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 وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري

 

 

 ضَرايعبلي ثزًبهِ ريشي

 

 

 

 آئیي ًبهِ آهَسضي زٍرُ ّبي کبرزاًي ٍ کبرضٌبسي

 

 

 

 

 عبلي ثزًبهِ ريشي ضَراي 339هصَة جلسِ 

 

 

 

 

 1376ارزيجْطت هبُ 
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 آيیي ًبهِ آهَسضي زٍرُ ّبي کبرزاًي ٍ کبرضٌبسي پیَستِ ٍ کبرضٌبسي ًبپیَستِ 

 14/12/1376هَرخ  339هصَة ًْبيي جلسِ 

ضاَراي   339الاي   316آيیي ًبهِ آهَسضي زٍرُ ّبي کبرزاًي ٍ کبرضٌبسي پیطٌْبزي کویسیَى  تسٍيي آيیي ًبهِ ّب کِ زر جلسابت  

 12زر  14/2/1376عبلي ثزًبهِ ريشي هَرز ثزرسي ٍ تصَيت قزار گزفتِ ثَز زر سیصسٍسي ٍ ًْویي جلسِ ضَرايعبلي ثزًبهِ رياشي هاَرخ   

 تجصزُ ثِ تصَيت ًْبيي رسیس. 48هبزُ ٍ  66فصل ، 

ضاًَس   گبّْب  ٍ هَسسبت آهَسش عبلي هيٍ ثعس  ٍارز زاًط 1376-77ايي آيیي ًبهِ ثزاي آى زستِ اس زاًطجَيبًي کِ اس سبل تحصیلي 

 السم االجزا است ٍ اس ايي تبريد ثِ ثعس کلیِ آيیي ًبهِ ّب ٍ ثرطٌبهِ ّبي هغبيز ثب آى  ثزاي ايي زستِ اس زاًطجَيبى لغَ هي ضَز.

دس ٯمٶسد آيميٲ ٳبٯمٸ     14/2/1376ساي كبدسٷ ػيلذٵػي ٳٺٰيٲ ر٬ؼٸ ؿٶساي ٓب٫ي ثشٳبٯمٸ سيمضي ٯمٶس     

ي ٣بسداٳي ٵ ٣بسؿٴبػي كحيح اػت، ثٸ داٳـ٨بٹٺب ٵ ٯٶػؼبت آٯٶصؽ ٓب٫ي ٵ ٹٰمٸ ٵاحمذٹبي   آٯٶصؿي دٵسٷ ٹب

 ٯزشي، ثشاي ارشا اثالٕ ٯي ؿٶد.

 

 زکتز هحوسرضب ّبضوي گلپبيگبًي       

 ٍسيز علَم، تحقیقبت ٍ في آٍري         

 رئیس ضَراي عبلي ثزًبهِ ريشي        

 

 سٵٳٶؿت:

 آٯٶصؽ ٓب٫يٯٔبٵٳت آٯٶصؿي ٵصاست ٛشٹٴ٦ ٵ  -

 ٯٔبٵٳت آٯٶصؿي ٵصاست ثٺذاؿت، دسٯبٱ ٵ آٯٶصؽ وضؿ٤ي -

 آٯٶصؽ ٓب٫ي ٵ ٵاحذٹبي ٯزشي اثالٕ ٳٰبئيذ.  خٶاٹـٰٴذ اػت ثٸ داٳـ٨بٹٺب ٵ ٯٶػؼبت

 

 زکتز سیسهحوس کبظن ًبئیٌي 

 زثیز ضَرايعبلي ثزًبهِ ريشي  
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 آيیي ًبهِ آهَسضي زٍرُ ّبي کبرزاًي ٍ 

 بسي پیَستِکبرضٌبسي ًب پیَستِ ٍ کبرضٌ

 

 هقسهِ:

ػب٩ اص ارشاي آييٲ ٳبٯٸ آٯٶصؿي دٵسٷ ٹبي ٣بسداٳي ٵ ٣بسؿٴبػمي ٯلمٶة اػمٜٴذٯبٷ     6ثيؾ اص 

( ٯي ٧زسد. ٵ ايٲ ٯذت، ٛشكت ٣بٛي ثٶد تمب ٳ٠مبى همٔٚ ٵ    101ؿٶسائب٫ي ثشٳبٯٸ سيضي )ٳـشيٸ  1369

 ٟٶت آٱ ثشسػي ٵ ٯٶسد تٶرٸ ٟشاس ٧يشد.

ٯٸ ٹب ٯبٯٶسيت يبٛت، تب ثب اػتٜبدٷ اص ٳِشات داٳـم٨بٹٺب ٵ  ثش ايٲ اػبع ٣ٰيؼيٶٱ تذٵيٲ آييٲ ٳب

٣بسؿٴبػبٱ ٯؼبي٪ آٯٶصؿي خلٶكب ٯٔبٵٳيٲ آٯٶصؿي داٳـ٨بٹٺب، آييٲ ٳبٯٸ ٯضثٶس سا ثشسػمي ٳٰمٶدٷ   

ثشخي اص ٯٶاسد سا اكالح ٵ تزذيذ ٳِش ٵ اؿ٤بالت آٱ سا ثشًشٙ ٳٰبيذ. ايٲ ٣بس كمٶست ٧شٛمت ٵ آيميٲ    

ت ٳٺبيي ثٸ ؿٶسائب٫ي ثشٳبٯٸ سيضي ويـٴٺبد ؿذ ٵ ؿٶساي ٓب٫ي ثشٳبٯٸ ٳبٯٸ رذيذ تذٵيٲ ٵ رٺت تلٶي

ثمٸ تلمٶيت    339خٶد آٱ سا ثشسػي ٵ اكالح ٵ ػپغ دس ر٬ؼٸ  339ا٫ي  316سيضي ٳيض ًي ر٬ؼبت 

 ٳٺبيي سػبٳيذ ٣ٸ ثلٶست ٯتٲ ويٶػت رٺت ارشا اثالٕ ٯي ؿٶد.

آٯمٶصؽ ٓمب٫ي دس ٯ٠مبًْ     ايٲ آييٲ ٳبٯٸ، ٯزٰٶٓٸ هٶاثي ٵ ٯ٠شسات آٯٶصؿي ٯلٶة حمب٣ٮ ثمش  

٣بسداٳي، ٣بسؿٴبػي ٳبويٶػتٸ ٵ ٣بسؿٴبػي ويٶػتٸ اػت ٣ٸ ثب ٹذٙ ايزمبد ٹٰمبٹٴ٨ي دس ٛٔب٫يتٺمبي    

 آٯٶصؿي داٳـ٨بٹٺب ٵ ثٸ ٯٴِٶس است٠بي ٣يٜيت آٯٶصؿي تذٵيٲ يبٛتٸ اػت.
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ٳحٶٷ ارشا ٵ ث٤بسثؼتٲ دٟيٞ هٶاثٌي اػمت   داسد، ٤٫ٲ آٳچٸ دس ٳي٪ ثٸ ايٲ ٹذٛٺب اٹٰيت ثؼميبس  

٣ٸ دس آييٲ ٳبٯٸ  ويؾ ثيٴي ؿذٷ اػت . ايٲ ٯ٠لٶد ٠ٛي ثب ٹٰبٹٴ٨ي ٯؼئٶالٱ ارشايي ٵ داٳـ٨بٹٺب ٵ 

 ٹ٤ٰبسي اػتبداٱ ٵ داٳـزٶيبٱ ٯتٔٺذ حبك٪ خٶاٹذ ؿذ.

ثب اٯيذ تح٠ٞ ايٲ ٹ٤ٰبسي ٵ ٹٰبٹٴ٨ي ٵ تٶريٸ ٵ تجييٲ ايٲ ٯٶهٶّ، تز٣ش چٴذ ٳ٤تٸ هشٵسي ثمٸ  

 ٳِش ٯي سػذ.

ٴٺب ثٸ ر٣ش اك٪ ا٣تٜب ؿذٷ اػت. آٳزب ٣ٸ ػب٣ت اػمت تلمٰيٮ ٧يمشي ثمش     دس ايٲ آييٲ ٳبٯٸ، ت -1

ٓٺذٷ ؿٶساي آٯٶصؿي داٳـ٨بٷ ٯشثٶى اػت. ٤٫ٲ ت٘ييش اكٶ٩ تٜؼيشي ٯ٘بيش ثب اك٪ آييٲ ٳبٯٸ، ٯزمبص  

ٳيؼت ٵ ا٧ش اثٺبٯي دس ٓجبسات ٯـبٹذٷ ؿٶد سْٛ آٱ ثشٓٺمذٷ ٣ٰيؼميٶٱ تمذٵيٲ آيميٲ ٳبٯمٸ ٹمبي       

 ؿٶسائب٫ي ثشٳبٯٸ سيضي اػت.

ٯؼئٶ٫يت ارشاي ايٲ آيميٲ ٳبٯمٸ ثشٓٺمذٷ داٳـم٨بٹٺب ٵ ٯٶػؼمبت آٯمٶصؽ ٓمب٫ي آمٮ اص          -2

داٳـ٨بٹٺب، ٯزتْٰ ٹبي داٳـ٨بٹي، ٯشا٣ض آٯٶصؽ ٓب٫ي. داٳـ٤ذٷ ٹب ٵ دي٨ش اٳٶاّ ٵاحذٹبي آٯمٶصؽ  

 ٓب٫ي ٵاثؼتٸ ٵ تبثٔٸ ٵصاست ٛشٹٴ٦ ٵ آٯٶصؽ ٓب٫ي ٵصاست ثٺذاؿت، دسٯبٱ ٵ آٯٶصؽ وضؿ٤ي اػت.

اػبتيذ ساٹٴٰب، ٯذسػبٱ ٵ داٳـزٶيبٱ، ٯ٬ض٭ ثٸ سٓبيت ٵ ارشاي ايٲ آئيٲ ٳبٯٸ  ٱ ارشايي،ٯؼئٶال -3

ٹؼتٴذ. ٹش ٬ٰٓي ٣ٸ خالٙ ايٲ آييٲ ٳبٯٸ دس ربيي كٶست ٧يشد اص دسرٸ آتجبس ػبٟي اػت ٵ آٱ ٰٓ٪ 

 ثٸ ٹيچ ٵرٸ دس ربي دي٨ش ٟبث٪ اػتٜبدٷ ٳخٶاٹذ ثٶد.
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آٗبص تحلي٪ ثب ٯٶاسد ايٲ آييٲ ٳبٯٸ آؿٴب ػمبصٳذ ٵ ثمٸ   الص٭ اػت داٳـ٨بٹٺب، داٳـزٶيبٱ سا اص  -4

ٹٴ٨ب٭ ٳب٭ ٳٶيؼي دس ٳخؼتيٲ ٳيٰؼب٩ تحلي٬ي ٵ اثتذاي ٹش ػب٩ تحلي٬ي اٹٮ ٯٶاد آٱ سا دس اختيمبس  

 داٳـزٶيبٱ ٟشاس دٹٴذ.

داٳـ٨بٹٺب ٯٶُٜٴذ ثب تٔييٲ اػتبد ساٹٴٰب، داٳـزٶيبٱ سا دس اٳتخبة ٵاحذٹبي دسػي ٵ آؿٴبيي  -5

كٶ٩ ايٲ آييٲ ٳبٯٸ يبسي دٹٴذ ٵ تشتيجي ثشٟشاس ػبصٳذ ٣ٸ اٳتخبة دسع داٳـزٶيبٱ ثب ٯـٶست ٣بٯ٪ ثب ا

ٵ تبييذ اػتبد ساٹٴٰب كٶست ٧يشد ٵ اػتبداٱ ساٹٴٰب ٯٶُٚ ثبؿٴذ ٹش ٳ٤تٸ اي سا ٣مٸ دس ثٺجمٶد ٵهمْ    

 تحلي٬ي ٵ ٣ـٚ رٵٝ ٬ٰٓي داٳـزٶيبٱ ٯٶحش اػت ثٸ آٳبٱ يبدآٵسي ٳٰبيٴذ.

ٹٺب ثبيذ ٳٺبيت دٟت ٵ تٶرٸ سا دس تلحيح اٵساٝ اٯتحبٳي داٳـزٶيبٱ ٯجزٵ٩ اػتبداٱ ٵ داٳـ٨ب -6

داسٳذ ٵ دس ٯٺ٬ت ٯ٠شس دس آييٲ ٳبٯٸ، ٳٰشات ٳٺبيي اٯتحبٳبت داٳـزٶيبٱ سا ثٸ آٯٶصؽ تحٶيم٪ ٳٰبيٴمذ.   

چٸ ثي تٶرٺي ثٸ ايٲ ٯٺٮ، ثخؾ ٟبث٪ تٶرٺي اص آييٲ ٳبٯٸ آٯٶصؿي سا ٯٌٔ٪ ٧زاؿتٸ احتٰبال ٯٶرمت  

 ٝ داٳـزٶيبٱ خٶاٹذ ؿذ.توييْ ح٠ٶ

چٴبٳچٸ اػتبداٱ ٯحتش٭ ٵ ٯؼئٶالٱ آٯٶصؿي آ٧بٹٴذ دس ثشٳبٯٸ ٹبي آٯٶصؿي ٯلمٶة ؿمٶساي    -7

ٓب٫ي ثشٳبٯٸ سيضي، سيض ٯٶاد ٵ ٯحتٶاي ثؼيبسي اص دسٵع وبيٸ ٵ ثٔوي دسٵع اك٬ي ثشاي چٴذيٲ سؿتٸ 

 2ٵ  1٪ ٯحتٶي سيبهمي  يب ٧شايؾ تحلي٬ي ٹٮ خبٳٶادٷ اص ي٢ يب چٴذ ٧شٵٷ آٯٶصؿي ٯـتش١ اػت. ٯخ

٣ٸ ثشاي تٰب٭ سؿتٸ ٹبي ٛٴي ٵ ٯٺٴذػي، سيبهي، ٛيضي٢، ٣بٯپيٶتش  آٯبس ي٤ؼمبٱ اػمت. الص٭ اػمت    

ٯؼئٶالٱ آٯٶصؿي داٳـ٨بٹٺب ثب ٯـٶست ثخؾ ٣بٯپيٶتش ثٸ ايٲ دسٵع ٯـتش١ ٣مذ ٵاحمذ اختلمبف    



 

 

13 
                                             

 

صؿي ثٸ ٳحٶ ثٺتمش،  ت٠ؼيٮ ٳٰبيٴذ تب اص اٯ٤بٳبت آٯٶ دٹٴذ ٵ داٳـزٶيبٱ سا ثٌمٶس ٯؼمبٵي دس ٣الػمٺب    

 ثيـتش ٵ ثٌٶس ثٺيٴٸ اػتٜبدٷ ؿٶد.

٬٣يٸ داٳـ٨بٹٺب ٯ٬ض٭ ثٸ ارشاي دٟيٞ ٵ ٣بٯ٪ ثشٳبٯٸ ٹبي آٯٶصؿي ٯلٶة ؿٶساي ٓب٫ي ثشٳبٯمٸ  -8

سيضي ٯي ثبؿٴذ ٵ ٹيچ ت٘ييشي دس ٓٴٶاٳٺب، تٔذاد ٵ ٯحتٶي دسٵع ٵ ت٘ييش دس دسٵع ويؾ ٳيمبص ٯزمبص   

ؿي دس ايٲ ٧ٶٳٸ ٯٶاسد ٳِشي داؿتٸ ثبؿٴذ ٯمي تٶاٳٴمذ ٳِمش    ٳيؼت. چٴبٳچٸ اػتبداٱ ٵ ٧شٵٹٺبي آٯٶص

خٶد سا دس ايٲ صٯيٴٸ ثٸ ؿٶساي ٓب٫ي ثشٳبٯٸ سيضي ويـٴٺبد ٳٰبيٴذ. دس حب٫ي٤مٸ دس ٣ـمٶس ثمٸ ٳيمشٵي     

ٵ٫مي اٯ٤بٳمبت ٯمذسع ٓمب٫ي دس ٣ـمٶس ٯحمذٵد اػمت. ثشٓٺمذٷ          ،صيبد  اٳؼبٳي ٯتخلق ٯٶسد ٳيبص

خش اػتٜبدٷ سا ثٸ ٰٓ٪ آٵسٳذ تب ثٸ يبسي خذاٵٳذ ٯتٔمب٩ دس  داٳـ٨بٹٺبػت ٣ٸ اص اٯ٤بٳبت آٯٶصؿي حذا٣

 آيٴذٷ ؿبٹذ ؿ٤ٶٛبيي ٛشٹٴ٦ ٵ سؿذ ٣يٜي آٯٶصؽ ٓب٫ي دس ػٌح ٣ـٶس اػالٯي خٶد ثبؿيٮ.

دس وبيبٱ ٵصاست ٛشٹٴ٦ ٵ آٯٶصؽ ٓب٫ي اٯيذٵاس اػت ثب تلٶيت ٵ اثالٕ ايٲ آييٲ ٳبٯٸ ثؼيبسي 

ثشًشٙ ؿمٶد. ثمب ايمٲ اٯيمذ ٳِمشات ٯزشيمبٱ،        اص ٯـ٤الت داٳـ٨بٹٺب اص ٫حبٍ ٯ٠شسات آٯٶصؿي

تٶاٳذ  اػتبداٱ ٵ دػت اٳذس٣بساٱ آٯٶصؽ ٓب٫ي دس خلٶف ٳتبيذ حبك٪ اص ارشاي ايٲ آييٲ ٳبٯٸ، ٯي

 دس رشيبٱ تزذيذ ٳِشٹبي ثٔذي، ٯٶسد اػتٜبدٷ ٵ اػتٴبد ٟشاس ٧يشد.

 

 زکتز سیسهحوسرضب ّبضوي گلپبيگبًي ٍسيز فزٌّگ ٍ

 اي عبلي ثزًبهِ ريشيآهَسش عبلي ٍ رئیس ضَر   
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 فابرياتع

 

 زاًطگبُ -1

ثٸ ٹٰٸ داٳـ٨بٹٺب، ٯٶػؼبت آٯٶصؽ ٓب٫ي آٮ اص آٯٶصؿي ٵ وظٵٹـي، سٵصاٳٸ ٵ ؿجبٳٸ، دٵ٫تمي ٵ  

 ٗيشدٵ٫تي داٳـ٨بٷ ٧ٜتٸ ٯي ؿٶد.

 زاًطکسُ -2

 داٳـ٤ذٷ ٵاحذي اص ي٢ داٳـ٨بٷ اػت ٣ٸ دس سدٷ خبكي اص ٬ٓٶ٭ ٛٔب٫يت داسد.

 گزٍُ آهَسضي -3

آٯٶصؿي ٵاحذي اص ي٢ داٳـ٤ذٷ يب ي٢ داٳـ٨بٷ اػت ٣ٸ دس ي٢ سؿتٸ خبف يب چٴذ سؿتٸ ٧شٵٷ 

 .ٯتزبٳغ ٛٔب٫يت داسد. ٯبٳٴذ ٧شٵٷ سيبهي، ٧شٵٷ ٣بٯپيٶتش ٵ ٳِبيش آٱ

 گزٍُ ثزًبهِ ريشي -4

ٯٴِٶس اص ٧شٵٷ ثشٳبٯٸ سيضي ي٤ي اص ٧شٵٹٺبي ٳٸ ٧بٳٸ ؿٶسائب٫ي ثشٳبٯٸ سيضي اػمت ٣مٸ دس ٵصاست   

 اػت٠شاس داسٳذ.٠بت ٵ ٛٴبٵسي ي٬ٓٶ٭، تح٠

 گزٍُ آسهبيطي -5

ٯٴِٶس اص ٧شٵٷ آصٯبيـي ي٤ي اص ٧شٵٹٺبي آصٯبيـي ػبصٯبٱ ػٴزؾ آٯٶصؽ ٣ـٶس دس اٯتحبٳمبت  

ػشاػشي داٳـ٨بٹٺب اػت ٣ٸ داٵ٬ًجبٱ سا ثشحؼت سؿتٸ ٹبي اٳتخبثي ثمٸ ٧شٵٹٺمبي خمبف ت٠ؼميٮ     

 ٴذ.٣ ٯي
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 زٍرُ -6

صٯبٳي اػت ٣ٸ داٳـمزٶ ٵاسد داٳـم٨بٷ ؿمذٷ ٵ دس يم٢     ٯٴِٶس اص دٵسٷ ٳِب٭ آٯٶصؽ ٓب٫ي، ٯذت 

سؿتٸ خبف تحلي٪ ٯي ٣ٴذ، ٵ دس آٱ سؿتٸ ٛبسٕ ا٫تحلمي٪ ٯمي ؿمٶد. ٯبٳٴمذ دٵسٷ ٣مبسداٳي، دٵسٷ      

 ٣بسؿٴبػي ٵ ...

