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 تٍ وام خذا

 تشوامٍ مکمل آمًصش پیص اص دتستان ي اتتذایی

 مقذمٍ

تشسسی کاسضىاسان ي وظش خًاَی َای تٍ عمل آمذٌ اص پشدیس َا ي مشاکض آمًصش عالی داوطگاٌ ،تشوامٍ دسسی ي سشفصل تشاتش 

ٌ کاسضىاسی پیًستٍ،تٍ سيص وثًدٌ ي متىاسة تا َای سضتٍ علًم تشتیتی )آمًصش ي پشيسش پیص دتستاوی ي دتستاوی(دس ديس

ویاصَای حشفٍ ای  معلمان ديسٌ اتتذایی ومی تاضذ،لزا تٍ مىظًس پاسخ گًیی تٍ ویاص مزکًس ،کاسگشيٌ تخصصی آمًصش اتتذایی 

دس داوطگاٌ تطکیل ي طی جلسات متعذد ي وطست َای تخصصی تا کاسضىاسان ،اعضای َیات علمی ي مذسسان ایه سضتٍ ي 

َمچىیه تشسسی دسيس اسایٍ ضذٌ طی دي تشم گزضتٍ دس پشدیس َا ي مشاکض آمًصش عالی تاتعٍ اقذام تٍ اسایٍ پیطىُاداتی دس 

قالة تشوامٍ مکمل  ومًدٌ است.کاسگشيٌ ضمه حفظ چُاسچًب تشوامٍ دسسی ي عىايیه دسيس اص تیه مجمًعٍ دسيس،مثادست 

-37ی اسایٍ تٍ داوطجًیان تشم سًم ایه سضتٍ دس ویمسال ديم سال تحصیلی اص دسيس اصلی ي تخصصی تشاياحذ  73تٍ تعییه  

است تا سعایت پیص ویاص دسيس وسثت تٍ اجشای تشوامٍ پیطىُادی اَتمام الصم صًست الصم )مطاتق جذيل ریل(ومًدٌ است   39

 گیشد.
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ٞبی دٚسٜ اثتذایی ٚ ثب ٘یبص ی سٔلٛة ٚصاست ػّْٛ، تحمیمبت ٚ فٙبٕٚٞؼٛ ٕ٘ٛدٖ ثش٘بٔٝ دسػی دٚسٜ پیؾ اص دثؼتبٖ ٚ اثتذایی  ٞذف:

  دٚسٜ اثتذاییتشثیت ٔؼّٓ  ظش ٚ ػُٕ دس ٘ضدیىی ٘

 ػٙبٚیٗ دسٚع 

 سٚا٘ـٙبػی تشثیتی :دسعػٙٛاٖ 

 :فؼبِیت ػّٕی

حبفظٝ ، تفىش ٚ ٞٛؽ سا ثٝ ٕٞشاٜ پظٚٞؾ ٞبی پـتیجبٖ ثب یىذیٍش ،ائٝ ؿذٜ دس یىی اص ٔٛضٛػبت یبدٌیشی ٘ظشیٝ ٞبی اسدا٘ـجٛ ـ  1

 دس لبِت یه ٌضاسؽ ثٝ والع اسائٝ ٕ٘بیذ.یبفتٝ ٞب سا ٔمبیؼٝ ٚ 

دس ثیٗ  احؼبع أٙیتمشاست ٚ تبثیش آٖ ثش یبدٌیشی ٚ ثب ٔـبٞذٜ یه جّؼٝ والع دسع، چٍٍٛ٘ی اجشای لٛا٘یٗ ٚ ٔدا٘ـجٛ ـ  2

 ثشسػی ٚ ٌضاسؽ ٕ٘بیذ.سا دا٘ؾ آٔٛصاٖ 

 .ٕ٘شٜ ٔجبحث ٘ظشی ػش فلُ 15(، ٌضاسؽ ٞبی اسائٝ ؿذٜ) وبس ػّٕیٕ٘شٜ  5اسصؿیبثی: 

 ٔٙبثغ: 

 ٚیشایؾ ٞفتٓ,  ، دٚساٖ ٘ـش ,1392،  دوتش ػّی اوجش ػیفتبِیف سٚا٘ـٙبػی یبدٌیشی ٚ آٔٛصؽ.  -سٚا٘ـٙبػی پشٚسؿی ٘ٛیٗ ـ  1

 .1387، تٟشاٖ: سػب، ػشالچی .ٟٔـیذ ٚ حؼیٗ دا٘ـفش، ؿبٞذٜ ػؼیذی :تشجٕٝ، جبٖ دثّیٛ ػب٘تشان،تبِیف تشثیتی سٚا٘ـٙبػی ـ   2

