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  :ممسمٍ 

پػيَكهي امهب    ععيعاوي وٍ ثٍ خمع مب ملحك مي قًوس لبعستبً ايه ؾؤال زض شَه مجبضوكبن يخًز زاضز وٍ  مؤؾؿهٍ ممًظقهي ي   

َهبي زضؾهي يخهًز زاقهاٍم اعه ّ اظ       وىس؟ ظيطا زض حًظٌ ثطوبمٍ )لسّؼ ؾطٌّ( ثب چٍ لهسي تأؾيؽ قس ي چٍ اَساـي ضا زوجبل مي ذميىي 

ٍ     مَب َبي زيىيم زاوكگبٌ زضيؼ ؾطح ي زضيؼ ذبضجم ي زض وىبض ايه حًظٌ َهبي ذهبل ذًزقهبن زوجهبل      علهً  زاوكهگبَي ضا ثهب ضقها

َهبي علهً  زيىهي     ه ميبنم مؤؾؿٍ ممًظقي ي پػيَكيم چٍ ومكي زاضز؟ اگط َسؾ تسضيؽ علً  زيىهي اؾه م حهًظٌ   اوس. زض اي وطزٌ مي

اوهس ي ذًزقهبن َه       َهب ثهعضي قهسٌ    ثؿيبضي يخًز زاضز وٍ مًضز حمبي  مطاخع عػب  َؿاىس ي ثعضگبن اظ مطاخع َ  زض َميه حهًظٌ 

َبي ـطايان اع ّ اظ زيلاهيم مظازم   سؾ ممًظـ علً  زاوكگبَي اؾ م زاوكگبٌوىىس. اگط َ مكؽًل تسضيؽ َؿاىس ي ايه ويبظ ضا ثطططؾ مي

وىىس. ثب ايهه يخهًز ومهف مؤؾؿهٍ      پيب  وًضم زاوكگبٌ مدبظي ي ... يخًز زاضز وٍ ضيظ ثٍ ضيظ َ  زض حبل تًؾعٍ اؾ  ي ايه وبض ضا  مي

ذًاؾاىس معايبي زاوكهگبٌ ي معايهبي    مؤؾؿٍم اـطازي ميچيؿ ؟ قبيس تهًّض ثطذي ايه ثبقس وٍ ثب تأؾيؽ ايه  (لسّؼ ؾطٌّ)امب  ذميىي

مسضوي ضا وٍ زض زاوكهگبٌ معاجهط    َ  الاحهيل ايىدب َ  معايبي زاوكگبٌ ضا زاقاٍ ثبقس ي َبي زيىي ضا ثب َ  تلفيك وىىس؛ يعىي ـبضغ حًظٌ

. ثٍ تعجيط زيگط َ  حد  االؾال  ثبقهس  َبي زيىي ثٍ اي احاطا  گصاضوس اؾ م ثٍ زؾ  ميضز ي َ  زضؼ زيىي ذًاوسٌ ثبقس وٍ زض محيط

ي َ  زواط! ايه يه معي  اؾ م وٍ اوؿبن زضؾي ثرًاوس وٍ زض َط زي محيط پصيطـاٍ قًز. اگط وؿبوي ايه تهًّض ضا زاضوسم ذيلي اقاجبٌ 

 وىىس ي قبيس مىكأ ايه اقاجبٌ وًتبَي مب زض تجييه َسؾ ثبقس. مي

َهب   قهبنم ؾهبل   وس وٍ چىس ؾبل زضيؼ زيىي ضا ذًاوسٌ ثبقىس ي ويع زض طًل تحههيل زض ايه وػب  ممًظقيم وؿبوي ثبيس ياضز قً 

َبيكبن َ  زضيؼ زيىي اظ لجيل معبضؾ لطمنم اعامبزات اؾالمي ي چيعَهبيي   زضيؼ حًظٌ ضا ازامٍ زَىسم ي اظ ططؾ زيگط زض ثيه زضؼ

قًز. ؼطو اظ ايه  قًزم ويع ذًاوسٌ مي َب تسضيؽ مي زض زاوكگبٌَب مطبلجي وٍ معمًالً  اظ ايه لجيل ثبيس يخًز زاقاٍ ثبقسم ي زض وىبض ايه

 وبض ايه وجًزٌ وٍ زي ـبيسٌ ضا يه خب خمع وىي . َسؾ چيع زيگطي اؾ .

ثطاي ايىىٍ يه عبل  زيىي ثاًاوس ومف نحيح ذًزـ ضا زض خبمعٍ ايفب وىسم اظ ططـي ثبيس اؾال  ضا ذًة ثكىبؾهسم ي اظ طهطؾ    

تًاوس ثٍ عىًان ضليت اؾال م ضليت معبضؾ اؾالمي ي خبيگعيه علً  اؾالمي مططح قًزم ي اظ طهطؾ   وٍ مي ًززيگطم اظ چيعَبيي مگبٌ ق

 ؾً م ثاًاوس اثجبت وىس وٍ ضاٌ اؾال م وػطيبت اؾال  ي مضاء اؾال  ثط مضاء ؼيطاؾالمي ثطتطي زاضز. ثطوبمٍ ممًظقي ثبيس خًضي تىػي  قهًز 

قًزم ضليجبن اؾال  ي وؿبوي وٍ اـىبض ؼيطاؾهالمي ضا ثهٍ خهبي وػطيهبت اؾهال  مطهطح        ازٌ ميوٍ عاليٌ ثط ايىىٍ اؾال  ذًة ممًظـ ز

 وىىسم قىبذاٍ قًوس ي اـطاز تًاوبئي اثجبت ثطتطي وػطيبت اؾالمي ثط وػطيبت ؼيطاؾالمي ضا پيسا وىىس.   مي

اؾاجهبضقبن ثبقس ي َهسؾ زيگهطي پكه      قًز وٍ اميسياضي  وكبوٍ ي قىيسٌ مييامطيظ اظ اـطازي وٍ ؾبثمٍ اوحطاؾ زاضوسم حطـُب

علّ  انلي اوحطاؾ مبم وٍ زض خُ  ثطاوساظي ايه وػب م السامبتي اودهب  زازيه م ايهه ثهًز وهٍ زض علهً  اوؿهبوي        »گًيىس:  پطزٌ وجبقس. مي

و  َك   قًز ي زؾ  َبي اذيط ؾيبؾي حؿبة مي تطيه ايسئًلًي ي تئًضيؿيه حطو  گًيس وٍ ثعضي ايه ضا وؿي مي«. ضعيؿ ثًزي 

 َبي مُ  وكًض ثًزٌ اؾ . َب زض پؿ  وطز ي ؾبل ؾبل اـىبض اي ثٍ نًضت ؼيط مؿامي م ايه وكًض ضا ازاضٌ مي

ايه اعاطاؾ )وٍ علّ  اوحطاؾ مب ضعؿ زض علً  اوؿبوي ثًز( ثٍ چٍ معىبؾ ؟ يعىي مودبيي وٍ ثبيس وػطيبت يالعي اؾهال  ضا ثهٍ   

َهبي علمهي زض الاههبزم زض ؾيبؾه م زض      يبت اؾال م َمبن اـىبض ثيگبوگبن ضا زض لبلت تئهًضي زازي م ثٍ عل  خُل ثٍ وػط مطز  اضائٍ مي

وطزي  زيضانم زيضاوي اؾ  وٍ ايه وػطيبت ثبيس حهبو  قهًز.    حمًقم ي زض ؾبيط مًاضز اضائٍ زازي  ي ذًزمبن َ  عمل وطزي  ي ـىط مي

ـُمهي  وهٍ    زاضٌ وىس ي زيضٌ مسيطي  اؾال  ؾپطي قسٌ اؾه . حهبال مهي   وطزي م ايه زؾابيضزَبي علً  اوؿبوي ثبيس خبمعٍ ضا ا گمبن مي

 اقاجبٌ وطزي . مب اؾال  ضا وكىبذاي  ي ايه وػطاتي وٍ ثٍ موُب زل ثؿاٍ ثًزي م ؾطاثي ثيف وجًز.
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 ػلَم اًسبًٖ، ًمغِ ضؼف وًٌَٖ هب    