 ازارُ آهَسش -7

ٯٴِٶس اص اداسٷ آٯٶصؽ ي٢ ٵاحذ اداسي دس ي٢ داٳـ٤ذٷ يب داٳـ٨بٷ اػت ٣ٸ ٹٰٸ اٯمٶس آٯٶصؿمي   

بٱ اص ٟجي٪ ٳب٭ ٳٶيؼي، اٳتخبة ٵاحذ، اٳزب٭ اٯتحبٳبت، رٰمْ آٵسي ٳٰمشات ٵ آمال٭    ٯشثٶى ثٸ داٳـزٶي

 ٳتبيذ سا ثشٓٺذٷ داسد.

 استبز -8

ٹش ٓوٶ ٹيبت ٬ٰٓي ٣ٸ ٯؼئٶ٫يت تذسيغ دسٵع ٳِشي يب ٬ٰٓي سا دس داٳـ٨بٷ ثشٓٺمذٷ داسد اػمتبد   

 ٳبٯيذٷ ٯي ؿٶد.

 رضتِ -9

وضؿ٤ي، ٬ٓٶ٭ اٳؼبٳي، ٬ٓمٶ٭ وبيمٸ، ٛٴمي ٵ    سؿتٸ ي٤ي اص ؿٔت ٛشٓي اص ٧شٵٹٺبي ٬ٰٓي ))٬ٓٶ٭ 

ٯٺٴذػي، ٣ـبٵسصي، ٹٴش، تشثيت ٯ٬ٔٮ ٵ ٬ٰٓي ٣بسثشدي(( اػت ٣ٸ اص ٫حبٍ ٯٶهٶّ ٣بٯال ٯـخق ٵ اص 

دي٨ش ٯٶهٶٓبت ٯتٰبيض ثٶدٷ ٵ حذاٟ٪ ثٸ ي٢ ٣بسآيي ٯـخق ٯي اٳزبٯذ. دسٵع ٯـتش١ دس دٵ سؿتٸ 

 بٵص ٣ٴذ.دسكذ ٣٪ ٵاحذٹب دس ٹش سؿتٸ تز 30ٯتٜبٵت، ٳجبيذ اص 
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 گزايص -10

 ٹش ي٢ اص ؿٔت ي٢ سؿتٸ ٣ٸ ٳبُش ثش ي٢ تخلق ثبؿذ، ٧شايؾ ٳبٯيذٷ ٯيـٶد.

دسكمذ   30دسكذ ٣٪ ٵاحذٹبي سؿتٸ ٣ٰتمش ٵ اص   7اختالٙ دسٵع دس دٵ ٧شايؾ اص ي٢ سؿتٸ ٳجبيذ اص 

 ٣٪ ٵاحذٹب ثيـتش ثبؿذ.
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 ال اٍلاافص

 یسیًشزایط يريد ي وام و

 

 ضزايظ ٍرٍز:

٣بسؿٴبػي اسؿذ ويٶػتٸ  يي ٵسٵد دس دٵسٷ ٹبي ٣بسداٳي، ٣بسؿٴبػي)ويٶػتٸ ٵ ٳبويٶػتٸ(،ؿشا – 1هبزُ 

ٵ دٵسٷ ٹبي د٣تشي ٰٓٶٯي وضؿ٤ي، داسٵػبصي، دٳذاٳپضؿ٤ي ٵ داٯپضؿ٤ي، آٮ اص دٵسٷ ٹبي سٵصاٳمٸ ٵ  

 ؿجبٳٸ ثٸ ؿشح صيش اػت.

ي ٰٓمٶٯي ٵسٵد ثمٸ   ٯزبص ثٶدٱ ثٸ تحلي٪ اص ٳِش ٟٶاٳيٲ ٵ ٯ٠شسات ربسي ٣ـمٶس ٵ داؿمتٲ ؿمشاي    -1

 آٯٶصؽ ٓب٫ي، ثشاثش ٯلٶثبت ؿٶسائب٫ي اٳ٠الة ٛشٹٴ٨ي.

داؿتٲ ٧ٶاٹيٴبٯٸ وبيبٱ دٵسٷ ٯتٶػٌٸ اص داخ٪ يب خبسد ٣ـٶس، ٯٶسد تبييذ ٵصاست آٯٶصؽ ٵ وشٵسؽ  -2

)ثب تٶرٸ ثٸ ٳِب٭ رذيذ آٯٶصؽ ٯتٶػٌٸ( يب ثشاثمش آٱ ثمشاي آٯٶصؿمٺبي حمٶصٵي )ٯٌمبثٞ ٯلمٶثبت       

شٹٴ٨ي( ٵ ثب داؿمتٲ ٧ٶاٹيٴبٯمٸ دٵسٷ ٣مبسداٳي ثمشاي ٵسٵد ثمٸ دٵسٷ ٣بسؿٴبػمي       ؿٶسائب٫ي اٳ٠الة ٛ

يمب ٵصاست ثٺذاؿمت، دسٯمبٱ ٵ     ٬ٓٶ٭، تح٠ي٠مبت ٵ ٛٴمبٵسي  ٳبويٶػتٸ ٣ٸ حؼت ٯٶسد ثٸ تبييذ ٵصاست 

 آٯٶصؽ وضؿ٤ي سػيذٷ ثبؿذ.

 وزيشٛتٸ ؿذٱ دس آصٯٶٱ ٵسٵدي -3
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 ًبم ًَيسي

ُٜٴذ دس ٯٺ٬ت ٹبيي ٣ٸ تٶػي داٳـ٨بٷ يب ٯش٣مض آٯمٶصؽ   ٯٶ وزيشٛتٸ ؿذ٧بٱ آصٯٶٱ ٵسٵدي، – 2هبزُ 

ٓب٫ي آال٭ ٯي ؿٶد، ثشاي ٳب٭ ٳٶيؼي ٵ اٳتخبة ٵاحذ ٯشارٔٸ ٳٰبيٴذ . ٓذ٭ ٯشارٔٸ ثشاي ٳب٭ ٳٶيؼي دس 

 ٳخؼتيٲ ٳيٰؼب٩ وغ اص آال٭ ٳتبيذ آصٯٶٱ، اٳلشاٙ اص تحلي٪ ت٠٬ي خٶاٹذ ؿذ.

ٸ داٳـ٨بٷ آال٭ ٯي ٣ٴذ، ثشاي اداٯٸ تحلمي٪ ٵ  داٳـزٶ ٯٶُٚ اػت دس ٹش ٳيٰؼب٩، صٯبٳي ٣ -3هبزُ 

اٳتخبة ٵاحذ ثٸ اداسٷ آٯٶصؽ ٯشارٔٸ ٣ٴذ. ٓذ٭ ٯشارٔٸ داٳـزٶ ثشاي ٳب٭ ٳٶيؼي ثذٵٱ اًمالّ ٵ ٓمزس   

ٯٶرٸ، دس ي٢ ٳيٰؼب٩ ثٰٴض٫ٸ اٳلشاٙ اص تحلي٪ اػت دس كٶست تبخيش ٵ يب ٓزسٯٶرمٸ، حمٞ اٳتخمبة    

، ٵ٫ي آٱ ٳيٰؼب٩ رضٵ ٯذت ٯزبص تحلمي٪ ٵي ٯحؼمٶة   ٵاحذ ٵ اداٯٸ تحلي٪ سا دس آٱ ٳيٰؼب٩ ٳذاسد

 ٯي ؿٶد.

داٳـزٶ ٯٶُٚ اػت ٓزس ٯٶرٸ خٶدسا دس خٶدداسي اص ٳب٭ ٳٶيؼي، ثمب داليم٪ ٯؼمتٴذ ثٌمٶس      –تجصزُ 

ٯ٤تٶة دس اٵ٫يٲ ٯبٷ ثٔذ اص آٗبص ٹش ٳيٰؼب٩ تحلي٬ي، ثٸ اداسٷ آٯٶصؽ ٯٶػؼٸ آٯٶصؽ ٓمب٫ي اًمالّ   

 دٹذ.

 هٌع تحصیل ّوشهبى

ـزٶ دس ي٢ صٯبٱ حٞ ٳب٭ ٳٶيؼي، ثيؾ اص ي٢ سؿتٸ ٵ دس ٹش سؿتٸ ثيؾ اص ي٢ ٧مشايؾ  داٳ -4هبزُ 

دس ي٢ يب چٴذ داٳـ٨بٷ سا ٳخٶاٹذ داؿت. دس كٶست تخ٬ٚ، اص اداٯٸ تحلي٪ دس ي٤مي اص سؿمتٸ ٹمبي    

اٳتخبثي ثٸ تـخيق ٣ٰيؼيٶٱ ثشسػي ٯٶاسد خبف ٵصاست ٯحشٵ٭ ٵ ػٶاثٞ تحلي٬ي ٵي ثبًم٪ آمال٭   

دس ايٲ حب٩ ٯٶُٚ اػت ٬٣يٸ ٹضيٴٸ ٹبي ٯشثٶى ثٸ سؿتٸ حمزٙ ؿمذٷ سا ٯٌمبثٞ    ٯي ؿٶد ٵ داٳـزٶ 

 تٔشٛٸ ٹبي تٔييٲ ؿذٷ ثٸ داٳـ٨بٷ ريشثي ثپشداصد.
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داٳـزٶيبٱ ٯٰتبص )اػتٔذادٹبي دسخـبٱ(  –تجصزُ  اص ؿٰٶ٩ ايٲ ٯبدٷ ٯؼتخٴي ٹؼتٴذ.  

ذادٹبي دسخـمبٱ دس  تٔشيٚ داٳـزٶي ٯٰتبص ٵ هٶاثي ارشايي ايٲ تجلشٷ ، تٶػي ؿٶساي ٹذايت اػتٔ

 اثالٕ ٯي ؿٶد. آٯٶصؽ ٓب٫ي تٔييٲ ٵ
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 ل زٍماافص

 ًسشیـظام آمـو

 

 تعزيف ٍاحس زرسي

آٯٶصؽ دس تٰب٭ داٳـ٨بٹٺبي ٣ـٶس ٯجتٴي ثش ٳِب٭ ٵاحذي اػت. دس ٳِب٭ ٵاحذي، اسصؽ ٹمش   -5هبزُ 

 دسع، ثمٸ  دسع ثب تٔذاد ٵاحذٹبي آٱ دسع ػٴزيذٷ ٯي ؿٶد ٵ ٟجٶ٫ي يب ٓذ٭ ٟجٶ٫ي داٳـزٶ دس يم٢ 

 17ٰبٱ دسع ٯحذٵد اػت. ٹش ٵاحذ دسع، ٯ٠ذاس يب ٯيضاٱ دسػي اػت ٣ٸ ٯٜبد آٱ ثلمٶست ٳِمشي   ٹ

ػمبٓت، ٣مبسآٯٶصي ٵ    51ػبٓت، ٣بس٧بٹي)يب ٬ٰٓيمبت ٯيمذاٳي(    34ػبٓت، ٬ٰٓي )يب آصٯبيـ٨بٹي( 

بٯمٸ  ػبٓت دس ًٶ٩ ي٢ ٳيٰؼب٩ تحلي٬ي )يب دٵسٷ تبثؼتبٳي( ٵ ًجمٞ ثشٳ  68 )ثب ٣بدس ٓشكٸ( ٣بسٵسصي

ٯلٶة ؿٶسائب٫ي ثشٳبٯٸ سيضي تذسيغ ٯي ؿٶد. دس ٯٶسد سؿتٸ ٹبيي ٣ٸ داساي وشٵطٷ ٹؼمتٴذ ٯمذت   

 ارشاي وشٵطٷ ٯتٴبػت ثب ٵاحذ آٱ، تٶػي اػتبد ٯشثٶى تٔييٲ ٯي ؿٶد.

 سبل تحصیلي

ٹش ػب٩ تحلي٬ي ٯش٣ت اص دٵ ٳيٰؼب٩ تحلي٬ي ٵ ٓٴذا٬٫ضٵ٭ ي٢ دٵسٷ تبثؼتبٳي اػت ٵ ٹمش   -6هبزُ 

 ٹٜتٸ آٯٶصؽ اػت.  6ٹٜتٸ ٵ ٹش دٵسٷ تبثؼتبٳي ؿبٯ٪  17ي٬ي ؿبٯ٪ ٳيٰؼب٩ تحل

 ؿٶد. ٯذت اٯتحبٳبت وبيبٳي ٳيٰؼب٩ يب وبيبٱ دٵسٷ تبثؼتبٳي رضٵ ٯذت آٯٶصؽ ٯحؼٶة ٳٰي –تجصزُ 
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 حسٍز ٍ اذتیبرات زاًطگبُ زر هَرز ثزًبهِ زرسي

ثشٳبٯٸ سيمضي سا ارمشا ٳٰبيٴمذ.    تٰب٭ داٳـ٨بٹٺب ٯٶُٜٴذ ثشٳبٯٸ ٹبي دسػي ٯلٶة ؿٶسائب٫ي  -7هبزُ 

ٯٶاد ٵ ًشح ٯٌب٫ت رذيذ دس ي٢  تشتيت دسٵع ثب سٓبيت ويؾ ٳيبصٹب، سٵؽ تذسيغ ٵ ربثزب٣شدٱ سيض

 .اػت دسع ٵ اٳتخبة ٯٴبثْ ثشٓٺذٷ داٳـ٨بٷ

 زرٍس اًتربثي

داٳـ٨بٹٺب ٯي تٶاٳٴذ دس ٹش سؿتٸ ثٸ تـخيق ٧شٵٷ ٯشثٶى تٔذادي اص دسٵع ٯشتجي ثب سؿمتٸ   -8هبزُ 

تٔييٲ ٵ ثٔٴٶاٱ دسٵع اٳتخبثي ثٸ داٳـزٶيبٱ اسائٸ دٹٴذ، ٯـشٵى ثش آٳ٤ٸ تٔمذاد ٵاحمذٹب اص ػم٠ٚ     سا

 ٯزبص دس ٹش سؿتٸ تزبٵص ٳ٤ٴذ.

 سبعبت حل توزيي

داٳـ٨بٹٺب ٯي تٶاٳٴذ دس كٶست ٫ضٵ٭ ثٸ تـخيق ٧شٵٷ آٯٶصؿي، دس ٹش سؿمتٸ اص دٵسٷ ٹمبي    -9هبزُ 

ػبٓت ثٔٴٶاٱ ح٪ تٰمشيٲ   10ٳي ٵ ٣بسؿٴبػي ٳبويٶػتٸ تب ػبٓت، دس دٵسٷ ٹبي ٣بسدا ٣20بسؿٴبػي، تب 

 ، دس ًٶ٩ دٵسٷ ثيٜضايٴذ. ثٸ ػبٓبت تذسيغ سؿتٸ
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 َمال ساافص

 ياحدَای درسی ي طًل مدت تحصیل

 

 تعساز ٍاحسّب

 تٔذاد ٵاحذٹبي دسػي الص٭ ثشاي ٧زساٳذٱ ٹش ي٢ اص دٵسٷ ٹبي تحلي٬ي ثـشح صيش اػت. -10هبزُ 

 ٵاحذ 72تب  68ثيٲ  – زٍرُ ّبي کبرزاًي

 ٵاحذ 137تب  130 – زٍرُ ّبي کبرضٌبسي پیَستِ غیز اس رضتِ ّبي فٌي ٍ هٌْسسي

 ٵاحذ 143تب  130 – زٍرُ ّبي کبرضٌبسي پیَستِ فٌي ٍ هٌْسسي

 ٵاحذ 70تب  67 – زٍرُ ّبي کبرضٌبسي ًبپیَستِ

 ٵاحذ 182تب  172 – زٍرُ ّبي کبرضٌبسي ارضس پیَستِ

ٵاحذ دسػمي سا   20ٵاحذ ٵ حذا٣خش  12زٶ ٯي تٶاٳذ دس ٹش ٳيٰؼب٩ تحلي٬ي حذاٟ٪ ٹش داٳـ -11هبزُ 

 اٳتخبة ٳٰبيذ.

 ٵاحذ ٯٔبٙ اػت. 12داٳـزٶ اص سٓبيت ؿشى اٳتخبة حذاٟ٪  دس آخشيٲ ٳيٰؼب٩ تحلي٬ي، – 1تجصزُ  

ٳِمش  دس كٶستي ٣ٸ داٳـزٶ ثشاي ٛشاٗت اص تحلي٪ تٴٺب ي٤ذسع ثبٟيٰبٳذٷ داؿتٸ ثبؿذ، ثمب   – 2تجصزُ 

داٳـ٨بٷ ٵ تبييذ اػتبد ٯشثٶى، ٯي تٶاٳذ اٯتحبٱ آٱ دسع سا دس ًٶ٩ ٳيٰؼب٩ اص ًشيٞ ٯٔشٛي ثٸ اػتبد 

 ث٨زساٳذ.
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ثبؿذ ٯي تٶاٳذ ثب ٳِش داٳـم٨بٷ   17ٳٰشاتؾ حذاٟ٪  ا٧ش داٳـزٶئي دس ي٢ ٳيٰؼب٩ ٯيبٳ٨يٲ  – 3تجصزُ 

 ٵاحذ دسػي سا اٳتخبة ٣ٴذ.  24دس ٳيٰؼب٩ ثٔذ حذا٣خش تب 

حتي ا٧مش   ٵاحذ ثبٟي داؿتٸ ثبؿذ، 24دس ٯٶاسدي ٣ٸ داٳـزٶ ثشاي ٛشاٗت اص تحلي٪ حذا٣خش  – 4تجصزُ 

 ٯـشٵى ثبؿذ، ثب ٳِش داٳـ٨بٷ ٯي تٶاٳذ تٰبٯي ٵاحذٹبي ثبٟي ٯبٳذٷ سا دس ي٢ ٳيٰؼب٩ اٳتخبة ٳٰبيذ.

 .ٵاحذ دسػي ٯي ثبؿذ 6تٔذاد ٵاحذٹبي اٳتخبثي دس دٵسٷ تبثؼتبٳي حذا٣خش  – 5تجصزُ 

 ص ًیبسزرٍس پی

وزيشٛتٸ ؿذ٧بٱ دس آصٯٶٱ ػشاػشي ٵسٵدي داٳـ٨بٹٺب دس دٵسٷ ٹبي ٣بسداٳي،  ٣بسؿٴبػمي ٵ   -12هبزُ 

٣بسؿٴبػي اسؿذ ويٶػتٸ دس ٹٰٸ سؿتٸ ٹبي تحلي٬ي ٣ٸ ٳٰشٷ خب٭ اٯتحبٱ آٳٺمب دس آصٯمٶٱ ٵسٵدي دس   

ثبؿمذ،   ي٢ يب چٴذ دسع، ثٸ تـخيق ؿٶساي آٯٶصؿي داٳـ٨بٷ وزيشٳذٷ، اص حذ ٳلبة ٯٔيٴمي ٣ٰتمش  

ٯٶُٜٴذ ثشحؼت ٳيبص سؿتٸ دسٵػي سا ٣ٸ آٱ داٳـ٨بٷ تٔييٲ ٯي ٣ٴذ ثٔٴٶاٱ دسٵع رجشاٳي يب )وميؾ  

 . ٳيبص داٳـ٨بٹي( ٓالٵٷ ثش دسٵع ٯٴذسد دس ثشٳبٯٸ ٯلٶة ث٨زساٳذ

سيضٯٶاد، ٳحٶٷ اسائٸ ٵ صٯبٱ تذسيغ دسٵع ويؾ ٳيبص داٳـ٨بٹي  تٔييٲ ٳٶّ دسع، تٔذاد ٵاحذ،– 1تجصزُ 

 ي آٯٶصؿي داٳـ٨بٷ وزيشٳذٷ اػت.ثشٓٺذٷ ؿٶسا

ػبصٯبٱ ػٴزؾ آٯٶصؽ ٣ـٶس، ٯٶُٚ اػت وغ اص آال٭ ٳتمبيذ آصٯمٶٱ ٵسٵدي، ٣بسٳبٯمٸ     – 2تجصزُ 

وزيشٛتٸ ؿذ٧بٱ ٯـتٰ٪ ثش ٳٰشٷ خب٭ آٳٺب سا دس ٹش ي٢ اص ٯٶاد اٯتحبٳي دس اختيبس داٳـ٨بٹٺبي ريمشثي  

 ٟشاس دٹذ.
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٨ٶٳ٨ي ارشاي آٳٺب دس داٳـ٨بٹٺب، اص ٹش حيمج ٯبٳٴمذ   اسائٸ دسٵع ويؾ ٳيبص داٳـ٨بٹي ٵ چ – 3تجصزُ 

 دسٵع داٳـ٨بٹي ٵ تبثْ ٯ٠شسات آٯٶصؽ ٓب٫ي اػت.