ٚیشایؾ اَٚ,  ,1389 ،سٚاٖ ٘ـش . ٔحٕذی یحیی ػیذٔتشجٓ :  اػالٚیٗساثشت ای  تبِیف ٘ظشیٝ ٚ وبسثؼت.  - سٚا٘ـٙبػی تشثیتیـ  3

 چبح ػْٛ

 , ٚیشایؾ اَٚ, چبح دٚاصد1390ٓٞاسػجبساٖ  ،٘ـش ش یٛػف وشیٕیدوت  تبِیف .سٚا٘ـٙبػی تشثیتیـ  4

 , ٚیشایؾ اَٚ, چبح چٟبسد1390ٓٞ ٘بؿش : ػٕت وذیٛسپشٚیٗ  دوتشتبِیف  .سٚا٘ـٙبػی تشثیتیـ  5

 ٚیشایؾ اَٚ, چبح ٞفتٓ ,1391،  ٘بؿش : ػٕت ِطف آثبدیحؼیٗ  دوتش تبِیف .سٚا٘ـٙبػی تشثیتیـ  6
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 ذسٚا٘ـٙبػی سؿ :دسعػٙٛاٖ 

  :ػّٕیفؼبِیت 

 ػٗ تمٛیٕیثب تٛجٝ ثٝ ٚ سا ثجت ثؼذ/اثؼبد سؿذی ٔـبٞذٜ ؿذٜ ،ٜٔـبٞذدس ٔٛلؼیت ٚالؼی  سا وٛدنیه سفتبسٞبی دا٘ـجٛ ـ  1

 سؿذ آٖ سا تجییٗ ٕ٘بیذ. ٝ ٞبیثش اػبع ؿٛاٞذ اسائٝ ؿذٜ دس یىی اص ٘ظشی،وٛدن 

 .ٕ٘شٜ 15شی ػشفلُ ٕ٘شٜ )ٌضاسؽ ٞبی اسائٝ ؿذٜ(، ٔجبحث ٘ظ 5وبس ػّٕی اسصؿیبثی: 

 ٔٙبثغ: 

ٚیشایؾ  ,1391 ،اسػجبساٖ  ،ا٘تـبسات ػیذ ٔحٕذیٔتشجٓ : یحیی  ِٛسا ثشن :تبِیف.اص ِمبح تب وٛدوی ()سٚاٖ ؿٙبػی سؿذـ  1

 جّذ اَٚ،چٟبسْ,

 ,1392 . ساٖاسػجبا٘تـبسات ٕذی،ػیذ ٔحٔتشجٓ : یحیی  ِٛسا ثشن : ٘ٛیؼٙذٜ .(،اص ٘ٛجٛا٘ی تب پبیبٖ ص٘ذٌی) سٚاٖ ؿٙبػی سؿذـ 2

  جّذ دْٚٚیشایؾ چٟبسْ, 

 ؛ جیٕض ٚ٘ذس ص٘ذٖ، تشجٕۀ دوتش حٕضٜ ٌٙجی(1ٚ2سٚاٖ ؿٙبػی سؿذ ) ـ 3

٘بؿش  ، جٕٟشیفشٞبد  دوتش - احذیحؼٗ  دوتش : پیشی. ٘ٛیؼٙذٜ -ٔیب٘ؼبِی  -جٛا٘ی  -٘ٛجٛا٘ی  سٚاٖ ؿٙبػی سؿذـ  4

 , ٚیشایؾ اَٚ, چبح ؿـ1385ٓ،ٚیشایؾ

ٚیشایؾ اَٚ, چبح  ,،٘بؿش اطالػبت 1389 .فشثذ فذاییٚیّیبْ ػی وشیٗ ٔتشجٓ : دوتش  ٘ٛیؼٙذٜ  .ػی سؿذسٚا٘ـٙبیـٍبٔبٖ ـ پ 5 

 .ؿب٘ضدٞٓ

 

 تفبٚت ٞبی فشدی :دسعػٙٛاٖ 

 :فؼبِیت ػّٕی 

ثب تفبٚت ٞبی فشدی دس ػطح والع ٔٛاجٟٝ ٔؼّٓ ٞب ٚ سٚؽ ٞبی بٜ ص ٔؼّٕبٖ ٔذسػٝ ٚ ؿٙبػبیی دیذ ٌاجشای ٔلبحجٝ ثب یىی ا-1

