸ ز٦تط 

 

 ٍَاي تخصصي: كميت 
 

اًٖبء: اثٹاٮًٟ٭ ٶٟط، ٲحٳس ٖٯي قبٲبٶي، ؾيس  االؾالٰ ټٳبيٹٴ نسٸ٢ي / /  ٲؿئٹ٬: حزتكليات  .1
االؾالٰ  ثب ٶٓبضت: حزت ٲٯ٧ي/ ٞرطي ؾٹظٶچي، ذبٶٱ ز٦تط حؿيٵ االؾالٰ حزت ٲٽسي ثب٢طيبٴ،

قبٲٯي،  ٖجبؾٗٯي ز٦تطاالؾالٰ  حزتٚٷٹي،  اٲيطز٦تط االؾالٰ  حزت/ ٲكبٸضاٴ:  ٖٯي شٸٖٯٱ
 ز٦تط ، ٦چٹئيبٴ حؿيٵ ٮٹ، ز٦تط ضحيٱ ٲحٳس االؾالٰ حزتازٺ، ظ ټبزي ٲحٳس االؾالٰ حزت

  ز٦تط ظيجبيي ٶػاز االؾالٰ حزت ،ٖيٹيي، ز٦تط ٲحٳس ٲٽسي اٖتهبٲي
 

/ اًٖبء: / ٲؿئٹ٬: ز٦تط ٲيتطا زاٶكٹضّاي يادگيري  هحتَاي آهَزضي ٍ پرٍرضي ٍ حَزُ .2
ز٦تط ٞبَٳٻ ضٲًبٶي، االؾالٰ ټٳبيٹٴ نسٸ٢ي، آٲٷٻ احٳسي،  حزت االؾالٰ ٖٯي شٸٖٯٱ، حزت

ٲحٳٹز اٲبٶي َٽطاٶي، ز٦تط ٲحؿٵ رٟٗطآثبزي،  ٲٽٷسؼ ز٦تط ثٽٷبظ ٲطربٶي، احٳس ٚالٲحؿيٷي،
ز٦تط ٖٯي آٖٱ  ٖبٮٳيبٴ، ٲحٳسضيب ٲ٣سازي / ٲسٖٹيٵ: ز٦تط ٖجبؼ نسضي ٸتط ٸحيس ز٦

 ز٦تط ٖٯيطيب ٖهبضٺ ز٦تط حؿٵ ٲٯ٧ي ٸ / ثب ٶٓبضت: ذؿطٸي
 
 
 ّاي يادگيري: ّاي حَزُ بياًيِتذٍيي هطاٍراى ٍ هتخصصاى در  -

 ز٦تطيحيي ٢بئسي: تفكر ٍ حكوت. 1/2
 اٖتهبٲيز٦تط ٲحٳسٲٽسي  :قرآى ٍ هعارف اسالهي. 2/2
 ز٦تطٲحٳسضيبؾٷ٫طي ٸ  ز٦تطٞطيسٸٴ ا٦جطي: زباى ٍ ادبيات فارسي. 3/2
 ٞطيجب قبپٹضيبٴ :فرٌّگ ٍ ٌّر .4/2
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ٖجبؼ حيهٳي، نٟسض ز٦تط )ټٳ٧بضاٴ:  ز٦تط ٖٯيطيب ضٲًبٶي سالهت ٍ تربيت بذًي: .5/2
 ٲحٳسٶيب ٸ ٲٽٷبظ تؿٯيٳي(

 ٲٽسي اؾٳبٖيٯيٲٽٷسؼ ٲحٳس ٶكبؾتٻ ضيع، ز٦تط  :كار ٍ فٌاٍري .6/2  
 آٲٷٻ احٳسي :. علَم اًساًي ٍ هطالعات اجتواعي7/2  
 ز٦تط  ٸحيس ٖبٮٳيبٴ . رياضيات:8/2  
 ٲحٳٹز اٲبٶي َٽطاٶيز٦تط علَم تجربي:. 9/2  
 ز٦تط ٖجبؾٗٯي ضيبيي ّاي خارجي: . زباى10/2 
)ټٳ٧ربضاٴ: آٲٷرٻ احٳرسي ٸ     ٞطټبزيربٴ ضيرب  حزت االؾالٰ ز٦ترط   ّاي زًذگي: . آداب ٍ هْارت11/2 

 احٳس ٚالٲحؿيٷي(
 

 

/ اًٖبء: آٲٷٻ / ٲؿئٹ٬: ز٦تط ٖٯي انٛط احٳسيّا ٍ جذٍل زهاًي  ساختار، هقاطع، رضتِ .3
 / ثب ٶٓبضت: آٲٷٻ احٳسي ، ز٦تط ٖٯيطيب ٦يبٲٷفاحٳسي، ٲٽٷسؼ ٲحؿٵ رٟٗطآثبزي

 
 

/ اًٖبء: ز٦تط ٖٯي / ٲؿئٹ٬: ز٦تط ؾيس احٳس ظضټبٶي اختيارات ٍ هيساى توركس ٍ عذم توركس .4
انٛط ٞبٶي، ز٦تط ٦ٹضـ ٞتحي ٸاربض٪بٺ، ز٦تط ٖٯيطيب ٖهبضٺ، ز٦تط ؾيس ٦بْٱ ا٦طٲي، ز٦تط 

 / ثب ٶٓبضت: ٲٽٷسؼ ٚالٲحؿيٵ اٲيٷي ٲيط٦ٳبٮي، ٲٽٷسؼ ٖٯي ظضاٞكبٴثٽطاٰ 
 

 

/ ٲؿئٹ٬: ز٦تط ٖٯيطيب ٖهبضٺ/ پيطرفت تحصيلي، تربيتي ٍ راّبردّاي آهَزضي  يابي ارزش .5
/ ثب  ا٦جط ذؿطٸي، ز٦تط ٦بٲجيع پٹقٷٻ، ز٦تط ٲحطٰ آ٢بظازٺ، ز٦تط ٚالٲٗٯي احٳسي اًٖبء: ز٦تط ٖٯي

  ٶٓبضت: آٲٷٻ احٳسي
 

 

/ اًٖبء: ز٦تط ٚالٲحؿيٵ /  ٲؿئٹ٬: ز٦تط ٲحٳٹز ٲٽطٲحٳسي ّاي آهَزضي  هَاد ٍ رساًِ .6
 ظازٺ، حبريبٴٖٯيطيب  االؾالٰ حزت پٹض، شٸ٢يٖٯيطيب ٦ٽعازي، ز٦تط ثٽطٸظظازٺ، ٲٽٷسؼ  حؿيٵ

 / ثب ٶٓبضت: ٖؿ٫ط ٲٯ٧ي ثيطرٷسي ٦ٟبـ حٳيسضيب
 
 

 

/ اًٖبء: ز٦تط ٖٯيطيب / ٲؿئٹ٬: آٲٷٻ احٳسي درسي هلي ٍ لَازم اجرائي  از برًاهِ يابي ارزش .7
االؾالٰ ٖٯي  / ثب ٶٓبضت: حزت اهلل ٞبيٯي ٦يبٲٷف، ز٦تط ثٽطاٰ ٦طيٳي، ز٦تط ٲيتطا زاٶكٹض، ٶهطت

 شٸٖٯٱ
 

 

/ اًٖبء: ٲٽٷسؼ / ٲؿئٹ٬: ٲٽٷسؼ ٲحؿٵ رٟٗطآثبزي اي ٍ كارداًص كويتِ ٍيژُ فٌي حرفِ .8
اهلل ٲ٣يٳي، ز٦تط ثٽٷبظ ٲطربٶي، ٲٽٷسؼ اثطاټيٱ آظاز، ز٦تط ٲٽسي  اثٹاٮ٣بؾٱ ربضيبٶي، ٲٽٷسؼ ٶجي

 اؾٳٗيٯي / ٲكبٸض: ٲٽٷسؼ حٳيس ٲٷهٹضٶيب
 

 : استاويَاي  كميتٍ

، ، ٞبَٳٻ ؾيس ٖطثي ٶػاز٦طٲبٶي ٢بؾٳٯٹ، ٲيطرٹاز اٶكبا...ٶٗٳت اهلل ٸٮي ٶػاز،  آرربايجاى ضرقي: .1
 (رٹاز نبز٢ي)ًٖٹ ؾبث١: 

ٞطټبز ذك٧جبضي، يٹؾٝ رٹاٶٳطز، ٲٹؾي ٖؿ٫طي، ٢طثبٴ  ،٦طيٳيٲٹؾي آرربايجاى غربي:  .2
 ثبثبيي(ٖٯيطيب ٖٯي  ، )ًٖٹ ؾبث١:ٶيب، حؿٵ ٲحٳس اٲيٵ ظازٺ ٲٗطٞت

، ، اٲيطحؿيٵ آ٢بربٶي، َٹؼ احٳسي حهبض ٢ٷجطٮٹ ح٧ٳت ٲحٳسي زاٸض ٶٓط ٖٯيبٴ،اردبيل:  .3
 (، ثٽٳٵ ارب٢يزاٸز ٲيطظايي ؾبث١: اًٖبي)

ٞطيجب ح٣بٶي، ؾيس ٲٽسي ٲيطټبزي، ٖٯيطيب ذسازٸؾتبٴ، ز٦تط ؾيس ٲزيس ٖبٲٯيبٴ، اصفْاى:  .4
 ٲحٳس قبٺ ظٲبٶي

ٖبز٬ ٲٯ٥ ظازٺ، حيسض پٹض ٲٷتي، احٳس نٟطي پٹض، حكٳت اهلل ٸضزي، يٹؾٝ اٲيسي، ايالم:  .5
 ثٽعاز زاٸزيبٴ، پطٸيع ٶي٥ ؾطقت

حٳيس ، ٖٯي ٲطاز ٦طٲي ،ٖجساٮطيب ثحطيٷي ،ٖجساٮطيب ٖجساهلل پٹض، اثطاټيٱ ثحطيٷي بَضْر: .6
 (ٖجساٮٳزيس تٳبضي)ًٖٹ ؾبث١:  ٖجساٮطيب ؾٯٳبٴ پٹض ،ٚالٲپٹض

ذؿطٸ ٖٯي ، ؾيس رٳب٬ ثٷي ټبقٳي، اٮيبؾيٶبزض ، ٢سٲٗٯي ٦ٯٹاضيچْارهحال ٍ بختياري:  .7
 (ټطٲع ٦بٲ٧بض) اًٖبي ؾبث١: انٛط ٞسايي، ثبثبيي

حٳيس ، ؾيس ؾٗيس ضيب ٟٚٹضيبٴ، ٲحٳس ٖٯي اؾٳبٖيٯي ،ؾيس حٳيس پيكٷٳبظخراساى رضَي:  .8
 ) اًٖبي ؾبث١:ٲٽسي آشضپٹض، ٢بؾٱ ٖساٮتي ٲزس، حٳيسضيب ټٳت، حٳيسضيب يٹؾٟي، ضټجبضزاض

ٲحؿٵ اظٚٷسي، ٖٯي انٛط ذٯيٯيبٴ  ٶيب، ٲحٳسضيب حبري ظازٺ، اٲطا.. ؾجحبٶيؾيس ٦ٳب٬ حؿيٷي، 
 اٲيٷيبٴ(

ٚالٲطيب  ،ٶبزضٺ ٦بٸيبٶي ،ؾيس رال٬ حؿيٷي ،ٲحٳس ٸحيسي ،ٲحٳس ا٦جطظازٺخراساى ضوالي:  .9
 ٲحٳسضيب ٦طاٲتي ٲ٣سؾي،

)اًٖبي  ؾٯيٳبٴ ظٶ٫ٹيي، حجيت اهلل ظاضٖي ثيسؾ٧بٴ، ز٦تط حٳيسضيب ٸضزيخراساى جٌَبي:  .10
 (ٚالٰ ا٦جطي ،ؾيس ٲحٳس آشض٦بض ،ٲحٳس رٟٗط ثٽٷبٰ ٞطؾبث١: 
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 چٷ٫يع ٞيًي ،ٚالٲحؿيٵ ٖجبزي، اٞطاؾيبة چطاٚپٹض ،ثٽطٸظ پبضؾبخَزستاى:   .11

ٲهُٟٹي، حؿيٵ ٲحٳسي، احس  ٖجبؼ، رٯي٭ آ٢بربٶٯٹ ،ٲُٯت اٸنبٮي ،حؿٵ ٶسضٮٹزًجاى:  .12
 (٦طيٱ ٞيًي ،ؾٗيس ٶبنطي )اًٖبي ؾبث١: اٲيٷي ٞط

 ،ٲحٳس ٲيط٪٭ ،ٖٯي ٖٯيعازٺ ،ٖعيعاهلل ضٸزيٷي ،ٲٽطزاز اذتيبضي نبز٠سيستاى ٍ بلَچستاى:   .13
 ا... ٲالقبټي ، ذؿطٸ ٖجساٮٯٽي، حجيتٲحٳس ٶؿتٹٺ ،شثيح اهلل ٲيطثٽب

ٲبيبٶي  ؾيس حؿيٵ ټبقٳي، ؾيس ٲٹؾي َجبَجبيي، حؿيٵ قٗجبٶي ،يساهلل ضحيٳي ظازٺسوٌاى:  .14
 (اؾٳبٖي٭ حبريبٴ ،حٳيس زاٶكزٹ)اًٖبي ؾبث١: 

ٲحٳٹز حؿيٷي، حؿيٵ ٚالٲي، ٲهُٟي ُٖبضاٴ، ًٞ٭ اهلل ضٞيٕ ثرف، ٲطتًي ضْر تْراى:   .15
 ٦طٲبٶكبټي، نسي٣ٻ حؿيٷي ذٹاٺ، ٲٷٹچٽط ٢بؾٱ ظازٺ، ٲحٳس پيطي

ٖٯي ؾيس ، ٚالٲطيب ثرتيبضي، ؾٽيال ٖجبؾيبٴ ،ٖٯي ٦طيٳي ،ضيب اٲبٶيّاي تْراى:  ضْرستاى .16
 ثٽٳٵ اقتطي، َبټطاٮسيٷي

، حؿيٷٗٯي ٲٗعي، ٲحٳس رٹاز ظاضٖي، حزت اهلل ؾٯٳبٴ پٷبٺ، ذٯي٭ ٲٷتٓط ،پطٸيع َبټطيفارس:  .17

٦يبٶٹـ ، ٲهُٟي ٲٷتٓطي، ٲحٳس ٲٽسي قٽبٲت ٲٷف، يٹؾٝ قٳؽ، ؾٗيس ضيب ٦بٲطاٶي
 پٹضٖٯيطيب 

ٲحٳس حبري ، ٲرتبض ٲ٣سؾي، پطٸيع قٗجبٶي، ٖٯي ٲحٳسي، ؾيس رٟٗط قٽبة ظازٺقسٍيي:  .18
 ٲٯيحٻ ؾٗبزتي ،ٖٯي رٹازي، ٲحٳسي

 ٲٗهٹٰ ټبقٱ ظازٺ، حؿٵ نٟبيي، ضيب ٖبٲٯي اٮٽي، ٲحٳٹز ٲٯ٧يقن:  .19

ټيٱ ااثط، ٞطټبز حؿيٵ پٷبټي، ټٳبيٹٴ قٽبثي ،ٖٯي احؿبٴ ٖٯيزبٶي ،ضقيس ٢طثبٶيكردستاى:  .20
 َبٮت ٲحٳسي ،ؾٯيٳبٶي

نسي٣ٻ ، اضؾُٹ اٲيط ق٧بضي، ا٦جط ٲالحؿٷي، اثطاټيٱ قيد ثٽبيي ،احٳس ٞتحيكرهاى:  .21
 )اًٖبي ؾبث١: ٲحٳسحؿيٵ ٖٯي يعزي، ٲحٳسضيب ؾٯُبٶي ظازٺ، ٞتبٶٻ زضتبد، ٶيب ٲٹحسي

 حؿيٵ ذب٦ؿبضي( ٲحٳسضيب ٶبْطي ظازٺ،

ظټطا ، احٳس ضٞيٗي، ٲٽطيبض ٦طٲي، پطٸيٵ ٲبقبا...، ثٽطٸظ نيسي، حؿٵ ضقيسيكرهاًطاُ:  .22
 (ؾيس ٞطټبز نيبزي )ًٖٹ ؾبث١: ٖعيع ٲطاز حيسضي، ايطد ٲحٳسي، ٶزٹٲي

)اًٖبي  ذساٲطاز زاٶف پبيٻ، ٖبز٬ ْٟطي ٶػاز، ٖجساٮحؿيٵ قيٹاييكْگيلَيِ ٍ بَير احوذ:  .23
 (ٖٯي ثبظ٢ٯي ظازٺ ،ضحٳبٴ ٞبيٯي ،يؾبث١: ٶٹضثرف ثبثبذبٶ

ظازٺ،  ا٦طٰ ٲٹٮٹي ضيب ٲيطظايي،ٶبنط ٪طظيٵ، اثٹاٮحؿٵ تيٳٹضي ٶيب، ٲحٳسضيب ثط٨، گلستاى:  .24
اؾٳبٖي٭ ٲحٳٹز قٽٹاضي، رٟٗط اثطاټيٳي، )اًٖبي ؾبث١: ٲحٳسٖٯي ٶساٞي، ٲحٳس ٖٷبيت حبٶي 

 (، ٲحٳس ت٣ي ؾٹذت ؾطاييٲحٳس رٹاز ظٶ٫بٶٻؾپٽطي، 

ايطد ، ٲٽسي ضٲًبٴ ظازٺ ،احٳس آظاز پيٳب، ؾيس قٳؽ قٟيٗي ظازٺ، ايٹة ٶزٝگيالى:  .25
ٖٯي ، ؾيس ٲهُٟي حؿيٷي)اًٖبي ؾبث١:  ٚالٲطيب ٶٹضٸظپٹض، ؾجحبٴ اهلل ٦بْٳي، رٽبٶ٫يطي

 ٖٯيطيب ضٸؾتب( ضٸحي،

)اًٖبي  ٲزيس ٦ٳبٮٹٶسيبٴ، ټٹقيبض ٲٯ٧ي َٹالثي، ٞطيسٸٴ ٞطٸتٵ، ؾيس ٖٯي ضاؾتربٶٻلرستاى:  .26
ٚالٰ ، ؾيس حؿبٰ اٮسيٵ حزبظي، ٲطتًي ؾپٽٹٶس ،ثيطاٲٹٶس ٶبزض ٦طيٳي، احٳس ضيب قطٞيؾبث١: 

 زاضايي(

حؿيٵ ، ٢طثبٶٗٯي ٢طثبٶي، ٖجساٮطيب رٟٗطٶػاز، ٶجي اهلل ح١ پطؾت ،ٖجبؾپٹض ضاؾ٧ٷسهازًذراى:  .27
 (ٖٯي يٹؾٟي، قٗجبٴ ٲيطي، ؾبث١: احٳس ضقيسي اًٖبي) پٹيب

حؿٵ ، حؿٵ شٸاٮ٣ٟبضي، حجيت اهلل احٳسي، ٲحٳس احٳسي، ٲحٳس ٖٯي ٦ٳبٮي ٶٽبزهركسي:  .28
اثٹاٮ٣بؾٱ  ،)اًٖبي ؾبث١: ٚالٲٗٯي ٸالقزطزي ٲزتجي حيسضي، اثٹاٮًٟ٭ آضيٵ زٸؾت، ٲٓبټطي

 ٲٗهٹٲٻ نبز٢ي ٖٯيبيي( ،ٲطازي

 ، ٖجبؼ ٦بٲطاٴٲزيس ٲٷهٹضي ٲيٳٷسي، پطٸيع اؾپيس، يحيي رٹازي، ٲ٣هٹز زټ٣بٶيّرهسگاى:  .29

ٗٹٜ ، ٞطټٷ٩ اثطاټيٱ ؾحطذيع، حؿٵ ضيبٶيب، اضزقيط ٖؿ٫طي، ٖجبؼ ثٽطاٲي ٲكّوذاى: .30
 (ٖٯيطيب ت٧ٯٹ )ًٖٹ ؾبث١: ٖجساالٲيط ٖطٞي، بٶيؾٯيٳبٶيبٴ، حٳيس آ٢بي

)اًٖبي ، يٯي ٲحٳس ٞطريبٴ، ٖٯيطيب رالٮ٢بٶٗي، حؿيٵ حساز، ٲحٳس ظاضٔ، ٖحؿيٵ  يسد: .31
 (، ٲحٳس ا٦جطظازٺٖٯي ظاثٯيؾبث١: 

 
 ٍَاي ستادي كميت : 

  ز٦تط ضيب ٲؤٲٷيٵ ّاي هردهي: سازهاى هذارس غيردٍلتي ٍ تَسعِ هطاركت -
 ًٞٯي ذبٶيٲٷٹچٽط ز٦تط ٸ  آنٟي اٲٯكيضحيٱ  هعاًٍت آهَزش ٍ ًَآٍري:  -

 ز٦تط ٲحٳسٖٯي ٟٚبضيٲحٳسٖٯي اٲيطي )اًٖبي ؾبث١: : پرٍرضي ٍ تربيتي بذًيهعاًٍت  -
 ٸ ٖجبؼ ٲعري(

 (ٲٽٷسؼ ٦ٹقبٴحؿيٵ ټٳسٲي )ًٖٹ ؾبث١:  :ريسي ٍ تَسعِ هذيريت هعاًٍت برًاهِ -

 حبري ٖٯي ا٦جطييسا...  :سازهاى ًَسازي، تَسعِ ٍ تجْيس هذارس كطَر -
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 يبٮٹييٲحٳٹز  :ٍ  هربياى سازهاى هركسي اًجوي اٍلياء -

 ٞط ٲٷهٹضٺ پبيٷسٺ :هعاًٍت حقَقي ٍ اهَر هجلس -

 ٖٯي ٲحٳٹزي :سازهاى هلي پرٍرش استعذادّاي درخطاى -

 ٲحٳسضيب تبت :سازهاى آهَزش ٍ پرٍرش استثٌائي كطَر -

 يسا... اضؾالٶي :ريسي، ًظارت راّبردي ٍ تحَل بٌياديي آهَزش ٍ پرٍرش هركس برًاهِ -

 ٖجبؼ َطي٣ت :ًَجَاًاىكاًَى پرٍرش فكري كَدكاى ٍ  -
 

 
  ٌتلفيككارگري : 

 

، ز٦تط ٲحٳٹز ؾيس اٲيط ضٸٴ، ٲٽٷسؼ ؾٗيس ٢طيكي، آٲٷٻ احٳسيز٦تط االؾالٰ ٖٯي شٸٖٯٱ،  حزت
 ٲٗبٞي

 

 :زير وظر كميسيًن راَثري طرح 
 

ضيب ٖٯي احٳسي )ضئيؽ  (، ز٦تط ٖٯي86ٲٽٷسؼ ٲحٳٹز ٞطقيسي )ضئيؽ ٦ٳيؿيٹٴ تب آشض 
يبٴ، ز٦تط پطٸيع االؾالٰ ز٦تط ثٽطاٰ ٲحٳس ٲٽٷسؼ ٲٽسي ٶٹيس ازټٱ، حزت(، ٦86ٳيؿيٹٴ اظآشض 

االؾالٰ ز٦تط ٲؿٗٹز آشضثبيزبٶي، ز٦تط ٲحٳس  حزت(، 87)اظ ٲٽط  ٖجبؼ ضټي ،(87آغيسٺ )تبٲٽط
، ز٦تط ٲطتًي (87، ز٦تط ټبرط تحطيطي ٶي٥ نٟت ) اظ قٽطيٹض(87ٲٽسي اؾالٲيٻ )تب قٽطيٹض

اظ ، ٲٽٷسؼ ٚالٲحؿٵ حيسضي ) (87ٲٽط ( ، ؾيس ثب٢ط پيكٷٳبظي)تب87ٽطٲ ، ٖٯي ثب٢طظازٺ )تبٞط اٲيٵ
تب ٲحسث ) ، ٲٽٷسؼ ٲحٳسضيباٮٽسي ز٦تط رٳيٯٻ ٖٯٱ ،، ز٦تط ٖجبؼ نسضي(86قٽطيٹض 

االؾالٰ ز٦تط  ، حزت( 86)تب قٽطيٹض ٲيطظاپٹضٲؿٯٱ (، ز٦تط ٲحٳٹز ٲٽطٲحٳسي، 86قٽطيٹض
االؾالٰ ٖٯي شٸٖٯٱ  ٸ حزت ثٯٹؾي، ٲٽٷسؼ ٲحؿٵ رٟٗطآثبزي، ز٦تط ٖٟت ٶٹشضي

 )زثيط٦ٳيؿيٹٴ(
 
 
 
 

  :ي تا سپاس از 
 

 ، پژيَشگران ي فرَىگيان َمكار طرح.وظران، مذيران، كارشىاسان صاحة

 : گفتار پيص

٘ٓطاٖ، وبضقٙبؾبٖ ٚ فطٍٞٙيبٖ يىي اظ  ت رٕٗي ٌؿتطزٜ اظ نبحتؾبَ تالـ ّٖٕي ٚ وبضقٙبؾي ٚ ثٝ ّٕٞ چٟبضضا ؾپبؼ وٝ تٛفيك زاز پؽ اظ  بزرگذساي 

 ٓ قٛز.تطيٗ ٖٙبنط ٘ٓبْ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ثب ضٚيىطزي تحِٛي ٚ ٘ٛآٚضا٘ٝ َطاحي ٚ تسٚيٗ ٌطزز ٚ ثؿتط انّي تحَٛ ثٙيبزيٗ تّٗيٓ ٚ تطثيت وكٛض فطاٞ ٟٔٓ

ثطزاضي اظ  ي ٚ ثٟطٜٞبي ثٛٔي ٚ ّّٔ ٞب ٚ اٞساف تطثيت اؾالٔي ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ تٛإ٘ٙسي ي اؾالٔي ايطاٖ ثط اؾبؼ ٔجب٘ي، اضظـي رٕٟٛضزضؾي ّّٔ  تِٛيس ثط٘بٔٝ

زٞس ٚ ٌبٔي ٟٔٓ زض  ٞبي زضؾي ٚ تطثيتي ضا اضائٝ ٔي اي اظ ثط٘بٔٝ پٛيبي ايطاٖ اؾالٔي، اٍِٛي تبظٜ  پبؾد ثٝ ٘يبظٞب ٚ ُٔبِجبت ربٔٗٝٞبي ٔٗتجط ٚ ٔٛفك رٟب٘ي، زض  تزطثٝ

 تّٗيٓ ٚ تطثيت وكٛض اؾت. ؾبظي ٚ ويفيت ثركي ٘ٓبْ ضاؾتبي ٔؿتٙس

 ٖا٘ؿبِٖ َطاظ رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ؛ثطاي پطٚضـ  ٚ ربٔٗٝ تٛرٝ ثٝ اٞساف ٔتٗبِي تطثيتي ٚ ٘يبظٞبي ٔتٙٛٔ فطاٌيطا 
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 ٝ؛ثٝ ٖٙٛاٖ ثرف ٟٕٔي اظ ٟٔٙسؾي فطٍٞٙي وكٛض ،ربٕٔ ٚ والٖ ٔحتٛايي زؾتٍبٜ ضؾٕي ٚ ٖٕٛٔي تّٗيٓ ٚ تطثيت  تطؾيٓ ٘مك 

  ٚ ؛ٞب، ضاٞجطزٞب ٚ ضٚيىطزٞبي زضؾي ٚ تطثيتي ثبظؾبظي لبِت٘ٛؾبظي 

 ٝٞب ٚ ٔٙبثٕ آٔٛظقي ٚ پطٚضقي، ٞب، ٔٛاز، ضؾب٘ٝ ٔس ٚ احطثرف ثطاي تِٛيس ثط٘بٔٝاٍِٛيي ٔٙؿزٓ، وبضا  ٚ اضائ 

 ٘ٓط ثٛزٜ اؾت. زضؾي ّٔي وكٛض ٔسّ  اؾت وٝ زض تِٛيس ٚ تسٚيٗ ثط٘بٔٝاٞسافي 

  رّؿٝ ٞفتهس ٚ چُٟ ٚ پٙزٕيٗ  ُٔبِٗبت اِٚيٝ ٚ اثال٘ ٔهٛثٝ ٚ تحميمبتَطح آغبظ قس ٚ پؽ اظ   ثب تكىيُ زثيطذب٘ٝ 1384فٙس ٔبٜ وبض تِٛيس ٚ تسٚيٗ ايٗ ؾٙس اظ اؾ

يبثي ثٝ اٞساف، تٗطيف ٚ حسٚز َطح ٚ  زؾت ٞبي الظْ ٚ ثطضؾي حمٛلي ازأٝ يبفت. پؽ اظ ٘يطٚٔٙس  ، ثب پكتٛا86ٝ٘زض اضزيجٟكت ٔبٜ  قٛضاي ٖبِي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ

 ترههي ثٝ قطح شيُ تكىيُ قس:   ٌب٘ٝ ٞبي ٞفت ، وٕيتٝذطٚري ٔٛضز ا٘تٓبض

عاٖ اذتيبضات ٚ . وٕيتٝ ٔي4 ٞب ٚ ظٔبٖ؛ ؾبذتبض، ٔمبَٕ، ضقتٝ . وٕيت3ٝ ٞبي يبزٌيطي؛ ٛظقي، پطٚضقي ٚ حٛظٜ. وٕيتٝ ٔحتٛاي آ2ٔ . وٕيتٝ وّيبت، انَٛ ٚ ٔجب٘ي؛1

 بٔٝاظ ثط٘ يبثي اضظـ. وٕيتٝ 7 ٞبي يبزٌيطي؛ ٞب ٚ ٔحيٍ از، ضؾب٘ٝ. وٕيتٝ 6ٛٔ يبزٌيطي؛ –اظ پيكطفت تحهيّي ٚ ضاٞجطزٞبي يبززٞي  يبثي اضظـ. وٕيتٝ 5 وبٞف تٕطوع؛

  زضؾي ّٔي ٚ التًبئبت ارطايي. 

 آغبظ ثٝ وبض وطز٘س. ٚظيط ٔحتطْ ٚلت،  ٘بٔٝ َطح، ثب اثال٘ ثرف ٞبي ؾتبزي ٞبي اؾتب٘ي ٚ وٕيتٝ ٚ ؾتبز، وٕيتٝٞبي نف  ؾپؽ ثطاي رّت ٔكبضوت فٗبَ حٛظٜ
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ُٔبِٗبت . 1ّّٔي، قف ٖٙٛاٖ پػٚٞكي:  زضؾي  ثط٘بٔٝٞبي ٔرتّف  ٞبي ّٖٕي ٚ پػٚٞكي زض ثرف َطح ٚ اؾتفبزٜ اظ يبفتٝثطاي تجييٗ اثٗبز  ٞب، ظٔبٖ ثب ؾبيط فٗبِيت ٞٓ

زض  ثطضؾي تحميمبت ا٘زبْ قسٜ .4 ؛زضؾي  ثط٘بٔٝقٙبذتي  ثطضؾي ٔجب٘ي ضٚاٖ .3؛ زضؾي  طضؾي ٔجب٘ي ربٔٗٝ قٙبذتي ثط٘بٔٝث .2؛ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ  زض حٛظٜ تُجيمي، ٘ٓطي

زضؾي زض   رٛز ثط٘بٔٝتبضيرچٝ ٚ ٚيٗيت ٔٛ ثطضؾي. 6ٚ؛ ٞبي زضؾي ثط٘بٔٝ  ي ٔؿئٛالٖ ٖبِي ٘ٓبْ زض حٛظٜٞب زيسٌبٜ ٔهٛثبت ٚ ثطضؾي اؾٙبز،. 5 زضؾي؛   ثط٘بٔٝ  حٛظٜ

ُٔبِٗبت  ٞبي ترههي ٘يع ثط حؿت ٔٛيٛٔ وبض، ٞط يه اظ وٕيتٝ ،، تٗطيف ٚ ٘ؿجت ثٝ ارطاي آٖ تٛؾٍ ٔحممبٖ ٔحتطْ الساْ قس. ٖالٜٚ ثط ايٗرٟبٖ ٚ ايطاٖ

 ز ّٖٕي ٔٛيٛٔ ثب اؾتفبزٜ اظ تحميمبت ٔٛرٛز ا٘زبْ زاز٘س.قٙبؾي ٚيٕ ٔٛرٛز، ثطضؾي تزطثٝ ؾبيط وكٛضٞب ٚ تجييٗ اثٗب آؾيت  اي ضا زض ظٔيٙٝ ٌؿتطزٜ

زضؾي ّٔي، رّؿبت وبضقٙبؾي،   ٞبي ثط٘بٔٝ ٌيطي ثب اثٗبز ٚ رٟتٞبي ؾتبزي ٚ اؾتب٘ي زض اضتجبٌ  ٌيطي اظ ٘ٓطات وبضقٙبؾبٖ ٚ ٔترههبٖ ٚ ٘يع وٕيتٝ ثٝ ٔٙٓٛض ثٟطٜ

ٞبي آٖ زض رٟت تسٚيٗ ؾٙس زض اذتيبض  يبفتٝٚ  ثطٌعاض ٌطزيس 87تب  85ٞبي  تٗسزي زض َي ؾبَٞبي ٔ ا٘سيكي ٞب ٚ ٞٓ اي ٚ ؾطاؾطي ٚ ٕٞبيف ٞبي ُٔٙمٝ ٘كؿت

 ٞبي ترههي لطاض ٌطفت.  وٕيتٝ

ٞبي ؾتبزي ٚ اؾتب٘ي لطاض زازٜ قس.  تسٚيٗ ٚ ثطاي اْٟبض٘ٓط زض اذتيبض نبحت ٘ٓطاٖ ٚوبضقٙبؾبٖ حٛظٜ 87زضؾي ّٔي زض ثٟٕٗ ٔبٜ   ثبالذطٜ ٘رؿتيٗ ٍ٘بقت ثط٘بٔٝ

 السالمعليه ٚ أبْ نبزق )ص(ٔهبزف ثب ٔيالز پيبٔجط اوطْ  87اؾفٙس ٔبٜ  25ٞب زض رّؿبت وبضٌطٜٚ تّفيك، زٚٔيٗ ٍ٘بقت ؾٙس زض  يبفتٝ  ٚ ثطضؾي وّيٝ ثٙسي پؽ اظ رٕٕ

ثطاي ٘مس ٚ  ظٔبٖ ٞٓ ؛ضيعي وتت زضؾي لطاض ٌطفت ٘بٔٝ اضظيبثي، ثط ضٚي ؾبيت زفتط تأِيف ٚ ثط٘بٔٝ ٘ٓطاٖ ثٝ ٕٞطاٜ پطؾف ثطاي اؾتفبزٜ اظ ٘ٓطات فطٍٞٙيبٖ ٚ نبحت



 

 
 

9 

ٚ  حًٛض اًٖبي قٛضاي ٔكٛضتي ؾتبز تحَٛ ثٙيبزيَٗي رّؿبت ٔتٗسز ٚ َٛال٘ي زض وٕيؿيٖٛ ضاٞجطي َطح ثب ضيبؾت ٚظيط ٔحتطْ ٚلت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٚ انالح، 

 لطاض ٌطفت. ثطضؾئٛضز ثحج ٚ  ٘يع زض چٙسيٗ ٘كؿت وبضقٙبؾي ٚ ترههي

نالح آٔبزٜ  ثٝ قٛضاي ٖبِي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٚ ؾبيط ٔطارٕ شي تمسيٓاؾت وٝ ثطاي  1388تب آشضٔبٜ ؾبَ  تّفيك آذطيٗ انالحبت وبضٌطٜٚ  ٘تيزٝ ،ٔتٗ حبيط

 قسٜ اؾت.

س، ِٚي تٍٙٙبٞب ٚ ٔحسٚزيت زؾت  چٝ تالـ ٌٕٞٝط  بٙ٘ ي، ٞبي ّٖٕي ٚ وبضقٙبؾ ا٘سضوبضاٖ ايٗ أط ذُيط ثط آٖ ثٛزٜ اؾت وٝ ٝث انَٛ حبوٓ ثط فطايٙس تِٛيس ٚفبزاض ٕث

يبزيٗ ٌفتٕبٖ غبِت زض ٖطنٝٞ زضؾي ّٔي وكٛض ٚ فطاتط اظ آٖ تفبٚت  فمساٖ پيكيٙٝ تِٛيس ثط٘بٔٝ ٞبي رسي ضا زض رطيبٖ  تطثيتي اؾالْ، چبِف  ٔجب٘ي فّؿفّْٖٝٛ تطثيتي ثب   بي ٙث

٘س وٝ ا ٞبي وبفي ثطاي تحمك ثط٘بٔٝ، ثطآٖ تِٛيس ايٗ ؾٙس ثطاٍ٘يرتٝ اؾت. پسيسآٚض٘سٌبٖ ايٗ ؾٙس ثب ٚلٛف وبُٔ ٝث ايٗ تٍٙٙبٞب ٚ ثب زغسغٝ ٘ؿجت ٝث تٕٟيسات ٚ پكتيجب٘ي

 قٛز ٚ لُٗبً والْ آذط ٘يؿت. طذف ٚيٗيت ٔٛرٛز ٝث ؾٕت ُّٔٛة تّمي ٔيچٝ َطاحي ٚ تِٛيس قسٜ اؾت، تٟٙب ٌبْ ٘رؿت ثطاي چ آٖ

فىطي ٚ حًٛض رسي ٔسيطاٖ ٚ وبضقٙبؾبٖ ؾُٛح نف  ٘ٓطاٖ ٚ ٔترههبٖ زض تِٛيس ايٗ ؾٙس ٚ ثٝ ذهٛل ٞٓ وبضقٙبؾبٖ، نبحت  ثب تٛرٝ ثٝ ٔكبضوت ٌؿتطزٜ

وٝ ٝث ٞبي وٙٛ٘ي زا٘ؿت ٚ أيس زاقت  وبؾتي انالح ٔٙس ٘ؿجت ثٝ تٛاٖ ايٗ َطح ضا ٔحهَٛ تحَٛ ذٛاٞي ٚ اقتيبق فطٍٞٙيبٖ زغسغٝ ٚ ؾتبز آٔٛظـ ٚ پطٚضـ، ٔي

ربانهم
  ي

ي ملا  ردس
  ي

ىم(                                                                              ث س گاش ي اريان                  )ن الم ىري اس ه جم
              

 

  يربانهم
ا  مل سي  رد

    
  

ى
وا

اي
 

 مه اهلل التًفيكي 
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ثؿتط تحمك  ٚظاضت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ، رسيس ـ زض آغبظ زِٚت زٞٓ ٚ ٔسيطيتثٝ قٛضاي ٖبِي آٔٛظـ ٚ پطٚض ايٗ ؾٙسٍ٘بقت  ؾٛٔيٗ  يبضي ذساٚ٘س ٔتٗبَ، اضائٝ

  ا٘ساظ پيكطفت ٚ تٗبِي وكٛض ضا زض ٖطنٝ تّٗيٓ ٚ تطثيت ٔحمك ٕ٘بيس. چكٓ ٔٙٛيبت ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطي ٚ

                                               

 27/3/1386تاريخ: 

 8/2401/20شمارٌ: 

 باسمً تعالي
 

 يزارت آمًزش ي پريرش

احتطاٲبً ثٻ پيٹؾت ٲهٹثٻ ټٟتهس ٸ چٽ٭ ٸ پٷزٳيٵ رٯؿٻ 

ٲٹيٹٔ تك٧ي٭  4/2/1386خ قٹضاي ٖبٮي آٲٹظـ ٸ پطٸضـ ٲٹضّ

ثٻ تأييس ضييؽ ٦ٳيؿيٹٴ ضاټجطي تٹٮيس ٸ تسٸيٵ ثطٶبٲٻ زضؾي ٲٯي ٦ٻ 

يؽ ٲحتطٰ رٳٽٹض( تطٰ قٹضاي ٖبٮي آٲٹظـ ٸ پطٸضـ )ضئٲح

 قٹز. ضؾيسٺ اؾت رٽت ارطا اثال٘ ٲي

 
 

 

ٔهٛثٝ ٞفتهس ٚ چُٟ ٚ پٙزٕيٗ رّؿٝ قٛضاي ػبِي آٔٛظـ 

 4/2/1386ٚ پطٚضـ ٔٛضخ 

 

 ٔبزٜ ٚاحسٜ تكىيُ وٕيؿيٖٛ ضاٞجطي تِٛيس ٚ تسٚيٗ 

 زضؾي ّٔي  ثط٘بٔٝ
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 ٚ  زاضز ٚظاضت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٔمطض ٔي قٛضاي ٖبِي آٔٛظـ 

پطٚضـ وٕيؿيٖٛ ضاٞجطي ثط٘بٔٝ زضؾي ّٔي ضا ثب تطويت ظيط تكىيُ زازٜ 

ٚ ثط٘بٔٝ زضؾي ّٔي ضا حساوخط ْطف ٔست زٚ ؾبَ رٟت ثطضؾي ٚ 

 پطٚضـ اضائٝ ٕ٘بيس. ٚ  تهٛيت ثٝ قٛضاي ٖبِي آٔٛظـ

 وٕيؿيٖٛ ضاٞجطي ٖجبضت اؾت اظ: تطويت اًٖبي

 ٚ پطٚضـ )ضئيؽ قٛضا(ٚظيط آٔٛظـ  .1

 ضيعي آٔٛظقي )٘بيت ضئيؽ قٛضا( ضئيؽ ؾبظٔبٖ پػٚٞف ٚ ثط٘بٔٝ .2

 ٔٗبٖٚ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٖٕٛٔي .3

 زا٘كٍبٞي ٔٗبٖٚ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٘ٓطي ٚ پيف .4

 ٔٗبٖٚ پطٚضقي ٚ تطثيت ثس٘ي .5

 ضيعي ٚ تٛؾٗٝ ٔسيطيت ٔٗبٖٚ ثط٘بٔٝ .6

 ضئيؽ پػٚٞكٍبٜ ُٔبِٗبت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ .7

 آٔٛظـ ٚ پطٚضـزثيط وُ قٛضاي ٖبِي  .8

 قٛضا  ٚ ضيعي ٚ تأِيف وتت زضؾي )زثيط ٔسيط وُ زفتط ثط٘بٔٝ .9

 ٔسيطَطح(

 ٔزطي  َطح ؾٙس ّٔي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ .10

تّٗيٓ ٚ تطثيت   ضيعي زضؾي ٚ فّؿفٝ ثط٘بٔٝ  پٙذ ٘فط ٔترهم زض حٛظٜ .11

ٞبي  آٔٛظقي، تىِٙٛٛغي آٔٛظقي ٚ آٔٛظـ يبثي اضظـاؾالٔي، 

٘ٓطاٖ  اي، اظ اًٖبي ٞيئت ّٖٕي زا٘كٍبٜ ٚ نبحت ٚحطفٝ فٙي

 ٞبي ّٖٕيٝ ثٙب ثٝ پيكٟٙبز ٔسيط َطح ٚ تهٛيت وٕيؿيٖٛ ضاٞجطي حٛظٜ

ٞبي زضؾي ٚ تطثيتي قٛضاي ٖبِي  ؾٝ ٘فط اظ اًٖبي وٕيؿيٖٛ ثط٘بٔٝ .12

 زثيط قٛضا. ٚ پطٚضـ ثٝ ا٘تربة وٕيؿيٖٛ ٚ ثب ٔٗطفي  آٔٛظـ

٘ٓطاٖ ٚ يب ٔؿئٛالٖ  تٛا٘س اظ نبحت ( وٕيؿيٖٛ ثطحؿت ٔٛضز ٔي1تجهطٜ 

 ٞبي ٔرتّف ثٝ نٛضت ٟٕٔبٖ زٖٛت ثٝ ُٖٕ آٚضز. زض حٛظٜ

( وٕيؿيٖٛ ضاٞجطي ْٔٛف اؾت تب ؾٝ ٔبٜ پؽ اظ تهٛيت ايٗ ٔبزٜ 2تجهطٜ 

ٚاحسٜ، تٗطيف ٚ حسٚز زليك ثط٘بٔٝ زضؾي ّٔي، اٞساف ٚ انَٛ حبوٓ ثط 

يس ٚ تسٚيٗ آٖ ضا پؽ اظ ثطضؾي ٚ تأييس رٟت تهٛيت ثٝ قٛضاي ٖبِي تِٛ

 اضائٝ ٕ٘بيس.

( وٕيؿيٖٛ ضاٞجطي ْٔٛف اؾت ٞط ؾٝ ٔبٜ يه ثبض ٌعاضقي اظ 3جهطٜت 

 پيكطفت َطح ثٝ قٛضاي ٖبِي اضائٝ وٙس. 
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تشكيل كميسيًن راَثري تًليذ ي تذييه تروامٍ درسي ملي 

 تأييذ است.مًرد 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعزيف: 
زضؾي ٚ چبضچٛة   والٖ ثط٘بٔٝ  زضؾي ّٔي ؾٙسي اؾت وٝ ٘مكٝ  ثط٘بٔٝ

ضيعي زضؾي وكٛض ضا ثٝ ٔٙٓٛض تحمك اٞساف آٔٛظـ ٚ پطٚضـ  ٘ٓبْ ثط٘بٔٝ

 ي ايطاٖ تٗييٗ ٚ تجييٗ ٔي ٕ٘بيس.٘ٓبْ رٕٟٛضي اؾالٔ
 

 درسي هلي:  اّذاف تَليذ بزًاهِ

زضؾي زض ؾُح ٘ٓبْ آٔٛظقي،   اٞساف ثط٘بٔٝتٗييٗ ضٚيىطز ٚ  -1

 ٞبي يبزٌيطي؛ ٞبي تحهيّي ٚ حٛظٜ زٚضٜ

 ٞبي يبزٌيطي؛ ٞب ٚ اثٗبز ٞط يه اظ حٛظٜ ٌيطي تٗييٗ ُٔٙك، رٟت -2

 زضؾي؛  ٞب ٚ فطايٙس تسٚيٗ ثط٘بٔٝ ؾيبؾتتٗييٗ انَٛ،  - 3

 زضؾي؛  ٞب ٚ فطايٙس ارطاي ثط٘بٔٝ ؾيبؾتتٗييٗ انَٛ،  - 4

 ٞبي ٘بْط ثط ٔٛاز ٚ ٔٙبثٕ آٔٛظقي؛ انَٛ ٚ ؾيبؾتتٗييٗ  -5

 زضؾي؛  ٚ انالح ثط٘بٔٝ يبثي اضظـتٗييٗ ؾبذتبض، انَٛ، ٚ فطايٙس  - 6

 ضيعي زضؾي وكٛض. تٗييٗ ٚ تجييٗ ٘ٓبْ ثط٘بٔٝ - 7

 

 

 

 

 :درسي هلي  بزًاهِ اصَل حاكن بز فزايٌذ تَليذ
ٞبي حًطت أبْ  زيسٌبٜانُ ضٖبيت ٔجب٘ي اؾالٔي تّٗيٓ ٚ تطثيت،  - 1

 )ضٜ( ٚ ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطي؛

ٜ، ٘ٓطاٖ حٛظٜ ٚ زا٘كٍب ٌيطي اظ نبحت انُ ٔكبضوت ٚ ثٟطٜ - 2

 ؾُٛح نف ٚ ؾتبز؛  وبضقٙبؾبٖ ٚ فطٍٞٙيبٖ زض ٕٞٝ
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 انُ تٗبُٔ فٗبَ ثب ٟ٘بزٞبي فطاثركي؛ - 3

اي ٕٞبًٞٙ ٚ  ٍ٘طي ثٝ ٌٛ٘ٝ ثيٙي ٚ آيٙسٜ ٌطايي، ٚالٕ ضٖبيت آضٔبٖ - 4

 زَ؛ٔتٗب

 ٞب ٚ ٖٙبنط ؾٙس؛ ربٔٗيت، ا٘ؿزبْ ٚ ٕٞبٍٞٙي زض ٔؤِفٝ - 5

ٔس ثٛزٖ ٞبي ثٛٔي ثٛزٖ، ٔؿتمُ ثٛزٖ ٚ وبضا تٛرٝ ثٝ ٚيػٌي - 6

 ٞبي ٔٛفك رٟب٘ي؛ تزطثٝ  يكٟٙبزي زض ٖيٗ اؾتفبزٜ اظ ٕٞٝاٍِٛي پ

ٞبي پيكيٗ ٚ پطٞيع اظ زٚثبضٜ  ٌيطي اظ تزبضة، ٔٙبثٕ ٚ پػٚٞف ثٟطٜ - 7

 وبضي؛

ٞبي ٔهٛة ثٝ  يبفتٝ  ٚ فطًٞٙ ؾبظي ثطاي ارطا ٚ اقبٖٝضيعي  ٔٝثط٘ب - 8

 ٔٛاظات تىٕيُ ٚ پيكطفت َطح؛

 ؾٙس. ٌٛيي زض ٚيٛح ٚ قفبفيت ٚ ٖسْ اثٟبْ ٚ وّي - 9

 «هصَب كويسيَى راّبزي طزح»

 انذاس: چشم
 

كا ل   با  - السالمعليهم  قرآن كريم و خانذان پاك ايپمبز  -و دو يادگار زبرگ او     ظ  و  پيز وي اس مربي زبرگ بشزيت، ايپمبز اعظم متعا ل    رپوردگا ر   رب   ات
كاري هم  آمىسش و رپورش جمهىري    و رتبيتي اهي ردسي ، ربانهم متزبياناه  و  فرهنگيان، خانى ا د ي  جانبًً رد رپتى زعم و ابيتشپني ملي و كىشص و هم

 اه   يي خىاهذ بىد  : ردسي ملاي ، ربانهم   ربان  هم رب  مبىاي   اسالمي اريان 

 پذري  ؛ پىيا   و انعطاف     نطاط آفريه،  مذ،را منسجم، متعادل، كا 
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 ؛ و ژپوهشي معتبز علمي يافتً اهيو  ظ  انب محمذي اهي اسالم اصىل  ، مباني و ارسش مبتني رب
 و نياساهي اساسي جامعً ؛ متزبيان    جا  نبً اه   و نياساه  ي همً  هب وژيگي انظر 
 اهي علمي و مؤرث      آمىسشي و رپورشي ؛ استفادي اس ازبار و شيىيبا اهي مىفك ملاي و جهاني  مىذ اس تجرهب بهري 
  پذري رد تىليذ و اجرا ؛ و   مطاركت  انسان  يمتىاسب با فطرت اله  بيىاهن    وگراهن، وا كع رويكردي نى   آوراهن، آيىذي با 
 ً؛«سنذگي  مذرهس»كانىن اصلي رتبيت رد آمىسش و رپورش رباي تحقك   كيفيث    مذرهس هب مثا هبء رتقاساس ا سمين 
 ؛ذوي ) عج (عذل مه  ذ ن نىيه اسالمي و تحقك جا  معًرد راسحاي ايجا د تم 

ق ، مؤمه  عاقل ، رتبيت نسلي متفكر  ىيي    پيشزفتً و بىمي  ، سمينًهك رد الگ  اك  و خىد ساختً، جالض و خىد  باور  ، داان و ب  و خالا   گر و سالم،صيز ، متخل
 ساسد. ، ملاي و انقالبي را فراهم مي  اهي اسالمي ر  هب ارسش  و وافدا  اوري ، تىاان رد تىليذ علم و فىا خىديادگيزنذي ، مفتخر  هب ارياني بىدن

 فلسفي ي علميمباوي    -1

 ضىاختي مباوي َستي -1/1

 مباوي اوسان ضىاختي -2/1
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 مباوي معزفت ضىاختي -3/1

 مباوي ارسش ضىاختي -4/1

 مباوي ديه ضىاختي -5/1

 مباوي ريان ضىاختي -6/1

 مباوي جامعٍ ضىاختي -7/1

 ملي درسي  رييكزد بزوامٍ -8/1

َاي درسي ي تزبيتي اصًل حاكم بز بزوامٍ -9/1
  زضؾي ٲٯي، ثط٪طٞتٻ اظ  ٞٯؿٟٻ  ٶي ٞٯؿٟي ٸ انٹ٬ حب٦ٱ ثط ثطٶبٲٻٲجب

ٸ ٖٳٹٲي زض  تطثيت ضؾٳي  ؛ ٞٯؿٟٻزض رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ تطثيت

  آٲٹظـ ٸ پطٸضـ ٸ ٲُبٮٗبت ٦ٳيتٻ ؛ ؾٷس ٲٯيرٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ

٦ٱ ثط ټبي ٲٽٱ ظيط ٦ٻ ثبيس ٶ٫طـ حب ٸ ثط زالٮت اؾتترههي ٦ٯيبت 

 ٸضظز. ٲي تأ٦يسٲٯّي ضا ق٧٭ زټس، زضؾي   ټبي ثطٶبٲٻ ٖٷبنط ٸ ٲؤٮٟٻ

 مباوي َستي ضىاختي: -1/1

تجييٷي  –ټبي تٹنيٟي  تطيٵ ٪عاضٺ ، ٲٽٱقٷبذتي ټؿتي ٲ٣هٹز اظ ٲجبٶي

ح٣ي٣ت ٸرٹز ٸ اح٧بٰ ٦ٯي آٴ ٸ ٶيع ٸا٢ٗيبت رٽبٴ اؾت ٦ٻ زض   زضثبضٺ

ثٻ َٹض ٲسٮ٭ ٸ  اؾالٲي،  زاٶف ٞٯؿٟٻ  يب زض حٹظٺ ثيٷي اؾالٲي ٲجبحج رٽبٴ

 اٶس. ٲجطټٵ ٲُطح قسٺ يب ٲٟطٸو ٢طاض ٪طٞتٻ

 ټؿتي ٸا٢ٗيت زاضز؛ - 1/1/1

 ذساٸٶس ٲجسأ ٸ ٚبيت ټؿتي اؾت؛ - 2/1/1

  ح٣ي٣ي ټٳٻ رٽبٴ ٸ ٲبٮ٥، ٲسثط ٸ ضةّ ذبٮ١ذساٸٶس  – 3/1/1

 ٲٹرٹزات ٖبٮٱ اؾت؛

ٲٷسي ٸ  ٲٷسي، ټسٜ ، قٗٹض، ٢بٶٹٴبٰ آٞطيٷف اظ حيبتٶٓ - 4/1/1

 ؛ټٳبټٷ٫ي ثطذٹضزاض اؾت

ٶٓبٰ آٞطيٷف زاضاي ٲطاتت قٽٹز ٸ ٚيت  اؾت ٸ ټط ي٥ اظ  - 5/1/1

 ايٵ ٲطاتت ذٹز اظ ٲطاتت ٸيػٺ ثطذٹضزاض اؾت؛

زض ٖيٵ ٸحست، ٦خطت ٸرٹز زاضز  زض رٽبٴ ټؿتي – 6/1/1 

 )ٸحست زض ٦خطت ٸ ٦خطت زض ٸحست(؛
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زات ٖبٮٱ ضا ٲٹرٹ  ٵ ٸ ثٷيبز ذيط اؾت ٸ ټٳٻذساٸٶس ذيط ثٷيبزي – 7/1/1

 ٦ٷس؛ ټب ټسايت ٲي آٴ  ثٻ ؾٹي ٦ٳب٬ قبيؿتٻ

ثٯ٧ٻ ټٹيتي تٗٯ٣ي ثٻ  ،ٶٓبٰ آٞطيٷف ٸرٹزي ٲؿت٣٭ ٶساقتٻ - 8/1/1

 اٮٗبٮٳيٵ زاضز؛ ضة

آٞطيٷف، ٸرٹزي ؾيب٬ زاضز؛ ٸ نيطٸضتي پيٹؾتٻ ٸ ثٻ  ٶٓبٰ - 9/1/1

 ؾٹي ذسا زاضز؛

 ؛ذساٸٶس اؾت« آيت»ٸ « ٞٗ٭»ٞطيٷف، ٶٓبٰ آ - 10/1/1

حب٬ِ قسٴ ٸ ز٪ط٪ٹٶي ٸ حط٦ت ٲساٸٰ  رٽبٴ َجيٗت زض-11/1/1

 ؛اؾت

پصيط ٸ  ٲحسٸز، پبيبٴ ټبي آٴ  ٸا٢ٗيت  رٽبٴ َجيٗت ٸ ټٳٻ -12/1/1

 ؛اٶس ٞٷبقسٶي

تطثيت اٶؿبٴ اؾت ٸ ٲطثي آٴ پطٸضز٪بض   ٶٓبٰ آٞطيٷف ٖطنٻ – 13/1/1

 ٲتٗب٬ اؾت؛

 ؛قٹز ٰ آٞطيٷف ثٻ َجيٗت ذالنٻ ٶٳيٶٓب – 14/1/1

 ضىاختي مباوي اوسان -2/1

تجييٷي  –ټبي تٹنيٟي  قٷبذتي، آٴ زؾتٻ اظ ٪عاضٺ ٲطاز اظ ٲجبٶي اٶؿبٴ

٦ٻ اظ تٗبٮيٱ اؾالٲي يب ٲٗبضٜ اني٭  ٸا٢ٗيت ٸرٹز اٶؿبٴ اؾت  زضثبضٺ ٭ٲسٮّ

اؾالٲي )ٖٯٱ اٮٷٟؽ   ٲطثٹٌ ثٻ تطثيت اٶؿبٴ زض ٞٯؿٟٻ جبحجيب اظ ٲ اؾالٲي

ټب ضا ثٻ ٮحبِ ٶ٣ف ٲحٹضي تجييٵ ٸ  اٶس ٸ ثبيس آٴ اؾترطاد قسٺٞٯؿٟي( 

٪ٹٶٻ ٞٯؿٟي تطثيت، ؾٷ٩ ثٷبي انٯي ټط  تطؾيٱ ؾيٳبي اٶؿبٴ زض ټط ٶٓطيٻ

 تطثيت ثب ضٸي٧طز اؾالٲي زاٶؿت.  تٹنيٝ ٸ تجييٷي اظ ٞٯؿٟٻ

٦ٻ ثٻ ي٧سي٫ط  بٴ ٲٹرٹزي اؾت ٲط٦ت اظ رؿٱ ٸ ضٸحاٶؿ - 1/2/1

 ثبقٷس؛ تٷيسٺ قسٺ ٸ زض تٗبٲ٭ ثب ي٧سي٫ط ٲي

ح٣ي٣ت اٶؿبٴ، ضٸح اٸؾت ٸ ٦ٳب٬ ٸ ربٸزاٶ٫ي آزٲي ثٻ  - 2/2/1

 قٹز؛ ٦ٳب٬ ٸ ث٣بي ضٸح ٲطثٹٌ ٲي

ٞٗٯيت يبٞتٵ ٸ ق٧ٹٞبيي يب اٶؿبٴ ُٞطتي اٮٽي زاضز ٦ٻ ٢بث٭  - 3/2/1

 ٞطاٲٹـ قسٴ اؾت؛

اٶؿبٴ زض ٶٓبٰ آٞطيٷف اظ ٦طاٲت اٮٽي ٸ ي٧ؿبٴ ثطذٹضزاض  - 4/2/1

 اؾت؛

اٶؿبٴ ٲٹرٹزي نبحت اذتيبض زض تٗييٵ ؾطٶٹقت ذٹيف  - 5/2/1

تٹاٶس ٲؿت٣٭ اظ ٖٹاٲٯي چٹٴ ٲحيٍ ٸ ٸضاحت،  اؾت ٦ٻ ٲي

ٲرتبض زض  ټٹيت ذٹيف ضا ض٢ٱ ثعٶس. اٶؿبٴ ٲزجٹض زض اذتيبض ٸ
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تٹاٶس ټٹيت ذٹيف ضا  ٖٳ٭ اؾت ٸ ثط اؾبؼ اٶتربة ذٹيف ٲي

 تٗطيٝ ٦ٷس؛

 ٲٷس ٸ زض ټٳبټٷ٫ي ٦بٲ٭ ثب ٚبيت ټؿتي آٞطيٷف اٶؿبٴ، ټسٜ – 6/2/1

 اؾت؛

 ٸرٹز اٶؿبٴ ټٳٹاضٺ زض حب٬ قسٴ، حط٦ت ٸ ز٪ط٪ٹٶي اؾت؛ – 7/2/1

اؾتٗسازټبي ٲتٷٹٔ ٸ ٢بث٭ ضقس ٸ  ٦ٻاٶؿبٴ  ٲٹرٹزي اؾت  - 8/2/1

 ؛زاضز تٗبٮي ٲساٸٰ

ٲطاتت   ، رٹيبي ټٳٻذٹيف اٶؿبٴ ثط حؿت ُٞطت ٸ آٞطيٷف - 9/2/1

 ٶٽبيت( اؾت؛ ٦ٳب٬ )تب حس ثي

اٶؿبٴ ٲٹرٹزي ارتٳبٖي، تأحيطپصيط اظ ربٲٗٻ ٸ تأحيط٪صاض ثط  -10/2/1

 ؛اؾت  آٴ

ثب ذٹيكتٵ، ذسا، ذٯ١ ٸ  ټٹيت اٶؿبٴ، ثطايٷس ٶٹٔ اضتجبٌ اٸ –11/2/1

 ذٯ٣ت اؾت؛

 ، ٶ٣ف اؾبؾي زاضز؛تحٹ٬ ټٹيت ذٹز اٶؿبٴ زض ت٧ٹيٵ ٸ -12/2/1

ټٹيت آزٲي زٸ ٸرٻ ٞطزي ٸ رٳٗي زاضز ٦ٻ زض اٶٹأ ٸ  - 13/2/1

 يبثس؛ ټبي ٲرتٯٝ تح١٣ ٲي رٷجٻ

ٖٳ٭  ، ٖٯٱ ٸ ٲٗطٞت، اذال٠ ٸت٧ٟط ٸ ت٣ٗ٭، ايٳبٴ ٸ ثبٸض -1/ 14/2

اٶؿبٴ   ټٹيت زټي ٸ اضت٣بء ق٧٭نط انٯي ٲساٸٰ، ٖٷب

 ٷس؛ثبق ٲي

اٶؿبٴ ټٳٹاضٺ زض ٲٹ٢ٗيت اؾت ٸ ٲي تٹاٶس آٴ ضا زض٤  - 15/2/1

ضا ثٻ ؾٹي  ٲٹرٹز ٲٹ٢ٗيت ذٹيف٦ٷس ٸ ثب اٶتربة احؿٵ 

 ٲٹ٢ٗيت ٲُٯٹة تٛييط زټس؛

ټٹيت ذٹيف  س تحٹ٬ ٸ اضت٣بءاٶؿبٴ ثطاي تٹٞي١ زض ضٸٶ - 16/2/1

 ٶيبظٲٷس ټسايت اٮٽي اؾت؛

ت٧بٮيٝ ذٹز،  ٲٹرٹزي ٲ٧ٯٝ اؾت ٸ ٶؿجت ثٻاٶؿبٴ  - 17/2/1

زض ثطاثط زي٫طاٴ ٲؿئٹٮيت آٴ ذساٸٶس ٸ ثٻ تجٕ  ثطاثط انبٮتبً زض

 زاضز؛

اٶؿبٴ زض ٖيٵ ثطذٹضزاضي اظ اؾتٗسازټبي ٞطاٸاٴ، زاضاي   - 18/2/1

 اٶٹأ ٲحسٸزيت ټبؾت؛

 ؾٷت ټبي اٮٽي ثط ظٶس٪ي اٶؿبٴ حب٦ٱ اؾت؛ - 19/2/1

زض ظٶس٪ي  اٶؿبٴ حيبتي ثي پبيبٴ زاضز ٸ ؾطٶٹقت ټط ٦ؽ - 20/2/1

 ربٸزاٴ، ثٻ اٶتربة ٸ ټٹيت )قب٦ٯٻ( اٸ زض زٶيب ثؿت٫ي زاضز؛
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 اظ ح٣ٹ٠ شاتي ثطاثط  ثطذٹضزاضٶس؛ ټب اٶؿبٴ  ټٳٻ – 21/2/1

ط٤ زاضٶس، زاضاي ٦ٻ َجيٗت ٸ ُٞطت ٲكت يٳٵ ايٵ ټب اٶؿبٴ– 22/2/1

 ثبقٷس؛ ٲي ٞطټٷ٫ي ٸ ٞطزي، ٢ٹٲي ،رٷؿيتي ٲتٟبٸت ذهٹنيبت

آزٲي ٲٹرٹزي اؾت زض ٲٗطو اٶٹأ ٲربَطات ٸ ٲٹاٶٕ ٸ  – 23/2/1

 تٽسيسټبي ثيطٸٶي ٸ زضٸٶي اظ ٢جي٭ ٶٟؽ اٲبضّٺ ٸ زٶيب؛

ٮٳيٵ اٮٗب حى اؾت ٸ ټٹيتي تٗٯ٣ي ثٻ ضةٸرٹز اٶؿبٴ ٣ٞط ٲ – 24/2/1

 زاضز؛

ٲحسٸزي ثطاي ضؾيسٴ ثٻ ٲطاتجي اظ اٶؿبٴ اظ اؾتٗساز ٸ تٹاٴ ٶب -25/2/1

 ثطذٹضزاض اؾت؛ٖجٹزيت ٸ حيبت َيجٻ 

اٶؿبٴ زض ٶٓبٰ آٞطيٷف ثطاي َي ټط ٲطتجٻ اظ ٦ٳب٬، ٶيبظٲٷس ثٻ  – 26/2/1

 ٲطثي اؾت؛

اض اظ پصيط ٸ ثطذٹضز اٶؿبٴ ٲٹرٹزي اؾت يبز٪يطٶسٺ، تطثيت – 27/2/1

 يبثٷس٪ي؛ ْطٞيت ٶبٲتٷبټي ضقس

زض  …ټبيي چٹٴ حطل، ثر٭، ٖزٯٻ ٸ اٶؿبٴ زاضاي ٸيػ٪ي – 28/2/1

ثب تطثيت تٹحيسي  تٹاٶس ټب ٲي ثبقس ٦ٻ ايٵ ٸيػ٪ي ذٹز ٲي ٶٟؽ

 قٹز؛ؾبظ ضقس ٸ تٗبٮي اٸ  ظٲيٷٻ

اثتال  ضت ٲؿتٳط ٸ زائٳي زض ٲٗطو آظٲبيف ٸاٶؿبٴ ثٻ نٹ -29/2/1

ؾبظ  ايٵ ذٹز ظٲيٷٻ ٸ ټبؾت ټب ٸ ضاحتي ٲٹارٽٻ ثب زقٹاضي ٸ

 ؛ؾتٸؾ٣ٹٌ ٸ اٶحُبٌ ا ضقس ٸ تٗبٮي يب

آٞطيسٺ اؾت ٸ ٦ٟط، قط٤، ٶٟب٠ « پب٤» ، اٶؿبٴ ضا ذساٸٶس -30/2/1

، اٶتربة ٲحيٍٸ زي٫ط ضشائ٭ ثط احط ٶٹٔ ثطذٹضز اٶؿبٴ ثب 

 يٸذٹز، ذسا، ذٯ١ ٸ ذٯ٣ت ثط  ثب اٸ ٶبزضؾت ٸ اضتجبٌ ٚٯٍ

 قٹز؛ ٖبضو ٲي

٦ٻ ثبيس زض  زاضزاٶؿبٴ زاضاي ٶيبظټبي ٪ؿتطزٺ ٸ ٲتٷٹٖي  -31/2/1

 ٲتٗبز٬ ٲٹضز تٹرٻ ٢طاض ٪يطز؛زٱ ٸ اي ٲٷؿ تطثيت اٸ ثٻ ٪ٹٶٻ

قرهيت آزٲي )قب٦ٯٻ( حبن٭ تطثيت اٸؾت. ا٪ط  -32/2/1

قرهيت آزٲي ثب ُٞطت اٸ ټٳبټٷ٩ ٸ ٲٷُج١ ثبقس، اٶؿبٴ 

 زاضايٸ ا٪ط ثب ُٞطت اٸ اٶُجب٠ ٶساقتٻ ثبقس،  اؾت ٲتٗبز٬

 چٷيٵ ا٪ط ثب ُٞطت آزٲي زض . ټٱاؾتقرهيتي ٶبٲتٗبز٬ 

 ٸ ثب قٹز ٲي ټٹيت آزٲي ذبضدتًبز ٸ ت٣بث٭ ثبقس، اٶؿبٴ اظ 

 ؛٪طزز َطاظ ٲي حيٹاٶبت ٸ پؿت تط اظ آٴ ټب ټٱ
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اظ: ٶٟؽ اٲبضٺ،  اٶس حط٦ت ٲتٗبٮي اٶؿبٴ ٖجبضتانٯي ٲٹاٶٕ  -33/2/1

 زٶيبَٯجي ٸ قيُبٴ.

 ضىاختي مباوي معزفت -3/1

ټبي تٹنيٟي ٸ  اضٺتطيٵ ٪ع ٲٷٓٹض اظ ٲجبٶي ٲٗطٞت قٷبذتي ٲٽٱ

٦ٻ ثٷب ثط ؾٷت  ٸ حسٸز ٸ حٛٹض آٴ اؾتقٷبذت آزٲي   تجييٷي زضثبضٺ

  ٸ ثب تٹرٻ ثٻ اټٳيت ثؿيبض ٖطنٻ ٲتٗبضٜ زض ٲجبحج ٞٯؿٟي ٲٗبنط

تطثيت، ٲجبٶي ٲطثٹٌ ثٻ ايٵ ٖطنٻ اظ ٲجبٶي   قٷبؾي زض تجييٵ ٞٯؿٟٻ ٲٗطٞت

 قٷبذتي ٲتٳبيع ٪كتٻ اؾت.  ٖبٰ اٶؿبٴ

 ټؿتي ٸ زض٤ ٲٹ٢ٗيت ذٹز زض آٴ تٹاٶبيي قٷبذت زضاٶؿبٴ  -1/3/1

 ؛اضزز

 اٖتجبضي اؾت ؛ ا٢ؿبٰٖٯٱ زاضاي ا٢ؿبٰ ح٣ي٣ي ٸ -2/3/1

ٲٷبثٕ قٷبذت آزٲي ٲتٗسز اؾت ٦ٻ قبٲ٭ ٸحي )٢طآٴ ٸ  -3/3/1

 ٖتطت(، ٣ٖ٭، ٢ٯت، َجيٗت، ربٲٗٻ ٸ تبضيد اؾت؛  

ٸضظي(   ، تٹاٶبيي ت٣ٗ٭ )٣ٖ٭اٶؿبٴ ټٱ زض ٲ٣بٰ ٶٓط ٸ ټٱ ٖٳ٭ -4/3/1

 زاضز؛

ٸ٦ؿت ؾٗبزت ربٸيس ٶ٣ف ت٣ٗ٭ زض قٷبذت ح٣ي٣ت ټؿتي  - 5/3/1

 ٲحٹضي زاضز؛

اظ ، ٲحهٹ٬ اثسأ ))اظ ٲٷٓط ٲٗٯٹٰ(ٸا٢ٕ ٖٯٱ زض ٖيٵ ٦كٝ - 6/3/1

 ٲٷٓط ٖبٮٱ( اؾت؛

ٲطاتت ٪ٹٶب٪ٹٴ ٸا٢ٗيت ٣ت ثب ، ٲُبثٲٗيبض اٖتجبض ٖٯٱ - 7/3/1

 االٲط( اؾت؛ )ٶٟؽ

 .زاضزٖٯٱ زض ٖيٵ حجبت )اظ ٲٷٓط ٲٗٯٹٰ(، ٸيػ٪ي پٹيبيي  - 8/3/1

آزٲي ثب ٲٹاٶٗي اظ ٢جي٭ پيطٸي اظ ټٹاي ٶٟؽ، اٮتعاٰ  قٷبذت - 9/3/1

ټبي ٚٯٍ ٶيب٦بٴ، ذٹزثبذت٫ي زض ثطاثط  ثٻ ٖبزات ٸ ؾٷت

يعاٴ ْطٞيت ٲ چٹٴټبيي  ٸ ٶيع ٲحسٸزيت ټب ثعض٪بٴ ٸ ٢سضت

ض٤ ثركي اظ ح٣بي١ ٶبتٹاٶي ٣ٖ٭ ٶؿجت ثٻ ز ٸ تٹاٴ ٞطز ٸ

 ټؿتي ټٳطاٺ اؾت؛

 زاضز؛ ٖٯٱ اٶؿبٴ ٲطاتت ٸ ؾُٹح ٲرتٯٝ - 10/3/1

، ٧ٞط، اظ: حٹاؼ، ذيب٬ اٶس اثعاض قٷبذت ٸ ٲٗطٞت ٖجبضت -11/3/1

ش٦ط اؾت ٦ٻ زض ايٵ  قبيبٴ ٣ٖ٭، قٽٹز ٸ ٲ٧بقٟٻ )٢ٯت(.

ت ح٣ي٣ت ټؿتي ٸ ت٧ٟط ٸ ت٣ٗ٭ ٶ٣ف اؾبؾي زض قٷبذ ،ٲيبٴ

 ؾٗبزت ربٸيس زاضز؛

 ؛اؾت٦كٝ ٞٗ٭ ذسا، زيٷي   ٖٯٱ ثٻ ٲخبثٻ -12/3/1
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 ظٲبٶي ٶساضز. تحهي٭ ٲٗطٞت ٲحسٸزيت -13/3/1

 مباوي ارسش ضىاختي -4/1

ٸ ټب  ، ٸيػ٪يٲٷبثٕ  ي زضثبضٺټبي ٪عاضٺقٷبذتي  ٲ٣هٹز اظ ٲجبٶي اضظـ

ذسا، ذٹز، ذٯ١ ٸ   ټب چٽبض٪بٶٻ زض اضتجبٌ ثب ٖطنٻ ټب ٲهبزي١ اضظـ

 .اؾتذٯ٣ت 

 ّا: ارسشٍيضگي ٍ هٌابع 

ټبؾت  اضظـ  ( ٲٷجٕ ټٳٻ، ٢طآٴ ٸ ؾٷت٣ٖ٭ ٸ ُٞطتزيٵ ) -1/4/1

 ٦ٷس؛ ټب اظ آٴ ٦ؿت اٖتجبض ٲي ٸ ؾبيط اضظـ

اٶس ٦ٻ ثب  ټبيي ټبي ح٣ي٣ي)ٲٗتجط( ٲٟبټيٱ ٸ ٪عاضٺ اضظـ -2/4/1

، ټبي ٲطثٹٌ ثٻ ٖٳ٭ آزٲي ٸ ٶتبيذ آٴ ت٧يٻ ثط ٸا٢ٗيت

 اٶس؛ ٪صاضي قسٺ اضظـ

اٶتربة اٸ ټٳٹاضٺ زض پطتٹ  حط٦ت آظاز آزٲي ٸ - 3/4/1

ټب اٶٹأ ٸ ٲطاتت  اضظـز ٸ قٹ ٪صاضي ٲح١٣ ٲي اضظـ

 ٲرتٯٝ زاضٶس؛

)ٲكطٸٌ ٸ  ٚيطحبثت )ٲُٯ١( ٸ اٶس: حبثت ټب زٸ زؾتٻ اضظـ – 4/4/1

 ٲتٛيط(؛

 ټبي ٖيٷي اؾت ٸ اضظـ ظيجبقٷبذتي ټٱ ٶبْط ثٻ ٸا٢ٗيت - 5/4/1

 ټٱ ٸاثؿتٻ ثٻ ازضا٤ ٞطز؛

ټب، تبثٕ ټٱ حؿٵ ٞٗٯي ٸ ټٱ  حيط ٦بٲ٭ اٮتعاٰ ثٻ اضظـتأ - 6/4/1

 اؾت؛حؿٵ ٞبٖٯي  

 ټب ثب ٚبيت ظٶس٪ي اضتجبٌ زاضٶس؛ ؾٯؿٯٻ ٲطاتت اضظـ - 7/4/1

اؾبؼ اٶتربة ٸ اٮتعاٰ  يبثي ثٻ حيبت َيجٻ تٷٽب ثط زؾت – 8/4/1

ټبي ٲ٣جٹ٬ زيٵ  ٰ ٲٗيبض ٦ٻ اضظـآظازاٶٻ ٸ آ٪بټبٶٻ ثٻ ٶٓب

 ؛ثبقس ٲيپصيط  ، اٲ٧بٴح١ اؾت

اثٗبز ٞطزي ٸ رٳٗي ظٶس٪ي   تح١٣ حيبت َيجٻ، ټٳٻ – 9/4/1

اثٗبز   ضٖبيت تٹاظٴ ٸ اٖتسا٬ ضا زض ټٳٻاٶؿبٴ اظ رٳٯٻ 

 قٹز؛ قبٲ٭ ٲي

 ّا: هصاديك ارسشاّن 

 َاي مرتثط تا خذا: ارزش الف.

ض ضأؼ تٹحيس، ٢طة اٮي اهلل، ٖجٹزيت ٸ حيبت َيجٻ ز -10/4/1

ټبؾت ٸ ٲهسا٠ ح٣ي٣ي ٚبيت ظٶس٪ي اٶؿبٴ  اضظـ  ټٳٻ

 اؾت؛
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ټب زض پٷذ ٖٷهط ت٧ٟط، ت٣ٗ٭ ٸ  ٲحٹضټبي اؾبؾي اضظـ -11/4/1

ح٧ٳت/ ايٳبٴ ٸ ثبٸض ثٻ ٲجسأ ٸ ٲٗبز/ ٖٯٱ، ٲٗطٞت ٸ 

/ اذال٠ ٦طيٳٻ ٸ نبٮح، ٲزبټست ٸ ٖٳ٭ ٲٟيس ثهيطت/ ٦بض

ٖٷبنط ت٧ٟط ٸ  ،قٹز ٸ زض ايٵ ثيٵ ًٞبئ٭ ٶٟؿبٶي ذالنٻ ٲي

 س؛ٶت٣ٗ٭ ٸ ايٳبٴ ثٻ ٲجسأ ٸ ٲٗبز، ٶ٣ف ثٷيبزي زاض

يٱ، زٸؾتي ٖتطت ٸ اټ٭ ؽ ٸ اٮتعاٰ ٖٳٯي ثٻ ٢طآٴ ٦طاُٶ -12/4/1

ذبنٻ حًطت ٲٽسي)ٖذ( ٸ  السالمعليهمَٽبضتثيت ٖهٳت ٸ

ټبي ٶي٭  ضاٺټب ٸ   تطيٵ اضظـ ثعض٪ٹاضاٴ اظ ٲٽٱاَبٖت اظ آٴ 

 ثٻ حيبت َيجٻ اؾت؛ 

اظ رٳٯٻ  ي اظ ٲٷ٧ط، اٲط ثٻ ٲٗطٸٜ ٸ ٶٽيي ٸ تجطّتٹٮّ -13/4/1

 ٶي٭ ثٻ حيبت َيجٻ اؾت؛ رٽت ټبي ٲٽٱ زض ضاٺ

  ي زض اضتجبٌ ثب ذسا تٗييٵ ٦ٷٷسٺټبي اٮٽ تٹرٻ ثٻ اضظـ -14/4/1

 ټٹيت اضظقي اٶؿبٴ اؾت؛

ذساٸٶس ٲتٗب٬، ٶ٣ف   ٸ پطؾتف ٖبق٣بٶٻ ٖجبزت آ٪بټبٶٻ -15/4/1

 اؾبؾي زض ضقس ٸ تٗبٮي اٶؿبٴ زاضز.
 

 (:ريحيي  جسميَاي مرتثط تا خًد ) ارزش .ب

 ايٳبٴ ٸ ت٧ٟط؛ ٖٳ٭ ٲجتٷي ثط -16/4/1

 ٦ؿت ضٸظي حال٬؛ -17/4/1

 ؾالٲت ٸ ثٽساقت ٞطزي؛ حّٟ ٸ اضت٣بء -18/4/1

آضاؾت٫ي ْبټطي ٸ  ٖٟت، ٸ حيبثطذٹضزاضي اظ  -19/4/1

 پٹقيسٴ ٮجبؼ ٲٷبؾت؛

 ؛ثُبٮت ٸ ثي٧بضيٸ پطټيع اظ  ٞٗبٮيت ٸ تالـ -20/4/1

 ذٹاټي؛ پطټيع اظ اؾطاٜ ٸ ظيبزٺ -21/4/1

 ٦طاٲت اٶؿبٶي؛حّٟ ٖعت ٶٟؽ ٸ  -22/4/1

 اٮٗٳط؛ ٲؿتٳط ٸ ٲبزاٰ ٸ ذٹزؾبظي يبز٪يطيذٹز  -23/4/1

زضآٲرس ٸ ټرعيٷٻ )٢ٷربٖت( ٸ نرجط  ٹاظٴ ثيٵرضٖبيت ت -24/4/1

 اٲٹض؛زض 

ٳي٭ رّ ٸ ت٧رت، حٟرتٳبٰ زض ٦ؿري ٸ اټرٗرؾ -25/4/1

 اذال٢ي؛ ټبي اضظـ

ثٻ ٸيػٺ اٶزبٰ ٸارجبت ٸ ثٷسي ثٻ اح٧بٰ قطٖي  پبي -26/4/1

 .ٲحطٲبت تط٤
معٍ ي كشًر، امت اسالمي ي َاي مرتثط تا خلك)خاوًادٌ، جا ارزش .ج

 جُاوي(:  جامعٍ
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 َاي مرتًط تٍ خاوًادٌ: ( ارزش1ج.

ًٖبي ، احؿبٴ ٸ ٲٽطٸضظي ثٻ ٸاٮسيٵ ٸ ااحتطاٰ -27/4/1

 ذبٶٹازٺ؛

احتطاٰ ٸ ذسٲت ثٻ ثعض٪ؿبالٴ، ٲحجت ثٻ ذطزؾبالٴ ٸ  -28/4/1

 ٦ٹز٦بٴ؛ ٸ تطثيت تٹرٻ ثٻ ٶيبظ

 ٸ ؾبٮرٹضز٪بٴ؛ ٴاتط تزبضة ثعض٨ ٪يطي اظ ثٽطٺ -29/4/1

 .تٹرٻ ثٻ ح٣ٹ٠ ټٳؿط -30/4/1
 :جامعٍ ي كشًرَاي مرتًط تٍ  ( ارزش2ج.

تطريح ٲٷبٕٞ رٳٗي ثط ٲٷبٕٞ ٞطزي ٸ ٲٷبٕٞ ٲٯي ثط ٲٷبٕٞ  -31/4/1

 حعثي ٸ ٪طٸټي؛

 اؾبؾي؛ٲساضي ثط ٲجٷبي ٢بٶٹٴ  احتطاٰ ثٻ ٢بٶٹٴ ٸ ٢بٶٹٴ -32/4/1

 تٹرٻ ثٻ آظازي ٲؿئٹالٶٻ ٸ ٖساٮت ارتٳبٖي؛ -33/4/1

 ټٳ٧بضي، تٗبٸٴ ٸ ٲكبض٦ت ارتٳبٖي؛ -34/4/1

 اٮٳٷٟٗٻ ٸ ٲبٶس٪بض؛ٰ ضأٞت، احؿبٴ ٸ ذسٲبت ٖب -35/4/1

ټبي  ټبي ٲؤحط زض ٖطنٻ پبؾساقت اظ ذسٲبت قرهيت -36/4/1

ٲٽٱ ٞطټٷ٫ي، ٖٯٳي، ازثي، ؾيبؾي، ټٷطي ٸ ارتٳبٖي زض 

 تٳسٴ ايطاٴ ٸ اؾالٰ؛تبضيد ٸ 

  زټٷسٺ ٻ ٖٷٹاٴ ازاٲٻثٻ ٸاليت ٣ٞيٻ ث ثبٸض ٸ اٮتعاٰ ٖٳٯي -37/4/1

 ؛ضاٺ اٶجيب

احتطاٰ ثٻ ٲٓبټط ٲٯي )پطچٱ، ؾطٸز ٲٯي، ظثبٴ  -38/4/1

 ي ٲٯي(؛ټب ٞبضؾي، ركٵ

 ط اؾالٲي؛ئقٗب تٗٓيٱ -39/4/1

اٮتعاٰ ٖٳٯي ثٻ ٶٓبٰ رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴ ٸ تالـ  -40/4/1

 ټبي اٶ٣الة اؾالٲي؛ آضٲبٴ تح١٣زض 

َٯجي زض  زٸؾتي، ايخبض٪طي، ٞسا٦بضي ٸ قٽبزت ٸَٵ -41/4/1

 ؛ٲطظټبي رٳٽٹضي اؾالٲي ايطاٴرٽت حّٟ 

ربي٫بٺ ٖٯٳي، ؾيبؾي، ا٢تهبزي ٸ ٞطټٷ٫ي ٸ  اضت٣بء -42/4/1

 اٮٳٯ٭. ثيٵ  ٷٹي ايطاٴ زض ٖطنٻٲٗ
 :امت اسالميَاي مرتًط تٍ  ( ارزش3ج.

 ټٳجؿت٫ي ثيٵ ٲؿٯٳبٶبٴ؛ٸحست ٸ  -43/4/1

ٸ ٦ٳ٥ ٸ يبضي آٶبٴ زٞبٔ اظ ٲؿٯٳبٶبٴ تحت ؾتٱ  -44/4/1

 ؛تٹاٴ زض حسّ

ٲًٗالت ٸ  اټتٳبٰ ٸ ؾٗي ٸ ٦ٹقف زض رٽت ح٭ّ -45/4/1

 ٲك٧الت ٲؿٯٳبٶبٴ؛
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ٶبٴ رٽبٴ زض ٲكبض٦ت ٞٗب٬ زض ټٳ٧بضي ثب ٲؿٯٳب -46/4/1

 ؛ٸ ارتٳبٖي ا٢تهبزي اٲٹض ٞطټٷ٫ي، ؾيبؾي،

ټبي ٖٯٳي،  ربي٫بٺ اٲت اؾالٲي زض ٖطنٻ اضت٣بء -47/4/1

 .زض رٽبٴ …بٸضي ٸ ٞٷّ
 :جُاوي  جامعٍَاي مرتًط تٍ  ( ارزش4ج.