ٳٰشٷ ايٲ دسٵع دس ٣بسٳبٯٸ داٳـزٶ حجت ٵ دس ٯيبٳ٨يٲ ٳٰشات وبيبٱ ٳيٰؼب٩ ٵ ٹٰچٴيٲ دس ٯيبٳ٨يٲ ٣٪ 

 د.ٳٰشات داٳـزٶ ٯحبػجٸ ٯي ؿٶد ٵ دس ٯـشٵًي، ٟجٶ٫ي ٵ يب سد داٳـزٶ ٳيض تبحيش داس

ٵاحمذ اص دسٵع وميؾ ٳيمبص     8ثٸ حذا٣خش ًٶ٩ دٵسٷ تحلي٬ي داٳـمزٶيبٳي ٣مٸ حمذاٟ٪     – 4تجصزُ 

 داٳـ٨بٹي سا ٧زساٳذٷ ثبؿٴذ، ي٢ ٳيٰؼب٩ تحلي٬ي اٛضٵدٷ ٯي ؿٶد.

 عَل زٍرُ

ػمب٩ ٵ دس   3حذا٣خش ٯذت ٯزبص تحلي٪ دس دٵسٷ ٹبي ٣مبسداٳي ٵ ٣بسؿٴبػمي ٳبويٶػمتٸ     -13هبزُ 

ػب٩ اػت. دس كٶستي ٣ٸ داٳـزٶ ٳتٶاٳذ ٵاحذٹبي دٵسٷ سا دس حمذا٣خش   6ٸ ٹبي ٣بسؿٴبػي ويٶػت دٵسٷ

 ٯذت ٯزبص تحلي٪ ثب ٯٶ٠ٛيت ث٨زساٳذ اص داٳـ٨بٷ ٯشثٶى اخشاد ٯي ؿٶد.
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 ل چْبرماافص

 ابـًر ي غیـحض

 

 حضَر زر جلسبت زرس

جمت داٳـمزٶ   حوٶس داٳـزٶ دس تٰب٭ ر٬ؼبت ٯشثٶى ثٸ ٹش دسع ا٫ضاٯي اػت ٵ ػبٓبت ٗي -1 4هبزُ

ٯزٰٶّ ػبٓبت آٱ دسع تزبٵص ٣ٴذ، دس ٗيشايٴلٶست ٳٰمشٷ داٳـمزٶ دس آٱ    16/3دس ٹش دسع ٳجبيذ اص

 دسع كٜش ٯحؼٶة ٯي ؿٶد.

ثبؿذ ٵ٫ي ٗيجت اٵ ٯٶرٸ تـمخيق   16/3دس كٶستي ٣ٸ ٗيجت داٳـزٶ دس ٹش دسع ثيؾ اص  -1تجصزُ 

ٵاحذ دس ًٶ٩ ٳيٰؼب٩ ثمشاي ٵي   12آٱ دسع حزٙ ٯي ؿٶد. دس ايٲ حب٩ سٓبيت حذ ٳلبة   دادٷ ؿٶد،

ا٫ضاٯي ٳيؼت، ٵ٫ي ٳيٰؼب٩ ٯز٣ٶس ثٔٴٶاٱ ي٢ ٳيٰؼب٩ ٣بٯ٪ رضٵ ػٴٶات تحلي٬ي داٳـزٶ ٯحؼمٶة  

 ٯي ٧شدد.

ثذ٫ي٪ حزٙ ٵ اهبٛٸ يب ثٸ ٹش د٫ي٪ دي٨مش ٯزمبص    ٹٜتٸ اٵ٩ ٹش دسع،دٵ ٗيجت دس ر٬ؼبت دس  -2تجصزُ 

 ٳـزٶ ٯحؼٶة ٯي ؿٶد.ٗيجت ٯزبص دا 16/3ٳيؼت ٵ دس كٶست ويـبٯذ رضٵ ٗيجت 
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 غیجت زر اهتحبى

ٗيجت ٗيشٯٶرٸ دس اٯتحبٱ ٹش دسع ثٰٴض٫ٸ ٧شٛتٲ ٳٰشٷ كمٜش دس اٯتحمبٱ آٱ دسع اػمت ٵ     -15هبزُ 

 ٗيجت ٯٶرٸ دس اٯتحبٱ ٹش دسع ٯٶرت حزٙ آٱ دسع ٯي ٧شدد.

تـخيق ٯٶرٸ ثٶدٱ ٗيجت دس ر٬ؼمبت دسع ٵ دس اٯتحمبٱ ثشٓٺمذٷ ؿمٶساي آٯٶصؿمي       -16هبزُ 

 ب ٣ٰيتٸ ٯٴتخت آٱ ؿٶسا اػت.داٳـ٨بٷ ي
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 ناٌجال پاصاف

 حذف ي اضافٍ

 

داٳـزٶ ٯي تٶاٳذ دس ٹش ٳيٰؼب٩ تحلي٬ي، ٠ٛي دس ٯٺ٬تي ٣ٰتش اص دٵ ٹٜتٸ، ومغ اص ؿمشٵّ    -17هبزُ 

ٳيٰؼب٩ تحلي٬ي حذا٣خش دٵ دسع دي٨ش اٳتخبة يب دٵ دسع اٳتخبة خٶد سا حزٙ يب دٵ دسع اٳتخمبثي  

ب ٳٰبيذ، ٯـشٵى ثش ايٴ٤ٸ تٔذاد ٵاحذٹبي اٳتخبثي ٵي اص حذ ٯ٠شس تزمبٵص  خٶد سا ثب دٵ دسع دي٨ش ربثز

 ٳ٤ٴذ.

دس كٶست اهٌشاس داٳـزٶ ٯي تٶاٳذ تب وٴذ ٹٜتٸ ثٸ وبيبٱ ٳيٰؼب٩ تحلي٬ي ٯبٳذٷ ٠ٛي ي٤ي  -18هبزُ 

اص دسػٺبي ٳِشي خٶد سا ثب تبييذ ٧شٵٷ آٯٶصؿي ٯشثٶًٸ حزٙ ٣ٴمذ، ٯـمشٵى ثمش ايٴ٤مٸ اٵال ٗيجمت      

ٯزٰٶّ ػبٓبت آٱ دسع ٳجبؿذ ٵ حبٳيب تٔذاد ٵاحمذٹبي ثبٟيٰبٳمذٷ    16/3ٱ دسع ثيؾ اص داٳـزٶ دس آ

 ٵاحذ ٣ٰتش ٳـٶد. 12ٵي اص 

حزٙ ٬٣يٸ دسػٺبي اخز ؿذٷ دس ي٢ ٳيٰؼب٩ تٴٺب دس كمٶستي ٯزمبص اػمت ٣مٸ ثٴمب ثمٸ        -19هبزُ 

ايٴلمٶست  تـخيق ؿٶساي آٯٶصؿي داٳـ٨بٷ داٳـزٶ ٟبدس ثٸ اداٯٸ تحلي٪ دس آٱ ٳيٰؼب٩ ٳجبؿذ. دس 

 ٳيٰؼب٩ ٯضثٶس رضٵ حذا٣خش ٯزبص تحلي٪ داٳـزٶ ٯحؼٶة خٶاٹذ ؿذ.

داٳـزٶي ٗبيت ثبيؼتي حذا٣خش تب ي٢ ٹٜتٸ وغ اص وبيمبٱ اٯتحبٳمبت آٱ ٳيٰؼمب٩، ٬ٓمت      -1تجصزُ 

ٗيجت ٯٶرٸ خٶد سا ثب ٯذاس١ ٯؼتٴذ ثٸ آٯٶصؽ داٳـ٤ذٷ ٯشثٶًٸ تؼ٬يٮ ٣ٴذ، تمب دس كمٶست ٯٶرمٸ    
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ت ثٸ حزٙ دسع يب دسٵع اٟذا٭ ٧شدد. ثذيٺي اػمت ومغ اص ػمپشي    تـخيق دادٱ ٬ٓت ٗيجت، ٳؼج

ؿذٱ ٯٶٓذ ٯ٠شس ثب داٳـ٨بٷ اص ثشسػي ت٠بهبي داٳـزٶ ٯٔزٵس ٵ ثشاي آٱ دسع يب دسٵع، ٳٰمشٷ كمٜش   

 ٯٴِٶس خٶاٹذ ؿذ.

دس كٶست ٯٶا٠ٛت ثب حزٙ اهٌشاسي ٹش دسع ؿٺشيٸ ٯت٘يمش آٱ دسع ٯؼمتشد ٳٰي٨مشدد،     – 2تجصزُ 

 ٯٔبٵٳت ٵصاست ٬ٓٶ٭ تح٠ي٠بت ٵ ٛٴبٵسي. 27/6/78ٯٶس   54/24/11/24ًجٞ ثخـٴبٯٸ 
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 فصال ضطان

 داوشجً یارسیاتی پیشزفت تحصیل

 

 هعیبرّبي ارسيبثي

اسصيبثي ويـشٛت داٳـزٶ دس ٹش دسع ثشاػبع ٯيضاٱ حومٶس ٵ ٛٔب٫يمت دس ٣مالع، اٳزمب٭      -20هبزُ 

ٯي ٧يشد ٵ اػتبد ٹش دسع ٯشرْ  ت٤ب٫يٚ دسػي ٵ ٳتبيذ اٯتحبٳبت ثيٲ ٳيٰؼب٩ ٵ وبيبٱ ٳيٰؼب٩ كٶست

 اسصيبثي داٳـزٶ دس آٱ دسع اػت.

 ثش٧ضاسي اٯتحبٱ وبيبٱ ٳيٰؼب٩ ثشاي ٹش دسع ا٫ضاٯي اػت. –تجصزُ 

ٯٔيبس اسصيبثي ويـشٛت تحلي٬ي داٳـزٶ ٳٰشٷ دسع اػمت ٵ ٳٰمشات داٳـمزٶ دس ٹمش دسع      -21هبزُ 

 ثلٶست ٓذدي ثيٲ كٜش تب ثيؼت تٔييٲ ٯي ؿٶد.

اػت. داٳـزٶئي ٣ٸ دس ٹش ي٢ اص دسٵع ا٫ضاٯي ٯمشدٵد   10ٳٰشٷ ٟجٶ٫ي دس ٹش دسع  حذاٟ٪ -22هبزُ 

ؿٶد، دس اٵ٫يٲ ٛشكت ٯ٬ض٭ ثٸ ت٤شاس آٱ اػت. ثب ايٲ حب٩ ٳٰشات ٬٣يٸ دسٵع آٮ اص ٟجمٶ٫ي ٵ سدي دس  

 ٣بسٳبٯٸ داٳـزٶ حجت ٵ دس ٯحبػجٸ ٯيبٳ٨يٲ ٯٴِٶس ٯي ؿٶد.

ٯي تٶاٳذ اص رذٵ٩ دسٵع  دٵد ؿٶد، ثٸ ربي آٱ دسعا٧ش داٳـزٶئي دس ي٢ دسع اختيبسي ٯش –تجصزُ 

 دسٵع دي٨شي سا اٳتخبة ٣ٴذ. اٳتخبثي دس ثشٳبٯٸ ٯلٶة،
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 زرس ًبتوبم

دس ٯٶاسد اػتخٴبئي ٳٰشٷ تٰشيٲ دثيشي، ٣بسآٯٶصي ٵ ٣بسٵسصي، ٬ٰٓيبت كمحشايي ٵ دسٵػمي    -23هبزُ 

٣ٸ ثٸ تـمخيق اػمتبد ٵ تبييمذ     ٣ٸ دس ثشٳبٯٸ آٯٶصؿي ٯلٶة تٶا٭ ثب وشٵطٷ اسائٸ ٯي ؿٶد، دس كٶستي

٧شٵٷ آٯٶصؿي ٯشثٶى ت٤ٰي٪ آٳٺب دس ًٶ٩ ي٢ ٳيٰؼب٩ تحلي٬ي ٯيؼش ٳجبؿذ، ٳبتٰب٭ ت٠٬ي ٯي ٧مشدد.  

 ٳٰشٷ ٳبتٰب٭ ثبيؼتي حذا٣خش تب وبيبٱ ٳيٰؼب٩ ثٔذ ثٸ ٳٰشٷ ٌٟٔي تجذي٪ ٧شدد.

 اعالم ًوزات

سٵص ومغ اص ثش٧مضاسي    10ٙ اػتبد ٯٶُٚ اػت ٧ضاسؽ ٳٰشٷ ٳٺبئي ٹش دسع سا حذا٣خش ُمش  -24هبزُ 

 اٯتحبٱ آٱ دسع ثٸ اداسٷ آٯٶصؽ تؼ٬يٮ ٳٰبيذ.

ٹٜتٸ وغ اص ثش٧ضاسي آخشيٲ اٯتحبٱ ٹش ٳيٰؼمب٩ ٵ ثٔمذ اص    2ٳٰشات داٳـزٶيبٱ حذا٣خش تب  -25هبزُ 

 سػيذ٧ي ثٸ آتشاهبت داٳـزٶيبٱ ٵ سْٛ اؿتجبٹبت احتٰب٫ي ٗيشٟبث٪ ت٘ييش ٯي ثبؿذ.

 هیبًگیي ًوزات

ٯيبٳ٨يٲ ٳٰشات داٳـزٶ دس آٱ ٳيٰؼب٩ ٵ ٯيبٳ٨يٲ ٣٪ ٳٰمشات   يبٱ ٹش ٳيٰؼب٩ تحلي٬ي،دس وب -26هبزُ 

اٵ تب وبيبٱ آٱ ٳيٰؼب٩ ٵ دس وبيبٱ دٵسٷ تحلي٬ي، ٯيبٳ٨يٲ ٣٪ ٳٰشات داٳـزٶ، ٯحبػجٸ ٵ دس ٣بسٳبٯٸ ٵي 

 حجت ٯي ؿٶد.

ٯي ؿمٶد ٵ   ثشاي ٯحبػجٸ ٯيبٳ٨يٲ ٳٰشات، تٔذاد ٵاحذٹبي ٹش دسع دس ٳٰشٷ آٱ دسع هشة -1تجصزُ 

ٯزٰٶّ حبك٬وشثٺب دس تٰبٯي دسٵػي ٣ٸ داٳـزٶ ثشاي آٳٺب ٳٰشٷ ٧شٛتٸ اػت )آٮ اص سدي ٵ يب ٟجٶ٫ي( 

 ثش تٔذاد ٣٪ ٵاحذٹبي اخز ؿذٷ ت٠ؼيٮ ٯي ؿٶد.
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تحلي٬ي ٯحؼٶة ٳٰي ؿٶد. ٳٰشات دسٵػمي ٣مٸ    دٵسٷ تبثؼممتبٳي ثٔٴممٶاٱ ٳيٰؼممب٩   -2تجصاازُ 

 دس ٯحبػجٸ ٯيبٳ٨يٲ ٣٪ داٳـزٶ ٯحؼٶة ٯمي ؿمٶد. ثمٸ   ي ٯي ٧زاسٳذ، تٴٺب ٳؼتبثبتداٳـزٶ دس دٵسٷ 

ٵاحذ اٳتخبة ٯي ٣ٴذ ٵ ٣ؼش ثٶدٱ ٵاحذٹب  12ٰيٲ ٳحٶ ٳٰشات داٳـزٶ، دس ٳيٰؼب٫ي ٣ٸ ا٫ضاٯب ٣ٰتش اص ٹ

خبسد اص اسادٷ اٵ اػت ٳيض ٯبٳٴذ دسٵع تبثؼتبٳي دس ٯيبٳ٨يٲ ٣٪ اٵ ٯحبػجٸ ٯي ؿٶد، ٵ٫ي آٱ ٳيٰؼمب٩  

 1ٳـزٶ ٯحؼٶة خٶاٹذ ؿذ.رضٵ حذا٣خش ٯذت ٯزبص تحلي٪ دا

 ًبم ًَيسي هطزٍط

دس ٗيش ايٴلٶست ٳب٭ ٳٶيؼي  ثبؿذ، 12ٯيبٳ٨يٲ ٳٰشات داٳـزٶ دس ٹيچ ٳيٰؼب٩ ٳجبيذ ٣ٰتش اص  -27هبزُ 

 داٳـزٶ دس ٳيٰؼب٩ ثٔذ، ثلٶست ٯـشٵى خٶاٹذ ثٶد.

ذ ٵ ي٢ ٹش داٳـ٨بٷ ٯٶُٚ اػت ٯٶهٶّ ٯـشٵى ثٶدٱ داٳـزٶ سا ٹش ثبس ثٸ ٵي ٣تجب اًالّ دٹ  -تجصزُ

ٳؼخٸ اص آٳشا دس وشٵٳذٷ داٳـزٶ هجي ٳٰبيذ. ثب ايٲ ٵكٚ ٟلٶس دس اخٌبس ثٸ ٵي اص ًشٙ داٳـ٨بٷ ٵ يمب  

 اُٺبس ثي اًالٓي داٳـزٶ اص ايٲ اٯش، ٯبٳٔي دس ارشاي ٯ٠شسات ٳخٶاٹذ ثٶد.

داٳـزٶيي ٣ٸ ثلٶست ٯـشٵى ٳب٭ ٳٶيؼي ٯي ٣ٴذ، رض دس آخشيٲ ٳيٰؼب٩ ٯـمشٵًي حمٞ    -28هبزُ 

 ٵاحذ دسػي دس آٱ ٳيٰؼب٩ سا ٳذاسد. 14ثيؾ اص اٳتخبثي 

                                                                 
ٯجبدست ثمٸ  « ثيٰبسي يب ٧شٛتبسي دي٨ش»چٴبٳچٸ داٳـزٶ حذاٟ٪ ٵاحذٹبي ٯ٠شس سا اٳتخبة ٳٰٶدٷ ثبؿذ ٵي ثٴب ثٸ دالي٪ ٯٶرٸ  - 1

ايٲ ٳيٰؼب٩ « ٵاحذ ٣12ٰتش اص »حزٙ دسع يب دسٵػي ٳٰبيذ ثٸ ًٶسي ٣ٸ ثبٟيٰبٳذٷ ٵاحذٹبي ٵي دس آٱ تش٭ صيش حذ ٳلبة ثشػذ 

اص ٳِش ٯـشٵًي ي٢ ٳيٰؼب٩ ٣بٯ٪ ٵ ٯؼت٠٪ ٯحؼٶة ٯي ؿٶد. اٯب ا٧ش اٳتخبة ٵاحذ اٵ٫يٸ تٶػمي داٳـمزٶ خمبسد اص اسادٷ ٵي    

ٳٰشات ايٲ تش٭ ٯبٳٴذ دٵسٷ تبثؼتبٳي دس ٯيبٳ٨يٲ ٣٪ ٵي ٯٴِمٶس  « ٯخال ثٸ ٬ٓت ٓذ٭ اسائٸ ٵاحذ»٣ٰتش اص ػ٠ٚ حذاٟ٪ ٵاحذ ثبؿذ 

 ضٵ حذا٣خش ػٴٶات تحلي٬ي ٵي ٯحبػجٸ ٯي ٧شدد.ٵ ٳيٰؼب٩ ٯٶسد ثحج ر
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 اذزاج زاًطجَي هطزٍط

دس كٶستي ٣ٸ ٯيبٳ٨يٲ ٳٰشات داٳـزٶ دس دٵسٷ ٹبي ٣بسؿٴبػي ٵ ٣بسؿٴبػي اسؿذ ويٶػتٸ  -29هبزُ 

ٳيٰؼب٩ ٯتٴبٵة ٵ دس دٵسٷ ٹبي ٣بسداٳي ٵ ٣بسؿٴبػي ٳبويٶػتٸ دس دٵ ٳيٰؼب٩  4ػٸ ٳيٰؼب٩ ٯتٶا٫ي يب 

ثبؿذ دس ٹش ٯشح٬ٸ اي ٣ٸ ثبؿذ اص اداٯٸ تحلي٪ ٯحشٵ٭  12ٯتٶا٫ي يب ٯتٴبٵة، ٣ٰتش اص  آٮ اص  تحلي٬ي،

 ٯي٨شدد.