ثٍ َطحبل يه حميماي ثهط ظثهبن موُهب خهبضي قهسٌ اؾه .        زاوس؛ امّب اوسم ذسا مي  ايىىٍ ايه اـطاز ثب چٍ وياي چىيه ؾرىبوي ضا گفاٍ

اي وٍ اومالة مب زض طًل ايه ؾي ؾبل زاقاٍ اؾ م زض خُ  تًليس علهً  اوؿهبوي ي    َبي ثؿيبض چكمگيط ي ذيطٌ وىىسٌ عليطؼ  پيكطـ 

َب لجهل اظ   اومالةم ثلىٍ ؾبل اي اظ مؼبظ اثجبت ثطتطي وػطيبت اؾال  ثط وػطيبت زيگطان ثؿيبض ضعيؿ ثًزٌ ي َىًظ َ  ضعيؿ اؾ . عسٌّ

اومالةم وػطقبن ثٍ ايه مطلت خلت قسٌ ثًز وٍ اگط حًظٌ ثرًاَس ومف ذًزـ ضا زض خبمعٍ ايفب وىهس ي مهطز  ضا ثهٍ نهطات مؿهامي       

. اگهط  َساي  وىسم عاليٌ ثط زضيؼ حًظييم ثبيس ثب علً  اوؿبوي وٍ زض زويب ضايح اؾ م مقىب قًز  ي ثب وػهط ومّهبزي ثهٍ موُهب وگهبٌ وىهس      

حمبيمي زض من يخًز زاضزم ثپصيطز ي اگط امًض اقاجبَي زاضزم ضزّ وىسم ضزّي مىطمي ي عبلمبوٍم وٍ قعبضي. ثطاي تحمك چىيه َهسـيم مهب اظ   

مبن تدسيسوػط وىي  تب ثب نطؾ يل  وماهط واهبيح ثيكهاطي ثگيهطي م ي اظ طهطؾ        ططـي ثبيس زض علً  ذًزمبن ي ضيـ تحهيل ي تحميك

مبن ضا ثٍ ضيي اـىبض زيگطان ثبظ وىي  ي زض زضخٍ ايلم موُب ضا ثٍ عىًان وػطيهبت مرهبلؿم زضؾه  ثكىبؾهي م تهب زض        شَه زيگط ثبيس ثبة

 َب اؾافبزٌ وىي . َبؾ م اظ من زضخٍ ثعسم ثاًاوي  موُب ضا ومس وىي م ي اگط احيبوبًم وػطيبت نحيحي َ  زض ميبن من

ثطاي ثطططؾ وطزن ايه ويبظم امىبن ايىىٍ ثٍ عهطـم زؾه  زضاظ وىهي  ي اظ عهبل       قس.  ايه ويبظي ثًز وٍ ثطاي خبمعٍ احؿبؼ مي

ملىًتم عبلمبوي ايه چىيه ياضز وىي م وٍ وجًزٌ ي ويؿ . زض وكًض زيگطي َ  ايه امىبن وجًز وٍ چىهيه عبلمهبوي تطثيه  يبثىهس. َهي       

َبي زيىيم ثب من زضيؼ َ  مقىب قًي  ي مضا  مضا   بض زضؼضاَي خع ايه وساقاي  وٍ ؾعي وىي م تسضيدبً زض ذًز حًظٌ علميٍ ل م زض وى

ثب وػط اوامبزي ثٍ موُب وگبٌ وىي  ي ظميىٍ ضا ثطاي ضزّ وػطيبت ثبطل ي لجًل وػطيبت حكم ـطاَ  وىي . وػب  ممًظقي مؤؾؿٍ ثب ايهه َهسؾ   

اٍ ثبقي  وٍ َ  زيه ضا ذًة قهىبذاٍ ثبقهىس ي   تأؾيؽ قس. ثب ايه َسؾم وٍ زض ؾي ؾبل ميىسٌ يعىي مثل امطيظِ اومالةم مب عبلمبوي زاق

َ  علً  اوؿبوي ضيظ ضا زضن وطزٌ ثبقىس ي َ  لسضت گعيىفم لسضت ومس ي لسضت تًليس عل  زاقاٍ ثبقىس. زيؾهابوي َه  مهب ضا يهبضي     

 پيف زاضي . ـطمبييس. َىًظ مب ثطاي ضؾيسن ثٍ َسؾ مطلًةم ضاَي زضاظ زض وطزوس تب وبض ثٍ ايىدب ضؾيس وٍ امطيظ مالحػٍ مي

ه اؾبتيس محاط  زض اضتجبطبتي وٍ زض طًل زيضان تحههيل   ان قبءاهلل ايه اخمبلي ثًز پيطامًن َسؾِ ايه ثطوبمٍ ممًظقي. اميسياضي  ه 

تط ثطاي ملبيبن تًضيح زَىس. مب زض وىبض ايه َسؾ وٍ تًؾهعٍ زض ممهًظـ ي    تط ي مكطيح ثب زيؾابن ذًاَىس زاق م ايه مطلت ضا مفهّل

ايه . َهسؾ     وسا  ثٍ مًـمي  وبمل وطؾهيسٌ   وىي  وٍ ماأؾفبوٍ َىًظ زض َي  زض وػب  ممًظقي حًظٌ اؾ م زي َسؾ زيگط ضا زوجبل ميتؽييط 

طًض وٍ عطو وطز م عله  قهطت الظ  ثهطاي      زي  ايه اؾ  وٍ مب ثبيس زض وىبض ممًظـم ثٍ تطثي  اذاللي ي ذًزؾبظي تًخٍّ وىي . َمبن

ؼيط اظ عل م ثبيس تمًي ي تُصيت اذالق زاق . زض ايه ضاٌ َ  تالـ ظيبزي وهطزي  وهٍ اوىهًنم ـطنه       ؾعبزت اؾ م وٍ قطت وبـي.

وىي . َسؾ ؾًّ  ايهه اؾه  وهٍ ؾهعي وىهي م       ثيبن من ويؿ . ثٍ َطحبل ايه َسؾم َىًظ َ  ثٍ لًت ذًز ثبلي اؾ  ي من ضا زوجبل مي

ٍ تط  قطايطي ـطاَ  قًزم وٍ زيؾابن ثب شَه ثبظتط ي مگبَبوٍ اي ـهطاَ  قهًز وهٍ ـهبضغ      ثٍ مؿبئل ؾيبؾي ي اخامبعي وػط وىىس. ثبيس ظميىه

الاحهيالن ايه مؤؾؿٍم ثٍ زا  قيبطيه ويفاىس ي تح  تبثيط اـىبض اوحطاـي ي قجُبت قيطبويم لطاض وگيطوس ي ثاًاوىس ومف نهحيحي ضا زض  

 پصيط ذًاَس ثًز.  ثٍ ايليبي ذسا امىبن يبثي ثٍ َمٍ ايه اَساؾ زض پطتً زعب ي تًؾل َساي  خبمعٍ ايفب وىىس. زؾ 

 )حفظِ اهلل تؼبلٖ(اهلل هصجبح ٗعزٕ ثرطٖ اظ ث٘بًبت حضطت آٗت

 

 

 

ثب اؾاعبو  اظ زضگبٌ ذسايوس مىّبن ي تح  تًخُّبت حضطت يلي عهط اضياحىب لاطاة ممسمٍ الفساء ؛ ثب اؾافبزٌ اظ تدبضة ؾبليبن مامبزي ي 

طـ تحميمبت يـىآيضيم ثٍ مىػًض پصي ـطَىگي ي قًضاي عبلي حًظٌ علميٍ ل  ي مدًظ يظاضت علً مثطاؾبؼ مهًثبت قًضاي عبلي اومالة 

َبي علميٍ ؾطاؾط  اظ ميبن طالة حًظٌ گبوٍ ؾيعزٌ َبي ضقاٍَب ي وبضقىبؾي حضًضي ي ويمٍ حضًضي زض  عاللٍ مىسان ثٍ تحهيل زض زيضٌ
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 1396-97 ثب وػبضت ؾبظمبن ؾىدف ممًظـ وكًض ثطاي ؾبل تحهيلي )ضٌ(وكًض مظمًن  يضيزي مؤؾؿٍ ممًظقي ي پػيَكي امب  ذميىي