 .ثؼبد جؼٕی، رٞٙی، فشٍٞٙی ٚ اجتٕبػی()ا

 یىی اص دٚ پیؾ فشم صیش:ٞب ٚ سٚؽ ٞبی ٔؼّٓ ثش اػبع ٜ تحّیُ دیذ ٌب-2
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 "تفبٚت ٞبی فشدی یه فشكت ثشای یبدٌیشی اػت» 

 «.تفبٚت ٞبی فشدی یه ٔحذٚدیت ثشای یبدٌیشی اػت"

 .پشػؾ ٞبی ٔلبحجٝ ثب تٛافك ٔذسع ٚ دا٘ـجٛ تؼییٗ ؿٛد 

 ٕ٘شٜ. 15 ُ(، ٔجبحث ٘ظشی ػشفلٌضاسؽ ٞبی اسائٝ ؿذٜ) ٕ٘شٜ 5 ّیوبس ػٕاسصؿیبثی: 

 ٔٙبثغ:

 تفبٚت ٞبی فشدی،تبِیف دوتش حٕضٜ ٌٙجی،ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ پیبْ ٘ٛس -1

 

 سٚؽ ٞب ٚ فٖٙٛ تذسیغ  :دسعػٙٛاٖ 

شی، حُ ٔؼئّٝ، ٔجبحث ٘ظشی ػشفلُ ثب اػتفبدٜ اص ا٘ٛاع ٔذَ ٞبی آٔٛصؽ )یبدٌیشی ٔـبسوتی، وبٚؿٍ تٛكیٝ ثشای آٔٛصؽ:

 .آؿٙب ؿٛ٘ذایٗ ٔذَ ٞب  یه اص ٌبْ ٞبی ٞشدا٘ـجٛیبٖ ثب ٚیظٌی ٞب ٚ اسائٝ ؿٛد تب ٔؼتمیٓ ٚ تجشثی( 

  :فؼبِیت ٞبی ػّٕی

 ؿبُٔ: طشح دسعطشاحی، اجشا ٚ اسصیبثی یه 

  اِف ـ طشاحی

 ـ تؼییٗ ٞذف

 ـ تؼییٗ ٔحتٛا 

 ـ فؼبِیت ٞبی یبدٌیشی

 ـ فؼبِیت ٞبی اسصؿیبثی

 ٝ كٛست تذسیغ خشد ـ اجشا ث ة

 ثب ٔـبسوت ػبیش دا٘ـجٛیبٖ. اجشا ؿذٜ تٛػط دا٘ـجٛ طشح دسعثی ج ـ ٘مذ ٚ اسصیب
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 10(، ػٝ ٕ٘شٜ فؼبِیت لؼٕت اِف ، ػٝ ٕ٘شٜ فؼبِیت لؼٕت ة، جٟبس ٕ٘شٜ فؼبِیت لؼٕت جوبس ػّٕی )ثٝ ٕ٘شٜ  10اسصؿیبثی: اختلبف 

 ٕ٘شٜ ٔجبحث ٘ظشی ػش فلُ.

 : ٔٙبثغ

 آخشیٗ ٚیشاػت.، ا٘تـبسات: ػٕت حؼٗ ؿؼجب٘یتبِیف ، (تذسیغٞبٚ فٖٙٛ   صؿی ٚ پشٚسؿی)سٚؽٞبی آٔٛ ٟٔبستـ  1

٘بؿش وٕبَ تشثیت أیّی وبِٟٖٛ ٔتشجٓ دوتش ٔحٕذسضب ثٟشٍ٘ی. - ٔبسؿبٚیُ ,جٛیغثشٚع  تبِیف (.2004 ) تذسیغٍِٛٞبی جذیذ ـ ا 2

 , ٚیشایؾ ا1391َٚ

  1387٘بؿشٔؼبكش ،  أبٖ اهلل كفٛی :ذآٚس٘ذٜٔتٗ وبُٔ( پذی) تذسیغسٚؿٟب ٚ فٖٙٛ  وّیبت ـ 3

 ٚیشایؾ اَٚ, چبح اَٚ ,،1390،٘بؿش آییظ ، دوتش ٔحشْ آلبصادٜتبِیف  .تذسیغسإٞٙبی سٚؿٟبی ٘ٛیٗ ـ  4

 

 سٚؽ تذسیغ سیبضی  :دسعػٙٛاٖ 

  :فؼبِیت ػّٕی

 ،ا٘تخبة یه ٔفْٟٛ اص ثیٗ ٔفبٞیٓ وتبة سیبضی ٚ تجییٗ آٖ تٛػط دا٘ـجٛ-1

 ٔفْٟٛ تجییٗ ؿذٜ.ثب ػٝ سٚؽ صثب٘ی، ؿٟٛدی ٚ حُ ٔؼئّٝ ثشای آٔٛصؽ  یبدٌیشی فؼبِیت طشاحی یه-2