داٳـزٶيي ٣ٸ ثٸ ٬ٓت ٯـشٵى ؿمذٱ يمب ثمٸ ٹمش د٫يم٪ دي٨مش اص اداٯمٸ تحلمي٪ دس دٵسٷ          -30هبزُ 

ٵاحذ دسػي سا ثب ٳٰشٷ ٟجٶ٫ي ٧زساٳذٷ  70دس كٶستي ٣ٸ حذاٟ٪  ٣بسؿٴبػي ٯحشٵ٭ يب ٯٴلشٙ ٯي ؿٶد،

 بؿذ ٯي تٶاٳذ ٯذس١ ٣بسداٳي دس ٹٰبٱ سؿتٸ دسيبٛت ٣ٴذ.  ث

كذٵس ٯذس١ ٣بسداٳي حؼت ت٠بهبي داٳـزٶ ٵ كشٙ ٳِش اص ٵرٶد دٵسٷ ٣بسداٳي ٯلمٶة دس   –1تجصزُ 

 آٱ سؿتٸ، يب ٯزشي ثٶدٱ داٳـ٨بٷ كبدس ٣ٴٴذٷ ٯذس١ ٣بسداٳي كٶست ٯي ٧يشد. 

يٲ تش ٵرٶد ٳذاؿمتٸ ثبؿمذ ٵ آٱ سؿمتٸ    دس كٶستي ٣ٸ سؿتٸ تحلي٬ي داٳـزٶ دس ٯ٠ٌْ وبي –2تجصزُ 

ٛبٟذ ثشٳبٯٸ ٯلٶة ثبؿذ، داٳـزٶ ٯي تٶاٳذ ثب ٳِش ٧شٵٷ آٯٶصؿي ٯشثٶى، ثٸ ي٤ي اص سؿتٸ ٹبي ٯٶرمٶد  

ٳضدي٢ ثٸ سؿتٸ تحلي٬ي خٶد، دس ٯ٠ٌْ وبييٲ تش، دس آٱ داٳـ٨بٷ يب داٳـ٨بٷ دي٨ش، ت٘ييش سؿتٸ دٹمذ  

حذٹبي ٣ٰجٶد، دس آٱ ٯ٠ٌْ ٛبسٕ ا٫تحلمي٪ ؿمٶد.   ٵ وغ اص تٌجيٞ ٵاحذٹب سؿتٸ رذيذ ٵ ٧زساٳذٱ ٵا

 ثذيٺي اػت ٣ٸ تٌجيٞ ٵاحذٹب ٵ تٔييٲ دسٵع ٣ٰجٶد، ثشٓٺذٷ ٧شٵٷ آٯٶصؿي داٳـ٨بٷ وزيشٳذٷ اػت.
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اص اداٯٸ تحلي٪ ٯحشٵ٭ ٯي ؿمٶد. دس   ثيؾ اص حذ، داٳـزٶيي ٣ٸ ثٸ د٫ي٪ ٯـشٵى ؿمذٱ   -31هبزُ 

ػپشدٷ اػت ٯي تٶاٳذ ثمشاي تحلمي٪ ٯزمذد، دس    كٶست اٳزب٭ ٵ يب ٫٘ٶ تٔٺذاتي ٣ٸ دس دٵساٱ تحلي٪ 

 آصٯٶٱ ػشاػشي ؿش٣ت ٣ٴذ ٵ دس كٶست ٟجٶ٫ي دس سؿتٸ ٯٶسد ٓالٟٸ خٶد ثٸ تحلي٪ اداٯٸ دٹذ.

ثب ثشٳبٯٸ سؿمتٸ رذيمذ    داٳـ٨بٷ وزيشٳذٷ ٯي تٶاٳذ ٵاحذٹبيي ٣ٸ داٳـزٶ دس سؿتٸ ٟج٬ي ٧زساٳذٷ اػت،

 .تٰب٭ آٳشا ثپزيشداٳٌجبٝ دادٷ ٵ ًجٞ هٶاثي ايٲ آئيٲ ٳبٯٸ ثٔوي يب 

داٳـزٶي دٵسٷ ٣بسؿٴبػي اسؿذ ويٶػتٸ، دس ًٶ٩ تحلي٪ تب ػ٠ٚ ٵاحذٹبي ٟبثم٪ ٟجمٶ٩    -32هبزُ 

، ومشٵطٷ ٵ وبيمبٱ   يتبثْ ٯ٠شسات ايٲ آئيٲ ٳبٯٸ اػت ٵ دس دسٵع تخلل« 140تب  135»دٵسٷ ٣بسؿٴبػي 

سؿٴبػي اسؿذ ٳبويٶػمتٸ  ٳبٯٸ ٣ٸ دس ثشٳبٯٸ ٯلٶة ثب ٓالٯت ػتبسٷ ٯـخق ؿذٷ اٳذ تبثْ آئيٲ ٳبٯٸ ٣ب

 خٶاٹذ ثٶد.
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 فتنال ّافص

 مزذصی تحصیلی ي اوصزاف اس تحصیل

 

 هزذصي تحصیلي

داٳـزٶ ٯي تٶاٳذ دس ٹش ي٢ اص دٵسٷ ٹبي ٣بسداٳي ٵ ٣بسؿٴبػي ٳبويٶػتٸ يم٢ ٳيٰؼمب٩ ٵ    -33هبزُ 

2ٳٰبيذ.ٳيٰؼب٩ ٯتٶا٫ي يب ٯتٴبٵة اص ٯشخلي تحلي٬ي اػتٜبدٷ  2دٵسٷ ٹبي ٣بسؿٴبػي ويٶػتٸ ثشاي 
 

ٯذت ٯشخلي تحلي٬ي ، رضٵ حذا٣خش ٯذت ٯزمبص تحلمي٪ داٳـمزٶ دس ٹمش دٵسٷ ٯحؼمٶة       – تجصزُ

 ؿٶد. ٯي

ت٠بهبي ٯشخلي تحلي٬ي ثبيذ ثلٶست ٣تجي، حذاٟ٪ دٵ ٹٜتٸ ٟج٪ اص ؿشٵّ ٳب٭ ٳٶيؼي ٹمش   -34هبزُ 

 ٳيٰؼب٩، تٶػي داٳـزٶ ثٸ اداسٷ آٯٶصؽ داٳـ٤ذٷ يب داٳـ٨بٷ تؼ٬يٮ ٧شدد.

ٷ آٯٶصؽ ٯٶُٚ اػت وغ اص ٣ؼت ٳِش اص٧شٵٷ آٯٶصؿي ريشثي ٟج٪ اص اتٰمب٭ ٯٺ٬مت ٳمب٭    اداس –تجصزُ 

 ٳٶيؼي، ٯٶا٠ٛت يب ٓذ٭ ٯٶا٠ٛت ثب دسخٶاػت داٳـزٶ سا ٣تجب ثٸ ٵي اثالٕ ٳٰبيذ.

                                                                 
ٵ ٯٶا٠ٛت ٯٶػؼٸ، داٳـزٶ ٯٶُٚ ثٸ وشداخت ؿٺشيٸ حبثمت آٱ   34دس كٶست دسخٶاػت داٳـزٶ رٺت ٯشخلي ًجٞ ٯبدٷ  - 2

يذ ؿٺشيٸ حبثت بٳيٰؼب٩ ٯي ثبؿذ. چٴبٳچٸ داٳـزٶ وغ اص حزٙ ٵ اهبٛٸ تب وبيبٱ آٱ ٳيٰؼب٩ دسخٶاػت ٯشخلي يب حزٙ تش٭ ٳٰ

 « ٵصاستي 27/6/78ٯٶس   2454/1/24ثخـٴبٯٸ ؿٰبسٷ »٘يش ٵي ٯؼتشد ٳخٶاٹذ ؿذ. ٵ ٯت

ٯبدساٱ ؿبٗ٪ ثٸ تحلي٪ دس تٰب٭ سؿتٸ ٹبي داٳـم٨بٹي  »ؿٶسائب٫ي ثشٳبٯٸ سيضي  19/4/83ٯٶس   397ثب تٶرٸ ثٸ ٯلٶثٸ ر٬ؼٸ 

ثذٵٱ احتؼبة دس « ٯشخلي ٯزبص دٵسٷٓالٵٷ ثش »ٵ دس ٬٣يٸ ٯ٠بًْ تحلي٬ي ٯي تٶاٳٴذ اص ي٢ ٳيٰؼب٩ تحلي٬ي ٯشخلي صايٰبٱ 

 ػٴٶات تحلي٬ي اػتٜبدٷ ٣ٴٴذ.  
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 اًصزاف اس تحصیل

تش١ تحلي٪ ثذٵٱ ٣ؼت اربصٷ اص داٳـ٨بٷ ٯح٪ تحلي٪ اٳلشاٙ اص تحلي٪ ٯحؼٶة ٯمي   -35هبزُ 

 ي ٯٴلشٙ اص تحلي٪ حٞ اداٯٸ تحلي٪ سا ٳذاسد.٧شدد ٵ داٳـزٶ

دس ٯٶاسد اػتخٴبيي ٣ٸ داٳـزٶ تش١ تحلي٪ خٶد سا ٯٶرٸ ٯي داٳذ ثبيذ د٫ي٪ آٳمشا حمذاٟ٪    –1تجصزُ 

ي٢ ٯبٷ ٟج٪ اص وبيبٱ ٹٰبٱ ٳيٰؼب٩ ثٸ داٳـ٨بٷ اسائٸ دٹذ دس كٶستي ٣ٸ تبئيذ ٯٶرٸ ثٶدٱ تش١ تحلي٪ 

 حلي٬ي داٳـزٶ ٯحؼٶة ٯي ٧شدد.تٶػي داٳـ٨بٷ، آٱ ٳيٰؼب٩ رضٵ ٯشخلي ت

ثبيذ دسخٶاػت اٳلشاٙ خٶد سا ؿخلب ثمٸ    داٳـزٶيي ٣ٸ ثخٶاٹذ اص تحلي٪ ٯٴلشٙ ؿٶد، -36هبزُ 

ٯمبٷ اص   اداسٷ آٯٶصؽ داٳـ٨بٷ تؼ٬يٮ ٳٰبيذ. ايٲ داٳـزٶ ٯزبص اػت ٠ٛي ثشاي ي٢ ثبس دس ٛبكم٬ٸ يم٢  

ٯٺ٬ت ح٤ٮ اٳلمشاٙ اص تحلمي٪ ٵي   تبسيخ دسخٶاػت، ت٠بهبي خٶد سا وغ ث٨يشد. وغ اص اٳ٠وبي ايٲ 

 ؿٶد ٵ داٳـزٶ وغ اص آٱ حٞ اداٯٸ تحلي٪ دس آٱ دٵسٷ سا ٳذاسد. كبدس ٯي

داٳـزٶي ٯٴلشٙ اص تحلي٪ ٯٶُٚ اػت ثٸ ٬٣يٸ تٔٺذاتي ٣ٸ دس دٵساٱ تحلمي٪ ػمپشدٷ    – 2تجصزُ 

 اػت ٰٓ٪ ٣ٴذ.

س آصٯٶٱ ػشاػمشي  تحلي٪ ٯزذد داٳـزٶي ٯٴلشٙ اص تحلي٪ ٯٶ٣ٶ٩ ثٸ ؿش٣ت ٵ ٟجٶ٫ي د – 3تجصزُ 

 ثشاػبع هٶاثي ٯشثٶى اػت.
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 هزذصي تحصیلي ّوسز زاًطجَي ثَرسیِ ٍ ّوسزکبرکٌبى زٍلت

 

داٳـزٶئي ٣ٸ ثٔٴٶاٱ ٹٰؼش ي٤ي اص ٣بس٣ٴبٱ دٵ٫ت، يب ٹٰؼش ي٤ي اص داٳـزٶيبٱ ثٶسػميٸ،   -37هبزُ 

ؼش ٵ ثٸ تـمخيق ٵ  تٶاٳذ ثب اسائٸ ح٤ٮ ٯبٯٶسيت ٹٰ ثٔٴٶاٱ ٹٰشاٷ ثٸ خبسد اص ٣ـٶس آضا٭ ٯي ؿٶد، ٯي

تبئيذ ؿٶساي آٯٶصؿي داٳـ٨بٷ ٓالٵٷ ثش اػتٜبدٷ اص ٯيضاٱ ٯشخلي اػتح٠بٟي دس ًٶ٩ دٵسٷ تحلمي٪،  

 ػب٩ دي٨ش ٳيض اص ٯشخلي تحلي٬ي ثذٵٱ احتؼبة دس ػٴٶات ثٺشٷ ٯٴذ ٧شدد. 4تب 
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 فصال ّطتان

 تقالـاو

 

 تعزيف اًتقبل

اص ي٢ داٳـ٨بٷ ثٸ داٳـم٨بٷ دي٨مش دس ٹٰمبٱ    اٳت٠ب٩ ثٸ ٯٔٴي ت٘ييش ٯح٪ تحلي٪ داٳـزٶ  -38هبزُ 

 سؿتٸ ٵ ٹٰبٱ ٯ٠ٌْ تحلي٬ي اػت.

 اٳت٠ب٩ داٳـزٶ ثٸ ٹش ي٢ اص داٳـ٨بٹٺبي تٺشاٱ ٯٰٴٶّ اػت رض دس ٯٶاسد صيش:  -39هبزُ 

ؿٺبدت، ٛٶت يب ٯ٬ٔٶ٩ ؿذٱ ػشوشػت خبٳٶادٷ داٳـزٶ، ثٌٶسي ٣مٸ ٵي ثمٸ تـمخيق ٯشارمْ      -1

 ثٸ ٓٴٶاٱ ٣ٜي٪ خبٳٶادٷ ؿٴبختٸ ؿٶد. ٟبٳٶٳي،

ٯ٬ٔٶ٫يت ٯٶحش داٳـزٶ، ثٸ ٳحٶي ٣ٸ ثٸ تـخيق ؿٶسائب٫ي وضؿ٤ي ثٌٶس ٯؼت٠٪ ٟبدس ثمٸ اداٯمٸ    -2

 صٳذ٧ي ٳجبؿذ.

 بثم  ٪ يب اؿت٘ب٩ ؿمٶٹش دس تٺمشاٱ ثبؿمذ،   اصدٵاد سػٰي ٵ دائٰي داٳـزٶي دختش، ٣ٸ ٯح٪ تحلي -3

 تبييذ ٯشارْ ريشثي.

ٹش ي٢ اص ٯٶاسد ٯز٣ٶس دس ايٲ ٯبدٷ ثبيذ ثٔذ اص ٟجٶ٫ي داٳـزٶ دس داٳـم٨بٷ كمٶست ٧شٛتمٸ     -1تجصزُ 

 ؿٶد.
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ثشاي ٣بسٯٴذاٱ سػٰي يب ويٰبٳي دٵ٫ت، اسائٸ ح٤ٮ اؿت٘ب٩ هشٵسي اػت ٵ ا٧ش ؿم٘٪ ٹٰؼمش    -2تجصزُ 

ٵ ػ٤ٶٳت اٵ دس تٺشاٱ ثبيذ ثٸ تبييذ ٯشارْ ٟبٳٶٳي يب ٳيشٵي اٳتِبٯي سػميذٷ   آصاد ثبؿذ ٧ٶاٹي اؿت٘ب٩

 ثبؿذ.

اٳت٠ب٩ داٳـزٶ اص داٳـ٨بٹٺب ٵ ٯٶػؼبت آٯٶصؽ ٓب٫ي تٺشاٱ ثٸ ؿٺشػتبٳٺب ٵ اص ؿٺشػتبٳٺب  -40هبزُ 

 ثٸ ي٤ذي٨ش، دس ي٢ سؿتٸ ٵ دس ي٢ ٯ٠ٌْ، ثٸ ؿشى ٯٶا٠ٛت داٳـ٨بٹٺب ٯجذا ٵ ٯ٠لذ ثالٯبٳْ ٯي ثبؿذ.

اٳت٠ب٩ اص دٵسٷ ٹبي ؿجبٳٸ ثٸ سٵصاٳٸ، اص داٳـ٨بٷ ويب٭ ٳٶس ثٸ داٳـ٨بٹٺبي حومٶسي )آمٮ اص    -41هبزُ 

سٵصاٳٸ ٵ ؿجبٳٸ( ٵ اص داٳـ٨بٹٺبي ٗيشدٵ٫تي ثٸ داٳـ٨بٹٺبي دٵ٫تي ٯٰٴٶّ اػت ٵ٫ي اٳت٠ب٩ ثٸ ٤ٓمغ  

 آٱ ثب ٯٶا٠ٛت ٯجذا ٵ ٯ٠لذ ثالٯبٳْ اػت.
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 اًتقبل فزسًساى اعضبي ّیبت علوي

اٳت٠ب٩ ٹٰؼش ٵ ٛشصٳذاٱ آوبي ٹيبت ٬ٰٓي ثٸ ٯح٪ اؿت٘ب٩ آٳٺب ًجٞ هٶاثي ٵيظٷ كٶست  -42زُ هب

ٯي ٧يشد ٵ ايٲ هٶاثي تٶػي ٵصاست ٬ٓٶ٭، تح٠ي٠بت ٵ ٛٴبٵسي ٵ ثٺذاؿت، دسٯبٱ ٵ آٯمٶصؽ وضؿم٤ي   

 تٺيٸ، تذٵيٲ ٵ اثالٕ ٯي ؿٶد.

 اًتقبل زاًطجَيبى ايزاًي ذبرج اس کطَر

بٱ ايشاٳي ؿبٗ٪ ثٸ تحلي٪ دس خبسد اص ٣ـٶس ثٸ داٳـم٨بٹٺب ٵ ٯٶػؼمبت   اٳت٠ب٩ داٳـزٶي -43هبزُ 

 28/3/1374ٯمٶس    ٧229يمشد ٣مٸ دس ر٬ؼمٸ     آٯٶصؽ ٓب٫ي داخ٪ ٯٌبثٞ آئيٲ ٳبٯٸ اي كمٶست ٯمي  

 ؿٶسائب٫ي ثشٳبٯٸ سيضي تلٶيت ٵ اثالٕ ؿذٷ اػت.

ٹٜتٸ ٟجم٪ اص   6حذاٟ٪  داٳـزٶي ٯت٠بهي اٳت٠ب٩ ثبيذ دسخٶاػت اٳت٠ب٩ خٶد سا ثب ر٣ش ٯٶسد، -44هبزُ 

 ؿشٵّ ٳيٰؼب٩ تحلي٬ي ثٸ اداسٷ آٯٶصؽ داٳـ٨بٷ ٯجذا تؼ٬يٮ ٳٰبيذ.

داٳـ٨بٷ ٯجذا دس كٶست ٯٶا٠ٛت ثب اٳت٠ب٩، ٯٶُٚ اػت حذا٣خش ُشٙ ي٢ ٹٜتمٸ ٯٶا٠ٛمت    -45هبزُ 

 خٶد سا ٹٰشاٷ دسخٶاػت داٳـزٶ ٵ سيضٳٰشات اٵ ثٸ داٳـ٨بٷ ٯ٠لذ اسػب٩ داسد.

ذاٟ٪ دٵ ٹٜتٸ ٟج٪ اص ؿشٵّ ٳب٭ ٳٶيؼي ، ٳِش خٶد سا ثمٸ داٳـم٨بٷ ٯجمذا    داٳـ٨بٷ ٯ٠لذ ٯ٬٤ٚ اػت ح

 آال٭ ٳٰبيذ.