 قًز. مي  ثطگعاض

 :اسبسٖ اّساف
 ـ تؼو٘ك آگبّٖ عالة ًسجت ثِ هؼبضف اساله1ٖ

 ّبٕ ػلوِ٘ ّبٕ خسٗس آهَظضٖ زض حَظُ ـ گطَزى ػطص2ِ

 ّبٕ هرتلف ػلَم اًسبًٖ ّبٕ اسالهٖ زض ضضتِ ضٌبٖٗ ث٘طتطعالة ثب هجبًٖ اًسٗطِآـ 3

 ـ افعاٗص تَاًوٌسٕ عالة ثطإ اًدبم ٍظبٗف تجل٘غٖ ٍ تطث٘ت4ٖ

 ّبٕ هرتلف ػلَم اًسبًٖ ثب ضٍٗىطز اسالهٖ آهبزگٖ ثطإ ازاهِ تحص٘ل زض همبعغ ثبالتط زض ضضتِ ـ 5

 

 
 ههننکات  

 .ذًگْذاري خَد ًشد ثثت ًام اًجام تزاي را خَد سفارشٍ وذ پزداختوذرّگيزي 

 يا تزگِ ّزگًَِ ٍ حساب هاضيي خاهَش(، صَرت تِ ّوزاُ )حتي تلفي آٍردى گزاهي، داٍعلثاى

 .است هوٌَع آسهَى جلسِ در يادداضت،

 .داوطلباى گراهي پس از هطالعه دقيق دفترچه راهنواي آزهوى نسبت به ثبت نام اقدام نوايند

 هتفاٍت است در حفظ ّز دٍ دلت فزهاييذ. ًامثثتتا وذرّگيزي  پزداختوذرّگيزي 

 تگيزيذ.تاضذ لذا لثل اس پزداخت تصوين لغؼي ٍجِ لاتل استزداد تِ داٍعلة ًويًام تِ ّيچّشيٌِ ٍاريشي جْت ثثت

 دّذ وِ السم است آى را تا اػالم ًتايج ًْايي حفظ فزهاييذ. هي ًاموذرّگيزي ثثتًام، ساهاًِ تِ ضوا تؼذ اسپاياى ثثت
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 ايل ثرف

 انطالحهبت ي َب ياغٌ ثطذهي ثب مقىهبيهي

 :داًطگاُ ٍ هؤسسِ آهَسش ػالي .1
ثٍ َمة مؤؾؿبت ممًظقي وٍ زض ؾطًح ثبالتط اظ زيپل م اع  اظ ممًظقي ي پػيَكي م ضيظاوٍ يقجبوٍم زيلاي ي ؼيط زيلاهي  

  قًز. گفاٍ مي« مؤؾؿٍ ممًظـ عبلي»يب  ي  «زاوكگبٌ»وىىسم ـعبلي  مي 

 هزوش تخصصي حَسُ: .2
مطوهع   موٍ زض ثرف ذبني اظ علً  ـعبليّ  زاضوهس َبي علميٍ  ي پػيَكي تبثع مطوع مسيطي  حًظٌ ثٍ ياحسَبي ممًظقي

 . ترههي حًظٌ اطالق مي قًز.  مبوىس مطاوع ترههي تجليػ م تفؿيطم وال  ي...

 آهَسضي:گزٍُ  .3
ت علمي اؾ  وٍ ثب تبويس ثط ممًظـم ثٍ تًليسم تطييح زاوكگبَي ماكىل اظ تعسازي عضً َيأتطيه ياحس ؾبظمبوي  ثىيبزي

 پطزاظز. ي اواكبض عل  زض يه حًظٌ ترههي مي

 ّاي آهَسضي: دٍرُ .4
حضًضي  ويمٍ  ثٍ زي زيضٌ ممًظـ حضًضي ي مَبي ممًظقي ممطع وبضقىبؾي زض مؤؾؿٍ ثٍ لحبظ وحًٌ اضائٍ زضيؼ زيضٌ

 ثبقىس. ميحًظٌ علميٍ  قًوس وٍ َط زي ييػٌ طالة زاضاي مسضن ؾطح يه )ثب مكرهبت مىسضج زض ايه زـاطچٍ( تمؿي  مي

 دٍرُ آهَسش حضَري: (1
بن زض ايه پصيطـاٍ قسگگصضاوىس.  نًضت حضًضي ي قطو  زض والؼ مي قسگبن ايه زيضٌ وليٍ ياحسَبي زضؾي ضا ثٍ پصيطـاٍ

 ي ذًز ثبيس زضيؼ ـمٍ ي انًل ضا ويع زض مًؾؿٍ ثگصضاوىس. َبي ضقاٍ زيضٌ عاليٌ ثط لعي  حضًض زض والؼ

 دٍرُ آهَسش ًيوِ حضَري: (2
َبي ممًظقي اظ لجيل ثج  وب م اواربة ياحسم زضيبـه  مطبلهت زضؾهيم مهصاوطٌ ثهب       عمسٌ ـعبلي وًعي وػب  ممًظقي اؾ  وٍ 

َهبي   َبي ضـهع اقهىبل ي ثطذهي وهالؼ     گطزز ي زض ثطذي مًاضز ثب نالحسيس ممًظـ والؼ اي اخطا مي ضايبوٍطيك قجىٍ اؾابز اظ ط

 ذًاَس ثًز. مؤؾؿٍعملي ثهًضت حضًضي ي حساوثط زي ضيظ زض َفاٍ ثب وػط 

 :رضتِ تحصيلي .5
ي  عمهًمي زضيؼ تعهسازي اظ  پؽ اظ گصضاوهسن  َبي علً  اوؿبوي اؾ  وٍ  قاٍيىي اظض مزض ايه ممطعضقاٍ تحهيلي مىػًض اظ 

َبي ميىسٌ زضيؼ ترههي من ضا ثگصضاوس تب مًـهك ثهٍ اذهص     ػيٌ ثبيس زض تط پ ي زاوف قًز ميپػيٌ اعال   ثٍ زاوف مؤؾؿٍ  1مكاطن

 مسضن وبضقىبؾي قًز.

 سغح يه حَسُ: .6

                                                 

       مؤؾؿٍ ممًظقي ي پػيَكي امب  ذميىي )ضٌ( زض ل  وٍ خعء مؤؾؿبت ممًظـ عبلي اؾ  ايه اـاربض ضا زاضز وهٍ طاليهٍ زاض تطثيه  مكهابلبن
 علً  اوؿبوي اظ مىػط اؾال  ثبقس ي ثب پيكيىٍ ؾٍ زٍَ ـعبلي  اوىًن ثٍ عىًان يىي اظ مطاوع حًظيي ي زاوكهگبَي اظ ؾهًي مطوهع مهسيطي  حهًظٌ     

اوؿهبوي زض ؾهٍ ممطهع وبضقىبؾهيم      ه ضقهاٍ علهً  اؾهالمي    ؾهيعزٌ مًظـ عبلي وكًض ثٍ ضؾمي  قىبذاٍ قسٌ اؾ . ايه مؤؾؿهٍ ثهب    علميٍ ل  يم
 ثبقس. َبي علمية ؾطاؾط وكًض مي وبضقىبؾي اضقس ي زواطي زض ذسم  طالة ي ـضالي حًظٌ

ط ارائٍ میدر چُار تزم ايل ارائٍ ضذٌ سپس دريس تخصصی . تيطتز دريس عمًمی ي مطتزك  1  گزدد. رضتٍ مزًت
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ـمهٍ ضا ثهب مًـميه      ي انهًل  لي اومالة ـطَىگي م طالثي وٍ لمعاهيه قًضاي عب 3/11/1374مًضخ  368ثطاؾبؼ مهًثٍ خلؿٍ 

گصضاوسٌ ي گًاَي من ضا اظ مطوع مسيطي  حًظٌ علميٍ ل  زضيبـ  وطزٌ ثبقىسم طالة ؾطح يهه حهًظٌ علميهٍ محؿهًة قهسٌ ي      