 ٕ٘شٜ ٔجبحث ٘ظشی ػش فلُ.  8وبس ػّٕی، ٕ٘شٜ  12 اسصؿیبثی:

 ٔٙجغ: 

 تبِیف جٕؼی اص ِٔٛفبٖ،وتبة وذداس دفتش تبِیف وتت دسػی ػبصٔبٖ پظٚٞؾسٚؽ تذسیغ سیبضی، -1

 

 ٚ اجتٕبػی سٚؽ تذسیغ ػّْٛ تجشثی :دسعػٙٛاٖ 

زا تٛكیٝ ٔی ؿٛد دس ِ ،ایٗ ٚاحذ دسػی ؿبُٔ دٚ ٔبدٜ دسػی ػّْٛ تجشثی ٚ ٔطبِؼبت اجتٕبػی اػت اص آ٘جب وٝ: آٔٛصؿیتٛكیٝ 

ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ أىبٖ وؼت تجشثٝ ثشای دا٘ـجٛیبٖ دس  صٔبٖ ثیٗ دٚ ٔبدٜ دسػی تٛصیغ ؿٛد.ثش٘بٔٝ سیضی ٚ اجشای فؼبِیت ٞبی ػّٕی 

 دسػی فشاٞٓ ؿٛد. ٞش یه اص ایٗ ٚاحذ
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 :فؼبِیت ػّٕی

 ؿذٜ اػت.ثشای اجشای ایٗ دسع ػٝ فؼبِیت ػّٕی پیؾ ثیٙی 

 اِف ـ ٔـبٞذٜ 

 :ثب اٞذاف صیش ٔـبٞذٜ  ای تذسیغ ٟٔبستطشاحی یه فؼبِیت آٔٛصؿی ثش

 ثشای طجمٝ ثٙذی ، ٔـبٞذٜ 

 جٕغ آٚسی اطالػبت، ٔـبٞذٜ ثب ٞذف 

 تٟیٝ فشضیٝ، آصٖٔٛ فشضیٝ ٔـبٞذٜ ثشای 

 ثب ٞذف ثشسػی سٚاثط ثیٗ پذیذٜ ٞب ٞذٜ ٔـب

 ة ـ تٟیٝ ٌضاسؽ 

 تٟیٝ ٌضاسؽ تٛكیفی اص یه فؼبِیت ػّٕی. 1

 تٟیٝ ٌضاسؽ اص یه ٚالؼٝ اجتٕبػی . 2

یه ٕ٘ٛ٘ٝ طشح  :سٚیىشد وبٚؿٍشی دس یىی اص دٚ ٔبدٜ دسػی ػّْٛ تجشثی ٚ ٔطبِؼبت اجتٕبػیثش اػبع ـ تٟیٝ یه طشح دسع ج 

 دسع تٟیٝ ؿٛد.

  ٝٔی ؿٛد وٝ فؼبِیت ٞبی فٛق ثش سٚی وتبة ٞبی دسػی دٚسٜ اثتذایی اجشا ؿٛد.تٛكی 

 ػش فلُ. ٕ٘شٜ ٔجبحث ٘ظشی  8 ، (طشح دسعٕ٘شٜ  6ٌضاسؽ،  تٟیٝ ٕ٘شٜ 3ٕ٘شٜ ٔـبٞذٜ،  3)ٕ٘شٜ وبس ػّٕی 12 اسصؿیبثی:

 .اسائٝ ٌشدد Team teachingٔی ؿٛد ایٗ دسع ثٝ كٛست  تٛكیٝ

 ٔٙبثغ:

 داس دفتش تبِیف وتت دسػیوذ ،وتبةدس دٚسٜ اثتذاییٔجب٘ی آٔٛصؽ ػّْٛ -1

 دفتش تبِیف وتت دسػی،وتبة وذداس سٚؽ آٔٛصؽ ٔطبِؼبت اجتٕبػی -2
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 آٔٛصؽ ٞٙش :دسعػٙٛاٖ 

 :فؼبِیت ػّٕی

ؿٙبػبیی ایذٜ وٛدن دس خّك اثش ٞٙشی، سٚؽ ٞب  ،جٕغ آٚسی ؿذٜ اػت( والع دسعـ ثشسػی چٙذ اثش ٞٙشی وٛدوبٖ )وٝ اص ػطح 1