دس كٶست ٯٶا٠ٛت ثب اٳت٠ب٩، ٬٣يٸ ػٶاثٞ داٳـزٶ اص داٳـ٨بٷ ٯجذاء ثب داٳـ٨بٷ ٯ٠لذ اسػمب٩ ٵ   -تجصزُ

 استجبى داٳـزٶ ثب داٳـ٨بٷ ٯجذاء ٌْٟ ٯي ؿٶد.
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ثبؿذ  12ٵ ثبالتش اص  12ؿذٷ داٳـزٶ ٣ٸ ٳٰشات آٳٺب دس كٶست اٳت٠ب٩ ٠ٛي ٵاحذٹبي ٧زساٳذٷ  -46هبزُ 

اػت ثشٓٺذٷ داٳـ٨بٷ ٯ٠لذ اػمت .   12ٯي ؿٶٳذ ٵ وزيشٛتٲ ٵاحذٹبيي ٣ٸ ٳٰشٷ آٳٺب ٣ٰتش اص  وزيشٛتٸ

ٙ احتٰب٫ي ٵاحذٹبي دسػي داٳـزٶي اٳت٠ب٫ي دس حذٵدي ٯزبص اػمت ٣مٸ ٵي اٯ٤مبٱ    حزدس ٹش حب٩ 

 ٩ ٯذت ٯزبص تحلي٪ داؿتٸ ثبؿذ.٧زساٳذٱ ٵاحذٹبي ثبٟيٰبٳذٷ خٶد سا دس ًٶ

تٰب٭ ٳٰشات دسػي داٳـزٶ دس داٳـ٨بٷ ٯجذاء آٮ اص ٟجمٶ٫ي ٵ يمب سدي ٵ ػمٶاثٞ آٯٶصؿمي      –1تجصزُ 

داٳـزٶي اٳت٠ب٫ي اص ٫حبٍ ٯـشٵًي ٓيٴب دس ٣بسٳبٯٸ داٳـزٶ حجت ٵ ٳٰشات دسٵع وزيشٛتٸ ؿذٷ ٠ٛمي  

 دس ٯحبػجٸ ٯيبٳ٨يٲ ٣٪ اٵ ٯحؼٶة ٯي ؿٶد.

ؿٶساي آٯٶصؿمي داٳـم٨بٷ ٬٣يمٸ ٵاحمذٹبي      20/2/83ٯٶس   749كٶستز٬ؼٸ  5ٴذ ثشاثش ث –2تجصزُ 

ثٶدٷ ٵ ٓيٴب دس داٳـم٨بٷ ٯ٠لمذ ت٤مشاس     12تب  10داٳـ٨بٷ ٯجذا ثٸ اػتخٴبي ٵاحذٹبيي ٣ٸ ٳٰشٷ آٱ ثيٲ 

 ٧شديذٷ، دس ٯيبٳ٨يٲ ٣٪ ٳٰشات داٳـزٶيبٱ اٳت٠ب٫ي ٯحبػجٸ ٯي ٧شدد.

ٳت٠ب٫ي تٶػي داٳـ٨بٷ ٯ٠لمذ كمبدس ٯمي ؿمٶد ٵ دس     ٯذس١ ٛشاٗت اص تحلي٪ داٳـزٶي ا -47هبزُ 

ٯذس١، تٔذاد ٵاحذٹبي ٧زساٳذٷ ؿذٷ داٳـزٶ ٵ ٯزٰٶّ ٵاحذٹب دس داٳـ٨بٹٺبي ٯجذاء ٵ ٯ٠لذ ثب ر٣ش 

 ٯيبٳ٨يٲ ٳٰشات آٳٺب ٵ ػٶاثٞ تحلي٬ي داٳـزٶ ٟيذ ٯي ؿٶد.

 ص اػت.اٳت٠ب٩ داٳـزٶ دس ًٶ٩ ٯذت تحلي٪، دس ٹش ٯ٠ٌْ تحلي٬ي ٠ٛي ي٤جبس ٯزب  -48هبزُ 

 تَضیح هْن:

تلٰيٮ ٳٺبيي دس ٯٶسد ٯيٺٰبٳي ٵ اٳت٠ب٩ داٳـزٶ دس كٶست داؿتٲ ؿشايي الص٭ دس ٳٺبيمت ثمٸ ٓٺمذٷ    

 داٳـ٨بٷ ٯجذا ٵ ٯ٠لذ ٯي ثبؿذ.
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 ْنال ًافص

 زاًطجَي هیْوبى

دس ٯٶاسدي ٣ٸ داٳـزٶ ثٌٶس ٯٶٟت، ٳب٧ضيش ثٸ ت٘ييش ٯح٪ تحلي٪ خٶد ثبؿذ ٯي تٶاٳمذ ثمب    -49هبزُ 

اٳـ٨بٹٺبي ٯجذاء ٵ ٯ٠لذ، ثٔٴٶاٱ داٳـزٶي ٯيٺٰبٱ ثٌٶس ٯٶٟت ثشاي ٯمذت ٯٔيٴمي ٯحم٪    ٯٶا٠ٛت د

 تحلي٪ خٶد سا ت٘ييش دٹذ.

ٯيٺٰبٱ ؿذٱ داٳـزٶ دس ي٢ داٳـ٨بٷ ، ٯـشٵى ثش ايٲ اػت ٣مٸ داٳـمزٶ حمذاٟ٪ يم٢      -50هبزُ 

 ٳيٰؼب٩ تحلي٬ي خٶد سا دس داٳـ٨بٷ ٯجذاء ٧زساٳذٷ ثبؿذ.

دس ي٢ داٳـ٨بٷ ثشاي ٧زساٳذٱ ي٢ يب چٴذ دسع ثلٶست ت٤ذسع ثمب   ٯيٺٰبٱ ؿذٱ داٳـزٶ -51هبزُ 

 ٳِش داٳـ٨بٷ ٯ٠لذ ثالٯبٳْ اػت.

ٹش داٳـزٶ دس ٹش سؿتٸ ٯي تٶاٳذ حذا٣خش ي٢ ٳيٰؼب٩ دس دٵسٷ ٣بسداٳي ٵ يب دٵ ٳيٰؼب٩ دس  -52هبزُ 

جبيمذ  دٵسٷ ٣بسؿٴبػي دس ي٢ داٳـ٨بٷ، ثٌٶس تٰب٭ ٵٟت، ثلٶست ٯيٺٰبٱ تحلي٪ ٣ٴمذ. دس ٹمش حمب٩ ٳ   

تٔذاد دسٵػي سا ٣ٸ داٳـزٶ ثلٶست ٯيٺٰبٱ )چٸ ثلٶست تٰب٭ ٵٟت ٵ چٸ ثلٶست ت٤ذسع( دس ي٢ يمب  

 % ٣٪ ٵاحذٹبي دٵسٷ تزبٵص ٣ٴذ.40چٴذ داٳـ٨بٷ ٧زساٳيذٷ ثبؿذ، اص 

اٳتخبة ٵاحذ داٳـزٶ، چٸ ثلٶست ت٤ذسع ٵ چٸ ثلٶست تٰب٭ ٵٟمت، ثبيمذ ثمب اًمالّ ٧مشٵٷ       –تجصزُ 

 ًجٞ ؿشايي داٳـ٨بٷ ٯ٠لذ ثبؿذ.آٯٶصؿي داٳـ٨بٷ ٯجذاء ٵ 
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ٵاحذٹبيي سا ٣ٸ داٳـزٶي ٯيٺٰبٱ دس ي٢ داٳـ٨بٷ ٯي ٧زساٳذ، ٓيٴب دس ٣بسٳبٯٸ اٵ دس  -53هبزُ 

داٳـ٨بٷ ٯجذا حجت ٯي ؿٶد ٵ ٳٰشات آٳٺب دس ٯحبػجبت ٯيبٳ٨يٲ ٳيٰؼب٩ ٵ ٯيبٳ٨يٲ ٣٪ اٵ ٯٴِٶس 

 خٶاٹذ ؿذ. 

دس ٹش كٶست تٶػي داٳـ٨بٷ ٯجذاء كبدس ٯذس١ ٛشاٗت اص تحلي٪ داٳـزٶي ٯيٺٰبٱ  -54هبزُ 

 ؿٶد. ٯي
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 نال زّافص

 تغییز رشتٍ

 

داٳـزٶ دس ًٶ٩ دٵساٱ تحلي٪ دس ٯ٠ٌْ ٣بسداٳي ٵ ٣بسؿٴبػي ٯيتٶاٳذ ثمب داؿمتٲ ؿمشايي     -55هبزُ 

ر٣ش ؿذٷ ٵ ٯٶا٠ٛت ٧شٵٷ آٯٶصؿي ريشثي اص ي٢ سؿتٸ ثٸ سؿتٸ دي٨ش دس ي٢ ٧شٵٷ آصٯبيـمي ٵ ٹٰمبٱ   

 دٹذ.داٳـ٨بٷ ت٘ييش سؿتٸ 

 اداٯٸ تحلي٪ ٯت٠بهي دس سؿتٸ ٟج٬ي اص ٳِش ٯ٠شسات آٯٶصؿي ثالٯبٳْ ثبؿذ. -1

 ٵاحذٹبي  دٵسٷ سا ٧زساٳذٷ ثبؿذ. 3/2ٵ حذا٣خش  6/1حذاٟ٪  -2

ٳٰشٷ آصٯٶٱ ٵسٵدي ٯت٠بهي اص ٳٰشٷ آصٯٶٱ وبييٲ تشيٲ ٛشد وزيشٛتٸ ؿمذٷ دس ػمٺٰيٸ ٵ سؿمتٸ     -3

 ٯٶسد ت٠بهب دس ٹٰبٱ ػب٩ ٣ٰتش ٳجبؿذ.

ٵاحذٹبي دسػمي ٯمٶسد ٳيمبص دس سؿمتٸ     ٱ ٣خش ٯذت ٯزبص تحلي٪، اٯ٤بٱ ٧زساٳذثب تٶرٸ ثٸ حذا -4

 رذيذ سا داؿتٸ ثبؿذ.

ت٘ييش سؿتٸ داٳـزٶيبٳي ٣ٸ ثٸ داٳـ٨بٹٺبي ارشائي خبكي تٔٺذ داسٳمذ ثمب سٓبيمت ٬٣يمٸ      – 1تجصزُ 

 ؿشايي ايٲ ٯبدٷ ٵ آال٭ ٯٶا٠ٛت دػت٨بٷ ارشايي ريشثي اٯ٤بٱ وزيش اػت.

ثٸ سؿتٸ ٹبي ٣ٸ دس همٶاثي ٧مضيٴؾ آٳٺمب ؿمشايي خمبف وميؾ ثيٴمي ؿمذٷ          ت٘ييش سؿتٸ– 2تجصزُ 

 ٯٶ٣ٶ٩ ثٸ احشاص ؿشايي ٯشثٶى اػت. اػت،

 داٳـزٶ دس ٹش ي٢ اص ٯ٠بًْ تحلي٬ي، تٴٺب ي٤جبس ٯي تٶاٳذ ت٘ييش سؿتٸ دٹذ. – 3تجصزُ 
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٠ٌْ ت٘ييش سؿتٸ دس ٯ٠بًْ تحلي٬ي ٹٮ ػٌح، كٶست ٯي ٧يشد. دس ٗيش ايٴلٶست ٠ٛي اص ٯ -56هبزُ 

 ثبالتش ثٸ ٯ٠ٌْ وبييٲ تش اٯ٤بٱ وزيش اػت.

دس كٶست ٯٶا٠ٛت ثب ت٠بهبي ت٘ييش سؿتٸ، داٳـزٶ ٯٶُٚ اػت دس اٵ٫يٲ ٛشكت دس سؿمتٸ   -57هبزُ 

 رذيذ ٳب٭ ٳٶيؼي ٣ٴذ ٵ وغ اص ٳب٭ ٳٶيؼي داٳـزٶ حٞ ثبص٧ـت ثٸ سؿتٸ ٟج٬ي سا ٳذاسد.

ذيذ دس ٵٟت ٯٔيٲ ثٸ ٯٴض٫ٸ اٳلشاٙ اص ت٘ييش اٟذا٭ ٳ٤شدٱ داٳـزٶ ثٸ ٳب٭ ٳٶيؼي دس سؿتٸ ر – 1 تجصزُ

 سؿتٸ ت٠٬ي ٯي ؿٶد ٵ حٞ ت٘ييش سؿتٸ تب وبيبٱ دٵسٷ اص ٵي ػ٬ت ٯي ؿٶد.

دسٵػي ٣ٸ داٳـزٶ دس سؿتٸ ٟج٬ي ٧زساٳذٷ اػت دس ٧شٵٷ آٯٶصؿي  سؿتٸ رذيذ ثشسػمي ٵ   -58هبزُ 

آٯٶصؿمي، ثمب دسٵع    ٯٔبد٩ ػبصي ٯي ؿٶد ٵ ٠ٛي دسٵػي اص ٵي وزيشٛتٸ ٯيـٶد ٣ٸ ثٸ تـخيق ٧شٵٷ

 ٣ٰتش ٳجبؿذ. 12سؿتٸ رذيذ، اؿتشا١ ٯحتٶايي داؿتٸ ثبؿذ ٵ ٳٰشٷ ٹش ي٢ اص آٱ دسٵع اص 

دسٵع وزيشٛتٸ ؿذٷ دس ٣بسٳبٯٸ داٳـزٶ حجت ٵ ٳٰشات آٳٺب دس ٯحبػجٸ ٯيبٳ٨يٲ ٣م٪ ٯٴِمٶس    – 2تجصزُ 

داٳـمزٶ ثمبٟي    ـذٷ، ثذٵٱ احتؼبة دس ٯيمبٳ٨يٲ، دس ٣بسٳبٯمٸ  ٳٯي ؿٶد، ٵ٫ي ٳٰشات دسٵع وزيشٛتٸ 

ثبؿذ، رٰٔمب ثٔٴمٶاٱ    12ٯبٳذ. دس ايٲ حب٩ چٴبٳچٸ ٯيبٳ٨يٲ ٣٪ ٵاحذٹبي وزيشٛتٸ ٳـذٷ اٵ ٣ٰتش اص   ٯي

 ي٢ ٳيٰؼب٩ ٯـشٵًي ثشاي داٳـزٶ دس سؿتٸ رذيذ ٯٴِٶس ٯي ٧شدد.

دس كٶستي٤ٸ تٔذاد ٵاحذٹبي دسٵع وزيشٛتٸ ٳـذٷ داٳـمزٶ، دس حمذي ثبؿمذ ٣مٸ اٯ٤مبٱ       – 2تجصزُ 

ٹبي ٯٶسد ٳيبص سؿتٸ رذيذ سا دس ًٶ٩ ٯذت ٯزبص تحلي٪، اص ٵي ػ٬ت ٣ٴذ، ثب ت٠بهمبي  ٧زساٳذٱ ٵاحذ

 ؿٶد. ت٘ييش سؿتٸ اٵ ٯٶا٠ٛت ٳٰي
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 بسزّناال يفص

 پذیزش ياحدَای درسی

 

ٯٔبد٩ ػبصي ٵ وزيشؽ دسٵػي ٣ٸ ٟجٶ٩ ؿذ٧بٱ آصٯٶٱ ػشاػشي ٟمجال دس داٳـم٨بٹٺب يمب     -63هبزُ 

 سٓبيت ؿشايٌي ثـشح صيش ٯزبص اػت.دي٨ش ٯ٠بًْ تحلي٬ي ٧زساٳذٷ اٳذ ثب 

 داٳـزٶ ثب تٶرٸ ثٸ ػٶاثٞ تحلي٬ي خٶد ٯزبص ثٸ ؿش٣ت دس آصٯٶٱ ٵسٵدي سؿتٸ رذيذ اػت. -1

تح٠ي٠مبت ٵ ٛٴمبٵسي يمب ٵصاست     داٳـ٨بٷ ٟج٬ي ٵ ٯذاس١ تحلي٬ي آٱ ٯٶسد تبييمذ ٵصاست ٬ٓمٶ٭،   -2

 دسٯبٱ ٵ آٯٶصؽ وضؿ٤ي ثبؿذ. ثٺذاؿت،

 ثٞ ثشٳبٯٸ ٯلٶة ؿٶساي ثشٳبٯٸ سيضي ثبؿذ.تحلي٪ داٳـزٶ دس داٳـ٨بٷ ٟج٬ي ٯٌب -3

ٯحتٶاي آٯٶصؿي دسٵع ٧زساٳذٷ ؿذٷ داٳـزٶ ثب دسٵع سؿتٸ رذيذ ثٸ تـخيق ٧شٵٷ آٯٶصؿمي   -4

 ٣ٰتش ٳجبؿذ. 12اؿتشا١ ٯحتٶايي داؿتٸ ٵ ٳٰشٷ ٹش ي٢ اص دسٵع اص 

اٳزمب٭   ٯٔبد٩ ػبصي ٵ وزيشٛتٲ دسٵع تٶػي ٧شٵٹٺبي آٯٶصؿي ريشثي دس داٳـ٨بٷ وزيشٳذٷ – 1تجصزُ 

 ٯي ؿٶد.

ٳٰشات دسٵع وزيشٛتٸ ؿذٷ اص داٳـمزٶ دس ٯحبػمجٸ ٯيمبٳ٨يٲ ٳيٰؼمب٩ ٯحؼمٶة ٳٰمي        – 2تجصزُ 

 ٵ٫ي دس ٯحبػجٸ ٯيبٳ٨يٲ ٣٪ داٳـزٶ ٯحؼٶة خٶاٹذ ؿذ. ؿٶد،

ٵاحذ اص دسٵع وزيشٛتٸ ؿذٷ داٳـزٶ ي٢ ٳيٰؼب٩ تحلي٬ي اص حذا٣خش ٯمذت   20ٹش   ثٸ اصاء – 3تجصزُ 

 ؿٶد. ٯزبص تحلي٪ ٵي ٣بػتٸ ٯي
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 نال زٍاسزّافص

 فزاغت اس تحصیل

 

داٳـزٶيبٳي ٣ٸ ٬٣يٸ ٵاحذٹبي دسػي ي٤ي اص دٵسٷ ٹبي ٣بسداٳي،  ٣بسؿٴبػي ٳبويٶػمتٸ ٵ   -64هبزُ 

٣بسؿٴبػي ويٶػتٸ سا ًجٞ ثشٳبٯٸ ٯلٶة ٵ ثشاػبع ٯ٠شسات ايٲ آئيٲ ٳبٯٸ ثب ٯٶا٠ٛت ٧زساٳذٷ ثبؿمٴذ،  

 ٛبسٕ ا٫تحلي٪ آٱ دٵسٷ ؿٴبختٸ ٯي ؿٶٳذ.

تبسيخ ٛشاٗت اص  تحلي٪، سٵصي اػت ٣ٸ آخشيٲ ٳٰشٷ دسػي داٳـزٶ تٶػي اػتبد ثمٸ اداسٷ   – 1زُ تجص

 آٯٶصؽ داٳـ٨بٷ يب داٳـ٤ذٷ تحٶي٪ ؿٶد.