 تًاوىس زض مؤؾؿبت ممًظـ عبلي ازامٍ تحهيل زَىس. مي

 ضزية: .7
م اَمي  َهط يهه اظ   ثىبثطايه تعساز ضطايتگطزز .  َط يه اظ مًاز مظمًن ثب تًخٍ ثٍ ضطيت تعييه قسٌ مكرم مي ومييظن 

 زَس ثسيُي اؾ  ضطايت ثبالتط تأثيط ثيكاطي زض وايدٍ مظمًن زاضز. مًاز مظمًن ضا وكبن مي

 :ًوزُ هٌفي .8

1 َهبي حسؾهي م    ٍ مىػًض پطَيع اظ پبؾهد گطزز ؛ ث ثب تًخٍ ثٍ ايىىٍ مظمًن ثٍ نًضت چُبض گعيىٍ اي )تؿاي( ثطگعاض مي
3
ومهطٌ    

ومبيهسم   گطزز. ثىبثطايه ؾؤاالتي ضا وٍ زايطلت  ثٍ موُب پبؾد ؼلط ثسَس  ومطٌ مىفي زض َمبن مبزٌ مظمًوي زضيبـ  مهي  ميمىفي لحبظ 

امايبظ يه پبؾد نحيح زض َمبن مبزٌ مظمًوي اظ يي وؿط ذًاَس قس وٍ زض وايدٍ مظمهًن مؤثطذًاَهس    مپبؾد ؼلط 3يعىي زض اظاي 

 ثًز.

 ًوزُ خام ّز درس: .9
 زَس ومطٌ ذب  َط زضؼ ضا تكىيل مي مؾئًاالت زض َط مبزٌ زضؾي ثب احاؿبة ومطٌ مىفي تمب ي نحيح ثٍ َب وؿج  پبؾد

 ًوزُ ول: .11
   .ؾبظز حبنل امايبظَبي ثسؾ  ممسٌ اظ وليٍ مًاز مظمًن )ثب لحبظ ومطٌ مىفي ي ضطيت( ومطٌ ول ضا مي

 پذيزفتِ ضذُ ًْايي: .11
پصيطـاهٍ قهسٌ  ي    مطاحل گهعيىف عمهًمي  ي  مهبحجٍم واجيپصيطـاٍ قسٌ وُبيي ثٍ زايطلجي اطالق مي گطززوٍ  زض مظمًن َبي 

 الظ  ضا زض مًعس ممطض اضائٍ زَس.   مساضن

 

 

 

  
 

س ضس. اظ  توجه: ٌّس، هٌتفٖ ذَّا َٗل ز س زض هَػس همطض هساضن ذَز ضا تح َاًٌ بٖٗ وِ ًت ٖل ولِ٘ پصٗطفِت ضسگبى ًْ لَج

َاست هٖ علجبى گطاهٖ زضذ ٌٌس اظ ثجت ًبم ضَز زض صَضٖت وِ زض هَػس همطض ًوٖزٍا ًٌس هسضن سغح ٗه ذَز ضا اضاِئ و تَا

ٌٌس تب ثبػث ثطٍظ هطىالت ثطٕا ذَز ٍ زٗگطاى ًگطزًس.  ٍ ضطوت زض آظهَى خساً ذَززاضٕ و
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 سْويِ: .12
ط اذاههبل  ي  ثٍ زايطلجبن ياخهس قهطا  يزضنس غطـ 25ثبضگطانم حساوثط يمبت ضؾبوي ثٍ است لبوًن خبمع ذيثب تًخٍ ثٍ تهً

ؾبظمبن ؾىدف ممًظـ مىاكطٌ ط يبن ثط اؾبؼ قطايس. مامبضىزاضز؛ زض نًضتي وٍ حس وهبة ومطٌ الظ  ضا زض مظمًن واجي احطاظ وى

ثٍ زـاطچهٍ ضاَىمهبي    طاظ قطاي كاطيخُ  وؿت اطالعبت ث) س قس.ىذًاَ ثبضگطانيٍ ضظمىسگبن ي اياظ ؾُم مكمًل اؾافبزٌ م وكًض

   (س.ييمطاخعٍ ـطمبوبضقىبؾي ؾبظمبن ؾىدف ممًظـ وكًض مظمًن 

ي َمؿط ي ـطظوسان ايكهبن   ٪50ثطازضان  ي ذًاَطان قُسام مظازگبن ي َمؿط ي ـطظوسان ايكبن م خبوجبظان ثبالي ـطظوسان م َمؿطم 

َمچىهيه حبـػهبن وهل    جٍُ َبي وجطز حك عليٍ ثبطل حضًض زاقاٍ اوس ي مبٌ زض خ 6ي ضظمىسگبوي وٍ ثيف اظ  ٪25ي خبوجبظان ثبالي 

 .اؾافبزٌ ومبيىس ؾُميٍ َبي شي ضثط اظ مي تًاوىس ثب اضائٍ گًاَي معاجط اظ ؾبظمبنلطمن وطي  
 

 َب ضاَىمبي ؾُميٍ:  1قمبضٌ خسيل
 ذًاَط ثطازض ـطظوس َمؿط ذًز قرم ؾُميٍ ضزيؿ

         --- قُسام اؾطام مفمًزيه 1

 --- ---       مظازگبن 2

 --- ---       ثٍ ثبال ٪25خبوجبظ  4

 --- --- --- ---   مبٌ حضًض زض خجٍُ 6ضظمىسٌ ثب ؾبثمٍ ثيف اظ  5

 --- --- --- ---   حبـع ول لطمن وطي  6

 

 ثبقس. تًؾط ثىيبز قُيس ي امًض ايثبضگطان مي محك اؾافبزٌ زايطلت اظ ؾُميٍ زض مظمًن يضيزي مكطيت ثٍ تبييس من

 ومبيىس. اظ ؾُميٍ اؾافبزٌ تًاوىسمي  ضثط اظ ؾبظمبوُبي شيثب اضائٍ گًاَي معاجط  تىُب  َمچىيه حبـػبن ول لطمن وطي  

 
 

 

 

 

  

 خَدتاى حضَر در ثثت ًام هزاحل پزداخت ٍجٍِ  توام وٌيذ سؼي ًت،وافي تِ هزاجؼِ صَرت در

شد خَد ًگْذاري ًواييذ. سفارشٍ وذ  پزداختضَدٍ  وذ رّگيزي  اًجام ام راً   ثثتً 

 تزگِ ّزگًَِ ٍ حساب هاضيي خاهَش(، صَرت تِ ّوزاُ )حتي تلفي آٍردى گزاهي، داٍعلثاى

 .است هوٌَع آسهَى جلسِ در يادداضت، يا
 

 :است الظم زاٍعلجبى

 .ًوايٌذ ًگْذاري خَد ًشد ثثت ًام اًجام تزاي را خَد سفارشٍ وذ  پزداخترّگيزي  وذ
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 زي  ثرف

 وىىهسگبن قهطو  ضاَىمهبي

 هؤسسِ آهَسضي ًظام .1

تالضـٖ   اهطاًسبًٖ هٖ آهَظًس. اٗي  زضٍس ػلَم ػالٍُ ثطزاًص پژٍّبى هؤسسِ زضٍس فلسفِ اسالهٖ ٍ هؼبضف لطآى ضا   

زض خْت تسٍٗي ػلَم اًسبًٖ اسالهٖ ثِ ضوبض هٖ ضٍز ؛ ثٌب ثطاٗي ًظبم آهَظضٖ هؤسسِ آهَظضٖ ٍ پژٍّطٖ اهبم ذوٌٖ٘ 

ثبضس. زاًص پژٍّبى اٗي هؤسسِ ضوي گصضاًسى زضٍس حَظُ،  ثط اسبس ثطًبهـِ   )ضُ( تلف٘مٖ اظ ًظبم حَظُ ٍ زاًطگبُ هٖ

ـ    هؤسسًِظبضت ٍّوبٌّگٖ آهَظش ّبٕ زضسٖ هطوع هسٗطٗت حَظُ ػلوِ٘ لن ٍ ثب   ٖ؛ هلـعم ثـِ گصضاًـسى زٍضُ آهَظض

 ذَاٌّس ثَز: لٗشّبٕ ضضتِ هطثَط زض هؤسسِ ثِ ضطح  هغبثك ثب ثطًبهِ ّب ٍ سطفصل

 است.ٍاحسٕ تطهٖ ًظبم ّبٕ وبضضٌبسٖ هجتٌٖ ثط َظش زض زٍضُآه (1

لجَلٖ ٗـب ػـسم لجـَلٖ زاًـص     زض ًظبم ٍاحسٕ، اضظش ّط زضس ثب تؼساز ٍاحسّبٕ آى زضس سٌد٘سُ هٖ ضَز ٍ  (2

 پژٍُ زض ٗه زضس ثِ ّوبى زضس هحسٍز است.