 ثٝ ثحث ٌزاؿتٝ ؿٛد.والع دسٚ  تٟیٝ  ٙیه ٞبی اػتفبدٜ ؿذٜ دس آٖ ٚ چٍٍٛ٘ی ٞذایت آٖ دس لبِت یه ٌضاسؽٚ تى

ٙی ثش ثش٘بٔٝ دسػی ٞٙش دس دٚسٜ جتیه فؼبِیت یبدٌیشی ثشای آٔٛصؽ یىی اص ٔفبٞیٓ ٞٙشی ٔب٘ٙذ ثبفت، سً٘، فشْ ... ٔدا٘ـجٛ ـ 2

 اثتذایی )تشثیت ٞٙشی( طشاحی ٕ٘بیذ.

 ٚ(2ٕ٘شٜ ثٝ فؼبِیت ؿٕبسٜ  3ٚ  1ٕ٘شٜ ثٝ فؼبِیت ؿٕبسٜ  3ٕ٘شٜ وبس ػّٕی دس وبسٌبٜ ػشفلُ ٔلٛة،  9)ٕ٘شٜ  15وبس ػّٕی اسصؿیبثی: 

 ٕ٘شٜ. 5ٔجبحث ٘ظشی ػش فلُ 

 ٔٙبثغ: 

 ا٘تـبسات ٔذسػٟٝٔش ٔحٕذی ،ٔحٕٛد دوتش آٔٛصؽ ٞٙش، ٚ چٍٍٛ٘ی چیؼتی ٚ چشایی  -1

 ػبصٔبٖ پظٚٞؾ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی آٔٛصؿیوتبة وذداس  ،دٚسٜ اثتذایی سإٞٙبی ٔؼّٓ آٔٛصؽ ٞٙش-2

 

 وبسدػتی ٚ ٟٔبست ٞبی فٙی :دسعػٙٛاٖ 

  :فؼبِیت ػّٕی

ایذٜ ٔٛسد  یػطح خاللیت ٚ تٛا٘بیی دس اجشا اص ٔٙظشدػتی تِٛیذ ؿذٜ تٛػط دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٞبی  اسصیبثی وبستٟیٝ چه ِیؼت ثشای 

 ٌشدد.ٔی  ٖ تٟیٝ چه ِیؼت اسصیبثی ثب ٔـبسوت ٔذسع ٚ دا٘ـجٛیب ،٘ظش

ٕ٘شٜ ثشای فؼبِیت ٞبی ػّٕی پیؾ ثیٙی ؿذٜ دس  5ٕ٘شٜ ثٝ فؼبِیت ٞبی پیؾ ثیٙی ؿذٜ دس ػشفلُ،  10)ٕ٘شٜ  15وبس ػّٕی  اسصؿیبثی:

 ٕ٘شٜ.  5، ٔجبحث ٘ظشی ػش فلُ ثش٘بٔٝ ٔىُٕ(

 ا٘تخبة ٔی ؿٛدثٙب ثٝ ٘ظش تخللی ٔذسع اص ثیٗ ٔٙبثغ ٔٛجٛد ٔٙبثغ: ٔٙجغ 
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 ثبٖ آٔٛصیص :دسعػٙٛاٖ 

  :فؼبِیت ػّٕی

ثب ٔـبسوت جٕؼی )دس لبِت فیّٓ آٔٛصؿی(ـ ٘مذ ٚ ثشسػی ٕ٘ٛ٘ٝ تذسیغ ٔؼّٕبٖ دس پبیٝ ٞبی ٔختّف دس ؿشایط ٚالؼی والع دسع  1

 دا٘ـجٛیبٖ ٚ اسائٝ پیـٟٙبدات اكالحی ثشاػبع سٚؽ ٞبی آٔٛصؿی ثحث ؿذٜ دس والع دسع 

 تبویذ ثش ٔحٛسٞبی صیش: بٌضاسؽ ثـ ٔـبٞذٜ تذسیغ ٔؼّٓ دس والع دسع ٚ تٟیٝ  2

 اِف ـ سٚؽ آٔٛصؽ ٔؼّٓ دس دػتٛس صثبٖ فبسػی

 ة ـ سٚؽ آٔٛصؽ ٔؼّٓ دس ٍ٘بسؽ

 ج ـ سٚؽ آٔٛصؽ ٔؼّٓ دس ٟٔبست ٞبی خٛا٘ذٖ

 د ـ ٘ٛع تؼبُٔ ٔؼّٓ ثب دا٘ؾ آٔٛصا٘ی وٝ ثب ٔـىُ یبدٌیشی سٚثشٚ ٞؼتٙذ

پیؾ ثیٙی ؿذٜ دس ثش٘بٔٝ 2ٕ٘شٜ ثشای فؼبِیت ؿٕبسٜ  6ٚ  1ّٕی ؿٕبسٜ ٕ٘شٜ ثشای فؼبِیت ٞبی ػ 2) ٕ٘شٜ 8وبس ػّٕی اسصؿیبثی: 