هشٵست داسد،  داٳـ٨بٷ دس ٹش ٳيٰؼب٩، صٯبٱ  24ثب تٶرٸ ثٸ تجلشٷ ي٢ ٵ سٓبيت دٟيٞ ٯبدٷ  – 2تجصزُ 

 تٔييٲ ٵ ٯ٠ذٯبت آٳشا ٛشاٹٮ ػبصد.خبكي سا ثشاي آال٭ ٛشاٗت اص تحلي٪ داٳـزٶيبٱ 

ثبؿمذ، تمب دس سؿمتٸ     12ٯيبٳ٨يٲ ٣٪ ٳٰشات داٳـزٶ دس وبيبٱ دٵسٷ تحلي٪، ثبيمذ حمذاٟ٪    -65هبزُ 

تحلي٬ي خٶد حؼت ٯٶسد ٯذس١ ٣بسداٳي يب ٣بسؿٴبػي دسيبٛت ٣ٴذ. دس كٶستي ٣ٸ ٯيمبٳ٨يٲ ٳٰمشات   

 20اؿتٸ ثبؿذ ٯمي تٶاٳمذ حمذا٣خش تمب     ٣ٰتش ثبؿذ، چٴبٳچٸ اص ٳِش ًٶ٩ تحلي٪ ٯبٳٔي ٳذ 12داٳـزٶ اص 

ٟجٶ٩ ؿمذٷ اػمت دس يم٢ ٳيٰؼمب٩ تحلمي٬ي )دٵسٷ       12ٵاحذ دسػي اص دسػٺبيي ٣ٸ ثب ٳٰشٷ ٣ٰتش اص 

٣بسداٳي( ٵ دٵ ٳيٰؼب٩ تحلي٬ي )دٵسٷ ٣بسؿٴبػي( ٯزذدا اٳتخبة ٵ آٱ دسع سا ت٤شاس ٣ٴذ تب ٯيمبٳ٨يٲ  

ٓالٵٷ ثش ٳٰشات ٟج٬ي دس ٣بسٳبٯٸ داٳـزٶ  ٣٪ خٶد سا رجشاٱ ٳٰبيذ. دس ايٲ كٶست ٳٰشات دسٵع ت٤شاسي

 حجت ٵ دس ٯحبػجٸ ٯيبٳ٨يٲ ٣٪ ٳٰشات اٵ ٯحؼٶة ٯي ؿٶد.
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ٯ٠شسات ٯز٣ٶس دس ايٲ ٯبدٷ اػتٜبدٷ ٣ٴذ يمب ٬ٓمي    داٳـزٶيي ٣مٸ ٳتٶاٳمذ يمب ٳخٶاٹمذ اص      – 1تجصزُ 

٠ٌمْ  سٗٮ اػتٜبدٷ اص آٱ ٳتٶاٳذ ٣ٰجٶد ٯيبٳ٨يٲ ٣٪ ٳٰشات خمٶد سا رجمشاٱ ٳٰبيمذ، دس كمٶستي ٣مٸ ٯ     

اص تحلي٪ ٯحشٵ٭ ٵ اخشاد ٯي ؿٶد ٵ دس كٶستي ٣ٸ دس ٯ٠ٌْ ٣بسؿٴبػي يمب   تحلي٬ي اٵ ٣بسداٳي اػت،

 ٵ تجلشٷ آٱ ٯي تٶاٳذ ثب اخز ٯذس١ ٯ٠ٌْ وبييٲ تمش   ٣30بسؿٴبػي اسؿذ ويٶػتٸ ثبؿذ، ثشاػبع ٯبدٷ 

 ٛبسٕ ا٫تحلي٪ ؿٶد.

ؿذ ويٶػتٸ ٵ ػبيش سؿتٸ ٹب ٣مٸ  داٳـزٶيبٱ دٵسٷ د٣تشي ٰٓٶٯي داسٵػبصي ٵ ٣بسؿٴبػي اس -2تجصزُ 

٧زساٳيذٷ ثبؿٴذ دس كٶستي ٣ٸ ثٸ دالي٬ي  12ٵاحذ دسػي دٵسٷ سا ثب حذاٟ٪ ٯيبٳ٨يٲ ٳٰشات  135ثيؾ اص 

اص تحلي٪ ٯٴْ ؿٶٳذ ٵ يب ٯبي٪ ثٸ اداٯٸ تحلي٪ ٳجبؿٴذ ٯي تٶاٳٴذ حؼت دسخٶاػت خمٶد ثمب ٯمذس١    

 ؿٶٳذ. ٣بسؿٴبػي دس سؿتٸ داسٵػبصي يب سؿتٸ ٯشثٶى ٛبسٕ ا٫تحلي٪

ؿٶسائب٫ي ثشٳبٯٸ  339ا٫ي  216تجلشٷ دس ر٬ؼبت 48ٯبدٷ ٵ  66ٛل٪،  12ايٲ آئيٲ ٳبٯٸ دس  -67هبزُ 

ثٸ تلٶيت ٳٺبئي سػميذ ٵ اص   14/2/76ٯٶس   339سيضي ٯٶسد ثشسػي ٟشاس ٧شٛت ٵ ػشاٳزب٭ دس ر٬ؼٸ 

٨بٹٺب ٵ ٵاسد داٳـم  1376-77اص داٳـمزٶيبٳي ٣مٸ اص ػمب٩ تحلمي٬ي      آٱ دػمتٸ تبسيخ تلٶيت ثشاي 

ٯٶػؼبت آٯٶصؽ ٓب٫ي ٯي ؿٶٳذ، الص٭ االرشا اػت ٵ اص ايٲ تبسيخ ثٸ ثٔذ تٰب٭ آئيٲ ٳبٯٸ ٹب، ثخـمٴبٯٸ  

 ٹب ٵ دػتٶسا٫ٰٔ٪ ٹب ٯ٘بيش ثب آٱ ثشاي ايٲ ٟجي٪ داٳـزٶيبٱ ٫٘ٶ ٯي ؿٶد.
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 کویتِ اًضجبعي زاًطجَيبى

 کز اٍلئك ّن الوفلحَى()ٍلتکي هٌکن اهِ يسعَى الي ذیز ٍ يبهزٍى ثبلوعزٍف ٍ يٌَْى عي الوٌ

 

 ٣6ٰيتٸ اٳوجبًي داٳـزٶيبٱ تٴٺب ٯشرْ ٟبٳٶٳي دس داٳـ٨بٷ اػت ٣ٸ دس آٱ تٶػي يم٢ ؿمٶساي   

 ٳٜشٷ ٯتـ٤٪ اص:

 ٯٔبٵٱ داٳـزٶيي داٳـ٨بٷ -1

 ٯؼئٶ٩ ٳٺبد ٳٰبيٴذ٧ي سٹجشي دس داٳـ٨بٷ يب ٳٰبيٴذٷ ايـبٱ -2

 ي٤ي اص اػبتيذ ثٸ اٳتخبة سئيغ داٳـ٨بٷ -3

 ٱ ثٸ اٳتخبة سئيغ داٳـ٨بٷدٵ ٳٜش اص داٳـزٶيب -5ٵ  -4

 دثيش ٣ٰيتٸ ثذٵي اٳوجبًي ثٸ اٳتخبة ٯٔبٵٱ داٳـزٶيي    -6

دس ٯٶسد تخ٬ٜبت ؿ٬٘ي ٵ ؿئٶٱ ٵ حيخيبت داٳـزٶيي ٬٣يٸ اٛشاد ؿبٗ٪ ثٸ تحلي٪ دس آٱ داٳـ٨بٷ 

اتخبر تلٰيٮ ٯي ٳٰبيذ. ٣ٰيتٸ اٳوجبًي وشٵٳذٷ ٹبي تخ٬ٚ داٳـزٶيبٱ سا وغ اص ت٤ٰي٪ اص ًشيمٞ  

ي ٣ٸ خٶد ٯؼت٠يٰب رْٰ آٵسي ٳٰٶدٷ ٵ يب تٶػي داٳـزٶيبٱ ٯتٔٺذ ٵ د٫ؼٶص ثٸ ايٲ ٣ٰيتٸ ٧ضاسؿبت

ٯٶسد سػيذ٧ي ٟشاس دادٷ ٯتٴبػت ثب تخ٬ٚ ٯجبدست ثٸ كذٵس ح٤ٮ ٳٰٶدٷ ٵ يب  …اسائٸ ؿذٷ اػت ٵ 

دس كٶست كالحذيذ ٳؼجت ثٸ ختٮ وشٵٳذٷ ٵ يب آٌبي ٛشكت اكالح ثٸ داٳـمزٶي خمبًي اٟمذا٭    

٣ٰيتٸ اٳوجبًي اح٤ب٭ دس دٵ ٯشح٬ٸ اٵ٫يٸ ٵ ٌٟٔي كبدس ٯي ؿٶد ٣ٸ اح٤ب٭ اٵ٫يٸ ٟبث٪ ٳٰبيذ. دس  ٯي
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ثشسػي آتشام داٳـزٶيبٱ ثٸ اح٤ب٭ اٵ٫يمٸ )ثزمض    آتشام ٵ اح٤ب٭ ٌٟٔي الص٭ االرشا ٯي ثبؿٴذ. 

 اخٌبس ؿٜبٹي يب ٣تجي ٣ٸ دس ٣ٰيتٸ ثذٵي كٶست ٯي ٧يشد(

 :دس ٣ٰيتٸ اٳوجبًي تزذيذ ٳِش داٳـ٨بٷ ٯتـ٤٪ اص

 سيبػت داٳـ٨بٷ -1

 ٯٔبٵٱ داٳـزٶيي -2

 ٯؼئٶ٩ دٛتش ٳٺبد ٳٰبيٴذ٧ي سٹجشي دس داٳـ٨بٷ كٶست ٯي ٧يشد. -3

٣ٰيتٸ ٹبي اٳوجبًي اص ٳِش اداسي دس حٶصٷ ٯٔبٵٳت داٳـزٶيي ٟشاس ٯي٨يشٳذ ٫ي٤ٲ اص ٳِش ثشسػمي  

٨بٷ ٰٓم٪  ثشخٶسد ثب تخ٬ٜبت ٵ كذٵس آساء ٣بٯال ٯؼت٠٪ ٵ ٗيشٵاثؼتٸ ثٸ ػيؼتٮ اداسي داٳـ ب،ٹ وشٵٳذٷ

 ٣ٴٴذ. ٯي

ايٴ٢ رٺت آ٧ٺي ثيـتش ثٸ ثشخي اص ٯٶاد آييٲ ٳبٯٸ اٳوجبًي داٳـزٶيبٱ ٵ ػبيش ٯ٠شسات ٹٰشاٷ ثب 

 تٶهيحبت الص٭ اؿبسٷ ٯي ؿٶد.

داٳـزٶ ٯ٬٤ٚ اػت دس تٰب٭ ٯذت تحلي٪، ٣بسآٯٶصي،٣بسٵسصي، دػتيبسي، ثبصديذ ٬ٰٓي ٵ ٳيمض دس خٶاث٨مبٷ ٵ    -1

س ٹش رب ٣ٸ ثٔٴٶاٱ داٳـزٶ حوٶس داسد آييٲ ٳبٯٸ اٳوجبًي سا سٓبيمت ٳٰمٶدٷ ٵ   ثخـٺبي ؿجبٳٸ سٵصي داٳـ٨بٷ ٵ د

 ٬ٰٓي ٣ٸ خالٙ ؿئٶٱ ٵ حيخيبت داٳـزٶي داٳـ٨بٷ رٰٺٶسي اػالٯي ٵ ٳبٟن ايٲ آييٲ ٳبٯٸ ثبؿذ اٳزب٭ ٳذٹذ.
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 حسٍز اذتیبرات ٍ ٍظبيف کویتِ اًضجبعي -2

تٶٹيٲ، هشة ٵ رشح، رٔم٪،   ذ، تٌٰيْ،سػيذ٧ي ثٸ رشائٮ ٰٓٶٯي داٳـزٶيبٱ اص ٟجي٪: تٺذي –الف 

 …ػشٟت ٵ 

اٛشادي ٣ٸ ثٸ اٳحبء ٯخت٬ٚ خٶد سا ٯشتجي ثب ٣ٰيتٸ اٳوجبًي ٯٔشٛي ٳٰٶدٷ ٵ يب اٟمذاٯبتي سا   تذکز:

ثٸ ٳب٭ )يب اص ػٶي( ٣ٰيتٸ اٳوجبًي اٳزب٭ دٹٴذ ثٸ اتٺب٭ رٔ٪ ٓٴٶاٱ ٣ٰيتٸ اٳوجبًي ٯٶسد وي٨شد ٵاٟمْ  

٪ ٯؼبئ٪ ٯٶارٸ ٯي ؿٶٳذ الص٭ اػت دس اػشّ ٵٟت ٯٶهٶّ سا حوٶسا خٶاٹٴذ ؿذ. اٛشادي ٣ٸ ثب ايٲ ٟجي

 ثٸ ٣ٰيتٸ اٳوجبًي داٳـزٶيبٱ ٯٴ٤ٔغ ٳٰبيٴذ.

ٛشػمتبدٱ ؿمخق     سػيذ٧ي ثٸ تخ٬ٜبت آٯٶصؿي ٵ اداسي اص ٟجي٪ ت٬٠ت دس ر٬ؼمٸ اٯتحمبٱ،   –ة 

داٳـم٨بٷ   است٤بة ٹش ٬ٰٓي ٣ٸ ٯٶرت اخال٩ يب ٵٟٜٸ دس ثشٳبٯمٸ ٹمبي    دي٨شي ثٸ ربي خٶد دس اٯتحبٱ،

 …ايشاد خؼبست ثٸ اٯٶا٩ داٳـ٨بٷ يب ثيت ا٫ٰب٩ ٵ   ؿٶد،

 تخ٬ٜبت اخالٟي –ج 

 ٓذ٭ سٓبيت ؿئٶٱ داٳـزٶيي -1ج/

اػتٜبدٷ اص ٳٶاسٹبي ٵيذيٶئي يب كٶتي يب ٫ٶحٸ ٹبي سايبٳٸ اي ٯؼتٺزٲ يب ٯذاخ٬ٸ دس خشيذ  -2ج/

 ت٤خيش تٶصيْ ايٲ ٧ٶٳٸ ٵػبي٪.  ٵ ٛشٵؽ،

 ٯي يب اػتٜبدٷ اص وٶؿؾ يب آسايؾ ٯجتز٩ اص ٟجي٪:ٓذ٭ سٓبيت وٶؿؾ اػال -3ج/

 –سٵػشي ٹمبي ٣ٶتمبٷ يمب ٳمبص١      –اػتٜبدٷ اص اٳٶاّ ٵػبي٪ آسايـي   )ثزاي ذَاّزاى هجزز يب هتبّل(:

ٯذ٩ داس يب داساي سٳ٨ٺمبي   -ٯبٳتٶٹبي ٣ٶتبٷ –صٳٴذٷ ٵ ر٬ت تٶرٸ ٣ٴٴذٷ  –اػتٜبدٷ اص ٫جبػٺبي ؿٺشٷ 
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ا٫جؼممٸ ثممٸ كممٶست ٳٰبيـممي ٵ ٯجتممز٩ اص ٟجيمم٪  ٠٬بت ٵاثؼمتٸ ثمٸ   ٳبٯتٴبػت، اػتٜبدٷ اص اٳٶاّ ٯتٔ

 …صيٶسآالت ٵ 

اػتٜبدٷ اص چبدس ٵ ٳيض ٯبٳتٶ ؿ٬ٶاس دس سٳ٨ٺبي ػٴ٨يٲ اص ٟجيم٪ ٯـم٤ي، ػمٶسٯٸ اي، ٟٺمٶٷ      : 1تذکز 

 خب٣ؼتشي اسرح ٯي ثبؿذ. اي،

ًمٶسي    …ٶس ٵ اػتٜبدٷ اص سٵػشي ثذٵٱ چبدس كحيح ٳجٶدٷ، ٯ٠ٴٔٸ ثبيؼتي سٵي ٯبٳتٶ ٵ وٶ٫ي : 2تذکز 

 ٟشاس ٧شٛتٸ ثبؿذ ٣ٸ ٣بٯال تٰب٭ ٯٶٹب ٵ ٧شدٱ سا ثپٶؿبٳذ.

اػتٜبدٷ اص ا٫جؼٸ ػج٢ ٵ ٯجتز٩ ٣ٸ خالٙ ٜٓت ٰٓٶٯي ٵ يب داساي ٓالئٮ ٵ ٳـبٳٸ ٹب  )ثزاي ثزازراى( :

اػمتٜبدٷ اص ا٫جؼمٸ ٳمبص١.     –اػتٜبدٷ اص ؿ٬ٶاسٹبي چؼجبٱ، تٴ٦ ٵ ٳبص١  –ٵ تلبٵيش ٯؼتٺزٲ ثبؿذ 

اػتٜبدٷ اص آسايؾ ٯجتز٩ اص ٟجي٪ آسايؾ  –ثذٱ ٳٰب، داساي سٳ٨ٺبي ٳبٯٴبػت ٵ آػتيٲ ٣ٶتبٷ ػيٴٸ ثبص ٵ 

اػتٜبدٷ اص اٳٶاّ ٯت٠٬ٔبت ٵاثؼتٸ ثٸ ا٫جؼٸ ثٸ كٶست ٳٰبيـي ٵ ٯجتز٩ چٶٱ  –ٯٶ ثٸ كٶست يب٩ ٵ ٣ب٣٪ 

  …٣شٵات ٵ 

 ٫ٔت. ٵاػتٜبدٷ يب تٶصيْ يب ت٤خيش ٣تت، ٯزالت، ٤ٓؼٺبي ٯؼتٺزٲ يب آالت ٫ٺٶ – 4ج/

 اػتٰٔب٩ ٯٶاد ٯخذس يب ؿشة خٰش يب ٰٟبس يب ٯذاخ٬ٸ دس خشيذ ٵ ٛشٵؽ ٵ تٶصيْ ايٴ٨ٶٳٸ ٯٶاد.  -5ج/

 داؿتٲ ساثٌٸ ٳبٯـشٵّ. – 6ج/

 تـ٤ي٪ يب ؿش٣ت دس ر٬ؼبت ٳبٯـشٵّ. -7ج/

 ٹٰچٴيٲ دس ايٴزب الص٭ اػت ثٸ ٯٶاسد دي٨شي چٶٱ:

 استجبى ٗيشالص٭، ثيؾ اص حذ ٵ يب ٳبكحيح ثب ٳبٯحش٭. -
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 اٳزب٭ حش٣بت ٵ سٛتبس ػج٢ ٵ ثٸ دٵس اص ؿخليت ي٢ داٳـزٶي ٯؼ٬ٰبٱ -

 ٓذ٭ سٓبيت ٜٓت ٳ٨بٷ ٵ ٣ال٭ -

ايزبد ٯضاحٰت ثشاي ٳٶاٯيغ ٯشد٭ ٵ دس ٣٪ آٱ چٸ ٣ٸ ثتٶاٱ ثٸ آٱ ٳب٭ آٰب٩ خالٙ ؿئٶٱ ٵ حيخيبت  -

 رٰٺٶسي اػالٯي داد، اؿبسٷ ٣شد. داٳـزٶي داٳـ٨بٷ

 تٌجیْبت -3

 ب ح٤ٮ ٣ٰيتٸ اٳوجبًي داٳـ٨بٷ دس ٯٶسد داٳـزٶ ٯي تٶاٳذ آٰب٩ ؿٶد:تٴجيٺبتي ٣ٸ ث –الف 

 اخٌبس ٵ اخٌبس ؿٜبٹي . -

 اخٌبس ٣تجي ثذٵٱ دسد دس وشٵٳذٷ . -

 تز٣ش ٣تجي ٵ دسد دس وشٵٳذٷ داٳـزٶ. - 

 تٶثيخ ٣تجي ٵ دسد آٱ دس وشٵٳذٷ داٳـزٶ. - 

 دس دسع ٯٶسد اٯتحبٱ. 25/0دادٱ ٳٰشٷ  -

 سٛبٹي داٳـ٨بٷ )اص ٟجي٪ ٵا٭، خٶاث٨بٷ ٵ ....( ٯحشٵٯيت اص تؼٺيالت -

ٯٴْ ٯٶٟت اص تحلي٪ حذا٣خش تب دٵ ٳيٰؼب٩ تحلي٬ي ٣مٸ دس ػمٴٶات تحلمي٬ي ٳيمض ٯحبػمجٸ       -

 ٯيـٶد.  