ټب زض ضاؾتبي تٗٳيٱ ؾٗبزت ٸ  احتطاٰ ثٻ ح٣ٹ٠ اٶؿبٴ -48/4/1

 ټب؛ اٶؿبٴ  ي ضٸقٵ ثطاي ټٳٻا  ايزبز اٲيس ٸ آيٷسٺ

 زض رٽت اٮٳٯ٭ ٲجبضظٺ ثب اؾت٧جبض رٽبٶي ٸ نٽيٹٶيعٰ ثيٵ -49/4/1

 ؛ٸ ٖساٮت زض رٽبٴنٯح  ايزبز

 رٽبٶي؛ٲٗتجط ټبي  ثٻ پيٳبٴ احتطاٰ  -50/4/1

رٽبٶي ثط اؾبؼ حّٟ ٖعت  ټبي حًٹض ٞٗب٬ زض ٖطنٻ -51/4/1

 ٲٯي ٸ ٖساٮت؛

پيطٸاٴ  ثب ت٣ٹيت ضٸاثٍ اٶؿبٶياحتطاٰ ثٻ ازيبٴ اٮٽي ٸ  -52/4/1

 ؛ټب آٴ

زض رٽت  )ٖذ(اٶتٓبض ْٽٹض حًطت ٲٽسيتطٸيذ  -53/4/1

   ؛رٽبٶي ٖس٬ايزبز ح٧ٹٲت 

 ٪ؿتطـ ٖساٮت ٸ ًٞبي٭ اذال٢ي ٸ ٲٗٷٹي زض رٽبٴ؛ -54/4/1

ي ټب ضٸـ اؾتٟبزٺ اظٸ٪ٹ ٸ  ٪ؿتطـ ٞطټٷ٩ ٪ٟت -55/4/1

ي ٲجتٷي ثط اٮٳٯٯ ٭ ثيٵٲؿبئ آٲيعزض ح٭ ٲؿبٮٳت

 ؛ټبي تٹحيسيـ  اضظ

٧الت رٽبٶي اظ ٢جي٭ ضٸاثٍ تالـ زض رٽت ح٭ ٲك -56/4/1

 ؛تجٗيى  ٣ٞط، ثيٳبضي ٸْبٮٳبٶٻ، 
 :خلمتَاي مرتًط تٍ  ( ارزشد

 .طثيعت( 1د 

 ؛اضتجبٌ اذال٢ي ٸ ٲٗٷٹي ثب َجيٗت ٸ ٲحيٍ ظيؿت -57/4/1

ٸ  ټبي ذٯ٣ت زض ثطاثط پسيسٺ  احؿبؼ ٲؿئٹٮيت -58/4/1

ٸ ربٶٹضاٴ  حٟبْت اظ ظٲيٵ، ٪يبټبٴټٳ٧بضي زض 

 ؛ّ تٗبز٬ زض آة ٸ ټٹاحٟ )اٖٱ اظ ذك٧ي ٸ زضيب( ٸ

قٽطي،  ثٹٰ ظيؿت   ٸ تٹؾٗٻ ٦ٳ٥ ثٻ حٟبْت -59/4/1

٦يٟيت  ٣بءاضت يي ٸ ٲحيٍ َجيٗي زض رٽت ث٣ب ٸضٸؾتب

ټب،  حّٟ ضٸزټب، زضيبچٻپبيساض )  ٲحيٍ ٸ تٹؾٗٻ

ټبي حيبت ٸحف،  ټب، ظيؿت٫بٺ ټب، تبالة رٷ٫٭

ټبي  اٶساظټبي َجيٗي ٸ ا٦ٹؾيؿتٱ ٚبضټب، چكٱ

 ؛(زضيبيي
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اٮٽي ٸ ٲرٯٹ٢بت ٸ اٲبٶت ٶ٫بٺ ثٻ َجيٗت ثٻ ٖٷٹاٴ  -60/4/1

 ٦تبة ٲٗطٞت؛

ثطزاضي ٖب٢الٶٻ ٸ  ټبي َجيٗت ٸ ثٽطٺ ٦كٝ ٢بثٯيت -61/4/1

 ٲؿئٹالٶٻ اظ ٲٷبثٕ ٸ ٲٹاټت َجيٗي؛

ٲٓبټط ذٯ٣ت اظ ٲطاتجي اظ   ثطذٹضزاضي ټٳٻاٖت٣بز ثٻ  -62/4/1

 قٗٹض. حيبت ٸ
 .طثيعت ( مايراء2د 

ثط٢طاضي اضتجبٌ  ثٻ ٲطاتت ٞٹ٠ َجيٗت زض ټؿتي ٸٖال٢ٻ  -63/4/1

 ؛آٴؾبظٶسٺ ثب 

 ايكبٴذبنٻ ٲالئ٧ٻ ٸ تأحيط٪صاضي  ،تٹرٻ ثٻ ٖبٮٱ ٚيت -64/4/1

 ؛زض ظٶس٪ي اٶؿبٴ

تٹرٻ ثٻ اؾتٳطاض ٸ ربٸزاٶ٫ي حيبت اٶؿبٴ ثٗس اظ ٲط٨  -65/4/1

 أحيط ؾبظٶسٺ آٴ زض ظٶس٪ي اٶؿبٴ.ٸ ت

 ضٌاختي  ًي دييهبا -5/1

ٲ٣بنس  ٸ ربي٫بٺ زيٵ اؾالٰ ٸقأٴ   زؾتٻ اظٲجبٶي ثٻ ٲجبحخي زضثبضٺايٵ 

ټب اظ آٴ  زضؾي اقبضٺ زاضز. ثيبٴ ايٵ ٪عاضٺ  اضتجبٌ ثب ثطٶبٲٻ زض آٴ يتطثيت

ثٻ ٖٷٹاٴ  -  ٶبة ٲحٳسي اؾالٰ ټبي آٲٹظٺ٦ٻ  يطٸضي اؾترٽت 

زضؾي اظ رٳٯٻ ٲ٣بنس ٚبيي   ارعا ٸ ٖٷبنط ثطٶبٲٻ  زض ټٳٻ  -زيٵ ح١

زضؾي،   ي ثطٶبٲٻثٻ ٲتطثي، ٲحتٹا ٶؿجت تطثيت اٶؿبٴ، َطظ تٯ٣ي

، ٲٹاز آٲٹظقي ٸ ٸ ٲطثّي ٲٗٯٱربي٫بٺ يبز٪يطي،  -ټبي يبززټي  ضٸـ

 ؛زاضز٦بضثطز  يبثي اضظـ  قيٹٺ
اظ ٣ٖبيس،  ثٻ ټٱ پيٹؾتٻ ٸ ٲٷؿزٱ اي اؾت ٲزٳٹٖٻ اؾالٰ -1/5/1

ټبي  ٞطزي ٸ ارتٳبٖي ٸ اضظـ اح٧بٰ ټب، ٲٗبضٜ، ٶٓبٰ

 اضتجبٌ ثب ذٹز، ذسا، ذٯ١  ٖطنٻ٦ٻ اٶؿبٴ ضا زض چٽبض  اذال٢ي

ضا ثٻ  اٸٸ  ٦طزٺضاټجطي  ٸ ذٯ٣ت، حٹ٬ ٲحٹض اضتجبٌ ثب ذسا

 ضؾبٶس؛ ؾٗبزت ربٸيساٴ ٲي

٦ٻ اٮٽي اؾت  ضاٺ ٸ ضٸـ ظٶس٪ي ثط ٲجٷبي زؾتٹضټبياؾالٰ،  -2/5/1

 ٸ زض اؾت السالمعليهمٸ ٖتطت پيبٲجط  ٢طآٴ، ؾٷت ٣ٖ٭،ٲجتٷي ثط 

ثٻ رٽت زض٤ ٲطاتجي اظ ٖجٹزيت اٮٽي زض ضاؾتبي حيبت َيجٻ 

 قسٺ اؾت؛ اضائٻ ثكطيت

ؼ ٶ٫ط ٦ٻ ثط اؾب ربٶجٻ ٸ ټٳٻ ارتٳبٖياؾالٰ زيٷي اؾت رٽبٶي،  -3/5/1

ٲتٷبؾت ثب قطايٍ ظٶس٪ي اٶؿبٴ ضا   ٲٷس ٸ پٹيب ثطٶبٲٻ ارتٽبز ضٸـ

 ؛٦ٷس قطايٍ تطؾيٱ ٲي  زض ټٳٻظٲبٴ ٸ ٲ٧بٴ 
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ثٻ زٶجب٬ تطثيت اٞطازي ٲت٧ٟط، ٲؤٲٵ، ٖبٮٱ، ٖبٲ٭، ٲؤزة ٸ  اؾالٰ -4/5/1

 زاضاي اذال٠ ٦طيٳٻ اؾت؛

رٽت ټسايت ٞطز ٸ ربٲٗٻ زض اثٗبز ٣ٖالٶي، ٲٗٷٹي،  اؾالٰ -5/5/1

ثٻ  ،اذال٢ي، ا٢تهبزي، ؾيبؾي، ٖٯٳي ٸ ٖٳٯي ارتٳبٖي، ٖبَٟي،

 اؾت؛ ذساپصيطي زض ثطاثط  ٲؿئٹٮيت  زٶجب٬ ت٣ٹيت ضٸحيٻ

ٸ احط٪صاض زض  ، ٲؿئٹ٬اي پٹيب، ٲزبټس ثٻ زٶجب٬ ايزبز ربٲٗٻ اؾالٰ -6/5/1

 اؾت؛ ثكطيتظٶس٪ي 

ؾبظي رٽت ضقس ٸ  ظٲيٷٻ ،اؾالٰزض ح٧ٹٲت  ٲ٣هس ٶٽبيي -7/5/1

يبثي ثٻ ٦ٳب٬ ٞطزي ٸ  زؾت ق٧ٹٞبيي ُٞطت اٮٽي اٶؿبٴ ثٻ ٲٷٓٹض

٪ؿتطـ ٖساٮت ٸ تك٧ي٭ تٳسٴ اؾالٲي زض ضاؾتبي ْٽٹض ٸ  ٶيع

 ؛اؾت رٽبٶيٖس٬ تك٧ي٭ زٸٮت 

ي ٸ رٽبٴ ٲٗٷٹي ثبيس رٽبٴ ٲبزّ  اؾالٰ ٲٗت٣س اؾت ٦ٻ ٲُبٮٗٻ -8/5/1

ظيطا ايٵ زٸ رٽبٴ اظ ي٧سي٫ط رسا ٶجٹزٺ ٸ  ؛تٹأٲبٴ نٹضت ٪يطز

 ؛ٲٷس ثب ي٧سي٫ط زاضٶس ٢بٶٹٴ تٷ٫بتٷ٩ ٸ اضتجبٌ

قٷبذت نحيح ٸ ربٲٕ زيٵ اؾالٰ، ٲؿتٯعٰ ٞٽٱ ٲؤٲٷبٶٻ ٸ  -9/5/1

آٴ تٹؾٍ حًطات  ٖيٷي ٸ ٖٯٳي تجييٵٲٷس ٢طآٴ ٦طيٱ ٸ  ضٸـ

 ؛اؾت السالمعليهمٲٗهٹٲيٵ 

ذساؾت ٸ ثطاي ٸ ٲتطثي زض ثيٷف اؾالٰ ټط اٶؿبٶي ٲرٯٹ٠  -10/5/1

 زض٤ ٲطاتجي اظ ٖجٹزيت اٮٽي آٞطيسٺ قسٺ اؾت؛

ټبي  ْطٞيت ،ټب زض ٖيٵ ثطذٹضزاضي اظ ٲكتط٦بت اؾبؾي اٶؿبٴ -11/5/1

تٹاٴ ٸ ٸؾٕ ذٹيف ٲ٧ٯٝ   ٸ ټط ٦ؽ ثٻ اٶساظٺ زاضٶسٲتٟبٸت 

 اؾت؛ 

ټٹيتي اٶؿبٴ، ټٹيت تٹحيسي اؾت ٦ٻ ٞطاتط   تطيٵ اليٻ ٲتٗبٮي -12/5/1

 ٞطټٷ٫ي ٸ بي رٷؿيتي، ٢ٹٲي، ٶػازي، تبضيري،ټ اظ ٲطظثٷسي

 ثبقس؛  ٖي ٲيبارتٳ

  يبز٪يطي )ٲكبټسٺ –ټبي يبززټي  اؾالٰ ثط تٷٹٔ زض ضٸـ -13/5/1

تزطثٻ، ت٧ٟط ٞطزي ٸ  ٸ٪ٹ، نحجت ٸ ٪ٟتآيبت، تسثط ٸ تٗٳ١، 

ټبي حؿٷٻ  ي اظ اؾٹٺ، تأؾ٪ٹيي رٳٗي، تٽصيت ٶٟؽ، زاؾتبٴ

ٲؿزس،  ،( ٸ ت٧خط زض ٲحيٍ يبز٪يطي )ذبٶٹازٺ، َجيٗت…ٸ

 ؛زاضز تأ٦يس(  …ٸ ٲحيٍ ارتٳبٖي، ٲحيٍ ٦بض ٲسضؾٻ، 
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تٽصيت ٶٟؽ ٸ ت٣ٹا ٲٹرت اٞعايف ْطٞيت ضٸحي ٸ يبز٪يطي  -14/5/1

 قٹز؛ ټبي ٲٗٷٹي ٲي تٹاٶٳٷسييبثي ثٻ  اٶؿبٴ ٸ زؾت

تطيٵ اض٦بٴ زض تطثيت ٞطظٶساٴ اؾت ٸ ثط  ذبٶٹازٺ، ي٧ي اظ ٲٽٱ -15/5/1

 قسٺ اؾت؛ تأ٦يستٗبٲ٭ ٖبَٟي ٸاٮسيٵ ثب ٞطظٶساٴ 

يٳٵ  ثبيس زاقتٻ ٸ اٴ ضا ثط ٖٽسٺٞطظٶس ٲؿئٹٮيت تطثيتٸاٮسيٵ  -16/5/1

ثط ٞطايٷس تطثيت  ،ثطاي ٞطظٶس ذٹيف ٲٷبؾت ٲحيٍ تطثيتياٶتربة 

 ٶيع ٶٓبضت ٞٗب٬ ٶٳبيٷس؛

  ضز ٸ ثٻ ٲخبثٻٲطثي ربي٫بٺ ٲحٹضي زض تح١٣ اټساٜ تطثيتي زا -17/5/1

  ٸ تؿٽي٭ ٦ٷٷسٺ ضاٺ اٶجيب  زټٷسٺ ازاٲٻ ،ٲتطثي  سٺ٦ٷٷ اٮ٫ٹي ټسايت

 ؛قٹز ټب ٢ٯٳساز ٲي ١ اټساٜ آٴ٣تح

ثٹزٺ ٸ  زض ٲٗطو آظٲٹٴ اٮٽي ثٻ نٹضت ٲؿتٳط ٸ زائٳي اٶؿبٴ -18/5/1

 .قٹز ټب تطثيت ٲي ټب ٸ زقٹاضي ٻ ثب ؾرتيٽزض ٲٹار

 

 

 رٍاى ضٌاختي  هباًي - 6/1

ثط٪طٞتٻ اظ ٪عاضـ  ٖٳستبً ٲٯي زضؾي  قٷبذتي ثطٶبٲٻ اٴٲجبٶي ضٸ

تٯٟي١ ٶتبيذ ٲُبٮٗبت ٶٓطي ؾٷس ٲٯي آٲٹظـ ٸ پطٸضـ اؾت ٸ ثٻ 

ضيعي  ٲٻقٷبؾي زض ثطٶب ټبي ٦بضثطزي ضٸاٴ تطيٵ ٪عاضٺ َطح ٲٽٱ

 زضؾي اقبضٺ زاضز؛

اي ٲتك٧٭  ٶٓبٰ ثٻ ټٱ پيٹؾتٻ ٸ ي٧پبضچٻ آزٲيقرهيت  - 1/6/1

ټبي قٷبذتي، ٖبَٟي، ايٳبٶي، اذال٢ي ٸ  اظ ذطزٺ ٶٓبٰ

ټب زض تٗبٲ٭ ثب  تزبضة ٖٳٯ٧طزي اٶؿبٴ اؾت. ايٵ ذطزٺ ٶٓبٰ

ي٧سي٫ط ثٹزٺ ٸ ٲٹرجبت ضقس قرهيت آزٲي ضا ٞطاټٱ 

 ؾت؛ټب ذطزٺ ٶٓبٰٗبٲ٭ ايٵ ٦ٷس. ضٞتبض آزٲي ٲحهٹ٬ ت ٲي

اي اظ ٞطايٷسټبي ټٹقي ٸ  ذطزٺ ٶٓبٰ قٷبذتي ٲزٳٹٖٻ - 2/6/1

٦ٻ ٲحهٹ٬ ٶٽبيي آٴ ثٻ ق٧٭ تهٹضات ٸ  اؾت ٣ٖالٶي

 يبثس؛ زض شټٵ اٶؿبٴ تزٯّي ٲي تهسي٣بت

  ٪بٶٻ حٹاؼ پٷذ  ٞطايٷسټبي قٷبذتي، اظ ٖٳٯ٧طز ؾبزٺ - 3/6/1

اٶتعاٖي ٸ   يچيسٺْبټطي آٚبظ قسٺ ٸ ثٻ زضيبٞت ٸ اؾتٷتبد پ

 ضؾس؛ ٣ٖالٶي ٲي

اي ٲخ٭  ټبي ٸاؾُٻ ٖبَٟي ٲتك٧٭ اظ ٶٓبٰ ذطزٺ ٶٓبٰ - 4/6/1

ا٦تؿبثي   –ٸ ٞطايٷسټبي ٸا٦ٷكي  ٸذٹ ٚطائع، نٟبت، ذٯ١
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 چٹٴ ٲحجت، قٹ٠، ٖهجبٶيت، اؾت ٸ زض ق٧٭ احؿبؾبتي

 س؛زټ ذٹز ضا ٶكبٴ ٲي …ٸ اٞؿطز٪ي  ٶٟطت، پطذبق٫طي،

ٸ  ٖٹاٲ٭ ٲتٗسزي ٶٓيط ت٧ٟطضقس اذال٢ي حبن٭ تٗبٲ٭  – 5/6/1

ؾبظي زضٸٶي  ټبي ذٹز ثٻ ٸيػٺ تالـ ،، ايٳبٴ، ٖٯٱ ٸ ٖٳ٭ت٣ٗ٭

 اؾت؛ 

ضقس ت٧ٟط زض ٲتطثيبٴ ٲجتٷي ثط ٶٓبٲي اظ ٲٷ١ُ زضٸٶي اؾت  – 6/6/1

٦ٻ اظ َطي١ ؾبظٲبٶسټي ٸ ؾبظ٪بضي ٲتطثي ثب تزبضة رسيس 

 يبثس؛ ضقس ٲي

ٲٗطٞت، ٸاثؿت٫ي ٖبَٟي ٸ  ت٧ٟط ٸ ضقس ايٳبٶي حبن٭ -7/6/1

 ٪يطي اؾت؛ ي ٢ٯجي ٸ اضازٺ ٸ تهٳيٱثبٸضټب

٦ت اٶؿبٴ ٦ٻ ٖٳ٭، ثركي ؾت اظ ٲُٯ١ حطا ضٞتبض ٖجبضت - 8/6/1

 اظ آٴ اؾت؛

ٲجتٷي ثط ٲجبٶي ٸ ٖٯ٭ ٸ   ٸ اضازي  ٖٳ٭، ضٞتبض آ٪بټبٶٻ - 9/6/1

 ؛اؾت: ٖٯ٭ ظيؿتي، ارتٳبٖي، ٞطټٷ٫ي ٸ ٲحيُي ٲبٶٷسٖٹاٲٯي 

ٲط٨ زض حب٬ تٛييط ٸ   ٲتطثي اظ ظٲبٴ تٹٮس تب ٮحٓٻ – 10/6/1

اظ ٲطاح٭ ٲرتٯٝ  ،ز٪ط٪ٹٶي اؾت ٸ زض َٹ٬ ظٶس٪ي ذٹز

، اذال٢ي ، ايٳبٶي، ٖبَٟي٣ٖالٶي تٛييطات رؿٳي، قٷبذتي،

ٮحبِ يٳٵ  ثبيسزضؾي   ٦ٷس. ثطٶبٲٻ ٖجٹض ٲي ي٧طزٖٳٯٸ 

ثي ضا زض اثٗبز ٲرتٯٝ ٞطايٷس ضقس ٲتط ،ايٵ تٛييطات ٦طزٴ

 ثركس؛تؿٽي٭ 

اټساٜ تٗٯيٱ ٸ   ي١ ٸ ٶيبظټبي ٲتطثيبٴ ٸ ٲحسٸزٺٖال -11/6/1

 ټبي ٲرتٯٝ تحهيٯي ٲتٟبٸت اؾت؛ ضٺتطثيت زض زٸ

 ٶس؛ا ٶيبظٲٷس ضاټٷٳبيي ٸ ٲكبٸضٺ ،ٲتطثيبٴ زض رطيبٴ ضقس -12/6/1

ثب ي٧سي٫ط تكبثٻ زاضٶس ٸ  ٶٓط ُٞطيٲتطثيبٴ ا٪ط چٻ اظ  – 13/6/1

ؿيت، اٲب تحت تأحيط رٷ ،ٶسا ٲكتط٦ي اؾبؾي زاضاي ٶيبظټبي

اٮُجيٗٻ اظ ي٧سي٫ط ٲتٟبٸت  ٸضاحت، ٲحيٍ ٸ ٖٹاٲ٭ ٲبٸضاء

 س؛ٶقٹ ٲي

ٶيبظٲٷس ضؾيسٴ ثٻ ٲتطثيبٴ ثطاي يبز٪يطي ټط ٲٹيٹٖي  – 14/6/1

 ؛ٶسا ذبني ضؾفؾٵ 

ت٣ٹيت ٲٹرت  ،ټبي زضٸٶي ٸ ثيطٸٶي ثٻ ٲٹ٢ٕ اٶ٫يعـ – 15/6/1

 ذٹاټس قس؛ ٲتطثيبٴ ضقس  ظٲيٷٻ

 اؾت؛ تطثيتٲحهٹ٬  ،ضقس -16/6/1
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 ت٧ٟط، ت٣ٗ٭، ؾت ٦ٻ زض احطٞطايٷسي تحٹٮي ا ،تطثيت – 17/6/1

ثٻ  ٖٳ٭، تزطثٻ ٸ ت٣ٹيت ٲٯ٧بت ٶٟؿبٶيٖٯٱ، ، ايٳبٴ، قٽٹز

 آيس؛ زؾت ٲي

ٲطاتت، اٶؿبٴ اؾت ٸ زاضاي   ؾبظ تطثيت ٪يطي، ظٲيٷٻيبز -18/6/1

 ٪ٹٶب٪ٹٴ اؾت؛ اثٗبزٸ  ؾُٹح

ثبقس ٦ٻ  ٲيقٳٹ٬  ٢ٹاٶيٵ رٽبٴؾٷٵ ٸ ضقس آزٲي تبثٕ  – 19/6/1

 اٶؿبٴ ٢طاض زازٺ قسٺ اؾت؛ زض ذٯ٣ت

ي ضقس آزٲي ٶٻ نطٞبً تبثٗي اظ ٲحيٍ اؾت ٸ ٶٻ نطٞبً اٲط  -20/6/1

 ؛قٳٹ٬ ظيؿتي ٸ تبثٕ اٮ٫ٹيي رٽبٴ

ثسيٵ ٮحبِ ٲتطثي زض  ،ٞٗب٬ زاضز ياٶؿبٴ اؾبؾبً َجيٗت – 21/6/1

  ٞٗب٬ اؾت. يٶيبظٲٷس ٲسيطيت ،رطيبٴ تطثيت

 

 ًي جاهعِ ضٌاختي هبا -7/1

ثط٪طٞتٻ اظ ٲجبٶي ربٲٗٻ  ٖٳستبً زضؾي ٲٯي  ٲجبٶي ربٲٗٻ قٷبذتي ثطٶبٲٻ

اؾت. ايٵ ثرف  ٸ پطٸضـ تي ٲُبٮٗبت ٶٓطي ؾٷس ٲٯي آٲٹظـقٷبذ

زض  ټبي ربٲٗٻ قٷبؾي ټبيي زض اضتجبٌ ثب ٦بضثطز يبٞتٻ ثٻ َطح ٪عاضٺ

 ضيعي زضؾي اقبضٺ زاضز؛ ثطٶبٲٻ

اؾت )ٶٻ اٖتجبضي( ٸ زاضاي ضٸح « ٲط٦ت ح٣ي٣ي»ربٲٗٻ  -1/7/1

ضٞتبضټب ٸ  ټب، ټب، ٖبَٟٻ ټب، اٶ٫يعٺ اظ اٶسيكٻ ٲتأحطرٳٗي 

 ټبي اٞطاز اؾت؛ ذٹاؾتٻ

ثٯ٧ٻ زض  ٧ٹٰ ٸ تبثٕ تٛييطات ارتٳبٖي ٶيؿت؛اٶؿبٴ ٲح -2/7/1

ټبي ارتٳبٖي، اظ اٲ٧بٴ ٸ تٹاٴ  ٲٹ٢ٗيت ذٹيف ٸ زض ثحطاٴ

 ټبي تحٹالت ٲؤٮٟٻزذ٭ ٸ تهطٜ زض  الظٰ رٽت ټسايت ٸ

 ارتٳبٖي ثطذٹضزاض اؾت؛

ٲٷس ټؿتي ٸ  ؾٹيي ٸ ټٳبټٷ٫ي ربٲٗٻ ثب ٶٓبٰ ٢بٶٹٴ ټٱ -3/7/1

ٸ زٸاٰ ٸ  قسٺضقس ٸ تٗبٮي ربٲٗٻ  ، ٲٹرتټبي اٮٽي ؾٷت

 ٦ٷس؛ ضا تًٳيٵ ٲي آٴ تٗبٮي

ٻ ٸ تٗبٲٯي ثب ربٲٗ  ٲٻ زضؾي ثٻ زٶجب٬ ايزبز ضاثُٻثطٶب – 4/7/1

 ٞطزي ٸ ارتٳبٖي اؾت؛اؾتٗالي 

انالح ټٷزبضټبي ٶبٲُٯٹة  پصيط ٸ ي ربٲٗٻتطثيت اٞطاز -5/7/1

 ټبي زضؾي اؾت؛ رٳٯٻ اټساٜ ثطٶبٲٻ زض ربٲٗٻ اظ
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ٸ  ثٻ ايزبز تٗبز٬ ٸ تٹاظٴ زض ربٲٗٻ ثبيسزضؾي ٲٯي   ٻثطٶبٲ -6/7/1

ٶ٣ف ٲؿئٹالٶٻ زض ربٲٗٻ ٦ٳ٥ آ٪بٺ ٦طزٴ ٲتطثيبٴ زض ايٟبي 

 ٶٳبيس؛

اظ  ،زاضزٲكتط٦ي  ٦ٻ ٞطټٷ٩ ٖالٸٺ ثط ايٵ ايطاٴ  ربٲٗٻ -7/7/1

زضؾي   ٶيع تك٧ي٭ قسٺ اؾت، ثطٶبٲٻ ي ٲرتٯٟيټب ٞطټٷ٩ ذطزٺ

، ټب ثبيس ٶ٣ف ٞٗب٬ ٞطټٷ٩ زض ثطذٹضز ثب ٞطټٷ٩ ٲٯي ٸ ذطزٺ

 ٸ تٗبٮي ثركي ايٟب ٦ٷس؛ ا٪ط  ٸحست

ٸ ثب ؾبيط  اؾتتطيٵ ثرف ٞطټٷ٩  ٲٽٱ ،ٶٽبز تٗٯيٱ ٸ تطثيت -8/7/1

ٸ ٸْيٟٻ زاضز يٳٵ  ثبقس ٲيٶٽبزټب زض اضتجبٌ ٲت٣بث٭ 

٪ٹيي ثٻ ٶيبظټبي ربٲٗٻ ٸ ٲُبٮجبت ارتٳبٖي ضؾبٮت  پبؾد

 ٦ٷس؛ ايٟب ضا ثٻ زضؾتي تطثيتي ذٹز

ٸ ٪ؿتطـ  ټبي ارتٳبٖي پيك٫يطي اظ ثبظتٹٮيس ٶبثطاثطي -9/7/1 

ټبي زضؾي ٸ  ټبي اؾبؾي ثطٶبٲٻ اظ ضؾبٮت زض ربٲٗٻ ٖساٮت

 اؾت؛ تطثيتي

س يٳٵ ايزبز تٗبٲ٭ ٶزضؾي ٸ تطثيتي ٸْيٟٻ زاض  ټب ثطٶبٲٻ -10/7/1

ټبي ٲرتٯٝ آٴ،  ٲٷ٣ُي ثب ربٲٗٻ ٸ احط٪صاضي ٲخجت زض اليٻ

زض  ټب اظ آٴ ٲؿئٹٮيت پصيطي ضا زض ٲتطثيبٴ ٶٽبزيٷٻ ٦طزٺ ٸ

 س؛ٷپبؾساضي ٦ٷٲ٣بثٯٻ ثب ټط٪ٹٶٻ ټزٹٰ ټٹيتي ٸ ٞطټٷ٫ي 

ټبي  تطيٵ ضؾبٮت ربٲٗٻ ي٧ي اظ ٲٽٱ انالح ٸ اضت٣بء -11/7/1

 زضؾي اؾت؛  بٲٻثطٶ

َطاحي ٸ ارطاي ٶٽبز ذبٶٹازٺ قطي٥ انٯي ٲسضؾٻ زض  -12/7/1

ذبٶٹازٺ ٲؿئٹٮيت پصيطي ذٹز ضا زض  زضؾي اؾت؛  ثطٶبٲٻ

زض ايٵ ذهٹل  تطثيت ٞطظٶس ثبيس پصيطا ثبقس ٸ ٶ٣ف ذٹز ضا

 ثٻ ذٹثي ايٟب ٶٳبيس؛

ارتٳبٖي اظ  ٶرؿتيٵ تزطثٻؾبظ ٦ؿت  ٲسضؾٻ ظٲيٷٻ  -13/7/1

ٲتطثيبٴ ثب  اضتجبٌ ٲٷبؾت َطي١ ٞطاټٱ ٦طزٴ قطايٍ ثطاي

 ي٧سي٫ط اؾت؛

حبز ټب تٹؾٍ آ ؾبظي ثطاي ٦ؿت قبيؿت٫ي ظٲيٷٻ -14/7/1

 ربٲٗٻ، ٖبٲ٭ ضقس ارتٳبٖي اؾت؛

ٸ  تٹؾٗٻٲٹرجبت  ٲٯي زضؾي  ثطٶبٲٻ ؾٹيي ربٲٗٻ ثب ټٱ -15/7/1

 ٦ٷس؛ تٗبٮي ربٲٗٻ ضا ٞطاټٱ ٲي
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 ٸ ي تٗبٲٯي ا زض ضاثُٻ ثبيس ٸ تطثيتي ټبي زضؾي ثطٶبٲٻ -16/7/1

ٲؿئٹالٶٻ ثٻ ٶيبظټبي ٶٽبزټبي  ٪ٹيي يٳٵ پبؾد ،زٸؾٹيٻ

اظ ْطٞيت ٸ اٲ٧بٶبت ايٵ ٶٽبزټب زض رٽت ٶي٭ ثٻ  ،ارتٳبٖي

 ٷس. ٷاؾتٟبزٺ ٦ تطثيتياټساٜ 

 درسي   رٍيكزد بزًاهِ -8/1

ٖٷبنط ثطٶبٲٻ ٸ  ثط ټٳٻ« ضٸح حب٦ٱ»ثطٶبٲٻ زضؾي، ضٸي٧طز  – 1/8/1

 زټس؛ آٴ ثطٶبٲٻ ضا ٶكبٴ ٲي« ي ٦ٯي٪يط رٽت»

ي ُٞطت ٪طاي» :ضٸي٧طز ثطٶبٲٻ زضؾي ٲٯي ٖجبضت اؾت اظ - 2/8/1

 ؛«تٹحيسي

 ثٻ ٲٗٷبي زضؾي ٲٯي  حب٦ٳيت ايٵ ضٸي٧طز زض ثطٶبٲٻ – 3/8/1

ؾبظي الظٰ ٸ ٲٷبؾت رٽت ق٧ٹٞبيي ُٞطت اٮٽي اٶؿبٴ ثٻ  ظٲيٷٻ

يبثي ثٻ ٲطاتجي اظ ٶٟؽ ٲُٳئٷٻ اظ َطي١ زض٤ ٸ  ٲٷٓٹض زؾت

 ٲٹ٢ٗيت زض ضاؾتبي تح١٣ حيبت َيجٻ اؾت؛اؾتٟبزٺ  ٲُٯٹة اظ 

زضؾي ٲٯي ثط٪طٞتٻ اظ ٲجبٶي ٸ زاضاي  ضٸي٧طز ثطٶبٲٻ - 4/8/1

 ټبي ظيط اؾت: ٸيػ٪ي

اثٗبز رؿٳبٶي  ضقس ٶٳبيس ٸ ربٲٕ ٸ ٦بٲٯي ثٻ اٶؿبٴ ٲيٶ٫بٺ  - 1/4/8/1

 ؛ٸ ضٸحبٶي اٸ ضا ٲس ٶٓط زاضز

 اؾت؛ؾبظ ق٧ٹٞبيي ُٞطت اٮٽي اٶؿبٴ  ظٲيٷٻ - 2/4/8/1

ٸ ضيبيت اٶؿبٴ ضا  ضا اظ اٶؿبٴ ضيبيت پطٸضز٪بض  ظٲيٷٻ - 3/4/8/1

 ٶٳبيس؛ ٗي ٸ ت٧ٹيٷي اٮٽي ٞطاټٱ ٲيتكطي  ٶؿجت ثٻ اضازٺ

بټي ربٲٕ ثٻ اٶؿبٴ زض ثطٶبٲٻ ؾٗي زاضز ثب ٶ٫ ٲحتٹاي – 4/4/8/1

زض رٽت  اضتجبٌ ثب ذٹز، ذسا، ذٯ١ ٸ ذٯ٣ت  چٽبض ٖطنٻ

ٸ  حيبت َيجٻ يبثي ثٻ ، زؾتزض٤ ٲطاتجي اظ ٖجٹزيت اٮٽي

 ٶٳبيس؛ ٞطاټٱضا  ٲتطثي  ربٶجٻ ضقس ټٳٻ  ظٲيٷٻ

 زاٶس؛ اٲبٶت اٮٽي ٲيٲتطثي ضا  - 5/4/8/1

زاٶس ٸ ٲٗٯٱ ٸْيٟٻ زاضز  انٯي ٲيٲطثي ذساٸٶس ٲتٗب٬ ضا  - 6/4/8/1

ٮٱ ټؿتي، ٲتطثيبٴ ضا ټسايت زض ضاؾتبي ذٹاؾت ٲطثي ٖب

 ٶٳبيس؛

 زاٶس؛ ٲحيٍ يبز٪يطي ٲي٦٭ ٶٓبٰ ټؿتي ضا  – 7/4/8/1

ت٣ٗ٭، تزطثٻ،  :ټبي ٲتٷٹٔ ٲبٶٷس ٪يطي اظ ضٸـ ثٽطٺثٻ  – 8/4/8/1

آٲٹظي، رسا٬ احؿٵ، تٽصيت ٶٟؽ  ٸ٪ٹ، ٖجطت ثحج ٸ ٪ٟت

 ټب ثط قبيؿتٻ اؾت ٦ٻ ضٸـ ضاثُٻايٵ زاضز. زض  تأ٦يس ٚيطٺٸ 

ٲسي زض ٖٳ٭، ٲٹ٢ٗيت، قطايٍ ٣ٖ٭، ٸحي، ٦بضا ٲجٷبي
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تطثيت اؾالٲي اٶتربة  ، انٹ٬ ٸ اټساٜټب ٲربَت، اضظـ

 قٹز؛

زاضز ٸ اضظيبثي  تأ٦يسثط اضظيبثي ثيطٸٶي ٸ ذٹزاضظيبثي  – 9/4/8/1

 زاٶس؛ ؾبظ ذٹزاضظيبثي ٲي ضا ظٲيٷٻثيطٸٶي 

 ٍ تزبيتيدرسي  يّا  بزًاهِحاكن بز اصَل  -9/1

 ټبيي تزٹيعي ٲكتٳ٭ ثط ٢ٹاٖس ٦ٯي انٹ٬ زض ثطٶبٲٻ زضؾي ٲٯي، ٪عاضٺ

ٲال٤ ٸ ٲٗيبضټبي اؾبؾي ٸ ټٷزبضي ٶبْط ثٻ ټسايت   ثٻ ٲخبثٻ ٸ ٲكتط٤

ٸ  ټبي زضؾي زضؾي ٲٯي ٸ ثطٶبٲٻ  ٪صاضي ٸ ٲسيطيت ثطٶبٲٻ ٸ ؾيبؾت

اظ ٲجبٶي ٶٓطي ٸ اؾٷبز ٞطازؾتي  ثٻ ٲٷٓٹض تح١٣ اټساٜ اؾت ٦ٻ تطثيتي

 قٹز. اؾتٷجبٌ ٲي
 انُ زيٗ ٔحٛضي:  - 1/9/1

ثطتٳبٲي  ثبيس اؾالٰ ٶبة ٲحٳّسي  يټب اضظـ ٲجبٶي ٸ

 يټب ضٸـ ٸ ټب ي ثطٶبٲٻاټساٜ، ٲحتٹاضٸي٧طزټب، انٹ٬، 

ايٵ ان٭ ثط ؾبيط انٹ٬ ٶيع  ٸحب٦ٱ ثبقس تطثيتي زضؾي ٸ 

  حب٦ٱ اؾت.
 انُ تمٛيت ٞٛيت ّٔي:  - 2/9/1

ضا اظ  ٲٯيټٹيت  اضت٣بء  ثبيس ظٲيٷٻ ٸ تطثيتي ټبي زضؾي ثطٶبٲٻ

ٞطټٷ٩  ټبي اؾالٲي، ٸ ت٣ٹيت ثبٸضټب ٸ اضظـَطي١ تٹرٻ 

ټبي  ٸ تٳسٴ اؾالٰ ٸ ايطاٴ، ظثبٴ ٸ ازثيبت ٞبضؾي، اضظـ

 اؾت٣ال٬ ٲٯي اٶ٣الة اؾالٲي، ٲيٽٵ زٸؾتي، ٸحست ٸ

ضا ثٻ ؾُح  ٲتطثيبٴ٦ٻ ټٹيت  ٦ٷسٞطاټٱ ٶٳبيس ٸ تالـ 

 . زټس ءټٹيت اٮٽي اضت٣ب
 ٔطثي:ٚ  ٔؼّٓ انُ اػتجبض ٘مف ٔحٛضي  - 3/9/1

ٸ ٲٗٯٱ  ټبي زضؾي ٸ تطثيتي ثبيس ثٻ ٶ٣ف ٲحٹضيِ ثطٶبٲٻ

تع٦يٻ ثط تٗٯيٱ،  ٲ٣سٰ ٦طزٴزض ضټجطي تطثيتي، ٲطثي 

زض  ٲتطثييبز٪يطي، ٞٗب٬ ؾبظي  ي ٸؾبظي ٲحيٍ تطثيت ٚٷي

ثٻ ثٻ يبز٪يطي ٶؿجت  ٲتطثيبٴٞطايٷس يبز٪يطي، تطٚيت 

 ثطاي اضت٣بء ټبي الظٰ ٸ ظٲيٷٻ تٹرٻ ٶٳبيس نٹضت ٲؿتٳط

بٴ ضا ٸ ٲطثي بٴاي ٲٗٯٳ ټبي اذال٢ي، ٖٯٳي ٸ حطٞٻ نالحيت

 . ٞطاټٱ ؾبظز
 

 :ربٔؼيتانُ   - 4/9/1
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  ثبيس ثٻ ٶيبظټبي ٦ٷٹٶي ٸ آيٷسٺ ٸ تطثيتي ټبي زضؾي  ثطٶبٲٻ

ٸ رٽبٶي ٸ زض ٲٯي  ٲحٯي،  ؾُٹحزض  ٲتطثي ٸ ربٲٗٻ

 …ٸ بٸضيٞٷّارتٳبٖي، ٖٯٳي، ا٢تهبزي، ٞطټٷ٫ي، ټبي  ٖطنٻ

اي  ٪ٹٶٻ ثٻ ٲهٹة ټبي اٶساظ ٸ ؾيبؾت چكٱؾٷس زض ضاؾتبي 

 . ٦ٷستٹرٻ  ربٲٕ ٸ ٲتٗبز٬
 ٞب: انُ تٛرٝ ثٝ تفبٚت  - 5/9/1

 رٷؿيتيټبي ٲحيُي،  تطثيتي ثبيس ثٻ تٟبٸت ي زضؾي ٸ ټب ثطٶبٲٻ

اٶُٗبٜ  اظ ٸ ٞطزي ٲتطثيبٴ تٹرٻ ٦طزٺ ٸ زض ايٵ ذهٹل

 .ثطذٹضزاض ثبقسالظٰ 
 :ٚ تؼبزَ تٛاظٖانُ   - 6/9/1

ضٖبيت تٗبز٬ ٸ پطټيع اظ  ثٻي زضؾي ٸ تطثيتي ثبيس  ټب ثطٶبٲٻ

ټب ٸ اثعاضټبي ٲرتٯٝ  ٪يطي اظ ضٸـ اٞطاٌ ٸ تٟطيٍ، زض ثٽطٺ

ټب  ثطٶبٲٻ يبثي اضظـٸ ٲتٟبٸت زض َطاحي، تٹٮيس، ارطا ٸ 

 ثٷس ثبقس. پبي
 

 

 

 :يبزٌيطي ٔبزاْ اِؼٕطذٛز انُ  -7/9/1

ټبي  ي زضؾي ٸ تطثيتي ثبيس تٹاٴ، اٶ٫يعـ ٸ ظٲيٷٻ ټب ثطٶبٲٻ

الظٰ ٸ ٲٷبؾت ضا رٽت ذٹزيبز٪يطي ٸ ذٹزؾبظي 

ٞطاټٱ  بٴٲطثيٲتطثيبٴ ٸ ٶيع ثطاي ٲٗٯٳبٴ ٸ اٮٗٳط ثطاي  ٲبزاٰ

 . ٦ٷس
 انُ ٔكبضوت ٚ تؼبُٔ:  - 8/9/1

ٲكبض٦ت ٲؤحط   عي زضؾي ٸ تطثيتي ثبيس ظٲيٷٻضي ٞطايٷس ثطٶبٲٻ

ٲطثيبٴ ٸ ٶٽبزټبي ٞطټٷ٫ي، ٖٯٳي، ، ٲٗٯٳبٴ، ټب ذبٶٹازٺ

ټب،  ا٢تهبزي، ؾيبؾي ٸ ارتٳبٖي ثٻ ٸيػٺ زاٶك٫بٺتطثيتي، 

ټب ضا زض َطاحي، تٹٮيس، ارطا ٸ  ټبي ٖٯٳيٻ ٸ ضؾبٶٻ حٹظٺ

 ټب ٞطاټٱ ٶٳبيس. ثطٶبٲٻ يبثي اضظـ
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گذاري اَداف ي الگًي َدف -2
 تعزيف ٍ سطَح اّذاف – 1/2

 ًظام تعلين ٍ تزبيت ّذف غايي -2/2

 گذاري اّذاف كلي ٍ الگَي ّذف -3/2
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 ّاي هتزبياى ًياسّا، اًتظارات ٍ تَاًايي -4/2

 اًتظارات جاهعًِياسّا ٍ  -5/2

 يابي بِ اّذاف كلي( اّذاف تفصيلي )سطح لابل اًتظار دست -6/2

 ّاي تحصيلي اّذاف تفصيلي دٍرُ -7/2

 ياّذاف جشئ -8/2

 تعزيف ٍ سطَح اّذاف -1/2

ٞب ٚ ٔرتهبت ُّٔٛة ٚ  زضؾي ّّٔي، ٚيػٌي  اٞساف زض ثط٘بٔٝ

س ٚ يٕٗ وٙ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ضا تجييٗ ٔئٛضز ا٘تٓبض ثطٖٚ زاز ٘ٓبْ 

ٌيطي  ؾبٔبٖ ثركي ثٝ ثط٘بٔٝ ٞبي زضؾي ٚ تطثيتي، چبضچٛة رٟت

 يبثي اضظـٞبي يبزٌيطي، ٔٙبثٕ ٚ  ا٘تربة ٚ ؾبظٔب٘سٞي ٔحتٛا، ضٚـ

اٞساف زض چٟبض ؾُح ثٝ قطح ظيط تٗطيف ٕ٘بيس.  ضا ٘يع تٗييٗ ٔي

 قٛ٘س: ٔي

ٕٞبٖ ٞسف غبيي ٘ٓبْ تّٗيٓ ٚ تطثيت اؾت وٝ  ٞسف غبيي: - 1/1/2

 .اؾتزيسٌبٜ اؾالْ  حيبت زض  ثطٌطفتٝ اظ فّؿفٝ

تّٗيٓ ٚ تطثيت   اٞسافي اؾت ثطٌطفتٝ اظ فّؿفٝ اٞساف وّي: - 2/1/2

قٛز.  فطاتط اظ قطايٍ ظٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي تٗييٗ ٔي وٝاؾالٔي 

اٞساف وّي چبضچٛة تٗييٗ اٞساف تفهيّي ٚ اٞساف 

 وٙس. رعئي ضا ٔكرم ٔي

حس لبثُ ا٘تٓبض اظ اٞساف وّي ايٗ اٞساف،  اٞساف تفهيّي: - 3/1/2

ٌصاضي ثطاي ٔتطثيبٖ زض  ضا زض چبضچٛة اٍِٛي ٞسف
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 ٞبي زٚضٜآٔٛظـ ٚ پطٚضـ ضؾٕي ٚ ٖٕٛٔي ٚ زض 

وٙس ٚ ٔتٙبؾت ثب ٘يبظٞبي  تحهيّي ٔرتّف، تٗييٗ ٔي

ٞبي ٔٗتجط  ٔطاحُ ضقس ٔتطثيبٖ، التًبئبت ارتٕبٖي ٚ يبفتٝ

 .اؾتپػٚٞكي  –ّٖٕي 

ٚ  ٞبي يبزٌيطي ثطاي حٛظٜاٞساف ايٗ  اٞساف رعئي: - 4/1/2

ٞبي آٔٛظقي  ٞبي زضؾي ٚ تطثيتي ٚ فٗبِيت ثط٘بٔٝ يىبيه

تفهيّي ٚ زض رٟت  ٚ پطٚضقي ثط اؾبؼ اٞساف

ٞب، ثب تٛرٝ ثٝ ٘يبظٞب ٚ قطايٍ ٔتفبٚت  يبثي ثٝ آٖ زؾت

ئبت ٔٛيٖٛبت زضؾي ٔرتّف، ٔتطثيبٖ، أىب٘بت، التًب

 ز.اي ٚ ثٛٔي تٗييٗ ٔي قٛ ُٔٙمٝ

اٞساف   وٝ اِٟبْ ثرف ٚ رٟت زٞٙسٜ ّذف غايي ًظام تعلين ٍ تزبيت -2/2

 ؾت اظ:ا وّي ٚ  تفهيّي اؾت، ثٝ ثيبٖ ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ٖجبضت
يبثي ٔتطثي ثٝ ٔطاتجي اظ لطة اِي اهلل، ذالفت اِٟي، ػجٛزيت  زؾت"

 ."ذسا ٚ حيبت عيجٝ

 اّذاف كلي ٍ الگَي ّذف گذاري: – 3/2

چبضچٛة ٔفٟٛٔي ٔٙؿزٕي اؾت وٝ  ،اٍِٛي ٞسف ٌصاضي – 1/3/2

زض تسٚيٗ اٞساف زض ؾُٛح ٔرتّف، ضإٞٙبي ُٖٕ ثط٘بٔٝ ضيعاٖ 

 ،يٕبٖا، تؼمُٚ  تفىطٚ ٔزطيبٖ لطاض ٔي ٌيطز ٚ قبُٔ پٙذ ٖٙهط: 

، اذس، ذٛزثب  اضتجبٌ ٔتطثي  زض چٟبض ٖطنٝ  اذالقٚ  ػُٕ ،ػّٓ

ٔجٙبي اؾت وٝ زض ايٗ ٔيبٖ اضتجبٌ ثب ذسا ٔحٛض ٚ ذّمت ٚ  ذّك

 بيط اضتجبَبت اؾت؛ؾ

 ٞب  ػطنٝ                 

 ػٙبنط  

 ذٛيكتٗثب  ضاثغٝ

)ثب ٔحٛضيت ضاثغٝ 

 ذسا(ثب 

 ثب ذسا ٝ ضاثغ

ثب ذّك ذسا   اثغٝض

  ( )ؾبيط ا٘ؿبٖ

)ثب ٔحٛضيت ضاثغٝ 

 ذسا(ثب 

ثب ذّمت   ضاثغٝ

 )عجيؼت ٚ ....(

)ثب ٔحٛضيت 

 ذسا(ثب ضاثغٝ 

     تفىط ٚ تؼمُ

ثبٚض ٔجتٙي ثط ايٕبٖ ٚ 

 تفىط
    

     ػّٓ، ٔؼطفت ٚ آٌبٞي

     ػُٕ

ضفتبضٞبي اذاللي )اذالق 

 + ّٔىبت ٘فؿب٘ي(
    

 

اظ ربيٍبٜ ٘رؿت ٚ   تفىط ٚ تؼمُ ٌب٘ٝ، ٖٙهط زض ٔيبٖ ٖٙبنط پٙذ – 2/3/2

اظ ربيٍبٜ زْٚ ، ثبٚض ٔجتٙي ثط تفىطايٕبٖ ٚ  ٔحٛضي ٚ ٖٙهط

ثٝ ٖٙٛاٖ ٖٙبنط  اذالقٚ  ػُٕ، ػّٓ ثطذٛضزاض اؾت ٚ ؾٝ ٖٙهط

ٚ يب ٔتىي ثط آٖ زٚ، تٗطيف ٚ تجييٗ  ايٕبٖٚ  تفىط ثطذبؾتٝ اظ

 ؛قٛ٘س ٔي

 

 
 علم

 ايمان ايمان
 عمل

 ايمان

 تفكريتعمل        

 اخالق
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ي ٔفٟٛٔي، ٔطتجٍ ٚ ثٝ ا اٞساف وّي زض قجىٝ  ٌب٘ٝ ٙبنط پٙذٖ – 3/3/2

ٞط وساْ اظ ايٗ زض فطايٙس ّٖٕي تطثيت قٛ٘س ٚ  ٞٓ تٙيسٜ تجييٗ ٔي

تٛا٘ٙس ؾطآغبظ ؾيط  ٔتٙبؾت ثب ٘يبظٞب ٚ قطايٍ ٔتطثي ٔي ،ٖٙبنط

 ط ٖٙبنط ضا تمٛيت ٚ تٕٗيك ٕ٘بيٙس؛تطثيتي ٔتطثي ثبقٙس ٚ ؾبي

 

 
 ٌب٘ٝ زٔي، ٞط وساْ اظ ٖٙبنط پٙذتٛرٝ ثٝ حميمت ٘فؽ آ ثب – 4/3/2

تحمك ٚ تٕٗيك   ٚ يب ظٔيٙٝ ؾبيط ٖٙبنط تٛا٘س حبٚي اٞساف وّي ٔي

ٚحست   زٞٙسٜ ي ٔهسالي ايٗ ٖٙبنط، ٘كبٖپٛقب٘ ثبقس ٚ ٞٓ ٞب آٖ

 ٞب زض ٖيٗ ٚحست اؾت؛ طت ٚ وخطت آٖايٗ ٖٙبنط زض ٖيٗ وخ

تىٛيٗ ٚ تٗبِي ٞٛيت ٔتطثيبٖ وٝ تطثيت ٖجبضت اظ  ثبتٛرٝ ثٝ ايٗ  -5/3/2

 ٚ ذّمت ذٛز، ذّك ذسا،ٞٛيت ٔتطثيبٖ ثطايٙس اضتجبٌ آ٘بٖ ثب  اؾت،

ربٕٔ،  اي ٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ ايٗ ٖطنٝ ثبقس. ب ذسا ٔيثثب ٔحٛضيت ضاثُٝ 

ّٖٕي، ثس٘ي،  ٞبي تطثيت ارتٕبٖي، ؾبحت  ٔٙؿزٓ ٚ ُٔٙمي وّيٝ

، تطثيتي، حمٛلي، زيٙيالتهبزي، قغّي، ؾيبؾي، ظيؿتي،  ٟٔبضتي،

زض  ،اٞساف وّي  ٌب٘ٝ ٖٙبنط پٙذ .ٌيطز ضا زض ثط ٔي …ٚ  ٔٗيكتي

ثطٚظ ٚ ْٟٛض  ٞبي تطثيتي ؾبحت  ٚ وّيٝ اضتجبَبت  ايٗ چٟبض ٖطنٝ

 يبثٙس؛ ٔي 

ٌصاضي ارٕبالً ثٝ قطح ظيط تجييٗ  ٞبي اٍِٛي ٞسف ٚاغٜ وّيس -6/3/2

 قٛ٘س: ٔي

٘ٛٔ تٗبُٔ ٚ زاز ٚ ؾتسي وٝ ثيٗ فطز ثب  :اضتجبط -1/6/3/2

ثطلطاض ٌب٘ٝ  ٖٙبنط پٙذ ي چٟبضٌب٘ٝ ثطاي تجّٛضٞب ٖطنٝ

 قٛز؛ ٔي

اِٟي،  اِٚيبءنفبت ٚ افٗبَ ذسا، پيبٔجطاٖ ٚ  ذسا: -2/6/3/2

 وتبة ذسا ٚ زيٗ ذسا؛



 

 
 

18 

 ؛رؿٕب٘ي ٚ ضٚحب٘ياثٗبز  ذٛز: -3/6/3/2

ّٔي،   ٔحّي، ربٔٗٝ  ٔٗٝٛازٜ، ٕٞؿبيٍبٖ، رب٘ذب :ذّك -4/6/3/2

 رٟب٘ي آٖ اظ زٚؾت ٚ زقٕٗ؛  بٔٗٝاؾالٔي ٚ ر  ربٔٗٝ

ؿت ٚ ...( ٚ َجيٗت )ظٔيٗ، آة، ٔحيٍ ظي :ذّمت -5/6/3/2

 ت اثسي، رٟبٖ آذطت، ٔالئىٝ ٚ...(؛َجيٗت )حيبٔبٚضاء 

حىٕت، ٖمُ فُطي ٚ اِٟي، ذالليت،  تفىط ٚ تؼمُ: – 6/6/3/2

ٔحٛضي، تسثط، ٘مس،  ٌطي، پػٚٞف ٚضظي، پطؾف ا٘سيكٝ

 تزعيٝ ٚ تحّيُ؛

اِٟي،  ٘ؿجت ثٝ ٔجسأ، ٔٗبز، ضؾبِت ا٘جيبءايٕبٖ  ايٕبٖ: – 7/6/3/2

، تٗجّس ٘ؿجت ثٝ احىبْ اضازٜ، اِتعاْ ؛ٞبي زيٙي ٔجب٘ي ٚ اضظـ

 ؛ذٛيف  ربٔٗٝٚ  ٞبي ذٛز ٔٙسي ثبٚض ٘ؿجت ثٝ تٛاٖ اِٟي،

 ٞبي ٔٛضز ٘يبظ، زض ظٔيٙٝ ثهيطت آٌبٞي، زا٘ف،  :ػّٓ – 8/6/3/2

 ، زضن ّٖٕي ٚيزا٘بي زا٘ف، ٔٗطفت ثٝ حميمت أٛض،تِٛيس 

 ؛زضن ٞٙطي

ٔزبٞست زض اثٗبز ٔرتّف فطزي ٚ  ،تالـ ػُٕ: – 9/6/3/2

ثٝ احىبْ  ، اِتعاْٞبي ٔٛضز ٘يبظ ، ٟٔبضتي، ٘ٛآٚضيارتٕبٖ

 ؛، وبض ٚ فٗبِيتآفطيٙي، وبضزيٙي ٚ لٛا٘يٗ ارتٕبٖي

ضفتبض  ، ٖٛاَف ا٘ؿب٘ي،٘فؿب٘ي  فبيّٝ ّٔىبت اذالق: – 10/6/3/2

 تٟصيت اظ ضشايُ اذاللي. پؿٙسيسٜ،

 هتزبياى:ّا ي  ٍ تَاًا يي اًتظارات ، ًياسّا  -4/2

تٛريٝ ثيٝ ٔربَجيبٖ     تطثيتيي  ٚ زضؾيي   ثط٘بٔٝ اٞساف تفهيّي زض تسٚيٗ

ٞييب ٚ  إٞيييت اؾييت. آٌييبٞي اظ چييبِف حييبئعثط٘بٔييٝ اظ رٟييبت ٌٛ٘ييبٌٖٛ 

ٞبي ٔرتّف ؾٙي، ٘يبظٞبي ٘بقي اظ ضقس، قٙبذت  زض زٚضٜ آ٘بٖٔكىالت 

ٚ  آٖ ثطذٛضزاض٘يس اظ ٞيبي ٔرتّيف ؾيٙي     ي وٝ ٔتطثيبٖ زض زٚضٜيٞب تٛا٘بيي

ٝ  اٞساف تفهيّيتب  قٛز ٔٛرت ٔياِعأبت آٔٛظقي ثطذبؾتٝ اظ آٖ    ثط٘بٔي

ـ ٚ ثيٝ تجيٕ آٖ   زضؾي ّٔيي )  ٜ   ٔحتيٛا، ضٚ ٝ (، ثي ييبثي  اضظـٞيبي   ٞيب ٚ قييٛ

 .قٛز زضؾتي تٗييٗ

تطيٗ ٘يبظٞب ٚ ا٘تٓبضت ٔتطثيبٖ زض ايٗ ثط٘بٔٝ وٝ ثب ٔطارٗٝ ثٝ اؾٙبز  ٟٔٓ

لٛت ٚ يٗف، ٘مبٌ   ، ُٔبِٗٝٞب چبِف  ٞب ٚ تحّيُ ثبالزؾتي، پػٚٞف

 ٘س اظ:ا ٖجبضت قٙبؾبيي ٚ تسٚيٗ قسٜ اؾت.ٞبي  ٞب ٚ فطنت تٛا٘بيي
 . ٘يبظٞب:1/4/2

 ؛ّٔي ٚ احؿبؼ تّٗك ثٝ آٖقٙبذت ٞٛيت   -1/1/4/2

اٍِٛٞبي ّٖٕي،  زضن ضٚقٗ ٚ ٖٕيك ٚ ثبٚضٔٙسا٘ٝ ثٝ  -2/1/4/2

 ؛التهبزي ٚ اذاللي ،ارتٕبٖي، ؾيبؾي ٔصٞجي، تطثيتي،
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ٞبي  زض اثٗبز رؿٕب٘ي، ضٚا٘ي، فّؿفي ٚ وٙف ذٛزقٙبذت   -3/1/4/2

 ؛ضٚحب٘ي

  ؛زضن نحيح ٚ ٚالٕ ثيٙب٘ٝ اظ ظ٘سٌي ُّٔٛة  -4/1/4/2

 ؛ٞبي ّٖٕي الظْ نالحيت وؿت ؾٛاز  پبيٝ ٚ  -5/1/4/2

 ٚ ٔطارٗٝ ثٝ ٔٙبثٕ زيٙي لطآٖ وطيٓتٛا٘بيي ذٛا٘سٖ ٚ فٟٓ   -6/1/4/2

 ؛ٔتٙبؾت ثب ٘يبظ ٚ تٛاٖ ٔتطثيبٖ

 ؛بٚضئحهٛالت فّٙاثعاضٞب ٚ  ثطزاضي اظ تٛا٘بيي ثٟطٜ  -7/1/4/2

 ؛ظ٘سٌي   وؿت ٟٔبضت زض تسٚيٗ ثط٘بٔٝ  -8/1/4/2

ٔسيطيت اٍ٘يعـ ٚ  ٞبي زضٖٚ فطزي قبُٔ نالحيت  -9/1/4/2

 ؛ذٛزٌطزا٘ي قرهي  پٙساضي ٚ تٛؾٖٗٝٛاَف، ذٛز

ٞب ٚ  ْطفيت پيٛؾتٗ ثٝ ٌطٜٚفطزي قبُٔ  ٞبي ثيٗ نالحيت  -10/1/4/2

ؾبالضا٘ٝ، تٛا٘بيي ٔطتجٍ قسٖ ثب زيٍطاٖ  نٛضت ٔطزْ ُٖٕ وطزٖ ثٝ

 ؛٘مف ثب تٛرٝ ثٝ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات نٛضت ٔؤحط، تٛا٘بيي ايفبي ثٝ

ثب  ٖمال٘يتٛا٘بيي ثطذٛضز  ٔٛلٗيتي قبُٔ ٞبي نالحيت -11/1/4/2

 ؛ٞب ٞب ٚ ٔٛلٗيت پيچيسٌي

 ؛ضٖبيت آٖقٙبذت آزاة ٔٗبقطت ارتٕبٖي ٚ   -12/1/4/2

يبثي ثٝ اٞساف  زض ٔؿيط زؾت ٞب تحُٕ ٔكىالت ٚ ؾرتي -13/1/4/2

 ٞب؛ زقٛاضي اؾبؾي ظ٘سٌي ٚ تٛاٖ ضٚحي ٔٙبؾت زض ثطاثط

 ؛(…ايي، ٚضظقي ٚ صاحتيبربت ثس٘ي )غ زضن  -14/1/4/2

 ؛ٞب تٛا٘بيي زضن احطات ٔخجت ٚ ٔٙفي ضؾب٘ٝ  -15/1/4/2

قٙبذت رٙؽ  ٔؿبئُ رٙؿي،ٞبي الظْ زض ٔٛضز  زا٘ؿتٙي  -16/1/4/2

   ؛ٚ تطثيت فطظ٘س يٗ ٕٞؿطزاضئربِف،آي

 ؛ي زض وٙتطَ غطائع ٚ تٗسيُ ٖٛاَفتٛا٘بي  -17/1/4/2

زضن ُّٖ پيكطفت ّٖٕي غطة ٚ ضاظ ٖمت ٔب٘سٌي   -18/1/4/2

  ؛ٔؿّٕب٘بٖ

 ٔحّي، ّٔي ٚ ٔؿبئُٞب، ضٚاثٍ ٚ  تحّيّي ٔٛلٗيت قٙبذت  -19/1/4/2

  ؛يبفتٝ نٛضت ٘ٓبْ ثٝرٟب٘ي 

 ؛زاقتٗ ٔٗيبض زض ا٘تربة زٚؾت  -20/1/4/2

 ؛ٚ ايطا٘ي قٙبذت آزاة ٚ ضؾْٛ اؾالٔي  -21/1/4/2

  ؛زضن پيبٔسٞبي تمّيس وٛضوٛضا٘ٝ  -22/1/4/2

 بي حُ تٗبضيبت اظ َطيك ٌفت ٚ ٌٛ؛ٞ زضن ضٚـ  -23/1/4/2

  ؛وبضٌطٚٞي ا٘زبْ ٟٔبضت زض ٍ٘طـ ٚ وؿت  -24/1/4/2

 ؛ٟٔبضت ثطاي ٚضٚز ثٝ ز٘يبي وبض ٚ تِٛيس وؿت  -25/1/4/2
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تطٞب ٚ ٔكٛضت  ثٝ تزطثيبت ٚ ٘ٓطات ثعضيٌصاقتٗ احتطاْ   -26/1/4/2

 ؛زض وبضٞب

 ؛اي ٞبي حطفٝ زاقتٗ اؾتمالَ التهبزي ٚ وؿت ٟٔبضت  -27/1/4/2

  ؛زاقتٗ ٔٗيبض زض قٙبذت ذٛة ٚ ثس  -28/1/4/2

وبضآفطيٙي ٚ ذٛز  ،ؾبظيٞبي ذٛزيبزٌيطي ٚ ذٛز ٟبضتٔ  -29/1/4/2

 اقتغبِي؛

فٗبَ ٚ   ٚ ثطذٛضزاضي اظ ضٚحيٝ رؿٕب٘ي ٚ تالـ تحطن  -30/1/4/2

 ؛چبثىي

ٞبي ذٛز ٚ اضتجبَبت ٔٙبؾت ذٛز  ٚ تٛا٘بيي زضن ذٛيكتٗ  -31/1/4/2

  ؛ثب ذسا، ذّك ٚ ذّمت

 ؛ذٛيفٞبي ٞٛيت ٔتٗبِي  ٘ؿجت ثٝ ْطفيت وؿت ٔٗطفت  -32/1/4/2

 ؛ٚ ؾيبؾي ٞبي ارتٕبٖي ٔكبضوت زض فٗبِيتتٛاٖ   -33/1/4/2

  ؛ا٘تمبزپصيطي  ضٚحيٝ ثطذٛضزاضي اظ  -34/1/4/2

ازٜ، زٚؾت زاقتٗ ذٛيكتٗ، ذسا، ذّك )ثٝ ذهٛل ذب٘ٛ  -35/1/4/2

ظيؿت( ثب ٔحٛضيت اضتجبٌ ثب  ٔحيٍ  ذٛز(، ذّمت )پسيسٜ  ربٔٗٝ

 ؛ذسا

 .ٞبي اذاللي اضظـاِتعاْ ّٖٕي ثٝ   -36/1/4/2

 :ٚ تٕبيالت . ا٘تظبضات2/4/2

ٞبي ضٚحي ٚ ٞبي ٔٛارٟٝ ثب ذأل ٞبي ضاٜ ٟٔبضتآٔٛظـ  -1/2/4/2

 ؛ٔٗٙٛي

ٞبي  ٌيطي ٚ تٛا٘بيي تهٕيٓ ٞبي تفىط ٟٔبضتيبثي ثٝ  زؾت -2/2/4/2

 ؛زضؾت ٚ ٖبلال٘ٝ

ٚ  ُٔٙمي ثطذٛضز ٖبلال٘ٝ، يبثي ثٝ تٛاٖ الظْ ثطاي زؾت  -3/2/4/2

 ؛ٞبي ٔتٙٛٔ ٚ ٔتفبٚت ظ٘سٌي ٔؿبئُ ٚ ٔٛلٗيت ٘مبزا٘ٝ ثب

 ؛٘ٛذٛاٞي، تحَٛ َّجي ٚ تٕبيُ ثٝ ؾطثّٙسي قرهي ٚ ّّٔي  -4/2/4/2

ٞبي ارتٕبٖي ٚ  ٞب ٚ رجطاٖ وبؾتي ٔب٘سٌي ضفٕ ٖمت -5/2/4/2

 ؛التهبزي

 ؛اي زض ظ٘سٌي ٞبي ٔسضؾٝ طزي ثٛزٖ آٔٛذتٝوبضث  -6/2/4/2

ضي اظ ٍ٘بٜ ُٔٙمي ٚ ثطذٛضزاا٘سيكي  ٍ٘طي ٚ آيٙسٜ آيٙسٜ  -7/2/4/2

 ؛ذٛيكتٗ  ٘ؿجت ثٝ آيٙسٜ

، ٌ٘ٛطايي، ض، ذالليتاثتىب ٞبي فطاقٙبذتي قبُٔ نالحيت  -8/2/4/2

  ؛، لًبٚت ا٘تمبزئؿئّٝ ٚرٌٛطي، حُ رؿت

 ُّٔٛة ذٛز ثب ٞٙزبضٞبي  ُٔٙمي ٚ ٔؿئٛال٘ٝتٛا٘بيي تُجيك   -9/2/4/2

 ؛ارتٕبٖي



 

 
 

40 

ٚ ثبٚض ٔطثيبٖ ٚ ربٔٗٝ ٘ؿجت ثٝ  ٔتطثيبٖ ٔٛضز احتطاْ ثٛزٖ  -10/2/4/2

  آ٘بٖ؛

ٚ ٞب ٚ احىبْ زيٙي  اضظـ ،زضن فىٛضا٘ٝ ٚ ٖٕيك اظ ٔجب٘ي  -11/2/4/2

ّٖٓ زيٙي، ضاثُٝ زيٗ ٚ  :٘ؿجت ٔفبٞيٓ رسيس ٚ ضايذ ثب زيٗ اظ لجيُ

 ؛…ٚ ؾيبؾت 

 ٞبي يطٚضي ثطاي آٌبٞي ثٟساقتي ٚ ٚ ّٔٗٛٔبت اَالٖبت  -12/2/4/2

 ؛ٞبي ضقس )رؿٕي ٚ ضٚحي( ٔتٙبؾت ثب زٚضاٖ ٔطالجت اظ ذٛز

ٞبي پيكطفت ٚ ا٘حُبٌ  ٚ ٔالن ٞب زضن ٘مبزا٘ٝ اظ قبذم  -13/2/4/2

 ؛ّٔيٞبي  ثب تٛرٝ ثٝ اضظـ

 ؛ٞب ٚ ُّٔ فطًٞٙٞب،  قٙبذت ؾطظٔيٗ  -14/2/4/2

ٞب ٚ تٛا٘بيي  ٔؿئّٝٞبي پػٚٞف ٚ ٔٛارٟٝ ثب  آٌبٞي اظ ضٚـ  -15/2/4/2

 ؛نٛضت فطزي ٚ ٌطٚٞي ٞب ثٝ پطٚغٜزض تسٚيٗ ارطاي 

 ٞبي آٖ؛ ٚ پيبٔس ؾبظي، اثٗبز رٟب٘يآٌبٞي اظ ٔفْٟٛ   -16/2/4/2

 ؛ثطذٛضزاضي اظ زا٘ف ثكطي ٚ ّْٖٛ پيكطفتٝ  -17/2/4/2

إٞيت ٚ زضن ٞبي وبضثطزي ّْٖٛ  آٌبٞي اظ رٙجٝ -18/2/4/2

 ؛بٚضييبزٌيطي ّٖٓ ٚ زا٘ف ٚ فّٙ

ثب زيٍطاٖ  ُٔٙمي ٚ ٔٗمَٛ اضتجبٌوؿت ٟٔبضت زض ثطلطاضي  -19/2/4/2

 ؛ٞب ٚ ثيبٖ ذٛاؾتٝ

ٞبي حؿبؼ  ضاٞي زٚ زض ثطاثط ٖمال٘ياذص تهٕيٓ تٛا٘بيي   -20/2/4/2

 ؛ظ٘سٌي

 ؛ٞبي اذاللي پصيطـ تغييطات زض ٖيٗ حفّ اضظـ  -21/2/4/2

 ؛رٛإٔ ا٘ؿب٘ي ٚ َجيٗتاضتجبٌ ٔؤحط ثب  ثطلطاضي تٛا٘بيي زض  -22/2/4/2

 ؛، ؾيبؾي ٚ فطٍٞٙيتٛا٘بيي زض تحّيُ ٔؿبئُ ارتٕبٖي  -23/2/4/2 

  ؛اؾتفبزٜ ٖبلال٘ٝ اظ ٔٙبثٕ َجيٗيتٛا٘بيي   -24/2/4/2 

 ؛تٕبيُ ثٝ وؿت اؾتمالَ ٖبَفي ٚ ارتٕبٖي  -25/2/4/2

 ؛بٚضيٚ اؾتفبزٜ اظ ٔحهٛالت فّٙ ٖاللٝ ثٝ ؾبذت اقيب  -26/2/4/2

 .لٟطٔب٘بٖٞبي ثطتط ٔٗٙٛي ٚ  تٕبيُ ثٝ قرهيت  -27/2/4/2
 :ٞب . تٛا٘بيي3/4/2

 ؛رٙت ٚ رٛـ ظيبز ٚ تحطن رؿٕب٘ي ثبال  -1/3/4/2

ٞب ٚ  تزطثيبت ٚ وٙزىبٚي زض قٙبذت پسيسٜ  ٖاللٝ ثٝ تٛؾٗٝ -2/3/4/2

 ؛ٔحيٍ

 ؛اٍِٛپصيطي ٚ ٔكبضوت زض وبضٞبي ٌطٚٞي  -3/3/4/2
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أىبٖ تحَٛ زض اثٗبز ٚرٛزي )رؿٕب٘ي، ٖمال٘ي، ٖبَفي،   -4/3/4/2

 ؛ ٚ ارتٕبٖي(ايٕب٘ي 

 ؛فٗبِيت ٚ پصيطـ ٔؿئِٛيت وبض،  -5/3/4/2

 ؛بقٌطايي ٚ ذيبَ پطزاظي ذّّ آضٔبٖ  -6/3/4/2

 ؛قٙبذت ذٛز ٚ اؾطاض ٞؿتي  -7/3/4/2

  ؛اضتجبٌ ثب ز٘يبي ٔزبظي  -8/3/4/2

 .اؾتفبزٜ ٖبلال٘ٝ اظ ٔٙبثٕ َجيٗي -9/3/4/2

 :جاهعٍِ اًتظارات  ًياسّا-5/2

اظ رّٕٝ ٔتغيطٞبيي اؾيت  ٚ ُٔبِجبت ٚ ٘يبظٞبي ارتٕبٖي ٔؿبئُ ربٔٗٝ 

ٝ  تسٚيٗ اٞساف تفهييّي وٝ ٕٞٛاضٜ ٘مف ٚيػٜ زض  . زضؾيي زاضز  ٞيبي  ثط٘بٔي

 ٝ ٚيػٜ اضتجبٌ ثيٗ ٔسضؾٝ ٚ ربٔٗيٝ، ٔؿبئُ ارتٕبٖي ثثبيس ٞبي زضؾي  ثط٘بٔٝ

ربٔٗييٝ،   آيٙييسٜ، تٛرييٝ ثييٝ ٘يبظٞييبي حييبَ ٚ فطٞٙييً آٖ قييٙبذت ربٔٗييٝ ٚ

ٖ   قييٙبذت ٘ٓييبْ ؾيب  بي ، ٘يبظٞييؾييي، فطٍٞٙييي، ارتٕييبٖي ٚ التهييبزي آ

ٞبي پييف ضٚي   ، ثطضؾي ٔؿبئُ ٚ چبِفقٟطٚ٘سي ٚ فطايٙس ارتٕبٖي قسٖ

ٝ  ثيٗ  ٗس زاذّي ٚ چٝ زض ٖطنٝچٝ زض ثُ ؛ربٔٗٝ ضاٜ حيُ ثيطاي    إِّّي ٚ اضائي

ضا ٔيٛضز  يبثي ثٝ ييه ربٔٗيٝ ُّٔيٛة     ب ثٝ ٔٙٓٛض زؾتٞ ٔمبثّٝ ثب ايٗ چبِف

  تٛرٝ لطاض زٞس.

ٖ ويبضوطز   پٛيبي ارتٕبٖي اؾت ٚ ٔسضؾٝ يه ٟ٘بز ٝ  ،اؾبؾيي آ  تٛري

ايٗ  اؾت. ذّمت ٔؿبئُ ، ربٔٗٝ ٚذسا زضن ضاثُٝ ثب ذٛز، ثٝ زازٖ ٔتطثيبٖ

ٔساضؼ ٘يٝ تٟٙيب ثبييس ٘ؿيّي ضا      ٚ تطثيتي زضؾي ٞبي ثط٘بٔٝبؾت وٝ ثساٖ ٔٗٙ

ٞبي قرهي ثطذٛضزاض ثٛزٜ ٚ فُطت ذيٛز ضا زض   اظ تٛا٘بييتطثيت وٙس وٝ 

ثّىٝ ثبيس ٘ؿّي ضا تطثييت وٙيس ويٝ ربٔٗيٝ ٚ      ؛ٞب حفّ وٙٙس ٔمبثُ آِٛزٌي

زض  ٚ ، ٔؿييبئُ آٖ ضا ثكٙبؾييسايطا٘ييي آٖ ضا زضن وٙييس –فطٞٙييً اؾييالٔي 

، لسضت تفىط ٚ ايٕيبٖ ٚ ٘ييع ّٔٗٛٔيبت   ِٛيت وٙس ٚ اظ ئثطاثط آٖ احؿبؼ ٔؿ

  يطٚضي ثطاي ظيؿتٗ زض رٟبٖ آيٙسٜ ثطذٛضزاض ثبقٙس.ٟٔبضت ٞبي 

زضؾيي    ثط٘بٔٝ تفهيّيبظٞب ٚ ُٔبِجبت ربٔٗٝ ثطاي تٗييٗ اٞساف اٞٓ  ٘ي

٘ميبٌ    ٞب، ُٔبِٗٝ تحّيُ چبِف ،ٞب پػٚٞف اؾٙبز ثبالزؾتي، ّٔي ثب ٔطارٗٝ ثٝ

ٝ  ٞب ٚ فطنت ٘بييثطضؾي تٛا ٚ لٛت ٚ يٗف  وٙيٛ٘ي   ٞبي پيف ضٚي ربٔٗي

 ٘س اظ:ا ٖجبضتايطاٖ 
 . ٘يبظٞب:1/5/2

تبضيد، رغطافيب، فطًٞٙ ٚ تٕسٖ اؾالْ ٚ  آٌبٞي ٚ ٖاللٝ ٘ؿجت ثٝ  -1/1/5/2

 ؛ايطاٖ زض ؾُح ٔحّي ٚ ّٔي

ٚ ٞبي أيبْ ذٕيٙيي )ضٜ(    ٚ ا٘سيكٝآٌبٞي اظ ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ   -2/1/5/2

 ؛احؿبؼ تّٗك ٚ پبؾساضي اظ زؾتبٚضزٞبي آٖ 
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ٚ اِتعاْ ثٝ قٙبذت لٛا٘يٗ ارتٕبٖي ٔٛضز ٘يبظ ٚ حمٛق قٟطٚ٘سي   -3/1/5/2

  ؛ذٛز ارتٕبٖي ْٚبيف

 ؛اي قٙبذت ٘يبظٞبي قغّي ٚ حطفٝ -4/1/5/2

ٚ  زقيٕٙبٖ اييطاٖ اؾيالٔي   آٔبزٌي ارتٕيبٖي زض ٔمبثّيٝ ثيب     قٙبذت ٚ -5/1/5/2

 ؛زضن يطٚضت ٚحست ّٔي

 ؛زض رٟت تكىيُ ذب٘ٛازٜ ٞبي پبيٝ ثطذٛضزاضي اظ ٍ٘طـ -6/1/5/2

 ؛ٞب ضفٕ ٚ زفٕ آٖ  طذٛضز ثب ًٔٗالت ارتٕبٖي ٚ ٘حٜٛتٛا٘بيي ث  -7/1/5/2

8/1/5/2-   ٜ ٞيب ٚ احىيبْ ارتٕيبٖي ٚ     آٌبٞي ٚ اِتعاْ ٘ؿجت ثٝ ٔٗبضف، آٔيٛظ

 ؛اذاللي اؾالْ

  ؛ٞبي ٔمبثّٝ ثب آٖ قٙبذت تٟبرٓ فطٍٞٙي ٚ ضاٜ  -9/1/5/2

   ؛قٙبذت ٔؿبئُ ظيؿت ٔحيُي زض ؾُح ٔحّي، ّٔي ٚ رٟب٘ي  -10/1/5/2

 ؛ٞبي ٘ٓبْ ٚ وكٛض ؾيبؾتٞب ٚ  آقٙبيي ثب ٘يبظٞب، اِٚٛيت  -11/1/5/2

ٞيبي ٔٗٙيٛي ٚ    قٙبذت ثطتطي ذيٛثي زض ٔمبثيُ ذٛقيي ٚ ِيصت     -12/1/5/2

 ؛پبيساض ثٝ ربي ِصات ظٚزٌصض

ـ  آٌبٞي اظ تأحيطات ٔخجت ٚ ٔٙفي ضؾب٘ٝ -13/1/5/2 ٞيب ٚ   ٞب زض ثبٚضٞب، ٍ٘يط

 ؛ضفتبض افطاز ربٔٗٝ

اييسظ، ضقيس   ٘ٓييط اٖتييبز،   قٙبذت الظْ زض ثبة ٔؿبئُ ارتٕيبٖي   -14/1/5/2

 ؛رٕٗيت ٚ ُّٖ ثطٚظ ا٘حطافبت ارتٕبٖي  ضٚيٝ ثي

ذبنٝ ذبٚضٔيب٘ٝ ٚ تحّييُ ٔٛاييٕ    ،قٙبذت ٔؿبئُ ؾيبؾي رٟبٖ -15/1/5/2

  ؛ٞب ايطاٖ زض ثطذٛضز ثب آٖ

 ؛ٞبي اَالٖبتي ٚ اضتجبَي ٌيطي اظ فٙبٚضي ثٟطٜ -16/1/5/2

زض رٟيت  بٖي ٚ تيالـ  ٞبي ارتٕي  ٔمبٚٔت زض ٔمبثّٝ ثب ٘بٞٙزبضي -17/1/5/2

 ؛ذٛيف ٚ ربٔٗٝ پيطأٛ٘ي انالح ٚ اضتمبء

اٞتٕبْ ثطاي تمٛيت ضٚحيٝ ويبض ويطزٖ ٚ تيالـ زض ضاٜ پيكيطفت      -18/1/5/2

  ؛ّٔي

 ؛تالـ زض رٟت وؿت ٔٗبـ حالَ ٚ پطٞيع اظ حطاْ -19/1/5/2

زيٍييطاٖ زض ثطذييٛضز  زاقييتٗ ضٚحيييٝ ؾييٗٝ نييسض ٚ تحٕييُ آضاء  -20/1/5/2

 ؛ٞب ا٘سيكٝ

   ارتٕبٖي ٔجتٙي ثط اذالق پؿٙسيسٜ؛ آزاةضٖبيت  -21/1/5/2

 .ٞبي زيٙي ٚ ٔٗٙٛي قٙبذت اضظـ -22/1/5/2
 ا٘تظبضات: .2/5/2

 تٟصيت ٚ پيطايف ٘فؽ اظ ضشايُ اذاللياذاللي ٚ  قٙبذت فًبئُ -1/2/5/2

 ؛ثٝ نٛضت ٔؿتٕط
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ٞبي ذّمت ٚ ُٖٕ  پصيطـ ٔؿئِٛيت رٕٗي زض لجبَ پسيسٜ -2/2/5/2

 ؛ٔحيٍ ظيؿت ٚ ٔٙبثٕ آٖ  حفّ ٚ تٛؾٗٝزض ٔؿئٛال٘ٝ 

ٞبي ٔرتّف  ٔٛلٗيت ثطذٛضزاضي ٔتطثيبٖ اظ لسضت تحّيُ اظ -3/2/5/2

 ؛نحيح ثب آٖ  ٚ تٛاٖ ٔٛارٟٝ ظ٘سٌي

زضن ٖجٛزيت اِٟي رٟت تٙٓيٓ ضٚاثٍ چٟبضٌب٘ٝ ذٛز ثب  -4/2/5/2

  ؛، ذّك ٚ ذّمتٚ٘سذسا

انيُ ٞبي  ثٝ ٖٙٛاٖ اؾٜٛ السالمعليهمقٙبذت حًطات ٔٗهٛٔيٗ  -5/2/5/2

  ؛ٞب زض ٔتٗ ظ٘سٌي رٟت اُ٘جبق ذٛيف ثب آٖ

اؾالٔي ٚ ايطا٘ي( ذٛيف ٚ لسضت تحّيُ قٙبذت ٞٛيت ّٔي ) -6/2/5/2

 ؛زٞي ظ٘سٌي ُّٔٛة آٖ ثطاي قىُ

قٙبذت ذب٘ٛازٜ ٚ ٟ٘بزٞبي ارتٕبٖي ٚ ؾيبؾي ٚ زضن  -7/2/5/2

  ؛ٞبي ٔتمبثُ زِٚت ٚ ٔطزْ ٔؿئِٛيت

  ؛فطٍٞٙي ٚ التهبزي حبوٓ ثط رٟبٖقٙبذت ؾبذتبض ؾيبؾي،  -8/2/5/2

  ؛زض ظثبٖ ٚ ازثيبت فبضؾي تأُٔقٙبذت ٚ زِجؿتٍي ٚ  -9/2/5/2

  ؛ٞبي آٖ اثٗبز ٚ پيبٔس ٔفْٟٛ رٟب٘ي قسٖ، قٙبذت -10/2/5/2

   ؛ايطا٘ي  جبت ثيٗ ؾٙت ٚ ٔسض٘يتٝ زض ربٔٗٝتجييٗ ٔٙبؾ -11/2/5/2

ٞبي ايطا٘ي ثب فطًٞٙ ّٔي ٚ فطًٞٙ  ذطزٜ فطًٞٙ  ضاثُٝ زضن -12/2/5/2

 ؛ٞب ثٛٔي ثب ؾبيط فطًٞٙ

ربٔٗٝ ٚ إٞيت تٛؾٗٝ  ٔٛضز ٘يبظٞبي پيكطفتٝ  زا٘فتٛرٝ ثٝ  -13/2/5/2

  ؛بٚضي زض وكٛضّٖٕي ٚ فّٙ

ثٝ ٚ اِتعاْ ّٖٕي ثٝ لبٖ٘ٛ اٞتٕبْ زض أط ثٝ ٔٗطٚف ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط  -14/2/5/2

 ؛ٞبي ٍٕٞب٘ي ٖٙٛاٖ ْٚيفٝ

تالـ ثطاي وبٞف قىبف ثيٗ فميط ٚ غٙي ٚ ٌؿتطـ ٖساِت  -15/2/5/2

 ؛زض ربٔٗٝ

ٞبي  زض فٗبِيت فطزي ٚ ٌطٚٞي ٔؿئِٛيت پصيطي ٚ ٔكبضوت -16/2/5/2

 ؛ٚ التهبزي ، فطٍٞٙي، ٚضظقيؾيبؾي ،ارتٕبٖي

ٞب،  ٕٞٝ رب٘جٝ ٚ پبيساض ربٔٗٝ ثط اؾبؼ آضٔبٖ  تالـ زض تٛؾٗٝ -17/2/5/2

  ؛اؾالٔيٞبي ّٔي ٚ  اضظـ

 ؛ٌصقت، فساوبضي ٚ ايخبض زض ضٚاثٍ ارتٕبٖي  ضٚحيٝ زاقتٗ -18/2/5/2

ْ ؾيبؾي اؾالْ ٚ وبضوطزٞبي ٚاليت ٔساضي ٚ ثبٚض ٘ؿجت ثٝ ٘ٓب -19/2/5/2

 .آٖ  ٚيػٜ

 : . تٛا٘بيي3/5/2

  ؛پيكطفت وكٛضٞبي  ٚ ظيط ؾبذت ٞبي ّٔي تٛا٘بيي  -1/3/5/2
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 ؛زيٙي ٚ ّٔي ا٘مالثي، ٞبي  فساوبضي زض ضاٜ آضٔبٖ ايخبض ٚ  پيكيٙٝ -2/3/5/2

 ؛رٛا٘ي رٕٗيت  -3/3/5/2

ٞبي ٘ٛيٗ ٚ تٕبيُ ثٝ  بٚضياؾتمجبَ اظ ّْٖٛ رسيس ٚ فّٙ تٛؾٗٝ ٚ -4/3/5/2

 ؛بٚضيؾُح ّٖٕي ٚ فّٙ اضتمبء

 ؛ٖاللٝ ثٝ ضلبثت ثب رٛإٔ پيكطفتٝ  -5/3/5/2

 ؛٘ػاز پطؾتب٘ٝ احؿبؾبتٚحست فطٍٞٙي ٚ زيٙي ٚ ٘ساقتٗ   -6/3/5/2

ٕ٘ٙسي آٖ اٚ تٛ ٞبي زيٙي ٚ تبضيري ؾٙت ٌؿتطزٌي ٚ غٙبي  -7/3/5/2

  ؛ثطاي حفّ ٞٛيت ّٔي ٔتطثيبٖ

ؾٛ ثب اٞساف  تطثيتي، فطٍٞٙي ٚ ٔصٞجي ٞٓ ٔؤؾؿبتٔطاوع ٚ   -8/3/5/2

ٞبي  ثطزاضي اظ آٖ ثطاي ٔكبضوت زض ثط٘بٔٝ تطثيتي ٚ أىبٖ ثٟطٜ

 ؛زضؾي ٚ تطثيتي

ٞب ثٝ ٚيٗيت تطثيتي ٚ  ذب٘ٛازٜ  حؿبؾيت ٚ ٖاللٝ ٘ؿجي افعايف  -9/3/5/2

 .ٞب زضؾي فطظ٘ساٖ ٚ وٕه ثٝ آٖ

 يابي بٍ اَداف كلي( ابل اوتظار دستاَداف تفصيلي )سطح ق -6/2

اي زض  تحهيالت ٔسضؾٝ  ؾبِٝ 13  ز ٔتطثيبٖ زض َي زٚضٜضٚ ا٘تٓبض ٔي 

ٔصوٛض زض اٍِٛي   ٌب٘ٝ پٙذيه اظ ٖٙبنط اٞساف وّي ٞط   ظٔيٙٝ

 ٞبي ظيط زؾت يبثٙس: ٌصاضي، زض حس ضقس ٚ تٛاٖ ذٛز ثٝ نالحيت ٞسف

 :ٚضظي  تؼمُ، تفىط ٚ ا٘سيكٝ -1/6/2

ٖٙبنط ٞٛيت  ٞب ٚ ٞب، ْطفيت ٘يبظٞب، تٛإ٘ٙسي تٛرٝ ثٝ -1/1/6/2

 ؛زض آٖ تأُٔذٛيف ٚ  ٔتٗبِي

 ٚ تفىطيٙس ٞبي فطا بيي زض ا٘ٛأ تفىط، ٟٔبضتتٛا٘ -2/1/6/2

 ؛يبزٌيطي ٔبزاْ إِٗط

تفىط زض نفبت ٚ آيبت ذساٚ٘س ٔتٗبَ ٚ ٔٗبضف اِٟي ٚ  -3/1/6/2

   ؛ٞبي َجيٗت زضن ظيجبيي

، ُٔٙمي ٚ ٘مبزا٘ٝ ثب ٔؿبئُ ٚ ٖمال٘يثطذٛضز  -4/1/6/2

 ؛ٞبي ٔتٙٛٔ ظ٘سٌي ٔٛلٗيت

اضظيبثي ؾجه ظ٘سٌي ا٘تربة قسٜ ٚ ثهيطت ٘ؿجت ثٝ   -5/1/6/2

 .پيبٔسٞبي آٖ٘تبيذ ٚ  آحبض،
 ايٕبٖ ٚ ثبٚض: -2/6/2

 ؛، ٲٗبز ٸ حيبت ربٸزاٶٻايٳبٴ آ٪بټبٶٻ ثٻ ٲجسأ -1/2/6/2

 ،، حىٕت، ٖساِت، لسضتذساٚ٘س ايٳبٴ ثٻ ٸحساٶيت -2/2/6/2

حًٛض ٚ حبوٕيت ُّٔمٝ ذبِك يىتب ٚ ُِف اٚ ٘ؿجت ثٝ 

 ؛ا٘ؿبٖ
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  ائٕٝيٕبٖ ثٝ لطآٖ، پيبٔجط ذبتٓ  ٚ ٚ اايٕبٖ ثٝ غيت  -3/2/6/2

ٞب زض ٞسايت ٚ  ثسيُ آٖ ٚ ٘مف ثي السالمعليهمٔٗهٛٔيٗ 

 ؛ضؾتٍبضي ثكط
ٖٙٛاٖ تٟٙب ٔىتت ربٕٔ ٚ ايٕبٖ ثٝ اؾالْ ٚ ٘ٓبٔبت آٖ ثٝ  -4/2/6/2

 ؛ٔس ثطاي ايزبز ثؿتط فالح ٚ وٕبَوبضا

  ؛وطأت اٚ ٚ ا٘ؿبٖ ايٕبٖ ثٝ ٞٛيت اِٟي  -5/2/6/2

ٚ  ٔٙسي آٖ لبٖ٘ٛايٕبٖ ثٝ اضظـ ٚ ٞسفٕٙسي ذّمت ٚ  -6/2/6/2

ٞبي رٟبٖ آفطيٙف ثٝ ٖٙٛاٖ ٔٓبٞط فُٗ  ثبٚض ثٝ ظيجبيي

 ؛ٚ رٕبَ ذساٚ٘س

ٞبي ّٔي ٚ فطزي ثطاي پيكطفت ٚ  ثبٚض ثٝ تٛإ٘ٙسي  -7/2/6/2

 .تٗبِي ذٛز ٚ ربٔٗٝ
 :ٔؼطفت  ٚػّٓ  -3/6/2

  ؛ٞب ٚ ٞٛيت ذٛيكتٗ ٔٗطفت ٘فؽ ٚ آٌبٞي ثٝ ْطفيت -1/3/6/2

ٚ  اِٟي ٚ آيبت بت ٚ افٗبَنف تٗبِي ٚ حكٔٗطفت ثٝ  -2/3/6/2

 ؛ٔٗبضف زيٙي ٚ ٔٙبثٕ آٖ

                                            
 ٓٞ ٞبي زيٙي انَٛ زٚاظزٞٓ ٚ ؾيعزٞٓ لبٖ٘ٛ  َٚٙبٖ ٔؿّٕبٖ اُٞ ؾٙت ٚ پيطٚاٖ الّيت زض ٔٛضز

 قٛز. اؾبؾي ضٖبيت ٔي

ي ب ٚ ٘يبظٞبي ظيؿتي، ضٚا٘ي ٚ ضٚحٞ زضن ٚيػٌي  -3/3/6/2

 ؛ٞب آٖ ٚ تالـ ثطاي اضتمبءذٛيكتٗ 

ثهيطت ٘ؿجت ثٝ ربيٍبٜ ٚ ضؾبِت رٟب٘ي ايطاٖ اؾالٔي  -4/3/6/2

 ؛ٚ ٘ٓبْ ٔطزْ ؾبالض زيٙي ٚ زٚؾتبٖ ٚ زقٕٙبٖ آٖ

ٔٗطفت ٚ تؿٍّ ثٝ ظثبٖ ٚ ازثيبت فبضؾي ٚ آقٙبيي ثب  -5/3/6/2

 ؛ظثبٖ ٖطثي ثٝ ٖٙٛاٖ ظثبٖ زيٗ ٚ يه ظثبٖ ذبضري

ٞب، حمٛق ٚ ْٚبيف افطاز ٚ إٞيت  زضن ضٚاثٍ، ٘مف -6/3/6/2

 ؛ٞب زض ظ٘سٌي ارتٕبٖي آٖ

ٔٗطفت ٘ؿجت ثٝ ٌصقتٝ ٚ حبَ رٛإٔ ثكطي ثٝ ٚيػٜ  -7/3/6/2

 ؛فطًٞٙ ٚ تٕسٖ اؾالْ ٚ ايطاٖ

ٞب، ضٚيسازٞب ٚ لٛا٘يٗ رٟبٖ آفطيٙف زض  زضن پسيسٜ -8/3/6/2

لّٕطٚٞبي ّْٖٛ ا٘ؿب٘ي، ّْٖٛ تزطثي ٚ ّْٖٛ زيٙي ٚ 

ثطزاضي  ٞب ٚ ثٟطٜ چٍٍٛ٘ي ثطلطاضي اضتجبٌ ا٘ؿبٖ ثب آٖ

 .ٞب ثٟيٙٝ اظ آٖ
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 :ٔزبٞست   ٚتالـ  ػُٕ، وبض، -4/6/2

اي ٚ  حطفٝٞبي ّٖٕي، ٞٙطي، ٚضظقي،  فٗبِيت زض ٖطنٝ -1/4/6/2

ٌيطي آٌبٞب٘ٝ  ثٟساقت ٚ ؾالٔت فطزي ٚ ٔحيُي ٚ ثٟطٜ

 ٞب؛ ٞبي ايٗ ٖطنٝ اظ يبفتٝ

ٌيطي اظ آيبت لطآٖ ٚ اِتعاْ ّٖٕي  لطائت، زضن ٚ ثٟطٜ -2/4/6/2

 ؛ٞبي آٖ ثٝ آٔٛظٜ

  ؛ٞبي ظ٘سٌي وؿت آزاة ٚ ٟٔبضتتٛإ٘ٙس زض وبضثطز  -3/4/6/2

زض حيبت  پصيطي ٚ ٔؿئِٛيت ٔكبضوت ٔؤحط ٚ ؾبظ٘سٜ  -4/4/5/2

 ؛ٚ پبؾساضي اظ ٞٛيت ّٔي ارتٕبٖي ٚ ؾيبؾي 

ٞبي ّٖٕي، ُٔبِٗبتي ٚ پػٚٞكي ثب  زض فٗبِيت تٛإ٘ٙس -5/4/6/2

 ؛ٚ ثٝ نٛضت ٌطٚٞي ٍ٘طا٘ٝ ضٚيىطز آيٙسٜ

ٚارجبت ٚ تطن   عاْ ثٝ ا٘زبْ آٌبٞب٘ٝ ٚ ٔؤٔٙب٘ٝاِت -6/4/6/2

 ؛ٔحطٔبت

 وبض ٚ اَالٖبت ٚ اضتجبَبت زضوبضٌيطي فٙبٚضي  ثٝ -7/4/6/2

 ؛ظ٘سٌي

فٗبَ ٚ آٔبزٜ ثطاي وبض ٚ وبضآفطيٙي ٚ ثطذٛضزاض اظ  -8/4/6/2

ٞبي پبيٝ ثطاي ؾبظٔب٘سٞي ٞٛيت  ٞب ٚ ٟٔبضت ٍ٘طـ

 ؛اي ذٛز ثٝ نٛضت ِٔٛس حطفٝ

يبثي ثٝ ٞٛيت يىپبضچٝ زض  تالـ پيٛؾتٝ رٟت زؾت -9/4/6/2

اؾبؼ ٔٗيبضٞبي  اثٗبز ّٔي، زيٙي، ا٘مالثي ٚ ا٘ؿب٘ي ذٛز ثط

 ؛اؾالٔي

ٞبي َجيٗي  حفّ ٚ تٗبِي ٔيطاث فطٍٞٙي ٚ ؾطٔبيٝ -10/4/6/2

 .ايطاٖ ٚ رٟبٖ
 :ّٔىبت ٘فؿب٘ي( )تعويٝ، ػبعفٝ ٚاذالق  -5/6/2

 يٞب ؾبظي اضظـ قٙبذت ٚ زضٚ٘يزٚؾتي ٔتٗبِي ٚ ذٛز -1/5/6/2

نسق، نجط، احؿبٖ ٚ ضأفت، حؿٗ ذّك،  :اذاللي ٔب٘ٙس

زض  ٞب ضٖبيت آٖٚ  …زاضي، ضيب،  قزبٖت، ذٛيكتٗ

 ؛تٗبُٔ ثب زيٍطاٖ

 ،ضيعي ثطاي ذٛزپبيي، ذٛزپباليي ٚ ذٛزؾبظي ثط٘بٔٝ -2/5/6/2

ٞب ٚ فًبئُ اذاللي ٚ پطٞيع اظ ضشائُ زض  ضٖبيت اضظـ

تٕبْ قئٖٛ ظ٘سٌي فطزي ٚ ارتٕبٖي ٚ تحىيٓ قرهيت 

 ؛اذاللي ذٛز
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ٚ  خليفة هللاٞب ثٝ ٖٙٛاٖ  اضظـ لبئُ قسٖ ثطاي ا٘ؿبٖ -3/5/6/2

 ؛اِٟي  حبنُ ٘فرٝ

وبض ٚ ٔٗبـ حالَ ٚ زاقتٗ  اضظـ لبئُ قسٖ ثطاي -4/5/6/2

 ؛تالـ ٔؿتٕط ٚ ٔجبضظٜ ثب ثيىبضٌي ٚ ثُبِت  ضٚحيٝ

ُٔبِٗٝ ٚ پػٚٞف، يبزٌيطي ٔؿتٕط ٚ  زا٘ؿتٗاضظقٕٙس  -5/5/6/2

 ؛ٌيطيزإِٗط ٚ ذٛزيب ٔبزاْ

تمسْ ثركيسٖ ثٝ ٔٙبفٕ ّٔي ثط ٔٙبفٕ ٌطٚٞي ٚ تمسْ  -6/5/6/2

ثركيسٖ ثٝ ٔٙبفٕ رٕٗي ثط ٔٙبفٕ فطزي ٚ فساوبضي ٚ اظ 

 ؛ٞبي ّٔي ذٛزٌصقتٍي ثطاي ربٔٗٝ ٚ آضٔبٖ

ٔحيٍ ظيؿت ٚ تٗبُٔ ٖبَفي ٚ  اضظقٕٙس زا٘ؿتٗ -7/5/6/2

 ؛ٔٗٙٛي ثب آٖ

تفبزٜ اظ ّٖٓ ٞبي اذاللي زض اؾ اِتعاْ ثٝ انَٛ ٚ اضظـ -8/5/6/2

 .بٚضيٚ فّٙ

 

 

 

 

 َاي تحصيلي: ديرٌ اَداف تفصيلي -7/2

زضؾي ٚ  ٞبي ضيعاٖ ٚ تِٛيسوٙٙسٌبٖ ٔحتٛاي ثط٘بٔٝ يبثي ثط٘بٔٝ ثطاي زؾت

ٚ ٔٙؿزٓ ٚ ثط  يبفتٝ  ٔبٖظاي ؾب ٌٛ٘ٝ ٞب ثٝ اف تفهيّي زٚضٜتطثيتي ثٝ اٞس

 ايٗ اٞساف ثطاي، ٞبي ٔتطثيبٖ ٔجٙبي ٘يبظٞب، تٕبيالت، ا٘تٓبضات ٚ تٛإ٘ٙسي

 :قٛز تٗييٗ ٔي ٞط زٚضٜ

 

 

 

                                            
  تطيٗ ٚرٝ ذٛز  تطيٗ ٚ ثطرؿتٝ اؾت وٝ ثطاي ٞط تٓ اظ اٞساف، آٖ ٞسف زض ٟٔٓقبيبٖ شوط

ٞبي رسَٚ زض تحّيُ اٞساف ثبيس ِحبِ  ذب٘ٝ  تٙيسٜ ٞٓ زض رسَٚ، ربي ٌطفتٝ اؾت ٚ اضتجبٌ ثٝ

 قٛز.
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 پيص دبستاًي  دٍرُ ّاي فعاليتاّذاف تفصيلي  -1/7/2

 َا  عرصٍ                 

 َا(  عرصٍ زير)ي 

 عىاصر اَذاف 

 عىاصر( زير)ي 

 با خَيطتي  رابطِ
 )ضٸح ٸ رؿٱ(

 با خذا  رابطِ
 ءٸ اٸٮيب ءآيبت ت٧ٹيٷي، تكطيٗي، اٶجيب)نٟبت ذسا، 

 اٮٽي(

 ّا( با خلك خذا )سايز اًساى  رابطِ
 زٸؾتبٴ، ټٳؿبي٫بٴ، ٲحٯٻ، قٽط، اؾتبٴ ٸ رٽبٴ( )ذبٶٹازٺ،

 با خلمت   رابطِ
]َجيٗت )ظٲيٵ، آة، ًٞب، 

 ءٲحيٍ ظيؿت ٸ ...( ٸ ٲبٸضا

َجيٗت )حيبت اثسي، رٽبٴ 

 [ …آذطت، ٲالئ٧ٻ ٸ 

 ٍرسي اًذيطِتعمل، تفكز ٍ 
اؾتٷجبٌ / تزعيٻ  / اؾتسال٬ / تأٲ٭)

ٸ تحٯي٭/ تٹرٻ / تسثط / ٶ٣س / 

٦كٝ / زض٤ / ح٧ٳت / 

 ذال٢يت/ پػٸټف(

ٞابي ثاسٖ    * ثط ضٚي ا٘ساْ

 ٖ ٞاب   ذٛز ٚ قٙبذت وابض آ

 وٙس. وٙزىبٚي ٔي

ٚ ا٘ؿبٖ، ٌيبٞبٖ  * زض ٔٛضز آفطيٙٙسٜ ...  ، راب٘ٛضاٖ 

 وٙس. تفىط ٔي
 وٙس. ثب يىسيٍط تفىط ٔي* زض ٔٛضز تفبٚت وٛزوبٖ 

* زض ٔاااٛضز ٔحااايظ  

ٞابي   پيطأٖٛ ٚ پسيسٜ

ذّماااات وٙزىاااابٚي 

 وٙس. ٔي

 ايواى ٍ باٍر 
)پصيطـ / تٗجس / اٮتعاٰ 

 ٢ٯجي(

* ذااٛز ضا ٔرّااٛق ذااسا ٚ 

 زا٘س. ٘يبظٔٙس وٕه اٚ ٔي

 * ايٕبٖ ثٝ ذساٚ٘س ٔتؼبَ ذبِك رٟبٖ ٚ يىتبيي اٚ 

  )ع(اعٟبض  * ايٕبٖ ثٝ ٟٔطثب٘ي پيبٔجط ذسا ٚ ائٕٝ

 *ايٕبٖ ثٝ لطآٖ وتبة آؾٕب٘ي ٔؿّٕب٘بٖ 

 )ع(اعٟبض  ؾت زاقتٗ ذساٚ٘س، پيبٔجط ٚ ائٕٝ*زٚ

  ٗ ٚ٘اس زٚؾات وٛزوابٖ ٚ    واٝ ذسا  *ايٕبٖ ثاٝ ايا

 .ٔحبفظ آٖ ٞبؾت

 *وٕه ذٛاؾتٗ اظ ذساٚ٘س ٔتؼبَ زض ٕٞٝ حبَ

وٙس واٝ   زا٘س ٚ ثبٚض ٔي ٞب ضا ٔرّٛق ذساٚ٘س ٔي ا٘ؿبٖ  * ٕٞٝ

  .آظاض زيٍطاٖ ضا زٚؾت ٘ساضزذساٚ٘س اشيت ٚ 

ٌصاض ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ ضا زٚؾات   * أبْ ذٕيٙي )ضٜ( پبيٝ

 زاضز.