 ٕ٘شٜ.  12ٔجبحث ٘ظشی ػشفلُ ٚٔىُٕ(

 ٔٙجغ ثش اػبع ٘ظش تخللی ٔذسع دسع ا٘تخبة ٔی ؿٛد ٔٙبثغ:

 

 سٚا٘ـٙبػی آٔٛصؽ خٛا٘ذٖ  :دسعػٙٛاٖ 

  :فؼبِیت ػّٕی

س صٔیٙٝ ٟٔبست ٞبی خٛا٘ذٖ دس ؿشایط ٚالؼی والع دسع ثب د )فیّٓ آٔٛصؿی(ّٕبٖ پبیٝ اَٚ٘مذ ٚ ثشسػی ٕ٘ٛ٘ٝ تذسیغ ٔؼ -1

 ٔـبسوت جٕؼی دا٘ـجٛیبٖ ٚ اسائٝ پیـٟٙبدات اكالحی ثش اػبع سٚؽ ٞبی ثحث ؿذٜ دس والع دسع 

لشاس ٌشفتٝ ٚ پیـٟٙبداتی ثشای ٘مذ ٚ ثشسػی  اثتذایی ٔٛسدپبیٝ اَٚ  دس دس صٔیٙٝ آٔٛصؽ خٛا٘ذٖ ٚ ٘ٛؿتٗ ـ ٕ٘ٛ٘ٝ تذسیغ ٔؼّٕبٖ 2

 فغ ٔـىالت یبدٌیشی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثب ٔـبسوت دا٘ـجٛیبٖ اسائٝ ٌشدد.س

ٔجبحث ٘ظشی ٕ٘شٜ  14، (2ٕ٘شٜ ثشای فؼبِیت ؿٕبسٜ 4ٚ  1ٕ٘شٜ ثشای فؼبِیت ٞبی ػّٕی ؿٕبسٜ  2اختلبف) ٕ٘شٜ 6وبس ػّٕی  اسصؿیبثی:

 .ػشفلُ
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 ٔٙبثغ:

 ؾ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی آٔٛصؿی،وتبة وذداس ػبصٔبٖ پظٚٞ  دوتش ص٘ذی،تبِیف سٚؽ آٔٛصؽ خٛا٘ذٖ  -1 

 فیّٓ ٞبی تِٛیذ ؿذٜ ثشاػبع ثش٘بٔٝ دسػی جذیذ صثبٖ آٔٛصی دفتش تىِٙٛٛطی آٔٛصؿی -2

 ٚسصؽ ٚ ثبصی ٞبی دثؼتب٘ی  :دسعػٙٛاٖ 

  :فؼبِیت ػّٕی

یٗ ثبصی ٞب ثش اآٔٛصؿی ٚ تشثیتی ٚ ظشفیت  ٜدٕٛ٘ٔؼشفی ی خٛد سا ؿٙبػبیی ٚ دس والع  اص ثبصی ٞبی دثؼتب٘ی ثٛٔی/ ٔٙطمٕٝ٘ٛ٘ٝ ای 

 :اػبع ٔحٛسٞبی صیش ٔٛسد ثشسػی لشاس دٞذ

 ـ سؿذ رٞٙی  1

 ـ سؿذ ػبطفی ـ اجتٕبػی 2

 ـ سؿذ جؼٕی  3

 ـ ػبدٌی ٚ لبثّیت اجشا دس ػطح والع دسع ٚ ٔذسػٝ 4

ثیٙی ؿذٜ دس ٕ٘شٜ ثشای فؼبِیت پیؾ  5ٕ٘شٜ ثشای فؼبِیت ٞبی ػّٕی پیؾ ثیٙی ؿذٜ دس ػشفلُ ٚ  10) ٕ٘شٜ 15وبس ػّٕی اسصؿیبثی: 

 .ػشفلُ ٔجبحث ٘ظشیٕ٘شٜ  5ٚ ، ثش٘بٔٝ ٔىُٕ(

 ٔٙبثغ:

 ا٘تخبة ٔی ؿٛد ٔٙجغ ثش اػبع ٘ظش تخللی ٔذسع دسع

 