اظ عطٗك حضَض زض والس  ٗب هتَى  زض زٍضُ حضَضٕ  سبػت تسضٗس است وِ 16ّط ٍاحس زضس ًظطٕ هؼبزل  (3

زض عَل ّط ً٘وسبل تحص٘لٖ عجك ثطًبهـِ هصـَة اضائـِ      هؤسسِذَز آهَظ ٍ ٗب سبٗط هَاز آهَظضٖ ثِ تطر٘ص 

 هٖ ضَز.

هٖ ثبضس. ٍاحسّبٕ  هؤسسِثطاسبس سطفصل زضٍس هصَة ضَضإ ػبلٖ ثطًبهِ ضٗعٕ ٍٗژُ  هؤسسِش زض آهَظ (4

 پ٘ص ً٘بظ ٗب تىو٘لٖ زض صَضت صالحسٗس هؤسسِ لبثل اػوبل است.

 آهَسضي ّاي دٍرُ هشاياي ٍ تسْيالت .2

 التحص٘الى؛ ثِ فبضؽآٍضٕ  ٍظاضت ػلَم ، تحم٘مبت ٍ فياػغبٕ زاًطٌبهِ ضسوٖ  (1

ٗب هَضز تأٗ٘ـس   لناظ هطوع هسٗطٗت حَظٓ ػلوِ٘  2اػغبٕ هسضن وبضضٌبسٖ هٌَط ثِ اضائِ گَاّٖ پبٗبى سغح  هْن:تصوّط  

 است. آى

 تحص٘ل ضاٗگبى؛ (2

 اهىبى ازاهِ تحص٘ل زض همبعغ وبضضٌبسٖ اضضس ٍ زوتطا زض هؤسسِ ٗب هطاوع آهَظش ػبلٖ وطَض؛ (3

التحصـ٘ل همغـغ    فبضؽ ثطازضاى تجصطُ: زض حبل حبضط پصٗطش زاًص پژٍُ زض هؤسسِ ثطإ همبعغ ثبالتط تٌْب اظ ث٘ي  

 گ٘طز. لجلٖ ّو٘ي هؤسسِ صَضت هٖ

 ؛حضَضٕ ٍ ً٘وِ پژٍّبى زٍضُ حضَضٕ ّبٕ فمِ ٍ اصَل ثطإ زاًص ثطگعاضٕ والس (4

 ٗب خبٕ زٗگط، ضطوت ًوبٌٗس. هؤسسَِاًٌس زض زضٍس ذبضج ت اًس هٖ پژٍّبًٖ وِ زضٍس سغح ضا گصضاًسُ زاًص :1تجصطُ

 .ّستٌس هؼبف  هؤسسِعالة ذبضخٖ اظ ضطوت زض زضٍس فمِ ٍ اصَل  :2تجصطُ

ّـبٕ   ًِ، ثبًه اعالػبت ضاٗبًِ، زٍضُاظ اهىبًبت پژٍّطٖ اظ لج٘ل وتبثرب تَاًٌس هٖزاًص پژٍّبى زٍضُ حضَضٕ  (5

 .ضًَس پطزاذت ووه ّعٌِٗ تحص٘لٖ ثطذَضزاض ّبٕ هجبحثِ ٍ تحم٘ك ٍ ً٘ع فَق ثطًبهِ، سبلي
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ثبضـٌس ، اٗـي    ًظط ثِ اٌٗىِ زاًص پژٍّبى زٍضُ حضَضٕ  اٗي هؤسسِ ، عالة ضسوٖ حَظُ ػلوِ٘ لن هٖ :هْن تصوّط 

گًَـِ تؼْـسٕ ثـطإ     ؛ ّوچٌ٘ي هؤسسِ ّ٘چًساضزآًبى  اهَض  ًظبم ٍظ٘فِ ٍ  اسىبىهؤسسِ هسئَل٘تٖ ًسجت ثِ تأه٘ي 

 .  ًساضزآظهَى ّب ّب ٍ  والسزاًص پژٍّبى زٍضُ ً٘وِ حضَضٕ زض ظهبى ثطگعاضٕ   تغصٍِٗ  اسىبى

 ضضتِتثج٘ت  (6

لجَلٖ ضضتِ هَضز ًظط ذـَز زض آظهـَى   زاًص پژٍّبى اٗي زٍضُ پس اظ : ًٍ٘وِ حضَضٕ تؼ٘٘ي ضضتِ زٍضُ حضَضٕ

 *،ِتضض تثج٘تًوطُ ول وست ضسُ زض زضٍس  ثطاسبسسِ تطم اٍل،  هطتطن ٍ  هٖ ػوٍَس زضگصضاًسى ٍضٍزٕ ٍ 

ـ  ضضتِ  . ظطف٘ت ّطزض ضضتِ لجَل ضسُ ذَز تثج٘ت ذَاٌّس ضسٍ ثطاسبس اٍلَٗت اًتربثٖ ذَز  زض  ًفـط  30ساوثط ح

 .است صَضت تىو٘ل ّوِ ضضتِ ّب

 حضَري ًيوِ دٍرُ در آهَسش ًحَُ .3

ثط ًظبم ٍاحسٕ است وِ زض آى، اضظش ّط زضس ثب  ضَُ٘ آهَظش زض آهَظش ً٘وِ حضَضٕ ثِ ضٍش ثبظ ٍ اظ ضاُ زٍض ٍ هجتٌٖ

 پژٍُ زض ٗه زضس، ثِ ّوبى زضس هحسٍز است. ضَز ٍ لجَلٖ ٗبػسم لجَلٖ زاًص تؼساز ٍاحس آى سٌد٘سُ هٖ

 :اًتمبل هغبلت ٍ هفبّ٘ن ػلوٖ زضٍس زض آهَظش ً٘وِ حضَضٕ

  ّبٕ آهَظضٖ:  زٕ ثباستفبزُ اظ هتَى ٍ سٖ (1

 گطزز. ً٘وِ حضَضٕ اضائِ هٖ سبهبًِّبٕ اضائِ ضسُ زض  َح فططزُ ٍ ٗب فبٗلٍ ل هَاز آهَظضٖ اظ عطٗك زض اذت٘بض لطاض زازى

 حضَضٕ:تطى٘ل والس  (2

ِ حضَضٕ زض هَضز ّط ٗـه اظ زضٍس    ًسجت ثِ تطى٘ل والس ،تَاًس حست هَضز ٍ لعٍم هسٗطٗت آهَظش هٖ حضـَضٕ   ً٘وـ

 .است العاهٖ  پژٍُ زض والس زاًص زض اٗي صَضت حضَض السام ًوبٗس.