* رٟبٖ ضا ٔرّٛق ذسا 

زا٘س ٚ ثبٚض زاضز وٝ  ٔي

وؿي رع ذساٚ٘س لابزض  

  .ثٝ ذّك رٟبٖ ٘يؿت

 علن
)٦ؿت ٲٗطٞت قٷبذت / 

 ثهيطت / آ٪بټي(

* زض ٔااااٛضز قااااٙبذت  

ٞاااابي ذااااٛز  ٚيػٌااااي

 وٙس. وٙزىبٚي ٔي

ٞااب ٚ  * زض ٔااٛضز تفاابٚت 

ٞبي ذاٛز ثاب ؾابيط     قجبٞت

 وٙس. وٛزوبٖ ؾؤاَ ٔي

*ذساٚ٘ااس ضا ذاابِك رٟاابٖ ثكٙبؾااس ٚ ثااب ثطذااي  

 .زؾتٛضات ذساٚ٘س زض لطآٖ آقٙب قٛز

 ضا ثكٙبؾس. )ع(اعٟبض * پيبٔجط اؾالْ ٚ ائٕٝ

ؾبزٜ اي اظ لطآٖ، ظ٘سٌي پيابٔجط   ٞبي زاؾتب٘ي* ثب 

 .)ع( آقٙب قٛزاعٟبض  ٚ ائٕٝ

 .اظ ايبْ ٚ ٔىبٖ ٞبي ٔمسؼ آقٙبؾت ذي*ثب ثط

س ٚ ٔمهاٛز آ٘ابٖ ضا زضن   زٞا  *ثٝ ؾرٗ زيٍطاٖ ٌٛـ ٔاي 

 .وٙس ٔي

 .قٙبؾس تطٞب ضا ٔي اضتجبط ثب ٚاِسيٗ ٚ ثعضي  ٘حٜٛ* 

* لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ٔٛراٛز زض ذب٘اٝ ٚ وٛزوؿاتبٖ ضا زضن    

 وٙس. ٔي

* ثطذي اظ ٟ٘بزٞبي ارتٕبػي ٚ زيٙاي )ٔسضؾاٝ ٚ ٔؿازس( ضا    

 قٙبؾس. ٔي

 .پبيٝ ٚ اؾبؾي ظثبٖ فبضؾي آقٙبؾت * ثب ٚاغٌبٖ

 .زا٘س ػّْٛ تزطثي ضا ٔي  *ثطذي اظ ٔفبٞيٓ ؾبزٜ

 .*ثب ثطذي اظ اقؼبض ؾبزٜ آقٙبؾت

 .وٙس ٔفبٞيٓ ؾبزٜ ضيبضي ضا زضن ٔي* ثطذي اظ 

ذغااطات ٔٛرااٛز زض *

ذب٘اااااٝ ٚ ٔحااااايظ  

وٛزوؿااااااااااتبٖ ضا 

 قٙبؾس. ٔي

ٞابي   * ثطذي اظ پسيسٜ

ذّماااات زض ٔحاااايظ 

 قٙبؾس. اعطاف ضا ٔي
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 پيص دبستاًي  دٍرُ ّاي فعاليتاّذاف تفصيلي    اداهِ

 َا  عرصٍ                 

 َا(  عرصٍ زير)ي 

 عىاصر اَذاف 

 عىاصر( زير)ي 

 با خَيطتي  رابطِ
 )ضٸح ٸ رؿٱ(

 با خذا  رابطِ
 ء)نٟبت ذسا، آيبت ت٧ٹيٷي، تكطيٗي، اٶجيب

 اٮٽي( ءٸ اٸٮيب

 ّا( با خلك خذا )سايز اًساى  رابطِ
 ، ټٳؿبي٫بٴ، ٲحٯٻ، قٽط، اؾتبٴ ٸ رٽبٴ( زٸؾتبٴ ، )ذبٶٹازٺ

 با خلمت   رابطِ
]َجيٗت )ظٲيٵ، آة، ًٞب، 

 ءٲحيٍ ظيؿت ٸ ...( ٸ ٲبٸضا

َجيٗت )حيبت اثسي، رٽبٴ 

 [ …آذطت، ٲالئ٧ٻ ٸ 

 عول 
)٦بض / تالـ /  

اَبٖت / ٖجبزت /  

ٲزبټست / 

٦بضآٞطيٷي / ٲٽبضت ٸ 

…) 

ٖ ٚ ِجبؼ * آزاة ٘ظبفت ، ذٛضزٖ ٚ آقبٔيس

 .وٙس پٛقيسٖ ضا ضػبيت ٔيَ

ٜ   * ٘حااٜٛ   چيااسٖ ٚؾاابيُ قرهااي ٚ قاايٛ

زٞاس. ٚؾابيُ    ٍٟ٘ساضي آٖ ٞب ضا ٘كابٖ ٔاي  

چيٙاس ٚ اظ آٖ   قرهي ذٛز ضا زضؾات ٔاي  

 وٙس. ٍٟ٘ساضي ٔي

 ٚضظي زؾات *ثب اقيب، ٔٛاز ٚ اثعاضٞبي ؾبزٜ 

وٙااس ٚ اظ ذااٛز ذاللياات شٞٙااي ٘كاابٖ  ٔااي

  .زٞس ٔي

 زٞس. ضا ا٘زبْ ٔي ٚضظقي * حطوبت ؾبزٜ

ٞااب ٚ  * ثااٝ ارااطاي ؾااطٚزٞب، قااٙيسٖ لهااٝ

ٞاابي ٔحّااي اظ ذااٛز ػاللااٝ ٘كاابٖ   ٕ٘اابيف

 زٞس. ٔي

حٕاس ٚ تٛحياس ضا اظ حفاظ     ٞبي *ؾٛضٜ

 .ذٛا٘س ٔي

 ذٛا٘س . ٔي *اشوبض ٕ٘بظ ضا اظ حفظ

اعٟبض)ع( اظ ذاٛز    *ثٝ پيبٔجط اؾالْ ٚ ائٕٝ

 .زٞس ػاللٝ ٘كبٖ ٔي

 .ٌصاضز * ثٝ لطآٖ احتطاْ ٔي

، ٔطثي، وٛزوبٖ ٕٞؿابَ ٚ افاطز ثعضٌؿابَ ؾاالْ     * ثٝ پسض، ٔبزض

 وٙس. ٔي

 وٙس. ٚ ؾبَ ثٝ ٟٔطثب٘ي ضفتبض ٔي * ثب زٚؾتبٖ ٞٓ ؾّٗ

 .ظ اقؼبض ؾبزٜ ضا اظ حفظ ٔي ذٛا٘س* ثطذي ا

 وٙس. ثٝ زٚؾتبٖ ذٛز زض والؼ وٕه ٔي* 

 وٙس. ٞبي ذٛز ضا زض حضٛض زيٍطاٖ ثيبٖ ٔي ٞب ٚ ذٛاؾتٝ * ا٘سيكٝ

ٔحيظ ظ٘سٌي ذاٛز  * 

 زاضز. ضا پبويعٜ ٍ٘ٝ ٔي

  اخالق

)تع٦يٻ/ ٖبَٟٻ /  

 ٲٯ٧بت ٶٟؿبٶي( 

ْ    * وبض ذٛة ضا اظ ثس ٔي  قٙبؾاس ٚ ثاٝ ا٘زاب

 . زٞس وبضٞبي ذٛة اظ ذٛز ضغجت ٘كبٖ ٔي

 ضا زٚؾت زاقتٝ ثبقس.* ذٛز 

ؾتي ذسا * ذساٚ٘س ضا زٚؾت زاضز  ٚ زٚ

 .زٞس ضا زض ضفتبض ٘كبٖ ٔي

 . وٙس ذٛز ثب احتطاْ ثطذٛضز ٔي  * ثٝ اػضبي ذب٘ٛازٜ

 .سوٙ * ثٝ ٘هيحت پسض ٚ ٔبزض ٌٛـ ٔي

 .وٙس طثي ذٛز ثب احتطاْ ثطذٛضز ٔي* ثب ٔ

 .وٙس ػٛا وطزٖ ثب زيٍطاٖ پطٞيع ٔي*اظ ز

ض نٛضت احتيابد اظ  ثٝ زيٍطاٖ زؾت ٕ٘ي ظ٘س ٚ ز * ثٝ اقيب ٔتؼّك

 ٌيطز. آٖ ٞب اربظٜ ٔي

 ٌيطز.  * اظ عطيك ٌفت ٚ ٌٛ ثب زيٍطاٖ حك ذٛز ضا ٔي

* اظ ٌيبٞاابٖ ٔطالجاات  

 وٙس.  ٔي

ٖ * اظ اشياات رااب٘ٛضا 

 .وٙس پطٞيع ٔي
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 ابتذايي  دٍرُ ي درسي ٍ تزبيتيّا  بزًاهِاّذاف تفصيلي  -2/7/2
 َا  عرصٍ                 

 َا( عرصٍ زير)ي 

 

  

 عىاصر اَذاف 

 عىاصر( زير)ي 

 با خَيطتي  ابطِر
 )ضٸح ٸ رؿٱ(

 با خذا  رابطِ
 ء)نٟبت ذسا، آيبت ت٧ٹيٷي، تكطيٗي، اٶجيب

 اٮٽي( ءٸ اٸٮيب

 ّا( با خلك خذا )سايز اًساى  رابطِ
 زٸؾتبٴ، ټٳؿبي٫بٴ، ٲحٯٻ، قٽط، اؾتبٴ ٸ رٽبٴ( )ذبٶٹازٺ،

 با خلمت   رابطِ
]َجيٗت )ظٲيٵ، آة، ًٞب، 

 ءٲحيٍ ظيؿت ٸ ...( ٸ ٲبٸضا

َجيٗت )حيبت اثسي، رٽبٴ 

 [ …آذطت، ٲالئ٧ٻ ٸ 

تعمل، تفكز ٍ 

 ٍرسي اًذيطِ

 / اؾتسال٬ / تأٲ٭)

اؾتٷجبٌ / تزعيٻ ٸ 

تحٯي٭/ تٹرٻ / تسثط / 

ٶ٣س / ٦كٝ / زض٤ / 

ح٧ٳت / ذال٢يت/ 

 پػٸټف(

فىط: )ٔفْٟٛ ؾابظي  ٞبي ت * وؿت ٟٔبضت

ذّماات، زضن ضٚاثااظ،   ٞاابي پسيااسٜ

ثٙسي، حسؼ ظزٖ، ترٕايٗ، پايف    عجمٝ

، ثيٙااي ٔكاابٞسٜ، ٌااطزآٚضي اعالػاابت 

 اؾتسالَ ٚ حُ ٔؿئّٝ( 

تفىااط ذااالق ٚ  ٞاابي ٟٔاابضت* وؿاات 

 ا٘تمبزي 

 * تكريم وبض زضؾت اظ ٘بزضؾت 

*تفىط زض ذّمت رٟبٖ ٚ لسضت ٚ نافبت  

 ذساٚ٘س  

 اظ حٛازث ضٚظٔطٜ )ذٛة يب ثس(  ٌيطي ٘تيزٝ* 

 تطٞب * تٛرٝ ثٝ پٙس ٚ ا٘سضظ ٚاِسيٗ ٚ ثعضي

* وٙزىااااااااابٚضي ٚ 

ا٘سيكاايسٖ زض ذّماات   

 ذساٚ٘س

ٞاابي  ظيجاابيي زضن* 

 رٟبٖ آفطيٙف

 ٜ ٞابي   * تفىط زض پسياس

ذّماات ٚ اؾااطاض رٟاابٖ 

 آفطيٙف

 ايواى ٍ باٍر 
)پصيطـ / تٗجس / 

 اٮتعاٰ ٢ٯجي(

زض ذهاٛل ٘يبظٞابي ػابعفي ٚ     تأُٔ* 

 تأٔيٗٔؼٙٛي ذٛيكتٗ ٚ تالـ زض رٟت 

ايٗ ٘يبظٞب اظ عطيك ذسا پطؾتي ٚ اػٕبَ 

 ٘يه 

ٝ * ايٕاابٖ ثااٝ ذساٚ٘ااس     ، پياابٔجط ٚ ائٕاا

   )ع(اعٟبض

، *ايٕاابٖ ثااٝ ػاابِٓ غياات )ثٟكاات، زٚظخ

 حؿبة ٚ وتبة(

ٖ ٖ وتبة آؾا آ* ثبٚض ثٝ لط ، ٕب٘ي ٔؿإّب٘ب

 لطائت لطآٖ ٚ تؼٕك زض آيبت لطآٖ

  ٝ   * زٚؾااتي ثااب ذساٚ٘ااس، پياابٔجط ٚ ائٕاا

 )ع(اعٟبض

* قٙبذت اناَٛ ٚ فاطٚع زياٗ ٚ زضن    

 ضطٚضت اعبػت اظ زؾتٛضات ذساٚ٘س 

 ٞب ػاللٝ ثٝ ٚاِسيٗ ٚ احتطاْ ٌصاقتٗ ٚ ٘يىي ثٝ آٖ *

* زٚؾتي ثب ذّك ذسا ٚ ٔميس ثٛزٖ ثٝ ضػبيت حمٛق زٚؾاتبٖ  

 ٞب ٚ ٕٞىالؾي

ٟ ٚ  ثطاي ٔزبٞساٖ ضاٜ ذاسا  ٌصاضي اضظـ* ي واٝ ثاٝ   ٘سايقا

 ا٘س  ذبعط اؾالْ ٚ ايطاٖ ربٖ ذٛز ضا اظ زؾت زازٜ

 ٔمبْ ا٘ؿبٖ ثٛزٖٕٙس *ثبٚض ثٝ اضظق

* ثبٚض ثٝ ٞسفساض ثٛزٖ 

 رٟبٖ ٞؿتي

* ثبٚض ثٝ نيطٚضت ػابِٓ  

ٞؿتي زض رٟت ذساٚ٘س 

 ٔتؼبَ

* ثبٚض ثٝ ٘مف ػبِٓ غيت 

زض ٘ظاابضت ثااط ػّٕىااطز 

ا٘ؿبٖ ٚ تاأحيطات آٖ زض  

 ظ٘سٌي ا٘ؿبٖ
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 ابتذايي  دٍرُ درسي ٍ تزبيتيي  ّا بزًاهِاّذاف تفصيلي   اداهِ

 َا  عرصٍ                 

 َا( عرصٍ زير)ي 

  

 عىاصر اَذاف 

 عىاصر( زير)ي 

 با خَيطتي  رابطِ
 )ضٸح ٸ رؿٱ(

 با خذا  رابطِ
 ءٸ اٸٮيب ء)نٟبت ذسا، آيبت ت٧ٹيٷي، تكطيٗي، اٶجيب

 اٮٽي(

 ّا( با خلك خذا )سايز اًساى  رابطِ
 زٸؾتبٴ، ټٳؿبي٫بٴ، ٲحٯٻ، قٽط، اؾتبٴ ٸ رٽبٴ( )ذبٶٹازٺ،

 با خلمت   رابطِ
]َجيٗت )ظٲيٵ، آة، ًٞب، 

 ءٲحيٍ ظيؿت ٸ ...( ٸ ٲبٸضا

َجيٗت )حيبت اثسي، رٽبٴ 

 [ …آذطت، ٲالئ٧ٻ ٸ 

 علن
)٦ؿت ٲٗطٞت 

قٷبذت / ثهيطت / 

 آ٪بټي(

ٚ  ذٛز* قٙبذت رؿٓ 

واابضوطز ا٘ااساْ ٞااب ٚ  

 ٔطالجت اظ آٖ   ٘حٜٛ

قاااٙبذت ػالياااك ٚ * 

اؾااتؼساز ذااٛيف زض  

 أٛض ٔرتّف

ٚ  )ع(اعٟاابض  ، ائٕااٝاؾااالْ* قااٙبذت ذساٚ٘ااس ، پيبٔجط

  آ٘بٖضطٚضت اعبػت اظ 

* آقٙبيي ثب لطآٖ ٚ تٛا٘بيي زض ضٚذاٛا٘ي آٖ ٚ حفاظ   

 لطآٖ   ثطذي اظ ؾٛضٜ ٞبي ؾبزٜ

 اِٚٛاِؼعْ  ي* آٌبٞي اظ ظ٘سٌي ا٘جيب

 زيٙي   اِٚيٝ * آقٙبيي ثب احىبْ

 *آقٙبيي ثب ثطذي اظ احبزيج ؾبزٜ

ٚ ٘ماف آٖ زض   )ع(* زضن ٔفْٟٛ ٚاليت پيبٔجط ٚ ائٕٝ

 ٞسايت ربٔؼٝ 

* قٙبذت حضطت ٟٔسي )ػذ( ٚ آٌابٞي اظ الاسأبت   

ٞبي رٟبٖ ٚ وٕه ثٝ نّح  آٖ حضطت زض  ٘زبت ّٔت

 رٟب٘ي

 غيجت أبْ ظٔبٖ* زضن ٔفْٟٛ ٚاليت فميٝ زض ػهط 

* آقٙبيي ثب أبْ ذٕيٙي )ضٜ( ثٙيبٍ٘صاض ا٘مالة اؾالٔي  

 ايطاٖ

، افاطاز حاك عّات ٚ ػاساِت     ذسا ء* احتطاْ ثٝ اِٚيب

 ذٛاٜ

* آٌبٞي اظ ظٔبٖ ٞب ٚ ٔىابٖ ٞابي ٔماسؼ )ػبقاٛضا،     

 هي، ػتجبت ػبِيبت(ل، ٔؿزساالٔىٝ، ٔسيٙٝ ثؼخت، غسيط،

 * زا٘ؿتٗ ثطذي اظ ٔؼب٘ي احبزيج ؾبزٜ

 ٘ٛقتٗ ٚ ذٛا٘سٖ ، نحجت وطزٖ ٚ قٙيسٖ(ظثب٘ي ) ٞبي ٟٔبضتؿت * و

 * قٙبذت ضٚاثظ ذٛيكبٚ٘سي ٚ تكريم فطز ٔحطْ اظ ٘بٔحطْ 

 ، ٕٞؿبيٍبٖ ٚ ربٔؼٝ اضتجبط ٔؤحط ثب زيٍطاٖ، ذب٘ٛزٜ ثطلطاضي  * آٌبٞي اظ ٘حٜٛ

 .ض ٔسضؾٝ ٚ ٔطالجت زض ا٘تربة زٚؾت* قٙبذت زٚؾتبٖ ز

 ربٔؼٝ آقٙبيي ثب ٟ٘بزٞبي ازاضٜ وٙٙسٜ  زض ربٔؼٝ ٚ ضؾبٖ ذسٔت* قٙبذت ٟ٘بزي 

ٜ  ، ٕٞؿبيٍبٖ ايطاٖوكٛض ، اؾتبٖ،* قٙبذت ٔحيظ اعطاف، ٔحّٝ، قٟط ظ٘اسٌي    ٚ ٘حاٛ

 .ي وكٛضؾتبٞبٚزض قٟطٞب ٚ ض

* آقٙبيي ثب ظ٘سٌي ثٙيبٍ٘صاض رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٚ ٘ظبْ حىٛٔت اؾالٔي ٚ ؾابيط  

 اٍِٛٞبي ػّٕي، اذاللي ٚ ّٔي

 *آٌبٞي اظ ٌصقتٝ ٔطزْ ايطاٖ زض زٚضاٖ ثبؾتبٖ ٚ حبَ حبضط 

 «(ضٜ«   پطچٓ، ؾطٚز ّٔي، تهٛيط أبْ * آٌبٞي اظ ٕ٘بزٞبي ّٔي )

 * زضن ضطٚضت زفبع اظ وكٛض 

 * قٙبذت الٛاْ ايطا٘ي ٚ زضن ضطٚضت ٕٞجؿتٍي ٔطزْ ايطاٖ ثب يىسيٍط 

 * قٙبذت ثطذي اظ آزاة ٚ ضؾْٛ ايطا٘ي ٚ اؾالٔي ٚ ٔيطاث فطٍٞٙي 

 بٚضي فّٙ  بٚضي ٚ تٛا٘بيي زض ؾبذت ثطذي اظ ٔحهٛالت ؾبزٜ*قٙبذت ٔحهٛالت فّٙ

  ّٔي* قٙبذت ٞٙطٞبي ثٛٔي ٚ 

 * آقٙبيي ثب  ٔكبغُ ٔٛرٛز زض ٔحيظ ظ٘سٌي

 ٞبي ضايذ ٞبي ٔحّي ٚ ٚضظـ *آقٙبيي ثب ثبظي

 ٜ اظ ٔحهٛالت ؾبذت ايطاٖ* ػاللٝ ثٝ اؾتفبز

 ٞب زض وبٞف ٔكىالت ا٘ؿبٖ بٚضي ٚ ثبٚض ثٝ ٘مف آٖ* ػاللٝ ثٝ ػّٓ ٚ فّٙ

ٝ   ٞبي پبيٝ * وؿت ٟٔبضت ٞابي ضيبضاي زض حاُ     ضيبضي ٚ تٛا٘بيي اؾتفبزٜ اظ آٔٛذتا

 ٔؿبئُ ضٚظٔطٜ

* آٌااابٞي اظ ٔحااايظ 

ي اعااااطاف ٚ ارااااعا

 ٔحيظ ظيؿت  ؾبظ٘سٜ

* قاااٙبذت ػٛأاااُ  

ٔحاايظ   آِااٛزٜ وٙٙااسٜ

 ظيؿت 

* زضن پسيااسٜ ٞاابي 

 ذّمت 

* زضن لٛا٘يٗ رٟابٖ  

آفاااطيٙف اظ عطياااك  

 ٔكبٞسٜ زض آحبض ذّمت 

*قٙبذت ظيجبيي ٞابي  

 ذّمت 

* قااٙبذت عجيؼاات ٚ  

 ارعاي آٖ

*تٛرٝ ثٝ ٘ماف ا٘ؿابٖ   

زض حفظ ٚ ياب ترطيات   

 ٔحيظ ظيؿت
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 ابتذايي   دٍرُ ّاي درسي ٍ تزبيتي بزًاهِ تفصيلي اّذاف  اداهِ
 ټب  ٖطنٻ                 

 ټب(  ٖطنٻ ظيط)ٸ 

 

 ٖٷبنط اټساٜ 

 ٖٷبنط( ظيط)ٸ 

 با خَيطتي  رابطِ
 )ضٸح ٸ رؿٱ(

 با خذا  رابطِ
)نٟبت ذسا، آيبت 

 ءت٧ٹيٷي، تكطيٗي، اٶجيب

 اٮٽي( ءٸ اٸٮيب

 ّا( با خلك خذا )سايز اًساى  رابطِ
 زٸؾتبٴ، ټٳؿبي٫بٴ، ٲحٯٻ، قٽط، اؾتبٴ ٸ رٽبٴ( )ذبٶٹازٺ،

 با خلمت   رابطِ
]َجيٗت )ظٲيٵ، آة، ًٞب، ٲحيٍ ظيؿت ٸ ...( ٸ 

َجيٗت )حيبت اثسي، رٽبٴ آذطت، ٲالئ٧ٻ  ءٲبٸضا

 [ …ٸ 

 عول 
)٦بض / تالـ /  

اَبٖت / ٖجبزت /  

ٲزبټست / 

٦بضآٞطيٷي / 

 (…ٲٽبضت ٸ 

ٞابي ٔحّاي ٚ    * تٛا٘بيي زض ارطاي ثبظي

 ٞبي ضايذ  ٚضظـ

 * ٔكبضوت زض وبضٞبي ٌطٚٞي 

 ؾبزٜ يضػبيت ظيجبيي زض ؾبذت اقيب* 

ٞب، ٔٛؾايمي ٚ   * ِصت ثطزٖ اظ اقؼبض، تطا٘ٝ

ؾطٚزٞبي ٔحّي ٚ ّٔي وٝ ثب فغطت اِٟي 

 ا٘ؿب٘ي ؾبظٌبض ثبقس

* تٛا٘بيي زض ؾبذت آحبض ٞٙاطي ؾابزٜ ٚ   

 ثيبٖ ذٛيكتٗ اظ عطيك ٞٙط

 جبط زض وبضٞبض* ضػبيت ٘ظٓ ٚ ا٘

 ٞبي ظ٘سٌي ؾبِٓ * وؿت ٟٔبضت

 غصاٞبي ؾبزٜ  تٟيٝ ٟٔبضت زضوؿت * 

 ذٛيكتٗ   ٟٔبضت زض ازاضٜوؿت * 

 اِؼٕط ٞبي يبزٌيطي ٔبزاْ ٟٔبضت وؿت *

 ٞبي رغطافيبيي ٟٔبضت وؿت *

*ذٛا٘ااسٖ ٕ٘بظٞاابي  

 ٌب٘ٝ پٙذ

*رب٘جااااااااساضي اظ 

ٞاابي زيٙااي ٚ   اضظـ

 ضفتبضٞبي پؿٙسيسٜ 

* ضػبياات حزاابة زض 

 اضتجبط ثب افطاز ٘بٔحطْ

، زٚؾاتبٖ، ٕٞؿابيٍبٖ ٚ افاطاز    * ضػبيت ازة زض ثطذٛضز ثب پاسض، ٔابزض  

 ثعضٌؿبَ

ٞبي ارتٕبػي )ٕٞىبضي ثب زيٍطاٖ، ٔكابضوت زض ا٘زابْ    * وؿت ٟٔبضت

 وبضٞب(

 ٔسضؾٝ ي* احتطاْ ثٝ ٔؼّٓ ٚ اِٚيب

 ٞب ا٘ؿبٖ  * احتطاْ ثٝ حمٛق زيٍطاٖ ٚ ٕٞٝ

 ٞب * احتطاْ ثٝ ٔمطضات ٔسضؾٝ ٚ ربٔؼٝ ٚ ػُٕ ثٝ آٖ

 * زٚؾتي ٚعٗ ٚ زفبع اظ وكٛض

 ي اظ ذسٔبت زيٍطاٖ ٚ احتطاْ ثٝ ذسٔتٍصاضاٖ ربٔؼٝ* لسضزا٘

 * زٚؾتي ثب ٔؿّٕب٘بٖ ٚ ذّك ذسا

 ؾبزٜ  ي* تٛا٘بيي ا٘زبْ وبض ٚ ؾبذت اقيب

 *حٕبيت اظ ٔؿّٕب٘بٖ ٔظّْٛ ٚ ٔطزْ ؾتٕسيسٜ

 ، ػٛاعف ٚ ٞيزب٘بت* تٛا٘بيي زض وٙتطَ غطائع

* تطٚيذ احىابْ زيٙاي ثاط ذٛاؾات قرهاي ٚ ا٘ترابة ٔطراغ تمّياس         

 )زذتطاٖ(

ػيٙااي عجيؼاات ٚ ٔحاايظ    * ٔغبِؼااٝ

 اعطاف

* تالـ زض پبويعٜ ٍٟ٘ساقاتٗ ٔحايظ   

 اعطاف

* تٛرٝ ثٝ ٘مف ا٘ؿبٖ زض حفاظ ٚ ياب   

 ترطيت ٔحيظ ظيؿت

 ػبلال٘ٝ اظ ٔٙبثغ   *تٛرٝ ثٝ اؾتفبزٜ

*زٚؾاات زاقااتٗ عجيؼاات ٌيبٞاابٖ ٚ 

 ٞبي ذّمت رب٘ٛضاٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ

  اخالق

)تع٦يٻ/ ٖبَٟٻ /  

 ٲٯ٧بت ٶٟؿبٶي( 

 * پطٞيع اظ تٙجّي

 * ػاللٝ ثٝ ا٘زبْ وبضٞبي ذٛة

 * ٟٔبضت زض ٘ٝ ٌفتٗ ثٝ وبضٞبي ظقت 

* تاااالـ زض ا٘زااابْ  

وبضٞبي ٘يه ٚ زٚضي 

 اظ ضفتبضٞبي ٘بپؿٙس 

ثطاي  ٌصاضي اضظـ* 

 حيب ٚ ػفت

* زاقتٗ  ضفتبض ذٛة ثب زيٍطاٖ  ٔب٘ٙس ٔحجات ثاٝ زيٍاطاٖ، وٕاه ثاٝ      

ٞبي ٘يبظٔٙس ٚ پطٞيع اظ ٔؿرطٜ وطزٖ زيٍطاٖ، ثسٌٛيي، تٟٕت ظزٖ  ثچٝ

ٌٛيي، ثركايسٖ زيٍاطاٖ، اؾاتفبزٜ اظ وّٕابت ٔحجات آٔياع ٚ        ٚ زضٚؽ

 زٚؾتب٘ٝ زض ثطذٛضز ثب زيٍطاٖ

 ٞبي ٔحّي، ّٔي ٚ اؾالٔي * اضد ٟ٘بزٖ ثٝ آزاة ٚ ؾٙت

، تٛرٝ ثٝ ضاؾاتٍٛيي ٚ حفاظ   * ػصضذٛاٞي اظ ضفتبضٞبي اقتجبٜ ٚ ٘بپؿٙس

 أب٘ت ٚ نجط زض وبضٞب

 ٚ وٛقف ٌصاضي ثطاي وبض * اضظـ

* پبويعٜ ٍٟ٘ساقاتٗ ٔحايظ واالؼ،    

 ٔسضؾٝ ٚ ٔٙعَ

* احؿبؼ ٔؿئِٛيت زض حفظ ٌيبٞبٖ، 

رب٘ٛضاٖ ٚ پبويعٜ ٍٟ٘ساقاتٗ ٔحايظ   

 )آة، ٞٛا، ذبن(

 ٌصاضي ثطاي ػّٓ ٚ زا٘ف * اضظـ
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  اٍل هتَسطِ(  )هزحلِ راٌّوايي   دٍرُ ّاي درسي ٍ تزبيتي بزًاهِ تفصيلي اّذاف -7/2/
 ټب  ٖطنٻ                 

 ټب(  ٖطنٻ ظيط)ٸ 

 

 ٖٷبنط اټساٜ 

 ٖٷبنط( ظيط)ٸ 

 با خَيطتي  رابطِ
 )ضٸح ٸ رؿٱ(

 با خذا  رابطِ
ٸ  ء)نٟبت ذسا، آيبت ت٧ٹيٷي، تكطيٗي، اٶجيب

 اٮٽي( ءاٸٮيب

 ّا( با خلك خذا )سايز اًساى رابطِ
 ټٳؿبي٫بٴ، ٲحٯٻ، قٽط، اؾتبٴ ٸ رٽبٴ(زٸؾتبٴ،  )ذبٶٹازٺ،

 با خلمت   رابطِ
]َجيٗت )ظٲيٵ، آة، ًٞب، ٲحيٍ 

َجيٗت )حيبت  ءظيؿت ٸ ...( ٸ ٲبٸضا

 [ …اثسي، رٽبٴ آذطت، ٲالئ٧ٻ ٸ 

تعمل، تفكز ٍ 

 ٍرسي اًذيطِ

ؾتسال٬/ / اتأٲ٭)

اؾتٷجبٌ/ تزعيٻ ٸ 

تحٯي٭/ تٹرٻ/ تسثط/ 

ٶ٣س/ ٦كٝ/ زض٤/ 

/ ح٧ٳت/ ذال٢يت

 پػٸټف(

ٞاابي تفىااط )زضن ٔفٟااْٛ، زضن  * وؿاات ٟٔاابضت

ثٙااسي، تزعيااٝ ٚ تحّيااُ، اؾااتسالَ،   ضٚاثااظ، عجمااٝ

فىط ذالق ٚ ت ٌيطي، ٔبيف وطزٖ، حُ ٔؿئّٝ، ٘تيزٝآظ

 تفىط ٘مبز(

 ٞبي ذٛيف ٞب ٚ ٔحسٚزيت * تفىط زض تٛا٘بيي

 * تفىط زض ضٚـ زضؾت ظ٘سٌي

 تكريم ذٛة اظ ثس* 

 * تفىط زض ٔٛضز پيبٔس اػٕبَ ٚ ضفتبض

تفىااط زض ناافبت ٚ آياابت ذساٚ٘ااس ٚ     *

 ٞبي رٟبٖ ذّمت ظيجبيي

 ذسا ٚ ػبِٓ غيتٞبي احجبت  ضاٜ*تفىط زض 

 ثطذٛضز ٔٙبؾت ثب زيٍطاٖ  * تفىط زض ٘حٜٛ

* تفىط زض ضذسازٞب ٚ حٛازث ٔطتجظ ثب ظ٘سٌي افاطاز  

 ٞب ٚ ّٔت

 ثس *ػجطت ٌطفتٗ اظ حٛازث ذٛة ٚ

 تطٞب *تٛرٝ ثٝ پٙس ٚ ا٘سضظ ٚاِسيٗ ٚ ثعضي

ٞبي ذّمت  تفىط زض پسيسٜ* 

ٞااب ثااٝ  ٚ ضٚاثااظ ثاايٗ پسيااسٜ

ػٙٛاٖ لٛا٘يٗ ذّمات ٚ آحابض   

 لسضت ذساٚ٘س

 ٝ   * تفىااط زض ذهااٛل ضاثغاا

ا٘ؿاابٖ ثااب عجيؼاات ٚ تااأحيطات 

ٔخجت يب ٔٙفي ا٘ؿبٖ زض ٔحيظ 

 ظيؿت

 ايواى ٍ باٍر 
)پصيطـ / تٗجس / 

 اٮتعاٰ ٢ٯجي(

ذاسا ٚ    ٙسٜ* ايٕبٖ ثٝ ٔرّٛق ثٛزٖ ذٛز ثٝ ػٙٛاٖ ث

 ٘يبظ ٕٞيكٍي ا٘ؿبٖ ثٝ ذساٚ٘س ٔتؼبَ

ذساؾات ٚ    وٝ ا٘ؿبٖ ٔٛرٛز ثطٌعيسٜ ثٝ ايٗ * ايٕبٖ

ثٝ ٕٞيٗ ػّت ثبيس ضفتبضي زضؾت ٚ ٔغابثك ثاب قاأٖ    

 ا٘ؿب٘ي ذٛز زاقتٝ ثبقس.

زض ذهااٛل ٘يبظٞاابي ػاابعفي ٚ ٔؼٙااٛي    تأٔااُ* 

ذٛيكتٗ ٚ تالـ زض رٟت تأٔيٗ ايٗ ٘يبظٞب اظ عطيك 

 ذساپطؾتي ٚ اػٕبَ ٘يه

* ايٕبٖ  ثٝ اؾالْ ثٝ ػٙٛاٖ تٟٙب ضاٜ ؾؼبزت  

 ظ٘سٌي ا٘ؿبٖ

ٚ اِٚيابي   )ع(اعٟبض  * زٚؾتي پيبٔجط ٚ ائٕٝ

 ذسا

 ٝ   * ايٕبٖ ثٝ ذساٚ٘س، ػبِٓ غيت، ا٘جيب ٚ ائٕا

 ٞب زض ؾؼبزت ا٘ؿبٖ ٚ ٘مف آٖ )ع(اعٟبض

ٞابي آؾإب٘ي ٚ    * ايٕبٖ ثٝ ٔؼابز ٚ وتابة  

 فطقتٍبٖ

* ػاللٝ ثٝ لطآٖ وتبة آؾإب٘ي ٔؿإّب٘بٖ،   

 زض آيبت لطآ٘ي تفىطلطائت لطآٖ ٚ 

ثٝ ٘ماف ٚ إٞيات ضٞجاطي     زاقتٗ ثبٚض* 

 زيٙي زض ؾؼبزت ربٔؼٝ

 ٌصاض ا٘مالة اؾالٔي * ػاللٝ ثٝ أبْ ذٕيٙي، پبيٝ

 وٝ ٔؿّٕب٘بٖ رٟبٖ ثب يىسيٍط ثطازض٘س * ثبٚض ثٝ ايٗ

* ايٕبٖ ثٝ ٘مف رٟابز ٚ قاٟبزت زض حفاظ وكاٛض ٚ     

 اػتالي زيٗ

٘يىي ٚ ثسي ثٝ زيٍاطاٖ    وٝ ٘تيزٝ ثٝ  ايٗ زاقتٗ *ثبٚض

 ٌطزز. ثٝ ذٛز ٔب ثطٔي

سا ٚ پيابٔجط زض ٔاٛضز   *پصيطـ ٚ ضػبيت زؾتٛضات ذ

 ، ٕٞؿبيٍبٖ ٚ زٚؾتبٖحمٛق ٚاِسيٗ، ذٛيكبٚ٘ساٖ

ٔٙسي ٘ظابْ   ثٝ ٞسف* ايٕبٖ 

 ذّمت

ثٝ ػبِٓ ذّمت ٚ  زاقتٗ * ثبٚض

ٞبي ٔحيظ عجيؼي ثاٝ   ظيجبيي

ػٙٛاٖ ٔظابٞط فؼاُ ٚ رٕابَ    

 ذساٚ٘س

ثٝ رٟبٖ آذطت  زاقتٗ * ثبٚض

 اثسي ثؼس اظ ٔطي حيبتٚ 
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   اٍل هتَسطِ(  )هزحلِ راٌّوايي   دٍرُ ّاي درسي ٍ تزبيتي بزًاهِ تفصيلي اّذاف  اداهِ
 ټب  ٖطنٻ                 

 ټب(  ٖطنٻ ظيط)ٸ 

 

 ٖٷبنط اټساٜ 

 ٖٷبنط( ظيط)ٸ 

 با خَيطتي  رابطِ
 )ضٸح ٸ رؿٱ(

 با خذا  رابطِ
)نٟبت ذسا، آيبت ت٧ٹيٷي، 

 اٮٽي( ءٸ اٸٮيب ءتكطيٗي، اٶجيب

 ّا( با خلك خذا )سايز اًساى  رابطِ
 زٸؾتبٴ، ټٳؿبي٫بٴ، ٲحٯٻ، قٽط، اؾتبٴ ٸ رٽبٴ( )ذبٶٹازٺ،

 با خلمت   رابطِ
]َجيٗت )ظٲيٵ، آة، ًٞب، ٲحيٍ 

َجيٗت )حيبت  ءظيؿت ٸ ...( ٸ ٲبٸضا

 [ …اثسي، رٽبٴ آذطت، ٲالئ٧ٻ ٸ 

 علن
)٦ؿت ٲٗطٞت 

قٷبذت / ثهيطت 

 / آ٪بټي(

* آٌاابٞي اظ ٘يبظٞاابي 

ظيؿاااااتي ٚ ضٚا٘اااااي 

 ذٛيكتٗ 

ٚ  ٞاب  تٛا٘بيي* قٙبذت 

 اؾتؼسازٞبي ذٛيكتٗ 

* آٌاابٞي اظ حمااٛق ٚ 

 فطزي  ٞبي ٔؿئِٛيت

 ٗ ، *آٌبٞي اظ ٘مف زيا

بٚضي زض حاُ  ػّٓ ٚ فّٙا 

ٔكااااىالت فااااطزي ٚ 

 ارتٕبػي 

* آٌبٞي اظ وابضوطز ٚ  

ٞبي ثاسٖ   ٚظبيف ا٘ساْ

 ٞب ٚ حفظ تٙبؾت آٖ

  

* يبزٌيطي ظثبٖ ػطثي ثٝ ٔٙظٛض 

آقااٙبيي ثااب لااطآٖ، احبزيااج ٚ  

 ٔتٖٛ زيٙي 

* قااٙبذت اٍِٛٞاابي زيٙااي،   

 اذاللي ٚ ػّٕي 

ٖ * آٌبٞي اظ پيبٔسٞبي ٌٙبٞاب 

 زض ثؼس فطزي ٚ ارتٕبػي

 ظ ٔمبنس ٟ٘ضت ا٘جيبء* آٌبٞي ا

اِٟي  ، اِٚيبء)ع(اعٟبض  اِٟي، ائٕٝ

 ػّٕي آ٘بٖ  ٚ ؾيطٜ

* قاااٙبذت ٔطراااغ تمّياااس ٚ  

 ضطٚضت پيطٚي اظ ٔطرغ تمّيس

* آٌاابٞي اظ ٔفٟااْٛ ا٘تظاابض ٚ  

 ظٟٛض حضطت ٟٔسي )ػذ(  فّؿفٝ

* آقااٙبيي ثااب ثٙيبٍ٘ااصاض ا٘مااالة 

 ٜ آٖ   اؾاااالٔي اياااطاٖ ٚ ؾااايط

 ثعضٌٛاض

ٖ  * قٙبذت ظٔبٖ ٞابي   ٞب ٚ ٔىاب

 ٔمسؼ

 

 ايطاٖ ٚ رٛأغ ثكطي زض اثؼبز تبضيري، رغطافيبيي ٚ ارتٕبػي:  *ٔؼطفت ٘ؿجت ثٝ ٌصقتٝ ٚ حبَ ربٔؼٝ

 ذسا ء* آقٙبيي ثب تبضيد نسض اؾالْ ٚ ػاللٝ ثٝ ظ٘سٌي اِٚيب

 * آقٙبيي ثب أبْ ذٕيٙي ٚ ٔجبضظات ؾيبؾي ايكبٖ

 ايطاٖ ٚ اؾالْ ٚ حؿبؾيت زض ثطاثط تجّيغبت* قٙبذت زقٕٙبٖ 

 * قٙبذت ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ ٚ زضن ٔؿئِٛيت زض ثطاثط آٖ 

 ٞبي زيٙي * قٙبذت قٟسا ٚ ٔزبٞساٖ زض حفظ وكٛض ٚ اضظـ

 ٚ ٔكبغُ ٔٛرٛز زض ربٔؼٝ ٞبٝ * قٙبذت حطف

 * قٙبذت ظثبٖ ٚ ازثيبت فبضؾي ٚ يه ظثبٖ ذبضري

 *قٙبذت ٞٙط ٚ آحبض ٞٙطي

 زضن إٞيت وبض ٚ وؿت ضٚظي اظ ضاٜ حالَ ٚ ٘مف آٖ زض ضفبٜ ظ٘سٌي فطزي ٚ ارتٕبػي* 

 * قٙبذت فطايٙس تِٛيس، تٛظيغ ٚ ٔهطف 

 * قٙبذت ٔؿئِٛيت ٞبي ذب٘ٛازٜ ٚ آٌبٞي اظ ٘مف ظٖ ٚ ٔطز زض ربٔؼٝ

 * قٙبذت ٔٙبثغ يبزٌيطي

 * قٙبذت ٟ٘بزٞبي ارتٕبػي ٚ ؾيبؾي زض ربٔؼٝ

 بضري * آقٙبيي ثب يه ظثبٖ ذ

 * آٌبٞي اظ إٞيت ظثبٖ ٚ ازثيبت فبضؾي زض حفظ ٚحست ّٔي ٚ قٙبذت فطًٞٙ ّٔي ٚ اؾالٔي 

 ػّْٛ تزطثي ٚ ضيبضي  * قٙبذت ٔفبٞيٓ پبيٝ

 ػّْٛ ارتٕبػي   * قٙبذت ٔفبٞيٓ پبيٝ

 *ضػبيت اٍِٛي ٔهطف زض ظ٘سٌي

 ، زيٙي ٚ ٞٙطي وكٛض* قٙبذت ثعضٌبٖ ػّٕي

 بٚضي اعالػبت ٚ اضتجبعبتٚ فّٙ ّْٛٞبي وبضثطزي ػ * آٌبٞي اظ رٙجٝ

 ٞب آٖ ثب ؾبيط حىٛٔت  ٚ ٘ظبْ حىٛٔت اؾالٔي  ٚ ٔمبيؿٝ ٔفْٟٛ ٚاليت فميٝ* قٙبذت 

 ٞب ٞب زض ز٘يبي أطٚظ ٚ احطات آٖ ضؾب٘ٝ*آٌبٞي اظ ٘مف 

  ٞب زض ظ٘سٌي ارتٕبػي آٖ* زضن ٘مف ٞب ٚ ٚظبيف افطاز ٚ إٞيت 

 ثيٗ افطاز ٚ رٛأغ ثكطيٞبي رًٙ ٚ ٘عاع زض  * آٌبٞي اظ ضيكٝ

، ضٚياسازٞب  ٞب * زضن پسيسٜ

ٚ لااٛا٘يٗ رٟاابٖ آفااطيٙف ٚ 

چٍااٍٛ٘ي ثطلااطاضي اضتجاابط  

ا٘ؿبٖ ثب ٘ظبْ ذّمت ثٝ ػٙٛاٖ 

 آيبت اِٟي 

ٞبي رٟابٖ   * قٙبذت ظيجبيي

 آفطيٙف

* قٙبذت ٔربعطات ٔحيغي 

 ي ٞبي حفبظت اظ ؾيبضٜ ٚ ضاٜ

 ظٔيٗ 

بٚضي ثط * تٛرٝ ثٝ تأحيطات فّٙ

 ضٚي عجيؼت 

* وؿاات ٔؿاائِٛيت زض ثطاثااط 

 ٔحيظ ظيؿت 

*ثٟطٜ ٌيطي اظ ٔٙبثغ عجيؼاي  

 ثٝ نٛضت نحيح 

ا٘ؿبٖ ٚ ٔحيظ   * زضن ضاثغٝ

 ٚ يىپبضچٍي رٟبٖ ٞؿتي
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 اٍل هتَسطِ(  )هزحلِ راٌّوايي   دٍرُ ّاي درسي ٍ تزبيتي تفصيلي بزًاهِ اّذاف   اداهِ
 ټب  ٖطنٻ                 

 ټب(  ٖطنٻ ظيط)ٸ 

 

 ٖٷبنط اټساٜ 

 ٖٷبنط( ظيط)ٸ 

 با خَيطتي  رابطِ
 )ضٸح ٸ رؿٱ(

 با خذا  رابطِ
)نٟبت ذسا، آيبت ت٧ٹيٷي، تكطيٗي، 

 اٮٽي( ءٸ اٸٮيب ءاٶجيب

 ّا( با خلك خذا )سايز اًساى  رابطِ
 زٸؾتبٴ، ټٳؿبي٫بٴ، ٲحٯٻ، قٽط، اؾتبٴ ٸ رٽبٴ( )ذبٶٹازٺ،

 با خلمت   رابطِ
آة، ًٞب، ٲحيٍ ]َجيٗت )ظٲيٵ، 

َجيٗت )حيبت  ءظيؿت ٸ ...( ٸ ٲبٸضا

 [ …اثسي، رٽبٴ آذطت، ٲالئ٧ٻ ٸ 

 عول 
)٦بض/ تالـ/  

اَبٖت/ ٖجبزت/  

ٲزبټست/ 

/ ٦بضآٞطيٷي

 (…ٲٽبضت ٸ 

 * تؿّظ ثط احؿبؼ ٚ حفظ تؼبزَ

 جبط زض ظ٘سٌي قرهي* ضػبيت ا٘ض

ٞاابي ػّٕااي ٚ ضٚحيااٝ تحميااك ٚ  ٟٔاابضت* وؿاات 

 اوتكبف 

 ٞبي ػّٕي ؾبزٜ  فؼبِيت* تٛا٘بيي ا٘زبْ 

 وتبثرٛا٘ي ٚ ٔغبِؼٝ  تٛرٝ ػّٕي ثٝ* 

* تالـ زض رٟت حفظ ؾالٔت ٚ ثٟساقت فاطزي ٚ  

 ارتٕبػي 

 زض ٌصضا٘سٖ اٚلبت فطاغت ثٝ ٘حٛ زضؾت  * ٟٔبضت

 ٞبي پبيٝ ٚضظقي  ٟٔبضت* وؿت 

 * تٛا٘بيي ا٘زبْ وبضٞبي فطزي ثٝ عٛض ٔؿتمُ 

لال٘اٝ ثاب ٔكاىالت فاطزي ٚ     * ٟٔبضت زض ثطذٛضز ػب

 چبِف ٞبي ظ٘سٌي ضٚظٔطٜ 

 * ذالليت زض ثطذٛضز ثب ٔؿبئُ 

 * ضػبيت اٍِٛي ٔهطف

  اي ٚحطفٝ ٚ فٙي ٞبي پبيٝ ٞٙطي ٟٔبضت* وؿت 

ٞابي اعالػابتي ٚ    فٙابٚضي ٌياطي اظ   ثٟطٜ* تٛا٘بيي 

 اضتجبعي

* اعبػاات اظ زؾااتٛضات ذساٚ٘ااس پياابٔجط ٚ ائٕااٝ 

  )ع(اعٟبض

 ٞبي ذساٚ٘س  ٘ؼٕتثط * قىطٌعاضي زض ثطا

 * ٔتؼٟس قسٖ ثٝ ا٘زبْ وبضٞبي ذٛة 

 * اؾتفبزٜ اظ ػّٓ زض رٟت وؿت ضضبيت ذساٚ٘س

 اِٟي  ء* پيطٚي اظ اِٚيب

 ٌب٘ٝ * ٔميس ثٛزٖ ثٝ ذٛا٘سٖ ٕ٘بظ ٞبي پٙذ

 * رب٘جساضي اظ اضظـ ٞبي اِٟي ٚ زفبع اظ زيٗ 

*لطائت لطآٖ ٚ ثٟطٜ ٌيطي اظ آيبت لطآٖ وطيٓ ٚ 

 ٞبي زيٙي  آٔٛظٜاِتعاْ ػّٕي ثٝ 

 ٞبي ٔصٞجي ثطاي ا٘زبْ ػجبزت * حضٛض زض ٔىبٖ

 * اػتٕبز ثٝ ٘فؽ ٚ تٛوُ ثٝ ذساٚ٘س 

* احؿبؼ ٔؿئِٛيت زض ثطاثاط ذساٚ٘اس ثاٝ ذابعط     

 اػٕبَ

ذابل ؾاٙيٗ    ٝ ػّٕيا  ٝ تفبزٜ اظ ضؾابِ * تٛا٘بيي اؾ

 ٘ٛرٛا٘ي

 حزبة زض اضتجبط ثب افطاز ٘بٔحطْ*ضػبيت 

 ٝ احىاابْ ثااطاي    * ٟٔاابضت زض اؾااتفبزٜ اظ ضؾاابِ

 ٘ٛرٛا٘بٖ

 *تٛا٘بيي ثطلطاضي اضتجبط ٔٙبؾت ثب زيٍطاٖ  

 * اعبػت اظ ٚاِسيٗ ٚ ػُٕ ثٝ ٚظبيف زض ثطاثط پسض، ٔبزض، ٕٞؿبيٍبٖ ٚ زٚؾتبٖ

 * وٕه ثٝ زيٍطاٖ ٚ وٕه ٌطفتٗ اظ زيٍطاٖ ثٝ ٍٞٙبْ ضطٚضت

 * ٔكبضوت زض وبضٞبي ٔفيس رٕؼي  

 * تطريح ٔٙبفغ رٕؼي ثط ٔٙبفغ فطزي  

 *تالـ زض حفظ ٔيطاث فطٍٞٙي  

 * ضػبيت ازة ٚ احتطاْ زض ثطذٛضز ثب زيٍطاٖ  

، زيٙاي ٚ ٞٙاطي   ا اظ ثعضٌابٖ ػّٕاي  * لسضزا٘ي اظ قٟسا ٚ ٔزبٞساٖ ضاٜ ذاس 

 وكٛض

 * زضن ٔؿئِٛيت ٔتمبثُ زِٚت ٚ ّٔت  

 مطضات ٚ ضػبيت آٖ زض ظ٘سٌي قرهي* احتطاْ ثٝ لبٖ٘ٛ ٚ ٔ

 ٔؿّٕب٘بٖ رٟبٖ * احؿبؼ ٔؿئِٛيت زض ثطاثط ايطاٖ ٚ

 * أط ثٝ ٔؼطٚف ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط  

 ٌٛيبٖ ٚ ٔتزبٚظاٖ ثٝ حمٛق ّٔت ٞب * ٔجبضظٜ ثب ظٚض

 * احتطاْ ثٝ حمٛق زيٍطاٖ  

 *حٕبيت اظ ٔؿّٕب٘بٖ ٔظّْٛ ٚ افطاز ؾتٕسيسٜ

ثاٝ   ٞبي ذّمات  پسيسٜ  ٔكبٞسٜ *

 ٔٙظٛض قٙبذت آيبت اِٟي

 ٘ظبْ ذّمت  *ٔغبِؼٝ

زاقااتٗ  *تااالـ زض پاابويعٜ ٍ٘ااٝ

 ٔحيظ ظ٘سٌي  

*پطٞيع اظ ترطيت عجيؼت ٚ ٞسض 

 زازٖ ٔٙبثغ

 *زٚؾت زاقتٗ عجيؼت

 ػبلال٘ٝ اظ ٔٙبثغ    *اؾتفبزٜ

، راااب٘ٛضاٖ ٚ *حفاااظ ٌيبٞااابٖ

   ا٘ساظٞبي عجيؼي چكٓ

  اخالق

/ )تع٦يٻ/ ٖبَٟٻ 

 ٲٯ٧بت ٶٟؿبٶي( 

* تؼٟس ثٝ ا٘زبْ ضفتبضٞابي ذاٛة )ناجط ، ثركاف ،     

 نسالت ٚ ضاؾتٍٛيي( 

 صاضي ثطاي ٔمبْ ٚ ٔٙعِت ا٘ؿبٖ ٌ * اضظـ

 ٌصاضي ثطاي ٔغبِؼٝ ٚ پػٚٞف  * اضظـ

 * وؿت ضٚظي اظ ضاٜ حالَ 

 تالـ ٚ ٔجبضظٜ ثب ثيىبضٌي ٚ ثغبِت   * زاقتٗ ضٚحيٝ

 *اؾتفبزٜ اظ ِجبؼ ٚ پٛقف ٔٙبؾت اؾالٔي ايطا٘ي

* تااالـ زض رٟاات ا٘زاابْ وبضٞاابيي وااٝ  

 ضضبيت ذساٚ٘س زض آٖ اؾت 

*وؿت فضبئُ اذاللي ٔب٘ٙس ضاؾتٍٛيي، ضاظ 

زبػت، ػفاات، پبوااسأٙي، زاقااتٗ، قاا ٍ٘ااٝ 

 ػفٛ، ٌصقت ٚ ايخبض    ، ضٚحيٝأب٘ت زاضي

    ٝ   *اٍِااٛ ٌااطفتٗ اظ ضفتاابض پياابٔجط ٚ ائٕاا

 ٞب  ثٝ ٚاِسيٗ ٚ ٘يىي ثٝ آٖ* احتطاْ 

 اضحبْ ٚ ٘يىي ثٝ ذٛيكبٚ٘ساٖ   *نّٝ

 *احتطاْ ثٝ ٔؼّٓ ٚ ؾبيط وبضوٙبٖ ٔسضؾٝ 

 * ضػبيت حمٛق ٕٞؿبيٍبٖ 

 * فساوبضي زض ضاٜ وكٛض 

 ٌصاضي ثطاي اؾتمالَ، حبوٕيت ٚ يىپبضچٍي ّٔي، زفبع اظ وكٛض  ٚ پيكطفت  * اضظـ

 ٔمسؼ ٔطزْ ايطاٖؾبَ زفبع  8ٌصاضي ٚ لسضزا٘ي اظ  * اضظـ

زض ثطاثاااط  اذاللاااي ٔؿااائِٛيت*

ٔحيظ ظيؿت ٚ تاالـ زض رٟات   

 حفظ ٌيبٞبٖ ٚ رب٘ٛضاٖ
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 *احتطاْ ثٝ افطاز ثعضٌؿبَ ٚ ٌٛـ زازٖ ثٝ ٘هبيح آٖ ٞب  )ع(اعٟبض ؾرت وٛقي ٚ تالـ زض ظ٘سٌي  وؿت ضٚحيٝ*  

 ثٝ حفظ ٚحست ٚ أٙيت ّٔي  إٞيت زازٖ* 

 وٙٙس  ٔطزْ تالـ ٔي *لسضزا٘ي اظ ظحٕبت افطازي وٝ زض وكٛض ثطاي ؾؼبزت

 * تالـ ثطاي وؿت ٔٛفميت ٚ ذٛقحبِي اظ ٔٛفميت زيٍطاٖ
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 ًظزي(  دٍم هتَسطِ  دبيزستاى )هزحلِ  دٍرُ ّاي درسي ٍ تزبيتي تفصيلي بزًاهِ اّذاف  -4/7/2
 ټب  ٖطنٻ                 

 ټب(  )ٸ ضيع ٖطنٻ

 

 ٖٷبنط اټساٜ 

 )ٸ ضيع ٖٷبنط(

 با خَيطتي  رابطِ
 )ضٸح ٸ رؿٱ(

 با خذا  رابطِ
 ءٸ اٸٮيب ء)نٟبت ذسا، آيبت ت٧ٹيٷي، تكطيٗي، اٶجيب

 اٮٽي(

 ّا( با خلك خذا )سايز اًساى  رابطِ
زٸؾتبٴ، ټٳؿبي٫بٴ، ٲحٯٻ، قٽط، اؾتبٴ ٸ  )ذبٶٹازٺ،

 رٽبٴ(

 با خلمت   رابطِ
]َجيٗت )ظٲيٵ، آة، ًٞب، ٲحيٍ ظيؿت ٸ ...( ٸ 

َجيٗت )حيبت اثسي، رٽبٴ آذطت، ٲالئ٧ٻ  ءٲبٸضا

 [ …ٸ 

تعمل، تفكز ٍ 

 ٍرسي اًذيطِ

)تأٲ٭/ 

/اؾتٷجبٌ/ اؾتسال٬

 تزعيٻ ٸ تحٯي٭/

ط/ ٶ٣س/ / تسثتٹرٻ

٦كٝ/ زض٤/ 

/ ذال٢يت/ ح٧ٳت

 پػٸټف(

ٞابي ذاٛيف ٚ    ٔحاسٚزيت ٞاب ٚ   تٛا٘ابيي * تفىط زض 

 ٞبي پطٚضـ اؾتؼسازٞبي ذٛيكتٗ   ضاٜ

 * تفىط زض ٔٛضز پيبٔسٞبي اػٕبَ ٚ ضفتبض ذٛز 

٘ااٛاع تفىااط )تفىااط اؾااتمطايي( * وؿاات تٛا٘اابيي زض ا

، تفىاط  ليبؾي، حُ ٔؿئّٝ، تفىط ذاالق، تفىاط ا٘تمابزي   

 ؾيؿتٕي 

 اٚ ثب ػبِٓ ٞؿتي   * تفىط زض ٞٛيت ا٘ؿبٖ ٚ ضاثغٝ

 ذّمت ا٘ؿبٖ   * تفىط زض فّؿفٝ

، تزعيٝ ٚ تحّيُ اؾاتٙجبط ٚ اؾاتٙتبد  ، * تٛا٘بيي ٔمبيؿٝ

  تؼٕيٓ ٚ تزطيس

 * تفىط زض آيبت ٚ نفبت ذساٚ٘س  

 * تفىط زض يىپبضچٍي رٟبٖ ٚ ٘ظٓ ػبِٓ ٞؿتي 

ؾؼبزتٕٙسا٘ٝ ٚ ٔجتٙي ثط * تفىط زض ضٚـ ظ٘سٌي 

 ضضبيت ذساٚ٘س

، اظ حٛازث ٚ ضذسازٞبي ظ٘اسٌي فاطزي   ٌيطي * ٘تيزٝ

 ارتٕبػي ٚ تبضيري  

 * تٛا٘بيي تزعيٝ ٚ تحّيُ ٔؿبئُ ارتٕبػي ٚ ؾيبؾي  

، ٚظاابئف ٚ حمااٛق فااطزي ٚ  * تفىااط زض ٔؿاائِٛيت ٞااب 

 ارتٕبػي  

 ٞبي ؾؼبزت ٚ اػتالي ربٔؼٝ   * تفىط زض ذهٛل ضاٜ

زٚؾتبٖ ٚ زقٕٙبٖ ٚالؼي فاطز، وكاٛض ٚ    * تفىط ٘ؿجت ثٝ

   ٔؿّٕب٘بٖ

 *تفىط زض ٘ظبْ ػبِٓ ٞؿتي 

 * تفىط زض آيبت ذّمت 

ٞبي رٟابٖ ذّمات ٚ ِاصت     ظيجبيي* تفىط زض 

 ثطزٖ اظ ٔظبٞط رٕبَ اِٟي 

زض ذهٛل تزّي نافبت اِٟاي ٘ظياط    * تفىط 

، ػّٓ، لسضت ٚ ؾبيط نفبت اِٟي ػسَ، حىٕت

   زض ٘ظبْ آفطيٙف
يىاسيٍط   ٔٛرٛزات ٞؿتي ثاب * وكف ٔٙبؾجبت 

 ذٛز ثب ذسا  ثٝ ٔٙظٛض اؾتحىبْ ضاثغٝ

 ايواى ٍ باٍر 
)پصيطـ / تٗجس / 

 اٮتعاٰ ٢ٯجي(

ذسا ٚ   وٝ ا٘ؿبٖ ٔٛرٛز ثطٌعيسٜ ثٝ ايٗ زاقتٗ * ثبٚض

 احتطاْ اؾت.  قبيؿتٝ

ٖ * ثبٚض ثٝ تٛإ٘ٙسي فاطزي ٚ   زض پيكاطفت ٚ   ٘ماف آ

 تؼبِي ربٔؼٝ  

ٝ  زاقتٗ * ثبٚض   ثٝ حمٛق ا٘ؿبٖ اظ ٔٙظط اؾالْ ٚ اػالٔيا

 حمٛق ثكط اؾالٔي  

ٝ   وٝ ا٘ؿبٖ ٔي ثٝ ايٗ زاقتٗ * ثبٚض وٕابَ    تٛا٘اس ظٔيٙا

 .طاٞٓ وٙس ٚ ٔؿئَٛ تطثيت ذٛيف اؾتذٛز ضا ف

 

 اِٟي  ء* ايٕبٖ ثٝ ٚحسا٘يت ذساٚ٘س ، نفبت ٚ اؾٕب

* ايٕبٖ ثٝ حضٛض ذساٚ٘س زض ػبِٓ ٞؿتي ٚ آٌبٞي اٚ ثاط  

 بي رٟبٖ  ٕٞٝ ضذسازٞ

 حك ٚ ػساِت اؾت. وٝ ذساٚ٘س ٔٙكأ *ايٕبٖ ثٝ ايٗ

 * ايٕبٖ ثٝ ػبِٓ غيت ، ثٟكت ، زٚظخ ، ثطظخ ٚ ٔؼبز 

ْ پيبٚيػٜ ٝ * ايٕبٖ ثٝ ثؼخت ا٘جيب ث ٚ رب٘كايٙبٖ آٖ   ٔجط اؾاال

 ثٝ ػٙٛاٖ ضٞجطاٖ اِٟي ٚ اِىٛٞبي ٞسايت  )ع(حضطت

٘زابت  ػٙاٛاٖ تٟٙاب ضاٜ   ٝ * ايٕبٖ ثٝ زيٗ اؾالْ ٚ لطآٖ ثا 

 ثرف اؾالْ

ثٝ  زاقتٗ * اػتمبز ثٝ ٔجب٘ي حبوٕيت ثط ٔجٙبي اؾالْ ٚ ثبٚض

 تأحيطات ٔخجت آٖ 

 ٚ اِٚيابء  )ع(اعٟبض  ػاللٝ ثٝ ذساٚ٘س، پيبٔجط ٚ ائٕٝ* ا٘ؽ ٚ 

 زيٗ

 * ا٘ؽ ٚ ػاللٝ ثٝ لطآٖ ثٝ ػٙٛاٖ تٟٙب ضاٜ ؾؼبزت ا٘ؿبٖ

ثٝ ػٙٛاٖ آذاطيٗ حزات    )ػذ(* ػاللٝ ثٝ حضطت ٟٔسي

 آٔبزٌي ثطاي حٕبيت اظ آٖ حضطت ذسا ٚ ِعْٚ

 * تٛوُ ثٝ ذساٚ٘س زض أٛض ٔرتّف 

* لسضزا٘ي اظ قٟسا ٚ ٔزبٞسا٘ي وٝ ربٖ ذاٛز ضا  

 زض ضاٜ اػتالي اؾالْ ٚ حفظ ايطاٖ فسا وطزٜ ا٘س .

ثٝ ٞٛيت اؾاالٔي ايطا٘اي ربٔؼاٝ ٚ     زاقتٗ * ثبٚض

 تمٛيت آٖ  

ثٝ تٛؾؼٝ ٚ تمٛيات اتحابز ّٔاي ثاط     زاقتٗ * ثبٚض 

ٚ اٞااساف ّٔااي  ّٔااي ٗ اؾااالْ تاابضيدٔجٙاابي زياا

 ٔكتطن 

 * ثبٚض ثٝ ضطٚضت اتحبز ثيٗ ٔؿّٕب٘بٖ 

     ٝ ٞابي   *ػاللٝ ثاٝ أابْ ذٕيٙاي ٚ افىابض ٚ ا٘سيكا

 ثرف آٖ حضطت ٘زبت

*ايٕبٖ ثٝ ٘مف رٟبز ٚ قٟبزت زض حفاظ وكاٛض ٚ   

 اػتالي زيٗ

ثٝ ػبِٓ ذّمت ثٝ ػٙاٛاٖ  زاقتٗ * ثبٚض 

 ٔظبٞط فؼُ ذساٚ٘س  

ضٚقاٗ ثاٝ ٚراٛز    * ايٕبٖ آٌبٞب٘اٝ ٚ  

 ٔالئىٝ

 * ايٕبٖ ثٝ رٟبٖ آذطت

 * ايٕبٖ ثٝ حيبت اثسي
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 ًظزي(  دٍم هتَسطِ  )هزحلِ دبيزستاى  دٍرُ ّاي درسي ٍ تزبيتي  بزًاهِ تفصيلي  اّذاف  اداهِ
 ټب  ٖطنٻ                 

 ټب(  ٖطنٻ ظيط)ٸ 

 

 ٖٷبنط اټساٜ 

 ٖٷبنط( ظيط)ٸ 

 با خَيطتي  رابطِ
 )ضٸح ٸ رؿٱ(

 با خذا  رابطِ
)نٟبت ذسا، آيبت ت٧ٹيٷي، تكطيٗي، 

 اٮٽي( ءٸ اٸٮيب ءاٶجيب

 ّا( با خلك خذا )سايز اًساى  رابطِ
 زٸؾتبٴ، ټٳؿبي٫بٴ، ٲحٯٻ، قٽط، اؾتبٴ ٸ رٽبٴ( )ذبٶٹازٺ،

 با خلمت   رابطِ
]َجيٗت )ظٲيٵ، آة، ًٞب، ٲحيٍ ظيؿت ٸ ...( 

َجيٗت )حيبت اثسي، رٽبٴ آذطت،  ءٸ ٲبٸضا

 [ …ٲالئ٧ٻ ٸ 

 علن
)٦ؿت ٲٗطٞت 

قٷبذت / 

ثهيطت / 

 آ٪بټي(

٘يبظٞااب ٚ  ،* قااٙبذت ػاليااك

ٞبي رؿٕي ٚ ضٚحي  تٛا٘بيي

 ذٛيكتٗ

* زضن تحااٛالت  ظ٘ااسٌي 

 فطزي زض اثؼبز ٔرتّف

* آٌبٞي اظ ٔؿبئُ رٛا٘ي ٚ 

ٞبي ثاطٖٚ ضفات اظ    حُضاٜ 

 ٔكىالت آٖ 

* قٙبذت ا٘ساْ ٞبي ثسٖ ٚ 

 ٞب  چٍٍٛ٘ي حفبظت اظ آٖ

ٞاااابي  *زضن ٘يبظٔٙااااسي

 ٔؼٙٛي ا٘ؿبٖ 

*وؿت ٔؼّٛٔابت ثٟساقاتي   

 جت اظ ذٛيفزض ٔطال

 

* ذساقٙبؾااي ٚ زضن فّؿاافٝ ثؼخاات 

 ا٘جيب 

 * زضن ٔفْٟٛ ذالفت اِٟي ا٘ؿبٖ

٘ماااف آٖ زض  * قاااٙبذت اؾاااالْ ٚ

 ؾؼبزت ز٘يبيي ٚ آذطتي ا٘ؿبٖ 

* زضن اناااَٛ ٚ ٔجاااب٘ي ازيااابٖ 

 آٖ ٞب ثب يىسيٍط  آؾٕب٘ي ٚ ٔمبيؿٝ

 * قٙبذت ظٔبٖ ٞب ٚ ٔىبٖ ٔمسؼ 

ا٘تظبض ظٟاٛض حضاطت     *زضن فّؿفٝ

ٟٔسي )ػذ( ٚ ضؾبِت آٖ حضطت زض 

ظّٓ ٚ ؾاتٓ زض رٟابٖ ٚ     ضيكٝوٙسٖ 

 ٌؿتطـ ػساِت رٟب٘ي

* آٌبٞي اظ تىبِيف زيٙاي زض ػهاط   

 غيجت ٚ ٚظبيف يه ٔٙتظط 

 ٓ ؾاااٛيي ٚ  * زضن ضاااطٚضت ٞااا

 ٔرّٙف ٕٞبٍٞٙي ثب ذساٚ٘س زض أٛض

 ٔٗؤٔٗ ثط غيط ٔؤ* زضن فضيّت ٔ

 ػّٓ ٚ زيٗ  * زضن ضاثغٝ

* زضن إٞيت أط ثٝ ٔؼطٚف ٚ ٟ٘ي 

اظ ٔٙىط ٚ ٘مف آٖ زض ضقس فاطزي ٚ  

 انالح ربٔؼٝ

 اِٟي ءپيبٔجط )ل( ائٕٝ اعٟبض )ع(  ٚ ا٘جيب* قٙبذت ؾيطٜ ٚ ؾٙت 

 فطًٞٙ ٚ تٕسٖ اؾالْ ، ايطاٖ ٚ رٟبٖ آٌبٞي اظ  √

ً    زضن ا √ ٞاب ٚ پيبٔاسٞبي تمّياس     ٕٞيت تؼبُٔ ؾابظ٘سٜ ثاب ؾابيط فطٞٙا

وٛضوٛضا٘ٝ اظ ػّٕىطز رٛأغ غيط ٔؿّٕبٖ  ٚ ػُّ پيكطفت ٔبزي غطة ثؼس 

 اظ ض٘ؿب٘ؽ ٚ افَٛ ٔؿّٕب٘بٖ

 فبضؾي ٚ فطًٞٙ زيٙي ، ثٛٔي ٚ ّٔي تٚ ازثيب * قٙبذت ظثبٖ

 قٙبذت انَٛ ٔكتطن ازيبٖ √

 *قٙبذت ٔؿبئُ ٔحّي، ّٔي ٚ رٟب٘ي

 *زضن ذسٔبت اؾالْ ثٝ فطًٞٙ ٚ تٕسٖ ثكطي 

*قٙبذت تبضيد ، رغطافيب ، فطًٞٙ ٚ آزاة ٚ ضؾْٛ ٔاطزْ اياطاٖ ٚ زضن   

 ٞٛيت اؾالٔي ٚ ّٔي 

، ٔتٖٛ زيٙي ٚ ازػيٝ ،احبزيج ،بذت ظثبٖ ػطثي ثٝ ٔٙظٛض زضن لطآٖ* قٙ

 فبضؾي 

 رغطافيبي ؾيبؾي ز٘يبي اؾالْ تيه ايطاٖ ٚئٛلؼيت غئٛپّ قٙبذت√

زٞاي   زض قىُ ٞب آٖٞب ٚ تبحيطات ٔخجت ٚ ٔٙفي  ضؾب٘ٝآٌبٞي اظ إٞيت  √

 ثٝ افىبض ٚ ضفتبض ٔطزْ  

 قٙبذت حمٛق فطزي زض پطتٛ لبٖ٘ٛ اؾبؾي √

 اظ وكٛضٚ ضطٚضت زفبع *ثطذٛضزاضي اظ ضٚحيٝ ٚعٗ زٚؾتي 

ٔتمبثااُ ا٘ؿاابٖ ثااب    * زضن ضاثغااٝ

 ٔحيظ

 *قٙبذت ػبِٓ ٞؿتي ٚ ٔطاتت آٖ 

 * زضن ٞسفٕٙسي رٟبٖ ٞؿتي 

* قااٙبذت ٔجااب٘ي ػّااْٛ عجيؼااي ٚ 

 ٔحيظ ظيؿت 

* زضن ضٚاثااااظ حاااابوٓ ثااااط  

ٞبي رٟبٖ ٚ پاي ثاطزٖ ثاٝ     سيسٜپ

 آحبض ٘ظٓ ٚ حىٕت اِٟي 

بٚضي ٚ ػّٕىاطز  * آٌٟي اظ ٘مف فّٙ

 ا٘ؿبٖ ثط ضٚي ٔحيظ ظيؿت 

 ٜ   * زضن ػٛأااُ ترطياات وٙٙااس

 ٞبي ٔمبثّٝ ثب آٖ اٜعجيؼت ٚ ض

 * احؿبؼ ٔؿئِٛيت زض ثطاثط ظٔيٗ  

* قااٙبذت ظٔاايٗ ٚ فطايٙااسٞبي   

 حيبتي

تغييااطات ٚ تحااٛالت زض   * ٔغبِؼااٝ

 ذّمت

                                            
  اي ٔكتطن اؾت. ٘ٓطي ٚ فٙي ٚ حطفٝ  بي ٔتٛؾُٝٞ اٞساف ثيٗ قبذٝ  ٘ٓطي اؾت ٚ ثميٝ  ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ قبذٝ ٔكرم قسٜ اؾت، ذبل ضقتٝ √ٔٛاضزي وٝ ثب ٖالٔت 
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 ًظزي(  دٍم هتَسطِ  )هزحلِدبيزستاى   دٍرُ ّاي درسي ٍ تزبيتي  بزًاهِ تفصيلي  اّذاف  اداهِ
 ټب  ٖطنٻ                 

 ټب( ٖطنٻ ظيط)ٸ 

  

 ٖٷبنط اټساٜ 

 ٖٷبنط( ظيط)ٸ 

 با خَيطتي  رابطِ
 )ضٸح ٸ رؿٱ(

 با خذا  رابطِ
)نٟبت ذسا، آيبت ت٧ٹيٷي، تكطيٗي، 

 اٮٽي( ءٸ اٸٮيب ءاٶجيب

 ّا( با خلك خذا )سايز اًساى  رابطِ
 ٲحٯٻ، قٽط، اؾتبٴ ٸ رٽبٴ(زٸؾتبٴ، ټٳؿبي٫بٴ،  )ذبٶٹازٺ،

 با خلمت   رابطِ
]َجيٗت )ظٲيٵ، آة، ًٞب، ٲحيٍ 

َجيٗت )حيبت  ءظيؿت ٸ ...( ٸ ٲبٸضا

 [[ …اثسي، رٽبٴ آذطت، ٲالئ٧ٻ ٸ 

 علن
)٦ؿت ٲٗطٞت 

قٷبذت/ 

/ ثهيطت

 آ٪بټي(

 

ػّٕااااي ٚ * زضن ٔٙعِاااات 

اٚنايبي  ٔؼٙٛي پيبٔجط اؾالْ ٚ 

ِااعْٚ پياابٔجط اؾااالْ )ل( ٚ  

 اعبػت اظ آٖ حضطت  

 * قٙبذت ٔٙبثغ ٔؼطفت زيٙي 

* آٌاابٞي اظ ٔطاتاات لااطة   

 اِٟي  ئؼٙٛي اِٚيب

* تٛا٘اابيي زض ضٚاٖ ذااٛا٘ي  

 ٚ... لطآٖ

 ٞبي ا٘مالة اؾالٔي ، زؾتبٚضزٞبي ا٘مالة ٚ ٘ماف أابْ ذٕيٙاي    * قٙبذت تبضيد ٔؼبنط ايطاٖ ، ضيكٝ

ٝ   فٚ ؾبيط يبضاٖ زض حفبظت اظ اؾتمالَ ّٔي ٚ ح )ضٜ( ٞابي أابْ    ظ اضظـ ٞب ٚ ثٟاطٜ ٌياطي اظ ا٘سيكا

 ذيٕٙي )ضٜ(  

 * آوبٞي اظ تطفٙسٞبي اؾتؼٕبض زض آؾيت ضؾب٘سٖ ثٝ اؾالْ ، ٔؿّٕب٘بٖ ٚ ٚحست ٔطزْ ايطاٖ  

 ػُٕ ثٝ زؾتٛضات اؾالْضطٚضت *قٙبذت انَٛ ٚ فطٚع زيٗ ٔجيٗ اؾالْ ٚ 

 ٞب   ثب ؾبيط ٘ظبْ ٝ ٘ظبْ ٚاليت فميٝ ٘ظبْ وكٛضزاضي زض اؾالْ ثب تٛر  ٔمبيؿٝ √

 ٞبي ثيٗ إِّّي ٚ ٘مف ؾبظٔبٖ ُّٔ زض ز٘يبي أطٚظ  قٙبذت ٟ٘بز √

 ٞبي وبضثطزي ػّْٛ ا٘ؿب٘ي ،عجيؼي ٚ ضيبضي زض ظ٘سٌي   آٌبٞي اظ ٔجب٘ي ٚ رٙجٝ √

 بٚضي* وؿت ؾٛاز اعالػبتي ٚ اضتجبعي  ٚ ثيٙف فّٙ

 ضاٜ ٞبي تحىيٓ ذب٘ٛازٜ    *قٙبذت لساؾت ٚ إٞيت ذب٘ٛازٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٘رؿتيٗ ٚاحس ارتٕبػي ٚ

آٖ  ثٝ ػٙٛاٖ افترابض ٚ ٞٛيات     * آقٙبيي ثب ٞٙطٞبي ّٔي،آحبض فطٍٞٙي ٚ ٞٙطي ٚ چٟطٜ ٞبي ثطرؿتٝ

 ّٔي

 ٘عاع ٚ رًٙ ٚ ػُّ وزطٚي ٞب ٚ فؿبزٞبي فطزي ٚ ارتٕبػي   أ* آٌبٞي اظ ٔٙك

 * زضن إٞيت ٔطزْ ؾبالضي زيٙي

 ٛض   قٙبذت ػّٓ التهبز ٚ ٔؿبئُ والٖ التهبزي وك √

 آٌبٞي اظ ضٕٞٙٛزٞبي اؾالْ زض ثطذٛضز ثب ٔطزْ )أٛض ارتٕبػي، ؾيبؾي ٚ التهبزي( ٚ زاز ٚ ؾتس  √

 آٌبٞي اظ ٔٙبؾجبت التهبزي حبوٓ ثط ز٘يبي أطٚظ  √

 ٞبي ظثب٘ي   تط ثب ٚاغٌبٖ ٚ لٛاػس ٟٔٓ يه ظثبٖ ذبضري ٚ وؿت ٟٔبضت * آقٙبيي ثيف

 قٙبذت اٍِٛٞبي ٔٛفك زيٙي، اذاللي ، ػّٕي ٚ التهبزي  √

 قٙبذت ٔفْٟٛ رٟب٘ي قسٖ ، اثؼبز ٚ پيبٔسٞبي آٖ √ 

 *ٔكبضوت زض تِٛيس ػّٓ ٚ ثؿظ ٔؼطفت 
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 ًظزي(  دٍم هتَسطِ  دبيزستاى )هزحلِ  دٍرُ ّاي درسي ٍ تزبيتي  تفصيلي بزًاهِاّذاف   اداهِ
 ټب  ٖطنٻ                 

 ټب(  ٖطنٻ ظيط)ٸ 

 

 ٖٷبنط اټساٜ 

 ٖٷبنط( ظيط)ٸ 

 با خَيطتي  رابطِ
 )ضٸح ٸ رؿٱ(

 با خذا  رابطِ
)نٟبت ذسا، آيبت ت٧ٹيٷي، 

 اٮٽي( ءٸ اٸٮيب ءتكطيٗي، اٶجيب

 ّا( با خلك خذا )سايز اًساى  رابطِ
زٸؾتبٴ، ټٳؿبي٫بٴ، ٲحٯٻ، قٽط، اؾتبٴ ٸ  )ذبٶٹازٺ،

 رٽبٴ(

 با خلمت   رابطِ
ًٞب، ٲحيٍ  ]َجيٗت )ظٲيٵ، آة،

َجيٗت )حيبت  ءظيؿت ٸ ...( ٸ ٲبٸضا

 [ …اثسي، رٽبٴ آذطت، ٲالئ٧ٻ ٸ 

 عول 
)٦بض / تالـ /  

اَبٖت / ٖجبزت 

/  ٲزبټست / 

٦بضآٞطيٷي / 

 (…ٲٽبضت ٸ 

 * ػُٕ ثٝ ٚارجبت  زيٙي ٚ زؾتٛضات اِٟي 

 * لسضزا٘ي اظ ٔٛاٞت اِٟي 

 ٞبي ظثب٘ي  * وؿت ٟٔبضت

 ٞبي ؾبزٜ ازثي ، ارتٕبػي ، ػّٕي ٚ زيٙي   ٔتٗ* تٛا٘بيي زض ٘ٛقتٗ 

 اِؼٕط   يبزٌيطي ٔبزاْٞبي ذٛز ؾبظي ٚ  *وؿت ٟٔبضت

 أيس ثٝ آيٙسٜ* ؾرت وٛقي زض ظ٘سٌي  ٚ 

 ٞبي وبضآفطيٙي ٚ ذٛز اقتغبِي * وؿت ٟٔبضت زض يه فٗ ٚ ٟٔبضت

 ّيٕٝػ  * ٟٔبضت زض اؾتفبزٜ اظ ضؾبِٝ

 ت فطزي ٚ ٔؿبئُ ضٚظٔطٜ* وؿت تٛا٘بيي زض ثطذٛضز ػبلال٘ٝ ثب ٔكىال

 * زفبع اظ اضظـ ٞبي زيٙي ٚ ّٔي 

 * ثطذٛضز ذاللب٘ٝ ثب ٔؿبئُ  ٚ ػُٕ ثط اؾبؼ تؼمُ ٚ ذطز

 ٔٙعَ ٚ ٞعيٙٝ وطزٖ پَٛ   * وؿت ٟٔبضت زض ازاضٜ

اػتيابز ٚ   ٞابي  پيكاٍيطي اظ   ٞبي اِٚيٝ ،ضاٜ  ٞبي ظ٘سٌي ؾبِٓ )وٕه * وؿت ٟٔبضت

 ٞبي رؿٕي ٚ ضٚحي( ثيٕبضي ؾبيط

 ٚضظـ ٔٛضز ػاللٝ ءٞبي پبيٝ ٚضظقي  ٚ تالـ زض اضتمب تىٕيُ ٟٔبضت* 

 ٞبي ٔٙبؾت اؾالٔي ٚ ايطا٘ي *اؾتفبزٜ اظ ِجبؼ

 تحهيّي    * زاقتٗ اػتٕبز ثٝ ٘فؽ ٚ تٛا٘بيي زض ا٘تربة ضقتٝ

 * ضػبيت اٍِٛي ٔهطف

زا٘اف ٚ   ء* ثط٘بٔٝ ضيعي ثطاي اضتمبي ذٛز ؾبظي ٔؼٙاٛي، پيكاطفت ػّٕاي ٚ اضتماب    

 ٞبي فطزئٟبضت 

 ذٛز  ي ٚ پصيطـ ا٘تمبز زيٍطاٖ زضثبضٜا٘تمبز پصيط  * زاقتٗ ضٚحيٝ

* اعبػت اظ زؾتٛضات ذساٚ٘س ، پيبٔجط ٚ 

 ائٕٝ اعٟبض  

*حضٛض زض ٔؿزس ٚ ٔكبضوت زض ٔطاؾٓ 

 ٔصٞجي  

* تٛا٘اابيي زض ضٚاٖ ذااٛا٘ي لااطآٖ  ٚ   

 زضن ٔؼب٘ي آيبت لطآٖ

* تااطريح احىاابْ زيٙااي ثااط ذٛاؾاات  

 ٔطرغ تمّيسقرهي ٚ ا٘تربة 

* ٘كاابٖ زازٖ ازة زض ثطاثااط ذساٚ٘ااس ، 

 اِٟي ءٚ اِٚيب  )ع(اعٟبض  پيبٔجط ٚ ائٕٝ

يبثي ثٝ ٞٛيت زيٙي ٚ  * تالـ زض زؾت

 اِٟي 

 ٛ زض أاٛض ٚ زٚضي اظ   ا* ٘كبٖ زازٖ تما

 ٌٙبٞبٖ  

  ٝ   * اٍِٛ ٌطفتٗ اظ ظ٘سٌي پيابٔجط ٚ ائٕا

  )ع(اعٟبض

رٟااابزي ٚ   *ثطذاااٛضزاضي اظ ضٚحياااٝ

 عّجي قٟبزت

 ٖ    بٔٙؤاحتطاْ ثٝ ٚاِسيٗ ثب افطاز ثعضٌؿبَ، ٔؼّٕبٖ، ذبزٔبٖ ربٔؼٝ ٚ ٔ* 

*تالـ زض تمٛيت اضتجبعبت ػبعفي ٚ ثيٗ فطزي ثايٗ اػضاب ي ذاب٘ٛازٜ ،    

 ٕٞؿبيٍبٖ ٚ زٚؾتبٖ  

 * زؾتٍيطي اظ ٔحطٚٔبٖ ٚ افطاز ٘يبظٔٙس  

 *تٛا٘بيي زض تزعيٝ ٚ تحّيُ ٔؿبئُ ارتٕبيي ٚ ؾيبؾي

ٞبي  ٌطٜٚافطاز ٚ   رتٕبػي زض ثطذٛضز ثب ذب٘ٛازٜ* ضػبيت آزاة زيٙي ٚ ا

 ٔرتّف   

 ػمبيس ٔربِف تٛا٘بيي ثطذٛضز ٔٙغمي ثب* 

 ٞبي ػّٕي) ػّْٛ ا٘ؿب٘ي، تزطثي ٚ ضيبضي( * تٛا٘بيي زض وبض ثؿت يبفتٝ

بٚضي وكٛض ٚ ايٕبٖ ثٝ تٛا٘بيي ٔطزْ ايطاٖ * تالـ زض پيكطفت ػّٕي ٚ فّٙ

 زض ضلبثت رٟب٘ي

 ٔيطاث فطٍٞٙي وكٛض  ٚ ٘مس ٚ ثطضؾي آٖ * اضظـ ٌصاضي ثطاي

 * تطريح ٔٙبفغ ّٔي  ثط ٔٙبفغ فطزي، ٌطٚٞي ٚ حعثي  

ِٛيت زض ثطاثاط  ئ* افتربض ثٝ ٔؿّٕبٖ ثٛزٖ ٚ ايطا٘ي ثاٛزٖ  ٚ احؿابؼ ٔؿا   

 ٔؿّٕب٘بٖ  

 * حفبظت اظ أٛاَ ػٕٛٔي 

 * تالـ زض حفظ اؾتمالَ ٚ حبوٕيت ّٔي ٚ تٕبٔيت اضضي 

 بػي ٚ أٛض ٔطثٛط ثٝ ؾط٘ٛقت * ٔكبضوت زض ذسٔبت ارتٕ

 حط ثب زيٍطاٖ زض ثطلطاضي اضتجبط ٔٙبؾت ٚ  ٔؤ* وؿت ٟٔبضت 

 * احتطاْ ثٝ لبٖ٘ٛ ٚ ػُٕ ثٝ آٖ 

 ٌيطي اظ تِٛيسات زاذّي * احتطاْ ثٝ ٔبِىيت فطزي ٚ ارتٕبػي ٚ ثٟطٜ

* وؿاات ٟٔاابضت الظْ زض حفااظ ٔحاايظ 

 ظيؿت 

* تٛا٘اابيي زض ا٘زاابْ يااه پااػٚٞف زض  

 ٞبي ذّمت   سٜاضتجبط ثب پسي

 * تٛا٘بيي زض ا٘زبْ آظٔبيكبت ػّٕي 

 * تالـ زض حفظ ٘ظبْ ذّمت 

ناحيح ، ػبلال٘اٝ ٚ ػبزال٘اٝ اظ      * اؾتفبزٜ

 ٔٙبثغ عجيؼت  

  زليك ػّٕي زض ٔغبِؼٝ  * تٛا٘بيي ٔكبٞسٜ

 ٞب پسيسٜ

  اخالق

)تع٦يٻ/ ٖبَٟٻ / ٲٯ٧بت  

 ٶٟؿبٶي( 

 * ترّك ثٝ اذالق اِٟي 

حياب ٚ   ،ايخابض  ،اذاللي )نجط، ػفٛ، ثركف، حؿٗ ذّك الـ زض وؿت اضظـ ٞبي* ت

تاالـ زض ا٘زابْ    ،قزبػت، ضاضي ثاٛزٖ ثاٝ پيكابٔس ٞابي ٘ابٌٛاض      ػفت زض وبضٞب،

٘فؽ ذيطذٛاٞي ثطاي زيٍطاٖ زػاٛت ثاٝ ذياط ٚ ٟ٘اي اظ      ، حفظ ػعتوبضٞبي ذيط

 ٞب(   ثسي

 پطٚضي *ضفتبض ثٝ التضبي قبٖ ا٘ؿبٖ  ٚ پطٞيع اظ تٗ

 بض ٚ وؿت ٔؼبـ اظ ضاٜ حالَ* اضظـ ٌصاضي ثطاي و

* فساوبضي زض ضاٜ آضٔبٖ ٞابي زيٙاي،   

 اؾالٔي  ٚ ّّٔي

 * زٚضي اظ ضشائُ اذاللي 

* زضن ٚ ضػبيت اضظـ ٞبي اذاللي زض ضاثغاٝ ثاب ذاب٘ٛازٜ )اعبػات اظ     

ٚاِسيٗ ، ٘يىي ثٝ ٚاِسيٗ ٚ اػضبي ذب٘ٛازٜ ، ٕٞىبضي زض ٔحيظ ذب٘ٛازٜ، 

 زٚؾتي ثب اػضبي ذب٘ٛازٜ(

)زٚؾت زاقاتٗ ٚ   ٞبي اذاللي زض ضاثغٝ ثب ٔسضؾٝ بيت اضظـ* زضن ضػ

، ضػبيت ٘ظٓ ٚ ا٘ضجبط زض ٔسضؾٝ، ٚلت قٙبؾي ٚ وٕاه  احتطاْ ثٝ ٔؼّٕبٖ

 (ٚ... آٔٛظا ٖ ثٝ زا٘ف

 *زضن ضػبيت اضظـ ٞبي اذاللي زض ضاثغٝ ثب زٚؾتبٖ ٚ ٔطزْ 

* زضن ضػبيت اضظـ ٞبي اذاللي زض ضاثغٝ ثب وكٛض ٚ ؾبيط ا٘ؿبٖ ٞابي  

 ٖرٟب

  ٜ ظٔايٗ    * ٔؿئِٛيت زض ثطاثط حفاظ ؾايبض

 )حفظ ٌيبٞبٖ ، رب٘ٛضاٖ ٚ عجيؼت(   

* ػاللااٝ ثااٝ ٔرّٛلاابت ذااسا ٚ ضفتاابض    

  آفطيسٜ ٞبي ذسا ثطاثطپؿٙسيسٜ زض 
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 دٍم(  )هزحلِ فٌي ٍ حزفِ اي ٍ كارداًص  هتَسطِ  دٍرُ ّاي درسي ٍ تزبيتي بزًاهِاّذاف تفصيلي  -5/7/2

 با خلمت   رابطِ
)ظٲيٵ، آة، ًٞب، ٲحيٍ ظيؿت ٸ ]َجيٗت 

َجيٗت )حيبت اثسي، رٽبٴ  ء...( ٸ ٲبٸضا

 [ …آذطت، ٲالئ٧ٻ ٸ 

 ّا( با خلك خذا )سايز اًساى  رابطِ
 زٸؾتبٴ، ټٳؿبي٫بٴ، ٲحٯٻ، قٽط، اؾتبٴ ٸ رٽبٴ( )ذبٶٹازٺ،

 با خذا  رابطِ
 ءٸ اٸٮيب ء)نٟبت ذسا، آيبت ت٧ٹيٷي، تكطيٗي، اٶجيب

 اٮٽي(

 با خَيطتي  رابطِ
 )ضٸح ٸ رؿٱ(

 ټب  ٖطنٻ                 

 ټب(  ٖطنٻ ظيط)ٸ 

 ٖٷبنط اټساٜ 

  ٖٷبنط( ظيط)ٸ 

ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثغ عجيؼي   تفىط زض اؾتفبزٜ*

  التهبزي وكٛض  تٛؾؼٝ ٔٛرٛز ثطاي

 ي ٚ تكريم فطًٞٙ ٚ ٞٙط انيُ وكٛضاضظيبث*

 ثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ انّي پيكطفت ربٔؼٝزضن ٘يطٚي وبض *

بٚضي ، التهبزي ٚ فّٙٗ ٘يبظٞبي ارتٕبػيثطآٚضزٜ ؾبذتتفىط زض *

 وكٛض

وبض ٔجتٙي ثط  وؿت ٚ زضن ٚ ا٘تربة ضٚـ ظ٘سٌي ٚ*

 ضضبيت ذساٚ٘س

 ٝ ضيعي ثطاي ظ٘سٌي ز٘يٛي ٚ اذطٚيثط٘بٔتفىط ٚ  *

 اؾبؼ تٛا٘بيي ذٛز ٚ ٘يبظ ربٔؼٝ  ا٘تربة قغُ ثط *

 ي ٚ قغّيا حطفُٝ ئ٘بيي تحّيُ ٔؿبتٛا *

 تٛا٘بيي ثط٘بٔٝ ضيعي ثطاي ايزبز وؿت ٚ وبض *

تعمل، تفكز ٍ 

 ٍرسي اًذيطِ
/ اؾتسال٬ /اؾتٷجبٌ /  تأٲ٭)

تزعيٻ ٸ تحٯي٭/ تٹرٻ / تسثط / 

ٶ٣س / ٦كٝ / زض٤ / ح٧ٳت 

 / ذال٢يت/ پػٸټف(

حيظ احؿبؼ ٔؿئِٛيت زض ثطاثط حفظ ٔ*

 ٞبي التهبزي ٚ فؼبِيتظيؿت زض 

 ارتٕبػي

يبثي ثٝ ػساِت  ثٝ ٘مف وبض ٚ فؼبِيت زض زؾت زاقتٗ  ثبٚض*

 ارتٕبػي

ّٔي ثٝ ٞبي  ثغ ٔبزي ٚ حطٚتثبٚض آٌبٞب٘ٝ ثٝ تؼّك ٔٙب*

 ٞب ٘ؿُ  ذساٚ٘س ٚ ثطاي ٕٞٝ

اي  ظيفٝثٝ ػٙٛاٖ ٚبزي ضا  ٔكبضوت زض فؼبِيت ٞبي الته*

 وٙس ، ا٘ؿب٘ي ٚ ّٔي تّمي ٔياِٟي

ثطاي پيكطفت سي ٞبي فطزي ايٕبٖ ٚ ثبٚض آٌبٞب٘ٝ ثٝ تٛإ٘ٙ*

 حطفٝ اي

 اػتٕبز ثٝ ٘فؽ ٚ اؾتمالَ زض وبض  ثطذٛضزاضي اظ ضٚحيٝ *

 ايواى ٍ باٍر 
)پصيطـ / تٗجس / اٮتعاٰ 

 ٢ٯجي(

، ٔٙغمٝ ٚ *آقٙبيي ثب ٔٙبثغ التهبزي رٟبٖ

 وكٛض

، تزطثي ٚ *زضن پسيسٜ ٞبي ؾبزٜ ػّٕي

 ٔحيغي ٚ اضتجبط آٖ ٞب

 اي ٞبي حطفٝ * قٙبذت قبيؿتٍي

 *قٙبذت ٔكبغُ ِٔٛس ٚ ٔكطٚع ربٔؼٝ 

 *آقٙبيي ثب ضاٜ ٞبي وؿت ٚ اؾتٕطاض اؾتمالَ التهبزي وكٛض

 *آٌبٞي اظ لٛا٘يٗ التهبزي

 ٞبي التهبزي فؼبِيتوبض ٚ   *آٌبٞي اظ احىبْ اؾالْ زض ظٔيٙٝ

 ٞبي ثبالتط تحهيُ زض زٚضٜ  *زاقتٗ ٔؼطفت الظْ ثطاي ازأٝ

 ٔطثٛعٝ  زض ضقتٝٞبي ٟٔبضتي ذٛز  تٛا٘بيي* قٙبذت 

 بٚضي ٚ اثعاضٞبي رسيس اضتجبعي *ٔؼطفت زض اؾتفبزٜ اظ فّٙ

 *آقٙبيي ثب ػّٓ التهبز زض فؼبِيت ٞبي التهبزي

 *اضظـ لبئُ قسٖ ثطاي اعالػبت ربٔغ ٚ نحيح ز٘يبي وبض

 ٞبي آٖ *آقٙبيي ثب وبض آفطيٙي ٚ ٚيػٌي

 علن
)٦ؿت ٲٗطٞت قٷبذت / 

 ثهيطت / آ٪بټي(

، ٔٙبثغ التهبزي وكٛض  الـ زض تٛؾؼٝ*ت

 ٔٙغمٝ

 *ٔكبضوت زض حفظ ٚ احيبي ٔحيظ ظيؿت

 ، ٚؾبيُ ٚ اثعاض وبض *ٍٟ٘ساضي اظ ٔٙبثغ

 ٞبي ٔحٛضي ز٘يبي وبض وؿت قبيؿتٍي *

 تؼبٖٚ زض فؼبِيت ٞبي التهبزي   *ثطذٛضزاضي اظ ضٚحيٝ

 *ٔكبضوت زض پيكطفت التهبزي ٚ ارتٕبػي وكٛض 

 ؾغح التهبزي ذب٘ٛازٜ ء*تالـ ثطاي اضتمب

 *إٞيت لبئُ قسٖ ٚ اؾتفبزٜ اظ تِٛيسات زاذّي وكٛض

 اي زض ؾغٛح ٟٔبضتي ٔطتجظ ٞبي حطفٝ وؿت قبيؿتٍي *

 *پبي ثٙسي ثٝ احىبْ التهبزي اؾالْ

 *ا٘زبْ وبضٞب ثب اتىبَ ثٝ ذساٚ٘س ٚ ثب اػتمبز ثٝ اٚ

 اي * ٟٔبضت زض ثطذٛضز ثب ٔكىالت حطفٝ

 ا٘بيي ٞبي ذٛزنحيح اظ تٛ  * اؾتفبزٜ

 ٔٛضز ػاللٝ  * تالـ زض فطاٌيطي ٞٙط ٚ حطفٝ

 * ا٘زبْ ٚظبيف قغّي ثٝ زضؾتي ٚ ثب ػاللٝ 

 بٚضي ٞبي ٘ٛيٗ زض ا٘زبْ وبضٞب* ثٝ وبضٌيطي زا٘ف فّٙ

 ترههي  تالـ زض رٟت وبضآفطيٙي زض ضقتٝ *

 عول 
)٦بض / تالـ / اَبٖت /  

ٖجبزت /  ٲزبټست / 

 (…٦بضآٞطيٷي / ٲٽبضت ٸ 

 *پطٞيع اظ تزُٕ ٌطايي ٚ ٔهطف ظزٌي

 *ضػبيت لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات زض وبض

 *تطريح ٔهبِح ربٔؼٝ ثط ٔهبِح فطزي

 *پبي ثٙسي ثٝ ضػبيت حمٛق زيٍطاٖ

 *ضػبيت حمٛق ٔبِىيت فطزي ٚ ارتٕبػي

 *تّمي وبض ٚ فؼبِيت ثٝ ػٙٛاٖ ػجبزت 

 *ا٘زبْ آٌبٞب٘ٝ تىّيف زض ثطاثط ذساٚ٘س

 ٔجتٙي ثط اؾالْ زض ٔحيظ وبض*ضػبيت اذالق حطفٝ اي 

 *پطٞيع اظ تٗ پطٚضي ٚ ضاحت عّجي

 * اضظـ لبئُ قسٖ ثٝ وبض ٚوؿت ٔؼبـ اظ ضاٜ حالَ

 *اػتمبز ثٝ ا٘زبْ نحيح ٚظبيف قغّي ذٛز

  اخالق

)تع٦يٻ/ ٖبَٟٻ / ٲٯ٧بت  

 ٶٟؿبٶي(

                                            
  ثبقس. ٔي 4/7/2ايٗ اٞساف، ٖالٜٚ ثط اٞساف ٖٕٛٔي ثرف 
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 اٞساف رعئي: – 8/2

ٕٞبٖ َٛض وٝ لجالً اقبضٜ قس، اٞساف رعئي ثط اؾبؼ  – 1/8/2

يبثي ثٝ آٖ ٞب ثب  اٞساف وّي ٚ تفهيّي ٚ زض رٟت زؾت

تٛرٝ ثٝ قطايٍ ٚ التًبئبت ظٔب٘ي، ارطايي، ثٛٔي ٚ   

 قٛ٘س. اي تٗييٗ ٔي ُٔٙمٝ

ٔسضؾٝ، ذب٘ٛازٜ ٚ ذٛز ٔتطثيبٖ ، زض تٗييٗ اٞساف رعئي – 2/8/2

 ثبقٙس.تٛا٘ٙس ٔكبضوت زاقتٝ  ٔي

 ٞبي ٖطنٝضٖبيت تٛاظٖ ٚ تٙبؾت زض تٛرٝ ثٝ ٖٙبنط ٚ  – 3/8/2

اٍِٛي ٞسف ٌصاضي زض ٍٞٙبْ تٗييٗ اٞساف رعئي ثبيس 

ٌيطاٖ ٚ ٔزطيبٖ لطاض زاقتٝ  ضيعاٖ، تهٕيٓ ٘ٓط ثط٘بٔٝ ٔسّ

 ثبقس.