 دس آٰب٩ ايٲ تٴجيٺبت ا٫ضاٯي رٺت ؿشٵّ اص ٳ٠ٌٸ حذاٟ٪ ٵرٶد ٳذاسد. – 1تذکز 

 جبًي ٯي ثبؿذ.آٰب٩ تٴجيٺبت ٛٶٝ ٯٴحلشاً دس اختيبس ٣ٰيتٸ اٳو – 2تذکز 
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ٳٺي اص ٯٴ٤ش ٵُيٜٸ ٹش ٛشد ٯؼ٬ٰبٱ ثٶدٷ، ٳيبصي ثٸ  ثذيٺي اػت ارشاي اك٪ ٯٺٮ اٯش ثٸ ٯٔشٵٙ ٵ 

 ٶص اص ٣ٰيتٸ اٳوجبًي )تب ٵٟتي ٣ٸ دس حذ تز٣ش ؿٜبٹي ثبؿذ( ٳذاسد.ز٣ؼت ٯ

دس دسع ٯٶسد اٯتحمبٱ   25/0دس ٯٶسد ت٬٠ت دٵ تٴجيٸ ٹٰضٯبٱ )ثٸ ٓٴٶاٱ ٯخب٩ دسد ٳٰشٷ  – 3تذکز 

 ٯحشٵٯيت اص تحلي٪ دس تش٭ آيٴذٷ( ٯيؼش ٯي ثبؿذ. ٵ

 تٴجيٺبئي ٣ٸ ٠ٛي ثب ح٤ٮ ٣ٰيتٸ ٯش٣ضي اٳوجبًي دس ٯٶسد داٳـزٶ ٯي تٶاٳذ آٰب٩ ؿٶد. –ة 

ٳيٰؼب٩ )ثب احتؼبة ٯذت آٱ ثٔٴٶاٱ ٗيجمت ٗيشٯزمبص ٵ دس    4ٯٴْ ٯٶٟت اص تحلي٪ حذا٣خش تب  -

 د ثذٵٱ احتؼبة آٱ دس ػٴٶات(كٶستي٤ٸ آٰب٩ ايٲ ٯزبصات ٯٶرت اخشاد داٳـزٶ ٧شد

 ت٘ييش ٯح٪ تحلي٪ داٳـزٶ )اٳت٠ب٩ ارجبسي ثٸ داٳـ٨بٹٺبي دي٨ش(-

 ػب٩( 5ٯحشٵٯيت اص تحلي٪ دس ٬٣يٸ داٳـ٨بٹٺبي ٣ـٶس )تب -

سئيغ داٳـ٨بٷ ٯزبص اػت ٣ٸ تب صٯبٱ سػميذ٧ي ثمٸ وشٵٳمذٷ داٳـمزٶ ٯتخ٬مٚ دس ٣ٰيتمٸ        – 1تجصزُ 

يشي ثٰٔ٪ آٵسد ٯـشٵى ثش ايٴ٤ٸ ٯذت سػيذ٧ي ثمٸ وشٵٳمذٷ اص   اٳوجبًي، اص ٵسٵد ٵي ثٸ داٳـ٨بٷ ر٬ٶ٧

 سٵص تزبٵص ٳ٤ٴذ. 30

ٹش٧بٷ داٳـزٶيي دس ربٹب ٵ ٛٔب٫يتٺبيي ٣ٸ ثٔٴٶاٱ داٳـزٶ ؿش٣ت داسد اص ٟجيم٪ ػمٜشٹبي    – 2تجصزُ 

ٯشت٤ت ٬ٰٓي ؿٶد ٣ٸ ثشحؼت ٟمٶاٳيٲ ٣ـمٶس    …خٶاث٨بٷ، صٯيٲ ٵسصؽ ٵ   ٬ٰٓي، ٯح٬ٺبي ٣بسآٯٶصي،

بؿذ، ٣ٰيتٸ اٳوجبًي ثٸ ٯٶاصات آٰب٩ تٴجيٺبت ٯ٠شس دس ايٲ آئيٲ ٳبٯٸ وشٵٳذٷ اتٺبٯي ٯؼتٶرت ٣يٜش ث

 داٳـزٶ سا ثٸ ٯشارْ ريلالح ٳيض اسػب٩ ٯي ٳٰبيذ.
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ٹش٧بٷ داٳـزٶيي دس خبسد اص ٯحٶًٸ داٳـ٨بٷ ٯشت٤ت خالٛي ؿٶد ٣ٸ ثٴبثش ٟمٶاٳيٲ ٣ـمٶس    – 3تجصزُ 

بٯبت ٵ ٯشارْ ٟوبيي ػبث٠ٸ ٣يٜمشي دس وشٵٳمذٷ   ٯؼتٶرت ٣يٜش ثبؿذ، وغ اص آٰب٩ ٯزبصات تٶػي ٯ٠

ٵ دس ايٲ ٯٶاسد ح٤ٮ ٯشارْ ريلالح دس ٯٶسد كالحيت اداٯٸ تحلي٪   داٳـزٶيي ٵي هجي خٶاٹذ ؿذ،

 داٳـزٶ ثشاي ٣ٰيتٸ اٳوجبًي الص٭ االتجبّ خٶاٹذ ثٶد.

 دس تٰبٯي اٵٟبتي ٣ٸ داٳـزٶيبٱ اص ٯبٹيت داٳـمزٶيي خمٶد ثٔٴمٶاٱ يم٢ ٹٶيمت ح٠مٶٟي،       تَضیح:

ارتٰبٓي اػتٜبدٷ ٯي ٳٰبيٴذ ٯ٬ض٭ ثٸ سٓبيت ؿئٶٳبت داٳـزٶيي ثٶدٷ ٵ ٹش٧ٶٳمٸ تخٌمي اص آٱ ًجمٞ    

ٯ٠شسات اٳوجبًي داٳـزٶيي ٟبث٪ وي٨يشي اػت . ٹٰچٴيٲ ايٲ وي٨يشي ٯي تٶاٳذ ثمٸ ٯمٶاصات آٰمب٩    

 ٯزبصات تٶػي ٯشارْ ٟوبيي ٵ يب كشٙ ٳِش اص آٱ اٳزب٭ ؿٶد.

دػتٶسات كبدسٷ تٶػي ٣ٰيتٸ اٳوجبًي )ٯخ٪: ٓذ٭ حوٶس ثٸ ٯٶْٟ  تٰشد اص ارشاي اح٤ب٭ ٵ – 4تجصزُ 

حوٶس دس ٣مالع ٵ ٯحيٌٺمبي داٳـم٨بٹي دس صٯمبٱ ٯحشٵٯيمت اص       دس صٯبٱ احوبس يب دٓٶت داٳـزٶ،

 ( يب ت٤شاس تخ٬ٜبت ٯٶرت تـذيذ تٴجيٸ خٶاٹذ ؿذ.…تحلي٪ ٵ 

 ًحَُ اعتزاض کززى زاًطجَ ثِ آراء  صبزرُ -4

سٵص اص تبسيخ اثمالٕ ح٤مٮ، آتمشام     10ٳـزٶ ٯي تٶاٳذ حذا٣خش ُشٙ ٯذت دس ٯٶسد اح٤ب٭ اٵ٫يٸ دا

 ٯؼتذ٩ خٶد سا ثٸ ٣ٰيتٸ اٳوجبًي تؼ٬يٮ ٳٰبيذ.

تبسيخ اثالٕ، صٯبٱ دسيبٛت ح٤ٮ تٶػي داٳـزٶ ٵ يب صٯبٱ اثالٕ ٟبٳٶٳي ح٤مٮ ثمٸ داٳـمزٶ    تَضیح: 

ح٤مٮ اٵ٫يمٸ دسد ؿمذٷ    ت٠٬ي ٯي ؿٶد ٵ ٳٸ صٯبٱ كذٵس آٱ )دس ايٲ ساثٌٸ تٶهيحبت هشٵسي دس ُٺمش  
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آتشام ُشٙ ٯٺ٬ت ٯ٠شس ح٤ٮ اٵ٫يٸ ٓيٴب تبييذ ٵ  اػت( الص٭ ثٸ ر٣ش اػت دس كمٶست ٓمذ٭ ٵكمٶ٩    

 ارشا ٯي ٧شدد.

  چٌس تذکز ٍ راٌّوبيي -5

كذٵس احوبسيٸ ثٸ دٓٶت ٳبٯٸ ٵ ٳيض اٳزب٭ ٯلبحجٸ ٵ وش٣شدٱ ٹش٧ٶٳٸ ٛشٯي دس ٯح٪ دٛتش ٣ٰيتمٸ   -1

 داٳـزٶ ٳٰي ثبؿذ. ثشاي اٳوجبًي ٯٶرت تـ٤ي٪ وشٵٳذٷ ػٶء

٬٣يٸ تلٰيٰبت دس ٯٶسد وشٵٳذٷ ٹبي تخ٬ٚ داٳـزٶيبٱ تٶػمي ؿمٶساي ٣ٰيتمٸ اٳومجبًي اخمز       -2

 ؿٶد. ٯي

ثبؿذ.  اٳتـبس ٯٜبد آٳٺب ربيض ٳٰي اح٤ب٭ ٵ ٳبٯٸ ٹبي اسػب٫ي اص ػٶي ٣ٰيتٸ اٳوجبًي ٯحشٯبٳٸ ثٶدٷ ، -3

 )٧ضاسؿبت ٵاك٬ٸ ٳيض ٯحشٯبٳٸ ت٠٬ي خٶاٹذ ؿذ(

ٵٯيت اص تحلي٪ ٯح٤ٶ٭ ٯي ؿٶٳذ الص٭ اػت رٺت اداٯٸ تحلي٪ ومغ اص  داٳـزٶيبٳي ٣ٸ ثٸ ٯحش -4

ًي دٵساٱ ٯحشٵٯيت ٯزٶص ٣تجي ٣ٰيتٸ اٳوجبًي سا دسيبٛت ٵ ثٸ اداسٷ ٣٪ اٯٶس آٯٶصؿي داٳـ٨بٷ 

اسائٸ ٳٰبيٴذ. ايٲ ٧ٶاٹي ثٸ اٛشادي اسائٸ ٯمي ؿمٶد ٣مٸ دس ًمي دٵساٱ ٯحشٵٯيمت اص حومٶس دس       

غ ٵ ػبيش ٯحيٌٺبي ٵاثؼمتٸ ثمٸ داٳـم٨بٷ )ثزمض ػمبصٯبٱ      اٯتحبٱ، خٶاث٨بٷ، ػ٬ٚ ػشٵي ٣الع،

 ٯش٣ضي( خٶدداسي ٳٰٶدٷ ثبؿٴذ.

دس كٶست ثشخٶسد ثب ٯٶاسد ٯـ٤ٶ١ ٵ يب تخ٬ٚ ٯٶاسد سا اص ًشيٞ كٴذٵٟٺبيي ٣ٸ ثٸ ٹٰيٲ ٯٴِٶس  -5

 دس داٳـ٤ذٷ ٳلت ؿذٷ اػت ٵ يب ثٸ ٵػي٬ٸ ت٬ٜٲ ثٸ ٣ٰيتٸ اٳوجبًي ٯٴ٤ٔغ ٳٰبييذ.
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 يضَراياعبلي ثازًبهِ رياش

ضَراي عبلي  304آيیي ًبهِ تسْیالت آهَسضي زاًطجَيبى ضبّس ٍ ايثبرگز هصَثِ جلسِ 

 16/7/1374ثزًبهِ ريشي هَرخ 

ؿمٶساي ٓمب٫ي    1369ثٸ آييٲ ٳبٯٸ آٯٶصؿي دٵسٷ ٹبي ٣بسداٳي ٵ ٣بسؿٴبػي ٯلٶة اػمٜٴذٯبٷ   ا٫حبٟي

 «101ٳـشيٸ ؿٰبسٷ »ثشٳبٯٸ سيضي 

 

 تصًرتمٍ تسُیالت آمًسشی داوشجًیان شاَد ي ایثارگز کٍ آییه وا                           

 مصًبتثصزٌ َای الحاقی تٍ مًاد آییه وامٍ آمًسشی ديرٌ کارداوی ي کارشىاسی         

 َا پیشىُاد  شًرای عالی تزوامٍ ریشی اس طزف کمیسیًن تديیه آییه وامٍ 1631اسفىدماٌ     

 تٍ تصًیة   تىد 13تزوامٍ ریشی در  رای عالی شً  13/7/1673مًرخ  603شدٌ تًد در جلسٍ    

 رسید ي اس تارید تصًیة قاتل اجزا است.                                              

 

ؿٶساي ٓب٫ي ثشٳبٯمٸ سيمضي دس ٯمٶسد تؼمٺيالت آٯٶصؿمي       16/7/1374ٯٶس   304ساي كبدسٷ ر٬ؼٸ 

 ٯٶػؼبت ٵصاست ٬ٓٶ٭ اثالٕ ؿٶد.داٳـزٶيبٱ ؿبٹذ ٵ ايخبس٧ش كحيح اػت ثٸ داٳـ٨بٹٺب ٵ 

 

 زکتزسیسهحوسرضب ّبضوي گلپبيگبًي

 ٍسيز علَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍري     

 رًٍَضت:

 ٯٔبٵٳت ٯحتش٭ آٯٶصؿي ٵصاست ٬ٓٶ٭، تح٠ي٠بت ٵ ٛٴبٵسي -1

 دسٯبٱ ٵ آٯٶصؽ وضؿ٤يٯٔبٵٳت ٯحتش٭ آٯٶصؿي ٵصاست ثٺذاؿت،  -2

 سئيغ ٯحتش٭ داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي -3

 زکتزسیسهحوسکبظن ًبئیٌي   ٹبي ٯزشي اثالٕ ٳٰبئيذ.خٶاٹـٰٴذ اػت ثٸ ٵاحذ

 زثیز ضَراي عبلي ثزًبهِ ريشي       
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 ثسوِ تعبلي

هَرخ  304آيیي ًبهِ تسْیالت آهَسضي زاًطجَيبى ضبّس ٍ ايثبرگز هصَة جلسِ 

 ضَراي عبلي ثزًبهِ ريشي 16/7/1374

 «101ٳـشيٸ » 1369ٴذٯبٷ آييٲ ٳبٯٸ آٯٶصؿي دٵسٷ ٹبي ٣بسداٳي ٵ ٣بسؿٴبػي ٯلٶة اػٜ هٰيٰٸ

 تعزيف: -1

 ٵاطٷ ٹبي ؿبٹذ ٵ ايخبس٧ش دس ايٲ آييٲ ٳبٯٸ ثٸ ؿشح صيش تٔشيٚ ٯي ؿٶٳذ:

دسكمذ ٵ ثمبالتش اًمالٝ     70ٯ٠ٜٶداالحش، اػيش ٵ ربٳجمبص  صٵرٸ ؿٺيذ، ٵاطٷ ؿبٹذ ثٸ ٛشصٳذ ٵ  الف:

 ٯيـٶد.

 ٵاطٷ ايخبس٧ش ثش ي٤ي اص ٯلبديٞ صيش اًالٝ ٯي ؿٶد: ة:

 حذاٟ٪ ؿؾ ٯبٷ حوٶس داٵ٬ًجبٳٸ دس رجٺٸ داؿتٸ ثبؿذ. سصٯٴذٷ اي ٣ٸ -

 دسكذ ٳ٠ق ٓوٶ داؿتٸ ثبؿذ. 25ربٳجبصي ٣ٸ حذاٟ٪  -

 آصادٷ اي ٣ٸ حذاٟ٪ ؿؾ ٯبٷ ػبث٠ٸ اػبست داؿتٸ ثبؿذ. -

ثٸ داٳـزٶي ربٳجبصي ٣ٸ ثٸ ٬ٓت اداٯٸ دسٯمبٱ ٳتٶاٳمذ دس ٯٺ٬مت     :3تجصزُ الحبقي ثِ هبزُ  -2

ٯـشٵى ثش ايٴ٤ٸ ٧ٶاٹي وضؿ٤ي ٯٔتجمشي  »٣ٴذ اربصٷ د ادٷ ٯي ؿٶد تٔييٲ ؿذٷ ثشاي حجت ٳب٭ ٯشارٔٸ 

٣ٸ تب صٯبٱ حزٙ « ٣ٸ ثٸ تبييذ ٣ٰيؼيٶٱ وضؿ٤ي ٵ يب وضؿ٢ ٯٔتٰذ داٳـ٨بٷ سػيذٷ ثبؿذ اسائٸ ٳٰبيذ.

 ٵ اهبٛٸ اٳتخبة ٵاحذ ٣ٴذ.
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 10داٳـزٶيبٱ ؿبٹذ ٵ ايخبس٧ش ٯي تٶاٳٴذ دس ٹش ٳيٰؼب٩ حمذاٟ٪   : 11تجصزُ الحبقي ثِ هبزُ  -3

 ٵاحذ اٳتخبة ٳٰبيٴذ.

 ٵاحمذ دسػمي    8داٳـزٶي ؿبٹذ ٵ ايخمبس٧شي ٣مٸ ثمب ٧زساٳمذٱ      :11تجصزُ الحبقي ثِ هبزُ  -4

ثبؿذ، ٯي تٶاٳمذ دس   15ٛبسٕ ا٫تحلي٪ ٯي ؿٶد، دس كٶستي٤ٸ ٯيبٳ٨يٲ ٳٰشات ٳيٰؼب٩ ٯبٟج٪ اٵ حذاٟ٪ 

 ٵاحذ اٳتخبة ٳٰبيذ. 8دٵسٷ تبثؼتبٳي حذا٣خش 

داٳـزٶي ايخبس٧شي ٣ٸ ثٸ د٫ي٪ اٳزب٭ ٯٔب٫زبت وضؿ٤ي ٳبؿمي اص   :14 تجصزُ الحبقي ثِ هبزُ -5

كذٯبت رٴ٦ ٳتٶاٳذ دس ر٬ؼٸ ٵ يب ر٬ؼبت  اٯتحبٳي دسع يب دسٵع ٧شٛتٸ ؿذٷ ؿش٣ت ٣ٴذ، ثب تبييمذ  

ٯذاس١ تٶػي ٣ٰيؼيٶٱ وضؿ٤ي يب وضؿ٢ ٯٔتٰذ داٳـ٨بٷ ٯي تٶاٳذ ًجٞ ثشٳبٯٸ اي ٣ٸ اص ًشٙ ٧مشٵٷ  

د حذا٣خش تب وبيبٱ ٳيٰؼب٩ ثٔذي دس اٯتحبٱ آٱ دسع يمب دسٵع ؿمش٣ت   آٯٶصؿي ريشثي تٔييٲ ٯي ؿٶ

 ٳٰبيذ. دس ٗيشايٴلٶست دسع يب دسٵع ٯز٣ٶس حزٙ ٯي ؿٶد.

ٯٶرٸ ثذٵٱ ٗيجمت داٳـمزٶيبٱ ؿمبٹذ ٵ    تـخيق ٯٶرٸ يب ٗيش  :16تجصزُ الحبقي ثِ هبزُ  -6

ٵ ايخمبس٧ش داٳـم٨بٷ    ايخبس٧ش دس ٣الع دسع ٵ يب دس ر٬ؼٸ اٯتحبٱ ثب ػمتبد اٯمٶس داٳـمزٶيبٱ ؿمبٹذ    

 ثبؿذ. ٯي

داٳـزٶي ؿبٹذ ٵ ايخبس٧ش ٯي تٶاٳذ دٵ دسع ٳِشي خٶد سا تب وٴذ  :17تجصزُ الحبقي ثِ هبزُ  -7

ٹٜتٸ ٯبٳذٷ ثٸ وبيبٱ ٳيٰؼب٩ تحلي٬ي حزٙ ٳٰبيذ، ٯـشٵى ثش ايٴ٤ٸ تٔذاد ٵاحذٹبي ثمبٟي ٯبٳمذٷ اٵ اص   

 ٣ٰتش ٳـٶد. 10
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س ٳجٶدٱ ثٸ اداٯٸ تحلي٪ دس ٳيٰؼب٩ ٯٶسد ٳِمش  ٟبد تـمخيق   :19الحبقي ثِ هابزُ  تجصزُ  -8

 ثشاي داٳـزٶيبٱ ؿبٹذ ٵ ايخبس٧ش ثب ػتبد اٯٶس داٳـزٶيبٱ ؿبٹذ ٵ ايخبس٧ش داٳـ٨بٷ ٯي ثبؿذ.

ثمشاي داٳـمزٶيبٱ   « ٯيبٱ تش٭ ٵ وبيمبٱ تمش٭  »ٯذت صٯبٱ اٯتحبٱ: 23تجصزُ الحبقي ثِ هبزُ  -9

ق ٣ٰيؼيٶٱ وضؿ٤ي يب وضؿ٢ ٯٔتٰذ داٳـ٨بٷ ٵ ربٳجبص، ثب تٶرٸ ثٸ ٵهٔيت رؼٰبٳي آٳٺب ثٴب ثٸ تـخي

ثشاثش ٯذت صٯمبٱ ٯٰٔمٶ٩ آٱ ٟبثم٪     2تبييذ ػتبد اٯٶس داٳـزٶيبٱ ؿبٹذ ٵ ايخبس٧ش داٳـ٨بٷ، حذا٣خش تب 

 اٛضايؾ اػت.