 : ّبٕ ضفغ اضىبل خلسِ (3

زض  گطزز، ّط زاًص پژٍُ ّبٕ ضفغ اضىبل ثِ صَضت فطزٕ ٍ خوؼٖ ٍ ّوچٌ٘ي ثِ صَضت حضَضٕ ٗب تلفٌٖ ثطگعاض هٖ والس

 ًوبٌٗس.لسبت حضَضٕ هطىل زضسٖ ذَز ضا ضفغ تَاًس اظ عطٗك هىبلوِ تلفٌٖ، هىبتجِ ٗب خ صَضت ثطذَضز ثب ّط هطىلٖ هٖ

ثب تَخِ ثِ تٌبسـت آى   ّٖبٕ ضفغ اضىبل فطزٕ ثطإ ّط ٍاحس زضس ّبٕ ضفغ اضىبل گطٍّٖ ٗب خلسِ والسّبٕ  تؼساز سبػت

 گطزز. هٖ  زضس ٍ ثب ًظط گطٍُ آهَظضٖ تؼ٘٘ي

 ظطف٘ت ّط ضضتِ: (4

 است. ّب زض صَضت تىو٘ل ّوِ ضضتِ ًفط 30پصٗطش زاًص پژٍُ زض ّط ضضتِ حساوثط 

 حضَري ًيوِ ٍ حضَري داٍعلثاى ضزايظ .4

 ضطاٗظ ػوَهٖ: (1
 اػتمبز ٍ التعام ػولٖ ثِ ًظبم خوَْضٕ اسالهٖ اٗطاى؛ 

                                                 

گذراوىذ ي ومزٌ اکتساتی در ايه دريس معيار تعييه  تحصيل میسٍ تزم ايل پژيَان طی  ي مطتزك کٍ داوص عمًمیتعذادي اس دريس دريس تعييه رضتٍ: .  *

 رضتٍ خًاَذ تًد.
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 ًساضتي سَء سبثمِ و٘فطٕ ٍ اذاللٖ؛ 

 َى علجگٖ؛ئػسم اضتْبض ثِ اػوبل ذالف ض 

 .ثطذَضزاضٕ اظ تَاًبٖٗ خسوٖ ٍ شٌّٖ الظم 

 ضطاٗظ اذتصبصٖ: (2
  هطوع؛اتوبم سغح ٗه اظ هطوع هسٗطٗت حَظُ ػلوِ٘ لن ٗب حَظُ ّبٕ هَضز تأٗ٘س آى 

 ِ٘تبپبٗبى زٍضُ؛ اضتغبل ضسوٖ ثِ تحص٘ل زضحَظُ ػلو 

 هَفم٘ت زض آظهَى وتجٖ؛ 

  هطاحل گعٌٗص. ، سٌدصهصبحجِهَفم٘ت زض ٍ 

 ات هْن  تصوّط (3
 ثٌبثطاٗي وسبًٖ پصٗطفتِ ضـسُ لغؼـٖ تلمـٖ     لبثل لجَل است،   31/5/69تب اضائِ گَاّٖ اتوبم سغح ٗه، : 1تصوّط

ٖ  گطزًس وِ ػالٍُ ثط لجَلٖ زض  هٖ  1396ــ  97 آظهَى، هساضن پطًٍسُ پصٗطضٖ آًْب تب لجل اظ ضطٍع سـبل تحصـ٘ل

 "وـبى لـن ٗىـي   " لجَلٖ اٗطـبى ،  وبهل گطزز ٍ وسبًٖ وِ زض هَػس همطض هَفك ثِ اضائِ هسضن سغح ٗه ًطًَس

 گطزز. تلمٖ هٖ

 ضَز. خلَگ٘طٕ هٖز اظ ازاهِ تحص٘ل فطز چٌبًچِ فمساى ّط ٗه اظ ضطاٗظ زض عَل زٍضُ احطاظ ضَ :2تصوّط 

 زض صـَضت زاًص پژٍّبى اذطاخٖ هؤسسِ حك ثجت ًبم هدسز ًساضًـس ٍ زاًـص پژٍّـبى اًصـطافٖ ً٘ـع       :3تصوّط 

 هَافمت وتجٖ هؤسسِ حك ثجت ًبم هدسز ضا ذَاٌّس زاضت.

 ثب هطاوع ترصصٖ حَظُ  ٗب هطاوع آهـَظش ػـبلٖ وطـَض هدـبظ     ّوعهبى  ، ثصَضتهؤسسِزض تحص٘ل   : 4تصوّط

 ثبضس. ًوٖ

 هططٍط ثِ صسٍض هدَظ ازاهِ تحص٘ل اظ هطوع خبهؼـِ الوصـغفٖ     عالة غ٘ط اٗطاًٖثجت ًبم ٍ تحص٘ل    :5تصوّط

ٖ  طٍع سبل تحص٘لٖ ثب زضٗبفت لجل اظ ض تب تَاًٌس هٖافطاز فَق الصوط  ثبضس. الؼبلوِ٘ هٖ اظ هـسٗطٗت   گـَاّٖ لجـَل

 زض غ٘ط اٗي صَضت لجَلٖ اٗطبى هٌتفٖ ذَاّس ثَز. ًسجت ثِ اذص هدَظ السام ًوبٌٗس. هؤسسِ پصٗطش

 تحصيل هحل ٍ ٍرٍدي آسهَى تزگشاري .5

 1396هـبُ   اضزٗجْطـت  8خوؼـِ  ضٍظ ثِ عَض اذتصبصٖ ٍ ثب ًظبضت سبظهبى سٌدص آهَظش وطَض وتجٖ آظهَى  (1

   ثطگعاض هٖ گطزز. صجح 8سبػت 

 است.ٍ ض٘طاظ زاٍعلجبى زٍضُ حضَضٕ ضْط همسس لن  هحل تحص٘ل

هَظضٖ ٍ ازاضٕ  اٗطبى ظٗـط  آاهَض   ، والس حضَضٕ ًساضًس،ثِ خع لن اٌٗىِ هتمبض٘بى زٍضُ ً٘وِ حضَضٕ ًظط ثِ

 .ضَز هحسَة هٖلن   ً٘عٍ هحل تحص٘ل  ًظط لن است

 ذَاّس ضس. زض وبضت ٍضٍز ثِ خلسِ، زضجزل٘ك ثطگعاضٕ آظهَى  ٍ ظهبى هىبى

 گطزز. ثطگعاض هٖ ثِ صَضت ّوعهبىوتجٖ زٍضُ ّبٕ حضَضٕ ٍ ً٘وِ حضَضٕ ٗىسبى ثَزُ ٍ  ٍضٍزٕ ىآظهَ (2
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 .هٖ ثبضس)تستٖ(  إ چْبضگعٌِٗوتجٖ ثِ صَضت  ٍضٍزٕ سؤال ّبٕ آظهَى (3

ثطإ ّط پبسد غلظ ثِ سؤال تستٖ (4
3
 هحبسجِ هٖ ضَز.زض ّوبى هبزُ آظهًَٖ ًوطُ هٌفٖ  1

ٖ   وتجٖ، ٍضٍزٕ ثطإ  لجَل ضسگبى آظهَى ظهبى هصبحجِ (5  .ضسـس  ّوعهبى ثب اػالم ًتبٗح آظهَى وتجٖ ثِ اعـالع هـ

ِ  اصَل ،تَاًبٖٗ فطز زض ظهٌِ٘ زضٍس فمِهصبحجِ زض اٗي است.  ثِ هٌعلِ اًصطافهصبحجِ ػسم ضطوت زض  ٍ  فمـ

ه٘عاى َّش، استؼساز ٍ لـسضت تدعٗـِ ٍ تحل٘ـل هسـبئل      ،گصضاًسُ ضسُ زض سبل تحص٘لٖ خبضٕازث٘بت ػطة 

 هَضز سٌدص لطاض هٖ گ٘طز. ،اختوبػٖ ٍ فطٌّگٖ

 .هدبظ ًوٖ ثبضس هؤسسًِ٘وِ حضَضٕ  تحص٘ل ّوعهبى زض زٍ زٍضُ حضَضٕ ٍ (6

سـبهبًِ  فمظ اظ عطٗك  1396 هبُ اضزٗجْطت  5اٖل  1اظ ضٍظ  ٍضٍزٕ وتجٖ زضٗبفت وبضت ٍضٍز ثِ خلسِ آظهَى (7

 اهىبى پصٗط است.  paziresh.iki.ac.irاٌٗتطًتٖ پصٗطش ثِ آزضس 

 7تـب   6زض هحسٍزُ ظهـبًٖ  هٖ تَاًٌس  ضًَس،تجصطُ: وسبًٖ وِ زض زضٗبفت وبضت اظ عطٗك اٌٗتطًت ثب هطىل هَاخِ 