ٝ ٚ ٔٗتجط اؾت ٞط فٗبِيت زضؾي ٚ تطثيتي آٖ ٌبٜ ٔٛرّ – 4/8/2

آٖ زض وٝ ٘ؿجت آٖ ثب اٞساف وّي ٚ تفهيّي ٚ ٘مف 

 ٚ ٔؿتٙس ثبقس. تحمك ٞط وساْ اظ آٖ ٞب ٚايح
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 ي محتًا سمان ،ساختار -3
 

 ساختار ًظام آهَسضي -1/3

 سهاى آهَسش ٍ تزبيت در ّز سال تحصيلي -2/3

 اصَل اًتخاب ٍ ساسهاًذّي هحتَاي آهَسضي ٍ پزٍرضي -3/3

 ّاي هطتزن ّا ٍ يادگيزي صالحيت -4/3

 ّاي يادگيزي حَسُ -5/3

 ّاي يادگيزي ّاي حَسُ بياًيِ -6/3

 يضُ   ي ٍ ّا ي گزٍُ يادگيز  -7/3
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 ؾبذتبض ٘ظبْ آٔٛظقي -1/3

ؾبذتبض ٘ٓبْ تحهيّي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ زض رٕٟٛضي اؾالٔي  – 1/1/3

 قٛز؛ ؾبَ( تٗييٗ ٔي 1+6+3+3ايطاٖ ثٝ نٛضت ٘ٓبْ )

ْ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ثب احتؿبة ََٛ زٚضاٖ تحهيُ، زض ٘ٓب - 2/1/3 

، زثؿتبٖ پيف  يه ؾبَ زٚضٜ قبُٔؾبَ تٕبْ  13 زثؿتبٖ  پيف  زٚضٜ

  ؾٝ ؾبَ ٔطحّٝٔتٛؾُٝ قبُٔ   ؾبَ زٚضٜ 6اثتسايي ٚ   ؾبَ زٚضٜ 6

زْٚ ٔتٛؾُٝ يب   ؾٝ ؾبَ ٔطحّٝضإٞٙبيي ٚ   ضٜزٚاَٚ ٔتٛؾُٝ يب 

 ،ؾبَ اَٚ آٖ 10وٝ  ثٝ َٛضي ذٛاٞس ثٛز. ٘ٓطي ٚ ٟٔبضتي  زٚضٜ

، ٘يٕٝ ؾبَ آذط 3ٖٕٛٔي ٚ   ضإٞٙبيي( زٚضٜ  )پبيبٖ زٚضٜ

تطثيبٖ ٔسضن وٝ زض پبيبٖ آٖ ثٝ ٔ ترههي تّمي ذٛاٞس قس

 ؛قٛز زيپّٓ اُٖب ٔي

ايٗ   بَ تٕبْ ذٛاٞس ثٛز. ثط٘بٔٝؾ 5 ،زثؿتبٖ پيف   ؾٗ قطٚٔ زٚضٜ -3/1/3

اؾت ٚ تٛؾٍ ؾبظٔبٖ پػٚٞف ٚ  ، ٖٕٛٔي ٚ ارجبضيضؾٕي  زٚضٜ

 ٞبي ٚيػٌيثب تٛرٝ ثٝ  ضيعي آٔٛظقي اضائٝ ذٛاٞس قس ٚ ٔٝثط٘ب

٘ٛآٔٛظاٖ زض اِجتٝ ٔيعاٖ حًٛض . اؾتبَ وٛزوبٖ ُٔٙٗف ٚ ؾيّ

ٞب  پصيط ثٛزٜ ٚ ثٙب ثٝ قطايٍ ٚ ٘يبظ آٖ زثؿتب٘ي اُ٘ٗبف ٔطاوع پيف

 كريم ٔطوع ٔطثَٛٝ تٗييٗ ذٛاٞس قس؛ٚ ثٝ ت

ؾبَ تٕبْ ذٛاٞس ثٛز. ايٗ زٚضٜ ثب  6اثتسايي،   ؾٗ قطٚٔ زٚضٜ -4/1/3

ٞبي زضؾي ثٝ زٚ   ٚ تفبٚت زض ٘ٛٔ ثط٘بٔٝ ٔتطثيبٖتٛرٝ ثٝ تٛا٘بيي 

ٚ  ٞبي اَٚ، زْٚ قبُٔ پبيٝ ،اَٚ  ٔطحّٝٛز. ق تمؿيٓ ٔي ٔطحّٝ

 ٞبي چٟبضْ، پٙزٓ ٚ قكٓ اؾت؛ پبيٝ قبُٔ ،زْٚ  ٔطحّٝؾْٛ ٚ 

ضإٞٙبيي ٚ ثط   ضٜزٚ زض ََٛتحهيّي   ٞسايت ٚ ا٘تربة ضقتٝ  -5/1/3

ٞبي ٔطثَٛٝ  ٘بٔٝ يٗٚ آيتطثيتي ٚ  زضؾياؾبؼ ٘تبيذ ّٖٕىطز 

 ٌيطز؛ نٛضت ٔي

زا٘ف اي ٚ وبض ٘ٓطي، فٙي ٚ حطفٝ  زثيطؾتبٖ زاضاي ؾٝ قبذٝ  زٚضٜ -6/1/3

 اؾت؛

ي ٘يٕٝ ٞب زثيطؾتبٖ زاضاي ضقتٝ  ٞبي زٚضٜ ٞط يه اظ قبذٝ -7/1/3

ٞب ثطاؾبؼ ٘يبظ  ٞبيي ذٛاٞس ثٛز وٝ تٙٛٔ آٖ ٚ ٌطايف ترههي

 قٛز؛ تٗييٗ ٔي أىبٖ ارطاي آٖربٔٗٝ، التًبي ظٔبٖ ٚ 

ٛٔي زض نٛضت ٖسْ ٖاللٝ تحهيالت ٖٕ  اِتحهيالٖ زٚضٜ فبض٘ -8/1/3

. قٛ٘سوبضآٔٛظي   يه ؾبِٝ  تٛا٘ٙس ٚاضز زٚضٜ ٔي ،تحهيُ  ثٝ ازأٝ

وبض ٚ يب  ىبضي ٚظاضت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ، ٚظاضتايٗ زٚضٜ ثب ٕٞ

وبضآٔٛظاٖ زض نٛضت  ثٝ ٚ عاض ذٛاٞس قسثرف ذهٛني ثطٌ

 .زٛق ٔيزازٜ ٔسضن وبضآٔٛظي  ،ٔٛفميت زض ايٗ زٚضٜ
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 ظٔبٖ آٔٛظـ ٚ تطثيت زض ٞط ؾبَ تحهيّي: -2/3

٘بپصيط اؾت؛ ثب تٛرٝ ثٝ  تطثيت أطي ٔؿتٕط، زائٕي ٚ تُٗيُ – 1/2/3

ربٔٗيت اٞساف زضؾي ّٔي ٚ   ٌصاضي ثط٘بٔٝ اٍِٛي ٞسف

يبثي ثٝ اٞساف زض فطايٙسي ٔؿتٕط  زؾت ،آٔٛظقي ٚ پطٚضقي

تطثيت زض وُ  ٔبٖ آٔٛظـ ٚظ ،لبثُ تحمك اؾت. اظ ايٗ ضٚ

ثب ضٖبيت  اظ فطنت تبثؿتبٖ،ُٔٙمي   ََٛ ؾبَ ٚ اؾتفبزٜ

 ؛قٛز اي ٚ ارطايي تٛظيٕ ٔي التًبئبت ُٔٙمٝ

  زٚضٜ اثتسايي ٚ  اي ثطاي زٚضٜ ٞبي ٔسضؾٝ ٖ آٔٛظـََٛ ظٔب  -2/2/3

ٔتٛؾُٝ  زْٚ  طاي زٚضٜضٚظ ٚ ث 200ضإٞٙبيي  اَٚ ٔتٛؾُٝ يب

 قطايٍ  ؾبَ تحهيّي ثب تٛرٝ ثٝ تفبٚتضٚظ ذٛاٞس ثٛز.  220

ظٔب٘ي اَٚ قٟطيٛض ٔبٜ تب   زض فبنّٝ ٞبي ٔرتّف، اؾتبٖ الّيٕي

 قٛز؛ تٗييٗ ٔيتيط ٔبٜ  15

ظٔبٖ آٔٛظـ ٚ تطثيت قبُٔ زٚ ٘ٛٔ ضؾٕي ٚ غيطضؾٕي اؾت.  -3/2/3

زٚ ثرف والؾي ٚ  ثٝظٔبٖ ضؾٕي آٔٛظـ ٚ تطثيت 

 قٛز؛ ٔي تمؿيٓغيطوالؾي 

زض  ٚ تطريحبً ثٝ َٛض ٖٕسٜظٔب٘ي اؾت وٝ  ظٔبٖ ضؾٕي والؾي -4/2/3

 حًٛض زض آظٔبيكٍبٜ ٚ وبضٌبٜ ،قٛز والؼ ٚ ٔسضؾٝ ارطا ٔي

ظٔبٖ  رعء اي ٚ وبضزا٘ف فٙي ٚ حطفٝ  ٔتٛؾُٝ  ثٝ ٚيػٜ زض زٚضٜ

 آيس؛ ضؾٕي والؾي ثٝ قٕبض ٔي

ثٝ فٗبِيت ٞبيي اؾت وٝ  ظٔبٖ ا٘زبْ ،غيطوالؾي ضؾٕي ظٔبٖ  -5/2/3

ذبضد اظ والؼ ٚ ٔسضؾٝ ثطٌعاض  ٚ تطريحبً َٛض ٖٕسٜ

تٛا٘س زض  قٛز. زض ٔٛاضزي اؾتخٙبيي ارطاي ايٗ فٗبِيت ٞب ٔي ٔي

والؾي  ٞبي آٔٛظـاي ٔتفبٚت اظ ٘ٛٔ  ٔسضؾٝ أب ثٝ ٌٛ٘ٝ

تٕبقبي فيّٓ زض  ثطٌعاض قٛز. ٚضظـ زض حيبٌ ٚ ؾبِٗ ٔسضؾٝ،

ثطٌعاضي رّؿبت ؾرٙطا٘ي ٚ پطؾف ٚ پبؾد، ٔسضؾٝ، 

اظ  ٔسضؾٝ  ُٔبِٗٝ زض وتبثرب٘ٝثطٌعاضي ٔطاؾٓ ٚيػٜ زض ٔسضؾٝ، 

ثركي اظ ظٔبٖ  ٞبي  غيطوالؾي ثٝ قٕبض ٔي آيٙس. ٘ٛٔ فٗبِيت

ضيعي ٔٗبٚ٘ت پطٚضقي ٚ تطثيت  ضؾٕي غيط والؾي ثب ثط٘بٔٝ

اي ٚ تهٕيٓ   ثس٘ي زض ََٛ تبثؿتبٖ ٚ ثٙب ثٝ التًبئبت ُٔٙمٝ

 ٞس قس؛ٔسضؾٝ ثٝ ارطا ٌصاقتٝ ذٛا

ٛاضي تٛا٘ٙس ثب تٛرٝ ثٝ تٛا٘بيي ٔربَت، زق ٔساضؼ ٔي  -6/2/3

ٞط زضٚؼ، قطايٍ الّيٕي ٚ ؾبٖبت تحهيّي ٔهٛة، قطايٍ 
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  زليمٝ 30ؾي ضا اظ رّؿبت زض ظٔبٖ ٔسضؾٝ ٚ ٔؿبئُ ارطايي،

ثطٌعاض ٕ٘بيٙس. أب ٔزٕٛٔ رّؿبت زضؼ  ، زليمٝ 90حساوخط تب

ثيٙي قسٜ زض رسَٚ  پيف حسزض ََٛ ؾبَ تحهيّي ٕٞبٖ 

 ذٛاٞس ثٛز؛ تٛظيٕ ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ ؾبٖبت ضؾٕي

اٌط چٝ  ٚ ظً٘ تفطيح ٕ٘بظ رٕبٖت ٔسضؾٝ نجحٍبٜ، ثط٘بٔٝ  -7/2/3

ظٔبٖ رعء أب  ،قٛ٘س ٔحؿٛة ٔي ٔسضؾٝ ثط٘بٔٝ ضؾٕي رعء

 ز؛قٛ ضؾٕي آٔٛظـ ٔحبؾجٝ ٕ٘ي

والؼ زضؼ )ظً٘ تفطيح( ثيٗ   ظٔبٖ اؾتطاحت ثيٗ زٚ رّؿٝ  -8/2/3

ٔسيط   ٞس ثٛز، تٗييٗ ٔيعاٖ آٖ ثط ٖٟسٜزليمٝ ٔتغيط ذٛا 20تب  10

ثبقس. ِصا ٔيعاٖ ؾبٖبت اِعأي حًٛض ٔتطثيبٖ زض  ٔسضؾٝ ٔي

بت ضؾٕي اظ ؾبٖ  ٔسضؾٝ، ضٚظا٘ٝ حسالُ يه ؾبٖت ثيف

 تطثيت ٚ آٔٛظـ ذٛاٞس ثٛز؛

يطي زض ٔٛضز ٞبي يبزٌ زضؾي حٛظٜ  زض ضإٞٙبي ثط٘بٔٝ -9/2/3

 يبثي اضظـآٔٛظـ ٚ  چٍٍٛ٘ي َطاحي ثط٘بٔٝ، ٔحتٛا،

 قٛز؛ ٔيتٗييٗ تىّيف  ،ٞط حٛظٜ زض طوالؾيٞبي غي فٗبِيت

ٞب زض ظٔبٖ ضؾٕي  ثط٘بٔٝٔمطضات ارطاي   بظٔب٘سٞي ٚ تٟيٝؾ -10/2/3

ٔٗبٚ٘ت پطٚضقي ٚ تطثيت ثس٘ي ٚ  ٔٗبٚ٘ت   غيطوالؾي ثطٖٟسٜ

رع زض ٔٛاضزي وٝ زض ثط٘بٔٝ زضؾي  ،ٚ ٘ٛآٚضي اؾتآٔٛظـ 

تٗييٗ تىّيف قسٜ  ٞبي يبزٌيطي ٔرتّف، ٚ تطثيتي حٛظٜ

 ؛اؾت

ؾٕي ضٞبي زضؾي ٚ تطثيتي ؾبٖبت  چٍٍٛ٘ي ارطاي ثط٘بٔٝ -11/2/3

ٞبي تحهيّي،  التًبئبت زٚضٜ  غيطوالؾي ثب تٛرٝ ثب ٔالحٓٝ

 ذٛاٞس ثٛز؛ ، ٔتفبٚتقطايٍ ٚ أىب٘بت ٚ رٙؿيت ٔتطثيبٖ

ٞسٜ تٛاٖ ٔكب ٞبي ضؾٕي غيطوالؾي ٔي اظ ٕ٘ٛ٘ٝ فٗبِيت -12/2/3

ٞب ٚ  ٞب، ٕ٘بيكٍبٜ ٔٛظٜٔيسا٘ي ٚ ثبظزيس اظ   َجيٗت، ا٘زبْ فٗبِيت

ٔؤؾؿبت ٟ٘بزٞب ٚ  ٔطاوع ّٖٕي، تِٛيسي، فطٍٞٙي، ٔصٞجي،

ٞبي ٚضظقي، اضزٚٞبي ّٖٕي،  تقطوت زض فٗبِيارتٕبٖي، 

 ... ضا ٘بْ ثطز؛ظيبضتي ٚ ؾيبحتي ٚ

زضؾي ّٔي،   تٕطوع زض ثط٘بٔٝوبٞف ثٙب ثٝ ضٚيىطز  -13/2/3

ؾٕي آٔٛظـ ٔبِٖ ضضيعي ٚ تأٔيٗ ٔحتٛا ثطاي ثركي اظ ظ ثط٘بٔٝ

ذٛاٞس ثٛز وٝ ايٗ ظٔبٖ  زض اذتيبض اؾتبٖ، ُٔٙمٝ ٚ ٔسضؾٝ

ضيعي ٚ ارطا  غيطوالؾي ثط٘بٔٝتٛا٘س ثٝ زٚ نٛضت والؾي ٚ  ٔي

 قٛز؛
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ؾبٖبتي وٝ زض اذتيبض اؾتبٖ، ُٔٙمٝ ٚ ٔطوع آٔٛظقي لطاض  -14/2/3

اي ثيٗ اؾتبٖ، ُٔٙمٝ  ٌيطز ثٝ التًبي قطايٍ ٔحّي ٚ ٔسضؾٝ ٔي

اذتهبل ذٛاٞس  زضؾي ٚ تطثيتيٞبي  ِيتثٝ فٗب ،ٚ ٔسضؾٝ

 يبفت؛

ُٔٙمٝ  يبفتٝ ثٝ اؾتبٖ، زضنس اظ ظٔبٖ اذتهبل 50حساوخط   -15/2/3

 تٛا٘س ثٝ نٛضت والؾي ثطٌعاض قٛز؛ ٚ ٔسضؾٝ ٔي

 مٝ اؾتُٔٙ ض اذتيبض اؾتبٖ ٚز ي وٝزضنس ظٔب٘ 20 حسالُ -16/2/3

 ،ٔتطثيبٖ ثب ٕٞىبضي اِٚيبء ثبيس ثٝ ٔسضؾٝ اذتهبل يبثس تب

 ضيعي ٚ ارطا قٛز؛ ثط٘بٔٝ

ٞبي يبزٌيطي اظ ظٔبٖ ضؾٕي  تٗييٗ ؾٟٓ ٞطيه اظ حٛظٜ -17/2/3

ٚ ٘يع ٖٙبٚيٗ زضؾي آٖ زض چبضچٛة  (والؾي ٚ غيط والؾي)

ضيعي  ثٝ پيكٟٙبز ؾبظٔبٖ پػٚٞف ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي يبزٌيطي ثيب٘يٝ

 قٛضاي ٖبِي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ اؾت؛آٔٛظقي ٚ تهٛيت 

  ٚ ٔجب٘ي ٚ انَٛ ثط٘بٔٝ ظ٘سٌي  ٔسضؾٝ ضٚيىطز رٝ ثٝثب تٛ -18/2/3

ٔسيطيت ٔسضؾٝ حساوخط تالـ ذٛز ضا ثطاي  زضؾي ّٔي

زض  ٚ تطثيت وٝ ؾبظي ظٔبٖ غيطضؾٕي آٔٛظـ ٞسايت ٚ غٙي

 ضا ٔجصَٚ قٛز ارطا ٔي ذب٘ٝ، ٔسضؾٝ ٚ ذبضد اظ ٔسضؾٝ

 زاضز؛ ٔي

، غيطوالؾيٞب زض ظٔبٖ ضؾٕي  ثط٘بٔٝارطاي  ثطاي َطاحي ٚ -19/2/3

قٛز  وٝ زض تبثؿتبٖ ارطا ٔي ٞب ذهٛل ثركي اظ ثط٘بٔٝٝ ث

ٞبي فطٍٞٙي، ٞٙطي،  ثطزاضي اظ ٔكبضوت زؾتٍبٜ حساوخط ثٟطٜ

 آيس؛ ٔيثٝ ُٖٕ تِٛيسي ٚ ...  ذسٔبتي، ٔصٞجي،

ثٝ َٛض ٔتٛؾٍ حسالُ يه ضٚظ زض ٔبٜ اظ ؾبٖبت غيط  -20/2/3

 يبثس؛ ذبضد اظ ٔسضؾٝ اذتهبل ٔيٞبي  والؾي ثٝ فٗبِيت

 ثركي اظ ؾبٖبت غيطوالؾي ثٝ تحهيّي  ثطاي ٞط زٚضٜ -21/2/3

 ،قٙبؾي ٞبي ايطاٖ حسالُ يه اضزٚي تطثيتي ؾٝ ضٚظٜ زض ظٔيٙٝ

 يبثس؛ ارتٕبٖي ٚ فطٍٞٙي اذتهبل ٔيظيبضتي ٔصٞجي ٚ 

اَٚ   ٔطحّٝظٔبٖ ضؾٕي آٔٛظـ ٚ تطثيت زض   ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ -22/2/3

ؾبٖت  550قٛز وٝ ثٝ  ٗ ٔيؾبٖت تٗيي 750اثتسايي،   زٚضٜ

 ؾبٖت ظٔبٖ غيط والؾي )حسالُ( 115ظٔبٖ والؾي )حسالُ(، 

ؾبٖت ظٔبٖ زض اذتيبض اؾتبٖ، ُٔٙمٝ ٚ ٔسضؾٝ تمؿيٓ  85ٚ 

 قٛز؛ ٔي
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زْٚ   ٔطحّٝظٔبٖ ضؾٕي آٔٛظـ ٚ تطثيت زض   ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ -23/2/3

ؾبٖت ظٔبٖ  650قٛز وٝ ثٝ  ؾبٖت تٗييٗ ٔي 850، (اثتسايي)

ٚ ؾبٖت ظٔبٖ غيط والؾي )حسالُ(  115والؾي )حسالُ(، 

ؾبٖت ظٔبٖ زض اذتيبض اؾتبٖ، ُٔٙمٝ ٚ ٔسضؾٝ تمؿيٓ  85

 قٛز؛ ٔي

ؾْٛ   ٔطحّٝظٔبٖ ضؾٕي آٔٛظـ ٚ تطثيت زض   ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ -24/2/3

ؾبٖت  900قٛز وٝ ثٝ  ؾبٖت تٗييٗ ٔي 1100)ضإٞٙبيي(، 

 ؾبٖت ظٔبٖ غيط والؾي )حسالُ( 115ظٔبٖ والؾي )حسالُ(، 

ؾبٖت ظٔبٖ زض اذتيبض اؾتبٖ، ُٔٙمٝ ٚ ٔسضؾٝ تمؿيٓ  85ٚ 

 قٛز؛ ٔي

  ٔطحّٝظٔبٖ ضؾٕي آٔٛظـ ٚ تطثيت زض   ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ -25/2/3

قٛز وٝ ثٝ  ؾبٖت تٗييٗ ٔي 1250٘ٓطي(،   چٟبضْ )ٔتٛؾُٝ

ؾبٖت ظٔبٖ غيط  115، ؾبٖت ظٔبٖ والؾي )حسالُ( 1050

ؾتبٖ، ُٔٙمٝ ٚ ؾبٖت ظٔبٖ زض اذتيبض ا 85والؾي )حسالُ( ٚ 

 قٛز؛ ٔسضؾٝ تمؿيٓ ٔي

  بٖ ضؾٕي آٔٛظـ ٚ تطثيت زض ٔطحّٝظٔ  ٔيبٍ٘يٗ ؾبال٘ٝ -26/2/3

 1300-1500اي ٚ وبضزا٘ف( ،  فٙي ٚ حطفٝ  چٟبضْ )ٔتٛؾُٝ

ؾبٖت ظٔبٖ والؾي  1100-1300قٛز وٝ ثٝ  ؾبٖت تٗييٗ ٔي

 ؾبٖت ظٔبٖ غيط والؾي ٚ وبضٌبٞي )حسالُ( 115سالُ(، )ح

ؾبٖت ظٔبٖ زض اذتيبض اؾتبٖ، ُٔٙمٝ ٚ ٔسضؾٝ تمؿيٓ  85ٚ 

 قٛز؛ ٔي

 

 

 

 

، ٘ٓطي  ٚ تطثيتي ٔكتطن ثيٗ ٞط ؾٝ قبذٝ ٔحتٛاي زضؾي -27/2/3

 600زْٚ ٔتٛؾُٝ ثٝ ٔيعاٖ   اي ٚ وبضزا٘ف زٚضٜ فٙي ٚ حطفٝ

 زٞس. ؾبٖت اظ ظٔبٖ ضؾٕي والؾي ضا ثٝ ذٛز اذتهبل ٔي
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 ؾغح تحهيّي
ظٔبٖ زض ٚضغ ٔٛرٛز 

 )ثٝ ؾبػت(

حسالُ ظٔبٖ 

 والؾي

 )ثٝ ؾبػت(

حسالُ ظٔبٖ غيط 

 والؾي

 )ثٝ ؾبػت(

ٔطوع ظٔبٖ زض اذتيبض اؾتبٖ، ٔٙغمٝ ٚ 

 آٔٛظقي )ثٝ ؾبػت(

 رٕغ وُ

 )ثٝ ؾبػت(

 قٛضاي ٖبِي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ 770زثؿتبٖ ٔهٛة رّؿٝ قٕبضٜ  ُٔبثك ضإٞٙبي ثط٘بٔٝ زٚضٜ پيف - زثؿتبٖ پيف

 750 85 115 550 600 اَٚ اثتسايي  ٔطحّٝ

 850 85 115 650 667 زْٚ اثتسايي  ٔطحّٝ

 1100 85 115 900 927 ؾْٛ )ضإٞٙبيي(  ٔطحّٝ
چٟبضْ )ٔتٛؾغٝ   ٔطحّٝ

 ٘ظطي(
1100 1050 115 85 1250 
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جذٍل 

تَسيع 

همايسِ با ٍضع هَجَدّاي هختلف تحصيلي ٍ  تزبيت در دٍرُآهَسش ٍ رسوي  ساعات  هياًگيي ساالًِ

                                            
 ٝاي زض ٘ٓط ٌطفتٝ قسٜ اؾت. زليمٝ 60ظٔبٖ آٔٛظـ ٚ تطثيت، ؾبٖت   ٔجٙبي ٔحبؾج 

 

چٟبضْ )ٔتٛؾغٝ   ٔطحّٝ

اي ٚ  فٙي ٚ حطفٝ

 وبضزا٘ف(

1230 1300-1100 115 85 1500-1300 
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 هحتَاي آهَسضي ٍ پزٍرضي: دّي  اصَل اًتخاب ٍ ساسهاى -3/3

ٝ   ٚ تطثيتيي  زضؾي   اي ثط٘بٔٝٔحتٛ ٞيبي ٘ٓيبْ    زض ثييٗ ٖٙبنيط ٚ ٔؤِفي

آٔٛظقييي اظ ربيٍييبٜ ٚ إٞيييت ذبنييي ثطذييٛضزاض اؾييت.  اظ َطيييك      

ٔتطثييبٖ   ٞٛيتثٝ َٛض ٔؿتميٓ ثب  ٚ پطٚضقي ٔحتٛاؾت وٝ ٘ٓبْ آٔٛظقي

ٜ  زض  ٔٛضز ٘ٓط ضاقٛز ٚ آحبض  ٔطتجٍ ٔي ٞيب ٚ   ٍ٘طـ، زا٘ف، ضفتيبض، اٍ٘ييع

 .ٌصاضز ثط رب ٔي قرهيت آ٘بٖ

انيَٛ   ،(9/1) ّٔيي ثب ضٖبيت انَٛ ٖبْ حبوٓ ثط ثط٘بٔٝ زضؾيي  ِصا 

ٛ    تأوييس ٔٛضز  ا ثطاؾيبؼ ٔجيب٘ي ثيٝ قيطح     زض ا٘تريبة ٚ ؾيبظٔب٘سٞي ٔحتي

زض ؾيُح  ٘س ويٝ ٖيالٜٚ ثيط ا٘تريبة ٔحتيٛا      ا ٘س. ايٗ انَٛ ٔٗيبضٞبييظيط

 ٝ زضؾييي ّٔيي، ٔٗيبضٞييبي اؾبؾييي ا٘تريبة ٚ ؾييبظٔب٘سٞي ٔحتييٛاي     ثط٘بٔي

 ؾبظ٘س.  ضيعي ضا ٘يع ٔكرم ٔي ح ثٗسي ثط٘بٔٝٛؾُ
 ؾبظي زضٚ٘ي - 1/3/3

ٝ     ا٘تربة ٚ ؾبظٔب٘سٞي   ٔحتيٛاي آٔٛظقيي ٚ پطٚضقيي ثط٘بٔي

ٜ    زضؾي ّٔي ٚ ثط٘بٔٝ ٞيبي ييبزٌيطي    ٞبي زضؾي ٞيط ييه اظ حيٛظ

ثبيس فطنت وؿت تزطثيبت رسيسي وٝ ٔٛلٗيت ٔتطثي ضا ٘ؿيجت  

فيطاٞٓ ؾيبظز. تزطثييبت     زٞيس  ٔيي ثٝ ٔٛلٗيت لجّي ثٟجٛز ٚ تٛؾيٗٝ  

ٚ اذالق ثيٝ نيٛضت    ّٖٓ، ُٖٕ  يسٜ قسٜ ثبيس زض ٖطنٝتساضن ز

وؿيت ٔٗطفيت ٚ زض    ٝ پيٛؾتٝ اضائٝ قيٛز تيب ظٔيٙي    ٞٓ يىپبضچٝ ٚ ثٝ

ُ ٌيطي زٚ نالحيت ٔجٙبيي يٗٙي تفىط ٘تيزٝ قىُ ٚ ايٕيبٖ   ، تٗمي

 ضا فطاٞٓ وٙس.
 اضتجبط چٙس ٚرٟي ٚ يبزٌيطي يىپبضچٝ - 2/3/3

اي ثبقييس وييٝ  ا٘ترييبة ٚ ؾييبظٔب٘سٞي ٔحتييٛا ثبيييس ثييٝ ٌٛ٘ييٝ

، ذّمت ثب ذٛز، ذسا، ذّك ٚ  چٟبضٌب٘ٝ بتٔتطثيبٖ ضا ثطاي اضتجبَ

زض اقيىبَ ٔرتّيف   االٔىيبٖ   ٚ حتيي حَٛ ٔحٛض اضتجبٌ ثب ذسا، 

ـ  تفىط ٚ تٗمُ، ايٕبٖ ٚ ثبٚض، ّٖٓ، وبض ٚ ٚ اذيالق   ُٖٕ ٚ تيال

ثييٝ نييٛضت يىپبضچييٝ ضقييس زٞييس. ِييصا ؾييبظٔب٘سٞي ٔحتييٛا زض    

ِ ٞبي يبزٌيطي ثبيس يٕٗ  حٛظٜ ٜ    ِحيب أىيبٖ   ،لّٕيطٚ ٞيط حيٛظ

 يىپبضچٍي يبزٌيطي ضا فطاٞٓ ؾبظز.
 ٞبي ٔكتطن ٞب ٚ يبزٌيطي يت نالحيتاِٚٛ - 3/3/3

كتطن ويٝ زض لبِيت ٖٙبنيط    ٞبي ٔ يبزٌيطي ٞب ٚ  نالحيت

بييس زض ؾيبظٔب٘سٞي   ث ،قيٛ٘س  ثٙسي ٔيي  َجمٝ اٞساف وّي  ٌب٘ٝ پٙذ

ٞبي ييبزٌيطي حًيٛض ٚ    زضؾي ٞط يه اظ حٛظٜ   ٔحتٛاي ثط٘بٔٝ

ٞب ثٝ   ٞب زض ٔطاحُ ٌصض ٚ زٚضٜ ثطٚظ زاقتٝ ٚ چٍٍٛ٘ي تحمك آٖ

 ٚيٛح ٔكرم قٛ٘س.
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 ٞبي يبزٌيطي ٞب ٚ فطنت تٙٛع ٚ تؼسز ٔٙبثغ، ضٚـ - 4/3/3

رب وٝ ْطفيت ٚرٛزي ٔتطثيبٖ ثيب يىيسيٍط ٔتفيبٚت     اظ آٖ 

ٞبي ٚرٛزي ثٝ  ْطفيت  ٚ ٞط يه زض فطايٙس وؿت ٚ تٛؾٗٝ ثٛزٜ

ٞييبي يييبزٌيطي ٚ قييٙبذتي ٚ...( ٖٕييُ    ٔتفييبٚت )ؾييجه   قيييٜٛ

 ي زضؾي ٞب ِصا زض ا٘تربة ٚ ؾبظٔب٘سٞي ٔحتٛاي ثط٘بٔٝ ؛وٙٙس ٔي

ٞيييبي ٔتٙيييٖٛي ثيييطاي ٔتطثييييبٖ ٚ     ، ثبييييس فطنيييت ٚ تطثيتيييي

 وييبضٌيطي ثييٝتطثيييت رٟييت  تّٗيييٓ ٚ  ا٘ييسضوبضاٖ أييط  زؾييت

ٔتٗييسز ٚ ٔتٙييٛٔ   ، ٚ ٔٙييبثٕيييبثي اضظـضاٞجطزٞييبي آٔييٛظـ ٚ  

آٔٛظقي، فًيب ٚ اقيربل( فيطاٞٓ     ٞبي ٔٛاز ٚ ضؾب٘ٝ) يبزٌيطي

ِحبِ ضا ٘يع ٚ ارتٕبٖي ٞبي  رٙؿيتي  ثبيس تفبٚت تٙٛٔايٗ  قٛز.

 .وٙس
 إٞيت - 5/3/3 

   ٜ ٞيبي وّييسي ٚ    زض ا٘تربة ٚ ؾبظٔب٘سٞي ٔحتيٛا ثبييس اييس

  ضا ٔييٛضز تٛرييٝ لييطاض زاز. زضرييٝ ٜ فطايٙييسٞبي اؾبؾييي ٞييط حييٛظ

ٝ  إٞيت ٔفبٞيٓ، انَٛ/ تٕٗيٓ فطايٙيسٞب ٚ  ٞيب،   ٞبي اؾبؾي، ٘ٓطيي

قيٛز   ٞب زازٜ ٔيي  ٚ  ٘ؿجت ٚ ٚظ٘ي وٝ ثٝ آٖ ٞب ٞب ٚ اضظـ ٟٔبضت

ٝ وٝ زض ضؾيسٖ ثيٝ اٞيساف وّيي     ثبقس ٘مكي   ثبيس ثٝ ا٘ساظٜ   ثط٘بٔي

ٜ  . زض ا٘ترييبة ٚزضؾييي ثطٖٟييسٜ زاض٘ييس  ٞييب ٚ  ؾييبظٔب٘سٞي ايييس

ٞبيي ثطاي ثبظوكف ٚ  آٚضزٖ فطنتفطايٙسٞبي ٞط حٛظٜ فطاٞٓ 

 ثبقس.  آٚضي ثطاي ٔتطثيبٖ يطٚضي ٔي ٚ فٗ ،وكف ّْٖٛ
   اػتجبض – 6/3/3

رب وٝ زؾتبٚضزٞبي زا٘ف ثكيطي ثيٝ ؾيطٖت تحيَٛ      اظ آٖ

ٌييطز، ٔحتيٛا    ٞبي رسيسي اظ زا٘ف قىُ ٔي پيسا وطزٜ ٚ حٛظٜ

ٔتطثيبٖ ضا زض وؿيت   ،ٔجب٘ي ٚ اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثٕ ٔٗتجط  زض ؾبيٝ ثبيس

ٗ  .وٙيس ضٚظ ضؾب٘ي زا٘ف ذٛزوٕيه   زا٘ف انيُ ٚ ثٝ  ،ضٚ اظ ايي

يطٚضي اؾت اٖتجبض ٔحتٛا  زض ٍٞٙبْ ا٘تريبة ٚ فٛانيُ ظٔيب٘ي    

 ٔٗيٗ ٔٛضز ٚاضؾي لطاض ثٍيطز. 
 ػاللٝ - 7/3/3

زضؾي ثبيس ثيٝ ٖالييك ٔتطثييبٖ تٛريٝ زاقيتٝ        ٔحتٛاي ثط٘بٔٝ

ٝ ثبقس  ٝ  ثي ٝ  ٌٛ٘ي ٝ ٔٙزيط ثيٝ ذّيك ٚ ت    اي وي ٖالييك رسييس ٚ     ٛؾيٗ

ٞيبي   ْطفييت  ثيب قٙبؾيبيي   زض يٕٗ ثبييس  ٞب قٛز. ُّٔٛة زض آٖ

ٌييطي ثيطاي حيبَ ٚ آيٙيسٜ فيطاٞٓ       تهٕيٓ  ٚرٛزي ٔتطثيبٖ ظٔيٙٝ

 قٛز. 
 ؾٛزٔٙسي   - 8/3/3

ٝ  تطريحيبت تٗييٗ ؾٛزٔٙسي ٔحتٛا ثٝ ٍ٘بٜ فّؿفي ٚ     ثط٘بٔي

ٞيبي آ٘يي،    ثبيس ثيب ِحيبِ ٘ييبظ    ٔحتٛا ثؿتٍي زاضز. ِصا ؾٛزٔٙسي
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ثط٘بٔيٝ   ٞبي ٚ اضظـ آتي، حيبتي ٚ ٔتٗبِي ٔتطثي ٚ ثطاؾبؼ ٔجب٘ي

 ٌيط٘سٌبٖ لطاض ٌيطز.  ٔٛضز تٛرٝ تهٕيٓ
 لبثّيت يبزٌيطي - 9/3/3

اي ا٘زبْ قٛز ويٝ   ا٘تربة ٚ ؾبظٔب٘سٞي ٔحتٛا ثبيس ثٝ ٌٛ٘ٝ

ٞيبي   ٞيبي شٞٙيي، ؾيجه    ثيطاي ٔتطثييبٖ ثيب تٛا٘يبيي      يبزٌيطي آٖ

 پصيط ثبقس.   ٙبذتي ٚ يبزٌيطي  ٔتفبٚت أىبٖق
 لبثّيت ارطا ءاضتمب  آؾتب٘ٝ  – 10/3/3

ضؾييٕي زض ا٘ترييبة ٚ ؾييبظٔب٘سٞي ٔحتييٛا ثبيييس ثييٝ ظٔييبٖ 

وبضوٙييبٖ،  اي ٞييبي حطفييٝ ْطفيييتٔٙييبثٕ، آٔييٛظـ ٚ تطثيييت، 

 آٖ ٞب تٛرٝ زاقت.  ءاضتمب آؾتب٘ٝ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات زض حسّ
 زض ٞٓ تٙيسٌي  – 11/3/3

اظ ؾٝ ثريف اؾبؾيي    ٚ تطثيتي ٞبي زضؾي ٔحتٛاي ثط٘بٔٝ

 :قٛز ظيط تكىيُ ٔي  زض ٞٓ تٙيسٜ

ٓ 2 ؛ٞبي ٔكتطن . يبزٌيطي1   ،حميبيك  ،انيُالحبت  ،. ٔفيبٞي

ٞيب ٚ فطايٙيسٞبي ذيبل ييه      ضٚـ ،ٞيب  ٟٔبضت ،٘ٓطيبت

 ٜ  ،. ٔفييييبٞي3ٓ ؛ييييبزٌيطي ٚ ٔٛيييييٛٔ زضؾيييي    حيييٛظ

ٞييب ٚ  ضٚـ ،ٞييب ٟٔييبضت ،٘ٓطيييبت ،حمييبيك ،انييُالحبت

بزٌيطي يي   اي وٝ زض زٚ يب چٙس حٛظٜ ضقتٝٗ فطايٙسٞبي ثي

ٗ  ،٘يس ا ٚ ٔٛيٛٔ زضؾي لبثُ َيطح  ٜ   ،ضٚ اظ ايي ٞيبي   حيٛظ

ي ٔكيتطن   ٞب زٞي ثٝ يبزٌيطي يبزٌيطي ٖالٜٚ ثط پٛقف

اظ َطيك اضتجبٌ افميي ثيب    ،ذٛز  ٚ ذبل زض وبضوطز اِٚيٝ

 ،ٞب ثيٝ ٖٙيٛاٖ ويبضوطز حب٘ٛييٝ ثيٝ تمٛييت       ثطذي اظ حٛظٜ

 وٙٙس. تٕٗيك ٚ يىپبضچٍي يبزٌيطي وٕه ٔي

 ّاي هطتزن ّا ٍ يادگيزي صالحيت -4/3 

 ا٘يس  ٞبيي آٖ زؾتٝ اظ يبزٌيطي ،ٞبي ٔكتطن ٞب ٚ يبزٌيطي نالحيت

ٝ   ثتٛا٘ٙسٞبي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ  ذطٚري                              ٝ وٝ ٕٞ ٖ  ثيٝ ٌٛ٘ي ٞيب   اي ثيٝ آ

ٞيب   ٞبي يبزٌيطي حًٛض زاض٘س ٚ ثيٗ آٖ حٛظٜ  زض ٕٞٝ زؾت يبثٙس؛ ِصا

وٙٙيس.    ٖٙبنط ثط٘بٔٝ ٕ٘ٛز ٚ ثطٚظ پييسا ٔيي    پيٛ٘س ثطلطاض وطزٜ ٚ زض ٕٞٝ

اٍِييٛي   ٌب٘ييٝ ٞييب ثطاؾييبؼ ٖٙبنييط پييٙذ زٌيطيٞييب ٚ يييب ايييٗ نييالحيت

 ثبقٙس: ٌصاضي ثٝ قطح ظيط ٔي سفٞ
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 ٞبي ٔكتطن ٞب ٚ يبزٌيطي نالحيت ػٙبنط

تفىط ٚ 

 تؼمُ

ٌييطي،  پطؾييف ،، تفىييط ا٘تمييبزي، اثييسأ ٚ ذّييك، تفىييط ؾيؿييتٕئؿييئّٝتريييُ، حييُ 

ٓ  ات، تحّييُ، لًيبٚت ثطاؾيبؼ قيٛاٞس،    ٌطي، ٞسايت ٔكيبٞس  وبٚـ ٌييطي،   تهيٕي

 يبثي اضظـزض ذٛز، ذٛز  تأُٔ ،لًبٚت ثطاؾبؼ ٘ٓبْ ٔٗيبض )تٗمُ(

ايٕبٖ ٚ 

 ثبٚض

ٍ٘طـ تٛحيسي، وطأت ٚ لسضت اضازٜ ٚ ا٘تربة ا٘ؿبٖ، اضظقيٕٙسي تفىيط ٚ تٗميُ،    

اضظقٕٙسي ٔرّٛلبت، ٞسفٕٙسي ذّمت، اضظقٕٙسي ّٖٓ ٚ ّٖيٓ ريٛيي، اضظقيٕٙسي    

 زٚؾتي  ٟ٘بز ذب٘ٛازٜ، َٚٗ

 وكف رٟبٖ ثٝ ٖٙٛاٖ فُٗ ذساٚ٘س، ذٛزآٌبٞي، فطًٞٙ ٚ ٞٛيت ػّٓ

وبض ٚ ػُٕ 

 ٚ

 ٔزبٞست

ٔكييبضوت، ٕٞيييبضي، ٟٔييبضت وييبض ثييب زيٍييطاٖ،   ،ذييٛز ٔييسيطيتييييبزٌيطي ٔؿييتٕط، 

بٚضي اَالٖيبت  ٟٔبضت ضٞجطي، ُٔبِٗٝ ٚ پػٚٞف، اؾتفبزٜ اظ فّٙي  ،ٞبي اضتجبَي ٟٔبضت

 تِٛيس ٔحهَٛ   ،ٚ اضتجبَبت

اذالق ٚ 

 آزاة

اٖتٕيييبز ثيييٝ ٘فيييؽ،  ييييبيي،پيييبيي ٚ ذٛزپبذٛز ٞب)٘ييييت(،ٜ  حفيييّ ٚ پيييباليف اٍ٘ييييع

ٔساضي، نسق، نيجط،   اي، پكتىبض، ٘ٓٓ ٚ لبٖ٘ٛ پصيطي، اُ٘ٗبف، اذالق حطفٝ ٔؿئِٛيت

 حؿٗ ذّك، احؿبٖ ٚ ضافت  ،َّجي ذٛاٞي ٚ حك ٖساِت

 

 ّاي يادگيزي حَسُ -5/3

ٞبي يبزٌيطي ثؿتط انّي ثطاي تؿٟيُ فطايٙس تّٗييٓ   حٛظٜ -1/5/3

ٝ ييبثي ثيٝ اٞيساف     رٟيت زؾيت   ،ٚ تطثيت زضؾيي ّٔيي     ثط٘بٔي

ٜ  ظٜثبقٙس. ٞط يه اظ حٛ ٔي   ٞبي يبزٌيطي ٌؿتطٜ ٚ  ٔحيسٚز

ي ٞبي ٔطتجٍ ثيب ييبزٌيط   ٞب ٚ اضظـ ٞب، ٍ٘طـ زا٘ف، ٟٔبضت

وٙٙيس.   ضا تٛنييف ٔيي    ٔتٛؾُٝ  ٔتطثيبٖ آٔبزٌي تب پبيبٖ زٚضٜ

 ٜ ـ  ايييٗ حييٛظ ٞييب ٚ فطايٙييسٞب، ٚ   ٞييب حييسٚز ٔحتييٛايي ٚ ضٚ

 ؾبظ٘س.  ٖٙبنطوّيسي يبزٌيطي ضا ضٚقٗ ٔي

ٞبي يطٚضي ثيٛزٜ ٚ   ٞبي يبزٌيطي قبُٔ يبزٌيطي حٛظٜ -2/5/3

ٜ   ثيٙي قسٜ پيف  زض يبظزٜ حٛظٜ ٞيب ثيب يىيسيٍط     ا٘س. اييٗ حيٛظ

 ٜ ٞييب ٚ  اضتجييبٌ زاقييتٝ ٚ ٖٙييبٚيٗ ٔٛيييٖٛبت زضؾييي زض زٚض

 ٞب ٘رٛاٞس ثٛز.  ؾُٛح ِعٚٔبً ٔٗبزَ ٖٙبٚيٗ حٛظٜ

 ٗيييييٗاؾيييتٙجبٌ ٚ تٔالحٓيييبت ٚ ٔفطٚييييبت اِٚييييٝ زض  -3/5/3

ٝ   ،ٞبي يبزٌيطي حٛظٜ ٛ   اضتجبٌ ثب ٖٙبنيط ٚ ٖطني ي ٞيبي اٍِي

ذٛا٘ي ثيب   زضؾي ّٔي؛ ٞٓ  ٌصاضي ٚ اٞساف وّي ثط٘بٔٝ ٞسف

اؾٙبز فطازؾيتي؛ ٕٞيبٍٞٙي ثيب انيَٛ ا٘تريبة ٚ ؾيبظٔب٘سٞي       

، ٞيبي ٔكيتطن   ذهيٛل انيُ اِٚٛييت ييبزٌيطي    ٝ ٔحتٛا ث

لبثّيت  ءاضتمب  ٚ انُ آؾتب٘ٝ انُ ؾٛزٔٙسي )تٛرٝ ثٝ ٘يبظٞب(

، تزييبضة حيطپييصيطي اظ ؾييبذتبض زا٘ييف تأ ارطايييي ثط٘بٔييٝ؛ ٚ

 اؾت.  ثٛزٜ إِّّي ٚ تٛافك وبضقٙبؾي ثيٗ
 اظ: ا٘س ػجبضت ػٙبٚيٗ حٛظٜ ٞبي يبزٌيطي – 4/5/3

 تفىط ٚ حىٕت، 

 ٚ ٖٔٗبضف اؾالٔي لطآ، 

 ظثبٖ ٚ ازثيبت فبضؾي، 
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 فطًٞٙ ٚ ٞٙط، 

 ٗآٚضي وبض ٚ ف،  

 ؾالٔت ٚ تطثيت ثس٘ي، 

  ّْٖٛا٘ؿب٘ي ٚ ُٔبِٗبت ارتٕبٖي،   

 ضيبييبت، 

 تزطثي ّْٖٛ، 

 ٖٞبي ذبضري ظثب، 

 ٞبي ظ٘سٌي آزاة ٚ ٟٔبضت. 

 ّاي يادگيزي ّاي حَسُ  بياًيِ -6/3

ٞبي يبزٌيطي تٗطيف حٛظٜ، ييطٚضت ٚ ويبضوطز،     ٞبي حٛظٜ ثيب٘يٝ

ٚ     لّٕطٚ ٚ اثٗبز حيٛظٜ، رٟيت   آٔيٛظـ   ٌييطي وّيي ؾيبظٔب٘سٞي ٔحتيٛا 

ٞيبي ييبزٌيطي    ٞبي ٔكتطن ٚ ؾبيط حٛظٜ ٚ ٘ؿجت آٖ ثب يبزٌيطي ،حٛظٜ

 زاضز. ضا ثيبٖ ٔي
 يبزٌيطي تفىط ٚ حىٕت   حٛظٜ -1/6/3

ٖٕيُ شٞيٗ ثيط ضٚي     اظ َطييك  يىي اظ ضاٜ ٞبي قيٙبذت  ،تفىط

ٞبي لجّي ثطاي تجسيُ ٔزَٟٛ ثٝ  اَالٖبت زضيبفت قسٜ ٚ ا٘سٚذتٝ

ٙبي ليسضت تزعييٝ ٚ   يبثي ثٝ ٘تيزٝ اؾت. تٗمُ ثٝ ٔٗ ّْٔٗٛ ٚ زؾت

ٝ تحّيُ ٚ ضثٍ زازٖ لًبيب ٚ ؾٙزف ٚ اضظيبثي  ٞيب ثيط اؾيبؼ     يبفتي

ت. تطويت ايٗ زؾت آٔسٜ اؾٝ ث ٔٗتجطق ٘ٓبْ ٔٗيبض اؾت وٝ اظ َط

حىٕييت اؾييت. حىٕييت ٚ ثهيييطت  ،٘ٓييط ٚ ٖٕييُ  زٚ زض ٖطنييٝ

ايٙس نحيح تفىط ثب ٞسايت پيٛ٘سز وٝ فطز زض فط ٚلٛٔ ٔي ظٔب٘ي ثٝ

ٜ    ٘مُ نيحيح  ؾّيٓ ٚ ٖمُ ٚ ضٞجطي ييبزٌيطي    ليطاض ٌييطز. حيٛظ

ٞبيي ثطاي تجييٗ فطايٙس تفىيط   تفىط ٚ حىٕت ثٝ ز٘جبَ ايزبز ظٔيٙٝ

ٝ  ٚ تٗمُ ٚ چٍٍٛ٘ي زؾت ٛ  يبثي ثي  ٔ ٚ اقيىبَ ٔرتّيف  اآٖ زض ا٘ي

ٚ ٖمُ ٘ٓطي ٚ  ٚ تفىط ٕٞطاٜ ثب ٔطالجٝ ،ُٔٙمي ،٘مبز ،)تفىط ذالق

 ّٖٕي( اؾت.

يه حيبت فىطي اؾت.  ،حيبت ا٘ؿبٖ :حٛظٜ ضطٚضت ٚ وبضوطز

ضؾيس ٚ   ٔياؾت وٝ زض احط تطثيت ثٝ فّٗيت  اِٟياؾتٗسازي  ،تفىط

ثب ٔتٗبزَ وطزٖ لٛاي زضٚ٘يي   ،تمٛاي اِٟي تٛا٘س زض پطتٛ ا٘ؿبٖ ٔي

ٜ  آٖ زض ٔؿيط فُطت  اظ ،ذٛيف . ِيصا  ثيطزاضي وٙيس   تٛحييسي ثٟيط

تفىيط ٚ تٗميُ    ٜ ثبقس وٝ َيي آٖ ليّٛ   اي ٌٛ٘ٝ ثٝفطايٙس تطثيت ثبيس 

ٗميُ اظ زٚ رٟيت إٞييت پييسا     ثيط تفىيط ٚ ت   تأوييس پطٚضـ يبثس. 

ٚ ّٖٕىطز ا٘ؿبٖ ضا  ، زا٘فثبٚضٞب ،تمٛيت ايٗ تٛا٘بيي -1وٙس:  ٔي

   ٚ -2 ؛ؾييبظز تٗيبِي اٚ ضا فيطاٞٓ ٔيي     ظٔيٙييٝ تحيت تيأحيط ليطاض زازٜ 

رب وٝ  ٞبي زضؾي ٔزعا  وٕه وٙس. اظ آٖ ؾبظي ثط٘بٔٝ يىپبضچٝ ثٝ

ٞبي ٔرتّيف اظ رّٕيٝ    ٘ٛآٚضي  ثيبٖ ثب ٌؿتطـ فعايٙسٜطٚظٜ  ٔتطأ
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ٞيب ضا زض ٔٗيطو    آٖ ضٚ ٞؿتٙس ٚ ايٗ ٔؿئّٝ ٝ بٚضي اَالٖبت ضٚثفّٙ

ِيصا ثبييس اييٗ تٛا٘يبيي ضا پييسا       ؛زٞيس   ٞبي ٔرتّف لطاض ٔي ا٘تربة

آظازا٘ٝ ٚ  ،زؾت ثٝ ا٘تربة آٌبٞب٘ٝ ،وٙٙس وٝ ثط اؾبؼ ٘ٓبْ ٔٗيبض

 ٔؿئٛال٘ٝ ثع٘ٙس.  

ٕٔتبظ ا٘ؿيبٖ اؾيت ويٝ آٌيبٞي ٖمال٘يي ٚ حىٕيت ضا        ٜ لّٛ ،تفىط

تٛا٘يبيي اؾيتسالَ    -1 وٙس تيب:  پطٚضـ زازٜ ٚ ثٝ ٔتطثيبٖ وٕه ٔي

ثيٝ   -3؛ ذالليت ذٛز ضا پيطٚضـ زٞٙيس   -2 ؛ذٛز ضا ثٟجٛز ثركٙس

زضن ٚ ُٖٕ اذاللي  -4؛ نٛضت فطزي ٚ ٔيبٖ فطزي ضقس وٙٙس

ْٟٛ اؾيترطاد  اظ تزبضة  ذٛز ٔٗٙب ٚ ٔف -5؛ ذٛز ضا ثٟجٛز ثركٙس

ٞييبي رٟييبٖ ذّمييت ٚ ٍ٘ييطـ  وٙٙييس ٚ ثييٝ زضن ٖٕيييك اظ پسيييسٜ

  طيك أىبٖ ٔكبضوت ٔؤحط ٚ ؾبظ٘سٜاظ ايٗ َ٘بيُ آيٙس ٚ  تٛحيسي

آٌييبٞي ٘ؿييجت ثييٝ حمييٛق ٚ  ،افييطاز زض پيكييطفت ٚ تٗييبِي ربٔٗييٝ

ؾيبالضي   ٞبي ذٛز ٚ ؾبيط افطاز ٚ قطوت زض فطايٙس ٔطزْ ٔؿئِٛيت

 قٛز. زيٙي فطاٞٓ ٔي

ض ييه ٚريٝ اظ چٟيبض ٘يٛٔ تفىيط      تفىيط ٚ تٗميُ ز   :ٛظٜحا  لّٕطٚ

ٝ فّؿفي ٚ زض  ،، تفىط ا٘تمبزي ، تفىط ذالق ٚ تفىط ٕٞطاٜ ثب ٔطالجي

ٚرٝ زيٍط اظ زٚ ٘ٛٔ ٖمُ ٘ٓطي ٚ ّٖٕي ثطذٛضزاض اؾيت ويٝ زض   

  تٛا٘ييس ظٔيٙييٝ ثييُ پيٍيييطي اؾييت ٚ ٔييي لب ،َييَٛ زٚضاٖ تحهيييُ

ُ ٞبيي وٝ ٔٙزيط ثيٝ زضن، تيسثط،     پػٚٞف ٚ تأٔي ثهييطت   ، تفميٝ، 

ضفتيبض   قيٛز تيب فيطز    ، ؾجت ٔيي ٟ٘بيت وٙس ٚ زض قٛ٘س ضا فطاٞٓ  ٔي

ٚ ثييسيٗ تطتيييت   اي اظ ذييٛز ثييطٚظ زٞييس   ظا٘ييٝحىيٕب٘ييٝ ٚ ذطزٚض

ٞبي تحهيّي ٔرتّف ضا ٘يع  ٞبي يبزٌيطي زض زٚضٜ ٔحتٛاي حٛظٜ

 ؾبظز. ٔتأحط ٔي

بٚيٗ زضٚؼ ٚ ٔٛيييٖٛبت ظيييط قييبيبٖ شوييط اؾييت وييٝ ٖٙيي 

طي اظ ٔييبٖ ٖٙيبٚيٙي اظ لجييُ ُٔبِٗيٝ ٚ     ييبزٌي   ظٜايٗ حٛ  ٔزٕٖٛٝ

 فّؿفٝ ثطاي وٛزويبٖ، فّؿيفٝ، ُٔٙيك،    ٞب، ٘مس ضؾب٘ٝ ذٛا٘ي، وتبة

ٝ    ّٖٓ، فّؿفٝ  ف )فّؿفٝٞبي ًٔب فّؿفٝ ، (…فٙيبٚضي ٚ    زييٗ، فّؿيف

  ثييط حؿييت زضٜٚ …ؾيؿييتٕي، ذالليييت ٚ ، تفىييط ضٚـ تحميييك

ٞبي  ٞبي فطزي ٔتطثيبٖ اظ رّٕٝ رٙؿيت، تفبٚت تحهيّي، تفبٚت

زضؾي ايٗ حٛظٜ ا٘تربة ٚ تٗيييٗ    زض ضإٞٙبي ثط٘بٔٝ …ٔحيُي ٚ 

 ٌطزز. ٔي
ـ  ٌيطي رٟت ٜ  ٞبي وّي زض ؾبظٔب٘سٞي ٔحتٛا ٚ آٔاٛظ  :حاٛظ

 ٜ ٘يس اظ  ا ٖجيبضت   زٚ ضٚيىطز انّي ٚ اؾبؾي آٔٛظـ زض ايٗ حيٛظ

ٔٙٓيٛض اظ ضٚيىيطز تّفيميي زض      فّؿفي.ضٚيىطز تّفيمي ٚ ضٚيىطز 

ٞبي قٙبذتي ٚ  ، ٟٔبضت ٞبي شٞٙي ٚ فّؿفي يسٖ ا٘ٛأ حبِتٞٓ تٙ

ٞب زض ييه ارتٕيبٔ    آٖ قٙبؾي  ٔحتٛاي ٔٛيٖٛبت زضؾي ٚ ضٚـ
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ٝ    پػٚٞف والؼ زضؼ اؾت.  ييه    ثيطاي تجيسيُ ويالؼ زضؼ ثي

ارتٕبٔ پػٚٞكي وٝ ٞيٓ زاضاي ويٙف ٚ ٚاويٙف قيٙبذتي ٚ ٞيٓ      

ٔحتٛاي ٔٛييٖٛبت  ٞبي تفىط ضا وٝ اظ  س ٟٔبضتٖبَفي ثبقس، ثبي

ٞيب ضا ثيب اٖٕيبَ     آٖ ٚ ٌطفيت   زض ٘ٓيط قيٛز   اذص ٔيذبل  زضؾي

 ؾبذت.         ٔطتجٍ  ٖبَفيي ٚ ضفتبضٞب ٞب شٞٙي ذبل ٚ ٍ٘طـ

ٜ   ضٚيىطز فّؿفي ٘يع اقيبضٜ ثيٝ ضٚـ فّؿيف      يسٖ ٚ ٘ييع پيطٚضـ ليٛ

ٔب٘ٙيس  ٞٓ  ي زضؾي اؾت ٚ ٞب ثٙبي ثط٘بٔٝاؾتسالَ زاضز وٝ ٞٓ ظيط 

. ضٚيىيطز  قيٛز  قيبُٔ ٔيي  ٞيبي اييٗ حيٛظٜ ضا     فٗبِيت  چتطي وّيٝ

ْ  ،زْٚ ،آٔٛظقي ايٗ حٛظٜ زض ؾُٛح اَٚ ضٚيىيطز   ٖٕيستبً  ٚ ؾيٛ

تّفيمي ٚ زض ؾُح چٟبضْ ٔتٙبؾيت ثيب ضقيتٝ ٚ ٌيطايف تحهييّي      

ؾيبظٔب٘سٞي ٔحتيٛا زض اييٗ     تأوييس ضٚيىطز فّؿيفي ذٛاٞيس ثيٛز.    

 حٛظٜ ثٝ نٛضت ٔؿتمُ ذٛاٞس ثٛز.
 ٜ ٜ     ثاب يابزٌيطي    ٘ؿجت حاٛظ ي  ٞاب  ٞابي ٔكاتطن ٚ ؾابيط حاٛظ

يٙس آٔٛظـ، زض فطا  تٗمُ اظ َطيك ايزبز چبِف تفىط ٚ يبزٌيطي:

ُ ) تفىط انِٛي ٚ تٗبُٔ ؾبذتبضي ثيٝ ضقيس فيطزي     ،زض ذيٛز  تأٔي

 ٞييبي ٟٔييبضتوؿييت ،ٞييب ٚ اٖٕييبَ ذييٛز(  اضظيييبثي ايييسٜ ،اُ٘ٗييبف

ٔربِفيييت، ٔيييصاوطٜ ٚ  ،ارتٕبٖي)ٕٞيييسِي، ٔكيييبضوت، تٛافيييك 

ييبثي ثيٝ    ٞبيي وٝ ثؿيتط زؾيت   ٌٚٛ( ٚ ٔكبضوت زض پػٚٞف ٌفت

 وٙس. ثهيطت اؾت وٕه ٔي ، تفمٝ ٚتأُٔزضن، تسثط، 

ظثيبٖ وّيي، ضٚيىيطزي     تفىط ٚ تٗمُ ثٝ ٖٙٛاٖ يه ،زض ٖيٗ حبَ

ٖ ثط وٝ تطثيتي اؾت ؾيرٗ ٌفيتٗ ٚ ٌيٛـ زازٖ     ٘ٛقيتٗ،  ،ذٛا٘يس

 ٞيبي ثٙييبزي ذٛا٘يسٖ،    رٛي ٟٔبضتٚ يٗٙي زض رؿت ؛تأويس زاضز

ضاٞي ثطاي  ٚرٛي ٘ٛقتٗ، ؾرٗ ٌفتٗ ٚ ٌٛـ زازٖ ٚ زض رؿت

ٞبي پبيٝ اظ َطيك تمٛيت لسضت اؾيتسالَ ٚ   ضؾٛخ زض ايٗ ٟٔبضت

زاٚضي اؾت. ٚلتي اييٗ ويبض ا٘زيبْ قيس، ٔتطثييبٖ ذيٛز ثيٝ ذيٛز         

زضؾي ٚ غييط آٖ ثيٝ    ٔٛيٖٛبت زض ٞبي تفىط ضا ٟٔبضتتٛا٘ٙس  ٔي

 .وبض ٌيط٘س
 يادگيري لرآن ي معارف اسالمي  حًزٌ -2/6/3

ٞب ثٝ ؾٛي وٕبَ ٚ ضؾتٍبضي اؾت  ضاٜ ٞسايت ا٘ؿبٖ ،زيٗ اؾالْ

٘بظَ قسٜ ٚ قبُٔ   وٝ اظ رب٘ت ذساي ٔتٗبَ ثط پيبٔجط اوطْ

ٞب ثطاي  ٘ٓبٔبتي اؾت وٝ ا٘ؿبٖ  احىبْ ٚ وّيٝ ،اذالق ،اٖتمبزات

ٔٗبضف  اذص ٔٙبثٕضؾيسٖ ثٝ ٔمهس ٔتٗبِي ذٛز ثساٖ ٘يبظ زاض٘س. 

الْ ٚ پيبٔجط ٌطأي اؾ   ت ٚ ؾيطٜؾّٙ ،لطآٖ وطيٓ ،اؾالٔي

. اؾتٚ ٖمُ  -نّٛات اهلل ّٖيٟٓ -رب٘كيٙبٖ ٔٗهْٛ آٖ ثعضٌٛاض
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زضؾي ّٔي قبُٔ ؾٝ   بي ٔتطتت ثط ايٗ حٛظٜ زض ثط٘بٔٝٞ آٔٛظـ

  .قٛز ٚ ٖطثي ٔي ،ٔٗبضف اؾالٔي ،ٔحتٛايي لطآٖ وطيٓ  حٛظٜ
ْ  ٟٔٓ ضطٚضت ٚ وبضوطز حٛظٜ: اؾرالٲي   تطيٗ ٞسف تكىيُ ٘ٓيب

ثرٻ   -ت زيٷري تطثير  ،ثٻ َٹض اٖٱ ٸ ٶٓربٰ آٲٹظقري ثرٻ َرٹض اذرم     

ي  اؾت. زيرٵ ٲ٣رسؼ اؾرالٰ ثطٶبٲرٻ      -ٴآ  ٲٗٷبي ٖٳي١ ٸ ٪ؿتطزٺ

ربٲٕ تطثيتي اٶؿبٴ ثطاي ٖجٹزيت ٸ ت٣رطة اٮري اهلل اؾرت. تٗٳير١     

   ٰ اٮٽري ٦رٻ    ٲٗطٞت ٸ ايٳبٴ ٲتطثيبٴ ثٻ اٖت٣ربزات، اذرال٠ ٸ اح٧رب

تٗٯريٱ   تطيٵ ضؾبٮت  ٲٽٱ ،ٲٗطٞت ٸ ايٳبٴ ثٻ زيٵ اؾالٰ اؾت ټٳبٴ

يربز٪يطي ٢رطآٴ ٸ ٲٗربضٜ      الٲي اؾت. حٹظٺٸ تطثيت زض ٶٓبٰ اؾ

اؾررالٲي ثؿررتطي ثررطاي ت٣ٹيررت اٶسيكررٻ، ايٳرربٴ ٸ ٖٳرر٭ زيٷرري ٸ   

ربٲٕ تطثيتي   ٻ ثطٶبٲٻيبثي ثٻ ٲٗطٞت ٶؿجت ث ضيعي ثطاي زؾت  ثطٶبٲٻ

اؾرالٰ ضا ثسټرس     ٲيعاٶي اظ آ٪بټي زضثبضٺ ،اٶؿبٴ اؾت تب ثٻ ٲتطثيبٴ

س ثرط اؾربؼ آٴ ظٶرس٪ي ٞرطزي ٸ ارتٳربٖي ذرٹز ضا ثرط        ٷ٦ٻ ثتٹاٶ

اي  ٪ٹٶٻ ٻ ثٻٲحٹض ثٷس٪ي ذسا ؾبٲبٴ ثسټس. ٞطز ضا تٹاٶٳٷس ؾبظز ٦

ټبي اؾالٲي ؾٹ٠ زټرس ٸ زض ثطاثرط    ضا ثٻ ؾٹي آضٲبٴ  ٞٗب٬، ربٲٗٻ

تٳربٖي،  آؾيت ټربي اٖت٣ربزي، اذال٢ري، ٞطټٷ٫ري ٸ ؾيبؾري/ ار     

ٸ ثرٻ اٸ ايرٵ تٹاٶربيي ضا ثسټرس ٦رٻ زض       ٲ٣بٸٲرت ٦ٷرس  ايؿتبز٪ي ٸ 

ٲٹ١ٞ ٸ زض تٗبٮي ربٲٗرٻ ٲكربض٦ت    آيٷسٺ زض تطثيت ٞطظٶساٴ ذٹز

 حط زاقتٻ ثبقس.ٲؤ

ٽي  ٸ ٲٷجٕ انٯي اٖت٣بزات، ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٷجٕ ٸحي اٮ ،ٴ ٦طيٱ٢طآ

تسثط  ،ٹاٶبيي ذٹاٶسٴ ټٳطاٺ ثب زض٤ ٲٗٷبٸ اح٧بٰ اؾت. ت اذال٠

ؾجت ٸضٸز ټط ٞطز ٲؿٯٳبٴ ثٻ زضيبي  ،آٴ ٸ اٶؽ ثب آٴزض ٢ط

اظ نسض اؾالٰ تب ٦ٷٹٴ زض  ،ٲٗبضٜ اؾالٲي اؾت. اظ ايٵ ضٸ

ٞطزي  تٗٯيٱ ٦تبة اٮٽي اظ ربي٫بٺ ٲٷحهط ثٻ ،اؾالٲي  ربٲٗٻ

يبز٪يطي ظثبٴ ٖطثي ثٻ ٖٷٹاٴ  ،ثطذٹضزاض ثٹزٺ اؾت. ثٻ تجٕ آٴ

ـ ايٵ ظثبٴ ظثبٴ ٢طآٴ  اظ اټٳيت ذبني ثطذٹضزاض اؾت. آٲٹظ

قٹز ٦ٻ ٞطز ثتٹاٶس ثٻ َٹض ٲؿت٣يٱ ثب ٦تبة اٮٽي ذٹز  ؾجت ٲي

آٴ ضا ثٟٽٳس ٸ اظ ضټٷٳٹزټبي آٴ ثٽطٺ ثجطز.  ،اضتجبٌ ثط٢طاض ٦ٷس

ثتٹاٶٷس اظ  ٲتطثيبٴ قٹز ٦ٻ ؾجت ٲي چٷيٵ آٲٹظـ ايٵ ظثبٴ ټٱ

 .ٸ ٞطټٷ٩ ٚٷي اؾالٰ اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس السالمعليهم ٲٗبضٜ اټ٭ ثيت

اظ  يبز٪يطي ٢طآٴ ٸ ٲٗربضٜ اؾرالٲي ثركري     حٹظٺ لّٕطٚ حٛظٜ:

ضؾي ثط ٖٽرسٺ زاضز ٸ  ټبي ز ثطٶبٲٻ  ضا زض ٲزٳٹٖٻيبز قسٺ ضؾبٮت 

ٸ  اؾرالٲي ٲٗبضٜ  ،ٲحتٹايي آٲٹظـ ٢طآٴ ٦طيٱ  قبٲ٭ ؾٻ حٹظٺ

آٲٹظـ ٖطثي اؾت. حسّ يربز٪يطي زض ايرٵ زضٸؼ ثرٻ قرطح ظيرط      

 اؾت:
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يبثي ثرٻ ؾرٹاز    ټبي الظٰ ثطاي زؾت ٲٽبضت ،ايٵ آٲٹظـ  ٲحسٸزٺ

ذررسا ٸ قرربٲ٭  ٲٷررسي ٲؿررتٳط ٸ زائٳرري اظ ٦ترربة  ٢طآٶرري ٸ ثٽررطٺ

 ټبي شي٭ اؾت: تٹاٶبيي

  ؛اٮٝ. تٹاٶبيي ذٹاٶسٴ نحيح ٸ ضٸاٴ ٢طآٴ ٦طيٱ

 ؛تٹاٶبيي زض٤ ٲٗٷبي ٖجبضات ؾبزٺ ٸ پط٦بضثطز ٢طآٴ ٦طيٱة. 

ٷٓرٹض  زض٤  يٱ، ثرٻ ٲ تٹاٶبيي ٶؿجي زض تسثط زض آيبت ٢طآٴ ٦طد. 

ثرسٸٴ آٲرٹظـ    ،ز٢ربي١ ٸ ْطائرٝ ٲٟربټيٱ آيربت      ؾبزٺ ٸ اٸٮيرٻ 

 ؛ترههي ٖٯٹٰ ٢طآٶي

. اٶؽ ٲؿتٳط ٸ زائٳي ثب ٢طآٴ ٦طيٱ، ثٻ ٶحٹي ٦ٻ ٲتطثيربٴ، اټر٭   ز

تطثيت زيٷي ٸ   ض ٢طآٴ ثبقس ٸ ايٵ اٲط ضا الظٲٻذٹاٶسٴ ٸ ت٧ٟط ز

 ذٹيف ثساٶس. اٮٽياٖتالي ټٹيت 
 معارف اسالمي: .2

ـ    ٲحسٸزٺ ثرٻ ٖٷرٹاٴ    آٴ اؾرت ٦رٻ ٲتطثيربٴ زيرٵ ضا     ،ايرٵ آٲرٹظ

 ،ظٶرررس٪ي ثكٷبؾرررٷس ٸ ثطاؾررربؼ آٴ   ضاټٷٳررربي ٖٳررر٭ ٸ ثطٶبٲرررٻ 

  اؾت:ٶٳبيٷس. ايٵ ٲٗبضٜ قبٲ٭ ؾٻ ثرف ظيط  ضيعي ٸ ٖٳ٭ ثطٶبٲٻ

ترطيٵ ٲٹيرٹٖبت    انرٯي  ٣ٖالٶياٮٝ. اٖت٣بزات، زض حس قٷبذت 

ٶٓربٰ   ،ٸاليت ٣ٞيٻ ،ٶجٹت ٸ اٲبٲت ،ٲٗبز ،اٖت٣بزي قبٲ٭ تٹحيس

ثرسٸٴ َرطح رعئيربت     ټرب،  ذٯ٣ت ٸ ٲؿبئ٭ ٲجتال ثٻ ٲطثٹٌ ثٻ آٴ

 ترههي ټط ٲٹيٹٔ؛

ٸ  ة. اذال٠، زض حسّ قٷبذت ٲؿبئ٭ ٸ ٲٹيٹٖبت انٯي اذال٢ري 

٦ٻ زض ت٧ٹيٵ قرهيت اٶؿبٴ ٶ٣ف ٲحٹضي زاضٶرس   اٮتعاٰ ثٻ آٴ

 ټبي اذال٢ي ضٸظ؛ ټب ٸ چبٮف ٲؿئٯٻ ثب تٹرٻ ثٻ

ٝ ثٻ َٹض ٲٗٳٹ٬ زض ظٶس٪ي د. اح٧بٰ، زض حسي ٦ٻ ټط ٞطز ٲ٧ٯّ

زض نٹضت ٖسٰ اَرالٔ   ٸ ٞطزي ٸ ارتٳبٖي ذٹز ثساٴ ٶيبظ زاضز

 قطٖي زچبض ٲك٧٭ ٲي قٹز. ٸْبيٝټب زض اٶزبٰ  ٢جٯي اظ آٴ

  ؾيطٺ ٢طآٴ ٦طيٱ ٸ ٪طٞتٵ اظ آٲٹظـ ٲٗبضٜ اؾالٲي ثب ثٽطٺ

ثيبٴ يبثي ٲتط زؾت چٷيٵ ټٱ ،قٹز ٲٗهٹٲيٵ ثعض٪ٹاض  اٶزبٰ ٲي

ٲس ٶؿجت ثٻ ٲجبٶي ٸ ربٲٕ ٸ ٦بضاثٻ آ٪بټي ٸ ٶ٫طـ 

ٸ تٹاٶٳٷسي  ټبي ٲحٹضي اؾالٰ ٶبة ٲحٳسي  چبضچٹة

ؾُح ٲٗطٞت ٸ ايٳبٴ  ت٣بءثطاي ٲُبٮٗٻ ٸ پػٸټف زيٷي ثطاي اض

تٗٳي١   قٗبئط ٸ ٲطاؾٱ اؾالٲي ٦ٻ الظٲٻ آٲٹظـ ٸ زيٷي ذٹز

ټٳٹاضٺ ٲٹضز ٶٓط  ،ټبؾت آٴ ٲٗبضٜ اؾالٲي ٸ پبيجٷسي ثٻ 

 ذٹاټس ثٹز.
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 عرتي: .3

زض٤ ٲٗٷربي   زض آٲٹظ ضا آقٷبيي ثب ظثبٴ ٖطثي ثٻ ٲيعاٶي ٦ٻ زاٶف

آيبت ٢طآٴ ٦رطيٱ ٸ ٦رالٰ ٲٗهرٹٲيٵ ٦ٳر٥ ٦ٷرس ٸ زض ت٣ٹيرت       

 ظثبٴ ٞبضؾي اٸ ٲؤحط ثبقس.

اضتجرربٌ ٸحي٣رري ثررب ي٧ررسي٫ط زاضٶررس ٸ   ،ٲحتررٹايي ايررٵ ؾررٻ حررٹظٺ

ٸ اظ   ټب ثبيس ټٳبټٷ٩ ٸ ٲطتجٍ ثب ټٱ نٹضت ٪يطز ضيعي آٴ ثطٶبٲٻ

 تأييرس ټبي ٲكتط٤ ٸ ٶيع ٲُبٮت ت٧ٳير٭ ٸ   ٲحتٹا ٸ ضٸـ ،اټساٜ

 ٲُٯٹة ثٻ ٖٳ٭ آيس.  ټٳسي٫ط اؾتٟبزٺ  ٦ٷٷسٺ

٢طآٴ ٸ ٲٗبضٜ اؾالٲي زض پبيربٴ    ٶتبيذ يبز٪يطي ٲتطثيبٴ زض حٹظٺ

 ٶس اظ:ا زٸضٺ ټبي تحهيٯي ٖجبضت

  ثٻ ٸْبيٝ زيٷي ٲجتٷي ثرط ايٳربٴ   آٲبز٪ي ثطاي زيٷساضي ٸ ٖٳ٭

 قٷبذت؛ٰ ثب ٲٗطٞت ٸ تٹأ

 ٖال٢رٻ ٸ  احؿبؼ ذطؾٷسي ٸ ضيبيت اظ ټٹيت اؾالٲي ذٹز ٸ 

  ؛آٴتالـ ثطاي حّٟ 

 زض قررطايٍ  قررٗبئط ٸ ٞطټٷرر٩ زيٷرري ربٲٗررٻ ضقررس تررالـ ثررطاي

 ٲرتٯٝ ارتٳبٖي؛

     احؿرربؼ ٲؿررئٹٮيت ٶؿررجت ثررٻ ٶٓرربٰ اؾررالٲي ٸ ٲكرربض٦ت زض

 ؾطثٯٷسي آٴ زض رٽبٴ.ا٢تساض ٸ پيكطٞت ٶٓبٰ ٸ 

ثررب ؾررُح ٶيٳررٻ   ٲتٹؾررُٻ زاضاي يرر٥ ضقررتٻ  ايررٵ حررٹظٺ زض زٸضٺ

ترههي اؾت ٦ٻ تحت ٖٷٹاٴ  ٖٯٹٰ ٸ ٲٗربضٜ اؾرالٲي ٲُرطح    

 ٸضٸز ثرٻ   آٲربزٺ  ،قرٹٶس  قٹز. ٦ؿربٶي ٦رٻ ٸاضز ايرٵ ضقرتٻ ٲري      ٲي

حررٹظٺ  ټررب زض ايررٵ زاٶكرر٫بٺ ٸ ٖٯٳيررٻ  ټرربي ٖرربٮي زض حررٹظٺ زٸضٺ

ربٲٗررٻ زض ايررٵ ضقررتٻ ضا ثررطآٸضزٺ    قررٹٶس يررب ٶيبظټرربي اٸٮيررٻ  ٲرري

 ؾبظٶس. ٲي

  ٚ ٔٛيييٖٛبت ظيييط  قييبيبٖ شوييط اؾييت وييٝ ٖٙييبٚيٗ زضٚؼ 

يبزٌيطي اظ ٔيبٖ ٖٙبٚيٗ ٚ ٔٛيٖٛبت وٙيٛ٘ي    ايٗ حٛظٜ  ٔزٕٖٛٝ

اِجالغيٝ،   ٚ ٖٙبٚيٙي اظ لجيُ اذالق، آقٙبيي ثب ٖطفبٖ اؾالٔي، ٟ٘يذ 

 …ٚ  ٞبي ٘ٛپسييس  ، ٘مس فطلُٝٔبِٗبت تُجيمي ازيبٖ، لطآٖ پػٚٞي

ٞييبي فييطزي ٔتطثيييبٖ اظ رّٕييٝ  تحهيييّي، تفييبٚت  ضٜٚثييط حؿييت ز

ٝ  …ٞبي ٔحيُي ٚ  رٙؿيت، تفبٚت زضؾيي اييٗ     زض ضإٞٙبي ثط٘بٔي

 ٌطزز. حٛظٜ ا٘تربة ٚ تٗييٗ ٔي
 ٞبي وّي زض ؾبظٔب٘سٞي ٔحتٛا ٚ آٔاٛظـ حاٛظٜ:   ٌيطي رٟت

اٶؿرربٴ ٦ررٻ ثبيررس زض   انررٯي زض ٖٳرر٭ اذتيرربضي ٸ آ٪بټبٶررٻ ٞطايٷررس

 ، ايٳربٴ ٧ٞٹضاٶرٻ  ٲٗبضٜ اؾالٲي ٲٹضز ٶٓط ثبقرس ٞطايٷرس قرٷبذت   
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. ٖٳٯري اضظقرٳٷس اؾرت ٦رٻ حبنر٭      اؾتاضازي ٸ ٖٳ٭  آ٪بټبٶٻ

ايٳربٶي ٦رٻ ٲجتٷري ثرط ٲٗطٞرت ٸ قرٷبذت ٸ        ؛ايٳبٴ ثرٻ زيرٵ ثبقرس   

ټربي   ضٸـ ،حبن٭ ت٧ٟط ٸ ت٣ٗر٭ ٞرطز ثبقرس. ٮرصا  زض ايرٵ حرٹظٺ      

تأٲر٭ ثرب    ٸ ٲٹٖٓٻ ٸ تص٦ط ٲُبٮٗٻ، اؾتسال٬ ٲٷ٣ُي، رسا٬ احؿٵ،

اضت٣رب ايٳربٴ ٸ ٖٳر٭     ،اي زاضز ٸ حبنر٭ آٴ  ربي٫بٺ ٸيرػٺ  ذٹيف

 نبٮح اؾت.

ٴ ٸ ٲٗربضٜ  يربز٪يطي ٢رطآ    زض حرٹظٺ  تأ٦يرس ثطذي انرٹ٬ ٲرٹضز   

 اؾالٲي ثٻ قطح شي٭ اؾت:

ؾيطٺ ٸ ٲٗبضٜ  ،ؾٷت ،ٲحٹض ٢طاض٪طٞتٵ ٢طآٴ ٦طيٱ .1

؛ضيعي زض اثٗبز ٸ ؾُٹح ٲرتٯٝ ثطٶبٲٻ  السالمعليهم ٲٗهٹٲيٵ

تهٹيطي ټٳٻ ربٶجرٻ    ٬ ٸ ظيجبي زيٵ ٸ اضائٻتطؾيٱ ؾيٳبي ٲ٣ٗٹ  .2

ٲربزي ٸ ٲٗٷرٹي ٸ    ،اظ آٴ ثٻ َٹضي ٦ٻ اثٗبز ٞطزي ٸ ارتٳربٖي 

 حيبتاظ  ثركي ټيچ ٸ ثبقس پبؾر٫ٹ زٶيٹي ٸ اذطٸي اٶؿبٴ ضا

 ؛اٶؿبٶي ضا ٞطٸ٪صاض ٶ٧ٷس

ثررط ٪ٟتٳرربٴ زيٷرري حررب٦ٱ ثررط اٶ٣ررالة اؾررالٲي ٦ررٻ زض   تأ٦يررس  .3

ټجرط  اٲربٰ ذٳيٷري ٲٗٳربض ثرعض٨ ٶٓربٰ اؾرالٲي ٸ ض       ټبي اٶسيكٻ

 ٲٗٓٱ اٶ٣الة تجٯٹض يبٞتٻ اؾت؛

 ت٧ٟط ٸ ت٣ٗ٭ زض ٲتطثيبٴ؛  ضٸحيٻ پطٸضـ  .4

ح٣ي٣رت َٯجري ٲتطثيربٴ      ټربي ُٞرطي ٸ ضٸحيرٻ    ٟبزٺ اظ ظٲيٷٻاؾت  .5

 ټٳطاٺ ثب تٹرٻ ثٻ ٶيبظټبي ضٸظ ايكبٴ. 

اثتسايي   ٬ ٸ زٸٰ زٸضٺؾُٹح اٸّ ؾبظٲبٶسټي ٲحتٹاي ايٵ حٹظٺ زض

ضاټٷٳبيي ؾٻ زضؼ   . زض زٸضٺاؾتاالٲ٧بٴ ثٻ نٹضت تٯٟي٣ي  حتي

ٻ نرٹضت ٲزرعا ٸ   ٖطثي ٸ تٗٯيٱ ٸ تطثيت زيٷري ثر   ،آٲٹظـ ٢طآٴ

ٖٯررٹٰ ٸ ٲٗرربضٜ    رررع زض ضقررتٻ  ،ٲتٹؾررُٻ  ټٳبټٷرر٩ ٸ زض زٸضٺ

ٷي ثٻ نٹضت تٯٟي٣ري ٸ  زضٸؼ ٢طآٴ ٸ تٗٯيٱ ٸ تطثيت زي ،اؾالٲي

ٖٯرٹٰ ٸ ٲٗربضٜ     ضقرتٻ . قٹز ٲيزضؼ ٖطثي ثٻ نٹضت ٲزعا اضائٻ 

 .زاضزٲٗبضٜ اؾالٲي   ټبي اذتهبني زض حٹظٺ زضؼاؾالٲي ٶيع 
ٜ     ٘ؿجت حٛظٜ ثاب يابزٌيطي    ي ٞاب  ٞابي ٔكاتطن ٚ ؾابيط حاٛظ

اؾبؼ اٖٳب٬ زيٷري اؾرت ٸ ټريچ     ،ٲجتٷي ثط ت٧ٟط ايٳبٴ يبزٌيطي:

ٖٳ٭ زيٷي ثي حًٹض ايٵ زٸ ٲٗٷب ٸ ٲٟٽٹٰ ٶساضز. ت٧ٟط، ٲُبٮٗرٻ ٸ  

ثؿرريبضي اظ  .زټررس پررػٸټف اؾرربؼ ٲٗطٞررت زيٷرري ضا تكرر٧ي٭ ٲرري 

ٶس. ا زيٷي ټبي يبز٪يطي شاتبً ٲكتط٤ حٹظٺ ټبي ټب ٸ اضظـ ٲٽبضت

حبن٭ ايٳبٴ ٲجتٷي ثرط ت٧ٟرط اؾرت ٸ     ،ټبي اذال٢ي ضٖبيت اضظـ

آيرس.   ٦بض٦طز انٯي ايٵ حٹظٺ ثٻ قرٳبض ٲري   ،تٷي ثط ت٧ٟطايٳبٴ ٲج

بٸضي ٸ ٲحبؾرجبتي اثرعاضي زض ذرسٲت يربز٪يطي     ټربي ٞٷّر   ٲٽبضت
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ټرربي ـ  ٲٗرربضٜ ٸ اضظ  تجٯيررٙ ٸ اقرربٖٻٲُٯررٹة ٸ ټررٱ زض ذررسٲت 

 اؾالٲي اؾت.

ذٹزؾبظي ٸ ٦بض ٸ تالـ ٸ ٲزبټست زض ذٹزپبيي، ذٹزپباليي ٸ 

اضتجربٌ ثرب ذساٸٶرس     ت زض شير٭ ټبي اضتجبٌ ثرب ذٯر١ ٸ ذٯ٣ر    ٖطنٻ

ټرب، حبنر٭ ايٳربٴ ٸ ٲٗطٞرت      ٸ ٶ٫بٺ ٲؿئٹالٶٻ ثٻ ايٵ ٖطنرٻ  ٲتٗب٬

اؾرالٲي    ٻ٪رصاض ربٲٗر   اؾت ٦ٻ ثٻ تطثيت ٲتطثيبٴ ٞٗرب٬ ٸ ذرسٲت  

 قٹز. ٲٷتٽي ٲي

ټبي يبز٪يطي، زض ذسٲت ټسٜ ٚبيي تطثيت ٢طاض  حٹظٺ  ټٳٻ

ٲتٛيط انٯي   ثٻ ٲخبثٻ  زاضٶس ٸ ٲٗبضٜ اؾالٰ ٶبة ٲحٳّسي

٦ٷٷس.  ټب ٶؿجت ذٹز ضا ثب آٴ تٷٓيٱ ٲي اؾت ٦ٻ ؾبيط حٹظٺ

ضاټٷٳبي ٲتطثيبٴ زض ٦ؿت ٸ  ٠ ٸ چطا٘ټبي زيٷي ٲكٹّ آٲٹظٺ

ټبي ٲرتٯٝ  ، اضظقٳٷس زاٶؿتٵ ٸ ثٻ ٦بض٪يطي ٖٯٱ زض حٹظٺاضت٣ب

تط ٶٓبٰ آٞطيٷف ٸ  ض٤ ٖٳي١ٲي ثبقٷس. تٗٯيٱ ٸ تٗٯّٱ زض ضاؾتبي ز

يبثي ثٻ تٳسٴ ٶٹيٵ  ز ٸ ربٲٗٻ ثطاي زؾتضقس ٸ تٗبٮي ٞط  ظٲيٷٻ

قٹز.  اؾالٲي، ذٹز ٖٳ٭ زيٷي ٸ ٦بضي ٲ٣سؼ قٳطزٺ ٲي

ٸ  بٸضي ٲتٷبؾت ثب اټساٜ ظٶس٪ي زيٷيزټي ثٻ ٦بض ٸ ٞٷّ رٽت

. اؾت تأ٦يسآٸضي ٲٹضز  ٦بض ٸ ٞٵ  ٞطټٷ٩ اؾالٲي زض حٹظٺ

زيٷساضي   الظٲٻ ت٧ٟط ٸ ح٧ٳت زض ٲتٵ زيٵ ٢طاض زاضز ٸ  حٹظٺ

 ٸ ،٢طآٴ ٦طيٱ ٲالحٓبت ،اقبضات ،ټب قيٹٺ ،انٹ٬ ،اؾت. ٲجبٶي

ٲجٷبي ت٧ٟط ٸ ح٧ٳت اؾت.  -السالمعليهم -ٲٗهٹٲيٵ   ؾٷت ٸؾيطٺ

ټبي ظٶس٪ي رعئي اظ زيٵ ٸ اظ آٴ ت٧ٟي٥  آزاة ٸ ٲٽبضت

ټب  ٺټبي آٲٹظـ آٴ ٲترص اظ آٲٹظ انٹ٬ ٸ قيٹٺ ،ٶبپصيط؛ ٸ ٲجبٶي

زض  طثيت ثسٶي ٶيعؾالٲت ٸ ت  زض حٹظٺاٶس.  ټبي اؾالٲي ٸ تٹنيٻ

ټبي  ات ظيبزي زض آٲٹظٺتأ٦يسٲٹضز نحت ثسٴ، حّٟ ثٽساقت 

زيٷي قسٺ اؾت. ٞطټٷ٩ زض تٗبٲ٭ ثب زيٵ ٸ زيٷساضي ق٧٭ 

ٲٗبضٜ زيٷي   بٴ ٸ ازثيبت ٞبضؾي ٲٯٽٱ اظ حٹظٺظث ،٪يطز. ټٷط ٲي

ټبي زيٷي ثٹزٺ ٸ ټؿتٷس ٸ ٶ٣ف  ٶًذ يبٞتٻ ٸ ٲحٳ٭ آٲٹظٺ

ٖطثي ٸرٻ ٲكتط٤ ايٵ حٹظٺ ٸ ؾعايي زض ٶكط زيٵ زاضٶس. ظثبٴ  ثٻ

جبٌ ٲٷبؾت ايٵ زٸ حٹظٺ ثبقس؛ اضت ظثبٴ ٸ ازثيبت ٞبضؾي ٲي  حٹظٺ

 ،اٲٹض ثالٚي ٸ ... ،نطٜ ٸ ٶحٹ ،آٲٹظـ ٲٗٷبي ٮٛبت  زض ظٲيٷٻ

يبز٪يطي ٢طائت ٸ زض٤ ٢طآٴ ٦طيٱ ٸ ظثبٴ تٹاٶس ثٻ تٗٳي١  ٲي

 ،ټب ٶٓطيٻ  ٲجبٶي اؾالٲي زض تسٸيٵ ٸ اضائٻ ٞبضؾي ٲٷزط قٹز.