 للٝ ٌٛیی ٚ ٕ٘بیؾ خالق :دسعػٙٛاٖ 

  :فؼبِیت ػّٕی

تٟیٝ یه للٝ ٌشٜٚ اِف ـ ة ـ ج ـ د (،  -ثش اػبع ٌشٜٚ ثٙذی وبٖ٘ٛ پشٚسؽ فىشی وٛدوبٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ)ٕ٘بیؾا٘تخبة ٌشٜٚ ٔخبطت 

 ثٝ ٔتٗ ٕ٘بیـی ٚ اجشای آٖ ثٝ كٛست ٌشٚٞی ٔتٗ للٝ ، تجذیُ ٝوٛدوب٘

 وٙٙذ.ذدی ب٘ٝتٛكیٝ ٔی ؿٛد دس كٛست أىبٖ دا٘ـجٛیبٖ اص چٙذ ٕ٘بیؾ وٛدو ٖ 
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دس ٕ٘شٜ ثشای فؼبِیت پیؾ ثیٙی ؿذٜ  5ٕ٘شٜ ثشای فؼبِیت ٞبی ػّٕی پیؾ ثیٙی ؿذٜ دس ػشفلُ ٚ  10ٕ٘شٜ) 15وبس ػّٕی اسصؿیبثی: 

 .٘ظشی ػشفلُٕ٘شٜ ٔجبحث  5، ثش٘بٔٝ ٔىُٕ(

 ٔٙبثغ: ٔٙجغ ثش اػبع ٘ظش تخللی ٔذسع دسع ا٘تخبة ٔی ؿٛد

 وبس ٚ آؿٙبیی ثب طجیؼت ٚ ص٘ذٌی اجتٕبػی :دسعػٙٛاٖ 

 :فؼبِیت ػّٕی 

  :حٛسٞبی صیشثشاػبع ٔ ٘مذ ٚ اسصیبثی آٖ ا٘تخبة یه ٕ٘ٛ٘ٝ ٚاحذ وبس )یىی اص ػٙبٚیٗ ٚاحذٞبی وبس روش ؿذٜ دس ػشفلُ ( ٚ

 ـ تٙبػت ثب ػطح سؿذ ؿٙبختی وٛدوبٖ 1

 ذٜ ثٛدٖ فؼبِیتٙـ تٙٛع ٚ ثشاٍ٘یضا٘ 2

 ـ تبثیشٌزاسی دس تؼبُٔ وٛدوبٖ ثب یىذیٍش 3

 ـ تٛػؼٝ تجشثیبت فشدی وٛدوبٖ 4

 الذاْ ٕ٘بیٙذ. آٖ / غٙی ػبصیثب ٔـبسوت اػضبی ٌشٜٚ ٘ؼجت ثٝ تىٕیٌُشٜٚ پغ اص ٘مذ ٚ ثشسػی ٚاحذ وبس 

 ٔی تٛاٖ اص ثیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚاحذٞبی یبدٌیشی دس حبَ اجشا دس ٔشاوضپیؾ دثؼتب٘ی یب ٕ٘ٛ٘ٝ ػشضٝ ؿذٜ شای فؼبِیت ػّٕی ثشای اج

 .ٛدٕ٘اػتفبدٜ دس ثبصاس 

 5 ٕٚ٘شٜ فؼبِیت پیؾ ثیٙی ؿذٜ دس ثش٘بٔٝ ٔىُٕ( 5ٕ٘شٜ،  10ػّٕی پیؾ ثیٙی ؿذٜ دس ػشفلُ  ٕ٘شٜ )وبس 15وبس ػّٕی  اسصؿیبثی:

 .ػشفلُٕ٘شٜ ٔجبحث ٘ظشی 

 ٔٙجغ ثش اػبع ٘ظش تخللی ٔذسع دسع ا٘تخبة ٔی ؿٛد ٔٙبثغ:

 

 

 

 

 وبسثشد ٚػبیُ ٚ ٔٛادآٔٛصؿی :دسعػٙٛاٖ 
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 :ػّٕی فؼبِیت 

ثش اػبع سا  والع دسع، یب ٔـبٞذٜ فیّٓ دسثىبسٌیشی آٖ ٔـبٞذٜ ٔؼتمیٓ ثب ٔٛاد ٚ ٚػبیُ آٔٛصؿی سا  ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص ذا٘ـجٛیبٖـ 1

 .دٞٙذسػی لشاس ٔحٛسٞبی صیش ٔٛسد ٘مذ ٚ ثش

 اِف ـ ا٘تخبثـ :