 لن هطاخؼِ ًوبٌٗس. هؤسسِهبُ ثِ صَضت حضَضٕ ثِ زفتط پصٗطش  اضزٗجْطت

ستن ذطزازهبُ هطبّسُ ًتبٗح آظهَى وتجٖ خْت   (8 ِ ثب ّوطاُ زاضتي وس ضّگ٘طٕ ثجت ًبم، ثِ  1396سبل  ٘ث  سـبهبً

 هطاخؼِ ًوبٗ٘س.( paziresh.iki.ac.ir)پصٗطش 

ثبٗست ّوعهبى ثبهطبّسُ  هٖهصبحجِ  تؼ٘٘ي ظهبى ضًَس  خْت  هٖتوبهٖ وسبًٖ وِ زض آظهَى وتجٖ پصٗطفتِ   (9

ػسم اًتربة تـبضٗد هصـبحجِ   ضا تؼ٘٘ي ًوبٌٗس.  هصبحجِضٗد پصٗطش هطاخؼِ ٍ تب سبهبًِثِ ًت٘دِ آظهَى وتجٖ، 

 ضَز. ٍٕ تلمٖ هٖ ثِ هٌعلِ اًصطاف، تَسظ زاٍعلت

تَاًٌس ّوعهبى ثب تؼ٘٘ي تبضٗد هصبحجِ ًسجت ثِ تغ٘٘ط زٍضُ ثجت ًبهٖ)حضـَضٕ ٗـب ً٘وـِ     زاٍعلجبى ثطازض هٖ :تصوّط 

 ّب، اهىبى تغ٘٘ط ٍخَز ًساضز.  حضَضٕ( السام ًوبٗس. ثسْٖٗ است زض صَضت اًتربة ّط ٗه اظ زٍضُ

 آسهَى ضزاية ٍ هٌاتغ ،هَاد .6

 

 

 : مًازم مىبثع ي ضطايت مظمًن2خسيل قمبضٌ 
 طٗتض سؤال تب سؤال اظ سؤال تؼساز هٌبثغ هغبلؼبتٖ ثطإ آظهَى هَازآظهَى

 ضطح لوؼِ اثَاة: فمِ

 ، هتبخط،اخبضُ،ًىبحٓعْبضت ، صال

30 1 30 3 

 3 60 31 30 تب اٍل هجبحث الحدٔاصَل الفمِ )هطحَم هظفط(  اصَل فمِ
 2 85 61 25 الوٌغك )هطحَم هظفط( هٌغك

 2 110 86 25 زض حس سغح ٗه حَظُ ازث٘بت ػطة
 1 135 111 25 ثطثبل للن ازث٘بت فبضسٖ
 1 160 136 25 همسهبتٖ ظثبى اًگل٘سٖ
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 وارضٌاسي همغغ درسي ٍاحذّاي .7

ّٕب (1 ٍاحس ي  زضسٖ تؼساز ول  ي   تحصٖ٘ل  زٍضُٗا ٖ  130٘ث ُ ػوستبًاست  ٍاحس 140ال ي زٍض ٕ ٗا ّب ٍاحس ٕ َث  .  ٍ اظ ًظط  ُ ز

 ِ َا ث ٘بضٕهطتطن ، ٖهزضٍس ػوَلحبػ هحت ًَس  ، اذت ٖ ض ٖ تمس٘ن ه  . ٍ اذتصبص

ٍ اصَل زض  (2 ٕ زضٍس فِم  ِ ثطگعاض ِ ث خ ّبىلن هؤسسِثب َت ِ زًاص پژٍ ٕ لن ، و٘ل ُ حضَض ظ زضٍس سغح زٍض ٌَّ  ِ ضا  زٍ  و

ٍ  اصَلًاس،  ِث اتوبمً طسًبسُ ٌبًثبضٌس. ٖه سغح زٍ هلعم ِث ضطوت زض زضٍس فِم عالة ذبضخٖ اظ ضطوت زض زضٍس  ضو

ٍ اصَل   ِ س. هؼبف هؤسسِفم  ّسٌت

 وارضٌاسي دٍرُ ّاي رضتِ .8

طتط ثب ى هٖ تَاًٌس زاٍعلجب (1 ٖ ٘ث ٌٗب ّب خْت آض  ِ ِ   ،ضضت ٖ  ، پصٗطش سبهبًِث ِ  ضضِتلسوت هؼطف ٌٌس.ّب هطاخؼ  و

زض صَضت ثِ حسّ ًصبة ضس٘سى پصٗطفتِ ضسگبى ػطة ظثبى، ثطگعاضٕ زٍضُ ثِ ظثبى ػطثٖ هوىي ذَاّس  (2

 ثَز.

  3زض خـسٍل ضـوبضُ    ثطگعاض هـٖ ضـَز    1396ـ   97ّب ثطإ سبل تحص٘لٖ  ّبٖٗ وِ آظهَى وبضضٌبسٖ آى ضضتِ (3

 ًطبى زازُ ضسُ است.  

  

 .ًىٌيذ فزاهَش را ًاهي اعالػات ثثت اس پزيٌت تْيِ

 هاضيي خاهَش(، صَرت تِ ّوزاُ )حتي تلفي آٍردى گزاهي، داٍعلثاى

 .است هوٌَع آسهَى جلسِ در يادداضت، يا تزگِ ّزگًَِ ٍ حساب

تأويذ هي ضَد در رٍسّاي  تطىيل پزًٍذُهذارن  تا تَجِ تِ سهاى پيص تيٌي ضذُ تزاي آهادُ وزدى

اػالم لثَلي  هذارن هَرد ًياس الذام ضَد تا در ٌّگام ًسثت تِ تْيِدفتزچِ آغاسيي پس اس اًتطار 

 د.تزاي هتماضياى اسًظز سهاًي هطىلي ايجاد ًگزدتطىيل پزًٍذُ  ًْايي ٍ
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 1396ه 97 َبي تحهيلي ؾبل ضقاٍ:  3خسيل قمبضٌ
 ً٘وِ حضَضٕ ذَاّطاى ٍ ثطازضاى حضَضٕ ثطازضاى ّب ضضتِ ضزٗف

 ـــ  ازٗبىهؼبضف اسالهٖ ٍ  1

 ـــ  اسالهٖ ٍ التصبز هؼبضف 2

   معبضؾ اؾالمي ي تبضيد 3

 ـــ  هؼبضف اسالهٖ ٍ خبهؼِ ضٌبسٖ 4

 ـــ  هؼبضف اسالهٖ ٍ حمَق 5

   هؼبضف اسالهٖ ٍ ضٍاى ضٌبسٖ 6

   هؼبضف اسالهٖ ٍ ػلَم تطث٘تٖ 7

   هؼبضف اسالهٖ ٍ ػلَم س٘بسٖ 8

   هؼبضف اسالهٖ ٍ ػلَم لطآًٖ 9

   هؼبضف اسالهٖ ٍ فلسفِ 10

   هؼبضف اسالهٖ ٍ والم 11

 ـــ  هؼبضف اسالهٖ ٍ هسٗطٗت 12

 ـــ  اذالقهؼبضف اسالهٖ ٍ  13

 

  ًام ثثت ًحَُ .9

 http://paziresh.iki.ac.irخْت ثجت ًبم ثِ آزضس  25/11/1395اٖل 12/11/1395اظ تبضٗد  تَاًٌس هٖزاٍعلجبى 

ثجت ًـبم   ضّگ٘طٕ وس وِ اٌٗتطًتٖ ضسُ تىو٘ل تمبضبًبهِ اظزض پبٗبى زاٍعلجبى  هطاخؼِ ٍ فطم ثجت ًبم ضا تىو٘ل ًوبٌٗس.  