  بي ٲٹيٹٖبت حٹظٺټ آحبض ٸ ٸيػ٪ي ،ټب ضٸـ ،انٹ٬ ،ٲجبٶي

 . يبز٪يطي  ٖٯٹٰ اٶؿبٶي ٸ ٲُبٮٗبت ارتٳبٖي ٶ٣ف ثٻ ؾعايي زاضز

 يبزٌيطي ظثبٖ ٚ ازثيبت فبضؾي  حٛظٜ -3/6/3
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فطايٙسي  ،قبُٔ زٚ ثرف ظثبٖ ٚ ازثيبت اؾت. ظثبٖايٗ حٛظٜ 

تِٛيس والْ  قٛز ٚ ثٝ اؾت وٝ اظ زضن ٚ زضيبفت ؾرٗ آغبظ ٔي

تِٛيسي ٔطوت ٚ چٙس ؾُحي اؾت  ،زاض ٔي ا٘زبٔس. ازثيبت ٔٗٙب

ضا ٘يع  ٞٙطي  رٙجٝ ٚٚ ٘حٛ، ؾُح  قبُٔ: ٚاد، ٚاغٜ، ٔٗٙب؛وٝ 

 قٛز.  ٔي ْبٞط ظثبٖ زض لبِت ازثيبت قٛز. وبضوطز ٞٙطي قبُٔ ٔي

ّّٔي  ظثبٖ ٚ ازثيبت فبضؾي، ضٔع ٞٛيت ضطٚضت ٚ وبضوطز حٛظٜ:

 ٌطاٖ  الٛاْ ايطا٘ي ٌٚٙزيٙٝ  ٚ ؾجت پيٛؾتٍي ٚ ٚحست ٕٞٝ

ايٗ زٞس. زض  اضري اؾت وٝ ٌصقتٝ ضا ثٝ حبَ ٚ آيٙسٜ پيٛ٘س ٔي 

اي ظثبٖ ثٝ  ٔٙس ٚ ٖٙبنط ؾبظٜ ٘ٓبْ  آٔٛظاٖ ثب پيىطٜ حٛظٜ، ظثبٖ

ٍ٘بضـ  قٛ٘س ٚ تٛا٘بيي ذّك ٚ اي ضٚقٕٙس ٚ ّٖٕي آقٙب ٔي ٌٛ٘ٝ

 وٙٙس.  ٚ آفطيٙف زض ايٗ حٛظٜ ضا وؿت ٔي

ثٙيبز اضتجبٌ ا٘ؿبٖ  ثب زيٍطاٖ ثط ظثيبٖ اؾيت. آٔيٛظـ ظثيبٖ ثؿيتط      

ٞبي اذاللي ٔتطثيبٖ زض  ٞب ٚ اضظـ ٔٙبؾجي ضا ثطاي پطٚضـ ٟٔبضت

ٖ ٞبي  لبِت ٚ  ٚ ازثييبت ثيٝ نيٛضت قيفبٞي، زييساضي      ٔتٙٛٔ ظثيب

وٙيس ٚ   فيطاٞٓ ٔيي    ٘ٛقتبضي، ثطاي ٔمبنس ٚ ٔربَجيبٖ ٌٛ٘يبٌٖٛ   

ٜ    يبزٌيطي ،قبُٔ يبزٌيطي ظثبٖ   اظ َطيك ظثيبٖ ٚ ييبزٌيطي زضثيبض

ٌٚيٛ ثيب    ٔيب ٍٞٙيبْ ٌفيت     تطيٗ فٗبِيت ضٚظٔطٜ ثبقس. ثيف ظثبٖ ٔي

ٌيطز.  ظثبٖ زٚ  ُ ٔيٞب تٛؾٍ ظثبٖ قى زيٍطاٖ ٚ اؾتفبزٜ اظ ضؾب٘ٝ

ي ثييطاي اضتجييبٌ زض ٔييطاٚزات   اثييعاض -1: زاضزوييبضوطز انييّي  

ثطاي ايزبز ظيجبيي ٞٙطي ويٝ ٕٞيبٖ ازثييبت    اثعاضي  -2ارتٕبٖي، 

وٙييٓ، اظ   ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ اؾيتفبزٜ ٔيي   اؾت.  ٔب اظ ظثبٖ ثطاي ٞسف

رّٕٝ ثطاي ثطآٚضزٖ ٘يبظٞيبي ضٚظٔيطٜ، تأحيطٌيصاضي ثيط افىيبض ٚ      

ٚ    ضفتبض زيٍطاٖ،   ايزبز تفبٞٓ زض ضٚاثيٍ ارتٕيبٖي، ا٘زيبْ تحمييك 

فطٍٞٙي، حفّ آزاة ٚ ضؾيْٛ    وؿت اَالٖبت، آقٙبيي ثب پيكيٙٝ

ٔحّي، احؿبؼ تّٗيك ٚ ايزيبز ٞٛييت ّٔيي، ليسضت ثييبٖ        -لٛٔي

ٞييب  ٚ افىييبض، ثيييبٖ تريييالت ٚ    ٖمبيييس قرهييي، زضيبفييت ايييسٜ  

 ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ. ٌٛيي، ٚ زازٖ اَالٖبت زض ظٔيٙٝ ثسيٗٝ

ـ حٛظٜ: لّٕطٚ  ظثيبٖ ٚ ازثييبت فبضؾيي ثيط چٟيبض ٟٔيبضت        آٔيٛظ

ظثييب٘ي ٌييٛـ زازٖ، ؾييرٗ ٌفييتٗ، ذٛا٘ييسٖ ٚ ٘ٛقييتٗ اظ َطيييك   

ضٔعٌكييييبيي ٚ ضٔعٌييييصاضي ٕ٘بزٞييييبي آٚايي)قييييٙيساضي( ٚ    

٘ميس ٚ تحّييُ( ٚ    ،ٞيبي فطاظثيب٘ي)تفىط   ذُي)زيساضي( ٚ ٟٔيبضت 

ٞب ٚ ٘يع ازثيبت فبضؾي تأويس زاضز. زض اييٗ   چٍٍٛ٘ي وبضثؿت آٖ

ٞيب، ؾيبذتبض    ٞب ٚ ٍ٘طـ اضظـ ،ٔتطثيبٖ ثٝ فٟٓ ظثبٖ، ثبٚضٞب ،حٛظٜ

ٜ  ،ظثب٘ي، ربيٍبٜ ٚ ٌكتبض ظثبٖ فبضؾي ْ   ٚ پيىيط ٔٙيس ٚ ٖٙبنيط    ٘ٓيب

اي ٚ ٖٛأُ ٞٙطي ٚ ظيجبيي زض ازثيبت وٟٗ ٚ ٔٗبنط زؾيت   ؾبظٜ

 يبثٙس. ٔي
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بٚيٗ زضٚؼ ٚ ٔٛيييٖٛبت ظيييط قييبيبٖ شوييط اؾييت وييٝ ٖٙيي  

يبزٌيطي اظ ٔيبٖ ٖٙبٚيٗ ٚ ٔٛيٖٛبت وٙيٛ٘ي    ايٗ حٛظٜ  ٔزٕٖٛٝ

ٚ ٖٙبٚيٙي اظ لجيُ فٗ ؾرٙٛضي، ٘مس وتبة، آقٙبيي ثب ٔتٖٛ وٟيٗ  

ثيط   …قيبٞٙبٔٝ ٚ ...( ٚ  ٔخٙيٛي،   زييٛاٖ حيبفّ،   فبضؾي )ٌّؿتبٖ،

ٞييبي فييطزي ٔتطثيييبٖ اظ رّٕييٝ    تحهيييّي، تفييبٚت   حؿييت زضٜٚ

ٝ  …ٞبي ٔحيُي ٚ  رٙؿيت، تفبٚت ٗ زضؾيي ايي    زض ضإٞٙبي ثط٘بٔي

 ٌطزز. حٛظٜ ا٘تربة ٚ تٗييٗ ٔي
 ٞبي وّي زض ؾبظٔب٘سٞي ٔحتٛا ٚ آٔاٛظـ حاٛظٜ:   ٌيطي رٟت

، ضٚيىطز اضتجبَي اؾيت ٚ  فبضؾيضٚيىطز آٔٛظـ ظثبٖ ٚ ازثيبت 

ٞبي فطًٞٙ اؾالٔي ايطا٘يي تأوييس زاضز. ظثيبٖ زض     ثط ا٘تمبَ اضظـ

قٛز. ِيصا   تط ٚ ثٟتط آٔٛذتٝ ٔي ثيف ،ثؿتط تزطثيبت اضتجبَي َجيٗي

ؾيبذت وّٕيبت ٚ    ،ٞيبي ظثيب٘ي قيبُٔ تّفيّ وّٕيبت      لبٕ٘ٛ٘ٙسي

اظ َطييك وؿيت تزطثييبت ٚالٗيي ٚ ٚاثؿيتٝ ثيٝ        ،ؾبذت زؾتٛضي

ٌيطز. ايٗ أيط ذهٛنيبً    ٞبي فطٍٞٙي ٔتطثيبٖ نٛضت ٔي ٔٛلٗيت

ٜ ِيٝ اظ إٞيي ٞبي اّٚ زض ؾبَ ٝ    ت ٚييػ   اي ثطذيٛضزاض اؾيت. ٔزٕٖٛي

ٚ ازثيبت فبضؾي، ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ظثبٖ  تزطثيبت اضائٝ قسٜ زض لبِت

ـ  ٞيبي ّٔيي ٚ زيٙيي ٚ ٔترّيك ثيٝ       ٔتطثيبٖ ضا افطازي پبيجٙس ثيٝ اضظ

آزاة ٚ اذالق ٔتّٗك ثٝ اييٗ ؾيطظٔيٗ ٔيي پيطٚضز، ٚ آ٘يبٖ ضا زض      

سٞي وٙيس. زض ؾيبظٔب٘   طًٞٙ ٚ تٕسٖ ذٛيف تٛإ٘ٙيس ٔيي  حفّ  ف

اثتسايي ٖٕستبً ويبضوطز اضتجيبَي     َ ٚ زْٚ زٚضٜٔحتٛا زض ؾُح اّٚ

ٌييطز ٚ ويبضوطز ٞٙيطي ظثيبٖ نيطفب ًثيب        ٝ لطاضٔيي ظثبٖ ٔٛضز تٛري 

قٛز. زض ؾُٛح ثبالتط تٛرٝ ثيٝ   ٞسف ِصت ثطزٖ اظ ظثبٖ ز٘جبَ ٔي

ٞبي فطٍٞٙيي ٚ ضقيس ٚ    وبضوطز ٞٙطي ظثبٖ ثب ٞسف ا٘تمبَ اضظـ

ٚ وؿت ٞٛيت ّٔي نيٛضت   ٞبي ٞٙطي ٔتطثيبٖ تمٛيت تٛإ٘ٙسي

 ٌيطز.  ٔي

ٜ     اضتجبط ثب يابزٌيطي  پيطٚضـ    ٞاب:  ٞابي ٔكاتطن ٚ ؾابيط حاٛظ

زضن ٔفبٞيٓ زض ؾبيط ٔتٖٛ ٚ ٔٛيٖٛبت   ٞبي ظثب٘ي ظٔيٙٝ ٟٔبضت

ٞيبي ارتٕيبٖي، قرهيي،     ثٝ ضقس ٟٔيبضت  ،زضؾي ضا فطاٞٓ وطزٜ

بي اذالليي  ٞ شٞٙي، اضتجبَي، فطٍٞٙي، ُٔبِٗٝ ٚ پػٚٞف ٚ اضظـ

ٜ   وٕه ٔي ييبزٌيطي ثيٝ ِحيبِ فطٍٞٙيي اضتجيبٌ        وٙس. اييٗ حيٛظ

   ٜ ييبزٌيطي فطٞٙيً ٚ ٞٙيط، ّٖيْٛ     ٞيبي   ثؿيبض تٍٙيبتٍٙي ثيب حيٛظ

ٚ آزاة ٚ  ،لطآٖ ٚ ٔٗيبضف اؾيالٔي   ،ا٘ؿب٘ي ٚ ُٔبِٗبت ارتٕبٖي

يبثي ثٝ ثطذي اظ اٞساف اييٗ   ٞبي ظ٘سٌي زاضز ٚ زض زؾت ٟٔبضت

 وٙس.   ٞب وٕه ٔي حٛظٜ
 يبزٌيطي فطًٞٙ ٚ ٞٙط    حٛظٜ -4/6/3
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يبثي ثٝ ٞٛيت اؾت ٚ اظ  تطيٗ ٔٙجٕ زؾت تطيٗ ٚ غٙي فطًٞٙ ٟٔٓ

يبثي ضا ثٝ نٛضت  ظ٘سٌي أىبٖ ٞٛيت  زازٖ ثٝ قيَٜٛطيك رٟت 

 ٞب، ثبٚضٞب ٚ اضظـ وٙس. فطًٞٙ قبُٔ: فطزي ٚ رٕٗي فطاٞٓ ٔي

 ،آحبض ثبؾتب٘ي ،لٛا٘يٗ ،ٞب ؾٙتآزاة ٚ  ،ٔفبذط ّٔي ،تبضيد ٌصقتٝ

يبزٌيطي فطًٞٙ ٚ   ازثيبت ٌصقتٝ ٚ ٔٗبنط اؾت. حٛظٜٞٙط ٚ 

آيٝ ثيٙي ٚ آيٝ ) ٞب ضٚاثٍ ٔيبٖ پسيسٜٔٗٙب ٚ  زضنٞٙط ٘بْط ثٝ 

ٕبَ ٞبي ر قٙبؾي ٚ لسضقٙبؾي ٘ؿجت ثٝ ٘كب٘ٝ ذٛا٘ي(، ظيجبيي

آزاة ٚ  ،فطٍٞٙي ربٔٗٝ )ٕ٘بزٞب  ٞب زض پيكيٙٝ اِٟي ٚ ظيجبيي

 آٖ اؾت. تٗبِي ٚ حفّٞب( ٚ  ٞب ٚ اؾُٛضٜ اؾٜٛ ،ٞب اضظـ ،ضؾْٛ

ٔستطيٗ أىب٘بت زض أط تطثيت ثب وبضا بضوطز حٛظٜ:ضطٚضت ٚ و 

ٖٙبيت ثٝ إٞيت فطًٞٙ ٚ ٞٛيت ّٔي ٚ ٘مكي وٝ ايٗ زٚ ٔمِٛٝ 

ت ٘فؽ ٚ ٔمبثّٝ ثب اظ ذٛزثيٍبٍ٘ي ٖعّ ،ذٛزوفبيي ،زض اؾتمالَ

اؾالٔي، ايطا٘ي ٚ ٔٛيٖٛبتي ٞؿتٙس وٝ اظ فطًٞٙ  ،وٙٙس ايفب ٔي

ٌطفتٝ ٚ زض احطاظ ٞٛيت ّٔي احطٌصاض ثبقٙس. ٞٙط  ٘كئت ا٘مالثي ٔب

اظ ٚرٜٛ تٕبيع ا٘ؿبٖ ثب ؾبيط   ي ثبٚضٞبي ربٔٗٝثٝ ٖٙٛاٖ تزّّ

ٞٛيت ٚ ثٝ  ٞبي ثبضظٜتٛا٘س ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ  ٔٛرٛزات اؾت ٚ ٔي

ٚ  تٕسٖ  ٔٛرت ضقس ٚ اضتمبء ،ٚيػٜ ٞٛيت فطٍٞٙي ٚ ٔٗٙٛي

 فطًٞٙ رٛإٔ ثبقس.

ٝ  فطٍٞٙييي ٚ ٞٙييطي ؾييجت  تطثيييت   فطٍٞٙييي ٚ  قييٙبذت پيكيييٙ

ٞبي ٚرٛزي ٚ وؿيت ثركيي    ْطفيت  ٞبي فطزي ٚ تٛؾٗٝ تٛا٘بيي

ييبثي ثيٝ    قيٛز. زؾيت   ٞبي ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ظ٘سٌي ٔي اظ قبيؿتٍي

وٕبَ زض اذالليبت، اضظيبثي فطًٞٙ ثكطي ثط اؾبؼ ٘ٓيبْ ٔٗييبض،   

ٛ    يبثي ٔتطثيبٖ ثٝ اثعاض ٚ ضؾب٘ٝ زضٌطٚ زؾت اٖ ثبظٕ٘يبيي  ٞيبيي ثيب تي

ٞييبي ٞٙييطي  ؾييت. اؾييتفبزٜ اظ ٞٙييط ٚ لبِييتٞب ٝ ٖٕٚييك اضظـزأٙيي

ٚ  ٔٙبؾت ٖٛاَيف   تطيٗ َطيك ثبظٕ٘بيي تزطثيبت غٙي اظ احؿيبؼ 

ا٘ؿييب٘ي اؾييت. قييٙبذتي وييٝ زض احييط آقييٙبيي ثييب ٞٙطٞييب ٚ ٔيييطاث   

ٝ  ؾيبظ حفيّ، احييب    قٛز، ظٔيٙٝ بز ٔيفطٍٞٙي ايز ٞٙطٞيبي    ٚ اقيبٖ

ٔمبثّٝ ثيب تٟيبرٓ    ٚالٔي، ٞٛيت ثركي ثٝ فطز ٚ ربٔٗٝ اؾ -ايطا٘ي 

تيٛاٖ ؾيٛاز    تيطيٗ ويبضوطز اييٗ حيٛظٜ ضا ٔيي      . ٟٔٓفطٍٞٙي اؾت

ايزيبز قيٛق ٚ ٘كيبٌ، تيأٔيٗ ثٟساقيت       ،ٞٛيت ثركي فطٍٞٙي ٚ

ضٚا٘ي، زضن ٚ ثيبٖ احؿبؾيبت ٚ ٔٗيب٘ي ٚ اثيطاظ ٚريٛز ثيٝ ظثيبٖ       

ٞٙطٞب، پطٚضـ حٛاؼ، شٚق ظيجبقٙبؾي، ليسضت ترييُ، پيطٚضـ    

ٞٙطي، لسضت تٕطوع، تفىيط،   ٞبي چٙسٌب٘ٝ، ذالليت، ؾٛاز ٞٛـ

، لسضقٙبؾيي  يبثي اضظـزلت، ٘ٓٓ شٞٙي، اؾتسالَ ٚ حُ ٔؿئّٝ ٚ 

ٝ    يجبيياظ ظ  -ٞيبي ارتٕيبٖي   ٟٔيبضت   ٞب ٚ ٔييطاث فطٍٞٙيي، تٛؾيٗ

تٕبيُ ثٝ ثطلطاضي اضتجبٌ ثب زيٍطاٖ ٚ تجبزَ احؿبؾيبت،   اضتجبَي ٚ
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ٞيبي   فٗبِيت ٞب، ٖاللٝ ثٝ ٔكبضوت ٚ ٕٞيبضي زض ٖٛاَف ٚ اضظـ

ٞييي، آٔييبزٌي ثييطاي اضائييٝ ٚ زضيبفييت اَالٖييبت زض اقييىبَ  ٌطٚ

 ٔرتّف ٖٙٛاٖ وطز.

ٞيبي   زضن اييسٜ ٞٙط قيبُٔ  فطًٞٙ ٚ   حٛظٜلّٕطٚ  لّٕطٚ حٛظٜ:

ٔيييطاث  ٚ ٞييبي ٞٙييطي، اثييطاظ ٞٙييطي  ٞب ٚ ٟٔييبضتيٙييسٞٙييطي، فطا

لٛاٖييس  ٚاِفجييب   تِٛيييس احييط ثييط پبيييّٖٕٝييي )  ٖطنييٝزٚ فطٍٞٙييي زض 

ٚ  تيبضيد  ،ظيجبقٙبؾي  پبيٝزضن احط ثط ٚ ٘ٓطي ) (تطويت  فطٞٙيً 

 .اؾييت(  يٞٙييطآحييبض فطٍٞٙييي ٚ ٘مييس  ، تزعيييٝ ٚ تحّيييُ ٚٞٙييط

ٞٙيطي قيبُٔ زٚ    ٞيبي  ٞب زض لبِت ضٔعٌكبيي ٚ ضٔعٌصاضي پسيسٜ

( ضن ٚ زضيبفت احط( ٚ ذّك ٔٗٙيب )تِٛييس احيط   زفطايٙس وكف ٔٗٙب )

يبثي ثٝ ؾيٛاز فطٍٞٙيي ٚ ٔييبٖ فطٍٞٙيي ثيطاي زضن       اؾت. زؾت

ً اضتجبٌ فطٞ  ٚ ،ٞيب زض ؾيُح ّٔيي ٚ رٟيب٘ي     اليْٛ ٚ ّٔييت   ،ٞيب  ٙي

ٞب ثب فطًٞٙ غبِت، تٕبيع فطٞٙيً ٔيسضٖ ٚ    اضتجبٌ ذطزٜ فطًٞٙ

 يبزٌيطي اؾت.   ثركي اظ لّٕطٚ ٔحتٛايي ايٗ حٛظٜؾٙتي، 

بٚيٗ زضٚؼ ٚ ٔٛيييٖٛبت ظيييط قييبيبٖ شوييط اؾييت وييٝ ٖٙيي 

 ٝ ٜ   ٔزٕٖٛي يييبزٌيطي اظ ٔيييبٖ ٖٙيبٚيٙي اظ لجيييُ ٔيييطاث    ايييٗ حيٛظ

٘مبقييي، وبضزؾييتي ٚ نييٙبيٕ زؾييتي،   قٙبؾييي، ظيجييبيي فطٍٞٙييي،

ٜ   …ٛا٘ي، ٘مس فيّٓ ٚ ٌٛيي، ؾطٚزذ ٕ٘بيف، لهٝ   ثيط حؿيت زضٚ

ٞبي  ٞبي فطزي ٔتطثيبٖ اظ رّٕٝ رٙؿيت، تفبٚت تحهيّي، تفبٚت

ٗ زضؾي ايٗ حٛظٜ ا٘تربة ٚ تٗييي   زض ضإٞٙبي ثط٘بٔٝ …ٔحيُي ٚ 

 ٌطزز. ٔي
 ؾبظٔب٘سٞي ٔحتٛا ٚ آٔاٛظـ حاٛظٜ:   ٞبي وّي زض ٌيطي رٟت

ٜ زض ؾيبظٔب٘سٞي ٔحتيٛا ٚ آٔيٛظـ،    رٟت ٌيطي وّي اييٗ حيٛظ  

ت فطٍٞٙيي اؾيت.   يبثي ثٝ ثهييط  ثط زؾت تأويسثب  "تطثيت ٞٙطي"

 ٝ ٞيب ٚ ٘ٓيٓ  ٞؿيتي ويٝ يىيي اظ       زضن ظيجيبيي   تطثيت ٞٙطي ظٔيٙي

ٞيب ٚ ذيبِك    ظيجيبيي  ؾيي ٘ؿيجت  ٞبي قٙبذت ذساٚ٘س ٚ لسضقٙب ضاٜ

ٞييب زض لبِييت  وٙييس. ؾييبظٔب٘سٞي فٗبِيييت ؾييت ضا فييطاٞٓ ٔيييٞب آٖ

ٞيبي َجيٗيت، ٔحييٍ     ضٚيىطز تطثيت ٞٙطي ٔٛرت زضن ظيجيبيي 

، تفىط، تيٛاٖ  ض فطٍٞٙي ٞٙطي، تمٛيت حٛاؼ، تريُظ٘سٌي ٚآحب

زضن ٔٗب٘ي آقىبض ٚ پٟٙيبٖ ٚ غٙيب ثركييسٖ ثيٝ ازضان حؿيي ٚ      

ٙطي ٔتطثيبٖ ثبييس ثيطاي اْٟيبض ٚ    ٞبي ٞ قٛز. زض فٗبِيت ٖبَفي ٔي

ٝ   ،اثييطاظ احؿبؾييبت ٚ افىييبض ذييٛز     آظازي ٖٕييُ زاقييتٝ ٚ ظٔيٙيي

 ٞب فطاٞٓ قٛز. ٌٛيي ثٝ ٘يبظٞبي زضٚ٘ي آٖ پبؾد

، تب پبيبٖ ؾُح ؾْٛ تطثيت ٞٙيطي   ظٜؾبظٔب٘سٞي ٔحتٛا زض ايٗ حٛ

 ْ اؾييت.  (زيؿيييپّيٗ ٔحييٛض ) ٔٛيييٛٔ ٔحييٛض  ٚ زض ؾييُح چٟييبض

اي ٚ ٔتٙبؾيت ثيب    چٙيٗ ؾبظٔب٘سٞي ٔحتٛا ثٝ نٛضت چٙس ضقتٝ ٞٓ
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قٛز. تطثييت فطٍٞٙيي    ٘يبظٞبي فطزي ٚ ارتٕبٖي ٔتطثيبٖ ا٘زبْ ٔي

ٞييبي آغييبظيٗ تحهيييُ ثييٝ نييٛضت آٔييٛظـ    ٚ ٞٙييطي زض ؾييبَ

ٌيطز ٚ ثٝ تسضيذ ٔتٙبؾت ثب ؾُح تحهيّي ٚ  غيطٔؿتميٓ ا٘زبْ ٔي

قٛز.  ٌيطي ٔيٜ ٞبي آٔٛظـ ٔؿتميٓ ثٟط  ٞبي ٞٙطي اظ ضٚـ ضقتٝ

ٞبي يبزٌيطي ٚ تِٛيس احطٞٙطي، ثب ايزبز قيطايٍ   زض فطايٙس فٗبِيت

ُ  ٚ  ، ٟٔييبضت ضٚيييبضٚيي ثييب ٔؿييبئ ٔؿييئٌّٝيييطي ٚ حييُ  تهييٕيٓ

   ٜ ٞيب  ثيب  تىييٝ  ثيط      ٔكىالت، زضن  نيحيح  ضٚييسازٞب  ٚ  پسييس

   ٜ ٞيبي   ٞيب، زضيبفيت   ٖٛاَف، أىبٖ اثطاظ احؿبؾيبت،  افىيبض، اييس

  ٜ ـ      ّ قرهي؛ ٚ پيطٚضـ ليٛ ٞيبي   ذييبَ )ترييُ(، ذاللييت ٚ ٞيٛ

چٙسٌب٘ٝ ٚ ٚريٝ فيطزي ٔتطثيي، اظ َطييك  ثيٝ ويبضٌيطي حيٛاؼ         

 قٛز.  ٞبي  ٔتٙٛٔ ٞٙطي  فطاٞٓ ٔي ٔرتّف  زض لبِت
ٜ ٞابي ٔكاتطن ٚ ؾابيط     ٘ؿجت حٛظٜ ثاب يابزٌيطي   ي ٞاب   حاٛظ

ٝ    ٞب ٚ ييبزٌيطي  نالحيت  وّيٝ:يبزٌيطي ٝ  ،ٞيبي ٔكيتطن ثط٘بٔي  ثي

ٜ  ٞبي اضتجبَي ٚ ش ٚيػٜ ٟٔبضت   ٞٙي ثٝ َٛض ٔؿتميٓ اظ َطييك حيٛظ

يبزٌيطي فطًٞٙ ٚ ٞٙيط ٚ تزطثييبت تأحيطٌيصاض احؿبؾيي ايزيبز      

ٞيبي   تريُ ٔتطثيبٖ زض حييٗ فٗبِييت     قٛز. ازضان حؿي ٚ لّٜٛ ٔي

تيسضيذ ٖٕيك ٚ غٙيب    ٝ يبثيس ٚ ثي   ٞٙطي فطزي ٚ ٌطٚٞي پطٚضـ ٔي

ٞيبي اذالليي ٔيؿيط     اضظـ ٚيبثي ثٝ ضقس قٙبذتي  يبثس ٚ زؾت ٔي

 . قٛز ٔي

زضؾي ٚ ضٚح حبوٓ ثط   فطٍٞٙي ٚ تطثيت ٞٙطي، فطاثط٘بٔٝثهيطت 

ٝ     وُ ٘ٓبْ آٔٛ ٜ   ظقيي اؾيت ٚ اؾيتفبزٜ اظ ْطفييت ٕٞي ٞيبي   حيٛظ

ذهٛنبً ّْٖٛ ا٘ؿيب٘ي ٚ ُٔبِٗيبت ارتٕيبٖي ٚ ظثيبٖ ٚ      ،يبزٌيطي

اييٗ حيٛظٜ     چٙيٗ وبضوطزٞبي حب٘ٛيٝ ٕ٘بيس. ٞٓ ازثيبت ضا َّت ٔي

ٞبي ييبزٌيطي ييبضي    ظ َطق ٔرتّف ثٝ تحمك اٞساف ؾبيط حٛظٜا

 ضؾب٘س. ٔي

 تطثيت ثس٘ي ؾالٔت ٚ ي  طييبزٌ    حٛظٜ -5/6/3

ثيٝ ز٘جيبَ ثطليطاضي ؾيالٔتي وبٔيُ      تطثييت ثيس٘ي   ؾالٔت ٚ   حٛظٜ

ٞبي  ٞبيي زض رٟت قٙبؾب٘سٖ ضٚـ ٚ ايزبز ظٔيٙٝ ،ضٚا٘ي ،رؿٕي

ٞيبي   تجييٗ ضٚـ ،ٞبي ثس٘ي اضتمب تٛا٘بيي ،زضؾت فٗبِيت رؿٕب٘ي

تفطيحي ؾبِٓ ٚ تطٚيذ ثٟساقت ٚ انَٛ ؾبِٓ ظيؿتٗ ٚ پيكٍيطي 

ٚ تٛإ٘ٙسؾيبظي   ا٘سأيٞبي  اظ ايزبز ثيٕبضي ٚ اذتالَ ٚ ِّٔٗٛيت

 .اؾتافطاز زض تؿٍّ ثط ضفتبض ذٛز ٚ حفّ ؾالٔت 

ثسٖ ا٘ؿبٖ  ،ٞبي اؾالٔي         زض آٔٛظٜ ضطٚضت ٚ وبضوطز حٛظٜ:

قٛز. حفّ  ٞسيٝ ٚ أب٘تي اِٟي ثطاي تىبُٔ ضٚح ٔحؿٛة ٔي

ٞب ٚ ثطلطاضي ؾالٔت تىّيف زيٙي ٚ اِٟي  آؾيت ،ثسٖ اظ ذُطٞب



 

 
 

90 

 تأويس٘يع ثط ايٗ حميمت  السالمعليهم ثبقس ٚ زض والْ ٔٗهٛٔيٗ ٔي

حط ؤٚ ٔ اؾبؾيٖبّٔي ثٝ ٖٙٛاٖ تطثيت ثس٘ي ؾالٔت ٚ  اؾت. قسٜ

اؾت ٚ  ي التهبز  آٔٛظقي، فطٍٞٙي، ارتٕبٖي، ي، فطز   زض تٛؾٗٝ

 تٛإ٘ٙسؾبِٓ ٚ  ٞبيي ا٘ؿبٖپطٚضـ ضقس ٚ ي  ي ثطا يطٚضي اثعاض

 اؾت.  يبثي ثٝ اثٗبزي اظ حيبت َيجٝ زؾت رٟت

ؾيبظز   ضا لبزض ٔي ٔتطثيبٖ ،اؾبؾي ايٗ حٛظٜ ٞبي نالحيتوؿت  

ثيٝ آٖ   ذيٛز ضا ثكٙبؾيٙس،  ضٚحي ٚ ضٚا٘يي   ،ٞبي رؿٕي تب ْطفيت

ثيٝ  ٞب   ايٗ آٔٛظٜ .آٖ وٛقب ثبقٙسپطٚضـ  زض رٟتاٖتٕبز وٙٙس ٚ 

ذيٛز  ي وٙيس ويٝ زض لجيبَ ثٟساقيت ٚ ؾيالٔت      وٕيه ٔيي   ٔتطثيبٖ

رؿيٕي ٚ   ٔتييط٘س ٚ ثٝ ٘مف ذيٛز زض تًيٕيٗ ؾيال    يت ثپصِٔؿئٛ

ذهيٛل ؾيالٔت   ٝ ث ،ي ٚ ارتٕبٖي ٚ ٘كبٌ فطز ضٚا٘ي ٚ ؾالٔتي

 اٖتمبز زاقتٝ ثبقٙس. ذب٘ٛازٜ

ط٘س چٍٛ٘ٝ زض لبِيت  يٌ يبز ٔي ي ثس٘ي  ٞب ٖ زض ذالَ فٗبِيتٔتطثيب 

ثيطاي   ييف زٞٙيس،   اٖتٕيبز ثيٝ ٘فيؽ ذيٛز ضا افيعا      ٌطٜٚ وبض وٙٙس،

ُ ئي  زض ٔؿيب  ذُطوٙٙيس، اٚلبت فطاغت ذيٛز ثط٘بٔيٝ ضييعي وٙٙيس،     

ؾيالٔت ٚ   ُ ضا حيُ وٙٙيس.  ئ يٍطاٖ ٔؿب يط قٛ٘س ٚ ثٝ وٕه زٌزض

ٚ ٔٗٙٛي ٚ  ،ارتٕبٖي ،ضٚا٘ي ،رؿٕي وبُٔ ضفبٜثٟساقت ٔٛرت 

 ،ٞيبي رؿيٕي   پيكٍيطي اظ ايزبز ثيٕيبضي ٚ ييبيٗبت ٚ ِّٔٗٛييت   

ٚ ٔٛرت تٛإ٘ٙسؾبظي فطز زض تؿٍّ ثيط ضفتيبض ٚ    ،حطوتي ،حؿي

ٚ ثٟجيٛز  ٛز ٚ پيكيٍيطي اظ وطزاضٞيبي پطذُيط    حفّ ؾيالٔت ذي  

 قٛز.   ظ٘سٌي ٔتطثيبٖ ٔي

 ٜ ٚ  :لّٕطٚ حاٛظ ت ٚ تطثييت ثيس٘ي ٚ تفطيحيب    ،ؾيالٔت  ثٟساقيت 

ٜ    ثٝ ٖٙٛاٖ ٔٛيٖٛبت ٕٞجؿتٝ ؾبِٓ ا٘يس ٚ   يه حٛظٜ  قيٙبذتٝ قيس

اٞساف ٔكتطن ثؿيبضي زاض٘س. تٛرٝ ثيٝ ؾيُح ويفيي ظ٘يسٌي ٚ     

ضٖبييت آزاة ثٟساقيتي    ،انَٛ نحيح تغصيٝ ،ضقس ٚ تىبُٔ فطز

حييٛظٜ  تييطيٗ اٞييساف ايييٗ ٞييبي ايٕٙييي اظ ٟٔييٓ ٚ وؿييت ٟٔييبضت

نّي ؾالٔت ٚ ا  يط حٛظٜ ظيبزٌيطي زٚ     يٗ حٛظٜ ثبقس. لّٕطٚ ا ٔي

قيبُٔ ٔيٛاضز ظييط    ويٝ  تفطيحيبت ؾيبِٓ    ٚ تطثيت ثس٘ي ٚ ثٟساقت

 : اؾت

 ٞبي حطوتي ٚ آٔبزٌي رؿٕب٘ي ٟٔبضت، 

 يٚضظقٞبي  ٞب ٚ ضقتٝ ثبظي، 

 ِٓتفطيحبت ؾب، 

  َٛؾبِٓ ٚ ٔتٛاظٖ  يٝ تغصان، 

 ٞبي فيطزي ٚ رٕٗيي زض اثٗيبز ٚ     ايٕٙي ٚ پيكٍيطي اظ آؾيت

 ،قطايٍ ٔرتّف

 ثٟساقت فطزي ٚ ٖٕٛٔيٞبي ظيؿتي ٚ  ٟٔبضت، 
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   ٘ٓبْ ٔطالجت اظ ؾالٔت رؿٕب٘ي ٚ ضٚا٘ي ثب تأويس ثط ؾالٔت

 ،فطز، ذب٘ٛازٜ ٚ ارتٕبٔ

 ثٟساقت ثّٛ٘ ٚ ؾالٔت ٘ٛرٛا٘ي. 

بٚيٗ زضٚؼ ٚ ٔٛيييٖٛبت ظيييط قييبيبٖ شوييط اؾييت وييٝ ٖٙيي  

يبزٌيطي اظ ٔيبٖ ٖٙبٚيٗ ٚ ٔٛيٖٛبت وٙيٛ٘ي    ايٗ حٛظٜ  ٔزٕٖٛٝ

ٚ  ٚ ٖٙبٚيٙي اظ لجيُ ثٟساقت  ثيط   …ضٚا٘ي، ثٟساقت ٔحييٍ ويبض 

ٞييبي فييطزي ٔتطثيييبٖ اظ رّٕييٝ    تحهيييّي، تفييبٚت   ضٜٚحؿييت ز

ٝ  …ٞبي ٔحيُي ٚ  رٙؿيت، تفبٚت زضؾيي اييٗ     زض ضإٞٙبي ثط٘بٔي

 ٌطزز. حٛظٜ ا٘تربة ٚ تٗييٗ ٔي
  ٞبي وّي زض ؾبظٔب٘سٞي ٔحتٛا ٚ آٔاٛظـ حاٛظٜ:   ٌيطي رٟت

ٚ تطثييت   ثٟساقيت زٚ لّٕطٚ ٔحتٛايي ؾالٔت ٚ ايٗ حٛظٜ قبُٔ 

زض ؾيبظٔب٘سٞي ٔحتيٛاي آٖ زض   ثس٘ي ٚ تفطيحبت ؾبِٓ اؾت ويٝ  

رؿيٕب٘ي، ٖمال٘يي، ارتٕيبٖي،     ؾيُٛح تحهييّي ثبييس اثٗيبز      وّيٝ

ٚ ٔٗٙٛي ثٝ نيٛضت تّفيميي ٔيٛضز تٛريٝ ليطاض ٌييطز.  زض        ضٚا٘ي

ٝ   ،ؾُح زْٚ ٔتٛؾُٝ ٝ    ؾبظٔب٘سٞي ٔحتيٛا زض قيبذ اي  فٙيي ٚ حطفي

 ٔٛيٛٔ ٔحٛض ذٛاٞس ثٛز.

ثييب تٛرييٝ ثييٝ قييطايٍ   ،تطثيييت ثييس٘ي ؾييالٔت ٚي آٔييٛظـ  اثييط 

ٚ  ٞب ضٚـ ،افعاضي ٚ ٘طْ افعاضي ؾرت ٔيٛضز  ٔتٙبؾيت   ي ٔتفيبٚت 

 ييف  ٕ٘بي،  ثبظ :اظ ٘سا ٖجبضت ٞب آٖ ز. ثطذي اظ ٌيط اؾتفبزٜ لطاض ٔي

ٞييب،  ٔؿييبثمبت ٚ ٕٞييبيف ،، ثبظزيييسٞب ٚ اضزٚٞييبّٖٕييي يييٗ ٚ تٕييط

ٚ  ٞييبي وٛچييه وييبض زض ٌييطٜٚ ،ٞييبي ٞٙييطي اؾييتفبزٜ اظ فٗبِيييت

ٜ    ٔيٞبي ٚالٗي وٝ  ٔٛلٗيت ٘يطْ    تٛا٘ٙس فًبٞبي قيجيٝ ؾيبظي قيس

 ٞبي ٚالٗي ضا قبُٔ قٛ٘س. افعاضي تب ٔٛلٗيت
ٜ ٞابي ٔكاتطن ٚ ؾابيط     ٘ؿجت حاٛظٜ ثاب يابزٌيطي     يٞاب   حاٛظ

ٖ  :يبزٌيطي ي  ٞيب  اضظـ ييبزٌيطي  ي ٞيب  زض ذيالَ فٗبِييت   ٔتطثييب

 بض ٌطٚٞيي، وي  تالـ، چٖٛ يي ٞٓ ٞب ٚ ثٟساقتي ٚ ٟٔبضت اذاللي

 ي، زاض يكييتٗ ذييٛ نييجط، ا٘هييبف، يٍييطاٖ، زثييٝ ذييٛز ٚ   احتييطاْ

ٚ حيؽ   يت لٛا٘يٗ ، ضٖباً٘جبٌ ٘ٓٓ ٚ اٖتٕبز ثٝ ٘فؽ، ذّك، حؿٗ

ٚ  آٔٛظ٘يس  ٔيي ي  ثيٝ نيٛضت ويبضثطز   ضا ٚ ا٘تربة ؾبِٓ  تئؿئِٛ

وت ضيك ا٘زبْ ٚ ٔكيب  اظ َط ٔتطثيبٖ ،يٗ حٛظٜ زض ا .وٙٙس يٗ ٔي تٕط

ي  ٞيب  ي ثيطآٚضزٜ ويطزٖ ٔؿيئِٛيت    ي ٔرتّيف ٚ ثيطا   ٞيب   فٗبِيتزض 

ثيٛزٜ ٚ   ييس  ي ريس  ٞيب  ييت ٗٔٛضز ا٘تٓبض ٔزجٛض ثٝ تفىط ٚ ذّيك ٔٛل 

ضا ثٝ ذسٔت   ياضتجبَي ٚ ٔحبؾجبت ،ارتٕبٖي ي ٖمال٘ي، ٞب ٟٔبضت

   س.ٌ٘يط ٔي

    ٝ طفتيٝ اظ  ثطٌاي  ايٗ حٛظٜ ثٝ ٖٙٛاٖ يه ّٖيٓ رسييس ٚ ٔييبٖ ضقيت

 ،ثٟساقيت  ،فيعيِٛيٛغي  ،ٔىب٘ييه ّْٖٛ ظيؿتي ٚ تزطثي )ظيؿيت  
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س ٚ تىبُٔ حطوتي( ٚ ّٖيْٛ  ضق ،حطوت قٙبؾي ،آ٘بتٛٔي ،تغصيٝ

ٚ فطٞٙيً   تيبضيد ) آٔيبض( ٚ ّٖيْٛ ارتٕيبٖي    ،قٙبؾي ضٚاٖا٘ؿب٘ي)

. چٙييٗ تٗطييف ٚؾييٗي اظ اييٗ حيٛظٜ ٔؤييس       اؾيت ثٛٔي  ٔحّي( 

يبضي اظ ايٗ ثط٘بٔٝ اؾت. ثؿٞبي يبزٌيطي  اضتجبٌ آٖ ثب ؾبيط حٛظٜ

ٞييبي  يييبزٌيطي آزاة ٚ ٟٔييبضت  ٔٛيييٖٛبت ثٟساقييت ثييب حييٛظٜ

طٞيع اظ ضفتبضٞبي پطذُيط ثيب   ٞبي پ ظ٘سٌي ٔكتطوبتي زاضز. آٔٛظٜ

ّْٖٛ ا٘ؿيب٘ي ٚ ُٔبِٗيبت ارتٕيبٖي اضتجيبٌ زاضز. ثطذيي اظ        حٛظٜ

ٔجبحييج ايٕٙييي چييٖٛ ٔٛارٟييٝ ثييب حييٛازث ٚ ثاليييبي َجيٗييي ثييب    

ٜ افيب ٚ ٔجقٙبؾي ٚ رغط ظٔيٗ   حج ثٟساقت ٚ ايٕٙي فطزي زض حيٛظ

 آٚضي لبثُ َطح اؾت.                         وبض ٚ فٗ

ٚ   اذييالق، ٚ ٔحّييي ثييب فطٞٙييً،   ي ثييٛٔي ٞييب ي زض ثييبظ ٔتطثيييبٖ

ٛ  يٙي ٚ ّٔي آقٙب ٔيي  ي ز ٞب ي ظ٘سٌي ٚ اضظـ ٞب ٟٔبضت زض  س.٘قي

 ٚ ... ، يٕٙبؾيتيه  غيي ٔب٘ٙس قٙب ٚ زٚٔييسا٘ي ٚ   ٞب ي ٚضظـ طييبزٌ 

ضا  ٞيب زض ؾييبالت ٔرتّيف )آة ٚ ٞيٛا(     ت ٚ ا٘زيبْ ٟٔيبضت  وحط

ييي   ٞيب  زض ٚضظـ س.ٙي وٙ ضا زضن ٔيي  ٞب آٖ يػٌي ٚ تزطثٝ وطزٜ ٚ 

ييٝ   نيحيح اظ ّٖيْٛ پيب    يي ثٝ زضو ٚ نحطا٘ٛضز وٛٞپيٕبيئب٘ٙس 

ضقس ٔتطثييبٖ    ظٔيٙٝتطثيت ثس٘ي يك،  يٗ َط ٚ ثس ٙسٙو سا ٔيپيزؾت 

 .آٚضز ٞب ضا فطاٞٓ ٔي ٛظٜيط ح زض ؾب

 ي آٚض ي وبض ٚ فٗ يبزٌيط    حٛظٜ -6/6/3

ٜ  ٞب وؿت ٟٔبضتآٚضي قبُٔ  وبض ٚ فٗ  حٛظٜ   ي ّٖٕي ثيطاي ازاض

بٚضي ٚ ّٖيْٛ  ي ٔيطتجٍ ثيب فّٙي    ٞيب  يؿيتٍي  ٚ وؿت قب أٛض ظ٘سٌي

ي  ٞييب ٚاثؿييتٝ، رٟييت آٔييبزٌي ٚضٚز ثييٝ حطفييٝ ٚ قييغُ زض ثرييف

 ي ٚ ظ٘سٌي ارتٕبٖي اؾت.  ٔرتّف التهبز

ٞبي اؾالٔي وٝ ويبض   ثب تٛرٝ ثٝ آٔٛظٜ ضطٚضت ٚ وبضوطز حٛظٜ:

٘فيؽ   ،ٚ اقتغبَ، زاضاي اضظـ تطثيتي اؾت ٚ ا٘ؿبٖ اظ َطيك ويبض 

زازٜ، يمُ ؾطوف ضا ضاْ وطزٜ ٚ قرهيت ٚرٛزي ذٛيف ضا ني 

ٚريٛزي ذيٛيف ضا    ضتميبء ا  زٜ ٚ ظٔيٙٝٞٛيت ذٛيف ضا تخجيت وط

 ،بٚضيس ٚ ٘يييع ثييب تٛرييٝ ثييٝ ضقييس ؾييطيٕ تغييييطات فّٙييوٙيي ٟٔيييب ٔييي

ٞبي ز٘يبي ويبض ثيٝ ٕٞيطاٜ ٚريٛز      پيچيسٌي ،ارتٕبٖي ٚ التهبزي

ٝ    ٞب ٚ ٔفبٞيٕي اظ لجيُ تٛؾٗٝ بِفچ آٔيٛظـ   ،پبيساض ٚ ٕٞيٝ رب٘جي

ٝ   ،ٞبي ثطاثيط  آٔٛظـ ثطاي ٕٞٝ ٚ فطنت ،إِٗط ٔبزاْ  ،ويبض قبيؿيت

ٞييب ٚ اؾييتب٘ساضزٞبي تٛؾييٗٝ  ضؾيييسٖ ثييٝ قييبذم ،رٟييب٘ي ؾييبظي

ٞيط ثريف اظ ظ٘يسٌي ارتٕيبٖي ٚ      يطٚضت زاضز افطاز وكيٛض زض 

ٟٔيبضت ٚ ٍ٘يطـ ذيٛز ضا ثيط      ،َٛض ٔؿتٕط زا٘فٝ اي ذٛز ث حطفٝ

ٝ  ضي اؾبؼ ثط٘بٔٝ  ،زا٘يف ٔحيٛض    عي زليك تٛؾٗٝ زٞٙس تيب زض ربٔٗي

ويبض ٚ   ،بٚضيٕٙسي ضا ز٘جبَ ٕ٘بيٙس. آٔٛظـ فّٙظ٘سٌي ٚ وبض ٞسف
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ٜ  ،ثبٖييج پيكييطفت فييطزي  ،ٟٔييبضت آٔييٛظي   ،ٚضي افييعايف ثٟييط

افيعايف   ،وبٞف فميط  ،بضوت زض ظ٘سٌي ارتٕبٖي ٚ التهبزئك

ٞب تٛظييٕ ٘ييطٚي    زضآٔس ٚ تٛؾٗٝ يبفتٍي ذٛاٞس قس. ايٗ آٔٛظـ

 ،زض آٖح ٔيييي ٕ٘بييييس ٚ ؾيييطٔبيٝ ٌيييصاضي    ا٘ؿيييب٘ي ضا انيييال 

 ٌصاضي ثطاي آيٙسٜ تّمي ٔي قٛز. ؾطٔبيٝ

ٞيبي ٚييػٜ ٚ ٔتٙيٖٛي ضا     ٔٙيبثٕ ٚ ٔعييت   ،ٞب ْطفيت ٔب وكٛض

اٞساف حبَ ٚ آيٙسٜ وكيٛض   زاضاؾت ٚ ٞٓ اوٖٙٛ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ

٘يبظٔٙييس  ،ؾييبِٝ 20ٕٞييٝ رب٘جييٝ ٚ پبيييساض( زض چكييٓ ا٘ييساظ   )تٛؾييٗٝ

آٚض زض تٕيبٔي حيطف ٚ ٔكيبغُ     ٚض ٚ فٗ ٘يطٚي وبض ثٟطٜ ،بٚضيفّٙ

ثبقيس.   ارتٕبٖي ٚ فطٍٞٙي ٔيي  ،ٞبي ٔرتّف التهبزي ثطاي ثرف

ٞيبي   ثيف اظ ٞكتبز زضنس اظ فطنت ،ثب تٛرٝ ثٝ آٔبضٞبي ٔٛرٛز

 ٝ اي وكيٛض زض ؾيُٛح اِٚييٝ ٚ ٔييب٘ي ٟٔيبضتي ليطاض        قغّي ٚ حطفي

يبي ويبض ٚ ضؾييسٖ   ٞبي  ْٟ٘ٛٛض ز٘ زاض٘س وٝ ثطاي ٔمبثّٝ ثب چبِف

تيٛاٖ زض ٘ٓيط    زض ايٗ ؾُٛح زٚ ضٚيىطز ضا ٔيي  ،ثٝ اٞساف تٛؾٗٝ

 ٌطفت:

ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ثب تٛرٝ ثٝ ٘يبظٞبي حطف ٚ ٔكيبغُ ٔٛريٛز    تٛؾٗٝ .1

 ٞب ٕٞطاٜ اؾت؛ بٚضي ٚ پيچيسٌيت فّٙٚ آيٙسٜ وٝ ثب تغييطا

  .ظٔيٙٝ ؾبظي ثطاي تِٛيس ٚ ايزبز ٔتٛاظٖ ٔكبغُ ٚ حطف ثٟطٜ ٚض .2

رب وٝ أطٚظٜ تحٛالت حٛظٜ اقتغبَ ثٝ قست  اظ آٖ حٛظٜ:لّٕطٚ 

يبٖ ثبيس تٛا٘بيي وبضثؿت ٚ ٔتطث اؾتٞبي ٘ٛيٗ  بٚضيتحت تأحيط فّٙ

  ِيصا  ؛ٞيبي ذيٛز ضا زض ٔحييٍ ٚالٗيي ويبض زاقيتٝ ثبقيٙس        يبزٌيطي

ٞبي  قبيؿتٍي (1اؾت: لّٕطٚ ايٗ حٛظٜ قبُٔ ؾٝ زؾتٝ قبيؿتٍي 

ٞبي ٔٛضز ٘ييبظ   ( قبيؿتٍي2 ؛فٙي ٚ غيط فٙي( ز٘يبي وبض)ٔحٛضي 

ٞيبي ٔطثيٌٛ    ( قبيؿتٍي3حطف ٚ ٔكبغُ ٌٛ٘بٌٖٛ؛ ٘يطٚي وبض 

 .اي إِٗط فٙي ٚ حطفٝ ثٝ يبزٌيطي ٔبزاْ

 :ٞبي ٔحٛضي ز٘يبي وبض قبُٔ بيؿتٍي(  ق1

 ؛بٚضي: ؾٛاز، ٔحبؾجٝ ٚ اؾتفبزٜ اظ فّٙاؾبؾيٞبي  قبيؿتٍي 

 ؛: وبض تيٕي، اضتجبٌ ٔؤحطثيٗ فطزي ٞبي قبيؿتٍي  

 تفىط ا٘تمبزي، تفىط ٔؿئّٝتفىط: حُ  ٞبي قبيؿتٍي ،

  ؛ذالق، اؾتسالَ، تفىط ؾيؿتٕي

 پصيطي،   ٔؿئِٛيت ،قرهيتي: ايٕبٖ  ٞبي قبيؿتٍي

  ؛ٚرساٖ وبضي ٚ ضيعي ثط٘بٔٝ ،وٛقي، ٔسيطيت ؾرت

 ٞبي وؿت ٚ وبض: وبضآفطيٙي، ٘ٛآٚضي ٚ  قبيؿتٍي

 ؛ٟٔبضت ٞبي قغّي

 قٟطٚ٘سيٞبي  ٞبي ارتٕبٖي : ٟٔبضت قبيؿتٍي.  
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 ٞبي پبيٝ فٙي ز٘يبي وبض: (  قبيؿتٍي2

 ؛بٚضي اَالٖبت ٚ اضتجبَبتوبضٌيطي فّٙٝ قبيؿتٍي ث  

 ٞبي  وبض ثطزٖ اثعاضٞبي پبيٝ زض ثرفٝ قبيؿتٍي ث

ٞب ٔكتطن  نٙٗت ٚ وكبٚضظي زض ا٘زبْ وبضي ،ذسٔبت

 ؛ثركي

  قبيؿتٍي فٙي ضٖبيت ثٟساقت ٚ ايٕٙي فطزي ٚ ٔحيُي

 ٔحيٍ وبض

 ٜقبيؿتٍي  اي حطفٝٞبي ٔتٙٛٔ قغّي ٚ  قٙبذت حٛظ ٚ

  .ٞسايت قغّي

 .اي إِٗط فٙي ٚ حطفٝ ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ يبزٌيطي ٔبزاْ ( قبيؿتٍي3

بٚيٗ زضٚؼ ٚ ٔٛيييٖٛبت ظيييط قييبيبٖ شوييط اؾييت وييٝ ٖٙيي  

يبزٌيطي اظ ٔيبٖ ٖٙبٚيٗ ٚ ٔٛيٖٛبت وٙيٛ٘ي    ايٗ حٛظٜ  ٔزٕٖٛٝ

ٚ ٖٙييبٚيٙي اظ لجيييُ وييبضآفطيٙي، فٙييبٚضي اَالٖييبت ٚ اضتجبَييبت، 

ٞيبي فيطزي    تحهيّي، تفيبٚت   ضٜٚثط حؿت ز …وبضثطز ضايب٘ٝ ٚ 

زض ضإٞٙيبي   ٞيبي ٔحيُيي ٚ...    ٔتطثيبٖ اظ رّٕٝ رٙؿيت، تفيبٚت 

 ٌطزز. زضؾي ايٗ حٛظٜ ا٘تربة ٚ تٗييٗ ٔي  ثط٘بٔٝ
 ٞبي وّي زض ؾبظٔب٘سٞي ٔحتٛا ٚ آٔاٛظـ حاٛظٜ:   ٌيطي رٟت
 ،نٛضت ٖيٙي آٔٛظـ ٖٕٛٔي ثٝ  ؾٝ زؾتٝ قبيؿتٍي زض زٚضٜ ايٗ

   ٜ ٞيبي ييبزٌيطي ٚ اظ َطييك     تزطثي ٚ زض ٞٓ تٙيسٜ ثيب زيٍيط حيٛظ

ي ٚ ٔتٙييٛٔ وؿييت ٞييبي يييبزٌيطي ٚالٗيي وؿييت تزطثييٝ زض ٔحيييٍ

 ٝ ٞييسايت ٔتطثيييبٖ ضا ثييب تٛرييٝ ثييٝ ٖاليييك ٚ      ذٛاٞييس قييس ٚ ظٔيٙيي

ٝ  ،يكبٖ زض ٔؿييطٞبي تحهييّي   ٞب تٛا٘بيي اي ٚ قيغّي فيطاٞٓ    حطفي

وٙييس. ٔتطثيييب٘ي وييٝ پييؽ اظ زٚضٜ آٔييٛظـ ٖٕييٛٔي اظ ٘ٓييبْ    ٔييي

وبضآٔٛظي   يه ؾبِٝ  قٛ٘س ثبيس زض يه زٚضٜ ي ذبضد ٔيآٔٛظق

ض آٔٛظي ٚاضز ثبظا حطفٝ  وطزٜ ٚ پؽ اظ زضيبفت ٌٛاٞيٙبٔٝ قطوت

   وبض قٛ٘س. 

زا٘ف ٚ وبض،ٔتٛؾُٝ زض قبذٝ ٘ٓطي  ؾبظٔب٘سٞي ٔحتٛا زض زٚضٜ

 اي ثٝ نٛضت ظيط ذٛاٞس ثٛز: فٙي ٚ حطفٝ

اي  ٌٛ٘ٝٝ زضؾي ث  زا٘ف(: َطاحي ثط٘بٔٝوبض  َ )قبذٌٝطٜٚ اّٚ -1

  وبضزا٘ي  پؽ اظ پبيبٖ زٚضٜ تطريحبًاؾت وٝ ٔتطثيبٖ ثتٛا٘ٙس 

ٞبي ا٘تربثي ثب تٛرٝ ثٝ ظٔبٖ  حطفٝ رصة ز٘يبي وبض قٛ٘س.

ثبقٙس.  ٔي 1آٔٛظـ ٚ زيٍط ٖٛأُ زض ؾُٛح يه يب زٚ ٟٔبضتي

تط اظ ظٔبٖ  ثيف ،ٞبي ا٘تربثي ظٔبٖ اذتهبل زازٜ قسٜ ثٝ حطفٝ

ٞبي  يب ٌطٜٚ  ،ٞبي انّي حطفٝ ٞبي ٌطٜٚ آٔٛظـ ثٝ قبيؿتٍي

                                            
 .اؾتاي   ٞبي فٙي ٚ حطفٝ ايٗ حٛظٜ ثط اؾبؼ  اؾتب٘ساضزٞبي آٔٛظـ ؾُٛح ٟٔبضتي زض -1
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ٞبي ّٖٕي ٘يع زض ايٗ قبذٝ اظ  آٔٛظـ ثبقس. ٔيثعضي حطفٝ 

اي ٚ آٔٛظقي  حطفٝ  تط اؾت ٚ أىبٖ تٛؾٗٝ ٞبي زيٍط ثيف قبذٝ

ٞب  ٘يع ٚرٛز زاضز. ٔطاوع يبزٌيطي زض ارطاي ايٗ آٔٛظـ

اي زض  تٛا٘س ذبضد اظ ٔسضؾٝ لطاض ٌيطز ٚ ٘يبظٞبي ُٔٙمٝ ٔي

 .قٛز ٔيَطاحي ٚ تسٚيٗ ثط٘بٔٝ زضؾي ِحبِ 

اي(: َطاحي ثط٘بٔٝ زضؾي  فٝفٙي ٚ حط  ٌطٜٚ زْٚ )قبذٝ -2

وبضزا٘ي   طثيبٖ ثتٛا٘ٙس پؽ اظ پبيبٖ زٚضٜاي اؾت وٝ ٔت ٌٛ٘ٝٝ ث

ا٘تربثي ثب تٛرٝ ثٝ ظٔبٖ  ٞبيٝ رصة ز٘يبي وبض قٛ٘س. حطف

ايٗ  ٘س. زضا ٖٛأُ زض ؾُٛح زٚ يب ؾٝ ٟٔبضتيآٔٛظـ ٚ زيٍط 

 ٞبي قبيؿتٍيٞبي ٌطٜٚ ٞبي انّي حطفٝ ٚ  ٌطٜٚ ثيٗ قبيؿتٍي

بزٌيطي ٘يع وع يتٗبزَ ثطلطاض اؾت. ٔطا ،ا٘تربة قسٜ ٞبيٝ حطف

 ٞب ٔتٙٛٔ اؾت. زض ايٗ ٘ٛٔ آٔٛظـ

٘ٓطي   زضؾي ٔتطثيبٖ قبذٝ  ٘ٓطي(: ثط٘بٔٝ  ٌطٜٚ ؾْٛ )قبذٝ -3

ٔتٛؾُٝ،   قٛز وٝ ٞط ٔتطثي زض پبيبٖ زٚضٜ اي َطاحي ٌٛ٘ٝ ثبيس ثٝ

اي ؾبزٜ ٔتٙبؾت ثب ٘يبظٞب ٚ  ٞبي فٙي ٚ حطفٝ زض يىي اظ فٗبِيت

ٖاليك ذٛز ٟٔبضت وبفي ّٖٕي ضا وؿت وطزٜ ثبقس ٚ ايٗ أط زض 

پيكطفت تحهيّي ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٔٗيبض ِحبِ ٌطزز.  يبثي اضظـ

اي اؾت  ٌٛ٘ٝٝ ٞبي زضؾي ايٗ ٌطٜٚ ث َطاحي ثط٘بٔٝ ،ٖالٜٚ ثط آٖ

وبضزا٘ي يب وبضقٙبؾي رصة   ؽ اظ پبيبٖ زٚضٜطثيبٖ ثتٛا٘ٙس پوٝ ٔت

ٞبي ا٘تربثي ثب تٛرٝ ثٝ ظٔبٖ  ز٘يبي وبض قٛ٘س. ٌطٜٚ ثعضي حطفٝ

آٔٛظـ ٚ زيٍط ٖٛأُ زض ؾُٛح ؾٝ يب چٟبض ٟٔبضتي لطاض زاض٘س. 

ٞبي حطفٝ ٚ ثب  زضٚؼ ٟٔبضتي ٘يع ثط اؾبؼ اؾتب٘ساضز قبيؿتٍي

ٝ ث ،ٔتٛؾُٝ ٜ  زٚض  ٘يبظٞبي فطزي ٚ ٔحيُي زض ثط٘بٔٝتٛرٝ ثٝ 

  قٛز. نٛضت اذتيبضي ٚ ٞسفٕٙس)پطٚغٜ( ٌٙزب٘سٜ ٔي

ؾُٛح تحهيّي   ٞبي يبزٌيطي زض وّيٝ ٚيٗ فٗبِيتزض تس

يي  اثتسا  بوٓ ذٛاٞس ثٛز. زض ؾُح اَٚ زٚضٜآٚضا٘ٝ ح زيسٌبٜ فٗ

ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ وبض ثٝ نٛضت وبٔالً تّفيمي ثب ؾبيط  ٟٔبضت

ؾُح زْٚ ٚ ؾْٛ قٛز. زض  ٞبي يبزٌيطي اضائٝ ٔي حٛظٜ

 ،ٞبيي ٚ ثط اؾبؼ ٘يبظٞب ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ وبض زض لبِت پطٚغٜ ٟٔبضت

ٞبي ٔحّي تٗطيف ٚ ثٝ نٛضت  ٖاليك ٚ ٔٛلٗيت ،اؾتٗسازٞب

ّٖٕي ارطا ذٛاٞس قس. فٙبٚضي اَالٖبت ٚ اضتجبَبت ٖالٜٚ ثط 

ٞبي يبزٌيطي ثٝ نٛضت ٔؿتمُ ٘يع اضائٝ   تّفيك ثب ؾبيط حٛظٜ

 قٛز. ٔي

اظ  ٞبي ٔكتطن ٚ ؾبيط حٛظٜ ٞبي يبزٌيطي: يبزٌيطياضتجبط ثب 

ٝ   ٞبي وبض ٚ فٗ يٗ حيج وٝ  آٔٛظـ ا ي  ا آٚضي ٔبٞيتي چٙيس ضقيت

ٜ  ؛ ِصازاض٘س ثطليطاض   ييبزٌيطي اضتجيبٌ ٔؿيتميٕي     ٞيبي   ثب ؾبيط حيٛظ
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ـ   ٔي ٞيبي   ٞيب ثبييس ثتٛا٘يس ثيٝ تحميك نيالحيت       وٙٙس. اييٗ آٔيٛظ

ثط ؾبيط ٖٙبنيط   ٞبي ٔجتٙي ٔكتطن وٕه وٙس ٚ ذٛز ثب يبزٌيطي

ٚ ٝ يٗ اضتجبٌ ثب تٛريٝ ثيٝ ٘يٛٔ حطفي     اٞساف وّي ٔطتجٍ ثبقس. ا  ٞيب 

ٞب ٕٔىٗ اؾت قست ٚ ييٗف زاقيتٝ ثبقيس.     آٖ ٔكبغُ ٚ ؾُٛح 

بٚضي اضتجبَبت ٚ اَالٖبت ٘يع ٖالٜٚ ثط ٔبٞيت ٔؿيتمُ  آٔٛظـ فّٙ

يبززٞي زض ؾيبيط   -ثٝ زِيُ تؿٟيُ ٚ تمٛيت فطايٙس يبزٌيطي ،ذٛز

 ي وبضثطز زاضز. ٞبي يبزٌيط حٛظٜ
 يبزٌيطي ػّْٛ ا٘ؿب٘ي ٚ ٔغبِؼبت ارتٕبػي ٜ حٛظ -7/6/3

  ي ٚ ُٔبِٗييبت ارتٕييبٖي  ثييٝ ُٔبِٗييّٖٝييْٛ ا٘ؿييب٘ يييبزٌيطي  حييٛظٜ

ٔخجت ٚ ؾبظ٘سٜ ثب ذسا، ذيٛز،    تٛا٘بيي ايزبز ضاثُٝ ضٚاثٍ ا٘ؿب٘ي ٚ

ٚ ٖٙبنيط   ؛ زضن ٔٛلٗيتحَٛ ٔحٛض ضاثُٝ ثب ذسا ذّك ٚ ذّمت

ٖ ) آٖ زض اثٗبز ٔرتّيف  ٖ  ،ظٔيب  ،ٖٛأيُ َجيٗيي ٚ ارتٕيبٖي    ،ٔىيب

 پطزاظز.   ٞبي اِٟي( ٔي تؾّٙ

أطٚظٜ ؾيطٖت ٚ پيچييسٌي تغيييطات      ضطٚضت ٚ وبضوطز حٛظٜ:

ثيف اظ ٞط ظٔيبٖ زيٍيطي ظ٘يسٌي فيطزي ٚ ارتٕيبٖي ٔتطثييبٖ ضا       

تحت تأحيط ذٛز لطاض زازٜ ٚ آ٘بٖ ٘يبظ  زاض٘يس ثيطاي تٗيبِي ذيٛز ٚ     

ٞبي ؾُح ثيباليي   ٖي ثٝ ٟٔبضتٔكبضوت ٖمال٘ي زض حيبت ارتٕب

زؾت يبثٙس. تطثيت ارتٕبٖي ؾيبؾي ٔتطثيبٖ ضا لبزض ٔيي ؾيبظز تيب    

ا٘ؿيب٘ي ثيب     ثٝ ٖٙٛاٖ ًٖٛي اظ ربٔٗٝ يٕٗ حفّ ٞٛيت قرهي 

ٞيبي   ٞب اضتجيبٌ ثطليطاض ٕ٘يٛزٜ ٚ زض فٗبِييت     َيفي اظ ٔطزْ ٚ ٌطٜٚ

ارتٕييبٖي ٔكييبضوت ٖمال٘ييي ٚ ٔؿييئٛال٘ٝ زاقييتٝ ثبقييٙس.  تٛا٘ييبيي 

ثطلطاضي ضٚاثٍ ٔخجت ٚ ؾيبظ٘سٜ ثيط اؾيبؼ ٘ٓيبْ ٔٗييبض ٔتطثييبٖ ضا       

لبزض ٔي ؾبظز تب احؿبؼ تّٗك ٌطٚٞيي/ ارتٕيبٖي ذيٛز ضا ضقيس     

ٞبي ذيٛز   يطا٘ي ٔؿّٕبٖ ْٚبيف ٚ ٔؿئِٛيتزازٜ ٚ ثٝ ٖٙٛاٖ يه ا

ضا زض لجبَ ذب٘ٛازٜ، ربٔٗٝ، ٔحيٍ وبض  ا٘زيبْ زٞٙيس تيب ثيٝ تحميك      

ٜ ؾيبالضي زيٙيي وٕيه     ٔطزْ ٚ زض پطتيٛ آٖ ثتٛا٘ٙيس ضٚاثيٍ     ويطز

 ٞب ثطلطاض وٙٙس. ثب ؾبيط رٛإٔ ٚ فطًٞٙ  اي ؾبظ٘سٜ

ٞيبي اِٟيي،    ٔيؤحط ٚ ؾيبظ٘سٜ، ٘يبظٔٙيس زضن ؾيٙت      ثطلطاضي ضاثُٝ

ٔحيٍ َجيٗيي ٚ ا٘ؿب٘ي)ؾييط زض آفيبق ٚ ا٘فيؽ(، احؿيبؼ        بُِٗٝٔ

ٕٞسِي، ٘ٛٔ زٚؾتي ٚ احتطاْ ٘ؿجت ثٝ زيٍطاٖ ٚ وٙتطَ ٞيزب٘بت 

ٞبي ٚالٗي ٚ چبِف  ٚ احؿبؾبت ثٝ ٍٞٙبْ لطاضٌطفتٗ زض ٔٛلٗيت

إِّّيي( اؾيت. ثيٝ اييٗ ٔٙٓيٛض       ثيٗ ،ارتٕبٖي ،ثطاٍ٘يع ) ذب٘ٛزٌي

ٞبيي ثطاي ثيٝ   اي فطنت ٔسضؾٝٞبي  ٔتطثيبٖ ٘يبظ زاض٘س زض آٔٛظـ

ُ ٞيبي ذيٛز ٚ زيٍيطاٖ زض ذهيٛل ٔؿيبئ      سٜچبِف وكييسٖ ايي  

ضا زض اذتيبض زاقتٝ ثبقيٙس   رتٕبٖي زض ؾُح ٔحّي، ّٔي ٚ رٟب٘يا

ذييٛاٞي، ا٘هييبف ٚ  ٔييصاوطٜ، ٖييساِت  يييٝضٚح ،تييب اظ ايييٗ َطيييك 
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ٞيبي   زٚؾتي ذٛز ضا پطٚضـ زٞٙس. آ٘بٖ ثبييس ثتٛا٘ٙيس ٚيػٌيي    ٘ٛٔ

ثكطي   ربٔٗٝ  ا٘ي اؾالٔي ٚ تأحيط آٖ زض تٛؾٗٝطتٕسٖ ٚ فطًٞٙ اي

ضا زضن وييطزٜ ٚ ٘مييف ذييٛز ضا زض رٟييبٖ أييطٚظ ثييطاي حفييّ ٚ 

ٔٛلٗييت ٚ ربيٍيبٜ اييطاٖ زض ثييٗ وكيٛضٞبي ُٔٙميٝ ٚ زض        ءاضتمب

 ؾُح رٟبٖ ثكٙبؾٙس.

ٜ   لّٕطٚ حاٛظٜ:  ّٖيْٛ ا٘ؿيب٘ي ٚ ُٔبِٗيبت ارتٕيبٖي       لّٕيطٚ حيٛظ

ٌصقيتٝ، حيبَ،   )قبُٔ: زضن ٔٛلٗييت ٚ اثٗيبز آٖ زض ثٗيس ظٔيبٖ     

آيٙسٜ(، ٔىبٖ )ذب٘ٝ، ٔحّٝ، قٟط، وكٛض، ظٔييٗ، ويٟيبٖ(، ٖٛأيُ    

ٖٛأُ ارتٕبٖي) ؾبذتبضٞب  ،َجيٗي)ٔحيٍ َجيٗي، ٔحيٍ ظيؿت( 

ٚ ٟ٘بزٞيييبي ارتٕيييبٖي، ٞٙزبضٞيييب، ضفتبضٞيييب ٚ ضٚاثيييٍ ا٘ؿيييب٘ي،  

ٞييب؛ آٔييبيف ؾييطظٔيٗ؛ زضن چٍييٍٛ٘ي  ب( ٚ تٗبٔييُ آٖلطاضزازٞيي

ٚ  ي  ثيط ظ٘يسٌي ا٘ؿيبٖ زض َيَٛ تيبضيد     ٞيبي اِٟي   حبوٕيت ؾٙت

ٞيبي ٌطٚٞيي،    بضت زض فٗبِييت ٞيبي ارتٕبٖي)ٟٔي   وؿت ٟٔيبضت 

  ثطزثييييبضي، ٚفييييبق ٚ ٕٞييييسِي ٚ   -ضٚاثييييٍ ا٘ؿييييب٘ي   تٛؾييييٗٝ

ضٖبيت حمٛق ٚ ا٘زيبْ تىيبِيف( ٚ    -رٛيي، ٘ٛٔ زٚؾتي ٔؿبِٕت

ًٖيٛ  ٔهطف( ثٝ ٖٙٛاٖ يه  ،تٛظيٕ ،تِٛيس ،ؾتس ز ٚزا) التهبزي

 . اؾت ايطاٖ اؾالٔي  ٔؿئَٛ ربٔٗٝ

ٞيبي ٚالٗيي ظ٘يسٌي     زْٚ ٔتٛؾُٝ ثيٝ ٔٛلٗييت    آٔٛظـ زض زٚضٜ 

تييطي ثييطاي ٔكييبضوت زض  ٞييبي ثيييف تييط ثييٛزٜ ٚ فطنييت ٘عزيييه

زٞيس. زض اييٗ    ٞبي ارتٕبٖي ضا زض اذتيبض ٔتطثيبٖ ليطاض ٔيي   فٗبِيت

ٞبي وبض ٌطٚٞي ٚ قطوت  پطٚضـ ٟٔبضت يٕٗ تأويس ثط ،زٚضٜ

٘ٓيطي    ٖي ثط حؿت ٚضٚز ٔتطثيبٖ ثٝ قبذٝذسٔبت ارتٕب  زض اضائٝ

ٝ    يب ٌطاي ٝ   ف/ ضقتٝ ّٖيْٛ ا٘ؿيب٘ي ٔحتيٛا رٙجي ترههيي پييسا     ٘يٕي

رغطافيييب،  ،ٞييبي ٔحتييٛايي چييٖٛ فطٞٙييً، تييبضيد  وييطزٜ ٚ حييٛظٜ

قٙبؾي، ٔيطزْ قٙبؾيي، التهيبز، ربٔٗيٝ قٙبؾيي، ؾيبؾيت ٚ        ضٚاٖ

 ق، ثٝ نٛضت ٔؿتمُ اضائٝ ذٛاٞس قس.حمٛ

بٚيٗ زضٚؼ ٚ ٔٛيييٖٛبت ظيييط قييبيبٖ شوييط اؾييت وييٝ ٖٙيي 

يبزٌيطي اظ ٔيبٖ ٖٙبٚيٗ ٚ ٔٛيٖٛبت وٙيٛ٘ي    ايٗ حٛظٜ  ٔزٕٖٛٝ

ـ  ٚ ٖٙبٚيٙي اظ لجيُ فطًٞٙ، ٔطزْ ٞيبي   قٙبؾي، ؾيبؾت ٚ آٔيٛظ

   ٝ ٞيبي أيبْ    ؾيبؾي، حمٛق، تبضيد فطًٞٙ اييطاٖ ٚ اؾيالْ، ا٘سيكي

ـ    ضٜٚثييط حؿييت ز  …ٞييبي قييٟطٚ٘سي ٚ   ذٕيٙييي )ضٜ(، آٔييٛظ

ٞبي  ، تفبٚتاظ رّٕٝ رٙؿيت ٞبي فطزي ٔتطثيبٖ تحهيّي، تفبٚت

زضؾي ايٗ حٛظٜ ا٘تربة ٚ تٗيييٗ    زض ضإٞٙبي ثط٘بٔٝ ٚ…  يُئح

 ٌطزز. ٔي
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 ٞبي وّي زض ؾبظٔب٘سٞي ٔحتٛا ٚ آٔاٛظـ حاٛظٜ:   ٌيطي رٟت
ٞبي ارتٕبٖي  آٔٛظـ ٖٕٛٔي ٔفبٞيٓ پبيٝ ٚ ٟٔبضت  تب پبيبٖ زٚضٜ

ٚ فطنيت زضن   قٛز ٔيزض لبِت تزطثيبت يبزٌيطي تّفيمي اضائٝ 

ٓ   آٖ ضا فطاٞٓ ٔي ٔفْٟٛ ٔٛلٗيت زض اثٗبز ٔرتّف چٙييٗ   وٙيس.  ٞي

ٔتطثيبٖ قبيؿتٍي ٞبي الظْ ثطاي ٔكبضوت آظازا٘ٝ ٚ آٌبٞب٘يٝ زض  

ٜ    ضا وؿت ٔيي  ٞبي ارتٕبٖي فٗبِيت ؾيبظٔب٘سٞي    وٙٙيس. اييٗ قييٛ

َ   ٔحتٛا فطنت زض ؾيُح   ٞبيي ضا ثطاي وؿت تزطثييبت زؾيت اٚ

ٔحّي زض اذتييبض ٔيساضؼ ٚ ٔطثييبٖ      والؼ زضؼ، ٔسضؾٝ، ربٔٗٝ

ٞيبي ٚالٗيي ٚ    ضٚ قسٖ ثب ٔٛلٗيتٝ زٞس. ٔتطثيبٖ يٕٗ ضٚث لطاض ٔي

ُ ٚالٗي ظ٘سٌي فطزي طاٍ٘يع تٛا٘بيي الظْ ثطاي حُ ٔؿبئچبِف ث

اي اظ ٖمال٘يييت ارتٕييبٖي ضا  يييبثي ثييٝ ٔطتجييٝ ٚ ارتٕييبٖي ٚ زؾييت

 وٙٙس.    وؿت ٔي

ٜ    ضٚـ ٔكيبضوتي،   ، پيػٚٞف ٔكيبضوتي   ٞبي وبٚقيٍطي ثيٝ قييٛ

ضييعي، تيأٔيٗ   ٝ )ثط٘بٔي  ٞبي ٚالٗيي  ٔٛضزي، ٔٛلٗيت  پطٚغٜ، ُٔبِٗٝ

ذييسٔبت ارتٕييبٖي ثييٝ ٌييطٜٚ ٞييبي ٘يبظٔٙييس( ٚ   ٔٙييبثٕ ثييطاي اضائييٝ

ٝ  ٔكييبضوت زض فٗبِيييت اضزٚٞييبي ) ٞييبي رٕٗييي زض ؾييُح ربٔٗيي

ٜ  ٞبي ٔٛضز ٖٕطا٘ي، ذسٔبتي، پػٚٞكي( اظ ضٚـ   تأويس ايٗ حيٛظ

ٔتطثييبٖ زض ؾيُح ٔسضؾيٝ )زض    يبزٌيطي اؾت. ٔكبضوت ثيب ؾيبيط   

ٞيبيي   ٔحّي فطنيت   ٌطٜٚ ٞبي وٛچه ٚ ثعضي( ٚ ربٔٗٝ لبِت

زٞيس ٚ   ضا ثطاي وؿت تزطثيبت ٚالٗيي زض اذتييبض آ٘يبٖ ليطاض ٔيي     

ٞيب، ليٛا٘يٗ، ٞٙزبضٞيب، آزاة ٚ ضؾيْٛ ٚ      وٙس تيب  ٘ميف   وٕه ٔي

ؾبذتبضٞبي ارتٕبٖي  ضا زضن وطزٜ ٚ تٛا٘بيي ٔكبضوت آٌبٞب٘ٝ 

 ٞبي ارتٕبٖي ضا وؿت ٕ٘بيٙس.  ِيتٚ ٞسفٕٙس زض فٗب
ٜ  اضتجبط ثب يبزٌيطي  ٞابي يابزٌيطي:   ٞبي ٔكتطن ٚ ؾبيط حاٛظ

ٔبٞييييت ٔحتيييٛا ٚ ضٚـ آٔيييٛظـ زض اييييٗ حيييٛظٜ ثيييٝ تمٛييييت 

ٞييبي اضتجييبَي،   بضتٞييبي قييٙبذتي ٚ فطاقييٙبذتي، ٟٔيي    ٟٔييبضت

ٝ  ٚ ٞييييبي قرهييييي  ٟٔييييبضت ٞييييبي  اضظـ  ضقييييس ٚ تٛؾييييٗ

ٔييساضي،  لييبٖ٘ٛ ي، ٘ٓييٓ ٚذييٛاٞ ذييٛاٞي، آظازي ٖييساِتاذاللي)

 وٙس. ( وٕه ٔيذسٔتٍعاضي

چٖٛ ٕٞسِي، ٔصاوطٜ، ٘ٛٔ زٚؾيتي   ٞبي ارتٕبٖي ٞٓ ضقس ٟٔبضت

ٞيبي   تٛا٘يبيي ٔتطثييبٖ ضا ثيطاي قيطوت زض فٗبِييت      ،زض ايٗ حٛظٜ

زٜ ٚ ٞبي يبزٌيطي تمٛيت ويط  ؾبيط حٛظٜ ٌطٚٞي ٚ ٔكبضوتي زض

فيطاٞٓ  يبثي ثٝ ؾُٛح ثيبالتط ييبزٌيطي ضا    زؾت  اظ ايٗ َطيك ظٔيٙٝ

ٜ     وٙس. ٖالٜٚ ثط ايٗ ؾبظٔبٖ ٔي تّفيميي ثؿيتط     زٞيي ٔحتيٛا ثيٝ قييٛ

ٞبي ٔحتٛايي جبٌ ًٔبٔيٗ آٔٛظقي ثب ؾبيط لّٕطٚٔٙبؾجي ثطاي اضت
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آٚضي،  چييٖٛ ظثييبٖ ٚ ازثيييبت فبضؾييي، ّٖييْٛ تزطثييي، وييبض ٚ فييٗ

 وٙس.   ٔٗبضف اؾالٔي ضا فطاٞٓ ٔي ضيبيي، لطآٖ ٚ
 يبضيبت يبزٌيطي ض  حٛظٜ -8/6/3

تٗمييُ ا٘ؿييب٘ي ٚ ٘مكييي ٔييؤحط زض زضن    يكييٝ زض لييٜٛ يبت ضيبييي ض

ٝ  . ضلبٕ٘ٛ٘ٙسي َجيٗت زاضز اٍِٛٞيب ٚ    يبييبت ثٝ ٖٙٛاٖ ّٖٓ ُٔبِٗي

اضتجبَبت، ٞٙطي ثب ٘ٓيٓ ٚ ؾيبظٌبضي زضٚ٘يي، ظثيب٘ي زلييك ثيطاي       

تٗطيف زليك انُالحبت ٚ ٕ٘بزٞب ٚ اثعاضوبض زض ثؿيبضي اظ ّٖيْٛ  

يبييي تٛإ٘ٙيس ؾيبظي     ضٞب تٗطيف قسٜ اؾت. ٚريٝ ٟٔيٓ    ٚ حطفٝ

ي ٚ ثيٙي  ٞيبي پيچييسٜ،  پييف    ا٘ؿبٖ ثيطاي تٛنييف زلييك ٔٛلٗييت    

ارتٕيبٖي   ،التهيبزي  ،َجيٗيي  -ٞبي ٕٔىٗ ٔيبزي  وٙتطَ ٚيٗيت

تٛا٘ييبيي ثييٝ وييبضٌيطي ضيبيييي زض حييُ ٔؿييبئُ   ،ايٗثطاؾييت. ثٙييب

 ثبقس.  اظ اٞساف اؾبؾي آٔٛظـ ضيبيي ٔي ،ضٚظٔطٜ ٚ ا٘تعاٖي

يبييبت ٚ وبضثطزٞيبي آٖ ثركيي اظ    ض ضطٚضت ٚ وبضوطز حٛظٜ:

 ٜ ٞييبي  ظ٘ييسٌي ضٚظا٘ييٝ رٟييت حييُ ٔكييىالت ظ٘ييسٌي زض حييٛظ

ٞيبي   فٗبِيت  يس ٚ زاضاي وبضثطزٞبي ٚؾيٕ زض آ قٕبض ٔيٝ ٔرتّف ث

ٔٛريت تطثييت افيطازي ذٛاٞيس      ،يبييبت ٔتفبٚت ا٘ؿب٘ي اؾت. ض

 ،ُ ثتٛا٘ٙس ثٝ َٛض ُٔٙمي اؾتسالَ وٙٙيس ئ قس وٝ زض ثطذٛضز ثب ٔؿب

ٜ  پس  ٚ ا٘تعأ زاقتٝ ثبقٙس ٚ زضثبضٜ يٝ تزع لسضت ٞيبي پيطأيٛ٘ي    ييس

ّٖٕيي اؾيت ويٝ     يبييي  ، ضيٗ ٔٙٓيط  ٞبي ربٕٔ ثؿبظ٘س. اظ ا تئٛضي

يط ّْٖٛ  ٔؤحط زض قٙبذت َجيٗت ٚ زلت ثركي ثٝ ٔفبٞيٓ ؾب  ٘مكي

ي تفىط ٚ فٟٓ  ٞب چبضچٛة انّي ضٚـ  ضا زاضاؾت ٚ ٘كبٖ زٞٙسٜ

 ا٘ؿب٘ي اؾت.

ٛ   آٔٛظـ ض  طٚ حٛظٜلّٕلّٕطٚ حٛظٜ:  زضن  ،يبييبت اظ ييه ؾي

ييف   ٔفبٞيٓ ضيبيي قبُٔ: اٖساز ٚ ٔحبؾجبت ٖيسزي؛ رجيط ٚ ٕ٘يب   

 ،ٞب ٌيطي؛ زازٜ ؛ ٞٙسؾٝ ٚ ا٘ساظٜٞب( ٞب ٚ تبثٕ ضاثُٝ ،يٗ )اٍِٛٞب ٕ٘بز

زض ايٗ حٛظٜ ٔتطثيبٖ ثبيس ثيب   ،آٔبض ٚ احتٕبَ  اؾت. اظ ؾٛي زيٍط

ٞيبي   فطايٙسٞبي ضيبيي ٘ٓيط حُ ٔؿئّٝ ٚ ثٝ ويبضٌيطي اؾيتطاتػي  

َ  ،ٞب( )ٔؿبئُ ٚالٗي ٚ پسيسٜ ي ٔسِؿبظ ،حُ ٔؿئّٝ تفىيط   :اؾيتسال

ٖ ٘مبز ٚ اؾتسالَ ُٔٙميي )  ٝ  ،ثيٙيي  پييف  ،تٕٗييٓ زاز ؾيبظي،   فطييي

  ٝ تٛييييح زازٖ ٚ تجييييٗ   ،ٞييب حسؾيييٝ ؾييبظي ٚ آظٔييٛزٖ حسؾييي

ٖ    ،ٞيب  ٚ تهسيك وطزٖ ريٛاة  تأييس/ ٞب رٛاة  ،زؾيتٝ ثٙيسي ويطز

(؛ تفىط تزؿيٕي ييب زييساضي ٚ    وبضٌيطي اٍِٛٞب ثٝ ،ٔمبيؿٝ وطزٖ

ٝ  ،بق )اؾتسالَ فًبييتفىط ذّّ َ   حُ وطزٖ ٔؿيئّ  ،ٞيبي غيطٕٔٗيٛ

ِت زاؾتب٘ي ٚ ثبفت ٚالٗيي ٚ  تِٛيس ٔؿئّٝ زض لب ،اٍِٛٞبي تزؿٕي

ٌفتٕبٖ  ،ضيبيياتهبَ ٚ پيٛ٘سٞبي ٔٛيٖٛي ٚ ٔفٟٛٔي  ،(تريّي

 ،ذٛا٘ييسٖ ٚ ٘ٛقييتٗ ضيبيييي(   -فطٍٞٙييي ٚ اضتجييبَي ضيبيييي )
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ٖ  ؾيبظ  ي ٚ تهٕيٓ ٌيط تهٕيٓ ييبفتٗ آقيٙب    ٚ زليت   ،ي، ترٕييٗ ظز

بٚضي زض ضيبييبت ٚ وبضثطزٞيبي  ٞب ٟٔبضت يبثٙس. فّٙ قسٜ ٚ زض آٖ

زض اؾيتفبزٜ اظ   تأوييس ٞيب( اظ ٘ىيبت ٔيٛضز     )حؿبثٍطٞب ٚ ضايب٘ٝ آٖ

 ضيبييبت اؾت.ٞبي ٘ٛيٗ زض  بٚضيفّٙ

طيك قطح ذسٔبت زا٘كيٕٙساٖ  فطًٞٙ ٚ تٕسٖ ايطاٖ ٚ اؾالْ اظ َ

سا٘بٖ ايطا٘ييي ٚ ٘مييف آ٘ييبٖ زض تييبضيد ضيبيييي ثركييي اظ ٚ ضيبيييي

 زٞس. ٔحتٛاي ايٗ حٛظٜ ضا تكىيُ ٔي

ظيييط قييبيبٖ شوييط اؾييت وييٝ ٖٙييبٚيٗ زضٚؼ ٚ ٔٛيييٖٛبت   

يبزٌيطي اظ ٔيبٖ ٖٙبٚيٗ ٚ ٔٛيٖٛبت وٙيٛ٘ي    ايٗ حٛظٜ  ٔزٕٖٛٝ

ٖٙييبٚيٙي اظ لجيييُ ضيبيييي ثييطاي ظ٘ييسٌي، ضيبيييي ثييطاي وييبض،   ٚ

ٞبي فطزي  تحهيّي، تفبٚت  ثط حؿت زضٜٚ …ضيبيي ثطاي ٞٙط ٚ 

زض ضإٞٙيبي   …ٞيبي ٔحيُيي ٚ    ٔتطثيبٖ اظ رّٕٝ رٙؿييت، تفيبٚت  

 ٌطزز. زضؾي ايٗ حٛظٜ ا٘تربة ٚ تٗييٗ ٔي  ثط٘بٔٝ
ٞبي وّي زض ؾبظٔب٘سٞي ٔحتٛا ٚ آٔاٛظـ حاٛظٜ:    ٌيطي رٟت

ِٚيي ثؿيتط ضقيس ٚ     ،ّٖٕيي ٔزيطز اؾيت    اظ ٘ٓط ٔبٞيت،ضيبييبت 

ٔكبٞسٜ ٚ تٛنيف ٚ تزعيٝ ٚ تحّيُ ٔحييٍ پيطأيٛ٘ي    ،آٖ  تٛؾٗٝ

 ٝ يييس  ٞييبي آٔٛظقييي ثييب  فٗبِيييت ،اي اؾييت.  زض ضيبييييبت ٔسضؾيي

يبييبت ٔحيٍ پيطأٖٛ ثبقس ٚ ثٝ ٔتطثيبٖ وٕه وٙس  ثطذبؾتٝ اظ ض

 ٜ يبيييي ضا زض ٔحيييٍ پيطأييٛ٘ي ذييٛز   ي ض ٞييب تييب ٔفييبٞيٓ ٚ ٌييعاض

يبييي زض   ي ٔفبٞيٓ ض تزعيٝ ٚ تحّيُ ٚ زضن وٙٙس ٚ ثطا ،ٔكبٞسٜ

 ،ييٗ أيط   ي ٌٛ٘يبٌٖٛ ثيٝ زؾيت آٚض٘يس. ا     ٔحيٍ پيطأٛ٘ي تٗجيطٞب

 -يبييسا٘بٖ اؾت ي ُٖٕ ض وٝ ضإٞٙب -ي آ٘بٖ ٖ زضن قٟٛزأىب

ٝ    وٙيس  ٔييت   ضا تمٛ اي ثؿييبض   . ثحيج قيٟٛز زض ضيبيييبت ٔسضؾي

اؾبؾي اؾيت؛ اظ َطييك قيٟٛز ٔتطثيي اضتجيبٌ ُٔٙميي ٔفيبٞيٓ ثيب         

يبثس ٚ اييٗ ٔفيبٞيٓ ضا زٚثيبضٜ ثيٝ ٔحييٍ       ٔحيٍ پيطأٛ٘ي ضا زض ٔي

 ٞس. ز پيطأٛ٘ي ثطزٜ ٚ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔي

ٖ زٞيس ويٝ ٔتطثييب    يبزٌيطي ٖٕيك ٔفيبٞيٓ ضيبييي ٚلتيي ضخ ٔيي    

لبثُ تٛرٝ ثٝ آٖ ٔفيبٞيٓ ضؾييسٜ     ذٛزقبٖ زض َي حُ يه ٔؿئّٝ

ثٝ ييه  ثبقٙس ٚ ذٛزقبٖ آٖ ٔفبٞيٓ ضا ؾبذتٝ ثبقٙس. ايٗ ُٖٕ ٔكب

يبزٌيطي   - زض فطايٙس يبززٞي ،ايٗپػٚٞف زض ضيبيي اؾت. ثٙبثط

چٍٛ٘ييٝ ٔفييبٞيٓ رسيييس ضخ  وييٝ ٌيط٘ييس  ضيبيييي ٔتطثيييبٖ يييبز ٔييي

تٛاٖ ثيب   ٞب ضا ٘بٍٔصاضي وطز ٚ چٍٛ٘ٝ ٔي چٍٛ٘ٝ ثبيس آٖ ،زٞس ٔي

 ٞب ضا تٕٗيٓ زاز.    ٞب وبض وطز ٚ آٖ آٖ          

آٔٛظـ ٖٕٛٔي ؾيبظٔب٘سٞي ٔٛييٖٛبت ٔحتيٛايي      تب پبيبٖ زٚضٜ

ٞييبي ٔفٟييٛٔي ٚ ٟٔييبضتي  ايييٗ حييٛظٜ ثييط اؾييبؼ تّفيمييي اظ قييجىٝ

ٞبي  ٚ زض ؾُح زْٚ ٔتٛؾُٝ ثط حؿت ضقتٝقٛز  ؾبظٔبٖ زٞي ٔي
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ثييب  (ٞييب زيؿيييپّيٗ) ٔحييٛضي ٞييبي ٔٛيييٛٔ تحهيييّي زض لبِييت 

 ٌيطي ٘ٓطي يب وبضثطزي اضائٝ ذٛاٞس قس.  رٟت
ٜ     ٘ؿجت حاٛظٜ ثاب يابزٌيطي    ي ٞاب  ٞابي ٔكاتطن ٚ ؾابيط حاٛظ

ٞبي ييبزٌيطي اضتجيبَي زٚ    ضيبيي ثب ؾبيط حٛظٜ  حٛظٜ :يبزٌيطي

آٔٛظقي ٚ اٞساف ٟ٘بيي آٔٛظـ ضيبيي َطفٝ زاضز. اظ ٘مُٝ ٘ٓط 

الظْ اؾت وٝ ٔفبٞيٓ ضيبيي ٕٞٛاضٜ زض ثؿيتط ٔفيبٞيٓ ٔطثيٌٛ ثيٝ     

ٞييبي ّٖٕييي آٔييٛظـ زازٜ قييٛ٘س. ثييٝ زِيييُ ٔبٞيييت   ؾييبيط حييٛظٜ

ٞبي اؾبؾي  ٞب ٚيبزٌيطي ي اظ نالحيت ٔحتٛايي ايٗ حٛظٜ ثؿيبض

زضؾي ّٔي ٔب٘ٙس   ٔحتٛاي آٔٛظقي ٚ پطٚضقي ثط٘بٔٝ ٔٛضز ٘ٓط زض

ييب   ثٝ َٛض ٔؿيتميٓ   …ي ٚ  ٔؿئّٝ، تفىط ٘مبز، ذالليت ٚ ٘ٛآٚض حُ

قيٛ٘س. ويبضوطز    يبيي تمٛييت ٔيي   آٔٛظـ ض  ٚؾيّٝ تميٓ ثٝ ٔؿغيط

ٜ  يٍط ا ز ييٝ ٚ تحّييُ، اؾيتسالَ،     ييي تزيع   پيطٚضـ تٛا٘يب   ،يٗ حيٛظ

ٓ  ٌييط  ي، تهٕيٓ ٔسِؿبظ ييبفتٗ، ٔجبحخيٝ،    ي، زليت   ؾيبظ  ي ٚ تهيٕي

ي ٚ  ّٖٕييي، حسؾيييٝ ؾييبظ  نييسالت ي،  يييط ٘مييسوطزٖ ٚ ٘مسپييص 

ؾبظي،  ٚ حُ ٔؿئّٝ اؾت وٝ ثيٝ ييبزٌيطي ٔحتيٛاي ؾيبيط      فطييٝ

 ضؾب٘س. ٞبي يبزٌيطي ٘يع وٕه ٔي حٛظٜ
 يبزٌيطي ػّْٛ تزطثي  حٛظٜ -9/6/3

ّٖٓ تزطثي حبنيُ تيالـ ا٘ؿيبٖ ثيطاي زضن ز٘ييبي اَيطاف، ٚ       

زا٘كي آظٔٛز٘ي اؾيت ويٝ ثيب ْٟيٛض قيٛاٞس ٚ زالييُ رسييس زض        

ٞيبي تحمييك    ٚؾيٗي اظ ضٚـ  ض ٌطفتٝ ٚ اظ ٌؿتطٜطو تغييط لطأٗ

ٝ    ثسيٟ ثطز. ثٟطٜ ٔي تىيٛيٗ ٚ    ي اؾت ّٖيْٛ تزطثيي ٞيٓ زض ٔطحّي

ٝ     چبضچٛةٌيطي  قىُ چٍيٍٛ٘ي    ٞيبي ٔفٟيٛٔي ٚ ٞيٓ زض ٖطني

 ُ ٜ   وييبضثطز ٚ ٖٕيي زيٍييط   ٚ تهييطف زض َجيٗييت زض ثؿييتط ٌؿييتط

س. اظ اييٗ  وٙ ٚ ٕ٘ب ٔي ٘كٌٛيطز ٚ  قىُ ٔي ٞبي ٔٗطفتي ثكط حٛظٜ

  قسٜٞبي پصيطفتٝ  تٗبّٔي ا٘ىبض٘بپصيط ثب فّؿفٝ، ثبٚضٞب ٚ اضظـ ،ضٚ

ٞيبي اييٗ ثط٘بٔيٝ ّٖيٓ      ٌييطي  طز ٚ ربٔٗٝ زاضز. ثب تٛرٝ ثٝ رٟيت ف

ٞيبي ٞؿيتي ٚ    حبنُ وٛقف ا٘ؿبٖ ثيطاي زضن ٚالٗييت  تزطثي 

 وكف فُٗ ذساٚ٘س اؾت.