ٳٰشات ٯشدٵدي ػٸ دسع داٳـزٶيبٱ ؿبٗ٪ ثٸ تحلمي٪ ربٳجمبص    :26تجصزُ الحبقي ثِ هبزُ  -10

دس ٯيمبٳ٨يٲ ٳٰمشات آٳمبٱ    « ثٸ ثٔذ 67ٵسٵديٺبي »% ثٸ ثبال 50ص % ربٳجبصي ٵ صٵرٸ ربٳجب35ثب حذاٟ٪ 

ٯحؼٶة ٳٰي ؿٶد، ٯـشٵى ثش ايٴ٤ٸ ٳٰشات ٹش ي٢ اص دسٵع ٯضثٶس وغ اص اخز آٳٺب دس اٵ٫ميٲ ٛشكمت   

 ٳجبؿذ. 12ٯ٤ٰٲ ٵ ؿش٣ت دس اٯتحبٳٺبي آٱ ٣ٰتش اص 

% اهمبٛٸ  10ٹمش  % ثبؿمذ ثمٸ اصاي   35ثشاي داٳـزٶيبٱ ربٳجبصي ٣ٸ دسكذ ربٳجبصي آٳبٱ ثميؾ اص  

ربٳجبصي ي٢ دسع ثٸ ػٸ دسع ٛٶٝ اٛضٵدٷ ٯي ؿٶد ٵ دس ٹش حب٩ تٔذاد دسٵع حزٙ ؿمذٷ ٳجبيمذ اص   

 وٴذ دسع تزبٵص ٳٰبيذ.

داٳـزٶيبٱ ؿبٹذ ٵ ايخبس٧شٯي تٶاٳٴذ دسٵع ٯضثٶس سا ثب سٓبيمت   :65تجصزُ الحبقي ثِ هبزُ  -11

 ػبيش ؿشايي دس دٵ ٳيٰؼب٩ ت٤شاس ٣ٴٴذ.
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دس كٶستي٤ٸ ٯشخلي ثشاي دسٯبٱ كذٯبت ٳبؿي اص رٴ٦ ثبؿذ : 33ثِ هبزُ تجصزُ الحبقي  -12

ٵ ٯذت دسٯبٱ ثيؾ اص ي٢ ٯبٷ اداٯٸ يبثذ ٵ ٯذاس١ ٯشثٶى ٯٶسد تبييذ ٣ٰيؼيٶٱ وضؿم٤ي يمب وضؿم٢    

 ٯٔتٰذ داٳـ٨بٷ ثبؿذ، آٱ ٳيٰؼب٩ رضٵ ػٴٶات تحلي٬ي داٳـزٶ ٯحؼٶة ٳٰي ؿٶد.

يبٱ ؿبٹذ ٵ ايخبس٧ش، ٳٰشات دسٵع ٧زساٳذٷ ؿمذٷ  ثشاي داٳـزٶ :46تجصزُ الحبقي ثِ هبزُ  -13

 ٣ٸ دس داٳـ٨بٷ ٯ٠لذ وزيشٛتٸ ٳـذٷ اػت، دس ٯيبٳ٨يٲ ٣٪ اٵ ٯحبػجٸ ٳٰي ؿٶد.

ٵاحمذ   14ثشاي داٳـزٶيبٱ ؿبٹذ ٵ ايخبس٧ش، ٧زساٳمذٱ حمذاٟ٪    :55تجصزُ الحبقي ثِ هبزُ  -14

 دسػي ٣ٜبيت ٯي ٣ٴذ.

ذ ٵ ايخمبس٧ش ٯمي تٶاٳٴمذ دس كمٶست ٯٶا٠ٛمت      داٳـزٶيبٱ ؿبٹ :56تجصزُ الحبقي ثِ هبزُ  -15

ؿٶساي آٯٶصؿي داٳـ٨بٷ ٛبسٕ اص ؿشايي احشاص ستجٸ ٳؼجي، اص ٯ٠ٌْ ثبالتش ثٸ ٯ٠ٌْ ومبييٲ تمش ت٘ييمش    

 سؿتٸ دٹذ.

ؿٶساي ٓب٫ي ثشٳبٯٸ سيضي ثٸ   16/7/74ٯٶس   304ثٴذ دس ر٬ؼٸ ؿٰبسٷ  16ايٲ آييٲ ٳبٯٸ دس  -16

 سات ٯ٘بيش ٫٘ٶ ٯي ٧شدد  ٵ اص تبسيخ تلٶيت الص٭ االرشا اػت.تلٶيت سػيذ ٵ ثب تلٶيت آٱ ٬٣يٸ ٯ٠ش

 

 زکتزسیسهحوسرضب ّبضوي گلپبيگبًي   زکتز سیسهحوس کبظن ًبئیٌي  

 ٍسيز علَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍري       زثیز ضَراي عبلي ثزًبهِ ريشي
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 هَاز الحبقي جسيس ثِ آئیي ًبهِ تسْیالت آهَسضي زاًطجَيبى ضبّس ٍ ايثبرگز

 

دس ٯٶاسدي ٣ٸ داٳـزٶي ؿبٹذ، آٯبد٧ي ؿش٣ت دس ر٬ؼٸ اٯتحبٱ دسع يب دسٵػي سا ٳذاؿتٸ ثبؿمذ   -1

آئيٲ ٳبٯٸ آٯٶصؿي ثٸ تبييذ ػمتبد ؿمبٹذ ٵ ايخمبس٧ش ٵ دس     14ٯي تٶاٳذ ثٸ ٟشيٴٸ تجلشٷ ا٫حبٟي ثٸ ٯبدٷ 

ٳٰبيذ ٵ يب كٶست اسائٸ دسع يب دسٵع ٯز٣ٶس دس ٳيٮ ػب٩ ثٔذي دس اٯتحبٳبت وبيبٱ آٱ ٳيٮ ػب٩ ؿش٣ت 

 داٳـ٨بٷ ٯي تٶاٳذ ثب سٓبيت ػ٠ٚ ٯزبص تحلي٪ ٵ حؼت دسخٶاػت ٵي آٳٺب سا حزٙ ٣ٴذ.

آئيٲ ٳبٯٸ آٯٶصؿي ثب تبييذ ػتبد ؿبٹذ ٵ ايخبس٧ش داٳـ٨بٷ ٯي تٶاٳذ ثشاي  26تجلشٷ ا٫حبٟي ثٸ ٯبدٷ  -2

 داٳـزٶيبٱ ؿبٹذ ٯٶسد اػتٜبدٷ ٟشاس ٧يشد.

ٵاحذ ت٬٠ي٪ يبثذ ٯيمبٳ٨يٲ   12ٶ دس ي٢ ٳيٮ ػب٩ ثٸ ٣ٰتش اص دس كٶستي ٣ٸ ٵاحذٹبي اٳتخبثي داٳـز -3

 داٳـزٶ دس آٱ ٳيٮ ػب٩ ٯـشٵًي ٯحؼٶة ٳٰي ؿٶد. ٣12ٰتش اص 

ٳيٮ ػب٩ ٯـشٵى ؿذٷ اٳذ، اٯب داساي ٯٔمذ٩ ٣م٪    ٣4ٸ ثيؾ اص  دٵسٷ ٹبي ٣بسؿٴبػي ثٸ داٳـزٶيبٱ -4

يٲ ٣ٸ اص آٱ وغ دس ٹيچ ي٢ اص ٳيٮ يب ثبالتش ٹؼتٴذ، اربصٷ اداٯٸ تحلي٪ دادٷ ٯي ؿٶد، ٯـشٵى ثٸ ا 12

 ٣ؼت ٳ٤ٴٴذ.  12ػب٫ٺبي تحلي٬ي ٯٔذ٩ ٣ٰتش اص 

% ٵ ثمبالتش ٓمالٵٷ ثمش    50آٌبي چٺبس ٳيٮ ػب٩ ٯشخلي ثذٵٱ احتؼبة دس ػٴٶات ثٸ ٹٰؼش ربٳجبص  -5

 ٯشخلي تحلي٬ي، ثب تبييذ ػتبد ؿبٹذ ٵ ايخبس٧ش داٳـ٨بٷ ثالٯبٳْ اػت.
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داٳـزٶي ؿبٹذ ٵ ايخبس٧ش اٳت٠ب٫ي تٶػي داٳـم٨بٷ ٯ٠لمذ ا٫ضاٯمي    ٵ ثبالتش  12وزيشؽ ٬٣يٸ ٳٰشات  -6

 اػت.

اٳت٠ب٩ داٳـزٶي ؿبٹذ دس دٵساٱ تحلي٪ ثٸ ؿشح ٯٴذسد دس آييٲ ٳبٯٸ آٯٶصؿي اٳزب٭ ٯي ؿمٶد ٵ   -7

ثشخٶسداسي داٳـزٶي ٯز٣ٶس اص آييٲ ٳبٯٸ ٳ٠٪ ٵ اٳت٠ب٩ ؿبٹذ ٯبٳٔي ثمشاي اٳت٠مب٩ ٵي دس ًمٶ٩ دٵساٱ    

س آييٲ ٳبٯٸ آٯٶصؿي اٳزب٭ ٯي ؿٶد ٵ ثشخٶسداسي داٳـزٶي ٯز٣ٶس اص آيميٲ  تحلي٪ ثٸ ؿشح ٯٴذسد د

آييٲ ٳبٯٸ  8ٳبٯٸ ٳ٠٪ ٵ اٳت٠ب٩ ؿبٹذ ٯبٳٔي ثشاي اٳت٠ب٩ ٵي دس ًٶ٩ دٵساٱ تحلي٪، ثب سٓبيت ٯٜبد ٛل٪ 

 ؿٶساي ٓب٫ي ثشٳبٯٸ سيض ٯحؼٶة ٳٰي ؿٶد. 339آٯٶصؿي ٯلٶة ر٬ؼٸ 

 

 زکتز جعفز تَفیقي
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 تقبل زاًطجَيبى ضبّس زر زاًطگبُ ّبي کطَرآئیي ًبهِ ًقل ٍ اً

 

 هقسهِ:

ٯجٴمي ثمش ثٺمشٷ    « ٯمذ ٬٬ُمٸ ا٫ٔمب٫ي   »ٯ٠ب٭ ٯِٔٮ سٹجشي  5/8/75دس ساػتبي ٛشٯبيـبت ٯٶس  

ثخـيذٱ ثٸ ثشٳبٯٸ ٹبي آٯٶصؿي ٵ ٛشٹٴ٨ي ٛشصٳذاٱ ٵ ٹٰؼشاٱ ٯٔضص ؿبٹذ ثب اٵ٫ٶيت خبف ٵ ثب ٓٴبيت 

س خلٶف تذٵيٲ آييٲ ٳبٯٸ ٳ٠٪ ٵ اٳت٠مب٩ ٛشصٳمذاٱ ٵ   ؿٶساي ًشح ٵ ثشٳبٯٸ د 13/7/74ثٸ ٯلٶثٸ ٯٶس  

ٹٰؼشاٱ داٳـزٶي ؿبٹذ ايٲ آييٲ ٳبٯٸ ٣ٸ وغ اص تبييذ ػتبدٹبي ٯش٣ضي ؿبٹذ دٵ ٵصاست خبٳٸ ٬ٓٶ٭، 

تح٠ي٠بت ٵ ٛٴبٵسي ٵ ثٺذاؿت دسٯبٱ ٵ آٯٶصؽ وضؿم٤ي ٵ تلمٶيت ػمتبد ثشٳبٯمٸ سيمضي دس ر٬ؼمٸ       

ٯٶس ٛشٹٴ٨ي ٛشصٳذاٱ ٯٔضص ؿبٹذ سػميذ اص ٳيٰؼمب٩   ثٸ تلٶيت ٳٺبيي ؿٶساي ًشح ٵ ثشٳبٯٸ ا 4/11/75

 دس ٬٣يٸ داٳـ٨بٷ ٹبي ٣ـٶس ٟبث٪ ارشا اػت. 76-77اٵ٩ ػب٩ تحلي٬ي 

الص٭ ثٸ ر٣ش اػت ٣ٸ ٛشصٳذاٱ ٵ ٹٰؼشاٱ ٯٔضص ؿبٹذ ٹٰبٳٴذ ػبيش داٳـزٶيبٱ ٣ـمٶس اص ٯضايمبي   

ثٺذاؿت دسٯبٱ ٵ آٯٶصؽ  آييٲ ٳبٯٸ ٹبي ربسي ٳ٠٪ ٵ اٳت٠ب٩ ٵصاست ٬ٓٶ٭، تح٠ي٠بت ٵ ٛٴبٵسي ٵ ٵصاست

وضؿ٤ي ثشخٶسداسٳذ. ٫ي٤ٲ ثٸ د٫ي٪ هشٵست حَٜ اٳؼزب٭ ٵ تزْٰ خبٳٶادٷ ٹبيي ٣ٸ دس آٳٺب ي٨بٳٸ ٛشصٳذ 

ر٣ٶس ٵ يب ٛشصٳذاٱ اٳبث ٵ ٹٰؼش ٯٶٛٞ ثٸ تحلي٪ دس ٯشا٣ض آٯٶصؽ ٓب٫ي ٯي ؿٶٳذ ايٲ آييٲ ٳبٯمٸ ثمٸ   

شٳبٯٸ اٯٶس ٛشٹٴ٨ي ؿمبٹذ تلمٶيت ٵ   كٶست خبف ثشاي ايٲ ٟجي٪ خبٳٶادٷ ٹب اص ػٶي ؿٶساي ًشح ٵ ث

 رٺت ارشا اثالٕ ٯي ٧شدد.
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تؼٺيالت ٯٶهٶّ ايٲ آييٲ ٳبٯٸ ت٢ ٛشصٳذاٱ ٯز٣ٶس ٵ ٬٣يٸ ٛشصسٳذاٱ اٳبث ٵ ٹٰؼشاٱ ؿمبٹذ   -1هبزُ 

 ؿٶد. سا دس ٯ٠بًْ ٯخت٬ٚ تحلي٬ي دس ٬٣يٸ داٳـ٨بٷ ٹب ٵ ٯٶػؼبت ٵصاست ٬ٓٶ٭ ٣ـٶس ؿبٯ٪ ٯي

ذ دس كٶست دسخٶاػت ٯي تٶاٳٴذ اص ٯضايبي آييٲ ٳبٯٸ ٹمبي رمبسي   ػبيش ٛشصٳذاٱ ٯٔضص ؿبٹ – 1تجصزُ 

 ٳ٠٪ ٵ اٳت٠ب٩ دٵ ٵصاست خبٳٸ اػتٜبدٷ ٳٰبيٴذ.

 دٵسٷ ٹبي د٣تشي تخللي ٯـٰٶ٩ ايٲ آييٲ ٳبٯٸ ٳخٶاٹذ ثٶد. – 2تجصزُ 

٬٣يٸ داٳـ٨بٷ ٹب ٵ ٯٶػؼبت ٵصاست ٬ٓمٶ٭ ٵاثؼمتٸ ثمٸ ٵصاست ٬ٓمٶ٭، تح٠ي٠مبت ٵ ٛٴمبٵسي         – 2هبزُ 

ايٲ آيميٲ ٳبٯمٸ    1س ٹش ػب٩ تحلي٬ي ثب دسخٶاػت اٳت٠ب٩ داٳـزٶيبٱ ؿبٹذ ٯز٣ٶس دس ٯبدٷ ٯٶُٜٴذ د

وغ اص حجت ٳب٭ ٵ دس اثتذاي تش٭ دس ؿشٵّ ػب٩ تحلي٬ي خبسد اص همٶاثي ٳ٠م٪ ٵ اٳت٠مب٩ آيميٲ ٳبٯمٸ      

 آٯٶصؿي ٯٶا٠ٛت ٳٰبيٴذ.

٣بسؿٴبػي اسؿمذ ٵ   % ػٺٰيٸ وزيشؽ دس ٹش ٯ٠ٌْ تحلي٬ي )٣بسداٳي، ٣بسؿٴبػي،2حذا٣خش   – 3هبزُ 

د٣تشي ٗيشتخللي( دس ٹش داٳـ٨بٷ يب داٳـ٤ذٷ تحت وٶؿمؾ ٵصاست ثٺذاؿمت دسٯمبٱ ٵ آٯٶصؿمي     

( دس ؿمشٵّ ٹمش ػمب٩    1وضؿ٤ي رٺت اٳت٠ب٩ ٛشصٳذاٱ ٵ ٹٰؼشاٱ ؿبٹذ رذيذا٫ٶسٵد ٯٶهمٶّ ٯمبدٷ )  

 تحلي٬ي اختلبف ٯي يبثذ.

% اص  5/0ٵد، حذا٣خش تب ػم٠ٚ  % تٶػي داٳـزٶيبٱ رذيذا٫ٶس2دس كٶست ٓذ٭ ت٤ٰي٪ ػ٠ٚ  – 1تجصزُ 

 ػٺٰيٸ ٛٶٝ ثٸ داٳـزٶيبٱ ؿبٹذ ٵسٵدي ػب٫ٺبي ٟج٪ تخليق ٯي يبثذ.
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شچٸ ٹبي ساٹٴٰبي آصٯٶٱ ػشاػمشي،  تتحلي٬ي دٛ ٯال١ تٔييٲ ُشٛيت وزيشؽ ٹش ٯ٠ٌمْ    – 2تجصزُ 

دٛتشچٸ ٹبي ساٹٴٰبي آصٯٶٱ ٣بسداٳي ثٸ ٣بسؿٴبػي، ٣بسؿٴبػمي ثمٸ ٣بسؿٴبػمي اسؿمذ ػمب٩ ٵسٵد      

 ٯي ثبؿذ. داٳـزٶ

ثب تٶرٸ ثٸ ٯحذٵديت ُشٛيت دٵسٷ د٣تشي دٳذاٱ وضؿ٤ي ػٺٰيٸ اٳت٠ب٫ي داٳـزٶيبٱ ؿبٹذ  – 3تجصزُ 

% تزبٵص ٳخٶاٹذ ٣شد، ثٔجمبست دي٨مش دس كمٶست ٓمذ٭ ت٤ٰيم٪ ٵ      2دس ايٲ دٵسٷ تحت ٹش ؿشايٌي اص 

تٜبدٷ دس % سؿتٸ ٹبي وضؿ٤ي ٵ داسٵػبصي ٯبصاد ػٺٰيٸ ايٲ سؿتٸ ٹمب ٟبثم٪ اػم   2اػتٜبدٷ اص ػٺٰيٸ 

 سؿتٸ دٳذاٱ وضؿ٤ي ٳخٶاٹذ ثٶد.

اٛشاد ٵارذ ؿشايي ثب تبييذ ٵ ٯٔشٛي ثٴيبد ؿٺيذ اٳ٠الة اػالٯي ٵ اص ًشيٞ ٯٔبٵٳتٺبي ري سثي   – 4هبزُ 

دس دٵ ٵصاست خبٳٸ ٬ٓٶ٭، تح٠ي٠بت ٵ ٛٴبٵسي، ثٺذاؿت ٵ دسٯبٱ ٵ آٯٶصؽ وضؿ٤ي ثٸ داٳـم٨بٷ ٯ٠لمذ   

 ٯٔشٛي خٶاٹٴذ ؿذ.

 سػيذ. تثٸ تلٶي 4/11/75تجلشٷ دس تبسيخ  5ٯبدٷ ٵ  3بٯٸ دس ايٲ آئيٲ ٳ – 5هبزُ 

 

 زکتز علیزضب هزًسي                         زکتز هحوسرضب ّبضوي گلپبيگبًي

 ٍسيز ثْساضت زرهبى ٍ آهَسش پشضکي    ٍسيز علَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍري   

 

 هحوسحسیي رحیویبى      هحوس علي ًجفي       

 ًوبيٌسُ ٍلي فقیِ ٍ رئیس ثٌیبز ضْیس                   ٍسيز آهَسش ٍ پزٍرش