 .سًوبًٌٗگْساضٕ  ًعز ذَز ٍ تِْ٘ چبپٖ ًسرِ ٗه حتوبً ضسُ، زضج آى ضٍٕ ثط

 آسهَى .11

صجح  8سبػت ٍ ً٘وِ حضَضٕ )ثطازضاى ٍ ذَاّطاى ( زض )ثطازضاى( ثِ عَض ّوعهبى ثطإ زاٍعلجبى حضَضٕ وتجٖ آظهَى

 ثطگعاض ذَاّس ضس. 8/2/96َضخ هضٍظ خوؼِ 

 ذَاّس ضس. زضج ،وبضت ٍضٍز ثِ خلسِ زض ،ثطگعاضٕ آظهَى ّبٕ : آزضس زل٘ك هىبىتصوّط 

 داٍعلة تىاليف .11

 زّس: اًدبم زض هَػس همطضالسام ّبٕ ظٗط ضا  توبم زاٍعلت ثبٗس  

 ثجت ًبم: (1

  ِپصٗطش ثِ آزضس  سبهبًِهطاخؼِ ثhttp://paziresh.iki.ac.ir 

 1ٍاضٗع ٍخِ ثجت ًبم اظ عطٗك سبهبًِ پصٗطش 

 زضذَاستٖ سبهبًِ تىو٘ل اعالػبت 

                                                 

پزداختت    دُ ّشار تَهاى معادلريال 111.111 مثلغ، فعال تاضذ آنکارت تاوكی عضً ضتاب  کٍ رمش ديم جُت ياريش يجٍ تا استفادٌ اس  1. 
 را دريافت وماييذ. سفارشي کذ  پزداختکذ رَگيزي در پايان عمليات ياريش يجٍ، حتما وماييذ. 

http://paziresh.iki.ac.ir/
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  1ٍ زضٗبفت وس ضّگ٘طٕ ثجت ًبم تمبضبًبهِپطٌٗت 

ٍ ًبم،هطرصـبت   )ثِ صَضت وبهـل ّوـطاُ پسـًَس(   زاٍعلجبى الظم است زض زضج وس هلٖ، ًبم ذبًَازگٖ :هْنتصوّط 

إ،اضسبل ػىس،ًبم ضْطستبى ثطإ تؼ٘٘ي حَظُ اهتحبًٖ ٍ توبهٖ اعالػبت الظم زٗگط ٍلت ٍ تَخـِ وـبفٖ    ضٌبسٌبهِ

آٍضًس،ثسْٖٗ است زض  صَضت اػالم ٍ اضسبل ّطگًَِ اعالػبت اضتجبُ،ثب زاٍعلت ثِ ػٌَاى هترلـف ثطذـَضز    ثِ ػول

 ضس. ذَاّس

 .اظ عطٗك اٌٗتطًت ضهَػس همطضزضٗبفت وبضت ٍضٍز ثِ خلسِ آظهَى ز (2

 زض ظهبى هطرص ضسُ.وتجٖ ضطوت زض آظهَى  (3

 .ضا اًتربة ًوبٗس هصبحجِهَظف است اظ عطٗك اٌٗتطًت ظهبى  زاٍعلت ،وتجٖزض آظهَى  زضصَضت لجَلٖ (4

 زض ظهبى هطرص ضسُ. هصبحجِضطوت زض  (5

عجك ثطًبهِ ظهبًجٌسٕ هطاخؼـِ   ٍ تطى٘ل پطًٍسُ ثبٗست ثطإ ثجت ًبم هتمبضٖ هٖهصبحجِ زض صَضت لجَلٖ زض  (6

 ًوبٗس.

خْـت   3×4سبل خبضٕ گطفتِ ضسُ ثبضس، زض اًساظُ ّبٕ  ذَز ضا وِ زضپطسٌلٖ ط ػىس ٗتصَزاٍعلت ثبٗس  تصوط:

تْ٘ـِ   pixels 400زض  300تب حساوثط  300زض  200ٍ ثب سبٗع حسالل jpg ّبٕ ظاٗس ٍ ثبفطهت اسىي، ثسٍى حبضِ٘

ٍاضـح، هطـرص ٍ    و٘لَ ثبٗت ث٘طتط ضَز. ّوچٌ٘ي تصَٗط زاٍعلت ثبٗس 70ًجبٗس اظ ًوبٗس ٍحدن فبٗل تِْ٘ ضسُ 

ٗب زض صَضت ضًگـٖ ثـَزى زاضإ ظهٌ٘ـِ     ّب س٘بُ ٍ سف٘س ًَِ هٌگٌِ ثبضس. حتٖ االهىبى ػىسفبلس اثط هْط ٍ ّط گ

 . تصبٍٗط گطفتِ ضسُ ثب هَثبٗل پصٗطفتِ ً٘ست.سف٘س ثبضس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزدد. در دٍرُ هحسَب هي اًصزاف اس ضزوتػذم رػايت ّز يه اس هَارد فَق تِ هٌشلِ   تَجِ :

 
                                                 

 دايطلة مًظف است در صًرت مطاَذٌ َزگًوٍ مغايزت در اطالعات ثثت وامی، در مًعذ مقزر وسثت تٍ ييزايص آن اقذام ومايذ..  1

 ٍ حساب هاضيي خاهَش(، صَرت تِ ّوزاُ )حتي تلفي آٍردى گزاهي، داٍعلثاى

 .است هوٌَع آسهَى جلسِ در يادداضت، يا تزگِ ّزگًَِ

تاضٌذ حك ثثت ًام  دفتزچِدر ايي  ي ضزايظ هٌذرجداٍعلثاى فمظ در صَرتي وِ دارا

اعالػات ٍارد ضذُ درتماضاًاهِ ذ ٍضزوت در آسهَى را خَاٌّذ داضت ضوي ايٌىِ تاي

 .ضذ ّشيٌِ ثثت ًام تحت ّيچ ضزايغي هستزد ًخَاّذ. ثثت ًام را تِ دلت وٌتزل ًوايٌذ
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 حضزت آيِ اهلل هصثاح يشدي)حفظِ اهلل تؼالي(:

ًظام آهَسضي، وساًي تايذ ٍارد ضًَذ وِ چٌذ سال درٍس ديٌي را خَاًذُ در ايي 

ّا درٍس حَسُ را اداهِ دٌّذ، ٍ اس عزف ديگز در ضاى، سال تاضٌذ ٍ ًيش در عَل تحصيل

ّايطاى ّن درٍس ديٌي اس لثيل هؼارف لزآى، اػتمادات اسالهي ٍ چيشّايي اس تيي درس

 ايي لثيل تايذ ٍجَد داضتِ تاضذ .

حَسُ تخَاّذ ًمص خَدش را در جاهؼِ ايفا وٌذ ٍ هزدم را تِ صزاط هستمين  اگز

ّذايت وٌذ، ػالٍُ تز درٍس حَسٍي، تايذ تا ػلَم اًساًي وِ در دًيا رايج است، آضٌا 

 ضَد  ٍ تا ًظز ًمّادي تِ آًْا ًگاُ وٌذ.

 

 ي مظمًو زيضٌ ثىسي  ظمبن: 4قمبضٌ  خسيل

 ظهبى هَضَع

 25/11/1395اٖل  12/11/1395 پصٗطش سبهبًِاظ عطٗك  ثجت ًبم

 25/12/1395تب  هطبّسُ ٍ وٌتطل اعالػبت ثجت ًبهٖ

 1396اضزٗجْطت  5تب  1پصٗطش  سبهبًِاظ عطٗك  زضٗبفت وبضت ٍضٍز ِث خلسِ آظهَى

 1396هبُ   اضزٗجْطت 8)خوؼِ(  ثطگعاضٕ آظهَى

 1396هبُ ذطزاز 20حتٖ الومسٍضتب  ٍ تؼ٘٘ي ظهبى هصبحجِ اػالم ًتبٗح آظهَى وتجٖ

 ضسس ّوعهبى ثب اػالم ًتبٗح آظهَى وتجٖ ِث اعالع هٖ هصبحجِ

بٖٗ  1396 هطزازهبُ اػالم ًتبٗح ًْ

 ضسس ّوعهبى ثب اػالم ًتبٗح ًْبٖٗ ِث اعالع هٖ تطى٘ل پطًٍسُ

 1396هطزازهبُ  31تب  آذطٗي هْلت اضسبل گَاّٖ سغح ٗه

   

 

 )ضٌ(مؤؾؿٍ ممًظقي ي پػيَكي امب  ذميىيثلًاض خمًُضي اؾالميم اثاساي  -ثلًاض اميه -ل   :اهبم ذوٌٖ٘)ضُ( هؤسسِ
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