ـ ضطٚضت ٚ وبضوطز حاٛظٜ:   ّٖٕيي ٔتطثييبٖ ٚ ثطذيٛضزاض     پيطٚض

ٗيس قرهيي ٚ فيطزي اظ    بٚضا٘يٝ زض ثُ ّٖٕيي فّٙ  قسٖ ايكبٖ اظ ؾٛاز

ٝ  ٞبي ظ٘سٌي ؾبِٓ ٚ ٔٛفميت الظٔٝ   آٔيع، ٚ زض ثُٗس ارتٕبٖي الظٔي

ٚ  پبيساض ايطاٖ اؾيالٔي اؾيت،    ثمبي ٖعت ٔساض ٚ تٛؾٗٝ  ،اظ اييٗ ض

ٖ  س ٚ اضتمبءضق ٞيبي ٖمال٘يي، ايٕيب٘ي،     ٞيب ٚ قبيؿيتٍي   ٔٙيسي  تيٛا

ّٖييْٛ تزطثييي ثييٝ   ٟييبضتي ٚ اذاللييي ٔتطثيييبٖ زض ٖطنييٝزا٘كييي، ٔ

ٝ ٔؿئٛال٘ٝ اظ َجيٗيت ثيٝ     قٙبذت ٚ اؾتفبزٜ ثركيي اظ ذّميت     ٔخبثي
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ثطاي ايفيبي ٘ميف    اِٟي ثب ٞسف تىطيٓ، آثبزا٘ي ٚ آٔٛذتٗ اظ آٖ

ؾُح ظ٘سٌي فطزي، ذب٘ٛازٌي، ّّٔيي ٚ رٟيب٘ي    ؾبظ٘سٜ زض اضتمبء

 ا٘زبٔس. ٔي

ثسيُ ايٗ أط زض  ثٝ زِيُ ٘مف ثي ،تطثيت ّٖٕي ٔتطثيبٖ اظ يه ؾٛ

ايزبز ثهييطت ٚ ثييٙف ٖٕييك ٘ؿيجت ثيٝ زضن ز٘ييبي اَيطاف ٚ        

ؾييبظي ثييطاي تٗٓيييٓ ذييبِك ٔتٗييبَ اظ َطيييك زضن ٖٕٓييت  ظٔيٙييٝ

ٛي زيٍيط ثيب ٖٙبييت ثيٝ ٚاثؿيتٍي      ذّمت يطٚضت زاضز، ٚ اظ ؾي 

ٞيبي   ٚضزٜٞب ٚ فيطا  ٖٛ ظ٘سٌي ا٘ؿبٖ ثٝ يبفتٝافعٖٚ اثٗبز ٌٛ٘بٌضٚظ

طچٝ پطٚضـ ؾٛاز اٌ ،ٕ٘بيس. اظ ايٗ ضٚ ّٖٕي فّٙبٚضا٘ٝ يطٚضي ٔي

ٞبي آٔٛظـ ّٖيْٛ ثيٝ    ّٖٕي فّٙبٚضا٘ٝ ٔحٛض ٔكتطن تٕبٔي ثط٘بٔٝ

آيس، ِٚي ثط اؾبؼ ٔجب٘ي تطثيت اؾالٔي، ٖيالٜٚ ثيط اييٗ     قٕبض ٔي

ييبثي ثيٝ زضن    ٔحٛض، تٕٗيك ٚ تٗيبِي ٍ٘يطـ تٛحييسي ٚ زؾيت    

غبيتٕٙييس اظ ذّمييت ٚ ثييٝ ٖجييبضتي ثييبظ وكييف ٚوكييف ضٔييع ٚ ضاظ 

 ٛضٞبي ٟٔٓ تطثيت ّٖٕي اؾت.ٞبي ٔبزي ٞؿتي، اظ ٔح اليٝ

ٜ  لّٕطٚ حاٛظٜ :  ُ ييبزٌيطي ّٖيْٛ تزطثي     حيٛظ ظ٘يسٌي ٚ   ي قيبٔ

ٔٛرٛزات، ظٔيٗ ٚ پيطأٖٛ آٖ، تغييطات ٔبزٜ ٚ ا٘طغي، َجيٗيت ٚ  

ٔٛاز فطاٚضي قسٜ، ّٖيْٛ زض ارتٕيبٔ، ّٖيْٛ زض ظ٘يسٌي ضٚظا٘يٝ،      

بٚضا٘يٝ تٟٙيب   تبضيد ّٖٓ زض اييطاٖ ٚ اؾيالْ اؾيت. تطثييت ّٖٕيي فّٙ     

ٞيبي ّٖٕيي ييب ثيٝ ٖجيبضت زيٍيط تٟٙيب         ٚضزٜٞب ٚ فيطا  فتٝآٔٛظـ يب

ثّىٝ فطايٙسٞبي ّٖٕي ٚ  ؛ٌيطز ٚ زا٘ف ّٖٕي ضا زض ثط ٕ٘ي ٔفبٞيٓ

ٞييبي فطايٙييسي )ٔكييبٞسٜ،  آٔييٛظي ٞييٓ چييٖٛ ٟٔييبضت ضٚـ ّٖييٓ

ٞييب، فطييييٝ ٚ  طي، تفؿيييط يبفتييٌٝييي آٚضي اَالٖييبت، ا٘ييساظٜ رٕييٕ

جييبٌ( ٚ ؾييبظي، پيييف ثيٙييي، َطاحييي تحميييك ٚ ثطلييطاضي اضت ٔييسَ

چٙييٗ   زٞس. ٞٓ ٞبي پيچيسٜ تفىط ضا ٘يع ٔٛضز تٛرٝ لطاضٔي ٟٔبضت

بٚضي اظ ٞبي ٘يبْط ثيٝ ّٖيٓ ٚ فّٙي     ٞبي ٘بقي اظ ّٖٓ ٚ ٍ٘طـ ٍ٘طـ

بٚضا٘ييٝ اؾييت ٚ  ارييعاي رييسايي ٘بپييصيط فٗبِيييت ٞييبي ّٖٕييي فّٙ   

 اي ثطاي ٚضٚز ٔجب٘ي فّؿفي پصيطفتٝ قسٜ ضا فطاٞٓ ٔي وٙس. زضيچٝ

  ٚ ٔٛيييٖٛبت ظيييط  قييبيبٖ شوييط اؾييت وييٝ ٖٙييبٚيٗ زضٚؼ 

يبزٌيطي اظ ٔيبٖ ٖٙبٚيٗ ٚ ٔٛيٖٛبت وٙيٛ٘ي    ايٗ حٛظٜ  ٔزٕٖٛٝ

بٚضي ٘يب٘ٛ  ٚ ٖٙبٚيٙي اظ لجيُ فٙيبٚضي ظيؿيتي )ثيٛتىِٙٛيٛغي(، فّٙي    

  ٚ…  ، اضتجبٌ ثب ٔحيٍ َجيٗيٞبي ٘ٛ )٘ب٘ٛتىِٙٛٛغي(، ٘زْٛ، ا٘طغي

ي ٔتطثيييبٖ اظ رّٕييٝ ٞييبي فييطز تحهيييّي، تفييبٚت  ضٜٚثييط حؿييت ز

ٝ  …ٞبي ٔحيُي ٚ  رٙؿيت، تفبٚت زضؾيي اييٗ     زض ضإٞٙبي ثط٘بٔي

 ٌطزز. حٛظٜ ا٘تربة ٚ تٗييٗ ٔي
 ٞبي وّي زض ؾبظٔب٘سٞي ٔحتٛا ٚ آٔاٛظـ حاٛظٜ:   ٌيطي رٟت

  ٝ اؾيبؼ پيصيطـ   ٍ٘يطي ٚ ثيط    ثب ٖٙبيت ثٝ پصيطـ انُ ٕٞيٝ رب٘جي
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 ٝ ٜ   ضٚيىطز تّفيك زض ٕٞي ٞيبي ييبزٌيطي، پيطٚضـ ّٖٕيي ثيب       حيٛظ

ٞبيي ويٝ ثيب تّفييك ٘ٓيط ٚ ٖٕيُ ؾيبظٌبضي زاض٘يس ثيٝ          اتربش ضٚـ

پييطزاظز ٚ  ثييٝ ا٘تمييبَ  ٕييي ٔيييٞييبي فطايٙييسي ّٖ پييطٚضـ ٟٔييبضت

وٙيس. ثيط اييٗ اؾيبؼ يبزٌيط٘يسٜ زض       ٞبي زا٘ف اوتفب ٕ٘يي  ٚضزٜفطا

ٌيطز ٚ آٔٛذتٗ ضٚـ  ٞبي يبزٌيطي لطاض ٔي ٔحٛض تٕبٔي فٗبِيت

اظ اٞييساف انييّي  يط وؿييت ّٖييٓ، آٌييبٞي ٚ تٛا٘ييبيي يىيييٚ ٔؿيي

ريٛ،   ز. ايٗ أط زض ٔؿيطي ضقسيبثٙسٜ ٚ تٗبِيقٛ آٔٛظـ تّمي ٔي

قيٛز ٚ زض ازأيٝ، زض نيٛضت     ؾبظ پيطٚضـ ا٘يٛأ تفىيط ٔيي     ظٔيٙٝ

ا٘سيكيي ٚ   ٖٙبيت ذبل آٔٛظقٍطاٖ، ٘يُ ثٝ ذٛزيبزٌيطي، غضف

 ؾبظز. رٛيي زض ٔتطثيبٖ ضا ٔيؿط ٔي تٗبِي

ٜ  ايزبز  ٞيبي ّٖٕيي ٚ ظ٘يسٌي ٚالٗيي ٚ ٔيطتجٍ       اضتجبٌ ثيٗ آٔيٛظ

ؾبذتٗ ٔحتٛاي يبزٌيطي ثب وبضثطزٞيبي احتٕيبِي آٖ ثيٝ ٔٗٙيبزاض     

زاض ثيطاي   قسٖ ييبزٌيطي ٚ وؿيت ّٖيٓ ٔفييس، ؾيٛزٔٙس ٚ ٞيسف      

ٖ     ٔتطثيييبٖ ٔٙزييط ٔييي   ٞييبيي  قييٛز. ايييٗ أييط ثييٝ پييطٚضـ ا٘ؿييب

 ضؾب٘س. پصيط، ٔتفىط ٚ ذالق ٔسز ٔي ٔؿئِٛيت

آٔٛظـ ٖٕيٛٔي ثيٝ     ٔحتٛاي ايٗ حٛظٜ تب پبيبٖ زٚضٜ ؾبظٔب٘سٞي 

ٞيبي   ٚ زض ؾُح زْٚ ٔتٛؾُٝ ثط حؿت ضقتٝنٛضت تّفيمي اؾت 

ثييب  (ٞييب زيؿيييپّيٗ) ٞييبي ٔحييٛضي  ٔٛيييٛٔ تحهيييّي زض لبِييت 

 ٌيطي ٘ٓطي يب وبضثطزي اضائٝ ذٛاٞس قس.  رٟت
ٜ     ٘ؿجت حاٛظٜ ثاب يابزٌيطي    ي ٞاب  ٞابي ٔكاتطن ٚ ؾابيط حاٛظ

ٝ ثب اتربش  :يبزٌيطي ٔحتيٛا ٚ ضٚـ، ٞيط     ضٚيىطز تّفيمي زض ٖطني

رٛ ثٝ ايفبي ٘مف انّي يب  فٗبِيت ّٖٕي زض يه چبضچٛة تٗبزَ

ٔىُٕ ذيٛز زض پيطٚضـ ا٘ؿيب٘ي ٔتفىيط ٚ ٖبليُ، ٔيؤٔٗ ٚ ٖيبِٓ،        

 ضؾب٘س.  ٌط ٚ ٔترّّك ٔسز ٔي تالـ

ٜ     ْطفيت ثبالي حٛظٜ ٞيبي   ّْٖٛ تزطثي زض اضتجبٌ ثيب زيٍيط حيٛظ

اثٗيبز زا٘كيي، ٟٔيبضتي ٚ ٍ٘طقيي اييٗ       پصيطي يبزٌيطي ٚ اُ٘ٗبف

ٞيبي ٔكيتطن ضا    حٛظٜ، أىبٖ پطزاذتٗ ثٝ ثؿييبضي اظ نيالحيت  

ؾبظز ٚ ثٝ ثطلطاضي اضتجبٌ پكتيجب٘ي زٚ رب٘جٝ زض اؾيتفبزٜ   فطاٞٓ ٔي

ٞبي يبزٌيطي ثٝ تحمك اٞساف ايٗ حٛظٜ ٚ  اظ ْطفيت زيٍط حٛظٜ

       ٜ ٞيب   ٘يع ٔتمبثاًل ايفيبي ٘ميف فٗيبَ زض تحميك اٞيساف زيٍيط حيٛظ

 ا٘زبٔس. ٔي
 ٞبي ذبضري يبزٌيطي ظثبٖ  حٛظٜ -10/6/3

ٞبي ذبضري ثؿتط ٔٙبؾجي ضا ثيطاي زضن ٚ زضيبفيت    آٔٛظـ ظثبٖ

ٞبي  ٚ ا٘تمبَ ٔيطاث فطٍٞٙي ٚ زؾتبٚضزٞبي زا٘ف ثكطي زض لبِت

ٔتٙييٛٔ ظثييب٘ي ثييٝ نييٛضت قييفبٞي، زيييساضي، ٚ ٘ٛقييتبضي، ثييطاي  
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فطٍٞٙييي فييطاٞٓ ٔمبنييس ٚ ٔربَجييبٖ ٌٛ٘ييبٌٖٛ زض ٔجييبزالت ثيييٗ 

 وٙس. ٔي

اظ آٖ رب وٝ ٔطاٚزات ارتٕبٖي تحت  ضطٚضت ٚ وبضوطز حٛظٜ:

بٚضي تٛؾيٗٝ پييسا ويطزٜ ٚ    تأحيط تٗبٔالت رٛإٔ ثكطي ٚ ضقس فّٙي 

وٙيس، ثيطاي ثطليطاضي اضتجيبٌ      ايٗ زأٙٝ ٞط ضٚظ افيعايف پييسا ٔيي   

ؾبظ٘سٜ ٚ آٌبٞب٘ٝ يطٚضي اؾت ٔتطثيبٖ ٖالٜٚ ثط ظثبٖ ٔبزضي وٝ 

ىبٖ تٗبٔيُ زض ؾيُح ضٚاثيٍ ٔييبٖ فيطزي )ذيب٘ٛازٌي،       ثٝ آ٘بٖ أ

زٞس، تٛا٘بيي ثطلطاضي اضتجبٌ ثب ؾبيط رٛإٔ ٚ  ٔحّي ٚ ّٔي( ضا ٔي

 اي ٚ رٟب٘ي زاضا ثبقٙس. زؾتبٚضزٞبي ثكطي ضا زض ؾُح ُٔٙمٝ

بٖ فطزي ٚ ثييٗ  آٔٛظـ ظثبٖ ذبضري ٖالٜٚ ثط وبضوطز اضتجبٌ ٔي

زقيٍطي، تزيبضت،   ٌطالتهبزي ٔب٘ٙس نٙٗت   فطٍٞٙي، زض تٛؾٗٝ

 .اؾتّٖٓ،  ٚ ٞٛقيبضي ارتٕبٖي ؾيبؾي ٔؤحط   آٚضي، تٛؾٗٝ فٗ

ٖ   لّٕطٚ حاٛظٜ:  ٜ     آٔيٛظـ ظثيب تٙيً     ٞيبي ذيبضري ثبييس اظ زائيط

ٞبي تسٚيٗ قسٜ زض رٟبٖ فطاتيط ضٚز   ٞب، ضٚيىطزٞب ٚ ضٚـ ٘ٓطيٝ

ـ      ٚ ثٝ  ٞيبي   ثؿيتطي ثيطاي تمٛييت فطٞٙيً ّٔيي ٚ ثبٚضٞيب ٚ اضظ

ٚ  ذٛزي زض ٘ٓط ٌطفتٝ  ٗ     قيٛز   ويٝ تطثييت اؾبؾيبً    ثيب تٛريٝ ثيٝ ايي

ظٔيٙٝ ٚ ثؿتطٞبي الظْ ثطاي ضقس ٚ تٗبِي ا٘ؿبٖ اؾت،   وٙٙسٜ آٔبزٜ

اي ثطاي ٘يُ ثٝ ايٗ ٔمهٛز ا٘سيكيسٜ  ثبيس تساثيط ٚ السأبت ؾٙزيسٜ

 تأوييس أطٚظٜ آٔٛظـ ظثبٖ ثط تٛا٘بيي اضتجبَي ٚ حُ ٔؿئّٝ  قٛز.

ثيٝ ايزيبز اضتجيبٌ ثيب     اي وٝ فطز پؽ اظ آٔٛظـ لبزض  زاضز ثٝ ٌٛ٘ٝ

ٝ   ٟٔيبضت   ٜ اظ تٕيبٔي اؾتفبز ـ    ٞيبي چٟبضٌب٘ي ويطزٖ،   ظثيب٘ي )ٌيٛ

 ؾرٗ ٌفتٗ، ذٛا٘سٖ، ٚ ٘ٛقتٗ( ثطاي زضيبفت ٚ ا٘تمبَ ٔٗٙب  ثبقس.

  زٚضٜ اثتييسايظثييبٖ ذييبضري اظ  ضؾييٕي ٚ ٖٕييٛٔي  آٔييٛظـ 

ٚ ٞسف آٖ آٔٛظـ چٟبض ٟٔبضت ظثب٘ي ٚ  قٛز آغبظ ٔي ضإٞٙبيي

  ٔ ٞييبي اضتجييبَي زض چييبضچٛة    ٟييبضتآقٙبؾييبظي ٔتطثيييبٖ ثييب 

 ٞبي وّي ٔٛضز ٘ٓط ذٛاٞس ثٛز. ٌيطي رٟت

ٞييبيي زض حييس  ، ٔتطثيييبٖ ثبيييس ثتٛا٘ٙييس ٔييتٗٝزض ؾييُح زْٚ ٔتٛؾييُ

ٗ  ٞيب ضا زضيبثٙيس. زض   ٔتٛؾٍ ضا ثرٛا٘ٙس ٚ ٔفبٞيٓ آٖ تٛا٘يبيي   ييٕ

ٖ      ٘ٛقتٗ، زض حس يه ٔمبِٝ ٞيب   وٛتبٜ، ثيٝ ظثيبٖ ذيبضري ٘ييع زض آ

ٝ    . ثب تٛرٝ ثٝقٛزتمٛيت  عي ثيطاي تحميك   ضيي  اييٗ اٞيساف ٚ ثط٘بٔي

ٜ     ٞيب ٔيي   آٖ ٝ   تيٛاٖ أييسٚاض ثيٛز زض پبييبٖ زٚض ٔتطثييبٖ اظ   ،ٔتٛؾيُ

ٙبثٕ زض حس ٔتٛؾيٍ ثطذيٛضزاض   ٞبي الظْ ثطاي اؾتفبزٜ اظ ٔ تٛا٘بئي

ٖ   ثبقٙس ٞيبي ذيبضري    ٚ تٛا٘بيي ثطلطاضي اضتجبٌ ضا ثٝ يىيي اظ ظثيب

 زاقتٝ ثبقٙس.
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 ،فطا٘ؿٛي ،ظثبٖ اٍّ٘يؿي ٞبي زض قبذٝٞبي ذبضري  آٔٛظـ ظثبٖ

ٞيبيي ويٝ قيٛضاي ٖيبِي آٔيٛظـ ٚ پيطٚضـ        إِٓب٘ي ٚ ؾبيط ظثبٖ

 تهٛيت وٙس اضائٝ ذٛاٞس قس. 

يه ظثبٖ ذبضري ثيطاي ٔتطثييب٘ي     زضؾي ظثبٖ ٖطثي ثٝ ٔخبثٝ  ثط٘بٔٝ

 ضؾٕيت ذٛاٞس زاقت. ٔٙس ثٝ ا٘تربة آٖ ٞؿتٙس،ٝ وٝ ٖالل
 آٔاٛظـ حاٛظٜ:  ٞبي وّي زض ؾبظٔب٘سٞي ٔحتٛا ٚ  ٌيطي رٟت

  ٖ ٞيبي ذيبضري، ضٚيىيطز اضتجيبَي فٗيبَ ٚ       ضٚيىطز آٔيٛظـ ظثيب

ٔحتٛاي آٔٛظقيي   ،آٔٛظـ آغبظيٗذٛزثبٚضا٘ٝ اؾت. زض ؾُٛح 

ٚ ٘يبظٞبي يبزٌيط٘يسٜ چيٖٛ ثٟساقيت ٚ      پيطأٖٛ ٔٛيٖٛبت ثٛٔي

ٚ  ،ظ٘سٌي ضٚظٔطٜ ، ،ؾالٔت ٚ  اضظـ ٔحيٍ اَيطاف  فطٞٙيً   ٞيب 

زض  ٚ قيٛز  زٞيي ٔيي   بظٔبٖا٘تربة ٚ ؾ  رصاة ٞبي ربٔٗٝ زض لبِت

ؾُٛح ثبالتط ا٘تربة ٚ ؾبظٔب٘سٞي ٔحتٛاي ايٗ حيٛظٜ ثيٝ ؾيٕت    

ّٖٕي، التهيبزي، ؾيبؾيي ٚ... ٔتٙبؾيت ثيب      فطٍٞٙي، وبضوطزٞبي

ٖ     ٔتٖٛ آٔٛظقي ؾبيط حٛظٜ   ٞيبي ييبزٌيطي ٚ زض رٟيت تٕٗييك آ

ٜ  ظـآٔٛ زْٚ ٔتطثييبٖ ثبييس     ُٝٔتٛؾي   ٞب ذٛاٞس ثٛز. زض پبييبٖ زٚض

 ترههي ضاوؿت وٙٙس.  ذٛا٘سٖ ٚ زضن ٔتٖٛ ؾبزٜتٛا٘بيي 

زض ا٘تريبة   ٞبي ٔكتطن ٚ ؾبيط حاٛظٜ ٞاب:   اضتجبط ثب يبزٌيطي 

ٞبي ٔكتطن  ٞب ٚ يبزٌيطي  پطٚضـ نالحيت ،ٔحتٛاي ايٗ حٛظٜ

ـ  ٘مس ٚ اضظـ ،ٔب٘ٙس تفىط ٞيبي اذالليي، ٚ ٞٛييت     ٌيصاضي، اضظ

ٔتٛؾيُٝ  زض ؾيُح زْٚ   ٌييطز.  لطاض ٔي تأويسٔٛضز  ايطا٘ي اؾالٔي 

ٝ   ٌؿتطـ زأٙٝ ٞيبي ترههيي ثيٝ زضن      ٚاغٌبٖ ترههي ضقيت

 وٙس. ثٟتط ٔتٖٛ ترههي ٚ ثطلطاضي اضتجبٌ ّٖٕي وٕه ٔي
 ٞبي ظ٘سٌي آزاة ٚ ٟٔبضت حٛظٜ -11/6/3

ٝ    اة ٚ ٟٔيبضت ٞيبي ٔيطتجٍ ثيب آز    آٔٛظـ   ٞيبي ظ٘يسٌي زض ثط٘بٔي

ٞييب زض  آٔٛذتييٝ وييبضٌيطي ثييٝزضؾييي ثييٝ ٖٙييٛاٖ فطنييتي ثييطاي   

ٞيبي فيطزي ٚ    ٞبي ٚالٗيي ظ٘يسٌي ٚ ٔتٙبؾيت ثيب تفيبٚت      ٔٛلٗيت

ٝ  قطايٍ ٚ زٖ فيطز ثيطاي ٚضٚز   آٔيبزٜ ويط    ٔمتًيبت ٔحّي، ْٚيفي

آٌبٞب٘ٝ ٚ ٔؿئٛال٘ٝ ثٝ ظ٘سٌي ذب٘ٛازٌي ٚ ارتٕبٖي ضا ثيط ٖٟيسٜ   

زٚ ثيٝ  ٞبي ظ٘سٌي ٔىُٕ يىسيٍط٘س ٚ ٞيط   زاضز. آزاة ٚ ٟٔبضت

٘س ثسيٗ رٟت ٘جبيس ٔطظي ثيٗ ايٗ زٚ ا ز٘جبَ آٔٛظـ آييٗ ظ٘سٌي

 تطؾيٓ وطز. 

ٝ   ٖٛأيُ ٔتفيبٚتي اظ   ضطٚضت ٚ وبضوطز حٛظٜ: ٞيبي   رّٕيٝ ضؾيب٘

ٌطٚٞيييي، ٘يبظٞيييبي ثطذبؾيييتٝ اظ ضقيييس، ٔٛارٟيييٝ ثيييب قيييطايٍ ٚ 

ٌ   ٔٛلٗيييت ٜ  ٞييبي رسيييس زض ظ٘ييس   ي فييطزي ٚ ارتٕييبٖي، پسيييس

بٚضي ٚييػٜ فّٙي  ٝ ٞبي رسيس ث بٚضيؾبظي، تغييطات ّْٖٛ ٚ فّٙ رٟب٘ي

ٞبي اذالليي ٚ ٔٗٙٛييبت    اَالٖبت ٚ اضتجبَبت ٚ زٚضي اظ اضظـ
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ا٘يس.   زٜضا ثطاي ظ٘سٌي ثكط أطٚظ ايزبز ويط اي  ٞبي پيچيسٜ چبِف

ـ    ٔٗٝزض رب ٞيبي   أطٚظ افطاز ثطاي حفّ ٚ ُٖٕ ثيٝ ثبٚضٞيب ٚ اضظ

ٞبيي ٘يبظ زاض٘يس ويٝ ثيٝ     اذاللي ثٝ اٍِٛٞب، زا٘ف ٚ ٟٔبضت -زيٙي

)اضتجيبٌ ثيب ذيٛز،     ٗيس تجبٌ ؾبظ٘سٜ زض چٟبض ثُٞب  زض ثطلطاضي اض آٖ

ٚ   وٕبَٞب ثطاي َي ٔؿيط  وٕه  وٙس. ا٘ؿبٖ ذّمت( ،ذسا، ذّك

ٖ    ٞبيي ؾٗبزت ٘يبظ ٔٙس وؿت ٟٔبضت ٞيب زض ٚحيست    ا٘يس ويٝ ثيٝ آ

ثركيسٖ ثٝ  اثٗبز ٚرٛزي ذٛيف ٚ تٗبزَ زض ضفتيبض فيطزي ٚ ٘ييع    

 .وٙسؾالٔت ارتٕبٖي وٕه 

ٞبي  ٞبي ظ٘سٌي قبيؿتٍي آٔٛظـ آزاة ٚ ٟٔبضت لّٕطٚ حٛظٜ:

ٜ    ازاضٜ زضٔتطثييبٖ   ثطاي ذٛز ٔسيطيتيالظْ  ظ٘يسٌي    أيٛض ضٚظٔيط

آزاة ٔٗيكييت، آزاة تغصيييٝ ٚ ثٟساقييت،   ،قييبُٔ: آزاة زيٙييي 

ٔيييسيطيت ذيييب٘ٛازٜ، ٔيييسيطيت اٚليييبت فطاغيييت، ذٛزآٌيييبٞي، 

يبثي، اضتجبٌ ٔؤحط، ٔطالجيت   ٞبي تحهيّي ٚ ُٔبِٗٝ، ٞٛيت ٟٔبضت

ٖ ٔحيٍ ظيؿت،  ٔسيطيت ث اظ  حطاٖ ٚ ذُط، ٟٔبضت وبض ثب زيٍيطا

ضا فييطاٞٓ ٞييبي پسافٙييس غيييط ٖبٔييُ ٚ آٔييبزٌي زفييبٖي   ٚ ٟٔييبضت

 .وٙس ٔي

ٝ  قبيبٖ شوط اؾت وٝ ٖٙبٚيٗ   زضٚؼ ٚ ٔٛيٖٛبت ظيط ٔزٕٖٛي

يييبزٌيطي اظ ٔيييبٖ ٖٙييبٚيٗ ٚ ٔٛيييٖٛبت وٙييٛ٘ي ٚ     ايييٗ حييٛظٜ

ٟييبضت تطثيييت ٞييبي ظ٘ييسٌي، ٔ ٖٙييبٚيٙي اظ لجيييُ آزاة ٚ ٟٔييبضت

ٞبي  تحهيّي، تفبٚت  ثط حؿت زضٜٚ …زفبٔ غيط ٖبُٔ ٚ  فطظ٘س،

زض  ٞييبي ٔحيُييي ٚ... فييطزي ٔتطثيييبٖ اظ رّٕييٝ رٙؿيييت، تفييبٚت 

 ٌطزز. زضؾي ايٗ حٛظٜ ا٘تربة ٚ تٗييٗ ٔي  ضإٞٙبي ثط٘بٔٝ
 ٔحتٛا ٚ آٔاٛظـ حاٛظٜ:   ٞبي وّي زض ؾبظٔب٘سٞي ٌيطي رٟت

ا٘تربة ٚ ؾبظٔب٘سٞي فٗبِيت ٞبي يبزٌيطي ثطاي آٔيٛظـ آزاة  

يٍ ٚ ٔمتًييبت فطٍٞٙيي ٔتطثييبٖ    ٞبي ظ٘سٌي تبثٕ قيطا  ٚ ٟٔبضت

يطٚضي اؾت آٔٛظـ اظ ٔتٗ ظ٘سٌي ٚ زض ٔتٗ  ،اظ ايٗ ضٚ اؾت.

ظ٘سٌي ضخ زٞس. تساضن فطنت ٞبي تطثيتي ويٝ زض آٖ ٔتطثييبٖ   

ثٝ نٛضت ) ظ٘سٌي ٞبي ٚالٗي ثتٛا٘ٙس ثٝ وؿت تزطثٝ زض ٔٛلٗيت

ٟيت ٌييطي انيّي زض آٔيٛظـ     فطزي ٚ ٌطٚٞي( زؾيت يبثٙيس ر  

، ظيييبضتي، فطٍٞٙيييؾييت. ثطٌييعاضي اضزٚٞييبي ّٖٕييي، ٞب ٟٔييبضت

ٝ  ٞيبي ٔطريٕ،    ؾيبظي ٔٛلٗييت   قجيٝ ٜ  تٛريٝ ثي ٞيبي آٔيٛظـ    قييٛ

ا٘فطازي، غيطٔؿيتميٓ ٚ تزطثيي اظ اييٗ رّٕيٝ اؾيت. ؾيبظٔب٘سٞي       

ٞبي يبزٌيطي ايٗ حٛظٜ  ثٝ تٙبؾت ٘ييبظ ٚ قيطايٍ    ٔحتٛاي فٗبِيت

ٞبي آٔٛظـ ثٝ زٚ نيٛضت   ٞبي تحهيّي ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ظٔيٙٝ زٚضٜ

 تّفيمي زض ؾبيط زضٚؼ ٚ ٔؿتمُ ذٛاٞس ثٛز. 
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ٚ   ٘ؿجت حاٛظٜ ثاب يابزٌيطي    ٜ ؾابيط   ٞابي ٔكاتطن   يٞاب  حاٛظ

ٛزٖ اٞساف ييبزٌيطي زض اييٗ ثريف    ٔبٞيت ٔكتطن ث يبزٌيطي:

ٞب حٕبييت   حٛظٜ  تٛا٘س اظ يبزٌيطي زض ٕٞٝ وٝ ٔي اي اؾت ٌٛ٘ٝ ثٝ

ٝ ٚ فطنيت الظْ ثيطاي تٕيطيٗ ٚ     وٙس ٝ  ويبضٌيطي  ثي ٞيب ثيٝ    آٔٛذتي

 .پيصيط ٕ٘بييس   ٞب ضا أىبٖ ؾبظي ؾبيط ثط٘بٔٝ نٛضت يىپبضچٝ ٚ غٙي

ٜ  آٔٛذتييٝ ،ٚالييٕ زض ٞييب ٔييي تٛا٘ييس زض َطاحييي   ٞييبي ؾييبيط حييٛظ

يبزٌيطي اييٗ ثريف ٔيٛضز اؾيتفبزٜ ليطاض ٌييطز ٚ ثيٝ         ٞبي فٗبِيت

يىپبضچٝ قيسٖ ييبزٌيطي ٔتطثييبٖ ٚ تٕٗييٓ آٖ ثيٝ ٔٛلٗييت ٞيبي        

 رسيس وٕه وٙس.

 

 يضُ  ي ٍ ّا ي گزٍُ يادگيز -7/3

ُ  ٌييطٜٚ ٔتطثيييبٖ ٔؿييتٗس ٚ ٔتطثيييبٖ ثييب ٘يبظٞييبي   ٞييبي ٚيييػٜ قييبٔ

 .اؾتٚيػٜ
 ٔتطثيبٖ ٔؿتؼس  -1/7/3

 زض ٔحيٍ ٖٕٛٔي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٚ ٔتطثيبٖ ٔؿتٗس تطريحبً - 1/1/7/3

   ٜ ٞيبي ّٖٕيي ذيبل تحهييُ       ثب ٔطالجيت ٚ ٞيسايت ٚ ٔكيبٚض

ٜ   ذٛاٞٙس وطز ٚ تٟٙب  ٞٛقيي    آٖ زؾتٝ اظ ٔتطثييب٘ي ويٝ اظ ثٟيط

                                            
 ثٝ تٗطيف ؾبظٔبٖ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ اؾتخٙبيي وكٛض ثٙب 

ٞبي رسا آٔيٛظـ   تٛا٘ٙس زض ٔحيٍ ٔي ثؿيبض ثبال ثطذٛضزاض٘س،

زض  زضؾي ّٔي  اٞساف ثط٘بٔٝ بؾبً ثب تٛرٝ ثٝ ربٔٗيتجيٙٙس. اؾث

 ضإٞٙبيي رساؾبظي ٔحيٍ ٔٙتفي اؾت.  زضٜٚ

زض ؾيُح زْٚ ٔتٛؾيُٝ، تٛؾيٍ     ٔؿتٗس رساؾبظي ٔتطثيبٖ  – 2/1/7/3

ـ  ؾبظٔبٖ ّٔيي  إِميسٚض   اؾيتٗسازٞبي زضذكيبٖ حتيي    پيطٚض

ٝ  ثٝ اي َطاحيي ذٛاٞيس قيس ويٝ اضتجيبٌ اييٗ ٔتطثييبٖ ثيب          ٌٛ٘ي

 .قٛزٞبي ٖٕٛٔي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ حفّ  ٔحيٍ

ٝ   ييٕٗ ثطذيٛضزاضي اظ  ٔتطثيبٖ ٔؿتٗس  -3/1/7/3 ي  ٞيب  ٔحتيٛاي ثط٘بٔي

ٞب ٚ ٔحتيٛاي تىٕيّيي ٘ييع     ٚ تطثيتي ٔكتطن، اظ ثط٘بٔٝزضؾي 

 پييطٚضـ قييٛ٘س وييٝ ثييب ٘ٓييبضت ؾييبظٔبٖ ّٔييي ثطذييٛضزاض ٔييي

 اؾتٗسازٞبي زضذكبٖ َطاحي ٚ تِٛيس ذٛاٞس قس.

زض ٔييٛضز ٔتطثيييب٘ي وييٝ زض يىييي اظ ا٘ييٛأ ٞييٛـ اظ ٘جييٛ٘   - 4/1/7/3

ٝ  ذييٛضزاض ٔييي اي ثط ٚيييػٜ زضؾييي ٚ   ثبقييٙس، ٔحتييٛاي ثط٘بٔيي

ثبيييس اظ اُ٘ٗييبف الظْ   يييبثي اضظـٞييبي آٔييٛظـ ٚ   قيييٜٛ

ثطذٛضزاض ثٛزٜ تب ثتٛا٘س ثيٝ تطريحيبت ٞٛقيي اييٗ ٌيطٜٚ اظ       

ٚ    ٔتطثيبٖ پبؾد زٞيس. اؾيتٗساز ٚ تٛإ٘ٙيسي    ٜ اظ ٞيبي اييٗ ٌيط

آٔيٛظـ ٖٕيٛٔي ٔيٛضز قٙبؾيبيي       ٔتطثيبٖ ثبيس زض آغبظ زٚضٜ

ٞيبي آٔٛظقيي الظْ اظ ؾيٛي ٔطثييبٖ      لطاض ٌطفتيٝ ٚ پكيتيجب٘ي  
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ٛح ٔرتّيف تحهييّي ثيطاي    ثطاي وٕه ثٝ آ٘بٖ زض َي ؾُ

 ٞبي ٚرٛزي آ٘بٖ اضائٝ قٛز. ثطٚظ ْطفيت

ٌيٛيي ثيٝ ٘ييبظ     زض ؾُح زْٚ ٔتٛؾُٝ تحهيّي ثطاي پبؾد  - 5/1/7/3

زضنيس اظ ٔحتيٛاي ثط٘بٔيٝ زض     50تيب   25ثييٗ   ،ٔتطثيبٖ ٔؿيتٗس 

ٞييبي وٛتييبٜ ٔييست يييب ثّٙييس ٔييست، قييطوت زض  لبِييت پييطٚغٜ

ٜ  ٞيبي  پػٚٞكيي، ويالؼ   ي ٚٞبي ٔطاوع ّٖٕي  فٗبِيت  زا٘كيٍب

َ ثٝ تيسضيذ  ايٗ ٔيعاٖ ٔي تٛا٘س اظ ؾبَ اّٚ) قٛز اضائٝ ٔي.... ٚ

 يبثس(. افعايف ٔي

ٝ   ؾييبظٔبٖ ّٔييي  -6/1/7/3   پييطٚضـ اؾييتٗسازٞبي زضذكييبٖ ْٚيفيي

ٝ    ، ٕٞبٍٞٙي ثب ثريف ضيعي ثط٘بٔٝ ٔب٘ٙيس  ) ٞيبي ٔرتّيف ربٔٗي

آٔٛظـ ٖبِي، ٔطاوع ّٖٕي، پػٚٞكي، فطٍٞٙي، ٞٙيطي...( ٚ  

ؾُٛح   ٔساضؼ زض وّيٝ  ٞبي آٔٛظقي ٕٞٝ فٗبِيتحٕبيت اظ 

ذسٔبت ٚييػٜ ثيٝ اييٗ ٌيطٜٚ اظ ٔتطثييبٖ        تحهيّي ضا زض اضائٝ

 ثطٖٟسٜ ذٛاٞس زاقت.

 يػٜ ي ٚ ٔتطثيبٖ ثب ٘يبظٞب -2/7/3

 اي وٝ ثبيس ثطاي ٔتطثيبٖ ٔطظي ٚ ٔتطثيبٖ ثب ٘يبظٞبي ٚيػٜ - 1/2/7/3

 ًٛضيح  ىبٖيتٛا٘ٙس زض ٔساضؼ ٖبزي تحهيُ وٙٙس، أ ٔي

زض ٔساضؼ ٖبزي فطاٞٓ قٛز ٚ ٔساضؼ ٖبزي ثتٛا٘ٙس  

 ٞبي ٚيػٜ اظ ايٗ ٔتطثيبٖ ضا ا٘زبْ زٞٙس.  أىب٘بت ٚ ٔطالجت

حًييٛض ٔتطثيييبٖ ثييب ٘يبظٞييبي ٚيييػٜ زض ٔييساضؼ ٖييبزي     - 2/2/7/3

پصيطاؾت ٚ تالـ ثيطاي ايزيبز حيساوخط اضتجيبٌ ٚ      اُ٘ٗبف

 تأوييس  بزيٌيطٜٚ اظ ٔتطثييبٖ ٚ  ٔتطثييبٖ ٖي    تٗبُٔ ثيٗ  ايٗ 

 قٛز. ٔي

ي  ٞيب  يه اظ حٛظٜ زض ٞط ٚ تطثيتي  زضؾي   ي ثط٘بٔٝ ٔحتٛا - 3/2/7/3

ٞيبي   ثب تٛرٝ ثٝ اِٚٛيتيٗ ٌطٜٚ اظ ٔتطثيبٖ  ي ا ي ثطا يبزٌيط 

اؾيتمالَ ّٖٕىيطز ٚ      يٙٝظٔ زضؾي ّٔي ٚ فطاٞٓ قسٖ  ثط٘بٔٝ

ظ٘يسٌي زض ؾيُح   ايزيبز تيٛاٖ   ي ٔفييس ٚ   ٞيب  ا٘زبْ فٗبِيت

ؾيييبظٔبٖ آٔيييٛظـ ٚ پيييطٚضـ اؾيييتخٙبيي تٛؾيييٍ ربٔٗيييٝ 

 .قٛز ؾبظي قسٜ ٚ ارطا ٔي ٔتٙبؾت

ٔتطثيبٖ ُٔٙٗيف   يٗ ٌطٜٚ اظ ي ا آٔٛظـ ثطا ضؾٕي ظٔبٖ – 4/2/7/3

ييي ؾيبظٔبٖ آٔيٛظـ ٚ     ي ارطا ٞب ٘بٔٝ يٗثٛزٜ ٚ ثط اؾبؼ آي

 يي تٗييٗ ذٛاٞس قس. پطٚضـ اؾتخٙب
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 ّا پيص فزض -1/4

ٖٙبنط  ،يبزٌيطي فطايٙسي اؾت وٝ َي آٖ -فطايٙس يبززٞي -1/1/4

زض ٖٙبنط تٛا٘س  ٔيتطثيتي  ي زضؾي ٚ ٞب اٞساف ثط٘بٔٝ  ٌب٘ٝ پٙذ

   .تحمك يبثسٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ تطثيت  ٚ ؾبحت ٌب٘ٝچٟبض

فطايٙس ٔطثٌٛ ثٝ تهٕيٕبت ٚ السأبت  ضاٞجطزٞب،  وّيٝ – 2/1/4

  اٞساف ثط٘بٔٝ ٔجب٘ي، انَٛ،اؾبؼ  ثط  ٔتطثيبٖيبزٌيطي  -يبززٞي

 ٞبي آٖ اؾتٛاض اؾت. ٚ زالِتزضؾي ّٔي 

 لّٕساز ٔي قٛزٔٙحهط ثٝ فطز  اي فُطتبً يبزٌيط٘سٜ ٔتطثيٞط  - 3/1/4

 . رطيبٖ ٔي يبثسإِٗط  فطايٙسي ٔؿتٕط ٚ ٔبزاْ زضٚ يبزٌيطي اٚ 

٘مف يبزٌيط٘سٜ   يبزٌيطي، اضازٜ ٚ اٍ٘يعٜ – زض فطايٙس يبززٞي - 4/1/4

 يبزٌيطي زاضز. اؾبؾي  زض اضتمبء

 تأويسيبزٌيطي اٌطچٝ ٔحيٍ ٔٛضز تٛرٝ ٚ  –زض فطايٙس يبززٞي   - 5/1/4

٘يؿت، ٔحيٍ تبثٕ ثي چٖٛ ٚ چطا ٚ ٔمٟٛض  ٔتطثيأب ٌيطز،  لطاض ٔي

تٗبّٔي ثب ٔحيٍ   ٚ ضاثُٝ زاضز ٌيطي فطنت تهٕيٓ ثّىٝ اٚ آظازي ٚ 

تهٕيٓ  ٚيثطاي  ٔٛاضز  ٘ٝ آٖ وٝ زض ٕٞٝ ،وٙس يبزٌيطي ثطلطاض ٔي

 .ٌيطي قٛز

 

 هزبي: ٍ  هعلن  ًسبت بِتلمي  -2/4

ٛ  ٔطثئّٗٓ ٚ  -4/2/1 ٜ  اٍِي ٔتطثيي  اذالليي، ٔٗٙيٛي ٚ ّٖٕيي      ٚ اؾيٛ

 .اؾت

ضا ثيط ٖٟيسٜ    ييبزٌيطي  يضاٞجيط  ٘مف ضإٞٙب ٚ ٔطثي ّٔٗٓ ٚ  – 2/2/4

 س.وٙ ضا ثب ٔٙبثٕ يبزٌيطي آقٙب ٔي ٚ ٔتطثيبٖ زاضز

ّٖٕيي  ، ّٖٕيي  ،ايٕب٘ئطثي ظٔيٙٝ ؾبظ ضقس ٖمال٘ي، ّٔٗٓ ٚ   - 3/2/4

 .اؾتاذاللي ٔتطثيبٖ ٚ 

 .اؾت ٚ تطثيتي زضؾيضيع  ثط٘بٔٝ ٔطثي،ّٔٗٓ ٚ  -4/2/4
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بزٌيطي ضا ثيطاي ٔتطثييبٖ   ٞبي ٔٙبؾيت يي   ٔطثي فطنتّٔٗٓ ٚ   -5/2/4

 وٙس. فطاٞٓ ٔي

ٞبي يبزٌيطي ؾبظٔبٖ ٚ رٟت  ٔطثي ثٝ ارطاي فٗبِيتّٔٗٓ ٚ   -6/2/4

 ٔي زٞس.

وٛقييس تييب ٔٛا٘ييٕ يييبزٌيطي ضا اظ ؾييط ضاٜ   ٔطثييي ٔييئّٗييٓ ٚ   -7/2/4

 آٔٛظاٖ ٔٗطفي وٙس. ضا ثٝ زا٘ف ٞب آٖيبزٌيط٘سٌبٖ ثطزاضز ٚ 

 .اؾتإِٗط  ٔبزاْ يبزٌيط٘سٜ ذٛزٔطثي ّٔٗٓ ٚ   -8/2/4

 .اؾتٔطثي يه پػٚٞكٍط آٔٛظقي ٚ پطٚضقي ّٔٗٓ ٚ   -9/2/4

ٔطثييي ثييٝ ؾييبظٔب٘سٞي فٗبِيييت ٞييبي ٌطٚٞييي ٚ     ّٔٗييٓ ٚ   -10/2/4

 ٔكبضوتي ٔتطثيبٖ إٞيت ٔي زٞس.

ٔحيييٍ ٚ ٔييسيط وييالؼ  ٚ ٟٔٙييسؼ ٔطثييي ثييٝ ٖٙييٛاٖ ّٔٗييٓ ٚ -11/2/4

 ُٖٕ ٔي وٙس. يبزٌيطي

ييبزٌيطي ٔيؤحط ٚ    –ٔطثيبٖ ثب ضاٞجطزٞبي ييبززٞي  ّٕٔٗبٖ ٚ   -12/2/4

ٔٙبؾت ٚ زضن قطايٍ ذبل يبزٌيط٘يسٌبٖ، تحميك اٞيساف    

 وّي ضا ٔٛضز تأويس لطاض ٔي زٞٙس.

ي يييبزٌيطي زض  اٍ٘يييعٜ  وٙٙييسٜٔطثييي ٖبٔييُ ايزبز ّٔٗييٓ ٚ   -13/2/4

 .اؾتٔتطثيبٖ 

٘بقي اظ  ٞبي ٔحسٚزيتٔطثي ٔتٙبؾت ثب أىب٘بت ٚ ّٔٗٓ ٚ   -14/2/4

ٔتطثيبٖ، ٔبٞيت زضٚؼ، فًب، ظٔبٖ ٚ ... اظ ا٘ٛأ  ٞبي ٚيػٌي

 وٙس. تسضيؽ اؾتفبزٜ ٔي تطثيت ٚ ٚ ضاٞجطزٞبي فٗبَ ٞب ضٚـ

 : هحيط يادگيزي ًسبت بِتلمي  - 3/4

آٖ ٔب٘ٙس: والؼ ٚ پطٚضقي ٚ فًبي آٔٛظقي ٔسضؾٝ  ٌطچٝ– 1/3/4

ٚضظقي ٚ  ٞبي ٔىبٖزضؼ، وبضٌبٜ، آظٔبيكٍبٜ، ٕ٘بظذب٘ٝ، 

انّي ثٝ قٕبض پبيٝ ٚ يبزٌيطي ٞبي  ٔحيٍ   ثٝ ٔخبثٝ٘ٓبيط آٖ 

ٜ س٘كثٝ ٔحيٍ ٔسضؾٝ ٔٙحهط  نطفبً  يبزٌيطيِٚي ٔي آيس، 

 ٞب، فطٍٞٙؿطا: ضا ٔب٘ٙس آٖ ٞبي ذبضد اظ ٔحيٍ ٚ

ٞبي ّٖٓ  پبضن ٞب، ٔٛظٜ ٔؿبرس، آٔٛظي، ؾطاٞبي زا٘ف پػٚٞف

 تطثيتي، فًبٞبي اضزٌٚبٞي،ٞبي فطٍٞٙي ٚ  ، وبٖ٘ٛفٙبٚضي ٚ

، ٔطاوع نٙٗتي ٚ وكبٚضظي ٚ ٞبي ٖٕٛٔي وتبثرب٘ٝ

 ٌيطز. ٞبي َجيٗي ٘يع زض ثط ٔي ٔٛلٗيت

ٔحيُي ُٔٙٗف، غٙي ٚ ؾبظٌبض ثب ٘يبظٞب،  ،ٔحيٍ يبزٌيطي - 2/3/4

 .اؾتٞبي ؾٙي ٔتطثيبٖ  ٖاليك ٚ ٚيػٌي

قٛ٘س  ٔيايزبز ٚ ؾبظٔب٘سٞي  اي ٌٛ٘ٝثٝ  يبزٌيطي ٞبيٍ ٔحي -3/3/4

وٝ ٔطثيبٖ ٚ ٔتطثيبٖ ثٝ ؾِٟٛت ثتٛا٘ٙس اظ ا٘ٛأ تزٟيعات ٚ 
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 -ٞبي آٔٛظقي زض فطايٙس يبززٞي بٚضئجتٙي ثط فّٙ أىب٘بت

 يبزٌيطي ثٟطٜ ٔٙس قٛ٘س.

وٝ زض اي  ٌٛ٘ٝ ثٝ ،قٛز ٔيتّمي  ٔتطثيبٖ زْٚ  ذب٘ٝٔسضؾٝ ٔحيٍ  -4/3/4

 تحمك اٞساف زضؾي  ظٔيٙٝ يبزٌيطي -يبززٞي ٞبي آٖ فٗبِيت

 ضزٚ أىب٘بت ٚ تزٟيعات آٖ  وٙس ٔيضا فطاٞٓ  ٚ تطثيتي

 قٛز. ٔيؾبٔب٘سٞي ٚ ٔسيطيت « ظ٘سٌي   ٔسضؾٝ»رٟت تحمك 

وٝ  قٛز ٔيا٘تربة ٚ ؾبظٔب٘سٞي  اي ٌٛ٘ٝثٝ  ٔحيٍ يبزٌيطي -5/3/4

ذٛز ٚ زض ظٔبٖ ٔٙبؾت  ٞبي تٛا٘بييثتٛا٘س ثب تٛرٝ ثٝ  ٔتطثي

 ٔٛضز ٘ٓط تب ؾط حس وٕبَ زؾت يبثس. ٞبي ٞسفثٝ ٔزٕٖٛٝ 

 ،زاقتٙي رصاة، زٚؾت ثبيس ثطاي ٔتطثيبٖ يبزٌيطيٞبي  ٔحيٍ -6/3/4

 ٘كبٌ آٚض ٚ ثطاٍ٘يعا٘ٙسٜ ثبقس.

 :هتزبي  ًسبت بِتلمي  - 4/4

َ زاقتٝ ٚ ذٛز ٘مف فٗب يبزٌيطي -ٔتطثي زض فطايٙس يبززٞي – 1/4/4

تٗييٗ ي ذٛيف ضا ٞب ٚ اٍ٘يعٜ ٞب ٍ٘طـ ،ٞب ٞب، ٟٔبضت زا٘ف

 ؾبظز. ٔي

ٞب، تزطثيبت فطاٌيط  يبزٌيطي، ثٝ لبثّيت –زض فطايٙس يبززٞي  - 2/4/4

 ٔي قٛز.يط٘سٜ تٛرٝ ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ يبزٌ ٚ ْطفيت

يبزٌيط٘سٜ ذٛزيبزٌيطي، يبزٌيط٘سٜ  –زض فطايٙس يبززٞي  - 3/4/4

 .ثبقس ٔيوٝ پيٛؾتٝ زض حبَ يبزٌيطي  اؾتإِٗط  ٔبزاْ

ٞبي فطزي ٔتطثيبٖ  تفبٚت يبزٌيطي، ثٝ –زض فطايٙس يبززٞي  -4/4/4

 قٛز. تٛرٝ ٔي

ٚ ٞبي آٌبٞب٘ٝ  يبزٌيطي، اظ تٕطيٗ –زض فطايٙس يبززٞي  – 5/4/4

 قٛز. ٞب اؾتفبزٜ ٔي ثطاي تمٛيت ٚ تخجيت آٔٛذتٌٝطٚٞي 

بق ٚ تفىط يبزٌيطي ثٝ ضقس تفىط ذّّ –زض فطايٙس يبززٞي   - 6/4/4

 قٛز. ٌيط٘سٜ تٛرٝ ٔيا٘تمبزي يبز

 تلمي اس هذيز هذرسِ : - 5/4

ٔسيطيت  نبحت نالحيت زض حٛظٜٔسيط ٔسضؾٝ فطزي ٔترهم ٚ  - 1/5/4

 اؾت. ٚ پطٚضقي آٔٛظقي

 .اؾتٔسيط ضٞجط آٔٛظقي ٚ تطثيتي   -2/5/4

 اؾت. نسض  ؾٗٝٚ زاضاي  ٔؤٔٗ، ٔترّك ،ٔسيط ٔسضؾٝ فطزي فىٛض -3/5/4

اظ ٞبي آٔٛظقي ٚ تطثيتي  ٔسيط ٔسضؾٝ زض ؾبظٔب٘سٞي فٗبِيت -4/5/4

 .اذتيبضات وبفي ثطذٛضزاض اؾت
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ٔطثيبٖ، ّٕٔٗبٖ، زض ٔمبْ ضإٞٙبي آٔٛظقي ٚ تطثيتي ثٝ  ،ٔسيط ٔسضؾٝ -5/5/4

وٕه  يبزٌيطي -يبززٞيزا٘ف آٔٛظاٖ زض فطايٙس  ٔتطثيبٖ ٚ اِٚيبي

 ٔي وٙس.

ثطاي ٔتطثيبٖ  پطٚضقيضيعي آٔٛظقي ٚ  ثط٘بٔٝ ٔسيط ٔسضؾٝ ٔؿئَٛ -6/5/4

 اؾت. ظٔبٖ ضؾٕي آٔٛظـ ٚ تطثيت

ؾبظ يبزٌيطي اؾت ٚ  ٚ ظٔيٙٝ  تؿٟيُ وٙٙسٜ ،زض وٙبض ّٔٗٓ ٔسضؾٝ ٔسيط -7/5/4

 زض ايٗ ذهٛل ٔؿئِٛيت زاضز.

زض  اؾت. ٔسيط ٚ پطٚضقي ٞبي آٔٛظقي ٔٛلٗيت  وٙٙسٜ ٔسيط تؿٟيُ – 8/5/4

أٛض ٔسضؾٝ ٚ ثطلطاضي ضٚاثٍ نحيح، ٖبَفي ٚ ٔخجت ثيٗ    ازاضٜ

ثب ايزبز وطزٖ وبضوٙبٖ ٚ ٔطثيبٖ ثب ٔتطثيبٖ ٘مف زاضز. ٚي ثبيس 

ٚ  زٍِطٔيتب ّٔٗٓ ثب  ٔٛرت قٛزٔحيُي آوٙسٜ اظ نٕيٕيت 

 ٞبي آٔٛظقي ٚ تطثيتي ازأٝ زٞس. آضأف ثٝ فٗبِيت

 :يادگيزي-ياددّي يراّبزدّااصَل حاكن بز  – 6/4

 ٞبي ٖطنٝ يبزٌيطي ثبيس يبزٌيطي ضا زض -ضاٞجطزٞبي يبززٞي - 1/6/4

حَٛ ٔحٛض  – ذسا، ذّك ٚ ذّمتضٚاثٍ ا٘ؿبٖ ثب ذٛيكتٗ، 

 س.تحمك ثرك -ضاثُٝ ثب ذسا

ضاٞجطي  ضا ثطاي ذٛز  يبزٌيطي ثبيس ظٔيٙٝ - زٞبي يبززٞيضاٞجط - 2/6/4

ذٛز ي، زضن اٞساف، يبزٌيطي ٕٞيبضا٘ٝ ٚ تٛا٘بيي زض يبزٌيط

 فطزي ٚ ٌطٚٞي فطاٞٓ ؾبظز. يبثي اضظـ

تحمك اٞساف يبزٌيطي   يبزٌيطي ثبيس ظٔيٙٝ -زٞبي يبززٞيضاٞجط -3/6/4

 ضا زض ٖٙبنط تفىط، ايٕبٖ، اذالق، ّٖٓ ٚ ُٖٕ فطاٞٓ آٚضز.

ٞبي ّٖٕي ٚ ٔٗتجط ثكطي  يبزٌيطي اظ يبفتٝ -ضاٞجطزٞبي يبززٞي - 4/6/4

 ٞبي آٔٛظ ضا اظ ظٔيٙٝ زا٘فٌيطز ٚ احط پصيطي يبزٌيطي  ثٟطٜ ٔي

تٛرٝ لطاض  فطٍٞٙي، ارتٕبٖي، التهبزي ٚ ؾيبؾي ٔٛضز ٔحيُي

 زٞس. ٔي

يبزٌيطي ثٝ حفّ تٛاظٖ ثيٗ ضٚيىطز  –ٞجطزٞبي يبززٞي ضا – 5/6/4

 فطايٙس ٔساض ٚ ٘تيزٝ ٔساض تٛرٝ زاضز.

ِصا ٔطثيبٖ  يبزٌيطي وٛقكي ٕٞيبضا٘ٝ اؾت؛ –فطايٙس يبززٞي  -6/6/4

ٔكبضوتي ٚ ٌطٚٞي ضا ثطاي ٔتطثيبٖ  ٞبي فٗبِيت  ثبيس ظٔيٙٝ

 فطاٞٓ وٙس.

فمٍ ٔتٛرٝ يبزٌيط٘سٜ ٚ ٔطثي ٔؿئِٛيت يبزٌيطي يبزٌيط٘سٜ  -7/6/4

ٞب، ٟ٘بزٞبي ارتٕبٖي ٚ  ثّىٝ ذب٘ٛازٜ ٚ ربٔٗٝ )ضؾب٘ٝ ٘يؿت؛
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ؾٛ ثب اٞساف تّٗيٓ ٚ  ٔصٞجي( ٞٓ ثبيس ٘مف ٔطثٌٛ ثٝ ذٛز ٚ ٞٓ

 تطثيت ض ا ايفب وٙٙس.

  زض ايزبز ظٔيٙٝٔسضؾٝ  ؾبيط وبضوٙبٖ، ٔطثيبٖ ّٕٔٗبٖ ٚ ٖالٜٚ ثط -8/6/4

٘مف  ٔتطثيبٖ ٞبي ٞب ٚ ٍ٘طـ ، ٟٔبضت ٞب زا٘فثطاي وؿت 

زضؾي ّٔي فطو   ٘بٔٝتطتيت، زض ثط اي زاض٘س. ثسيٗ وٙٙسٜ تٗييٗ

ٚ  يبزٌيطي وٛقكي ٕٞيبضا٘ٝ اؾت؛ -يبززٞي ثطآٖ اؾت وٝ

 ٔطثيفمٍ ٔتٛرٝ يبزٌيط٘سٜ ٚ  ٔتطثئؿئِٛيت ّٖٕىطز ٟ٘بيي 

٘مف ٔطثٌٛ ثٝ ذٛز  ٘يؿت؛ ثّىٝ ذب٘ٛازٜ، ٔسضؾٝ ٚ ربٔٗٝ ٞٓ

 ٘س.ضا زاضا

ضاٞجطزٞبي   آفطيٙٙسٜزض ربيٍبٜ ذٛز ثبيس  ٔطثي ّٔٗٓ ٚ ٞط  -9/6/4

 يبزٌيطي ثبقس. -يبززٞي

ضقس يبزٌيط٘سٜ ضا  ٞبي ظٔيٙٝيبزٌيطي ثبيس  -ضاٞجطزٞبي يبززٞي -10/6/4

ٚ ارتٕبٖي  ٔٗٙٛيزض اثٗبز رؿٕي، ٖبَفي، ٖمّي، اذاللي، 

 فطاٞٓ ؾبظز.

ٌطايي ضا زض تِٛيس ٚ وبضثطز   ٔطثي ثبيس ٔؿيط حطفٝ ّٔٗٓ ٚ ٞط -11/6/4

 ٌيطز.  يبزٌيطي زض پيف -ضاٞجطزٞبي يبززٞي

ثبيس  يبزٌيطي -ضاٞجطزٞبي يبززٞئطثي زض تِٛيس ٚ وبضثطز  ّٔٗٓ ٚ -12/6/4

 ٚ ثبٚضٞبي ٔتطثيبٖ ٝث ٔخبثٝ ٞب اضظـٝث زيسٌبٜ ٞب، تزبضة فطزي، 

 .تٛرٝ زاقتٝ ثبقس يبزٌيطي -ضاٞجطزٞبي يبززٞئٙجٕ 

 ّٔٗٓ ٚ يبزٌيطي ا٘تربة قسٜ اظ ؾٛي -ضاٞجطزٞبي يبززٞي -13/6/4

فطاٞٓ  ٔتطثيبٖثطاثط ثطاي ضا فطنت  ثط اؾبؼ ٖساِت،ثبيس  ٔطثي

 آٚضز.

 -يبثي ثٝ ضاٞجطزٞبي يبززٞي ثبيس ثطاي زؾت ٔطثي ّٔٗٓ ٚ -14/6/4

ٔسضؾٝ ٚ ؾبيط  ٞبي ٚاِسيٗ، اِٚيبء ، اظ وٕهاحطثرفيبزٌيطي 

ٚ اًٖبي ربٔٗٝ  ٘فٗبٖ شي  ،ٖٛأُ آٔٛظقي ٚ غيطآٔٛظقي

 ٔحّي ثٟطٜ ثٍيطز.

يبزٌيطي تٟٙب ثٝ والؼ زضؼ ٚ ٔسضؾٝ  -ضاٞجطزٞبي يبززٞي -15/6/4

ٞبي زيٍط ٔب٘ٙس آظٔبيكٍبٜ،  ٔىبٖزض  قٛز ٚ ٔحسٚز ٕ٘ي

 نٛضت ٌيطز. تٛا٘س  ٔيوبضٌبٜ، ٔيبزيٗ ٚضظقي ٚ ... 

ٟ٘بز ذب٘ٛازٜ ثبيس ثٝ ٖٙٛاٖ قطيه ٚ پكتيجبٖ ٔسضؾٝ، ظٔيٙٝ  -16/6/4

ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ تمٛيت ٚ تخجيت  فٗبِيتٔٙبؾت ضا ثطاي 

 ٞبي ٔسضؾٝ فطاٞٓ آٚضز. آٔٛذتٝ
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يبزٌيطي ثبيس ثب ٚيػٌي ٞبي رؿٕي، ٖمّي،  -ضاٞجطزٞبي يبززٞي -17/6/4

ٞبي تحهيّي  ٞب ٚ پبيٝ زٚضٜٖبَفي ٚ ارتٕبٖي ٔتطثيبٖ زض ٞط يه اظ 

 ٞٓ ذٛا٘ي زاقتٝ ثبقس.

 اي ٍ هْارت آهَسي : آهَسش ّاي فٌي ٍ حزفِ راّبزدّاي حَسُ– 7/4

 آٔٛظي : اي ٚ ٟٔبضت ٞبي آٔٛظـ فٙي ٚ حطفٝ ٚيػٌي - 1/7/4

ثبيس ٞبي فٙي ٚ حطفٝ اي ٚ ٟٔبضت آٔٛظي ثب ثبظاض وبض  آٔٛظـ -1/1/7/4

 وٙٙس. اضتجبٌ ثطلطاض 

ا٘تمبَ  ثبيس ظٔيٙٝٞبي فٙي ٚ حطفٝ اي ٚ ٟٔبضت آٔٛظي  آٔٛظـ -2/1/7/4

 ٞبي تِٛيسي فطاٞٓ آٚضز. زا٘ف ٚ فٙبٚضي ٘ٛيٗ ضا ثٝ ٖطنٝ

ٞب ٚ  اظ ٘ٓبْاي ٚ ٟٔبضت آٔٛظي ثبيس  حطفٝٞبي فٙي ٚ  آٔٛظـ -3/1/7/4

 ٔٙس قٛز. ٞبي ٔتٙٛٔ آٔٛظقي ثٟطٜ قيٜٛ

 اي حطفٝٞبي فٙي ٚ  ٞبي ٖٕٛٔي، آٔٛظـ زض ٔمبيؿٝ ثب آٔٛظـ -4/1/7/4

تطي  ؾطيٕپصيطي  تغييط ٚ تحَٛ ٚ ٟٔبضت آٔٛظي ثبيس اظ

 ثطذٛضزاض قٛز.

آٔٛظي ثبيس ٔجتٙي ثط  اي ٚ ٟٔبضت حطفٝٞبي فٙي ٚ  آٔٛظـ -5/1/7/4

 وبضثطزي ثبقس. ٞبي رسيس ّٖٕي ٚ ضٚـ

آٔٛظي ثبيس زض  اي ٚ ٟٔبضت حطفٝي فٙي ٚ ٞب آٔٛظـ  -6/1/7/4

زاضاي تزٟيعات آٔٛظقي ٔٙبؾت ٚ ٞبي غٙي ّٖٕي ٚ  ٔحيٍ

 ضٚظ ا٘زبْ ٌيطز. ثٝ

 اي ٚ ٟٔبضت آٔٛظي: حطفٝٞبي فٙي ٚ  ضٚيىطزٞبي آٔٛظـ - 2/7/4

آٔٛظي ثٝ نٛضت ضؾٕي  اي ٚ ٟٔبضت ٞبي فٙي ٚ حطفٝ آٔٛظـ -1/2/7/4

ٞب  اي اظ آٔٛظـ  قٛز ٚ َيف ٌؿتطزٜ ٚ غيطضؾٕي ارطا ٔي

زا٘ف ٚ اي ٚ وبض ٞبي ٔتٛؾُٝ فٙي ٚ حطفٝ قبُٔ آٔٛظـ

 ٌيطز. وبضثطزي ضا زض ثط ٔي -آٔٛظـ وبضزا٘ي ّٖٕي

اي  ٌٛ٘ٝ ٘ٓطي ثبيس ثٝ  آٔٛظاٖ قبذٝ زا٘ف  آٔٛظقي  ثط٘بٔٝ -2/2/7/4

ٔتٛؾُٝ، زض   قٛز وٝ ٞط ٔتطثي زض پبيبٖ زٚضٜ ٚ ارطا َطاحي

اي ٔتٙبؾت ثب ٘يبظٞب ٚ  فٙي ٚ حطفٝ ؾبزٜ ٞبي يىي اظ فٗبِيت

 .ٟٔبضت وبفي ّٖٕي ضا وؿت وطزٜ ثبقس ،ٖاليك ذٛز

 تأويسٌطايي  اي ضٚيىطز ٖبْ زضؾي فٙي ٚ حطفٝ  زض ثط٘بٔٝ -3/2/7/4

ٞب،  زا٘فثط  تحهيّي،  زض ٞط ضقتٝ اي وٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ ،قٛز ٔي

ي ٞب اظ ضقتَٝيفي ٔطثٌٛ ثٝ   ي پبيٝٞبـ ٍ٘طٚ  ٞب ٟٔبضت

 قٛز. تأويس ٔي ترههي
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ٞبي  ٔطتجٍ ثب آٔٛظـ ٞبي ضيعي ٚ تِٛيس ٔٛاز ٚ ضؾب٘ٝ ثط٘بٔٝ -4/2/7/4

وبض ٚ حطفٝ  ٞبي ٔتٙبؾت ثب ٔحيٍثبيس إِمسٚض  زا٘ف حتيوبض

 .پصيطزنٛضت ٚ نٙبيٕ  ٞبٝ ٚ ثب ٔكبضوت نبحجبٖ حطف
اي  حطفٝٚ ز ٘يبظ ثطاي ارطاي آٔٛظـ ٞبي فٙيظٔيٙٝ ٞبي ٔٛض - 3/7/4

 آٔٛظي ٚ ٟٔبضت

زا٘ف ّٕٔٗبٖ فٙي ٚ  ثطاي اضتمبء٘ٛيٗ ٞبي آٔٛظقي  زٚضٜ -1/3/7/4

  .قٛز ثطٌعاض  ٚ ٟٔبضت آٔٛظي اي حطفٝ

 قغّي ٚ تحهيّي  ٔكبٚضٜ  ٞبي آٔٛظقي ٘ٛيٗ زض ظٔيٙٝ زٚضٜ -2/3/7/4

 قٛز. ثطٌعاض  ٚ وبضزا٘ف اي  حطفٝٔساضؼ فٙي ٚ زض 

افعايف تٗساز ٔكبٚضاٖ  ٚ قغّيتحهيّي ٚ  ٔكبٚضٜ ٔطاوع - 3/3/7/4

 ايزبز قٛز. ٚ وبضزا٘ف اي  فٙي ٚ حطفٝ زض ٔساضؼ

فٙي ٚ  ٔٙبؾت آٔٛظقي زض ٔساضؼافعاضٞبي  ٘طْ ا٘ٛأ -4/3/7/4

 ثٝ وبض ضٚز. ٚ وبضزا٘ف اي  حطفٝ

ثٟيٙٝ  ٜ ظثبٖ ذبضرٝ ثٝ ٔٙٓٛض اؾتفبز ٚ يبزٌيطي  ثط آٔٛظـ -5/3/7/4

ٚ  اي  فٙي ٚ حطفٝٞبي ّٖٕي زض ٔساضؼ  اظ اَالٖبت ٚ يبفتٝ

 تأويس قٛز. وبضزا٘ف

 ثٝ وبض ضٚز. ٔٙبثٕ ٚ تزٟيعات، ٔتٙبؾت ثب ز٘يبي وبضي -6/3/7/4

ٞبي  زض آٔٛظـ زسيس ؾبذتبض اؾتب٘ساضزٞبي آٔٛظقيثٝ ت -7/3/7/4

 .تٛرٝ قٛز آٔٛظي ٚ ٟٔبضت اي  فٙي ٚ حطفٝ

 IT   ٚICTٞبي اَالٔ ضؾب٘ي ثب تأويس ثط اؾتفبزٜ اظ  ٘ٓبْ -8/3/7/4

 .تٛؾٗٝ زازٜ قٛز زض ٔساضؼ فٙي ٚ حطفٝ اي ٚ وبضزا٘ف

ح ٟٔبضتي ٚ ؾُٛح ٛزض ؾُٔس وبضاتطثيت ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي  ثط -9/3/7/4

تأويس  زض ٔساضؼ فٙي ٚ حطفٝ اي ٚ وبضزا٘ف ٔيب٘ي ٔسيطيتي

 .قٛز

افعاضٞبي  ٘طْ ٚاي  ٞبي آٔٛظقي چٙس ضؾبْ٘ٝ ٘ٓباظ  -10/3/7/4

ثٝ وبض ٌطفتٝ  اي ٚ وبضزا٘ف حطفٝ اي زض ٔساضؼ فٙي ٚ ضايب٘ٝ

 .قٛز

 دٍر راُ  اس آهَسش راّبزدّاي -8/4

  ٜ زٚض ثبيس ظٔيٙٝزضؾي ٚ تطثيتي آٔٛظـ اظ ضا  ثط٘بٔٝ -1/8/4

ٚ  ثيٙي قسٜ ٞبي پيف يبثي ثٝ حساوخط ٞسف زؾت

  زضؾي ّٔي ضا ثطاي  زض ثط٘بٔٝ قسٜٞبي تٗطيف  نالحيت

 ؾبظز.  فطاٞٓ  اٖظآٔٛ  زا٘ف



 

 
 

008 

ضؾي ّٔي زض ز  اٞساف ثط٘بٔٝ اظ ثطاي تحمك ثطذي -2/8/4

اٖ أىبٖ ظثبيس ثطاي زا٘ف آٔٛ ،ٞبي اظ ضاٜ زٚض آٔٛظـ

 . قٛزثطزاضي اظ فًبي آٔٛظقي حًٛضي ٘يع فطاٞٓ  ثٟطٜ

 

                                                                                  

 

 ارسش يابي پيطزفت تحصيلي  -5
 

 ّا فزض پيص -1/5

 اصَل -2/5

 ّا سياست -3/5

  ّا هطي خط -4/5
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 : پيص فزض َا -1/5

َطيك فطايٙس ربٔٗي اؾت وٝ اظ  ،پيكطفت تحهيّي يبثي اضظـ - 1/1/5

 ٔب٘ٙس: ٔطثي،) يبزٌيطي -ٔسذُ زض فطايٙس يبززٞي  افطاز شي

 ٞبي ٔتفبٚت ٌيطي اظ قيٜٛ ثٟطٜ ( ثبٔتطثي ٚ يبثبٖ ضيع يب اضظـ ثط٘بٔٝ

 يبثي اضظـتىٛيٙي،  يبثي اضظـتكريهي،  يبثي اضظـ :)ٔب٘ٙس

أ ا٘ٛ :ٔب٘ٙس)ٌٛ٘بٌٖٛ  ( ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ اثعاضٞبئزٕٖٛي

  ٔكبٞسٜ  ، ؾيبٞٝيبثي اضظـوتجي، قفبٞي، ّٖٕي، ذٛز ٞبي آظٖٔٛ

ٚ ثب تٛرٝ ثٝ  ٌيطز نٛضت ٔيتٛؾٍ ٕٞتبيبٖ(  يبثي اضظـضفتبض ٚ 

ٔيعاٖ تحمك اٞساف ٚ ٘تبيذ آٖ زض ٔٛضز پيكطفت تحهيّي 

بٖ ٚ تغييطات ٘بقي اظ فطايٙس يٞبي زضؾي ٚ تطثيتي زض ٔتطث ثط٘بٔٝ

ٌصاضي زضؾي ٚ تطثيتي  ٞسفيبزٌيطي ثطاؾبؼ اٍِٛي  -يبززٞي

  ، لًبٚت ٔي قٛز.زضؾي ّٔي  ثط٘بٔٝ

، زضؾي  ثط٘بٔٝ وّي ٔجتٙي ثط اٞسافپيكطفت تحهيّي  يبثي اضظـ - 2/1/5

ٞبي زضؾي،  اؾتب٘ساضزٞبي آٔٛظقي، اٞساف رعئي ثط٘بٔٝ

ٞبي يبزٌيطي،  ا٘تٓبضات يبزٌيطي ٚ ؾُٛح ٔرتّف حيُٝ

  يبزٌيطي اؾت. –ٞبي يبززٞي  تزطثيبت ٚ ضٚـ

ثٝ ٖٙٛاٖ ثرف رسايي ٘بپصيط اظ  پيكطفت تحهيّي يبثي اضظـ - 3/1/5

ٓ قٛز ٚ يىي اظ اٞساف ٟٔ يبزٌيطي لّٕساز ٔي –يبززٞي  فطايٙس

 يبزٌيطي -يبززٞي  ٖٛأُ ٔؤحط ثط فطايٙسٚ ثٟجٛز  آٖ انالح

 اؾت.
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 : اصًل -2/5

ٌيطي اظ  پيكطفت تحهيّي ثٝ نٛضت ربٕٔ ثب ثٟطٜ يبثي اضظـ - 1/2/5

ٗ ٘كبٖ ٞب ٚ اثعاضٞبي ٔتٙبؾت ثب ؾُٛح يبزٌيطي، يٕ ا٘ٛأ ضٚـ

ٔيعاٖ  ،يبزٌيط٘سٌبٖ ٞبي ٚ يٗف  ٞب زازٖ تهٛيطي اظ تٛا٘بيي

 ضا ٘كبٖ زٞس. ي زضؾي ٞب تحمك اٞساف ثط٘بٔٝ

٘بپصيطي  پيكطفت تحهيّي ثبيس ثٝ ٖٙٛاٖ ثرف رسايي يبثي اضظـ - 2/2/5

 يبزٌيطي تّمي قٛز. -اظ فطايٙس يبززٞي

ّٔٗٓ ٚ اي  پيكطفت تحهيّي ثبيس ثٝ ضقس حطفٝ يبثي اضظـ٘تبيذ  - 3/2/5

 زضؾي ٔٙزط قٛز.  ٚ ثٟجٛز ثط٘بٔٝ ٔطثي

ٞبي تّٗيٓ ٚ تطثيت اؾالٔي، قٙبذت  ٞسفاظ رب وٝ يىي  اظ آٖ - 4/2/5

ثبيس ثٝ زضن يبزٌيط٘سٜ  يبثي اضظـيبزٌيط٘سٜ اظ ذٛز اؾت، ٘تبيذ 

 ٙزبٔس.ت ٚ يٗف ذٛز ثياظ ٘مبٌ لّٛ

تكٛيك قٛ٘س تب قرهبً ثٝ  ثبيس تحهيّي  زض َي زٚضٜٔتطثيبٖ  – 5/2/5

 ٞبي ذٛز الساْ وٙٙس. اظ يبزٌيطي يبثي اضظـ

قٛز وٝ  اي ا٘زبْ ٌٛ٘ٝپيكطفت تحهيّي ثبيس ثٝ  يبثي اضظـ - 6/2/5

 ٔٛرت يأؼ، ٘ب أيسي، تطؼ ٚ ايُطاة زض ٔتطثيبٖ ٘كٛز.

ي ثطاي ٌيط پيكطفت تحهيّي ثبيس ثٝ تهٕيٓ يبثي اضظـ٘تبيذ  – 7/2/5

يبزٌيطي ؾبظي  يب غٙي تطٔيٕي -ٞبي انالحي  تساضن ثط٘بٔٝ

 ٔٙزط قٛز.

ٔيعاٖ   وٙٙسٜ ٔكرمثبيس  پيكطفت تحهيّي يبثي اضظـ - 8/2/5

زضؾي  ٔتٙبؾت ثب اٞساف ثط٘بٔٝ  آٔسٜ ثٝ زؾتٞبي  نالحيت

 .تٛؾٍ ٔتطثيبٖ ثبقس

اٞساف ٚ ٔحتٛاي ثبيس ثب تٛرٝ ثٝ  پيكطفت تحهيّي يبثي اضظـ - 9/2/5

يبزٌيطي ٔتطثيبٖ ضا ٔٛضز  يٙس وبّٔي اظزضؾي ثطا ثط٘بٔٝ

 ٌيطي ٚ ؾٙزف لطاض زٞس. ا٘ساظٜ

ٞبي  زض ٞط يه اظ ؾُٛح ٚ پبيٝ پيكطفت تحهيّي يبثي اضظـ - 10/2/5

ا٘زبْ تحهيّي ثبيس ثب تٛرٝ ثٝ لسضت زضن ٚ فٟٓ يبزٌيط٘سٌبٖ 

 .قٛز

يىي اظ اٞساف ٞب  ٚ وبٞف آٖقٙبؾبيي ٔٛإ٘ يبزٌيطي  - 11/2/5

اؾت ٚ الظْ اؾت وٝ ٘تبيذ  پيكطفت تحهيّي يبثي اضظـ

 يبزٌيطي ٔتطثيبٖ لطاض ٌيطز. اضتمبء زض ذسٔت يبثي اضظـ

 يبثي اضظـٞب، فٖٙٛ ٚ ضاٞجطزٞبي ٔٛضز اؾتفبزٜ زض  ضٚـ - 12/2/5

زضؾي   ثب اٞساف ٔٛضز ا٘تٓبض ثط٘بٔٝ ٔتٙبؾت پيكطفت تحهيّي ثبيس
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ضا اٞساف ثط٘بٔٝ ثتٛا٘س ٔيعاٖ تحمك  ٌٛ٘ٝ اي وٝ زض ٟ٘بيت ثبقس، ثٝ

 ٘كبٖ زٞس.

تحهيّي ثبيس اظ پبيبيي  تپيكطف يبثي اضظـ٘بقي اظ  فطايٙسٞبي - 13/2/5

 ٚ حجبت الظْ ثطذٛضزاض ثبقٙس.

پيكطفت تحهيّي ثبيس اَالٖبتي ضا  يبثي اضظـ ضؾٕي ٘تبيذ – 14/2/5

ٔسيطاٖ ٔسضؾٝ، ، ٔطثيبٖ ،ّٕٔٗبٖ فطاٞٓ وٙس وٝ ثطاي تٕبْ

ٚايح ٚ لبثُ زضن  ٔتطثيبٖ ٚ ٚاِسيٗ ،٘ٓبْ آٔٛظقي وبضقٙبؾبٖ

 س.ثبق

وٝ  ا٘زبْ قٛزاي  ٌٛ٘ٝ پيكطفت تحهيّي ثبيس ثٝ يبثي اضظـ - 15/2/5

 .ٔكبضوت زاقتٝ ثبقٙسٚاِسيٗ زض آٖ ٚ ٔتطثيبٖ  ٔطثي،

 

 

 َا: سياست -3/5

پيكطفت تحهيّي اظ ؾٛي ٔسضؾٝ ا٘زبْ  يبثي اضظـرب وٝ  اظ آٖ - 1/3/5

پيكطفت  يبثي اضظـٞبي  ثط٘بٔٝٚ  اٍِٛٞب وٝ ، الظْ اؾتقٛز ٔي

٘ٓبْ  ٔهٛة ٌيطي تحهيّي ٔجتٙي ثط ٔٗيبضٞبي ؾٙزف ٚ ا٘ساظٜ

 قٛز. تٗطيف ٚ ثٝ وبض ٌطفتٝ  تسٚيٗ، آٔٛظقي ٚ پطٚضقي

تٛرٝ ثٝ ٖٙبنط تفىط، ايٕبٖ،  پيكطفت تحهيّي ثب يبثي اضظـ - 2/3/5

وٕي  نٛضت آٖ ثٌٝيطز ٚ ٘تبيذ  ّٖٓ، ُٖٕ ٚ اذالق نٛضت  ٔي

 قٛز. ٚ ويفي اضائٝ ٔي

 پيكطفت يبزٌيطي پيكطفت تحهيّي فطايٙس يبثي اضظـزض رطيبٖ  - 3/3/5

 ٌيط٘س. لطاض ٔي يبثي اضظـٔٛضز  ٘تيزٝ ي يبزٌيطيٚ 

پيكطفت تحهيّي ثبيس ثب اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثٕ ٔرتّف  يبثي اضظـ - 4/3/5

ّٖٕىطزي اي، اؾٙبز  ٔكبٞسٜاؾٙبز اي،  )اؾٙبز ضٚايتي، اؾٙبز زٚضٜ

 ٚ...( نٛضت ٌيطز.

پيكطفت تحهيّي فطايٙسي ٔكبضوتي اؾت وٝ ثب  يبثي اضظـ - 5/3/5

ا٘زبْ يبثبٖ ثيطٚ٘ي  وٕه ٔطثي، ٔتطثي، اِٚيبي ٔسضؾٝ ٚ يب اضظـ

 .قٛز ٔي

تٛرٝ ثٝ حفّ قأٖ ٚ وطأت  پيكطفت تحهيّي ثب يبثي اضظـ - 6/3/5

 .قٛز ٔيا٘ؿب٘ي يبزٌيط٘سٜ زض ٘ٓبْ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ا٘زبْ 

ٞب،  تٛا٘بييپيكطفت تحهيّي، ٔتطثي ضا ثٝ وكف  يبثي اضظـ٘تبيذ  - 7/3/5

ضيعي زض  ؾبظز ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي ذٛز ضٕٖٞٙٛ ٔي ٞب ٚ لبثّيت يٗف

 زٞس. ٔي رٟت غٙبي يبزٌيطي ٚ اؾتٕطاض زض يبزٌيطي ٔس٘ٓط لطاض
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آٖ اظ  ٔتطثيبٖٞبي  ثٝ تفبٚت ،پيكطفت تحهيّي يبثي اضظـ - 8/3/5

تٛرٝ غيطٜ  طٍٞٙي، ظثب٘ي، لٛٔي، ٔصٞجي، رٙؿيتي ٚفطزي، ف

 وٙس. ٔي

ٞبي )اثتسايي(  پيكطفت تحهيّي ثٝ ٚيػٜ زض پبيٝ يبثي اضظـ٘تبيذ  - 9/3/5

ٞبي ٚيػٜ ٚ ٔؤحط  فطنتايزبز  ٝثٝ ربي تىطاض پبيٝ، ثبيس ث

ثبالتط   ثٝ پبيٝ اٚ اضتمبء ٞبي ٔتطثي ٚ يٗفرجطاٖ يبزٌيطي ثطاي 

  ٔٙزط قٛز.

ثب تٛرٝ ثٝ ٘ٓبْ ٚ  يبٖثٔتطپيكطفت تحهيّي  يبثي اضظـ - 10/3/5

اي وٝ اظ ؾٛي  ٞبي ّٔي ٚ ُٔٙمٝ يبثي اضظـٞبي حبوٓ ثط  ٘بٔٝ يٗآي

 ٌيطز. ٚظاضت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ تٗييٗ ٔي قٛز، نٛضت ٔي

ٔطثيبٖ، اِٚيبي  ّٕٔٗبٖ،پيكطفت تحهيّي،  يبثي اضظـلجُ اظ  - 11/3/5

ٞب، اثعاضٞب ٚ فطايٙس  ضٚـٔسضؾٝ، ٔتطثيبٖ ٚ ٚاِسيٗ آٖ ٞب زض ٔٛضز 

 قٛ٘س. ثطٌعاضي أتحبٖ تٛريٝ ٔي

  طفت تحهيّي، لًبٚت ٟ٘بيي زضثبضٜپيك يبثي اضظـزض رطيبٖ  - 12/3/5

 اؾت. ٔسضؾٝ  ثٝ ٖٟسٜٔتطثي  ّٖٕىطز

پيكطفت تحهيّي حسالُ زض  يبثي اضظـ٘تبيذ ثٝ زؾت آٔسٜ اظ  - 13/3/5

ٚ زض لبِت  )زض پبيبٖ ٞط ٘يٓ ؾبَ( َي زٚ ٔطحّٝ زض ؾبَ تحهيّي

اٚ   ٚ ذب٘ٛازٜتٛنيفي ثٝ ٔتطثي ثٝ نٛضت اي ربٕٔ  وبض٘بٔٝ

 قٛز. ٌعاضـ ٔي

ثب تٛرٝ ثٝ ٔبٞيت  پيكطفت تحهيّي يبثي اضظـ ٞبي ٘بٔٝ آييٗ – 14/3/5

ٔٛضز ٘ٓط   حٛظٜ زضؾي اظ ؾٛي َطاحبٖ ثط٘بٔٝ يبزٌيطي  حٛظٜٞط 

 پيكٟٙبز ٔي قٛز.

پيكطفت تحهيّي  يبثي اضظـٞبي  ٞب ٚ ضٚـ ؾيبؾتتغييط زض  – 15/3/5

زضؾي   ثط٘بٔٝثب تٛرٝ ثٝ ضٚيىطز  ٚثبيس ٔجتٙي ثط فطايٙس پػٚٞف 

 ّٔي نٛضت ٌيطز.

 

 

 :  َا مطي خط -4/5

ٞبي  اظ پيكطفت تحهيّي زض ٞط يه اظ حٛظٜ يبثي اضظـ – 1/4/5

ٞب ٚ  زٚضٜاٞساف تفهيّي  ثب تٛرٝ ثٝيبزٌيطي الظْ اؾت وٝ 

ٞبي زضؾي ٚ زض اضتجبٌ ثب ٖٙبنط تفىط،  اٞساف رعئي ثط٘بٔٝ

الظْ اؾت  ،. ثط ايٗ اؾبؼا٘زبْ قٛزايٕبٖ، ّٖٓ، ُٖٕ ٚ اذالق 

يبثي ٞط يه اظ ايٗ ٖٙبنط ثب  اضظـٔكي ربٔٗي ثطاي  ذٍ

، ٔٗبٚ٘ت يبثي اضظـؾٙزف ٚ   ضٜىبضي ؾبظٔبٖ پػٚٞف، ازإٞ
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اي )ثٝ ٚيػٜ ثطاي  آٔٛظـ فٙي ٚ حطفٝ  پطٚضقي ٚ يب ؾبظٔبٖ

اي ٚ ٟٔبضتي( زض نٛضت ِعْٚ َطاحي ٚ  ٞبي فٙي ٚ حطفٝ ضقتٝ

 تسٚيٗ قٛز.

لّٕطٚ ؾُٛح اٞساف  ثٝ زض اٍِٛي ربٕٔ اضظـ يبثي ثب تٛرٝ - 2/4/5

ٞبي تحهيّي ٚ ثب تٛرٝ ثٝ  ٞب ٚ پبيٝ زٚضٜٔٛضز ٘ٓط زض ٞط يه اظ 

الظْ اؾت اظ ا٘ٛأ ضٚـ ٞب ٚ اثعاضٞبي  ،ٔبٞيت ٞط يه اظ زضٚؼ

ا٘ساظٜ ٌيطي ٚ ؾٙزف ثطاي اضظـ يبثي پيكطفت تحهيّي ٔتطثيبٖ 

 اؾتفبزٜ قٛز.

يبثي الظْ اؾت ثب تٛرٝ ثٝ  زض تسٚيٗ اٍِٛي ربٕٔ اضظـ -3/4/5

اي ثٝ  زٚضٜٞبي  ، آظٖٔٛاي ٚ ّٔي بي رٟب٘ي، ُٔٙمٝاؾتب٘ساضزٞ

ٞبي  پبيٝ ٞب ٚ زٚضٜز ٘ٓبْ آٔٛظقي زض ٔٙٓٛض تٗييٗ ويفيت ّٖٕىط

 تحهيّي زض ٘ٓط ٌطفتٝ قٛز.

پيكطفت تحهيّي ثبيس َٛضي َطاحي قٛز وٝ زض آٖ   وبض٘بٔٝ - 4/4/5

تٛؾٍ ٔطثي، اِٚيبي  تٛنيف ّٖٕىطز ٔتطثي، ٖالٜٚ ثط ٕ٘طات،

 ٔسضؾٝ، ٘ٓط ٚاِسيٗ ٚ ذٛز ٔتطثيبٖ زض آٖ زضد قٛز.

ٞبي تحهيّي )آٔبزٌي، ٜ ٔتطثيبٖ زض پبيبٖ ٞط يه اظ زٚض ٝ وبض٘بٔ -5/4/5

اي ربٕٔ ٚ ثطاؾبؼ  ٌٛ٘ٝ اثتسايي، ضإٞٙبيي ٚ ٔتٛؾُٝ( ثبيس ثٝ 

ٔيعاٖ تحمك  يبثي اضظـ  ٍط ٘تيزٝ٘كب٘ ٌصاضي، اٍِٛي ٞسف

 اٞساف زض يبزٌيط٘سٌبٖ ثبقس.

ثٝ ٔٙٓٛض تٛنيف وٕي ٚ ويفي ٘تبيذ يبزٌيطي ثبيس اظ ا٘ٛأ  - 6/4/5

ّٖٕىطزي ٚ  فطايٙسي، اي، ٔكبٞسٜٞبي قفبٞي، وتجي،  ضٚـ

ٚ  ا٘كبيي ٞبي ٖيٙي، ا٘ٛأ آظٖٔٛ ٔب٘ٙس ٌٛ٘بٌٖٛاثعاضٞبي 

ثب تٛرٝ  غيطٜٞبي زضرٝ ثٙسي ٚ  ٔميبؼي وبض،  ٞب پٛقٝ ،ّٖٕىطزي

ٞبي زاذُ ٚ ذبضد اظ والؼ زضؼ اؾتفبزٜ  فٗبِيتثٝ ٔزٕٖٛٝ 

 قٛز.

ٞبي فطزي  پيكطفت تحهيّي ثبيس ثٝ تكريم تفبٚت يبثي اضظـ - 7/4/5

ٞبي  آٔٛظـثيٙي  ٌيطي زض ذهٛل پيف يبزٌيط٘سٌبٖ ٚ تهٕيٓ

 تطٔيٕي ٚ رجطا٘ي ثطاي ٔتطثيبٖ ٔٙزط قٛز.

ثبظذٛضزٞبي الظْ ثٝ  ثب اضائٝ پيكطفت تحهيّي ثبيس يبثي اضظـ - 8/4/5

٘مبٌ يٗف ٚ لٛت يبزٌيط٘سٜ وٕه وٙس تب يٕٗ قٙبؾبيي 

  ظٔيٙٝ زض ثطاي ويفيت ثركي ثٝ ظ٘سٌي ٚ اٖتالي ذٛز ٔتطثي

 الساْ وٙس. تفىط، ايٕبٖ، اذالق، ّٖٓ ٚ ُٖٕ ي چٖٖٛٙبنط

ٔتٙبؾت ثب اؾتب٘ساضزٞبي  اي حطفٝٚ  ٞبي فٙي يبثي زض آٔٛظـ اضظـ -9/4/5

 اي ذٛاٞس ثٛز. حطفٝ يقبيؿتٍ
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ّاي  ّا ٍ هَاد ٍ رساًِ فزايٌذ تَليذ بزًاهِ -6

 درسي ٍ تزبيتي
 

 ّاي درسي ٍ تزبيتي فزايٌذ تَليذ بزًاهِ -1/6

 ّاي يادگيزي تَليذ هَاد ٍ رساًِ ّاي سياستاصَل ٍ  -2/6
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 هيشاى اختيارات ٍ كاّص توزكش – 3/6

 

 
 

 

 

 

 َاي درسي ي تزبيتي: فزايىد تًليد بزوامٍ -1/6

ٞبي  ٞط يه اظ حٛظٜ زض زضؾي  ضإٞٙبي ثط٘بٔٝ  ثٝ ٔٙٓٛض تٟيٝ - 1/1/6

  تحهيّي ٔطثٌٛ ٚ ثيب٘يٝ  ّيُ اٞساف تفهيّي زٚضٜيبزٌيطي، تح

 يبزٌيطي يطٚضي اؾت.  آٖ حٛظٜ

ثط تحّيُ يبزٌيطي، ٖالٜٚ   ثٝ ٔٙٓٛض تٗييٗ اٞساف ٞط حٛظٜ - 2/1/6

يبزٌيطي، ا٘زبْ ٘يبظؾٙزي زض   حٛظٜ  اٞساف تفهيّي ٚ ثيب٘يٝ

ٞبي ّٖٕي ٚ  اي، ّّٔي ٚ فطأّّي ٚ ٘يع تٛرٝ ثٝ يبفتٝ ؾُح ُٔٙمٝ

 پػٚٞكي يطٚضي اؾت.

بي يبزٌيطي ٔرتّف پؽ اظ ٞ زضؾي زض حٛظٜ  ضإٞٙبٞبي ثط٘بٔٝ - 3/1/6

ضيعي زضؾي  زض ٔطوع ُٔبِٗبت ٚ ثط٘بٔٝ ٚ اٖتجبض ثركي تِٛيس

ضيعي آٔٛظقي، ثب تهٛيت قٛضاي  ؾبظٔبٖ پػٚٞف ٚ ثط٘بٔٝ

ٕٞبٍٞٙي ّٖٕي ؾبظٔبٖ لبثُ ارطا ذٛاٞس ثٛز. الظْ اؾت ؾٝ 

ٛظـ ٚ پطٚضـ ثٝ ٕ٘بيٙسٌي اظ ٘فط اظ اًٖبي قٛضاي ٖبِي آٔ

ّٖٕي ؾبظٔبٖ حًٛض زاقتٝ ثبقٙس ٚ  ، زض قٛضاي ٕٞبٍٞٙيقٛضا

 ٞبي زضؾي ٔهٛة ٘يع ثٝ اَالٔ قٛضاي ٖبِي ثطؾس. ثط٘بٔٝ

 
 ٞبي يبزٌيطي ػجبضت زضؾي حٛظٜ  ٞبي ضإٞٙبي ثط٘بٔٝ ؾطفهُ -4/1/6

 ؾت اظ:ا

  حٛظٜ  ثيب٘يٝاؾبؼ  ثط) يبزٌيطي  حٛظٜ تحّيُ – 1/4/1/6

 غيطٜ(. أىب٘بت ٚ ٘يبظٞب، ،يبزٌيطي
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 ٞبي تحهيّي ٔتٙبؾت ثب اٞساف زٚضٜاٞساف رعئي  – 2/4/1/6

 ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبيذ ٘يبظؾٙزي)ثطاي وُ وكٛض ٔكتطن

 .(ّٔي

تٗييٗ ؾٟٓ  اؾتب٘ي، زضؾي  تٗييٗ اٞساف رعئي ثط٘بٔٝ – 3/4/1/6

ٔٛاز ، زض تِٛيس ٔحتٛا ،اظ ثط٘بٔٝ ٔسضؾٝ ٚ ُٔٙمٝ ،اؾتبٖ

 .ٔيعاٖ ٚ اثٗبز اذتيبض( ثب تٛرٝ ثٝ) ٞب ٚ ضؾب٘ٝ

ٚ تٗييٗ ٖٙبٚيٗ ٚ  ا٘تربة ٚ ؾبظٔب٘سٞي ٔحتٛا – 4/4/1/6

   .ٔٛيٖٛبت زضؾي

، يبزٌيطي -ضاٞجطزٞبي يبززٞئالحٓبت زض  – 5/4/1/6

زض  آٔٛظقي  ٞب ٚ ثؿتٝ ضؾب٘ٝ ٛاز،ٔ يبثي، تِٛيس اضظـ

 اقبٖٝ ٚ ارطاي ثط٘بٔٝ .

 

 

يبزٌيطي زض   زضؾي حٛظٜ  ٚيٗ ضإٞٙبي ثط٘بٔٝفطايٙس تس -5/1/6

 ٕ٘ٛزاضضيعي آٔٛظقي ثٝ قطح  ؾبظٔبٖ پػٚٞف ٚ ثط٘بٔٝ

 :ذٛاٞس ثٛز
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ٸ اټساٜ تٟهيٯي زض يبز٪يطي  تحٯي٭ ثيبٶيٻ حٹظٺ

 زضؾي ٲٯي ټط ي٥ اظ ؾُٹح زض ثطٶبٲٻ

 

ټبي اٶزبٰ قسٺ ٻ پػٸټفتحٯي٭ ٶيبظټب ثبتٹرٻ ث

 يبز٪يطي زض ؾُح ٲٯي ٸ رٽبٶي زض حٹظٺ

 

رعئي ٸ تجييٵ ؾبذتبض ٸ اثٗبز تٗييٵ اټساٜ 

 زض ؾُٹح ٲرتٯٝيبز٪يطي 

 

اټساٜ ٸ ؾبذتبض ٸ  اٖتجبضثركي

اثٗبز يبز٪يطي اظ زيس ٲٗٯٳبٴ، 

 ٲترههبٴ ٸ ٦بضقٷبؾبٴ

 

تٗييٵ ؾٽٱ ثٻ اؾتبٴ / ٲٷ٣ُٻ / ٲسضؾٻ زض ت٧ٳي٭ / 

تٗييٵ اټساٜ رعئي ٸ اثٗبز يبز٪يطي )اظ ٲٹاضزي 

 قٹز(٦ٻ ٸا٪صاض ٲي

 

ظ زيس اؾتبٴ / اٖتجبض ثركي ا

 / ٲسضؾٻٲٷ٣ُٻ

يبز٪يطي ثب  ٲرتٯٝ حٹظٺتجييٵ اضتجبٌ اثٗبز 

 ټبپٹقف آٴ ټبي ٲكتط٤ ٸ ٶحٹٺيبز٪يطي

 

ثطاي ټط ي٥  ٸ ٶتبيذ يبز٪يطي تٗييٵ اؾتبٶساضزټب

 اظ ؾُٹح ثب تٹرٻ ثٻ اثٗبز يبز٪يطي

 

 ٲطحٯٻتٗييٵ ٶتبيذ يبز٪يطي زض 
ثبيس چ٫ٹٶ٫ي تحهيٯي چٽبضٰ 

آٲٹظاٴ ثٻ ثبظاض ٦بض ٸضٸز زاٶف
 يب ازاٲٻ تحهي٭ ضا ٲكرم ٶٳبيس.

 
اٖتجبض ثركي اؾتبٶساضزټب اظ زيس  

 ٲٗٯٳبٴ، ٲترههبٴ ٸ ٦بضقٷبؾبٴ

ضيعي ثطٶبٲٻ يت ثطٶبٲٻ اظ ؾٹي ٲط٦ع ٲُبٮٗبت ٸتهٹ
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 َاي يادگيزي  تًليد مًاد ي رساوٍ َاي سياستاصًل ي  – 2/6

وٝ   اؾت ٚؾبئُ اضتجبَي ٚ اثعاضٞب  وّيٝ ،ٞبي يبزٌيطي ٔٛاز ٚ ضؾب٘ٝ

قسٜ  ٞب ٚ پيكطفت تحهيّي ٔتطثيبٖ اثسأ ثطاي تحمك اٞساف ثط٘بٔٝ

 –تٛا٘س فطايٙس يبززٞي  ٞب ٔي وبضثطز آٖ قٛ٘س ٚ ثٝ وبض ٌطفتٝ ٔييب 

تط  يبزٌيطي ضا ٔؤحطتط ٚ پبيساضتط ٚ تحمك يبزٌيطي ٔٗٙبزاض ضا آؾبٖ

 ٞبي آٔٛظقي، افعاض آٔٛظقي، ٘طْ  ثؿتٝ :ا٘س اظ ٖجبضتٔٛاز  ايٗ ؾبظز.

، ٞب ِٔٛتي ٔسيب، زؾتٍبٜ ،ٔب٘ٙس ايٙتط٘ت() آٔٛظقي ٞبي قجىَٝجيٗت، 

وتبة زضؾي، وتبة وبض، وتبة ضإٞٙبي ٔرتّف،   ارؿبْ ٚ اقيبء

 .غيطٜ ٚ ٞب وتبةٔزالت ّٚٔٗٓ، 

 اصًل  -1/2/6

 8ٞبي آٔٛظقي ػالٜٚ ثط  ؿت ٔٛاز ٚ ضؾب٘ٝعطاحي ٔحتٛا، تِٛيس ٚ وبضثزض 

ثط ا٘تربة ٚ ( ٚ انَٛ حبوٓ 9/1)ثٙس زضؾي ّٔي  انُ اؾبؾي حبوٓ ثط ثط٘بٔٝ

( ٚ 6/4يبزٌيطي )ثٙس  –، ضاٞجطزٞبي يبززٞي (3/3٘سٞي ٔحتٛا )ثٙسؾبظٔب

 ثٝ انَٛ ظيط ثبيس تٛرٝ قٛز: (2/5يبثي پيكطفت تحهيّي )ثٙس  اضظـ

تٙٛٔ ٔٙبثٕ يبزٌيطي،  :ثبظٞبي آٔٛظقي  ٌيطي اظ ثؿتٝ ثٟطٜانُ   -1/1/2/6

اي ضا ثٝ ربي  ضٚيىطز چٙس ضؾب٘ٝ ٔحٛضي،  تٛرٝ ثٝ ضٚيىطز ثط٘بٔٝ

وٙس ٚ الظْ اؾت وٝ  اي ايزبة ٔي آٔٛظـ ثٝ قيٜٛ ته ضؾب٘ٝ

ثرف زِٚتي ٚ غيط زِٚتي ثب ٕٞىبضي يىسيٍط ثٝ فىط تٙٛٔ 

تٛة ٚ يب اِىتطٚ٘يىي ثركي ثٝ ٔٙبثٕ يبزٌيطي ٔرتّف آٖ اظ ٔى

آٔٛظقي ٕٔىٗ   ثبقٙس. يه ثؿتٝ ٚ ٔتطثيبٖطثيبٖ ٔ ،ثطاي ّٕٔٗبٖ

، وتبة افعايي ٔتٖٙٛي اظ لجيُ: وتبة زا٘فاؾت قبُٔ ٔٙبثٕ 
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 ،آٔٛظقي ٚ يب تهٛيط آٔٛظقي  ٘ٛضي فكطزٜ ٞبي ٛحِضإٞٙب ٚ 

ؾٝ ثٗسي وٛچه يب  اظ اقيبي يٞبي وتبثچٝ وبض ٚ تٕطيٗ، ٕ٘ٛ٘ٝ

 ثبقس. ٚ غيطٜ ٞبي وٛچه آظٔبيكي ٚ تٗسازي اثعاض حتي رٗجٝ

٘ٓبْ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٚ ثرف غيط زِٚتي  :ٌطايي انُ ثٛٔي  -2/1/2/6

قبيؿتٝ اؾت وٝ حساوخط تالـ ذٛز ضا زض تِٛيس ٔٛاز ٚ 

بٚضي ثٛٔي ثٝ وبض ٌيطي اظ زا٘ف ٚ فّٙ ثب ثٟطٜ يبزٌيطيٞبي  ضؾب٘ٝ

ٔٛاز ٚ ثٝ ٚاضزات ثطذي اظ  ٔجطْ زض نٛضت ٘يبظٚ ٌيط٘س 

ضيعي زضؾي  اظ ٘ٓطات وبضقٙبؾبٖ ثط٘بٔٝ يبزٌيطي،ٞبي  ضؾب٘ٝ

ٌيطي ٕ٘بيٙس ٚ حتي إِمسٚض تالـ ٕ٘بيٙس  وٝ ثب اِٟبْ اظ  ثٟطٜ

 .ٕ٘بيٙس الساْٞب  ٚؾبيُ ٚاضزاتي ثطاي ثٛٔي ؾبظي آٖ

ٌيطي اظ  أطٚظٜ ثٟطٜ :بٚضي اضتجبعبت ٚ اعالػبتانُ تٛرٝ ثٝ فّٙ  -3/1/2/6

ٞبي ٔرتّف  ٞبي ظ٘سٌي اظ رّٕٝ زض ثرف ٖطنٝ  زض ٕٞٝ ضايب٘ٝ

تٛاٖ اظ  تّٗيٓ ٚ تطثيت ضايذ قسٜ اؾت. زض فطايٙس آٔٛظـ ٔي

ؾبظي ٚ ثبظذٛا٘ي  ٞبي ا٘فطازي، شذيطٜ ثطاي آٔٛظـ ضايب٘ٝ

ٞبي رٟب٘ي  اَالٖبت )آٖ اظ ٘ٛقتٝ ٚ يب تهٛيط(، اتهبَ ثٝ قجىٝ

  ِٛح فكطزٜاظ ، اؾتفبزٜ ضايب٘بٔٝ، َطح ؾؤاَ اظ َطيك اَالٔ ضؾب٘ي

ٞبي  ثٝ ٚيػٜ زض حٛظٜٞب  ؾبظي ٔٛلٗيت آظٔبيف ٚ قجيٝآٔٛظقي، 

آٚضي، ّْٖٛ تزطثي، ظثبٖ ٚ ازثيبت فبضؾي  يبزٌيطي وبض ٚ فٗ

 ، ؾٛز رؿت.… ٚ

ٝ ٔفطٚيبت ث ٔٛاز ٚ ضؾب٘ٝ ٞب ثبيس ثب اتىب يبزٌيطي فؼبَ: انُ  -4/1/2/6

ي( ٚ اِمبييبزٌيطي ا٘فٗبِي، ٔىب٘يىي زض ثطاثط يبزٌيطي فٗبَ )

 َطاحي ٚ تِٛيس قٛز.

ثبيس ثٝ ٘حٛي  يبزٌيطيٞبي  ضؾب٘ٝ ٔٛاز ٚانُ پبيساضؾبظي:   -5/1/2/6

ٞب افعايف يبثس  ٖٕط ٔفيس آٖ ،وٝ ثٝ تسضيذ قٛ٘سَطاحي ٚ تِٛيس 

ضز س )ٔٛاٚ اظ حبِت يه ثبض ٔهطف ثٛزٖ ايٗ ٚؾبيُ ذبضد قٛ٘

 فطق ذٛاٞس وطز(. اؾتخٙب

اظ ٔحتٛاي  يبزٌيطيٞبي  ٔٛاز ٚ ضؾب٘ٝ :ؾٙريت ٚ اضتجبط انُ -6/1/2/6

 ثؿتٍي ٞب ثٝ ٔبٞيت ٔحتٛا آٖ  پصيط٘س ٚ لبِت اضائٝ ز تأحيط ٔيذٛ

تٙبؾت ٚ اُ٘ٗبف ٔيبٖ لبِت ضؾب٘ٝ ثب ٔحتٛا ثبيس  ،زاضز. اظ ايٗ ضٚ

 ٔتفبٚت تٛاٖ ثٝ َطاحي ْبٞطي ٔي ،. )ثطاي ٔخبَقٛزٔطاٖبت 

 وتبة آٔٛظـ زيٗ ٚ يب تبضيد ثب ٔحتٛاي ايٗ زضٚؼ اقبضٜ وطز(.

تٛرٝ ثٝ  ثبثبيس  يبزٌيطيٞبي  ٔٛاز ٚ ضؾب٘ٝ انُ رصاثيت: -7/1/2/6

ٞبي  ٚيػٌيَٛض  ضٖبيت انَٛ فٙي ٞٙطي ٚ ظثيبقٙبؾي ٚ ٕٞيٗ

َطاحي آٚضي  ي ٚ ٘كبٌٌضٖبيت ثطاٍ٘يعا٘ٙس ذهٛل ٔربَجبٖ ثٝ
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طي ٚ ضٚحي ٔٛرجبت ذؿتٍي ثه وٝاي  ثٝ ٌٛ٘ٝ ،قٛ٘س

فطاٞٓ ٘ىٙٙس، ثّىٝ  ضا (ٔتطثيبٖ ، ٔطثيبٖ ٚ)ّٕٔٗبٖ وٙٙسٌبٖ  اؾتفبزٜ

ٔٙسي اظ آٖ  ٔٛرت قٛق ٚ شٚق فطاٌيطاٖ ثٝ اؾتفبزٜ ٚ ثٟطٜ

 ٌطز٘س.

ٞب ثبيس ثب تٛرٝ ثٝ  َطاحي ٔٛاز ٚ ضؾب٘ٝ :انُ چٙس ٔٙظٛضٜ ثٛزٖ -8/1/2/6

، ا٘ؿب٘ي ٚ فٙي ٚ ّْٖٛ تزطثيٖٓ اظ زضؾي ا  ٘بٔٝ٘يبظٞبي ٔتٙٛٔ ثط

ضيعاٖ زضؾي ثٝ ٚيػٜ زض  بٔٝأطٚظٜ ثط٘اي نٛضت ٌيطز.  حطفٝ

ٞبي ٖٕٛٔي ثٙب ثٝ زاليّي ٘ٓيط وبٞف تٗسز زضٚؼ  آٔٛظـ  زٚضٜ

ٔتٕبيُ ثٝ ؾبظٔب٘سٞي ٔحتٛاي  ،ٚ يىپبضچىي زض يبزٌيطي

٘س. ٔٛاز آٔٛظقي الظْ ا زض ٞٓ تٙيسٜ  ي زضؾي ثٝ قيٜٛٞب ثط٘بٔٝ

ٞب  اي َطاحي قٛ٘س وٝ ثتٛاٖ تب ؾط حس أىبٖ اظ آٖ ٌٛ٘ٝاؾت ثٝ 

 ثٝ نٛضت چٙس ٔٙٓٛضٜ اؾتفبزٜ وطز.

 ٞبي ٔهٙٛٔ، ثبيس زض وٙبض اؾتفبزٜ اظ ٔٛاز ٚ ضؾب٘ٝ :قَُٕٛ ان -9/1/2/6

َجيٗي  ٞبي ضؾب٘ٝٔٛاز ٚ ّٕٝ ٞب اظ ر ثٝ وبضثطز َيف ٔٛاز ٚ ضؾب٘ٝ

 إٞيت زازٜ قٛز.  ٘يع زض  فطايٙس تّٗيٓ ٚ تطثيت غيطٔهٙٛٔ يب

ٔٛاز،   ٌصاضي ٚ ٘ٓبضت زض حٛظٜ ؾيبؾت :انُ ٘ظبضت   -10/1/2/6

ٞب ٚ ٔطاوع يبزٌيطي يه تىّيف حبوٕيتي)زِٚتي( ثٛزٜ  ضؾب٘ٝ

لبثُ  احطثركي( ٚ تٛظيٕتِٛيس،  ،: تٛؾٗٝسؾبيط قئٖٛ )ٔب٘ٙ ِيٚ

 ٚاٌصاضي ٚ ثطٖٚ ؾپبضي اؾت. 

اؾتفبزٜ اظ ٔٛاز ؾبِٓ زض  :ثٟساقتياؾتفبزٜ اظ ٔٛاز ؾبِٓ ٚ  انُ  -11/1/2/6

ٞبي آٔٛظقي وٝ ثٝ ِحبِ  ثبظي ٞب ٚ اؾجبة ؾبذت ضؾب٘ٝ

يه يطٚضت اؾت  ثبقس، ٘ساقتٝ ٔتطثيبٖثٟساقتي، ذُطي ثطاي 

 ٚ الظْ اؾت وٝ ٔٛضز تٛرٝ ؾبظ٘سٌبٖ ايٗ ٚؾبيُ لطاض ٌيطز.

ٔسضؾٝ ثٝ ٔحهٛالت  تزٟيع اػتساَ زض تزٟيع ٔساضؼ: انُ -12/1/2/6

ٞبي  ٔٛاز ٚ ضؾب٘ٝ نطفبً زض ٔهطف افطاٌ بٚضا٘ٝ زض حس اقجبٔ ٚفّٙ

ىط )تف٘جبيس ْطفيت اثسأ ٚ ذالليت  ،ٍطاٖتِٛيس قسٜ تٛؾٍ زي

٘ٓبْ آٔٛظـ  اِكٗبٔ لطاض زٞس. بٚضي( زض ؾُح ٔسضؾٝ ضا تحتفّٙ

ثبيس ٔساضؼ ضا ثٝ آٖ  ٞبي ٚاثؿتٝ ثٝ آٖ، ٔي ٚ پطٚضـ ٚ ؾبظٔبٖ

، ٔتطثيبٖٞب اظ اذتيبض  آٖ  تٟيٝ ٞبي آٔٛظقي وٝ زؾتٝ اظ ضؾب٘ٝ

  .ٞب ٚ يب ّٔٗٓ ذبضد اؾت، تزٟيع ٕ٘بيس ذب٘ٛازٜ

 يبزٌيطيزض ا٘تمبَ ثؿيبضي اظ ٔفبٞيٓ  التهبزي:  نطفٝ انُ -13/1/2/6

ٌيطي وطز. اظ  تٛاٖ اظ ٚؾبيُ اضظاٖ، ؾبزٜ ٚ زض زؾتطؼ ثٟطٜ ٔي

ٔٛاز   ٘ٝ ثب ويفيت ثبال ثٝ ز٘جبَ تٟيٝؾٛي زيٍط ٘جبيس ثٝ اؾٓ ضؾب

ٞب  ٌيطي اظ ٔٛاز ٚ ضؾب٘ٝ ِٛوؽ ٚ ٌطاٖ ثطاي ٔساضؼ ثٛز. زض ثٟطٜ
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ثبيس ثٝ لسضت ذطيس ٔساضؼ ٚ ربٔٗٝ تٛرٝ وطز. يه آٔٛظـ ٚ 

ٞبي  وٝ زض ا٘تمبَ پيبْ قٛز ثٝ ٘ٓبٔي ٌفتٝ ٕ٘ي پطٚضـ ٔٛفك اِعأبً

 .ثٝ وبض ثطزٚؾبيُ ٌطاٖ ليٕت  يبزٌيطي

تٛرٝ ثٝ ٘ٛآٚضي زض َطاحي ٔٛاز ٚ  ذالليت ٚ ٘ٛآٚضي: انُ  -14/1/2/6

افعايس ٚ  ٞبي يبزٌيطي ثط حالٚت ٚ احطثركي يبزٌيطي ٔي ضؾب٘ٝ

 وٙس آٔٛظاٖ وٕه ٔي زا٘ف ٘ٓطثٝ رصاثيت ٔحتٛا زض 

 ّا سياست – 2/2/6 

 ٘يُتٛإ٘ٙس ؾبظي ٔسضؾٝ ثطاي ايفبي ٘مف انّي ٚ ٔحٛضي زض  -1/2/2/6

ٚ  ٔطاوع ،ٞب ضؾب٘ٝٚ ثطزاضي  اظ ٔٛاز  زض تِٛيس ٚ ثٟطٜ ثٝ ٚيٕ ُّٔٛة

 ؛يبزٌيطي ٔٙبثٕ ٔتٙٛٔ

ٚ  ، ٔطاوعٞب ِٛيس ٔٛاز ٚ ضؾب٘ٝتٗييٗ اؾتب٘ساضزٞبي ّٔي زض ت -2/2/2/6

حؿٗ ارطاي آٖ تٛؾٍ ٚظاضت آٔٛظـ ٔٙبثٕ يبزٌيطي ٚ ٘ٓبضت ثط 

 ؛ٚ پطٚضـ

ٚ ، ٔطثيبٖ، ٔتطثيبٖ ظٔيٙٝ ؾبظي ثطاي ٔكبضوت ؾطاؾطي ّٕٔٗبٖ -3/2/2/6

ٚ  زض تِٛيس، تىٕيُ نالح شي ٖاللٝ ٚ شي ٞبي افطاز ٚ تكىُ

ؾيبؾت   ٚ تٛؾٗٝ ٞبي ٔتٙٛٔ يبزٌيطي ٔٛاز، ٔٙبثٕ ٚ ٔحيٍ ؾبظي غٙي

 ؛چٙس تأِيفي

زض   ٚ ٔطثيبٖ تزبضة ّٕٔٗبٖ  ثؿتطؾبظي ثطاي ثؿٍ ٚ تٛؾٗٝ -4/2/2/6

 ٚ يبزٌيطي؛ يبززٞييبثي ٔٛاز ٚ ٔٙبثٕ  َطاحي، ؾبذت ٚ اضظـ

پػٚٞٙسٜ ثط  ٚ ٔطثيبٖ ّٕٔٗبٖ ٖٕيك ٔيبٖ ٔساضؼ،ثطلطاضي پيٛ٘س  -5/2/2/6

اؾبؼ ٖالئك ٔكتطن ٚ تجبزَ تزبضة ٚ أىب٘بت زض ٔٛاز ٚ ٔٙبثٕ 

 ؛يبزٌيطي

يبزٌيطي ذبضد اظ  ٔٙبثٕ ٚ تٛؾٗٝ ٚ تمٛيت ٔطاوع ثطزاضي، ثٟطٜ -6/2/2/6

 ؛ٔحّي(  ٚيػٜ ربٔٗٝ ) ثٝٔسضؾٝ 

ثيٗ ٔساضؼ ؾطاؾط  ٔٛاز ٚ ٔٙبثٕ ثط اؾبؼ انُ ٖساِتتٛظيٕ  -7/2/2/6

 ٞب؛ ٞبي آٖ ْطفيت ٞب ٚ تٛإ٘ٙسيٚ ٔتٙبؾت ثب  وكٛض

ٚ ٔٙبثٕ  ، ٔطاوعٞب ٔسيطيت ٔٛاز، ضؾب٘ٝ  ا٘ساظي ؾبٔب٘ٝ ضاٜ  -8/2/2/6

  كٛض ثٝ ٔٙٓٛض ضنس ٔيعاٖ اؾتفبزٜيبزٌيطي زض ؾُح اؾتبٖ ٚ و

، تجبزَ تزبضة ٚ اثتىبضات ٚ ٔٙبثٕ ٞب ٔساضؼ اظ ٔٛاز ٚ ضؾب٘ٝ

حمٛق ٘بقي اظ اثتىبضات  حجتٔساضؼ ٚ ٔٙبَك آٔٛظقي ثب يىسيٍط، 

ؾٙزف احطثركي ٔٛاز ٚ  ،يبثي اضظـ٘يبظؾٙزي ٚ ىيت ٔٗٙٛي(، ِ)ٔب

يبزٌيطي زض ؾُح ٔسضؾٝ، ُٔٙمٝ ٚ ٔٙبثٕ ٔٙبثٕ ٚ تأؾيؽ ٔطاوع 

 اؾتبٖ.
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 ميشان اختيارات ي كاَص تمزكش: -3/6

طوع ثٝ ضيعي زضؾي ٔتٕ زضؾي ّٔي، حطوت اظ ٘ٓبْ ثط٘بٔٝ  ثط٘بٔٝ - 1/3/6

ٔطاحُ ضا ثب حفّ ٔهبِح ّٔي ٚ ثب   ؾٕت وبٞف تٕطوع زض ٕٞٝ

 زٞس؛ ٚ تسضيزي ٔٛضز تأويس لطاض ٔيضٚقي ُٕٔئٗ 

اي ُٖٕ قٛز وٝ  زض حطوت ثٝ ؾٕت وبٞف تٕطوع ثبيس ثٝ ٌٛ٘ٝ - 2/3/6

زيٙي ٚ تٕبٔيت ٚحست ّٔي، ا٘ؿزبْ اؾالٔي، ٞٛيت ايطا٘ي ٚ 

اضيي ٚ اؾتمالَ وكٛض ٔحفِٛ ٔب٘سٜ ٚ زچبض ذسقٝ ٚ آؾيت 

 ٘كٛز؛

ٞبي زضؾي اظ َطاحي  اظ ْطفيت وُ ثط٘بٔٝ زضنس 20حساوخط تب  - 3/3/6

ٞبي آٔٛظقي ثٝ نٛضت وّي يب  ٘ٝٞب ٚ ٔٛاز ٚ ضؾب ثط٘بٔٝ ٚ تِٛيس 

 قٛز؛ ٞب ٚاٌصاض ٔي رعئي ثٝ اؾتبٖ

ثطاي ا٘زبْ َطاحي ايٗ ثرف، اظ  ٞب آٔٛظـ ٚ پطٚضـ اؾتبٖ - 4/3/6

 ٔٙبَك ٚ ٔساضؼ اؾتفبزٜ ذٛاٞس وطز؛ٔكبضوت 

ٞب پؽ اظ ثطضؾي أىب٘بت ٚ قطايٍ  ٚاٌصاضي اذتيبضات ثٝ اؾتبٖ - 5/3/6

اثٗبز آٖ تٛؾٍ ٞبي زاَّٚت ٚ تأييس ٔيعاٖ  ٚاٌصاضي ٚ  اؾتبٖ

ٛضاي ٕٞبٍٞٙي زضؾي ّٔي ثٝ تهٛيت ق  ٔطوع پبيف ثط٘بٔٝ

 ضؾس؛ ّٖٕي ؾبظٔبٖ ٔي

حٕبيت ٚ ٔؿبٖست ثطاي زضؾي ّٔي، يٕٗ   ٔطوع پبيف ثط٘بٔٝ - 6/3/6

ٞبي  ٔرتّف، ثب  ٞب اظ ضاٜ ٞبي وبضقٙبؾي اؾتبٖ ٕٙسيتٛا٘ مبءاضت

يبثي ٔؿتٕط، ٘تبيذ ٚاٌصاضي ضا ٔٛضز تحّيُ  ٘ٓبضت ٚ اضظـ

َطيك قٛضاي ٕٞبٍٞٙي ّٖٕي  زٞس ٚ ٖٙساِّعْٚ اظ لطاض ٔي

ضا وبٞف يب افعايف ذٛاٞس  قسٜ، اذتيبضات ٚاٌصاض ؾبظٔبٖ

 زاز؛

ؾبَ   سَٚ ظٔب٘ي اظ ِحبِ قطٚٔ ٚ ذبتٕٝچٍٍٛ٘ي تٙٓيٓ ر - 7/3/6

تٛرٝ ثٝ قطايٍ الّيٕي ٚ  تحهيّي ٚ ٘يع ََٛ ٞط ضٚظ زضؾي ثب

 ؾبيط قطايٍ اذتهبني ٞط ُٔٙمٝ ٚ اؾتبٖ ثب حفّ ؾبٖبت

ظ اذتيبضات اؾتبٖ ٔطثَٛٝ اؾت.ا 2/2/3ٚ ثب ضٖبيت ثٙس  ٔهٛة،
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َطاحي  ضؾي ّٔي زض ضاؾتبي تحَٛ ثٙيبزيز  وٝ ثط٘بٔٝ  ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ

ي زض ٘ٓبْ آٔٛظقي ضا قبُٔ قسٜ اؾت، تغييط زض اثٗبز ٌؿتطزٜ ٚ ٚؾيٗ

ت قطايٍ ارطايي الظْ ثطاي ثبيس ٔتٙبؾت ثب ؾُح تغييطا ، ِصا ٔيقٛز ٔي

 .قٛزٞساف آٖ فطاٞٓ تحمك ا

 اصَل حاكن بز اجزا -1/7

ٞب،  ظ ٖعْ ّٔي ٚ حٕبيت ٚ پكتيجب٘ي تٕبٔي زؾتٍبٜثطذٛضزاضي ا -1/1/7

  ؛زضٖٚ ٚ ثيطٖٚ اظآٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٞب زض ٞب ، ؾبظٔبٖ ذب٘ٝ ٚظاضت

  ثيٙي وّيٝ ،  فطاٌيط ٚ ثّٙس ٔست ثطاي پيف ي ربٕٔا ثط٘بٔٝ  تٟيٝ -2/1/7

ٞبي ٔرتّف زض زضٖٚ ٚ ثيطٖٚ ٚظاضت  ٞبي ثرف السأبت ٚ فٗبِيت

 ؾٛ؛ ٞٓ اي ٕٞبًٞٙ ٚ ٌٛ٘ٝ پطٚضـ ثٝ آٔٛظـ ٚ

التًبئبت ارطايي زض ؾُٛح عزٌي ٚ تٛرٝ ثٝ  پطٞيع اظ قتبث -3/1/7

  ؛ٔرتّف

زض  -ٔزطيبٖ  تمٛيت احؿبؼ تّٗك ٚ ٔكبضوت وّيٝايزبز  -4/1/7

  ثٝ اٞساف ٚ اؾتب٘ساضزٞبي ثط٘بٔٝيبثي  زض زؾت - ؾُٛح ٔرتّف

 ؛زضؾي ّٔي

ٞبي  اي ثّٙس ٔست اؾتب٘ساضز ثطاي ٌطٜٚ ضقس حطفٝ  تساضن ثط٘بٔٝ -5/1/7

  ؛زضٌيط زض ؾُٛح ٔرتّف

ّف ثطاي وٕه ثٝ ىبضٞبي ٔرتٞٞبي ٔتٙٛٔ ٚ ضا فطنتايزبز  -6/1/7

زضؾي   ح ّٖٕىطز ٔساضؼ زض ارطاي ثط٘بٔٝؾُ ٔزطيبٖ رٟت اضتمبء

 ؛ّٔي

اضظيبثي ٔؿتٕط فطايٙس ارطاي ثط٘بٔٝ زضؾي ّٔي اظ ؾٛي ؾتبز ارطا  -7/1/7

ٌيطي ٚ السأبت ٔٙبؾت زض  ٚ ٔطاوع ٔؿتمُ ٚ ضؾٕي ٚ تهٕيٓ

  .ؾُٛح ٔرتّف

 تطكيالت  -2/7

 ٞب  اؾتبٖ – 1/2/7

ٞبي  ٘ٛآٚضي  ضٌيطي وبضقٙبؾبٖ ٔٙبؾت زض ظٔيٙٝوب ثيٙي ٚ ثٝ پيف -1/1/2/7

ٞبي  ضيعي زضؾي زض ؾُح ٔٗبٚ٘ت پػٚٞف ٚ ثط٘بٔٝ آٔٛظقي،

  ؾبٔب٘سٞي ثرف غيط ٔتٕطوع ثط٘بٔٝٞب ثطاي ٞسايت ٚ  پػٚٞكي اؾتبٖ

 ؛زضؾيٞبي  ٞب ٚ ٔطالجت اظ حٌؿٗ ارطاي ثط٘بٔٝ ضؾب٘ٝ ٚ زضؾي ٚ ٔٛا ز
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ضيعي  ٞبي آٔٛظقي ثب ثرف ثط٘بٔٝ ٚ ٕٞبٍٞٙي ٌطٜٚ  ٕٞىبضي -2/1/2/7

 ضيعي ٚ تِٛيس؛ ت ّٕٔٗبٖ زض ثط٘بٔٝزضؾي اؾتبٖ زض رٟت ٔكبضو

 ضيعي آٔٛظقي ؾبظٔبٖ پػٚٞف ٚ ثط٘بٔٝ -2/2/7

 ؾُح ٔٗبٚ٘ت زض« ضيعي زضؾي ثط٘بٔٝ» ثركي ثطاي پػٚٞف ٚايزبز  -1/2/2/7

 آٔٛظقي ثب ضؾبِت ا٘زبْ ُٔبِٗبت، ضيعي ؾبظٔبٖ پػٚٞف ٚ ثط٘بٔٝ

ي ٔطوع»ضيعي زضؾي ٚ ايزبز  َطاحي ٚ ٞسايت زض ثط٘بٔٝ ٞب، پػٚٞف

ضيعي  ُٔبِٗبت ٚ ثط٘بٔٝ ي ثطائطوع»ٚ « زضؾي ّٔي  ثط٘بٔٝ پبيف ثطاي

 ؛«ٞبي آٔٛظقي ٔٛاز ٚ ضؾب٘ٝ يبثي اضظـثرف ٘ٓبضت ٚ » ٚ « زضؾي

ٔؿتمُ اظ زض ؾبظٔبٖ، « ٞب تِٛيس ٔٛاز ٚ ضؾب٘ٝ»ي ثطاي ثركايزبز  -2/2/2/7

وبضٌيطي  سٞي ٚ ثٝثٝ ٔٙٓٛض ؾبٔب٘ضيعي زضؾي  ٔٗبٚ٘ت ثط٘بٔٝ

ٚاٌصاضي تِٛيس   رٟت تٛؾٗٝ ٞبي ّٖٕي ٚ آٔٛظقي وكٛض زض ْطفيت

 ٞب يب الساْ زض ثرف تِٛيس ٔتٕطوع. ٔٛاز ٚ ضؾب٘ٝ

 هزاحل اجزا: -3/7

ؾبَ ثٝ قطح ظيط ا٘زبْ  11ٚ َي  ٔطحّٝؾٝ  زضؾي ّٔي زض  ارطاي ثط٘بٔٝ

 ٌيطز: ٔي
 : 1  ٔطحّٝ  -1/3/7

تطيٗ السأبت زض  ا٘زبٔس ٚ ٟٔٓ حساوخط ؾٝ ؾبَ ثٝ ََٛ ٔي ٔطحّٝايٗ 

 ََٛ ايٗ ٔست قبُٔ ٔٛاضز ظيط ذٛاٞس ثٛز:

زضؾي ّٔي ٔهٛة ثٝ ؾبظٔبٖ پػٚٞف ٚ   ثال٘ ثط٘بٔٝا -1/1/3/7

 ؛ضثٍ شيٞبي  ؾبيط ثرف ضيعي آٔٛظقي ٚ ثط٘بٔٝ

تكىيُ ؾتبز ارطايي ثب اذتيبضات وبفي زض ؾُح ّٔي ثب  -2/1/3/7

االذتيبض ٚظيط  ٚ ايزبز ؾتبزٞبي ٔكبثٝ زض  ٔمبْ تبْ ٔؿئِٛيت لبئٓ

ُٖٕ ٚ فطايٙس ٚ   ٚ ُٔٙمٝ ٚ تسٚيٗ ٚ تٗييٗ ثط٘بٔٝؾُح اؾتبٖ 

 ٞبي ٔٛضز٘يبظ؛ ضٚـ

ضيعاٖ  ط٘بٔٝتأٔيٗ ٔٙبثٕ ا٘ؿب٘ي ٚ ٔبِي زض ؾُح ّٔي )قبُٔ ث -3/1/3/7

ٌيطي، ٔترههبٖ ٞبي يبز زضؾي ثطاي ٞط يه اظ حٛظٜ

ضثٍ ضا  شي  ٘بيي الظْ ثٝ اثٗبز آٔٛظقي حٛظٜوٝ تٛا ٔٛيٖٛي

ثبقٙس، تطثيت ٘بْطاٖ ٚ ٔكبٚضاٖ آٔٛظقي وٝ تٛا٘بيي  زاقتٝ

ُٖٕ ضا زاضا   ّٕي اظ ٔسيطاٖ ٚ ّٕٔٗبٖ زض ٖطنٝپكتيجب٘ي ٖ

 ؛ثبقٙس

تكىيالت ؾبظٔبٖ پػٚٞف ٚ ثبظٍ٘طي زض ؾبذتبض ٚ  -4/1/3/7

 ٞب؛ ٞبي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ اؾتبٖ ظٔبٖضيعي زضؾي ٚ ؾب ثط٘بٔٝ
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زضؾي   ٞبي ثط٘بٔٝ ثركي ٚ تهٛيت ضإٞٙباٖتجبض ،تسٚيٗ -5/1/3/7

ٞبي آٖ ثطاي ٞط يه اظ  ٞبي يبزٌيطي ٚ تٗييٗ قبذم حٛظٜ

 ؛ؾُٛح

 زثؿتب٘ي؛ پيف  زضنس ٔتطثيبٖ زٚضٜ 5ثطاي   ارطاي ثط٘بٔٝ -6/1/3/7

ٞبي آٔٛظقي ثطاي  ٞب ٚ زٚضٜ ٞب، ٕٞبيف ثطٌعاضي ٘كؿت -7/1/3/7

ا٘سضوبضاٖ ثطاؾبؼ  ٞبي ٔرتّف ٔربَجبٖ ٚ زؾت ٌطٜٚ

 ؛ٞبي آٔٛظقي ؾتبز  ارطا ضيعي ثط٘بٔٝ

ٞبي  ٞبي ٔٛضز٘يبظ ثطاي فٗبِيت تسٚيٗ زؾتٛضإُِٗ -8/1/3/7

ٞب، ٔٙبَك ٔساضؼ ٚ اؾتب٘ساضزٞبي  غيطٔتٕطوع تٛؾٍ اؾتبٖ

 ؛اضظيبثي آٖ

ط ٞبي ٔٛضز٘يبظ ث ز ٚ ضؾب٘ٝآٔٛظقي ٚ ٔٛا  َطاحي ؾبذتبض ثؿتٝ -9/1/3/7

 زضؾي ّٔي؛  اؾبؼ اِعأبت ثط٘بٔٝ

اي ٔٛضز ٘يبظ ثط٘بٔٝ ثطاي  تسٚيٗ اؾتب٘ساضزٞبي حطفٝ -10/1/3/7

اي آ٘بٖ ٚ  ٞبي ٔرتّف ٚ تسٚيٗ ثط٘بٔٝ ثطاي ضقس حطفٝ ٌطٜٚ

ٞبي  ٞبي آٔٛظقي الظْ ثطاي ٌطٜٚ تِٛيس ٔٛاز ٚ ضؾب٘ٝ

 ؛ٔرتّف ٔربَجبٖ

٘يبظ اٖتجبضثركي ٚ ارطاي  ٞبي ٔٛضز تِٛيس ٔٛاز ٚ ضؾب٘ٝ -11/1/3/7

 .آظٔبيكي آٖ
 : 2  ٔطحّٝ  -2/3/7

 زثؿتب٘ي ٚ آغبظ ارطاي ثط٘بٔٝ زض  پيف  زٚضٜثط٘بٔٝ زض   تٛؾٗٝ، ٔطحّٝايٗ  

  زٚضٜ َ، زْٚ ٚ ؾْٛٞبي اّٚ زض پبيٝ ٘يعاثتسايي ٚ  ٚ ؾْٛ َ ٚ زْٚاّٚ  پبيٝ

 5 ٔطحٌّٝيطز. ََٛ ظٔبٖ ثطاي تىٕيُ ارطاي ايٗ  ثط ٔي ضا زض ضإٞٙبيي

ٔطاوع زضنس  30ي ثط٘بٔٝ زض ارطا ايٗ ٔطحّٝ، اَّٚ . زض ؾبَاؾتؾبَ 

ؾبَ اَٚ ؾبَ اَٚ زثؿتبٖ ٚ  زضنس 5 بثس ٚي تٛؾٗٝ ٔيزثؿتب٘ي  پيف

  ثط٘بٔٝ زض وّيٝ ،زض ؾبَ زْٚ ٌيط٘س. ظيط پٛقف ارطا لطاض ٔي ٕٙبييٞضا

 5ٚ ضإٞٙبيي ٚ ٞبي زْٚ زثؿتبٖ  پبيٝزضنس  30زثؿتب٘ي ٚ  ٔطاوع پيف

 ارطا تب ؾبَ پٙزٓ،پّىب٘ي   ثب تٛؾٗٝٞبي ؾْٛ ارطا ذٛاٞس قس  پبيٝ زضنس

ضإٞٙبيي، وبُٔ   يي ٚ زض زٚضٜاثتسا  ارطاي ثط٘بٔٝ زض ؾُح ٘رؿت زٚضٜ

 . قٛز ٔي

 قبُٔ ٔٛاضز ظيط ذٛاٞس ثٛز:ٔطحّٝ  السأبت ايٗ

ٔساضؼ ٔزطي ٚ تٗييٗ ٘ٛٔ  ثطضؾي ٚ ؾٙزف ْطفيت ٔٙبَك ٚ -1/2/3/7

 ارطايي وٝ ثبيس زض فطايٙس ّٖٕي ٚٞبي  ٞب ٚ پكتيجب٘ي حٕبيت

 ارطاي ثط٘بٔٝ ثٝ آ٘بٖ اضائٝ قٛز؛
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ٞبي ٘بْطاٖ آٔٛظقي، ٔسيطاٖ ٔساضؼ،  ؾٙزف ؾُح ٟٔبضت -2/2/3/7

ؾُح ٞبي آٔٛظقي زض  تسٚيٗ ٚ ارطاي ثط٘بٔٝٔطثيبٖ  ّٕٔٗبٖ ٚ 

 ؛ُٔٙمٝ ٚ ٔسضؾٝ

ؾٝ، ُٔٙمٝ ٚ اؾتبٖ ثٝ ٞبي ّٖٕي زض ؾُح ٔسض ثطٌعاضي ٘كؿت -3/2/3/7

َ تزطثيبت، قٙبؾبيي ٔؿبئُ ٚ ا٘ٗىبؼ آٖ ثٝ ؾُٛح ٔٙٓٛض تجبز

 ؛ثبالتط

ٞبي  ٞبي آٔٛظقي تٟيٝ قسٜ ثطاؾبؼ اضظيبثي ثبظٍ٘طي زض ثؿتٝ -4/2/3/7

 ؛ؾٝثٝ ُٖٕ آٔسٜ اظ ّٖٕىطز ّٕٔٗبٖ ٚ ٔسيطاٖ زض ؾُح ٔسض

اضظيبثي اظ ٔحهَٛ ثط٘بٔٝ زض ؾُح ٔسضؾٝ، ُٔٙمٝ، اؾتبٖ ٚ  -5/2/3/7

ٔٙٓٛض تٗييٗ ٔيعاٖ تحمك اٞساف ٚ ٘يبظٞبي ّٔي ثٝ ؾُح 

 ٞبي ّٖٕي ٚ ارطايي اظ ّٕٔٗبٖ ٚ ٔساضؼ آٔٛظقي، حٕبيت

ؾبظي ّٕٔٗبٖ ٚ  ٞبي آٔٛظقي ثطاي آٔبزٜ ثطٌعاضي زٚضٜ -6/2/3/7

زض  ثيٙي قسٜ ُٔبثك ظٔبٖ پيفؾٝ   ٔطحّٝٔسيطاٖ ٔزطي ثط٘بٔٝ زض 

 .1  ّٝٔطح

 : 3  ٔطحّٝ -3/3/7

بضْ ٚ پٙزٓ ٚ قكٓ ٞبي چٟ ارطاي ثط٘بٔٝ ثطاي پبيٝ ،زض ايٗ ٔطحّٝ 

 . السأبت ايٗ ٔطحّٝ قبُٔٔتٛؾُٝ تٛؾٗٝ ذٛاٞس يبفت  زثؿتبٖ ٚ زٚضٜ

 ٔٛاضز ظيط ذٛاٞس ثٛز:

٘ٛٔ ثطضؾي ٚ ؾٙزف ْطفيت ٔٙبَك ٚ ٔساضؼ ٔزطي ٚ تٗييٗ  -1/3/3/7

 ارطايي وٝ ثبيس زض فطايٙس ٚ ٞبي ّٖٕي ٞب ٚ پكتيجب٘ي حٕبيت

 ارطاي ثط٘بٔٝ ثٝ آ٘بٖ اضائٝ قٛز؛

ٞبي ٘بْطاٖ آٔٛظقي، ٔسيطاٖ ٔساضؼ،  ؾٙزف ؾُح ٟٔبضت -2/3/3/7

ٞبي آٔٛظقي زض ؾُح ُٔٙمٝ ٚ  ّٕٔٗبٖ ٚ تسٚيٗ ٚ ارطاي ثط٘بٔٝ

 ؛ٔسضؾٝ

ُٔٙمٝ ٚ اؾتبٖ ثٝ  ؾٝ،ٞبي ّٖٕي زض ؾُح ٔسض ثطٌعاضي ٘كؿت -3/3/3/7

َ تزطثيبت، قٙبؾبيي ٔؿبئُ ٚ ا٘ٗىبؼ آٖ ثٝ ؾُٛح ٔٙٓٛض تجبز

 ؛ثبالتط

ٞبي  اؾبؼ اضظيبثي ٞبي آٔٛظقي تٟيٝ قسٜ ثط ثبظٍ٘طي زض ثؿتٝ -4/3/3/7

ثٝ ُٖٕ آٔسٜ اظ ّٖٕىطز ّٕٔٗبٖ ٚ ٔسيطاٖ زض ؾُح ٔسضؾٝ ٚ 

 ؛والؼ زضؼ
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ُٔٙمٝ، اؾتبٖ ٚ اضظيبثي اظ ٔحهَٛ ثط٘بٔٝ زض ؾُح ٔسضؾٝ،  -5/3/3/7

ؾُح ّٔي ثٝ ٔٙٓٛض تٗييٗ ٔيعاٖ تحمك اٞساف ٚ ٘يبظٞبي 

 ؛ٞبي ّٖٕي ٚ ارطايي اظ ّٕٔٗبٖ ٚ ٔساضؼ آٔٛظقي، حٕبيت

ٞبي ثيطٖٚ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ زض ؾُح ّٔي،  ٕٞبٍٞٙي ثب ثرف -6/3/3/7  

  حٛظٜٞب، ٔٙبَك ثٝ ٔٙٓٛض ٕٞبٍٞٙي ثب آٔٛظـ ٖبِي،  اؾتبٖ

اي زض ارطاي ثط٘بٔٝ ٚ ايزبز  حطفٝٞبي فٙي ٚ  اقتغبَ، آٔٛظـ

 اي وٝ أىبٖ اقتغبَ ثٝ وبض يب ازأٝ تحهيُ ثؿتطٞبي الظْ ثٝ ٌٛ٘ٝ

 .قٛزآٔٛظاٖ پؽ اظ فطاغت اظ تحهيُ فطاٞٓ  زا٘ف

 

 

  

 (1389در صًرت تصًيب ي ابالغ بزوامٍ در سال ) فزايىد سماوي اجزاي بزوامٍ درسي ملي
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 اجرا  مرحله

 

 سال تحصيلي

 

09-90 09-09 09-09 09-09 09-09 09-09 09-09 09-09 09-09 00-09 9999-9900 

                           1  مرحله

مقدمات كارشناسي و  توليد 

 ها ها و مواد و رسانه برنامه
           

 %33 %5   دبستان  پيش
اجراي 

 سراسري
      

 2  مرحله

 ل  سطح اوّ

 دبستان

1    5% 33% 
اجراي 

 سراسري
     

2     5% 33% 
اجراي 

 سراسري
    

3      5% 33% 
اجراي 

 سراسري
   

ل سطح اوّ

متوسطه 

 (راهنمايي)

1    5% 33% 
اجراي 

 سراسري
     

2     5% 33% 
اجراي 

 سراسري
    

3      5% 33% 
اجراي 

 سراسري
   

 3  مرحله

 سطح دوم

 دبستان

4       5% 33% 
اجراي 

 سراسري
  

5        5% 33% 
اجراي 

 سراسري
 

6         5% 33% 
اجراي 

 سراسري

 سطح دوم

 متوسطه

1       5% 33% 
اجراي 

 سراسري
  

2        5% 33% 
اجراي 

 سراسري
 

3         5% 33% 
اجراي 

 سراسري
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 درسي هلي   بزًاهِ يابي ارسش -8

 ٍ فزايٌذ اصالح آى
 

 گيزي سطَح تصوين -1/8

 يابي ارسشاصَل حاكن بز  -2/8

 يابي ارسشهزجع ٍ سهاى  -3/8
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زضؾي ّٔي، فطاٞٓ وطزٖ اَالٖبت تٛنيفي ٚ   ثط٘بٔٝ يبثي اضظـٞسف اظ 

ٌٛيي ٘ؿجت ثٝ ٔيعاٖ احطثركي ٚ  ٌيطي ٚ پبؾد لًبٚتي ثٝ ٔٙٓٛض زضن، تهٕيٓ

 تحمك اٞساف ٚ ٘تبيذ آقىبض ٚ پٟٙبٖ ٖٙبنط ثط٘بٔٝ ٚ فطاثط٘بٔٝ اؾت. 

اظ ؾبيط  يبثي اضظـٔساض ٚ  اظ اٞساف وّي، ٞسف يبثي اضظـاٍِٛي 

 ٌيطز. ي ٞسف آظاز نٛضت ٔيٞبي ثط٘بٔٝ ثطاؾبؼ اٍِٛ ثرف

 :گيزي سطَح تصوين-1/8

قٛضاي ٖبِي ا٘مالة   زضؾي ّٔي ثطٖٟسٜ  اظ پيبٔس ثط٘بٔٝ يبثي اضظـ -1/1/8

 اؾت؛ فطٍٞٙي

اظ ثطٚ٘ساز ثط٘بٔٝ تٛؾٍ قٛضاي ٖبِي آٔٛظـ ٚ  يبثي اضظـ -2/1/8

ٓبْ آٔٛظـ ٚ ٌصاض زض ؾُح ٘ پطٚضـ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔطرٕ ؾيبؾت

 پطٚضـ اؾت؛

ٞبي زضؾي ٞط يه  اظ فطايٙس ثط٘بٔٝ زضؾي ّٔي ٚ ثط٘بٔٝ يبثي اضظـ -3/1/8

زضؾي ّٔي ؾبظٔبٖ   ثط٘بٔٝ پبيف ٞبي يبزٌيطي تٛؾٍ ٔطوع اظ حٛظٜ

 ٌيطز؛ ضيعي آٔٛظقي نٛضت ٔي ثط٘بٔٝپػٚٞف ٚ 

اظ فطايٙس ارطاي ثط٘بٔٝ  يبثي اضظـذهٛل  ٌيطي زض تهٕيٓ -4/1/8

ٞب ثٝ  ٞبي ارطايي ٚ ا٘ٗىبؼ يبفتٝ ّٔي ثطاي انالح قيٜٛ يزضؾ

ٙي يب پبيب٘ي ٌيطي ثٝ نٛضت تكريهي، تىٛي ؾُٛح ثبالتط تهٕيٓ

 ف ارطايي زض ٘ٓبْ آٔٛظقي اؾت؛ؾُٛح ٔرتّ  ثطٖٟسٜ

 

 :يابي ارسشاصَل حاكن بز -2/8

ٚ  ٞب ثط٘بٔٝ زضؾي ّٔي ثبيس ٔتىي ثط ٔالن يبثي اضظـ -1/2/8

ٔيعاٖ تحمك اٞساف تفهيّي   وٙٙسٜ ٞبي ضٚقٗ ٚ ٔٙٗىؽ قبذم

 يبثي ثٝ اٞساف وّي ثبقس؛ ٚ  ؾُح زؾت

ٔتٛاظٖ ٚ  حمٛق اظ ثط٘بٔٝ زضؾي ّٔي ثبيس ثب ضٖبيت يبثي اضظـ -2/2/8

ض ؾُٛح ٔرتّف ا٘زبْ آٔٛظاٖ ٚ ٔزطيبٖ ثط٘بٔٝ ز ٔتٗبزَ زا٘ف

اي ٔزطيبٖ زض  ويفيت آٔٛظـ ٚ ضقس حطفٝ اضتمبء  قٛز ٚ ظٔيٙٝ

 ٔرتّف ضا فطاٞٓ ٕ٘بيس؛ؾُٛح 

بيس ٔيعاٖ اضظقٕٙسي، اظ ثط٘بٔٝ زضؾي ّٔي ث يبثي اضظـ -3/2/8

ٔسي، احطثركي ٚ لبثّيت تٕٗيٓ ثط٘بٔٝ زضؾي ّٔي ربٔٗيت، وبضا

  ٚ ًٔٗالت ارطايي آٖ ضا زض ؾُٛح ٔرتّف ّٔي، اؾتبٖ، ُٔٙمٝ

ٚ أىبٖ ثٟجٛز ثط٘بٔٝ  وطزٜٔٙٗىؽ  ٚ ٔسضؾٝ، ثٝ نٛضت ٔٙهفب٘ٝ

 ّىطز ٘ٓبْ آٔٛظقي ضا فطاٞٓ ٕ٘بيس؛زضؾي ٚ تٗبِي ٖٕ

اظ ثط٘بٔٝ زضؾي ّٔي ثبيس ثب تساضن زيسٖ اَالٖبت  يبثي اضظـ -4/2/8

٘فٕ ٚ  ٔٗتجط، ٔفيس ٚ ثٝ ٔٛلٕ أىبٖ ٔكبضوت تٕبٔي افطاز شي

 فطاٞٓ ٕ٘بيس؛ يبثي اضظـضثٍ ضا زض فطايٙس  شي

اظ ثط٘بٔٝ زضؾي ّٔي ثبيس فطايٙسي ٔؿتٕط ٚ پٛيب زض  بثيي اضظـ -5/2/8

٘ٓط ٌطفتٝ قٛز ٚ زض ازٚاض ظٔب٘ي تٗييٗ قسٜ ا٘ٛاٖي اظ اَالٖبت 



 

 
 

040 

ٞبي وٕي ٚ  ثيٙي ٘كسٜ ضا ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ثيٙي قسٜ ٚ يب پيف پيف

 آٚضي ٕ٘بيس. ويفي رٕٕ

 :يابي ارسشهزجع ٍ سهاى  -3/8

ٔطوع ّٔي ؾٙزف آٔٛظـ   اظ ثط٘بٔٝ زضؾي ّٔي ثطٖٟسٜ يبثي اضظـ -1/3/8

ثب  ٚ وبضثؿت ٘تبيذ آٖ  يبثي اضظـاؾت. ٔطرٕ تهٛيت َطح 

قٛضاي   ضيعي آٔٛظقي ثط ٖٟسٜ ف ٚ ثط٘بٔٝپيكٟٙبز ؾبظٔبٖ پػٚٞ

 اؾت؛ٖبِي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ 

اظ ثط٘بٔٝ زضؾي ّٔي زض ؾُح ٔحهَٛ ثطاؾبؼ  يبثي اضظـ -2/3/8

ٞبي يبزٌيطي زض اضزيجٟكت ٔبٜ ٞط  اؾتب٘ساضزٞب زض ٞط يه اظ حٛظٜ

ؾبَ ٚ ثٝ ٔٙٓٛض اضظيبثي ٔؿتٕط اظ ٘تبيذ ارطاي ثط٘بٔٝ )زض ؾُح 

قٛز.  ٔسضؾٝ، ُٔٙمٝ، اؾتبٖ، ّٔي( زض ٔطاحُ چٟبضٌب٘ٝ ا٘زبْ ٔي

ضٜ آٔٛظـ ٖٕٛٔي ٚ اظ ثطٚ٘ساز ثط٘بٔٝ زض پبيبٖ زٚ يبثي اضظـ

 قٛز؛ ؾُٝ اَٚ ٚ زْٚ( ا٘زبْ ٔئتٛؾُٝ )پبيبٖ ٔتٛ

اِتحهيالٖ ثٝ ربٔٗٝ ٚ  اظ پيبٔس ثط٘بٔٝ پؽ اظ ٚضٚز فبض٘ يبثي اضظـ  -3/3/8

 قٛز؛ ؾبَ ا٘زبْ ٔي 4تب  3ظ ٌصقت اقتغبَ ثٝ وبض آ٘بٖ پؽ ا

ُٖٕ  يبثي ثٝ زضؾي ّٔي ثطاؾبؼ ٘تبيذ اضظـ  ثبظٍ٘طي زض ثط٘بٔٝ -4/3/8

ثب پيكٟٙبز ؾبظٔبٖ پػٚٞف ٚ  ؾبِٝ 10سٜ زض فٛانُ ظٔب٘ي آٔ

ضيعي آٔٛظقي ٚ ثب تهٛيت قٛضاي ٖبِي آٔٛظـ ٚ  ثط٘بٔٝ

 ا٘زبْ ذٛاٞس قس.پطٚضـ 
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 درسي هلّي  بزًاهِ  ٍاصُ ًاهِ

ٔٙٓٛض اظ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ آٔٛظـ ٖٕٛٔي ٚ .آٔٛظـ ٚ پطٚضـ: 1

ضؾٕي اؾت وٝ زض ْٖٕٛ وكٛضٞب ثٝ زٚضٜ ٞبي تحهيّي اثتسايي، زٚضٜ 

َ ٔتٛؾُٝ )زٚضٜ ضإٞٙبيي(، ٚ زٚضٜ زْٚ ٔتٛؾُٝ تمؿيٓ ٔي قٛز. زض اّٚ

يٛ٘ؿىٛ ايٗ ٘ٛٔ َجمٝ ثٙسي اؾتب٘ساضز ثيٗ إِّّي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ 

آٔٛظـ ضا قبُٔ ٔي قٛز. )َطح تسٚيٗ ؾٙس  3ٚ 1،2آٔٛظـ ؾُٛح 

 .(1386ّٔي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ، 

ٖجبضت اؾت اظ ٖ٘ٛي فطايٙس آٔٛظقي وٝ زض آٖ آٔٛظـ اظ ضاٜ زٚض : .2

تط آٔٛظـ اظ َطيك يبززٞٙسٜ ٘ؿجت ثٝ فطز يبزٌيط٘سٜ، فبض٘  تٕبٔي يب ثيف

سيٗ ًٕٖٔٛ وٝ تٕبٔي يب ثركي اظ ٌيطز، ث اظ ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ا٘زبْ ٔي

ٔهٖٙٛي، ذٛاٜ   يبزٌيط٘سٌبٖ اظ َطيك يه ضؾب٘ٝٚ  ّٕٔٗبٖاضتجبٌ ثيٗ 

پصيطز. تىبُٔ تبضيري آٔٛظـ اظ  اِىتطٚ٘يه، ٚ يب چبپي نٛضت ٔي

ٞب ثب قىُ  زض چٟبض ٔطحّٝ ضٚي زازٜ اؾت، وٝ ٞط يه اظ آٖ ،ضاٜ زٚض

 قسٜ اؾت.تطيٗ قىُ اضتجبَبت ٔكتك  ؾبظٔب٘ي ذٛز اظ انّي

 ٓزض پبيبٖ لطٖ ايٗ ٘ٛٔ ؾيؿتٓ  اي: ٞبي ٔىبتجٝ ؾيؿت

تطيٗ قىُ  ٘ٛظزٞٓ ضيكٝ زاض٘س، ٚ ٞٙٛظ پط اؾتفبزٜ

تط تٛؾٗٝ يبفتٝ  آٔٛظـ اظ ضاٜ زٚض زض وكٛضٞبي وٓ

ثبقٙس، ثط اؾبؼ يه ضإٞٙبي ُٔبِٗٝ ٚ زض لبِت ٔتٙي  ٔي

چٖٛ ٘ٛاض وبؾت  ٕٞطاٜ ثب ارعاي قٙيساضي ٚ زيساضي ٞٓ

ٞب ٚ  اي اظ َطيك ٘بٔٝ ٚ اؾاليس، تٗبُٔ زض ضٚـ ٔىبتجٝ

اظ َطيك  ٚزيٍط اؾٙبز ٘ٛقتبضي ٚ چبپي تٟيٝ قسٜ اؾت 

 قٛ٘س. ٞبي پؿتي فطؾتبزٜ ٔي ؾيؿتٓ

 ٓٞبي  بٚضياظ فّٙ ٞبي آٔٛظقي ضازيٛ ٚ تّٛيعيٛ٘ي: ؾيؿت

ظٔيٙي، ٞبي  ٌيط٘س، اظ ؾيؿتٓ ٛٔ، ثٟطٜ ٔيا٘تمبِي ٔتٙ

ٞبي  اي ٚ ضازيٛ ٚ تّٛيعيٖٛ وبثّي تب ؾرٙطا٘ي ٔبٞٛاضٜ

ٞبي ٔٙفطز ؾبوٗ  ض يبزٌيط٘سٜظ٘سٜ ٚ حجت قسٜ زض اذتيب

ٞبي زضؼ  ٞب زض والؼ ٞبيي اظ يبزٌيط٘سٜ زض ذب٘ٝ ٚ ٌطٜٚ

اي اظ حٕبيت  ٝ ٕٔىٗ اؾت ٌٛ٘ٝربيي و  -زٚضزؾت 

ٞب،  لطاض ٌيط٘س. ثطذي ؾيؿتٓ -ضٚ فطاٞٓ آيسضٚزض



 

 
 

1 

ب ٞبي ٔحسٚز ضازيٛيي يب تجبزَ ٘ٓط ٚيسيٛيي ضا ث ضاثُٝ

 اضائٝ زٞٙس.وب٘ٛ٘ي   قرم ٔطثي يب ٕٔتحٗ زض يه ٘مُٝ

 ٓٔتٖٛ ٘ٛقتبضي، ضازيٛ،  اي قبُٔ: ٞبي چٙس ضؾب٘ٝ ؾيؿت

اي حٕبيت  ٌٛ٘ٝ ،اي ٚ ثٝ َٛض َٕٔٗٛ ٚيسيٛ، ٔٛاز ضايب٘ٝ

ٞب  قٛز وٝ ٞٓ ثٝ افطاز ٚ ٞٓ ثٝ ٌطٜٚ ٔي ّٔٗٓضٚزضضٚ اظ 

چٝ اظ  وٝ ٖجبضت اؾت اظ آٖ قٛز. زض ايٗ ضٚيىطز ٔٙتمُ ٔي

زيٍط  ،قٛز، آٔٛظـ ٞبي ثبظ ثٝ وبض ٌطفتٝ ٔي ؾٛي زا٘كٍبٜ

ٞبيي اظ ٔترههبٖ اؾت،  وبض يه فطز ٘يؿت، ثّىٝ وبض تيٓ

اي، ٔترههبٖ اَالٖبتي،  زض ايٗ ؾيؿتٓ ٔترههبٖ ضؾب٘ٝ

ٞب  ٔترههبٖ َطاحي آٔٛظقي، ٚ ٔترههبٖ يبزٌيطي ثط٘بٔٝ

ٕٗٛالً وٝ ٔ ٞب ثيٗ قٕبض ثباليي اظ يبزٌيط٘سٜثطاي اٖعاْ 

 قٛ٘س. ٘س، آٔبزٜ ٔيا زضؾطتبؾط وكٛض پطاوٙسٜ

 ٓاي  ٔٛاز چٙس ضؾب٘ٝ ٞب ايٗ ٘ٛٔ ؾيؿتٓزض  ٞبي ايٙتط٘تي: ؾيؿت

اي( زض قىُ  )٘ٛقتبضي، قٙيساضي، ٚيسيٛيي ٚ ضايب٘ٝ

ٕٞطاٜ ثب زؾتطؾي ثٝ  –ٞب  اِىتطٚ٘يىي اظ َطيك ضايب٘ٝ

ٞبي اِىتطٚ٘يىي ثٝ افطاز ٔٙتمُ  ٞبي زازٜ ٚ وتبثرب٘ٝ پبيٍبٜ

آٔٛظ ثب  ، زا٘فآٔٛظ زا٘ف ثبقٛ٘س ٚ تٗبُٔ ثيٗ ّٔٗٓ  ٔي

قٕبض  قٕبض ثب ثي قٕبض ٚ ثي آٔٛظ، فطز ثب فطز، فطز ثب ثي زا٘ف

ضا ثٝ نٛضت ٞٓ ظٔبٖ يب غيط ٞٓ ظٔبٖ، اظ َطيك پؿت 

اي ٚ تبثّٛي اٖال٘بت ٚ  ٞبي ضايب٘ٝ اِىتطٚ٘يىي، وٙفطا٘ؽ

ؾبظ٘س. )يبزٌيطي ثبظ ٚ اظ ضاٜ زٚض،  ٔب٘ٙس آٖ ٔيؿط ٔي

 (ٟٔطپٛيبيٛ٘ؿىٛ، تطرٕٝ ٖجبؼ 

ايٗ اثٗبز قبُٔ ٔٛاضز ظيط . اثؼبز ويفيت ثركي ثٝ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ: 3

 اؾت:

ّٔٗٓ ٚ وبضوٙبٖ  (3، ٌيطيز( ٔحيٍ يب2 ،ي ظيطثٙبييٖٛأُ ٔبزّ (1

 ،   ( آٔبزٜ ؾبظي ٚ آٔبزٌي ثط٘بٔٝ زضؾي ٚ ٔٛاز آٔٛظقي4 ،ٔسضؾٝ

، يبثي اضظـ( 7 ،( ظٔبٖ تسضيؽ6 ،( فطايٙس يبززٞي ٚ يبزٌيطي5

( ٔكبضوت ٚ حٕبيت ذب٘ٛازٜ ٚ ربٔٗٝ ٚ 8 ،ضتثبظضؾي ٚ ٘ٓب

 ربٔٗٝ اظ ثط٘بٔٝ زضؾي اؾت.

ايٗ اثٗبز قبُٔ ٘يبظؾٙزي، َطاحي،  ضيعي زضؾي: . اثؼبز ٘ظبْ ثط٘ب4ٝٔ

 اؾت. يبثي اضظـتسٚيٗ، ارطا ٚ 

 ُٔبِٗبتي وٝ ثٝ ثطضؾي ٚ قٙبؾبيي اثٗبز   ٘يبظؾٙزي فٗبِيت

ّّي(، اي، ٔ ٔتٙٛٔ ٘يبظ فطزي، ارتٕبٖي )ٔحّي، ُٔٙمٝ

٘يبظٞبي فطأّّي ٚ ٘يبظٞبي ّٖٕي فطز ثٝ ٔٙٓٛض اُ٘جبق ثب 

ٞبي حبَ ٚ  ربٔٗٝ، ضقس فطزي ٚ ثطذٛضز ٖبلال٘ٝ ثب چبِف

 پطزاظز. آيٙسٜ ٚ تٗبِي ٔٗٙٛي فطز ٚ ربٔٗٝ ٔي
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 ٖٝبْ َطح يب ٞبي  ٘بْط ثٝ ٚيػٌي ،٘رؿت  َطاحي زض زضر

زيسٌبٜ يب ذبؾتٍبٜ زضؾي اؾت وٝ   ٘مكٝ حبوٓ ثط ثط٘بٔٝ

 زْٚ ثب اتىب  س ٚ زض زضرٕٝ٘بي زضؾي ضا تجييٗ ٔي  ضظقي ثط٘بٔٝا

ٔب٘ٙس ٘ٛٔ  يثٝ چٙيٗ پبيٍبٞي ثطاي ٖٙبنط ثط٘بٔٝ زضؾ

اٞساف، ا٘تربة ٔحتٛا، ؾبظٔب٘سٞي ٔحتٛا، ضاٞجطزٞبي 

ٞبي يبزٌيطي، ؾٙزف ٚ  ٞب ٚ فٗبِيت تسضيؽ، فطنت

پيكطفت تحهيّي، ظٔبٖ تسضيؽ ٚ ٔٛاز آٔٛظقي تٗييٗ 

 ٕبيس.٘ تىّيف ٔي

  ٝٔتسٚيٗ، فٗبِيتي اؾت وٝ ٘بْط ثٝ فطايٙس ؾبذت ٚ تِٛيس ثط٘ب

  ٔب٘ٙس تِٛيس ٔحتٛاي ثط٘بٔٝزضؾي اؾت ٚ قبُٔ اثٗبزي 

ٞبي زضؾي، ٔتٕطوع ٚ ٘يٕٝ  ارعاي آٖ، ثط٘بٔٝ زضؾي،

  ٞبي تسٚيٗ وٙٙسٜ ف ٚ تطويت ٌطٜٚٔتٕطوع، ٔيعاٖ اُ٘ٗب

 .اؾتزضؾي   ٔحتٛاي ثط٘بٔٝ

 ثٝ ضذسازٞبيي اؾت وٝ چٍٍٛ٘ي ّٖٕيبتي  ارطا، ٘بْط

زضؾي ضا زض وبٖ٘ٛ تٛرٝ زاضز ٚ قبُٔ اثٗبزي   ؾبذتٗ ثط٘بٔٝ

ٞسف، ا٘تٓبضات اظ ربٔٗٝ ٞسف/ ٔسَ   چٖٛ تٗييٗ ربٔٗٝ ٞٓ

وٙتطَ   سف ٚ ٘حٜٛارطا ٚ ِٛاظٔبت ارطايي ثطاي ٘يُ ثٝ ٞ

 زضؾي اؾت.  ويفيت ثط٘بٔٝ

 ٞبي ٔٗتجط ثطاي  ٘بْط ثٝ فطايٙس زضيبفت زازٜ يبثي اضظـ

ثبظؾبظي ٚ ثٝ ؾبظي ٔساْٚ ثط٘بٔٝ زضؾي اؾت ٚ قبُٔ 

 .اؾتاثٗبزي ٔب٘ٙس ؾُٛح، ضٚـ ٚ ٔٙبثٕ اَالٖبتي 

ؾبذتٗ ٔٗطفت تب حس ظيبزي تٛؾٍ ٔحيٍ  ارتٕبع پػٚٞكي : .5

ارتٕبٖي قىُ زازٜ ٔي قٛز ٚ ثٝ ٖجبضت زيٍط ٔحيُي وٝ زض آٖ 

پػٚٞف ذالق ٚ  س اظٞب ٚرٛز زاقتٝ ثبق ك ا٘تربة ٚ تٙٛٔ زيسٌبٜح

وٙس. ٚرٛز چٙيٗ ارتٕبٔ پػٚٞكي پيف ٘يبظ  ٔجتىطا٘ٝ حٕبيت ٔي

. ٚرٛز آظازي ٚ ٖمال٘يت اظ يبزٌيطي زض ؾُٛح ٖبِي اؾت

 ثٝ ز٘جبَ ايزبز اؾت. ارتٕبٔ پػٚٞكي، پػٚٞي  ٞبي ربٔٗٝ ٚيػٌي

ٔؿئِٛيت ٚ وٙتطَ ٞب  ذٛز آٖتب  اؾتٔحيُي ثطاي يبزٌيط٘سٌبٖ 

، 21ٖٟسٜ ثٍيط٘س. ) يبزٌيطي اِىتطٚ٘يىي زض لطٖيبزٌيطي ذٛز ضا ثط 

 (1383تطرٕٝ زوتط ٔحٕس ُٖبضاٖ، ا٘تكبضات ٔساضؼ ٞٛقٕٙس،

ٛ ٚ ضفتبض ٖبزت قسٜ، . ذّك ٚ ذ1 زٚ ٔٗٙب زاضز:ٕٔٗٛالً  . اذالق:6

ٚ لجح ٚ ذٛة ٚ ثس ضفتبض  . زا٘كي وٝ اظ حؿ2ٗ ٖبزت ٚ ثچٝ،

اظ ضفتبض اؾت اذالق ٖجبضت  ،وٙس. زض ايٗ ٔزٕٖٛٝ نحجت ٔي

اضتجبَي ثط اؾبؼ حمٛق، تٟٗسات ٚ ْٚبيف. زض وبضثطز زيٙي 

ثبٖج لطة يب ثٗس اِٟي ٚ حٛاة يب  ،اِتعاْ يب ٖسْ اِتعاْ ثٝ اذالق
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اظ ذٛة ٞب ٚ ثبيسٞب زض  اؾت ٖمبة اؾت. اضظـ ٞبي اذاللي ٖجبضت

 يه ٘ٓبْ اذاللي.

قي ٚ اِتحهيالٖ ٘ٓبْ آٔٛظ ٌيطي ّٖٕىطز فبض٘ پي اضظيبثي ثيطٚ٘ي:. 7

 اي زض ظ٘سٌي ٞبي ٔسضؾٝ اضظيبثي ٔيعاٖ ٔفيس ثٛزٖ آٔٛذتٝ

اي ٔب٘ٙس  ٞبي زضٖٚ ٔسضؾٝ اقبضٜ ثٝ ا٘ٛأ اضظيبثي  اضظيبثي زضٚ٘ي:. 8

اضظيبثي تكريهي، تىٛيٙي، پبيب٘ي ٚ يب اضظيبثي ربٕٔ زض پبيبٖ يه 

 تحهيّي.  زٚضٜ

ٞب ٚ يب ٔٗيبضٞبيي وٝ ثطاي ٘يُ ثٝ ٔٛفميت ٚ  ٞب، ٟٔبضت زا٘ف: . اؾتب٘ساضز9

 (1384االؾالٔي،  الظْ اؾت. )قيدوبضايي 

 . انُ :10

 .اؾت يه زؾتٛضإُِٗ تزٛيعي -

 . قٛ٘س ثٙب ٔيچٝ ثط آٖ ؾبيط چيعٞب  آٖ -

. ٔخُ ضاثُٝ ثيٗ قٛز ٞب ثب ٖٛأُ ٌفتٝ ٔي سيسٜٔمطض ٔيبٖ پ  ثٝ ضاثُٝ  -

. )فطاٞب٘ي ا٘ف آٔٛظاٖپيكطفت تحهيّي ز ضٚـ تسضيؽ ٔٗيٗ ٚ

 ( 472، ل

. آٔٛظاٖ ٔرتّف ثط ضٚي اٍ٘يعـ زا٘فثيبٖ اضتجبٌ ثيٗ ٖٛأُ     -

(Distance Glossary  ) 

ٞبي تزٛيعي  يه ؾطي اظ زؾتٛضإُِٗ ثٝ . انَٛ ا٘تربة ٔحتٛا:11

ثطٌطفتٝ اظ ٔالحٓبت تطثيتي، اضظقي، زيٙي، اذالق، ارتٕبٖي، 

وٝ زض ا٘تربة ٔحتٛا  قٛز ٌفتٝ ٔيفطٍٞٙي، ؾيبؾي ٚ ّٖٕي 

 ضيعاٖ زضؾي ثبيس ٔس ٘ٓط لطاض ٌيطز. تٛؾٍ ثط٘بٔٝ

ٞبي  يه ؾطي اظ زؾتٛضإُِٗ ثٝ . انَٛ ؾبظٔب٘سٞي ٔحتٛا:12

قٙبؾي، ُٔٙك ٚ آٔٛظـ يه   ثطٌطفتٝ اظ ُٔبِٗبت تطثيتي، ضٚاٖ

سٞي آٖ چيٙف ٔحتٛا ٚ ؾبظٔب٘ وٝ زض قٛز ٌفتٝ ٔئٛيٛٔ زضؾي 

ٞبي تحهيّي ثبيس ٔس٘ٓط لطاض ٌيطز  تحهيّي ٚ يب پبيٝ  يه پبيٝ زض

 …ٞب، اضتجبٌ َِٛي ٚ يب ٖطيي ُٔبِت ٚ  ٘ٓيط تٛرٝ ثٝ پيف زا٘ؿتٝ

. 

اؾت ٔؤٔٗ ٚ ٔٗتمس ا٘ؿب٘ي  ا٘ؿبٖ عطاظ رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ:. 13

ثٝ زيٗ اِٟي ٚ ٖبُٔ ثٝ احىبْ آٖ، ٔتفىط ٚ ذطزٚضظ زض ظ٘سٌي، پط 

تالـ ثطاي تحمك ربٔٗٝ ٖساِت ٔحٛض ٚ پيكطفتٝ زض اثٗبز ّٖٕي، 

اذاللي، ؾيبؾي، ارتٕبٖي ٚ فطٍٞٙي، حبفّ ٚ ٔسافٕ وكٛض 

اؾالٔي، فٗبَ ثطاي ٌؿتطـ تفىط تٛحيسي زض رٟبٖ ٚ زفبٔ اظ 

 إُِّ.  ضٚاثٍ ثيٗٞب زض  حمٛق ا٘ؿبٖ

ٞبي ٔخجت يب ٔٙفي ٘ؿجت ثٝ يه ٔٛيٛٔ،  ٌيطي رٟت . اٍ٘يعـ:14

 (1385)پبقب قطيفي  .تحت تأحيط ٖٛأُ ثيطٚ٘ي يب زضٚ٘ي
 . ا٘ٛاع فؼبِيت ٞبي غيط ضؾٕي:15
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: ثط٘بٔٝ ٞب ٚ فٗبِيت ٞبيي وٝ اِعأبً ٚاثؿتٝ ٚ پيٛؾتٝ ثٝ فٛق ثط٘بٔٝ -

ؾبذتبضي ثبظ ٚ تٗييٗ ٘يبفتٝ ثط٘بٔٝ زضؾي تزٛيعي ٘جٛزٜ ٚ اظ 

 ثطذٛضزاض٘س.

ي  فٗبِيت ٞبيي وٝ زض أتساز ثط٘بٔٝ: ثط٘بٔٝ ٞب ٚ ثط٘بٔٝ ٔىُٕ -

زضؾي تزٛيعي لطاض زاض٘س ٚ يٕٗ ثطذٛضزاضي اظ ٚيػٌي 

زضؾي َطاحي   ؾبظي ثط٘بٔٝ ثب ٞسف غٙيزاَّٚجب٘ٝ ثٛزٖ، 

 .قٛ٘س ٔي

ف غٙي ؾبظي اٚلبت فطاغت : ثط٘بٔٝ ٞب ٚ فٗبِيت ٞبيي وٝ ثب ٞس -

اٚلبت ذبضد اظ ٔسضؾٝ زا٘ف آٔٛظ )ايبْ تُٗيُ( زض زؾتٛض لطاض 

 ٔي ٌيطز.

ٔٙٓٛض ٔٛيٖٛبت اؾبؾي زض يه ّٖٓ اؾت وٝ  ٞبي وّيسي: ايسٜ. 16

قٛز  ٞب ؾبظٔب٘سٞي ٔي ٕٔٗٛالً ٔحتٛاي يه ّٖٓ زض حَٛ ٚ حٛـ آٖ

ٔب٘ٙس: ٔبزٜ، ا٘طغي ٚ ... زض ّٖٓ فيعيه ٚ يب ٔفْٟٛ چٟبض ُٖٕ انّي، 

لًبيبي ضيبيي، احجبت ٚ اؾتسالَ  ٚ ٟ٘بزٞب زض ّٖٓ ضيبيي. )زائطٜ 

 (1994إِٗبضف ثيٗ إُِّ ثط٘بٔٝ ضيعي زضؾي 

يبزٌيطي ثطاي   ٚ ٘مكَٝطح اظ ايٗ انُالح ٔٙٓٛض زضؾي:   . ثط٘ب17ٝٔ

ضات ٚ تزبضة يبزٌيطي زض يه ٔٗيٗ اؾت وٝ قبُٔ ا٘تٓب ئربَجب٘

زضؾي اؾت ٚ تحت ٘ٓبضت ٔسضؾٝ ثطاي ٘يُ ثٝ اٞساف   حٛظٜ

 آيس. ذبني تٛؾٍ ّّٔٗٓ زض والؼ زضؼ ثٝ ارطا زضٔي

ثط٘بٔٝ ضيعي آٔٛظقي ٖجبضت اؾت اظ  :ضيعي آٔٛظقي . ثط٘ب18ٝٔ

ٞبي تحّيّي زض ٔٛضز ٞط يه اظ ارعاي ٘ٓبْ  وبضثطز ضٚـ

ٔس اؾت. ف آٖ اؾتمطاض يه ٘ٓبْ آٔٛظقي وبضاآٔٛظقي ٚ ٞس

 ( 38ضيعي آٔٛظقي، ٌطٜٚ ٔكبٚضاٖ يٛ٘ؿىٛ، ل  ثط٘بٔٝ )فطايٙس

قبُٔ اثٗبز ٘يبظؾٙزي، َطاحي، تسٚيٗ، ارطا ٚ ضيعي زضؾي:  . ثط٘ب19ٝٔ

اؾت. ٔزٕٖٛٝ ضذسازٞبي يبز قسٜ ثب تٛرٝ ثٝ ٖٛأُ  يبثي اضظـ

ٔؤحط ثط ويفيت، زض يه ثبفت ٔٙؿزٓ ٚ يىپبضچٝ، ٞٓ ؾٛ ٚ 

يت ضؾٕي ٚ ٖٕٛٔي تطث  ٕبًٞٙ ثب ًٔبٔيٗ ٔٙسضد زض فّؿفٝٞ

زضؾي ضا ٔكرم   ٌيطي اؾبؾي ٚ ٔحتٛايي ثط٘بٔٝ ٟتاؾت ٚ ر

 وٙس. ٔي

. 1ي اظ ٔٛاز آٔٛظقي ٔٙؿزٓ قبُٔ: اٝ ٔزٕٖٛ آٔٛظقي:  ثؿتٝ. 20

زضؾي، وتبة تٕطيٗ، ضإٞٙبي   ٔٛاز آٔٛظقي ا٘فطازي ٘ٓيط: وتبة

. ٔٛاز آٔٛظقي 2تسضيؽ ثطاي ّٔٗٓ، ا٘ٛأ تىبِيف يبزٌيطي ٚ... ، 

ٌطٚٞي ٘ٓيط: ِٛح آٔٛظقي، اؾاليس، ٔٛاز آٔٛظقي تىٕيّي، 

قي ٚ زضؾي، اٞساف وُ آٔٛظ  ضٕٞٙٛزٞبيي ثطاي اؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ

. ٚؾبيُ آٔٛظقي ٕ٘بيكي ٘ٓيط: 3ٞبي آٔٛظقي،  يب ضفتبضي، ثبظي
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پٛؾتط، ٘مكٝ، اؾاليس، ٌيبٜ، ٔٛاز قيٕيبيي، حكطات ذكه قسٜ ٚ...، 

. تزٟيعات زيساضي ٚ قٙيساضي ٔب٘ٙس: ٘ٛاضٞبي نٛتي يب تهٛيطي، 4

. ٚؾبيُ  5افعاضٞبي آٔٛظقي ٚ...،  ٞبي زيساضي ٚ قٙيساضي،  ٘طْ ثط٘بٔٝ

.  6ٞب، ٔساضن ٚ اَالٖبت ٔطرٕ ٚ...،  طرٕ ٘ٓيط: وتبةآٔٛظقي ٔ

 ( 1388ٌيطي تكريهي ٚ... . )حؿيٗ ظازٜ  ٞب يب اثعاضٞبي ا٘ساظٜ آظٖٔٛ
 : . ثيٛتىِٙٛٛغي )ظيؿت فّٙبٚضي(21

 ٞبي ٔٛرٛزات ظ٘سٜ ثب  ٞبي ّٖٕي ثط ضٚي ا٘ساْ وبضثطز ضٚـ

ٞبيي ثب اقىبَ  ٞسف تِٛيس ٔحهٛالت رسيس ٚ يب ا٘ساْ

 رسيس.

 ّٞٙٞبي ٔٛرٛزات ظ٘سٜ ثٝ  بٚضي وٝ اظ ٔٛاز ٚ ا٘ساْط ٘ٛٔ ف

ٔٙٓٛض انالح يه ٔحهَٛ ٚ يب ثٟجٛز ٘ٛٔ ٌيبٞبٖ ٚ 

ٞب  اضٌب٘يؿٓ وٙس ٚ يب اؾتفبزٜ اظ ٔيىطٚ رب٘ٛضاٖ اؾتفبزٜ ٔي

 ثطاي اؾتفبزٜ زض ٔٛاضز ذبل.

 ٖبٚضي زؾتىبضي زض ٞب )ٟٔٙسؾي غ٘تيه( يب فّٙ زؾتىبضي غ

DNA  ثب ٞسف ثٝ ٚرٛز آٚضزٖ ٔٛرٛزي ثب نفبت اضحي

 (1382رسيس )رطٔي ضيفىيٗ، 

ؾبظ  ٞبيي اؾت وٝ ظٔيٙٝ ٔٙٓٛض اظ تطثيت تٕبٔي اثٗبز ٚ رٙجٝ . تطثيت:22

تّٗيٓ، تعويٝ، تأزيت،  :تحَٛ اذتيبضي ٚ آٌبٞب٘ٝ آزٔي اؾت )٘ٓيط

  ظي(. زض ٔٙبثٕ تطثيتي غطثي ٚاغٜتسضيؽ ٚ ٟٔبضت آٔٛ

«education »رطيبٖ اؾت. تٕبْ ٚرٜٛ ٚ اثٗبز اي  ثطزاض٘سٜ ضز ٗ

ب٘ٝ تّٗيٓ ٚتطثيت زض ثٝ ٘ٓط ثطذي اظ ٔحممبٖ ٚيٕ انالح زٚ ٌ

ْبٞطاً ثطاي ايٗ ثٛزٜ اؾت تب ايٗ تهٛض « education«  ثطاثط ٚاغٜ

ضا وٝ ٔسضؾٝ تٟٙب ربي تّٗيٓ اؾت اظ اشٞبٖ ٖٕٛٔي ثعزايٙس، 

اقتٝ ثبقس ٚ زض ٘تيزٝ ٗس قٙبذتي ٘سٌٚط٘ٝ ٞيچ تطثيتي ٘يؿت وٝ ثُ

( 1387تّٗيٓ ضا قبُٔ ٘كٛز )ضٞٙبٔٝ ٘ٓبْ تطثيت ضؾٕي ٚ ٖٕٛٔي 

 زض ؾٙس فّؿفٝ تطثيت زض رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ، تطثيت ٖجبضت

 ؾبظ ٞسايت افطاز ربٔٗٝ ثٝ ؾٛي تىٛيٗ ٚ رطيبٖ ظٔيٙٝ" :ؾت اظا

تٗبِي پيٛؾتٝ ٞسايت ذٛيف ثطاي قىٛفبيي فُطت ٚ ضقس ٕٞٝ 

َ اؾتٗسازٞبي َجيٗي زض ٔؿيط لطة اِٟي، َي ايٗ رب٘جٝ ٚ ٔتٗبز

ٞبي الظْ رٟت زضن ٔٛلٗيت  ٔتطثيبٖ ثب وؿت قبيؿتٍي ،رطيبٖ

ذٛز ٚ ُٖٕ ثطاي ثٟجٛز ٔساْٚ آٖ، ثط اؾبؼ ا٘تربة ٚ اِتعاْ 

آٌبٞب٘ٝ ٚ آظازا٘ٝ ٘ٓبْ ٔٗيبض، آٔبزٜ تحمك ٔطاتت حيبت َيجٝ زض 

 قٛ٘س. ٕٞٝ اثٗبز ٔي

: ي تطثيت ٖجبضت اؾت اظسف غبيثب ٖٙبيت ثٝ تٗطيف فٛق، ٞ

تىٛيٗ ٚ تٗبِي  پيٛؾتٝ ٞٛيت ذٛز فطزي زض ٔؿيط لطة اِٟي اظ 

ٞبي الظْ رٟت زضن ٔٛلٗيت ذٛز ٚ  َطيك وؿت قبيؿتٍي
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ُٖٕ ثطاي ثٟجٛز پيٛؾتٝ آٖ، ثط اؾبؼ ثطلطاضي ٘ؿجت قبيؿتٝ ثب 

ذساٚ٘س وٝ ٔؿتّعْ قٙبذت ٚ ا٘زبْ تىبِيف ٘ؿجت ثٝ ذسا، ذٛز 

ّمت ثط اؾبؼ ا٘تربة ٚ اِتعاْ آٌبٞب٘ٝ ٚ آظازا٘ٝ ثٝ فطزي، ذّك ٚ ذ

٘ٓبْ ٔٗيبض ٔتٙبؾت ثب غبيت ظ٘سٌي اؾت )فّؿفٝ تطثيت ضؾٕي ٚ 

 (.1387ٖٕٛٔي زض رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ 
 . تطثيت ا٘ؿبٖ ٔغّٛة : 23

رب وٝ لهس انّي ؾٙس چكٓ ا٘ساظ  .تٛرٝ ثٝ اثٗبز ظ٘سٌي: اظ آ1ٖ

ٞبي ا٘ؿبٖ  ٚيػٜ َطح ٚيػٌي ثيؿت ؾبِٝ ٘ٓبْ تّٗيٓ ٚ تطثيت، ثٝ

ٞبيي اؾت وٝ  ُّٔٛة ثٝ ز٘جبَ قٙبؾبيي ويفيت ٞب ٚ نالحيت

حط زض ٛذتٍبٖ ٘ٓبْ آٔٛظقي ثطاي ظ٘سٌي ٔؤثبيس زض زا٘ف آٔ

قٛز، تٛرٝ ثٝ ظ٘سٌي ٚ اثٗبز آٖ ثيؿت ؾبَ آيٙسٜ ٔتزّي 

، ثٝ ٖٙٛاٖ يه تٛا٘س ضإٞٙبي ٔٙبؾجي ثبقس. ثٝ ٖجبضت زيٍط ٔي

لبثُ تٛرٝ، ظ٘سٌي آزٔي زض افك ثيؿت ؾبِٝ ضا ٔس ٘ٓط لطاض   ِفٝٔؤ

زاز ٚ اظ آٖ ثطاي وكف ٚ يب ذّك يه ٘ٓبْ َجمٝ ثٙسي وٕه 

 ٌطفت.

ٔفْٟٛ  ؾٛاز )ؾٛاز چٙس ٌب٘ٝ(: ٔؤِفٝ  . تٛرٝ ثٝ ثطزاقت رسيس اظ2

ٝ ثٙسي حبيط، ٖٙبيت ٚيػٜ ثٝ حط زيٍط زض َجمضإٞٙب ٚ ٔؤ

٘ٓبضت زاضز، اثٗبز تطثيت  ٞبي تطثيتي يب آٖ چٝ وٝ ثط ؾبحت

ٞبي ٘ٛيٗ، وبض انّي ٘ٓبْ آٔٛظقي،  ثبقس. ثط ٔجٙبي ثطزاقت ٔي

ثٝ ٚيػٜ تطثيتي يبز زازٖ ؾٛاز ثٝ زا٘ف آٔٛظاٖ اؾت. ؾٛاز 

ٔفٟٛٔي اؾت زض ؾبِيبٖ اذيط ٔتحَٛ قسٜ ٚ ثؿيبض فطاتط اظ 

فطٚو قسٜ ٔفبٞيٓ ؾٙتي آٖ ٕٞؿبٖ ؾبحت ٞبي تطثيت ٔ

ِفٝ اؾت وٝ ٔي تٛاٖ اظ ؾٛاز ّٖٕي، ٔؤاؾت. ثب ٖٙبيت ثٝ ايٗ 

ؾرٗ ٌفت )فتحي  …ؾٛاز ؾيبؾي، ؾٛاز ارتٕبٖي ٚ 

 (1382ٚاربضٌبٜ، 

تطثيت زض رٕٟٛضي   ثط اؾبؼ ٔفبز فّؿفٝ .تطثيت ضؾٕي ٚ ػٕٛٔي:24

اؾالٔي ايطاٖ، ثركي اظ رطيبٖ تطثيت وٝ ثٝ قىُ ؾبظٔب٘سٞي 

قسٜ، لب٘ٛ٘ي، ٖبزال٘ٝ، ٍٕٞب٘ي ٚ اِعأي ثطاي تىٛيٗ ٞٛيت 

ٞبي  ٔكتطن )ا٘ؿب٘ي، اؾالٔي ٚ ايطا٘ي( اظ َطيك وؿت قبيؿتٍي

پصيطز تب فطز  ٔي ٞبي ٚيػٜ، نٛضت پبيٝ ٚ يٕٗ تٛرٝ ثٝ قبيؿتٍي

لبثُ لجِٛي اظ حيبت َيجٝ زض ٕٞٝ اثٗبز   مك ٔطتجٝتح  ٚ ربٔٗٝ آٔبزٜ

 قٛ٘س.

قىّي اظ رطيبٖ تطثيت اؾت وٝ زض آٖ ا٘ٛأ .تطثيت غيط ضؾٕي: 25

ٞبي الظْ رٟت زضن ٔٛلٗيت ٚ انالح ٔساْٚ آٖ ثط  قبيؿتٍي

ؾبظي ٔتطثيبٖ اؾت ٚ اظ َطيك  اؾبؼ ٘ٓبْ ٔٗيبض، زض رٟت آٔبزٜ

بة ٚ ضٚظ٘بٔٝ، تٕبقبي فيّٓ ٚ وت  ٞبيي ٔب٘ٙس ُٔبِٗٝ اظْ ٚ فٗبِيتِٛ
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ٞب، قطوت زض  ٞب ٚ ا٘زٕٗ تّٛيعيٖٛ، ٔكبضوت زض فٗبِيت ٌطٜٚ

 .آيس ثٝ زؾت ٔئؿبرس ٚ ٔحبفُ ٔصٞجي 

تفىط ا٘تمبزي ٖجبضت اؾت اظ تٛا٘بيي تكريم زضؾت  تفىط ا٘تمبزي:. 26

ثٛزٖ ٚ يب ٘بزضؾت ثٛزٖ يه ٔٛيٛٔ ثٝ وٕه يه ؾطي اظ ٔٛاظيٗ 

ُٔٙمي. زاقتٗ تفىط ا٘تمبزي ثٝ ٔٗٙبي ٔزبزِٝ يب ا٘تمبز ٘ؿجت ثٝ زيٍطاٖ 

تٛا٘س زض افكبء ؾفؿُٝ ٞب ٚ  ٘يؿت. ثّىٝ ٖ٘ٛي ٟٔبضت اؾت وٝ ٔي

 ٝ قٛز.ٞبي ٘بزضؾت ثٝ وبض ٌطفت اؾتسالَ

ٞب ضا لجالً ٘يبٔٛذتٝ  تٛا٘بيي حُ ٔؿبئّي وٝ فطز حُ آٖ تفىط ذالق:. 27

ٞبي  ٞب ي ذالليت ثب اضظـ ٞبي ٘ٛ. ٟٔبضت اؾت اظ َطيك تِٛيس ايسٜ

ٞبي رسيس،  فىطي ظيط ٕٞطاٜ اؾت. قىؿتٗ ٖبزت ٚ اؾتفبزٜ اظ ضٚـ

ٞبي يه ٔؿئّٝ، ٔتفبٚت زيسٖ ٔؿئّٝ، ٚؾٗت فىط ٚ  زضن پيچيسٌي

ٞب  ٞبي ٔتفبٚت لًبٚت ٚ اضظيبثي ايسٜ اضتجبٌ ٔيبٖ ايسٜ ثطلطاضي

 (.1380اِؿبزات حؿيٙي )افًُ

تفىط زضثبضٜ ٚرٛز ضا اظ حيج وٝ ٚرٛز اؾت ٚ ٔٙزط  تفىط فّؿفي:. 28

٘بٔيس. ثٝ تٗجيط  قٛز، تفىط فّؿفي، ٔي ثٝ قٙبذت فّؿفي اظ رٟبٖ ٔي

ٖ ٔطتجٝ ٔالنسضا تفىط فّؿفي ثب ٚضٚز ا٘ؿبٖ ثٝ فُطت حب٘يٝ وٝ ٕٞب

ٞبيي اظ ٔجسأ ٚ ٔٙتٟبي  ٌيطز ٚ ثب ؾؤاَ فُطت ا٘ؿب٘ي اؾت قىُ ٔي

 قٛز. اقيبء ٚ حميمت ا٘ؿبٖ آغبظ ٔيرٟبٖ، ٔبٞيت 

ٔٙٓٛض ثط پبيي ٕ٘بظ ثٝ قىُ ٌطٚٞي،  تفىط ٕٞطاٜ ثب ٔطالجٝ:. 29

ذٛا٘سٖ زٖب ٕٞطاٜ ثب تٕطوع ٖٕيك، ٔطالجت اظ ٘فؽ، وٙتطَ زضٚ٘ي 

ضفتبض، تأُٔ زض ٖبِٓ ٔبٚضاء اُِجيٗٝ. تفىط زض ذساقٙبؾي، ٖبِٓ غيت 

ٚ ذّمت رٟبٖ. ثٝ َٛض وّي ثب ٔطالجٝ تٛا٘بيي ٞبي شٞٙي ، ٞٛقيبضي 

ٚحي ٚ رؿٕي تٛا٘بيي ضٚ آضأف زضٚ٘ي افطاز افعايف پيسا وطزٜ ٚ 

 يبثس. فطز اضتمبء ٔي

ت ٕٞطاٜ ثب ذسٔبت اَالٖبتي اي اؾ ربٔٗٝ اعالػبتي:  . ربٔؼ30ٝ

اظ زيٍط رٛإٔ ٚ تفٛق تط  ٞبي ٍٕٞب٘ي وٝ ثب آٍٞٙي ؾطيٕ ضؾب٘ٝ

اي  ضٚز؛ ربٔٗٝ ف ٔحى ثٝ پيف ٔيٞبي تزطثي ٚ زا٘ ثط ا٘سٚذتٝ

ايزبز تغييط ٚ تحَٛ وٝ اضتجبَبت، ٖبُٔ ا٘تمبَ زٞٙسٜ ٚالٗي ثطاي 

يبثي ّٖٕي ثٝ اَالٖبت ثي حس ٚ ٔطظ  زض ٞط فطز ثٝ ٔٙٓٛض زؾت

اؾت ٚ زض آٖ، اضتجبَبت قجىٝ اَالٖبتي رٟب٘ي، ربيٍعيٗ 

ٞبي اَالٖبتي  بت تّفٙي رٟب٘ي قسٜ ٚ تِٛيس اضظـؾطٚيؽ اضتجبَ

 "ربٔٗٝ اَالٖبتي"اي زض تٛؾٗٝ ربٔٗٝ اؾت زض  وٙٙسٜ ٖبُٔ تٗييٗ

سٌي قغّي، اٚلبت فطاغت، ٘ٓبْ آٔٛظقي، ٚ اٍِٛٞبي ؾُح ظ٘

حط اظ پيكطفت اَالٖبت ٚ زا٘ف فٙي ٔتأٖطنٝ زاز ٚ ؾتس ٔكرهبً 

عايٙسٜ تِٛيس ا٘جٜٛ اَالٖبت ٌطفتٝ اظ ضقس ف ٘كئتاؾت. ايٗ پسيسٜ 
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٘يع ثٝ نٛضت  ٞب ٞبي رٕٗي اؾت وٝ اوخط آٖ زض َيف ٌؿتطزٜ ضؾب٘ٝ

 (1992يبثس. )ٔبضتيٗ،  اِىتطٚ٘يىي ْٟٛض ٔي

اي ٔطزْ  بٔٗٝي اَالٖبتي ضا ر ؾطاٖ رٟبٖ ربٔٗٝ اعالػبتي: . ربٔؼ31ٝ

تٛؾٗٝ ٌطا ٔي زا٘ٙس. ٔطزْ ٔحٛض يٗٙي ٕٞٝ افطاز ثٝ ٔحٛض، فطاٌيط  ٚ 

اي  ٕت قجىٝاَالٖبت زؾتطؾي زاقتٝ ثبقٙس، فطاٌيط يٗٙي ربٔٗٝ ثٝ ؾ

ثٝ ربٔٗٝ اَالٖبتي  ٌطا ثٛزٖ يٗٙي ثطاي ٘يُ قسٖ پيف ثطٚز ٚ تٛؾٗٝ

اي ضا ربٔٗٝ  . أب ثيطٖٚ اظ ؾطاٖ رٟبٖ، ربٔٗٝاي تٟيٝ قٛز ط٘بٔٝثبيس ث

افعاض  تِٛيس ؾرتتط ٘يطٚي وبضـ ثٝ ربي  ٌٛيٙس وٝ ثيف اَالٖبتي ٔي

 .ي اَالٖبت ثبقس ، ا٘جبقت ٚ اقبٖٝزضٌيط تِٛيس، پطزاظـ

  )زوتطقىطذٛاٜ، پػٚٞكٍبٜ فطًٞٙ ٞٙط ٚ اضتجبَبت(.

رٟبٖ ٚ تطاوٓ آٌبٞي ٘ؿجت ثٝ زض ٞٓ فكطزٜ قسٖ . رٟب٘ي قسٖ: 32

ي رٟب٘ي  (. پسيس1380ٜوُ اؾت )ضاثطتؿٖٛ،  رٟبٖ ثٝ ٖٙٛاٖ يه

ي رٟب٘ي ثبظاضٞبي  ي التهبز ُٔطح ٚ ثب تٛؾٗٝ ض حٛظٜقسٖ ٘رؿت ز

التهبزي ٕٞطاٜ قس، أب ثالفبنّٝ ثب تأحيطپصيطي اظ ا٘مالة ضايب٘ٝ اي ٚ 

بي فطٍٞٙي، ٞ ي آٖ ثٝ حٛظٜ فتٝ اضتجبَي ٖطنٝبٚضي ٞبي پيكطفّٙ

 ي يبفت )ُٔٙمي(.ارتٕبٖي ٚ ؾيبؾي ٘يع تؿطّ

چيسٜ زض اظ فطايٙس اضتجبَبت ٚ تأحيطات پياؾت رٟب٘ي قسٖ ٖجبضت  -

ٞبي ٔرتّف )التهبز، فطًٞٙ، ؾيبؾت، حمٛلي( وٝ ثب  ظٔيٙٝ

زض٘ٛضزيسٖ فبنّٝ ٞبي ظٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي )ثٝ ٚيػٜ ٔطظٞبي ّٔي( اثٗبز 

ٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ زض )ؾيبؾت ٞبي وّي ر .رٟب٘ي ٔي يبثس

 ذهٛل رٟب٘ي قسٖ(

تٕبيّي اؾت وٝ اٚالً ٘بقي اظ ٌطايف فُطي ا٘ؿبٖ  رٟب٘ي ثٛزٖ:. 33

ثٝ ٚحست ثب ٞٓ ٖ٘ٛبٖ اؾت ٚ حب٘يبً ثٝ زِيُ ٚحست ٖبِٓ ٚرٛز، 

حميمتي اؾت وٝ ٔيُ ثٝ ْٟٛض زاضز ٚ ثٝ ٖجبضتي ٚيٗيتي ثبِمٜٛ 

 اؾت وٝ تٛؾٍ ازِٝ ٚ اثعاض ٔرتّف فّٗيت ٔي يبثس.

بي ؾيبؾي ٚ ٞ ٞب ٚ اضازٜ اي وٝ تٛؾٍ لسضت پطٚغٜ رٟب٘ي ؾبظي:. 34

التهبزي ٚ ٘ٓبٔي رٟبٖ ثب ؾٛء اؾتفبزٜ اظ تٕبيُ ثكطيت ثٝ ؾٕت 

ي وٝ تىِٙٛٛغي ٔسضٖ زض اذتيبض ٚحست ٚ ؾٛء اؾتفبزٜ اظ اثعاض

بٖ ٚ ٍٕٖٞٛ ؾبظي رٛإٔ ٚ ٞب لطاض زازٜ اؾت، ؾٗي زض ٕٞؿ آٖ

 (1384ٞب زاضز. )ٔحٕس تمي ظازٜ  ا٘ؿبٖ

ٚ ؾيؿتٓ ٞبي وٝ فٙبٚضي ٞب  فطايٙسي اؾت رٟب٘ي قسٖ:. 35

 ضؾب٘ي ٚلٛٔ آٖ ضا تؿٟيُ وطزٜ اؾت. اَالٔ
 . چكٓ ا٘ساظ : 36

ٞب تٟيٝ قسٜ  زضؾي ّّٔي ثب تٛرٝ ثٝ آٖ  ٔالحٓبتي اؾت وٝ ثط٘بٔٝ -

 اؾت.

ز٘جبَ ٞبي اؾبؾي اؾت وٝ زض فطايٙس ثط٘بٔٝ ضيعي تٛؾٗٝ  ٌيطي رٟت -

ٞبي  انِٛي وٝ ثب ٍ٘بٜ ٚ تٛرٝ ثٝ چبِفقٛز. ثٝ ٖجبضتي زيٍط،  ٔي
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ب تٛرٝ ثٝ چكٓ ا٘ساظ ٚيٗيت ٞبي آيٙسٜ اؾت وٝ ث ٌيطي سٜ رٟتوٙٙ تٗييٗ

 (.1384تٛاٖ تغييط زازٜ ٚ ثٟجٛز ثركيس )ثط٘بٔٝ پٙزٓ،  ضا ٔي

قٛز،  افٗبِي وٝ اظ فبُٖ آٌبٜ ٚ ٔرتبض نبزض ٔي فبػّي: ٚ لجح حؿٗ. 37

قٛز. ٔخالً اٌط  حؿٗ ٚ لجح ٔي اظ حيج لهس ٚ ٘يت فبُٖ ٘يع ٔتهف ثٝ

لهس البٔٝ وٙٙسٜ ٕ٘بظ لطة اِٟي ثبقس، ايٗ ٕ٘بظ زاضاي حؿٗ فّٗي 

اؾت. أب اٌط لهس اٚ ضيب ٚ ذٛزٕ٘بيي ثبقس، ايٗ ٕ٘بظ زاضاي لجح فبّٖي 

 اؾت.

قٛز،  ٔرتبض نبزض ٔيافٗبِي وٝ اظ فبُٖ آٌبٜ ٚ  فؼّي:ٚ لجح حؿٗ . 38

فبُٖ، يب ذٛة اؾت يب ثس. ٔخالً ثسٖٚ تٛرٝ ثٝ لهس، اٍ٘يعٜ ٚ ٘يت 

ذٛا٘سٖ ٕ٘بظ ٚ ٔجبضظٜ ثب ّْٓ ذٛة اؾت ٚ ٌفتٗ زضٚ٘ ٚ ّْٓ ثٝ 

 زثٍطاٖ ثس اؾت.
 

 

 . حيبت پبن ٚ عيجٝ: 39

تطيٗ ثطذٛضزاضي  اظ ظ٘سٌي ز٘يبيي ثكط اؾت وٝ ثيف ٚيٗيت ُّٔٛثي -

تطيٗ ٖٛأُ  آٖ اظ ٔبزي ٚ ٔٗٙٛي ٚ زفٕ ثيف اظ ٔٙبثٕ ٞؿتي ثرف

زض  ضا ثطاي ا٘ؿبٖ زض تىبپٛي ٞؿتي ٚ ٔتٗبِي ٚ پبيساضظزا  ٞؿتي

يبثي ثٝ ظ٘سٌي ٚ آؾبيف  ثطزاقتٝ ثبقس؛ اظ ايٗ ضٚ، ثبٖج زؾت

ربٚزا٘ٝ قٛز. حيبت پبن يٗٙي حيبت ٔؤٔٙب٘ٝ ٚ حيبتي وٝ الظْ 

 اؾت ثط اؾبؼ ٔٗيبضٞبي اؾالٔي ثٝ آٖ ثطؾيٓ.

 السالمعليهم ظ٘سٌي ثط اؾبؼ ضٕٞٙٛزٞبي اِٟي، پيبٔجطاٖ ٚ ائٕٝ اَٟبض -

وٝ ٔٛرجبت ؾٗبزت ز٘يٛي ٚ اذطٚي ٚ ٚضٚز ثٝ رٙبت ٘ٗيٓ 

قٛز. ٞبي پط ٕ٘ٗت( ٔي )ثٟكت

ٞبي ذٛيف ٚ ثب  لًبٚت ٔتطثي زضٔٛضز آٔٛذتٝ اضظيبثي:. ذٛز40

ٞسف ثبظٍ٘طي زض ضاٞجطزٞبي قٙبذتي، چٍٍٛ٘ي قٙبذت فطزي ٚ 

 ٘مبٌ لٛت ٚ يٗف ذٛيكتٗ.

  ضي ٔتطثي اظ اٍ٘يعٜٖجبضت اؾت اظ ثطذٛضزا ذٛزيبزٌيطي:. 41

يبزٌيطي ٚ تٛا٘بيي تٙٓيٓ اٞساف ٔطثٌٛ ثٝ يبزٌيطي تٛؾٍ ٔتطثي ، 

يبثي ثٝ آٖ اٞساف، ٔسيطيت ظٔبٖ ٚ تالـ  ثط٘بٔٝ ضيعي ثطاي زؾت

ٔحهٛالتي وٝ اظ تزطثٝ   اي اضظيبثي ويفيت يبزٌيطي ٚ ٕٞٝثط

 (1388قٛز.)ضٚظ ثٟب٘ي يبزٌيطي حبنُ ٔي

ٞب ٚ يب  ٔٗٙي زاض ثيٗ ضقتٝ  ايزبز ضاثُٝ ٞٓ تٙيسٌي )تّفيك(: . زض42

 ٞبي ٔرتّف ّٖٕي. يه ٔفْٟٛ اظ ٔٙٓط ضقتٝ  ُٔبِٗٝ
 . ضاٞجطزٞبي آٔٛظقي : 43

ثطآٚضزٖ اٞساف  ٔٛرتٞبي ذبني وٝ  ٞب ٚ تىٙيه ضٚـ -

٘بٔٝ ٚ پيكجطز أط آٔٛظـ ثٝ وبض آٔٛظقي، ارطاي ثٟتط ثط

 . قٛ٘س ٌطفتٝ ٔي
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اضائٝ، تٕطيٗ ٚ اضظيبثي ٕٞطاٜ ثب ٔكرم وطزٖ ٞبي  ضٚـ -

ٞب ثبظزٜ يبزٌيطي ُّٔٛة زض ٖ  آ  ٞبيي وٝ ثٝ ٚؾيّٝ قيٜٛ

 ( 291آيس. )فطاٞب٘ي ، ل ٔٛلٗيت آٔٛظقي ثٝ زؾت ٔي

ٞبي ضٚحي ٚ  ضفتبضٞبيي وٝ ٔٙزط ثٝ آؾيت . ضفتبضٞبي پطذغط:44

قٛز، ٘ٓيط: ٔهطف ٔٛاز ٔرسض ٚ يب ضفتبضٞبي  رؿٕي ثٝ ا٘ؿبٖ ٔي

ٞبيي ٘ٓيط: ايسظ، ٞپبتيت،  ٘بٔكطٚٔ رٙؿي وٝ ذُط اثتال  ثٝ ثيٕبضي

 افؿطزٌي ٚ... ضا ثٝ ز٘جبَ زاضز.

ي  ْٛ ٚ اضظـ پبيٝ وٝ اظ زضيچٝٔزٕٖٛٝ اي اظ چٙس ٔفٟ . ضٚيىطز: 45

 قٛز؛ٞب ثٝ ٔؿبئُ ٘ٓط قٛز تب فطنت ٞب ٚ تٟسيسٞب ٔكرم  آٖ

ي )ؾيبؾت ٞبي وّي رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ زض ذهٛل رٟب٘

 قسٖ(.

   ٌيطي ثيط٘بٔٝ ظ ضٚييىطز رٟيتٓٛض ائٙ زضؾي:  ابٔٝىطز ثط٘ا. ضٚي 46

  زض اضتجبٌ ثب اٞساف، ٔحتٛاي ثط٘بٔٝ اي ٞبي ٔسضؾٝ زض آٔٛظـزضؾي 

يبثي ٚ ا٘تٓبضات اظ  اضظـ  يبزٌيطي قيٜٛ –زضؾي، فطايٙس يبززٞي 

ي ٚ ضؾٕي ٚ ٖٕٛٔ  تطثيت ٚ فّؿفٝ  فّؿفٝاؾت. ثب تٛرٝ ثٝ  ّٔٗٓ

ٞب، ثبٚضٞب ٚ اٖتمبزات  زضؾي، اضظـ  ٖٙبنطي ٘ٓيط ذبؾتٍبٜ ثط٘بٔٝ

ٞبي آٔٛظقي، ا٘تٓبضات، تزطثيبت، ٘يبظٞبي فطزي،  زيٙي، زيسٌبٜ

ثكطي ٚ رٟبٖ ذّمت اؾت   ٞبي ارتٕبٖي، زا٘ف ؾبظٔبٖ يبفتٝ٘يبظ

 ثبيس ٔس٘ٓط لطاض ٌيطز. يبثي اضظـوٝ زض َطاحي، تسٚيٗ، ارطا ٚ 

ٌيطي  رٟتاظ ايٗ انُالح، ٔٙٓٛض  ؾي ّّٔي:زض  . ضٚيىطز ثط٘ب47ٝٔ

تطثيتي ٘ٓبْ حبوٓ ثط ربٔٗٝ   اي ثط اؾبؼ فّؿفٝ ٞبي ٔسضؾٝ ٛظـآٔ

ايٗ  زضؾي ّّٔي اؾت.  ٞجطاٖ، ٔطزْ ٚ ٟ٘بزٞب اظ ثط٘بٔٝٚ ا٘تٓبضات ض

ٌطاي تٛحيسي ٘بْ زاضز وٝ ٔمهس ٖبِي  ضٚيىطز، ضٚيىطز فُطت

ثيت ا٘ؿبٖ ذّيفٝ اهلل ٞبي اِٟي زض ا٘ؿبٖ ٚ تط آٖ، قىٛفبيي ٌطايف

تطثيتي ٘ٓبْ آٔٛظقي،   ، قبُٔ: فّؿفٝارعاي يه ضٚيىطز اؾت.

زضؾي، فطايٙس آٔٛظـ   تطثيت، ٔحتٛاي ثط٘بٔٝ اٞساف وّي تّٗيٓ ٚ

اظ  يبثي اضظـيبزٌيطي، ا٘تٓبضات اظ ّٔٗٓ ٚ ٘ٓبْ  –ٚ يبززٞي 

 ٞبي فطاٌيطاٖ اؾت. آٔٛذتٝ

ٞبي زضؾي ثط  ٌيطي ثط٘بٔٝ رٟت ٌطاي تٛحيسي: ضٚيىطز فغطت. 48

ٔجٙبي فُطت ذساقٙبؾي ٚ ذساٌطاي ا٘ؿبٖ ثب ٞسف قىٛفبيي 

ٞبي فُطي وٝ ذساٚ٘س زض ذّمت ا٘ؿبٖ ثٝ  اؾتٗسازٞب ٚ ٌطايف

  ٚزيٗٝ ٟ٘بزٜ اؾت.

زض ايٗ قيٜٛ يه ٔٛيٛٔ زضؾي اظ  اي: . ؾبظٔب٘سٞي چٙس ضقت49ٝ

قٛز.  ٔيَطيك چٙس ضقتٝ ٚ زض شيُ يه ٖٙٛاٖ زضؾي آٔٛظـ زازٜ 
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َٛض  تطيٗ ٚيػٌي ايٗ ضٚـ ايٗ اؾت وٝ يه ٔٛيٛٔ يب ٔؿئّٝ ثٝ ٟٔٓ

 (1374ٌيطز.) ّٔىي ٕٞٝ رب٘جٝ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔي

 ٞبي ٔتفبٚت افطاز زض پطزاظـ اَالٖبت ضا قيٜٛ ٞبي تفىط: . ؾجه50

؛ ٔب٘ٙس: تفىط ذالق، ا٘تمبزي، حُ ٔؿئّٝ، ٌٛيٙس ٞبي تفىط ٔي ؾجه

 (1382)ّٖي اوجط ؾيف  …ؾيؿتٕي ٚ تفىط ُٔٙمي، تفىط 

ٞبي تحهيّي ٚ تمؿيٕبت آٖ اؾت وٝ زض  زٚضٜ. ؾغٛح يبزٌيطي: 51

 ؾبذتبض ٘ٓبْ آٔٛظقي ٔكرم قسٜ اؾت.

اقبضٜ ثٝ لٛا٘يٗ ٖبِٓ ٞؿتي ٚ ٔٙبؾجبتي وٝ ذساٚ٘س  ٞبي اِٟي: ؾٙت. 52

ٖبِٓ زض ثُٗ ٞؿتي ٚ ٔطاتت آٖ لطاض زازٜ اؾت ٚ تحٛالت ٖبِٓ زض 

( زض چبضچٛة آٖ …)رٟبٖ َجيٗت / ربٔٗٝ / ا٘ؿبٖ   آٖٔطاتت   ٕٞٝ

 يبثس. تحمك ٔي
تطثيت ضؾٕي ٚ ػٕٛٔي زض افك  تحَٛ ضاٞجطزي ٘ظبْ. ؾٙس 53

ٞبي  ٌيطي ايٗ ؾٙس ثٝ ٖٙٛاٖ پبيٝ، ٔالن ٚ ضإٞٙبي تهٕيٓ :ا٘ساظ چكٓ

اؾبؾي ثطاي ٞسايت، ضاٞجطي، ٘ٓبضت ٚ اؾتمطاض ٘ٓبْ آٔٛظـ ٚ 

پطٚضـ وكٛض زض ؾُح ّٔي ثٝ ٔٙٓٛض تحمك تحٛالت ٔحتٛايي ٚ 

ٌيطز. لّٕطٚ ؾٙس ّٔي،  ؾبذتبضي ٔٛضز اؾتٙبز ٚ اؾتفبزٜ لطاض ٔي

ٖي ٚ فطٍٞٙي ضا زض اضتجبٌ ٞبي تٛؾٗٝ آٖ اظ التهبزي، ارتٕب ٖطنٝ

وٙس.  ٞب تٗييٗ تىّيف ٔي ٌيطز ٚ ثطاي آٖ ثب آٔٛظـ ٚ پطٚضـ زضثطٔي

زض ايٗ لّٕطٚ ٘ٓبْ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ قبُٔ ؾُٛح لجُ اظ زثؿتبٖ تب 

اي ٔطثٌٛ  ٞبي فٙي حطفٝ پبيبٖ تحهيالت زثيطؾتب٘ي ٚ آٔٛظقىسٜ

 ثٝ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ اؾت.

ٞبي آيٙسٜ ٔٛضز  زض آٖ چبضچٛةؾٙسي اؾت وٝ  . ؾٙس چكٓ ا٘ساظ:53

ٞب، ثبٚضٞب ٚ  ٓبض آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ثط ٔجٙبي اضظـا٘ت

بٚضي ٞبي ارتٕبٖي، فطٍٞٙي، ؾيبؾي ٚ التهبزي ٚ فّٙ ؾبذتظيط

 (1383تطؾيٓ قسٜ اؾت. )فتحي ٚاربضٌبٜ، 

ٔكبٞسٜ ٚ زضن يه ٚالٗيت ثٝ ٘حٛ حًٛضي ٚ ثسٖٚ  قٟٛز:. 54

زيٍط، ّْٔٗٛ ٔكٟٛز، ذٛزـ زض  ٚاؾُٝ نٛضت ٚ ٔفْٟٛ، ثٝ ٖجبضت

زض قٟٛز،  ؛ ِصأطتجٝ ٘فؽ حبيط اؾت، ٘ٝ اظ َطيك زضن ٔفْٟٛ آٖ

 ُٔبثمت ثب ٚالٕ ٔٗٙب ٘ساضز، ظيطا ذٛز ٚالٕ ٘عز ٘فؽ حبيط اؾت.

ٖمُ اظ آٖ حيج وٝ ثٝ افٗبَ اذتيبضي ا٘ؿبٖ  ػمُ ػّٕي:. 55

اض ٘جبيس لطپطزاظز ٚ آٖ افٗبَ ضا ٔكَٕٛ ذٛة ٚ ثس يب ثبيس ٚ  ٔي

آٚضز،  زٞس ٚ ّٖٛٔي ٔب٘ٙس اذالق، فمٝ، ؾيبؾت ضا ثٝ ٚرٛز ٔي ٔي

 قس. ٖمُ ّٖٕي قٕطزٜ ٔي

قٙبؾس ٚ ثٝ  ٖمُ، اظ آٖ حيج وٝ ٚالٗيبت ٖبِٓ ضا ٔي . ػمُ ٘ظطي:56

اِٙفؽ ٚ فّؿفٝ  تِٛيس ّْٖٛ حميمي، ٔب٘ٙس فيعيه، قيٕي، ّٖٓ

 قٛز. پطزاظز، ٖمُ ٘ٓطي ٘بٔيسٜ ٔي ٔي
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ٞبي ا٘ؿبٖ وٝ اظ َطيك  اي اظ آٌبٞي ثٝ ٔزٕٖٛٝ(: ػّْٛ تزطثي. ػّٓ )57

 .قٛز ، ّٖٓ ٌفتٝ ٔئكبٞسٜ، فطييٝ ٚ آظٖٔٛ ثٝ زؾت ٔي آيس

آٌبٞي ٞبي ٔب زض اضتجبٌ ثب ذٛز، رٟبٖ ذّمت ٚ  ثٝ. ػّٓ )زا٘ف(: 58

. ايٗ آٌبٞي ٞب ٕٔىٗ اؾت اظ ٘ٛٔ تزطثي، قٛز ٌفتٝ ٔيذساٚ٘س 

ٌيطي ٞط ؾٝ ضٚيىطز ثطاي وكف حميمت ثٝ وبض فّؿفي ٚ زيٙي ثبقس.

 آٖ ثط ٞط ؾٝ ٔٛضز تٛرٝ زاقتٝ اؾت.الظْ اؾت. ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ لط

فُٗ اذتيبضي ا٘ؿبٖ آٖ ٞب  ٔٛيّٕٖٛٔي ٞؿتٙس وٝ  ْ اػتجبضي:ٛػّ. 59

قٛ٘س تب ثب ضفتبض ٔٙبؾت ثٝ ٘يبظٞبي  اؾت ٚ اظ َطف ا٘ؿبٖ اٖتجبض ٔي

 ٔرتّف ذٛز ثطؾس.

ٞبي  يىي اظ ٚالٗيت آٖ ٞب ٞؿتٙس وٝ ٔٛيّٖٛٔٛٔي  ْ حميمي:ٛػّ. 60

ٞب ٕٔىٗ اؾت أٛض ٔبزي  زٞٙس. ايٗ ٚالٗيت ذبضري ضا تكىيُ ٔي

آٚض٘س ٚ  قٙبؾي ضا پسيس ٔي ثبقٙس وٝ ّٖٛٔي ٔب٘ٙس فيعيه ٚ ظيؿت

قٙبؾي ضا  ٕٔىٗ اؾت أٛض غيط ٔبزي ٚ ٔزطز وٝ ّٖٛٔي ٔب٘ٙس ٘فؽ

ٔبزي ثبقس وٝ فّؿفٝ  ايزبز وٙٙس ٚ يب الثكطٌ اظ ٔبزي ٚ غيط

 .آٚضز اُِجيٗٝ( ضا پسيس ٔي )ٔبثٗس

ٖ ٔرتّف زض ٔٛيٖٛبتي اؾت وٝ ازيب ،زض ٔٗٙبي ٚؾيٕ آٖ . ػّٓ زيٙي:61

ٙٙس ٚ أب اٌط ثٝ َٛض ذبل و ٌٚٛ ٔي ٔٛضز آٖ ٞب ثحج ٚ ٌفت

ثيٙي اؾالٔي ٚ ثب  چبضچٛة رٟبٖ َجيٗت، ا٘ؿبٖ ٚ ربٔٗٝ زض ُٔبِٗٝ

يطز، آٖ ضا ّٖٓ ذبِك رٟبٖ نٛضت ٌٔحسٚزيت ذسا ٚ ٘عزيىي ثٝ 

ذٛا٘يٓ ٚ اٌط فبض٘ اظ رٟبٖ ثيٙي زيٙي نٛضت  زيٙي )اؾالٔي( ٔي

ؾالْ ٞط ٘بٔيٓ. اظ آٖ رب وٝ زض ا ٔي "ّٖٓ ؾىٛالض"ٌيطز آٖ ضا 

قٛز ٚ ثب اتىبي ثٝ اٚ ثبيس رطيبٖ يبثس،  وبضي ثب ٘بْ ذسا آغبظ ٔي

يطي اِٟي فٗبِيت ّٖٕي يه فطز ٔؿّٕبٖ ثبيس رٟت ٌ ،ثسيٗ ِحبِ

ٗس ٘ٓطي وكف آيبت زاقتٝ ثبقس. ٞسف ّٖٓ اظ زيسٌبٜ اؾالْ زض ثُ

بتي وٝ ٗس ّٖٕي، اؾتفبزٜ اظ أىب٘اِٟي زض آفبق ٚ ا٘فؽ ٚ زض ثُ

زٜ اؾت، زض رٟت ضفٕ ٘يبظٞبي ذساٚ٘س ثطاي ثكط فطاٞٓ وط

ٗٝ ي اؾالٔي. )ٟٔسي ٔكطٚٔ فطزي ٚ ارتٕبٖي ٚ اٖتالي ربٔ

 (1385ٌّكٙي، 

ٞبي  قٙبذت ٔبٞيت ا٘ؿبٖ، اثٗبز ٚ ٚيػٌي اؾالٔي:اِٙفؽ  ػّٓ. 62

ربيٍبٜ اٚ زض ٘ٓبْ ذّمت، غبيت ٚ ٞسف اٚ ثط ٔجٙبي ٔٗبضف 

 اؾالٔي ثب ٔطارٗٝ ثٝ قطٔ ٚ ٖمُ.

ّٔٗٓ ٚ زا٘ف آٔٛظ اظ  ،فٗبِيتي وٝ زض آٖ . غٙي ؾبظي ثط٘بٔٝ زضؾي:63

، آظٖٔٛ ٚ تأٌُٔٛ، تفؿيط، ُٔبِٗٝ، ا٘سيكٝ ٚ ٚ َطيك ٌفت

تطي اظ ٔفْٟٛ )زضن  ٞب، أىبٖ زضن ٖٕيك فٗبِيتضيعي  َطح

 وٙس. تط( ضا فطاٞٓ ٔي ٞبي ٖٕيك اليٝ
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  تفىط زضثبضٜ "يب  "قٙبذت قٙبذت"فطاقٙبذت يٗٙي . فطاقٙبذت: 64

( ٔٙٓٛض اظ فطاقٙبذت ٞطٌٛ٘ٝ 1979اؾت. ثٙب ثٝ ٘ٓط فالَٚ) "تفىط

زا٘ف يب وٙف قٙبذتي اؾت وٝ ٔٛيٛٔ آٖ قٙبذت يب تٙٓيٓ قٙبذت 

اؾبؾي زيسٌبٜ  ٞبي ت. فطاقٙبذت ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ رٙجٝاؾ

  زض ٔحتٛا ي آٔٛظقي ٘يع ٔب٘ٙس ؾبيط ٖٙبنط ثط٘بٔٝؾبظ٘سٌطايي اؾت ٚ 

ٔيطظا ثيٍي ثٝ ٘مُ اظ ٌالٚض ) زضؾي ثبيس ثٝ آٖ تٛرٝ وطز.

 (.1990ٚثطٚ٘يًٙ

ٞٙط، ظثبٖ، اذالق،  ٞب، آزاة ٚ ضؾْٛ، ٔزٕٖٛٝ ٖمبيس، اضظـ . فطًٞٙ:65

ٞب وٝ فطز ثٝ ٖٙٛاٖ ٖٙهطي اظ ربٔٗٝ آٖ ضا ٔي  ٔصٞت ٚ ٟٔبضت

پصيطز. ايٗ ٔٗٙب اظ فطًٞٙ آٖ اظ ٔٗٙبي فطًٞٙ ثٝ ٖٙٛاٖ فطًٞٙ 

 َ اؾت.ٔتٗبِي ٚ زض رٝ اّٚ

ٞبي ذيطذٛاٞب٘ٝ،  ٔٙٓٛض اظ فُطت ؾطقت ا٘ؿب٘ي ٚ ٌطايف . فغطت:66

رٛيي، ٌطايف ثٝ ٓ ذٛاٞي، ّٖ ٛيي، ذساپطؾتي، ٖساِتر تٗبِي

ظيجبيي ٚ ذيط ٚ زيٍط نفبت ٔتٗبِي زض ا٘ؿبٖ اؾت وٝ تٛؾٍ ذساٚ٘س 

 زض ضٚح ا٘ؿبٖ ثٝ ٚزيٗت ٟ٘بزٜ قسٜ اؾت.

چبضچٛة ٘ٓطي ضإٞٙبي ؾبٔب٘سٞي  تطثيت رٕٟٛضي اؾالٔي:  . فّؿف67ٝ

ٚ ٞسايت ا٘ٛأ تطثيت زض رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ اؾت وٝ زض ؾبَ 

ٚيطايف زٞٓ آٖ ثٝ پبيبٖ ضؾيسٜ اؾت. ايٗ ؾٙس تٛؾٍ  1387

ايٗ وبضٌطٜٚ ؾٙس ّّٔي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ تٟيٝ قسٜ اؾت ٚ قبُٔ 

ٔجبحج اؾت: ٔجب٘ي اؾبؾي تطثيت، چيؿتي تطثيت، چطايي تطثيت،  

ٚ ٞسف وّي تطثيت ٚ ا٘ٛأ تطثيت )ثب تٛرٝ ثٝ قئٖٛ حيبت غبيت 

حًٛض ٔتطثيبٖ،   قَٕٛ، ٘حٜٛ  احُ ضقس، ٔيعاٖ ٚ ٘حٜٛآزٔي، ٔط

 ؾبظٔب٘سٞي ٚ اٖتجبض لب٘ٛ٘ي، اضوبٖ تطثيت ٚ انَٛ تطثيت(.

تطثيت ضؾٕي ٚ ػٕٛٔي زض رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ:   . فّؿف68ٝ

تطثيت ضؾٕي ٚ ٖٕٛٔي اؾت وٝ   چبضچٛة ٘ٓطي تطثيت زض زٚضٜ

ٚيطايف ٟ٘ٓ آٖ ثٝ پبيبٖ ضؾيسٜ اؾت. ايٗ ؾٙس  1387زض ؾبَ 

تٛؾٍ وبضٌطٜٚ ؾٙس ّّٔي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ تٟيٝ قسٜ اؾت ٚ 

قٙبذتي،  ٔجبحج اؾت: ٔجب٘ي ؾيبؾي، حمٛلي، ضٚاٖ ايٗ قبُٔ

ٞبي  قٙبذتي، تٗطيف تطثيت ضؾٕي ٚ ٖٕٛٔي، ٚيػٌي ربٔٗٝ

طٚضت تطثيت ضؾٕي ٚ ٖٕٛٔي، غبيت تطثيت ضؾٕي ٚ ٖٕٛٔي، ي

ٚ ٞسف وّي تطثيت ضؾٕي ٚ ٖٕٛٔي، انَٛ حبوٓ ثط تطثيت 

ٞبي  ضؾٕي ٚ ٖٕٛٔي، انَٛ ٚ ضٚيىطزٞبي حبوٓ ثط ؾبحت

تطثيت، ٖٛأُ ٚ ٟ٘بزٞبي ؾٟيٓ ٚ ٔؤحط زض تطثيت ضؾٕي ٚ ٖٕٛٔي 

ٚ ضٚاثٍ ثيٗ ٖٛأُ ٚ ٟ٘بزٞبي ؾٟيٓ ٚ ٔؤحط زض تطثيت ضؾٕي ٚ 

 ٖٕٛٔي اؾت.

وٝ زضثبضٜ احىبْ ٚرٛز ُّٔك  فّؿفٝ، ٖالٜٚ ثط ايٗ ّؿفٝ ٔضبف:ف. 69

آٚضز، زضثبضٜ  وٙس ٚ اظ ايٗ حيج، فّؿفٝ ٔحى ضا پسيس ٔي ثحج ٔي
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وٙس ٚ ربيٍبٜ، حسٚز، غبيبت ٚ اٞساف آٖ  ٔجبزي ّْٖٛ ٘يع نحجت ٔي

ٌٛيٙس،  ٕ٘بيس، ايٗ ثرف اظ فّؿفٝ ضا فّؿفٝ ًٔبف ٔي ضا ضٚقٗ ٔي

 ٝ ٞٙط، فّؿفٝ اذالق ٚ فّؿفٝ حمٛق.ٔب٘ٙس فّؿفٝ ّٖٓ، فّؿف

، وبضثطز ٚ ُٖٕ َطاحي، تٛؾٗٝ )تٟيٝ(  ٓطيٝ٘بٚضي آٔٛظقي: . ف70ّٙ

ٞبي يبزٌيطي  يبثي فطايٙسٞب، ٔٛاز ٚ ضؾب٘ٝ )اؾتفبزٜ(، ٔسيطيت ٚ اضظـ

 ٞبي يبزٌيطي اؾت. ثٝ ٔٙٓٛض ثٟجٛز فطايٙس ٚ ٔٛلٗيت

افعاضٞبيي اَالق  ٘طْافعاضٞب ٚ  ثٝ ؾرت بٚضي آٔٛظقي ؾرت:. ف71ّٙ

ٕ٘بيس ٚ قبُٔ  قٛز وٝ اظ آٔٛظـ ٚ يبزٌيطي ٔؤحط پكتيجب٘ي ٔي ٔي

زٌيطي )اظ لجيُ وتبة زضؾي ٔٛاز ٚ ٔٙبثٕ يب ٔتٖٛ يب :الالٔي ٔب٘ٙس

ٔسيب، ٖىؽ، ارؿبْ  وتبة زضؾي، اِىتطٚ٘يىي، ايٙتط٘ت، ِٔٛتيچبپي(،

 قٛز. ٞب، ٔٛاز ٚ حتي ٔٛرٛزات ظ٘سٜ ٔي ٚ اقيب، زؾتٍبٜ

ٞب ٚ اثساٖبت ٚ اثتىبضاتي اؾت وٝ  ٘بْط ثٝ َطح بٚضي آٔٛظقي ٘طْ:فّٙ .72

، تٗييٗ ٚ تسثيط ضٚيىطزٞب ٚ اٍِٛٞبي آٔٛظقي «َطاحي آٔٛظقي»زض 

افعاض ذبني  افعاض ٚ ؾرت يبثس، ذٛاٜ ٔؿتّعْ ثٝ وبضٌيطي ٘طْ تجّٛض ٔي

 ثبقس يب ذيط.

ٞسايت ٚ ٞب ثب  تٛظيٕ تهٕيٕبت ثيٗ ٔطوع ٚ اؾتبٖ. وبٞف تٕطوع: 73

 ٘ٓبضت ٔطوع.

يبثي ثٝ ثٟتطيٗ  ٔٙٓٛض زؾت ٞبي زضؾي: .ويفيت ثركي ثٝ ثط٘ب74ٝٔ

اؾت وٝ ثٝ وٕه  يبثي اضظـحبِت ٕٔىٗ زض ٘ٓبْ َطاحي ارطا ٚ 

 ٌيطز. ٞبي ذبل نٛضت ٔي يه ؾطي اظ قبذم

ٔرتّف ٔب٘ٙس  تطويجي اظ چٙس ضؾب٘ٝ چٙسضؾب٘ٝ اي(:) ٔبِتي ٔسيب. 75

ٞبي ٌطافيىي، ٘طْ  ح٘ٛقتٝ، ٖىؽ، ثطيسٜ ضٚظ٘بٔٝ، فيّٓ، نسا، َط

 افعاضٞبي آٔٛظقي ٚ... .

ٞب، فطايٙسٞب،  ٞب، ٟٔبضت ٞب، زا٘ف حمبيك، ٔكبٞسات، زازٜ :. ٔحتٛا76

ٞب ٚ لُٗبت  ٞب وٝ لؿٕت ٞب، ٚلبيٕ ٚ پسيسٜ تزطثيبت، اضظـ

س. ٔحتٛا تٛؾٍ زٞ ّٖٕي ضا تكىيُ ٔي  يه ضقتٝ  ؾبظٔبٖ يبفتٝ

ٔؤِف ا٘تربة ٚ ؾبظٔب٘سٞي   قٛز، ثٝ ٚؾيّٝ ضيعاٖ َطاحي ٔيٝ ثط٘بٔ

 قٛز ٚ تٛؾٍ ّٔٗٓ زض والؼ ثٝ ارطا زض ٔي آيس. ٔي

ٞبي َجيٗي، ارتٕبٖي، آٔٛظقي ٚ  اقبضٜ ثٝ رٙجٝ . ٔحيظ يبزٌيطي:77

ذسٔبت حٕبيتي زض ٔسضؾٝ ٚ ذبضد اظ ٔسضؾٝ زاضز وٝ ثٝ ٘حٛي 

آٔٛظاٖ ثٝ َٛض ٔؿتميٓ زذبِت زاضز. ارعاي  ٞبي زا٘ف زض يبزٌيطي

 ٞب ثٝ قطخ ظيط اؾت: ٞط يه اظ ايٗ رٙجٝ

 ٝي ٔٛرٛز زض أىب٘بت ظيطثٙبيي ٔبزّ ٞبي َجيٗي: رٙج

والؼ زضؼ/ ٚؾبيُ ؾطٔبظا ٚ يب ٌطٔبظا/ أٛض تٟٛيٝ ٚ 

 ٌيطز. ٘ٛض ضا زض ثطٔي
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 ٝب/ وفبيت ٔسيط ٔسضؾٝ ٚ ّٔٗٓ ضإٞٙ ٞبي ارتٕبٖي: رٙج

آٔٛظ ثب  / اضتجبٌ زا٘فآٔٛظ ّٔٗٓ ثٝ زا٘ف٘ؿجت ٔٗمَٛ 

آٔٛظ ٚ ٔحيٍ ذب٘ٝ ضا  آٔٛظ/ اضتجبٌ ّٔٗٓ ثب زا٘ف زا٘ف

 ٌيطز. زضثطٔي

 ٝأىب٘بت ٔسضؾٝ / نالحيت ٚ تٟٗس  ٞبي آٔٛظقي: رٙج

 قٛز. ّٕٔٗبٖ ٚ وبضوٙبٖ ٚ وفبيت ٔٛاز آٔٛظقي ضا قبُٔ ٔي

 :ي ٘ٓيط وٙتطَ ٚيٗيت ؾالٔت ٖٛأّ ذسٔبت حٕبيتي

ٞبي ٔبِي ثٝ  آٔٛظاٖ/ ِجبؼ ٕٞبًٞٙ/ وٕه زا٘فّٕٔٗبٖ ٚ 

آٔٛظاٖ  ٞبي غصايي اظ زا٘ف آٔٛظاٖ يٗيف ٚ حٕبيت زا٘ف

 قٛز. ضا قبُٔ ٔي

ٞبي ٔؤٔٗ،  اي اؾت وٝ ثٝ ز٘جبَ تطثيت ا٘ؿبٖ ٔسضؾٝ ظ٘سٌي:  . ٔسضؾ78ٝ

. ايٗ ٔساضؼ ذالليت ٚ ت ٘فؽ ٚ وبضأس اؾتقبزاة، زاضاي ٖعّ

زٞٙس، ربٔٗٝ أطٚظ ضا ثب ربٔٗٝ  طاض ٔي٘ٛآٚضي ضا زض زؾتٛض وبض ذٛز ل

وٙس، ٘مف ذٛز ضا اظ ا٘تمبَ فطًٞٙ فطاتط ثطزٜ  فطزا ٚ آيٙسٜ ٔطتجٍ ٔي

پطزاظز ثبالذطٜ ثط  ٚ ثٝ أط تطثيت قبٌطزاٖ ثطاي ٚضٚز ثٝ ربٔٗٝ ٔي

)ٔسضؾٝ ظ٘سٌي، زفتط  .قٛز اؾبؼ انَٛ تّٗيٓ ٚ تطثيت ازاضٜ ٔي

 (1385 ٞبي زضؾي، ضيعي ٚ تأِيف وتبة ثط٘بٔٝ

ظ٘سٌي پبن ثب ايٕبٖ ثٝ ذسا، زٚضي اظ  ٔطاتت حيبت عيجٝ:. 79

قٛز )حيبت َيجٝ  ٌٙبٞبٖ ٚ أط ثٝ ٔٗطٚف ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط قطٚٔ ٔي

فطزي(، ثب ارطاي لٛا٘يٗ ٚ احىبْ اِٟي زض ربٔٗٝ ٚ ظيط ٘ٓط أبْ 

ٌطزز. )حيبت  ٖسَ ٔٙتٟي ٔي لؿٍ ٚ  ٖبزَ ٚ تٛرٝ رٕٗي ربٔٗٝ

اي ٖبزَ، ٔتمي  ٚ ٘يىٛوبض ظٔيٙٝ  ارتٕبٖي( ثب تكىيُ ربٔٗٝ  َيجٝ

يبثي ثٝ حيبت ٔٗٙٛي ٚ اذطٚي  ثطاي اؾتٗالي ضٚحب٘ي فطز ٚ زؾت

ٌطزز. حيبت پبن يب َيجٝ چٝ اظ ٘ٛٔ فطزي ٚ يب ارتٕبٖي  فطاٞٓ ٔي

ت فطز اظ ذساٚ٘س، زاضاي ٔطاتجي اؾت ٚ ٔطاتت آٖ ثب ٔيعاٖ اَبٖ

 ي ضٚحب٘ي فطزي ٚ ارتٕبٖي ٚاثؿتٍي زاضز.زيٗ ٚتٗبِ پيبٔجط ٚ اِٚيبء

اقبضٜ ثٝ ٔطاتت لطة اِٟي ا٘ؿبٖ وبُٔ.  ٔطاتت ٘فؽ ٔغٕئٙٝ:. 80

ثٙسي ثٝ چٟبض ٚ ثطذي ثٝ ٞفت  ثطذي ايٗ ٔطاتت ضا ثٝ ِحبِ تمؿيٓ

 ٌب٘ٝ تمؿيٓ وطزٜ ا٘س.  ٞبي ٞفت ٔطتجٝ ٚ ثٝ ٖسز آؾٕبٖ

احّي ٘فؽ ا٘ؿب٘ي زض ٔؿيط تىبُٔ ذٛز اظ ٔط. ٔطالجت ٘فؽ: 81

وٙس وٝ آذطيٗ ٔطحّٝ آٖ ٘فؽ ُٕٔئٙٝ اؾت. ايٗ ٘بْ اظ  ٖجٛض ٔي

ضاي يَةً  اضِرِٗي ا ِي ضَثِّه  اََِّٙفؽُ إَُُِٕئ َّٙةُ يب اَ يَّتَُٟب »آيبت قطيفٝ 

 ( ٌطفتٝ قسٜ اؾت.28-27)فزط « َٔطي يَّةً

ٔطاوعي وٝ ٚاثؿتٝ ثٝ يه ؾبظٔبٖ، ٔؤؾؿٝ ٚ يب  ٔطاوع يبزٌيطي:. 81

ثبقٙس ٚ ذسٔبت يبزٌيطي ثٝ اؾتفبزٜ  اقربل حميمي ٚ حمٛلي ٔي
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ي ٞب ٞب، فطٍٞٙؿطاٞب، وتبثرب٘ٝ ٔٛظٜوٙٙس. )اظلجيُ: ٔيوٙٙسٌبٖ اضائٝ 

، ٔطاوع ؾطاٞب بٚضي، پػٚٞفٞبي ّٖٓ ٚ فّٙ ، ذبٖٕ٘ٝٛٔي ٚ وٛزن

ٔسضؾٝ،   ٔسضؾٝ، وتبثرب٘ٝ ؾبيت وبٔپيٛتطي ظيبضتٍبٞي،  -ؾيبحتي 

 ( ٚ…  وبضٌبٜ ٔسضؾٝ

فٗبِيتي وٝ ٘بْطثٝ رطيبٖ ٔٗيٗ ٚ ٔىُٕ انُ . ٔكبٚضٜ ٚ ضإٞٙبيي: 82

چٖٛ  رطيبٖ تطثيت اؾت. ايٗ رطيبٖ ٔٗيٗ ٚ ٔىُٕ قبُٔ اثٗبزي ٞٓ

ٞب ٚ اثعاضٞبي ٔكبٚضٜ ٚ ضإٞٙبيي  اٞساف، ٖبٔالٖ، ٔربَجبٖ، ضٚـ

 .اؾت

( تٛنيف قسٜ 1998ايٗ ٔفْٟٛ تٛؾٍ ربوٛثع) اي: ثيٗ ضقتٝٔفْٟٛ . 83

ك زض ٔؿئّٝ يب ٔٛيٛٔ، اؾت ٚ ٔٙٓٛض اظ آٖ ضٚقي اؾت وٝ ٍٞٙبْ تحمي

)ؾيؿتٕبتيه( ثب  ٔٙس ٘ٓبْ نٛضت  ثٝ   ضا  ّٖٕي  ٞبي ضقتٝ ٞبي  زيسٌبٜ 

 وٙس. يىسيٍط تّفيك ٔي

زضن ثي پطزٜ حمبيك، ثٝ ذهٛل حمبيك ٔتٗبِي ٖٛأُ  . ٔىبقفٝ:84

ٔزبٞسٜ ٚ تٟصيت ٘فؽ، ٘ٓيط زيسٖ حمبيك ٖبِٓ ثطظخ يب ثطتط، ثب 

  آذطت، ٔكبٞسٜ حٛازث آيٙسٜ يب ٌصقتٝ.

زض ؾبذت ٚ ذّك آٖ ا٘ؿبٖ زذبِتي  ٔهٙٛع:غيط ٞبي  ٔٛاز ٚ ضؾب٘ٝ.85

اظ رّٕٝ آيبت اِٟي وٝ حىٓ  ٘ساقتٝ اؾت  يب رعء َجيٗت اؾت. )

 ٔب٘ٙس: ا٘ؿبٖ، ٔٛرٛزات ظ٘سٜ، ٞبي ٔتٙٛٔ آٔٛظقي زاض٘س؛ ضؾب٘ٝ

 ( ...ربٖ ٚ ٔٛرٛزات ثي

وبضثطز  ٔرّٛق ا٘ؿبٖ اؾت أب ثب ٞسف :ٔهٙٛعٞبي  ٔٛاز ٚ ضؾب٘ٝ .86

ٔب٘ٙس اتٛٔجيُ ٚ ارعاي آٖ،  زض آٔٛظـ ؾبذتٝ ٘كسٜ اؾت؛

َٛض ٔطاوع ٚ ٟ٘بز ٞبي ارتٕبٖي وٝ ثب  ٕٞيٗ …ٞب ٚ  ثبظي اؾجبة

ا٘ٙس زض فطايٙس ٛاٞساف غيط آٔٛظقي تأؾيؽ قسٜ ا٘س ٚ ٔي ت

لطاض ٌيط٘س )ٔطاوع ثٟساقتي،  ثطزاضي ثٟطٜآٔٛظـ ٔٛضز 

 ، ٔطاوع نٙٗتي ٚ ...(ٞب، ٔطاوع ٞٛاقٙبؾي وتبثرب٘ٝ

اي وٝ  اي  ٚ يب ثيٗ ضقتٝ اقبضٜ ثٝ ٔفبٞيٓ ضقتٝ ٔٛضٛع ٔحٛضي:. 87

 قٛز. ٕٔٗٛالً ٔحتٛاي زضؾي زض حَٛ ٚ حٛـ آٖ ؾبظٔب٘سٞي ٔي

ٞب ثب  ٞب ٚ ِٔٛىَٛ زؾتىبضي زض اتٓ )٘ب٘ٛفٙبٚضي( :. ٘ب٘ٛ تىِٙٛٛغي 88

ٞب، ٔٛاز ٚ ؾبذتٗ ٔبقيٗ اثعاضٞبيي ثؿيبض وٛچه ٚ  ٞسف ِٔٛىَٛ

ٞبي  ثب ٞسف وبضثطزٞبي ذبل، فىط ؾبذتٗ ٔٛاز، اثعاض ٚ ٔبقيٗ

ثؿيبض ضيع زض ؾُح ِٔٛىَٛ ٘رؿتيٗ ثبض تٛؾٍ پطٚفؿٛض 

آٔطيىب زض  ( اؾتبز زا٘كٍبٜ وٛض1918ُ٘-1988ضيچبضزپي. فيٕٙٗ )

زض ا٘زٕٗ فيعيه آٔطيىب ثب ٖٙٛاٖ  1959ؾرٙطا٘ي ٚي زض ؾبَ 

ٚرٛز زاضز. أب انُالح "بييٗفًبٞبي ظيبزي زض ؾُٛح پ"

تٛؾٍ ٘ٛضيٛتب٘يٍٛچي  1974بٚضي ثٝ َٛض ضؾٕي زض ؾبَ فّٙ٘ب٘ٛ
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ؾبذت  ،اؾتبز زا٘كٍبٜ تٛويٛ ُٔطح قس ٚ ٔٙٓٛض اٚ اظ ايٗ انُالح

 100تب  1ٞبي َِٛي اظ  ٚز ا٘ساظٜٔٛازي زض ؾُح ٘ب٘ٛٔتط زض ٔحس

ثبقس  يٛ٘ب٘ي اؾت وٝ ثٝ ٔٗٙبي وٛتِٛٝ ٔي  ٔتط اؾت. ٘ب٘ٛ يه وّٕٝ٘ب٘ٛ

بٚضي يٗٙي وبضثطز ّٖٕي ّْٖٛ زض نٙٗت ٚ تزبضت. يه ٘ب٘ٛ ثٝ ٚ فّٙ

ِحبِ ضيبيي ٔٗبزَ ثب يه ٔيّيبضزْ ٔتط اؾت. يربٔت يه ٘ب٘ٛ 

تٛاٖ ثٝ  ٚضي ضا ٔيبٔٗبزَ ؾٝ اتٓ اؾت. اظ رّٕٝ وبضثطزٞبي ٘ب٘ٛ فّٙ

زاضٚضؾب٘ي زض ٞبي وٛچه رٟت  ؾبذت اِيبف ثؿيبض ٔحىٓ، ٔبقيٗ

ٞبي ٔحىٓ ٚ اضظاٖ، ؾبذت وبٔپيٛتطٞبي  ٚضزٜزاذُ ثسٖ، ؾبذتٗ فطا

ت اَالٖبت ٚ زض ٘تيزٝ ٞب ثبي ظي تطيّيٖٛؾب وٛچه ثب ْطفيت شذيطٜ

رٛيي زض  وبغص، نطفٝ  ٞب ثٝ رٟت تٟيٝ رٌّٛيطي اظ ترطيت رٍُٙ

ٞبي ذٛضقيسي زض اثٗبز ِٔٛىِٛي ثب  طغي، ؾبذت ثبَطئهطف ا٘

وبضثطزٞبي ٔتٗسز، ؾبذت ٔحهٛالت غصايي اضظاٖ اظ َطيك 

ٔبيىطٚٚيٛٞبيي زض اثٗبز ِٔٛىِٛي وٝ ثٝ َٛض ٞٛقٕٙس ٔٛاز ٔٛضز ٘يبظ 

وٙس ٚ ٔٛاز غصايي ٔٛضز  ضا اظ ٞٛا ٚ ذبن ثٝ زضٖٚ ذٛز رصة ٔي

  ٔحيٍ، تهفيٝ  ٛزٜ وٙٙسٜٔٛاز آِ وٙس، تزعيٝ وطزٖ ٘ٓط ضا تٟيٝ ٔي

ٞبي ٕٞيكٝ  ٞب ٚ زاضٚٞب، پبضچٝ آة، ؾبذت ٔٛاز رسيس، ؾبذت ضً٘

ٞبي ٔمبْٚ ٚ ٔٛاضزي اظ ايٗ لجيُ اقبضٜ وطز. )٘بضٚتبْ  تٕيع، ثتٖٛ

 (2007ؾبٞٛ، 

آٔٛظاٖ اؾت وٝ ثب  ا٘تٓبضات يبزٌيطي اظ زا٘ف . ٘تبيذ يبزٌيطي:89

اظ  يبثي اضظـقٛز ٚ ٔجٙبي  تٛرٝ ثٝ اٞساف رعئي زضٚؼ تٙٓيٓ ٔي

ٌيطز ٚ  ي قٙبذتي، ٟٔبضتي ٚ ٍ٘طقي لطاض ٔي ٞب فطاٌيطاٖ زض حيُٝ

زضؾي ثٝ ايٗ   ضٚز وٝ فطاٌيطاٖ زض پبيبٖ يه زٚضٜ ا٘تٓبض ٔي

 اٞساف زؾت يبثٙس.

٘ٓبْ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ  ٔٙٓٛض اظ . ٘ظبْ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ:90

ٞبي تحهيّي ضؾٕي اظ پيف زثؿتبٖ تب پبيبٖ زٚضٜ  ٔزٕٖٛٝ زٚضٜ

ٔتٛؾُٝ اؾت. ٘ٓبْ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٔؿئَٛ تطثيت ضؾٕي ٚ 

ٖٕٛٔي زض ؾُح پيف اظ آٔٛظـ ٖبِي اؾت. )َطح تسٚيٗ ؾٙس ّٔي 

 .آٔٛظـ ٚ پطٚضـ(

ٞب  ٌيطي تهٕيٓ٘ٓبٔي وٝ زض آٖ ضيعي غيط ٔتٕطوع:  . ٘ظبْ ثط٘ب91ٝٔ

ٔٛضز  قٛز ٚ ٔطوع فمٍ زض ٞب ٌطفتٝ ٔي زض اؾتبٖ

 ٌيطز. ٞبي والٖ تهٕيٓ ٔي ٌصاضي ؾيبؾت

ٞب  ٌيطي تهٕيٓ  ٘ٓبٔي وٝ زض آٖ وّيٝ ضيعي ٔتٕطوع: ٘ظبْ ثط٘بٔٝ. 92

 قٛز. ٞب اثال٘ ٔي قٛز ٚ ثطاي ارطا ثٝ اؾتبٖ زض ٔطوع ٌطفتٝ ٔي

حبوٓ ثط ذّمت وٝ ٞبي اِٟي  لٛا٘يٗ ٚ ؾٙت ٘ظبٔبت ذّمت:. 93

  ٔٙجٗج اظ حىٕت ٚ تمسيط ٚ تسثيط حىيٕب٘ٝ اٚؾت.
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ايٗ ٘فؽ زض ثطاثط ٘فؽ ِٛأّٝ لطاض زاضز. ٔٙٓٛض ٘فؿي . ٘فؽ ٔغٕئٙٝ: 94

اؾت وٝ ثٝ يميٗ لّجي ضؾيسٜ اؾت ٚ حميمت ضا ثب قٟٛز زَ زضن 

 وٙس. ضؾيسٖ ثٝ ٘فؽ ُٕٔئٙٝ يىي اظ ِٛاظٔبت لطة اِٟي اؾت. ٔي

اي اؾت، ِصا  ٚ ٞط ٔطتجٝ قطايٍت زض ٞط يثٝ ٔٗٙبي ٚالٗ االٔط: ٘فؽ. 95

ٞٓ قبُٔ ٚالٗيت ذبضري ٚ ٖيٙي ٚ ٞٓ ٚالٗيت شٞٙي ٚ ٞٓ ٔطتجٝ 

 قٛز. ٔبٞيت ثٕب ٞي ٔبٞيت ٔي

ٚرٛز، حميمي شٚٔطاتت  ٚحست زض وخطت ٚ وخطت زض ٚحست:. 96

زٞس،  زاضز وٝ زض ٖيٗ تىخط زض ٔطاتت، يه ٚاحس حميمي ضا تكىيُ ٔي

وٝ ٚرٛز ثطتط ٚ قسيس، اظٕٞبٖ حيج وٝ ٚرٛز اؾت، ثطتط ٚ  َٛضيثٝ 

قسيس اؾت ٚ ٚرٛز يٗيف، اظ ٕٞبٖ حيج وٝ ٚرٛز اؾت، يٗيف 

 اؾت.

آذطيٗ ٔمهسي اؾت وٝ ثطاي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ : . ٞسف غبيي 97

 قٛز. تطثيت ا٘ؿبٖ ٔتهٛض ٔي

، ٞٙطي، والٔي،ضيبيي، فًبيياقبضٜ ثٝ ٞٛـ  ٞٛـ چٙسٌب٘ٝ:. 98

رؿٕب٘ي، ٔيبٖ فطزي،  -حؿي، لسضتي ٔصٞجي،  -ظثب٘ي، ٚرٛزي

ٞٛـ َجيٗت ٌطا، زضٖٚ فطزي ٚ ُٔٙمي، ٔٛؾيميبيي ٚ ٞٛـ 

ضيبيي اؾت وٝ تٛؾٍ ٞبٚاضز ٌبضز٘ط ُٔطح قسٜ اؾت. 

 (1383 آضٔؿتطاً٘)

ٞٛيت ثٝ ٔٗٙبي ويؿتي اؾت. چيعي وٝ ٚؾيّٝ  ٞٛيت ا٘ؿبٖ:. 99

ٝ ذهبئُ فطزي ٚ ذهٛنيبت قٙبؾبيي فطز ثبقس ٚ يب ٔزٕٖٛ

آٖ يه فطز اظ فطز زيٍط ٚ يب ٌطٜٚ اظ   ضفتبضي اؾت وٝ ثٝ ٚاؾُٝ

ٌطٜٚ زيٍط ٔتٕبيع ٔي قٛز. ٞٛيت ا٘ٛأ ٔرتّفي زاضز، اظ لجيُ 

ؿبٖ اظ ٘ٓط ٞٛيت تبضيري، فطٍٞٙي، ٘ػازي، ؾيبؾي ٚ اٖتمبزي. ا٘

ٞبي ٔرتّف ٞٛيتي اؾت. ثطاي ٔخبَ ٞٛيت  زيٗ اؾالْ زاضاي اليٝ

اٖ قٙبذتي، ٞٛيت فّؿفي ، ٞٛيت ظيؿت قٙبؾي، ٞٛيت ضٚ

ارتٕبٖي ٚ ٞٛيت اِٟي)وٝ اقبضٜ ثٝ ذٛز ٔتٗبِي ا٘ؿبٖ( زاضز. 

 ٞٛيت اِٟي ا٘ؿبٖ ٘يع زاضاي چٙس اليٝ اؾت.

تىٖٛ ٚ تحمك قرهيت ا٘ؿبٖ زض ضاؾتبي  ٞٛيت تٛحيسي:. 100

 اِٟي ثب اٖتمبز ثٝ ٔجب٘ي تٛحيسي ٚ ُٖٕ ثٝ فطأيٗ اِٟي. فُطت

ٞبي ُٔبِٗبت ٘ٓطي  ثط اؾبؼ ٌعاضـ تّفيك، يبفتٝ. ٞٛيت قرهي: 101

ؾٙس ّٔي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٞسف وّي تطثيت ٖٕٛٔي آٖ اظ 

 ضؾٕي ٚ غيطضؾٕي ٖجبضت اؾت اظ: 

تىٛيٗ ٞٛيت ٔكتطن )ا٘ؿب٘ي، اؾالٔي ٚ ايطا٘ي( ٔتطثيبٖ ثب ٔالحٓٝ 

 ٞبي ٔتطثيبٖ. ٚيػٌي

 ٞبي حّمٝ ثٝ تٝٚاثؿ ٞب اليٝ ايٗ .اؾت چٙساليٝ أطي، ٞٛيت

رٟب٘ي  ٞبي اليٝ قبُٔ ٚ ثكط ٚ فطزي ارتٕبٖي حيبت تٛزضتٛي
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 ايٗ .فطزي اؾت ٚ ذب٘ٛازٌي ٔحّي، لٛٔي، ّٔي، زيٙي، ،()ا٘ؿب٘ي

 ثٝ ٔؿتمُ ٚ ايؿتب نٛضت ثٝ تٛاٖ ٕ٘ي ٚ ا٘س ٔتساذُ ٚ ٔتٗبُٔ ٞب اليٝ

 .ٞب ٍ٘طيؿت آٖ

 ثٝ ٞٛيت  تٛؾٗٝ ٚ تىٛيٗ ضاؾتبي زض ثبيس ٖٕٛٔي ٚ ضؾٕي تطثيت

 اليٝ ايٗاؾت.  (رٟب٘ي )ا٘ؿب٘ي  اليٝ اليٝ، اِٚيٗ تٛرٝ ٕ٘بيس. ٞب اليٝ ايٗ

 ثٝ ٔتطثي آٖ، زض وٝ وٙس تأويس ٔي ا٘ؿب٘ي ٔكتطوبت اظ زؾتٝ آٖ ثط

  ٌيطي پسيسٜ قىُ .قٛز ٔي ٍ٘طيؿتٝ رٟب٘ي  ربٔٗٝ اظ ًٖٛي چكٓ

 ثٝ ٘عزيه ٔزٕٖٛٝ يه ثٝ ثكطي  ربٔٗٝ قسٖ تجسيُ ٚ قسٖ رٟب٘ي

 اظ رٙجٝ ايٗ ثٝ تٛرٝ يطٚت (رٟب٘ي  زٞىسٜ ٘ٓيط )ثب تٗبثيطي ٞٓ

 زض تٛا٘س ٔي فطزي چٙيٗ. ؾبظز آقىبض ٔي تط ثيف ضا ٔتطثيبٖ ٞٛيت

 ٞب، فطًٞٙ وٝ اظ زيٍط ٞبي ا٘ؿبٖ ثب آٔيع ٔؿبِٕت ٕٞعيؿتي رطيبٖ

 ايزبز زض ٚ زٞس ٘كبٖ ٔخجت تٗبّٔي زيٍط٘س ٘ػازٞبي ٚ الٛاْ ٚ ُّٔ

 اظ رٙجٝ ايٗ ثٝ تٛرٝ. ثىٛقس ثكطي  ٖبِيٝ حيبت ثطاي قطايٍ ٔؿبٖس

 وٝ ضا ا٘ؿب٘ي ٔٗٙٛي ٖبِي ٞبي تٗبِي اضظـ ٚ تٛؾٗٝ أىبٖ ٞٛيت،

 .آٚضز ٔي فطاٞٓ ٞؿت، ٘يع اؾالْ زيٗ تأييس ٔٛضز

 . ٌيطز ٔي لطاض ٖٙبيت ٔٛضز ٔصٞت ٚ زيٗ ٖٙهط ثٗس  اليٝ زض

 ٚ ثكط ٘يبظٞبي تطيٗ اؾبؾي اظ ٔصٞجي، زيٙي ٚ ٞبي اضظـ ٚ اٖتمبزات

 فطأّّي  رٙجٝ ٘يع ايٗ اليٝاؾت.  زْٚ  اليٝ ٌيطي قىُ زض انّي ٔحٛض

 ٚ ؾيبؾي ٔطظٞبي اظ فطاتط  ٔتطثي رٕٗي ٞٛيت ،آٖ زض ٚ زاضز

 .اؾت ٘ٓط ٔس ّٔي 

 آٖ زض وٝ زاضز ّٔي )ايطا٘ي(  رٙجٝ ٔكتطن، ٞٛيت ثٗسي  اليٝ

 ّٔي ٞٛيت زيٍط ٞبي ٔؤِفٝ ٚ ضؾْٛ ٚ ٞٙزبضٞب، آزاة ٚ ٞب اضظـ

 تطثيت قس، تط اقبضٜ پيف وٝ َٛض ٕٞبٖ. ٌيطز ٔي لطاض تٛرٝ ٔٛضز

 اظ آٖ حيبت تساْٚ ٚ ّٔت يه ٌيطي قىُ زض ٖٕٛٔي ٚ ضؾٕي

 ايٗ ٖٕٛٔي ٚ ضؾٕي تطثيت زض ِصا؛ اؾت ثطذٛضزاض اي إٞيت ٚيػٜ

 .ٌيطز لطاض تٛرٝ ٔٛضز ثبيس ٘يع ٞٛيت اظ اليٝ

ؾت يي اٞب آٖ ٌطٜٚ اظ ٚيػٌي ،ٔٙٓٛض اظ ٞٛيت ّّٔي . ٞٛيت ّّٔي :102

وٝ يه ّٔت ضا لبثُ قٙبؾبيي ٚ آٖ ضا اظ زيٍط ّٔت ٔتٕبيع 

ٞب ثط حَٛ يه ؾطي اظ ذهٛنيبت،  ؾبظز. ايٗ ٚيػٌي ٔي

ٞٛيت ّٔي ظٔب٘ي . ٞب ٚ ٖاليك ٔكتطن قىُ ٌطفتٝ اؾت آٌبٞي

ٞب ٚ ٖاليك ٔكتطن  ت، آٌبٞيوٝ ايٗ ذهٛنيب قٛز ٔٗٙبزاض ٔي

ٞب  رت تفىيه يه ّٔت اظ ؾبيط ّٔتٔٛ تبزاقتٝ ثبقس ٚرٛز 

تبضيد ٔكتطن،  اؾالْ،. اثٗبز ٞٛيت ّّٔي ٔطزْ ايطاٖ قبُٔ بقسث

اٖتمبز ثٝ آزاة ٚ ضؾْٛ ٚ فطًٞٙ ايطاٖ، تىّٓ ثٝ ظثبٖ فبضؾي، 

، زٚؾتي اُٞ ثيت ٖهٕت ٚ َٟبضت ا٘مالة اؾالٔيزٚؾتي ايطاٖ، 

 اؾت. )ٔصٞت تكيٕ(
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٘بپصيط٘س  اظ يىسيٍط تفىيهاؾالْ ٚ ايطاٖ زض ٔحتٛاي ذٛز   زٚ ٔؤِفٝ

تٛاٖ ايٗ زٚ حٛظٜ ضا  ٚ تٟٙب ثطاي ّٕٔٛؼ وطزٖ ٚ تمطيت ثٝ شٞٗ ٔي

ٞٛيت ايطا٘ي ثبيس   ، زض ثطذٛضز ثب ٔمِٛٝاظ يىسيٍط رسا وطز. ثٙبثطايٗ

ضؾس وٝ ٞط ٌٛ٘ٝ  ٔييه وّيت فطاٌيط زض ٘ٓط ٌطفتٝ قٛز. ثٝ ٘ٓط 

اؾالٔي حبنّي رع ٔيع ثب زٚ رٙجٝ اظ ٞٛيت ايطا٘ي ٚ آ ثطذٛضز تجٗيى

وٝ يبٔٗ ثمبي وكٛض اؾت  "ٚحست ّّٔي"آؾيت ضؾب٘سٖ ثٝ ٖٙهط

ٞبي ٔرتّف ثٝ  ثطاي ثطٚظ آؾيت ظٔيٙٝ٘رٛاٞس زاقت ٚ زض ٘تيزٝ 

فطاٞٓ ذٛاٞس قس. ثسيٗ رٟت ثٝ ٞط زٚ ٔمِٛٝ ثبيس تٛرٝ وطز.  وكٛض

 (194-196)چيت ؾبظ لٕي، ل 

ساض زض ضفتبض يبزٌيط٘سٜ، فطايٙس ايزبز تغييطات ٘ؿجتبً پبي :. يبزٌيطي103

ٖيٙي، ثٝ نٛضت ٕ٘بزيٗ )اظ   يبزٌيطي ٕٔىٗ اؾت اظ َطيك تزطثٝ

٘ٓطي )تٛييحبت وّي( يب ثٝ   قىبَ، اٖساز ٚ ٕ٘بزٞب(، ثٝ قيَٜٛطيك ا

 قٟٛزي )شٞٙي يب ضٚحب٘ي( نٛضت ٌيطز.  قيٜٛ

يبزٌيطي ٕٞٝ رب٘جٝ ، يبزٌيطي يه ٔٛيٛٔ  پبضچٝ: يبزٌيطي يه. 104

اظ اثٗبز ٔرتّف. زض ثط٘بٔٝ زضؾي ّٔي ثٝ اضتجبٌ ٖٙبنط اٞساف زضؾي ٚ 

 تطثيتي ٚ ٖطنٝ ٞبي چٟبضٌب٘ٝ ٌفتٝ ٔي قٛز.

ٕٞٝ رب٘جٝ زض  ٍ٘طـ ضيعي زضؾي: ٍ٘طي زض ثط٘بٔٝ . يىپبضچ105ٝ

تطثيت ضؾٕي ٚ ٖٕٛٔي،   ي زضؾي اؾت، ٘ٓيط تٛرٝ ثٝ فّؿفٝضيع ثط٘بٔٝ

ضيعي زضؾي، فٗبِيت فٛق ثط٘بٔٝ، تّٗيٓ ٚ  انَٛ ٖبْ زض ثط٘بٔٝ

ٌطايي،  ٌطايي ٚ آيٙسٜ آٔٛظ، حبَ تعويٝ، زا٘ف ؾبظٔبٖ يبفتٝ، زا٘ف

تٕطوع ٚ غيط تٕطوع )حسٚز اذتيبضات ٔطوع ٚ ٔٙبَك(، ٔٙبثٕ 

زضؾي ٚ وٕه زضؾي، ترهم ّٔٗٓ، ٔٛيٛٔ ٔحٛضي ٚ يب 

ٞبي قٙبذتي، ٟٔبضتي ٚ ٖبَفي.  ثٝ حيُٝ ًٕٖٔٛ ٔحٛضي، تٛرٝ

زضؾي   ىسيٍط٘س ٚ زض ٟ٘بيت ٘ٓبْ ثط٘بٔٝٔٛاضز فٛق الظْ ٚ ّٔعْٚ ي

ٞب  ٚ فٙبٚضي آٔٛظقي ثبيس زض رٟت ٚحست ثركيسٖ ثٝ آٖ

 حطوت وٙس.
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  فْزست هٌابع

 الف(اسٌاد باالدستي  

                                            
 ٞبيي وٝ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاضٌطفتٝ، شوط  ٞب ٚ ٌعاضـ زض ايٗ فٟطؾت تٟٙب اؾٙبز، پػٚٞف

 قسٜ اؾت.

لٛا٘يٗ ثب   ؾي رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ )ٔزٕٖٛٝلبٖ٘ٛ اؾب .1

 (1381آذطيٗ انالحبت 

ٞزطي  1404ؾٙس چكٓ ا٘ساظ رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ زض افك  .2

)ؾبظٔبٖ ٔسيطيت ٚ قٕؿي، اثالغيٝ ٔمبْ ٔٗٓٓ ضٞجطي، 

  (1382آشض ٔبٜ  – ضيعي وكٛض ثط٘بٔٝ

ؾٙس تحَٛ ضاٞجطزي ٘ٓبْ تطثيت ضؾٕي ٚ ٖٕٛٔي زض افك  .3

 پطٚضـ( َطح تسٚيٗ ؾٙس ّٔي آٔٛظـ ٚ 1388ا٘ساظ) چكٓ

ٞبي وّي رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ زض  ٔتٗ پيكٟٙبزي ؾيبؾت .4

ذهٛل رٟب٘ي قسٖ، ثٝ اٞتٕبْ زوتط ٔحٕس ٟ٘بٚيسيبٖ، 

 ، ٔطوع ُٔبِٗبت رٟب٘ي قس1385ٖ

ُٔبِٗبت   تّٗيٓ ٚ تطثيت ضؾٕي زض اؾالْ، وٕيتٝتجييٗ فّؿفٝ  .5

اِٟسي، رٕيّٝ ٚ  ّٖٓ ،٘ٓطي ؾٙس ّٔي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ

 1386زيٍطاٖ،

ٔهٛثبت قٛضاي ٖبِي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ رٕٟٛضي   ٔزٕٖٛٝ .6

قٛضاي ٖبِي آٔٛظـ ٚ   ( زثيطذب1387ٝ٘اؾالٔي ايطاٖ،)

 پطٚضـ
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٘ٓبْ تطثيت ضؾٕي ٚ ٖٕٛٔي زض رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ،   ضٞٙبٔٝ .7

 ،ٚيطايف ؾْٛ، َطح تسٚيٗ ؾٙس ّٔي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ

 1387، ّٖيطيب ٚ زيٍطاٖ، ظازٜ نبزق

ٕٞٙبي ؾبٔب٘سٞي ٚ ٞسايت تطثيت )چبضچٛة ٘ٓطي ضا  فّؿفٝ .8

ا٘ٛأ تطثيت زض رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ(، ٚيطايف ؾْٛ، َطح 

، ّٖيطيب ٚ ظازٜ نبزق ،تسٚيٗ ؾٙس ّٔي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ

 1387زيٍطاٖ، 

تطثيت ضؾٕي ٚ ٖٕٛٔي زض رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ،   فّؿفٝ .9

 ،ٚيطايف زٞٓ، َطح تسٚيٗ ؾٙس ّٔي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ

 1387طاٖ، ظازٜ، ّٖيطيب ٚ زيٍ نبزق

ثطضؾي ٘ٓبْ اضظـ ٚ اٖتمبزي زض رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٚ  .10

  ضيعي زضؾي ٔتٙبؾت ثب آٖ، ٘كطيٝ تسٚيٗ ٔجب٘ي فّؿفٝ ثط٘بٔٝ

 1388ثبلطي، ذؿطٚ ٚ زيٍطاٖ،  ، 563قٕبضٜ 

اٞساف ٔهٛة قٛضاي ٖبِي آٔٛظـ ٚ پطٚضـ رٕٟٛضي  .11

 قٛضاي ٖبِي  ، زثيطذب٘ٝ 1379اؾالٔي ايطاٖ، 

ٚظاضت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ، ٚيطايف پٙزٓ،   تٛؾٗٝپٙزٓ   ثط٘بٔٝ .12

يبزيٗ ٚظاضت ضيعي، ٘ٓبضت ضاٞجطزي ٚ تحَٛ ثٙ ٔطوع ثط٘بٔٝ

 1388آٔٛظـ ٚ پطٚضـ، 

 ّا ب( پضٍّص
وبوٛ رٛيجبضي ٚ زيٍطاٖ،  ؾٙس ٚ ٔٙكٛض انالح ٘ٓبْ  .13

آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ايطاٖ، پيف ٘ٛيؽ زْٚ، پػٚٞكىسٜ تّٗيٓ 

 1382، ٚ تطثيت

زض رٟت تحّيُ ا٘مالة اؾالٔي  تٛؾٗٝ ٚ تًبز، وٛقكي .14

، ايطاٖ ٚ ٔؿبئُ ارتٕبٖي ايطاٖ، تٟطاٖ، قطوت ؾٟبٔي ا٘تكبض

 1377ضفيٕ پٛض، فطأطظ، 

آ٘بتٛٔي ربٔٗٝ، ٔمسٔٝ اي ثط ربٔٗٝ قٙبؾي وبضثطزي تٟطاٖ،  .15

 1377، ضفيٕ پٛض، فطأطظ، قطوت ؾٟبٔي ا٘تكبض

ٞٛيت ّٖٓ زيٙي ٍ٘بٞي ٔٗطفت قٙبذتي ٘ؿجت زيٗ ثب ّْٖٛ  .16

٘ي. ؾبظٔبٖ چبح ٚ ا٘تكبضات ٚظاضت فطًٞٙ ٚ اضقبز ا٘ؿب

 1382ي، ذؿطٚ، ثبلط ،اؾالٔي

، 1383( ثب ٍ٘طـ ثٝ ٔٙبثٕ اؾالٔي، 2) قٙبؾي ضقس ضٚاٖ .17

حٛظٜ ٚ زا٘كٍبٜ، ؾبظٔبٖ ُٔبِٗٝ ٚ تسٚيٗ وتت   پػٚٞكىسٜ

 ٞب )ؾٕت( ّْٖٛ ا٘ؿب٘ي زا٘كٍبٜ

ٚ  ٞب ٞب، ؾبظٔبٖ ذب٘ٝ ٘يبظؾٙزي ٚ ؾبٔب٘سٞي ا٘تٓبضات ٚظضات .18

بي تحهيّي آٔٛظـ ٞ ٞبي زضؾي زٚضٜ ٟ٘بزٞب اظ ثط٘بٔٝ
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، ضيعي ٚ تأِيف وتت زضؾي ٘ٓطي، زفتط ثط٘بٔٝ  ٖٕٛٔي ٚ ٔتٛؾُٝ

 1386، رٗفط، ض٘زي زقنب

ٔحتٛاي   ، وٕيت1378ٝچىيسٜ ُٔبِٗبت رسَٚ ؾبٖبت زضؾي،  .19

زضؾي ّٔي،   ٞبي يبزٌيطي ثط٘بٔٝ آٔٛظـ ٚ پطٚضقي ٚ حٛظٜ

 زضؾي ّٔي  َطح ثط٘بٔٝ  زثيطذب٘ٝ

 ضيعي ثط٘بٔٝ  ٔزٕٖٛٝ ُٔبِٗٝ زض ٔؿبئُ ٚ ٔجبحج اؾبؾي حٛظٜ .20

 ،تّٗيٓ ٚ تطثيت  ٞبي تسضيؽ، پػٚٞكىسٜ زضؾي ٚ ضٚـ

 1382ؾّؿجيّي، ٘بزض، 

ٞبي ٔمبٔبت  ٌعاضـ ثطضؾي اؾٙبز ٚ ٔهٛثبت لب٘ٛ٘ي ٚ زيسٌبٜ .21

ٞبي  آٔٛظٜٞب ٚ  ٖبِي رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٚ اؾترطاد زالِت

َطح ثط٘بٔٝ   زضؾي  )زٚ رّس(، زثيطذب٘ٝ  ط٘بٔٝآٖ ثطاي تِٛيس ث

 1387، ؾبوي، ضيب ،زضؾي ّٔي

  ثطضؾي ٚ تٗييٗ ؾُٛح ٚ ٔمبَٕ وّيسي يبزٌيطي زض ثط٘بٔٝ .22

زضؾي   زضؾي ّٔي رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ، زثيطذب٘ٝ َطح ثط٘بٔٝ

 1387آيتي، ٔحؿٗ،  ،ّٔي

ثط  تأويسفطاتحّيُ تٕطوع ٚ ٖسْ تٕطوع زض آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ثب  .23

فتحي  ،زضؾي ّٔي  َطح ثط٘بٔٝ  ضيعي زضؾي ، زثيطذب٘ٝ ثط٘بٔٝ

 1387ٚاربضٌبٜ، وٛضـ، 

ثطضؾي تحميمبت ا٘زبْ قسٜ زض ذهٛل ٔؿبئُ آٔٛظـ ٚ  .24

َطح   ، زثيطذب٘ٝزضؾي  ثط٘بٔٝ  پطٚضـ ايطاٖ ٘بْط ثط حٛظٜ

 1387لبئسي، يحيي ، ،زضؾي ّٔي  ثط٘بٔٝ

زضؾي ّٔي زض   ثط٘بٔٝ  ُٔبِٗبت ٘ٓطي، تُجيمي زض ظٔيٙٝ .25

ٔتٕطوع ٚ غيط  ضيعي ٔٛفك ٔتٕطوع، ٘يٕٝ ٞبي ثط٘بٔٝ ٘ٓبْ

پٛض ٔمسْ،  لبؾٓ ،زضؾي ّٔي  َطح ثط٘بٔٝ  ٔتٕطوع، زثيطذب٘ٝ

 1387حؿيٗ، 

زضؾي رٟت تٗييٗ   قٙبذتي ثط٘بٔٝ ثطضؾي ٔجب٘ي ربٔٗٝ .26

زضؾي،   ٘ٓط زض ثط٘بٔٝ ٞبي اؾبؾي ٔٛضز ٞب ٚ ٍ٘طـ ٟٔبضت

فتحي ٚاربضٌبٜ، وٛضـ،  ،زضؾي ّٔي  َطح ثط٘بٔٝ  زثيطذب٘ٝ

1388  

َطح   ٌصاضي زضؾي ٚ تطثيتي، زثيطذب٘ٝ اٍِٛي ٔفٟٛٔي ٞسف .27

 1387ّٖي،  شّٖٚٓ، ،زضؾي ّٔي  ثط٘بٔٝ

ٖٕٛٔي،   ؾبظي ؾبٖبت وبض ٞفتٍي ٔساضؼ زٚضٜ ٔتٙبؾت .28

(، زفبتط آٔٛظـ ٚ پطٚضـ اثتسايي ٚ ضإٞٙبيي 1387)

 ٚضـ ٖٕٛٔيتحهيّي، ٔٗبٚ٘ت آٔٛظـ ٚ پط

، ثطضؾي ٍ٘طـ نبحت ٘ٓطاٖ ٘ؿجت ثٝ ؾبذتبض ٘ٓبْ آٔٛظـ  .29

ٚ پطٚضـ وكٛض ثٝ ٔٙٓٛض َطاحي ؾبذتبض پيكٟٙبزي ثب ٍ٘بٞي 
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ثٝ ؾيط تحَٛ زض آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ايطاٖ ٚ ٔمبيؿٝ ثب ؾبيط 

وكٛضٞب، قٛضاي تحميمبت ؾبظٔبٖ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ اؾتبٖ 

 1387ٔٙتٓطي، ٔهُفي ٚ زيٍطاٖ،  ،فبضؼ

ثٝ تحهيُ )ٔيعاٖ ؾبٖبت زضؾي ٚ ضٚظٞبي تحهيُ زض اقتغبَ  .30

(، ٚاحس 1385ؾبَ( آٔٛظـ اثتسايي زض وكٛضٞبي رٟبٖ، )

 پػٚٞف ٔٗبٚ٘ت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٖٕٛٔي

زضؾي ّٔي   ٘تبيذ ٘ٓطؾٙزي زض ذهٛل زٚٔيٗ ٍ٘بقت ثط٘بٔٝ .31

  َطح ثط٘بٔٝ  ، زثيطذب1387ٝ٘يطاٖ، اؾفٙس ٔبٜ رٕٟٛضي اؾالٔي ا

 زضؾي ّٔي

 "زضؾي ّٔي  ثط٘بٔٝ"ٕٞبيف ّٖٕي  ٔمبالت  سٜچىي ٔزٕٖٛٝ .32

ؾبظٔبٖ  ،1387ٔطزاز ٔبٜ  31ٚ 30ا٘ساظٞب ٚ ضاٞجطزٞب، چكٓ

زضؾي   َطح ثط٘بٔٝ  ٚ زثيطذب٘ٝضيعي آٔٛظقي  پػٚٞف ٚ ثط٘بٔٝ

  ّٔي

اٞساف ٚ انَٛ(  ، ضٚيىطز،زضؾي ّٔي) ٔجب٘ي  وّيبت ثط٘بٔٝ .33

 1387، نسٚلي، ٕٞبيٖٛ، زضؾي ّٔي  ثط٘بَٔٝطح   زثيطذب٘ٝ

 

، ؾبظٔبٖ زضؾي ّٔي  آٔٛظـ ّْٖٛ زض ثط٘بٟٔٝٙبزي ٍِٛي پيكا .34

زضؾي   َطح ثط٘بٔٝ  ضيعي آٔٛظقي، زثيطذب٘ٝ پػٚٞف ٚ ثط٘بٔٝ

 1387، ٔتِٛيبٖ، ٟٔٙسؼ أيٗ، ّٔي

ثطضؾي ٘رؿتيٗ ٍ٘بقت ؾٙس  ا٘سيكي اظ ٞٓ يبثي اضظـ  ٘تيزٝ .35

زضؾي ّٔي رٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ، ٔطوع تطثيت ّٔٗٓ   ثط٘بٔٝ

 1388، اضزيجٟكت زضؾي ّٔي  َطح ثط٘بٔٝ  ٘ؿيجٝ، زثيطذب٘ٝ

، ازيت، ٔحٕسحؿيٗ، قٙبؾي ايطاٖ، ٘كط ٞكت ثٟكت ربٔٗٝ .36

1374 

ترههي قطايٍ يبزٌيطي ُّٔٛة ٚ   ٌعاضـ ٟ٘بيي وٕيتٝ .37

حطْ پيكطفت تحهيّي، ٔ يبثي اضظـٞبي ٔٙبؾت ٚ  ضٚـ

 1387، زضؾي ّٔي  َطح ثط٘بٔٝ  آلبظازٜ ٚ زيٍطاٖ، زثيطذب٘ٝ

ٞبي  ٔحتٛا ي آٔٛظقي ٚ پطٚضقي ٚ حٛظٜ  ٌعاضـ وٕيتٝ .38

ذب٘ٓ زوتط ٔيتطا زا٘كٛض زضؾي ّٔي )ؾٝ رّس(   ط٘بٔٝيبزٌيطي ث

 1387،زضؾي ّٔي  َطح ثط٘بٔٝ  ٘ٝٚ ٕٞىبضاٖ، زثيطذب

ٔب٘ي، زوتط ٞب ٚ رسَٚ ظ ، ضقتٝؾبذتبض، ٔمبَٕ  ٌعاضـ وٕيتٝ .39

ضؾي ز  ثط٘بَٔٝطح   ، زثيطذبّٖ٘ٝي انغط احٕسي ٚ ٕٞىبضاٖ

 1387،ّٔي

اذتيبضات ٚ ٔيعاٖ تٕطوع ٚ ٖسْ تٕطوع، زوتط   ٌعاضـ وٕيتٝ .40

زضؾي   َطح ثط٘بٔٝ  حٕس ظضٞب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ، زثيطذب٘ٝؾيس ا

 1387،ّٔي
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، زوتط ٔحٕٛز تيٞبي زضؾي ٚ تطثي ٔٛاز ٚ ضؾب٘ٝ  ٌعاضـ وٕيتٝ .41

 1387،زضؾي ّٔي  َطح ثط٘بٔٝ  زثيطذب٘ٝ ،ٟٔطٔحٕسي ٚ زيٍطاٖ

زضؾي ّٔي ٚ ِٛاظْ ارطايي،   يبثي اظ ثط٘بٔٝ اضظـ  ٌعاضـ وٕيتٝ .42

زضؾي   َطح ثط٘بٔٝ  زثيطذب٘ٝذب٘ٓ آٔٙٝ احٕسي ٚ زيٍطاٖ، 

 1387،ّٔي

اي ٚ وبضزا٘ف، ٟٔٙسؼ ٔحؿٗ  فٙي حطفٝ  ٚيػٜ  ٌعاضـ وٕيتٝ .43

 1387،زضؾي ّٔي  َطح ثط٘بٔٝ  زثيطذب٘ٝرٗفطآثبزي ٚ ٕٞىبضاٖ، 

، زضؾي ايطاٖضيعي  ت ٔٛرٛز ٘ٓبْ ثط٘بٔٝتبضيرچٝ ٚيٗي .44

 1387اهلل.، پٛض، ٕ٘ٗت ٔٛؾي

ٞب رٟت  اٞساف پيكٟٙبزي ؾبظٔبٖ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ اؾتبٖ .45

ٔحتٛاي آٔٛظقي ٚ   زضؾي ّٔي، وٕيتٝ  تسٚيٗ اٞساف ثط٘بٔٝ

 1387،زضؾي ّٔي  پطٚضقي ثط٘بٔٝ

زضؾي   َطح ثط٘بٔٝ  (، وٕيت1387ٝآٔٛظاٖ ٚ ٔؿبئُ ٔصٞجي ) زا٘ف .46

 تٟطأّٖي ؾبظٔبٖ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ قٟط 

زضؾي   ٞبي ا٘زبْ قسٜ زض لّٕطٚ ثط٘بٔٝ ثطضؾي ٚ تحّيُ پػٚٞف .47

، تٟطاٖ  ٞبي اؾتبٖ ؾبظٔبٖ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ قٟطؾتبٖ  زض حٛظٜ

 1387ٖجبؾي، ذؿطٚ، 

 ّا ج( گشارش

ٖ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ؾطاؾط وكٛض زض اضتجبٌ ارالؼ ٔؿئٛال .48

  (، وبضٌطٜٚ ثط٘ب1387ٝٔزضؾي ّٔي، )ٔطزاز ٔبٜ   ثب تِٛيس ثط٘بٔٝ

 زضؾي ّّٔي  َطح ثط٘بٔٝ  زضؾي ّٔي، زثيطذب٘ٝ

  ٞبي زٚٔيٗ ٍ٘بقت ؾٙس ثط٘بٔٝ تزٕيٕ ٌعاضـ ذطٚري .49

َطح   (، زثيطذب1387ٟٝ٘ٛضي اؾالٔي ايطاٖ، )ٕزضؾي ّٔي ر

 زضؾي ّٔي  ثط٘بٔٝ

 يبثي اضظـ  ٞبي وبضقٙبؾي ٚ ٘تيزٝ ي وبضٌطٜٚٞب ٌعاضـ .50

ٞبي انفٟبٖ،  زضؾي ّٔي زض اؾتبٖ  ا٘سيكي ثط٘بٔٝ وبضٌبٜ ٞٓ

، 1387، ٟط تٟطاٖ، فبضؼ ٚ آشضثبيزبٖ قطلئكٟس ٔمسؼ، ق

 زضؾي ّٔي  زثيطذب٘ٝ َطح ثط٘بٔٝ

ثطضؾي ٘رؿتيٗ ٍ٘بقت ؾٙس ا٘سيكي  اظ ٞٓ يبثي اضظـ  تيزٝ٘ٙ .51

(، 87ايطاٖ )اؾفٙس ٔبٜ زضؾي ّٔي رٕٟٛضي اؾالٔي   ثط٘بٔٝ

 زضؾي ّٔي  ثط٘بٔٝح َط  زثيطذب٘ٝ

، ٕ٘بيٙسٌبٖ 1386ٌعاضـ ٔصاوطات ٚ ٔهٛثبت رّؿبت ؾبَ  .52

ؾتبزي ٚظاضت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ زض   ٞبي حٛظٜ ٔٗبٚ٘ت

 1387ّي، زضؾي ٔ  ذهٛل َطح تِٛيس ثط٘بٔٝ
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ؾٛؾبظي  ا٘سيكي ثطضؾي ضاٞىبضٞبي ٞٓ ٌعاضـ ٘كؿت ٞٓ .53

ضؾي ز  ضؾي ثب ثط٘بٔٝضيعي ٚ تأِيف وتت ز ٞبي زفتط ثط٘بٔٝ ثط٘بٔٝ

 1387ّٔي ، 

  ا٘سيكي ثط٘بٔٝ ٞبي ٞٓ ٞبي وبضٌطٜٚ وبضقٙبؾي وبضٌبٜ ٌعاضـ .54

ؼ، قٟط تٟطاٖ، ٞبي ) انفٟبٖ، ٔكٟس ٔمس زض اؾتبٖ زضؾي ّٔي

 1387فبضؼ ٚ آشضثبيزبٖ قطلي(،

ٕ٘بيٙسٌبٖ  1386ٔصاوطات ٚ ٔهٛثبت رّؿبت ؾبَ  ٌعاضـ .55

ؾتبزي ٚظاضت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ زض   ٞبي حٛظٜ ٔٗبٚ٘ت

 1387،زضؾي ّٔي  ثط٘بٔٝذهٛل َطح تِٛيس 

ؿٛؾبظي ثطضؾي ضاٞىبضٞبي ٕٞا٘سيكي  ٞٓ  ٌعاضـ ٘كؿت .56

ضيعي ٚ تأِيف وتت زضؾي ٖٕٛٔي ٚ ٘ٓطي  ٞبي زفتط ثط٘بٔٝ  ثط٘بٔٝ

  1387،زضؾي ّٔي  ثط٘بٔٝثب 

 1386،تٙىبثٗ ،زضؾي ّٔي  ا٘سيكي ثط٘بٔٝ ٔيٗ ٞٓزٚ ٌعاضـ  .57

  زضؾي ّٔي ٔسيطاٖ ٚ ٔؿئٛالٖ حٛظٜ  ا٘سيكي ثط٘بٔٝ ٌعاضـ ٞٓ .58

 ثبقٍبٜ فطٍٞٙيبٖ ،1386ؾتبزي ٚظاضت آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ، 

ضيعي ٚ تأِيف وتت زضؾي  ٞبي وبضقٙبؾي زفتط ثط٘بٔٝ زيسٌبٜ .59

 1387زضؾي ّٔي،آثبٖ ٔبٜ   ثط٘بٔٝ  زضثبضٜ

  زضؾي ربٕٔ زض زٚضٜ ٝ ٌعاضـ َطح ُٔبِٗبتي ضإٞٙبي ثط٘بٔ .60

اهلل نبزليبٖ ٚ زيٍطاٖ، ؾبظٔبٖ پػٚٞف ٚ  ، ٘جياثتسايي

 1380،ضيعي آٔٛظقي ثط٘بٔٝ

  زضؾي ربٕٔ زض زٚضٜ  ٌٔٝعاضـ َطح ُٔبِٗبتي ضإٞٙبي ثط٘ب .61

، حؿيٗ اِٛ٘سي ٚ زيٍطاٖ، ؾبظٔبٖ پػٚٞف ٚ اثتسايي

 1380،ضيعي آٔٛظقي ثط٘بٔٝ

  زضؾي ربٕٔ زض زٚضٜ  ٘بٔٝضـ َطح ُٔبِٗبتي ضإٞٙبي ثطٌعا .62

ٟٔسي چٛثيٙٝ ٚ زيٍطاٖ، ؾبظٔبٖ پػٚٞف ٚ  ٔتٛؾُٝ،

 1381،ضيعي آٔٛظقي ثط٘بٔٝ
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