 ـ تٙبػت ٚػبیُ اػتفبدٜ ؿذٜ ثب ٞذف 1

 ـ تٙبػت ٚػبیُ اػتفبدٜ ؿذٜ ثب سٚؽ2

 ـ تٙبػت ٚػبیُ اػتفبدٜ ؿذٜ ثب فضبی آٔٛصؿی 3

 ة ـ ثىبسٌیشی

 یت صٔبٖ آٔٛصؽـ اثشثخـی دس ٔذیش 1

 دس ا٘تمبَ پیبْٚػبیُ ـ تبثیش  2

ٕ٘شٜ ثشای فؼبِیت پیؾ ثیٙی ؿذٜ دس  4شای فؼبِیت ٞبی ػّٕی پیؾ ثیٙی ؿذٜ دس ػشفلُ ٚ ٕ٘شٜ ث10 ٕ٘شٜ) 14وبس ػّٕی اسصؿیبثی: 

 ٕ٘شٜ.  6، ٔجبحث ٘ظشی ػشفلُ ثش٘بٔٝ ٔىُٕ(

 تٛكیٝ ٔی ؿٛد یه جّؼٝ دس خلٛف فٙبٚسی ٞبی آٔٛصؿی ٚ وبسوشد ػیؼتٓ ٞٛؿٕٙذ دس آٔٛصؽ ثحث ٚ ٌفتٍٛ ؿٛد. 

 ٔٙبثغ :

 ذ داس ػبصٔبٖ پظٚٞؾ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی آٔٛصؿیوتبة ووتبة وبسثشد ٔٛاد آٔٛصؿی: -1

 

 

 

 

 ػٙجؾ ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشی دس ػّْٛ تشثیتی :دسعػٙٛاٖ 

  :فؼبِیت ػّٕی
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، وبسثشي ، ػیٙیؼتٙذات )ؿبُٔ، آصٖٔٛ ٞبی ا٘ـبییٔاسصیبثی ٞبی ویفی )تٛكیفی( ٔذاسع سا ثٝ ٕٞشاٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص دا٘ـجٛیبٖ ـ  1

ثٝ جٟت سػبیت اػتجبس ٚ سٚایی ٚ اكَٛ  ٔٛسدػّٕىشد دا٘ؾ آٔٛص ٔی ثبؿذ ساجٕغ آٚسی ٚٞب، پٛؿٝ وبس ٚ...( وٝ ٔجٙبی لضبٚت دس 

 ٔٛسد ٘مذ ٚ ثشسػی لشاس دٞٙذ.ٚ سٚؽ ٔؼتٙذ ػبصی طشاحی آصٖٔٛ ٞب 

 طشاحی ؿذٜ دس دسٚع ٚ پبیٝ ٞبی ٔختّف  یتٛكیٝ ٔی ؿٛد ثشای وبس ػّٕی پیؾ ثیٙی ؿذٜ دس ػشفلُ ٕ٘ٛ٘ٝ آصٖٔٛ ٞب

 .تحّیُ ٌشدد

ٕ٘شٜ ثشای فؼبِیت پیؾ ثیٙی ؿذٜ دس  4ٕ٘شٜ ثشای فؼبِیت ٞبی ػّٕی پیؾ ثیٙی ؿذٜ دس ػشفلُ ٚ  6) ٕ٘شٜ 10وبس ػّٕی ی: اسصؿیبث

 .ٔجبحث ٘ظشی ػشفلُ ٕ٘شٜ 10، ثش٘بٔٝ ٔىُٕ(

 اسائٝ ٌشدد.ثب ایٗ ٔٛضٛع تٛكیٝ ٔی ؿٛد اطالػبت ٔٛسد ٘یبص دس خلٛف اسصؿیبثی ویفی )تٛكیفی( ثشای آؿٙبیی دا٘ـجٛیبٖ 

 ٔٙبثغ:

 .  1389 ، ٚیشایؾ دْٚ، چبح دْٚ،(،ػّی اوجش ػیف ، ا٘تـبسات دٚساٖػٙجؾ فشآیٙذ ٚ فشآٚسدٜ ی یبدٌیشی)سٚؿٟبی لذیٓ ٚ جذیذـ  1

، ػّی اوجش ػیف، ٘بؿش دٚساٖ ـ ػٙجؾ، ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ اسصؿیبثی آٔٛصؿی 2    

1375ٛی ، ـ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ آصٖٔٛ دس تؼّیٓ ٚ تشثیت، ا٘تـبسات آػتبٖ لذع سض 3  

 

 1وبسٚسصی  :دسعػٙٛاٖ 

  :فؼبِیت ػّٕی

 ـ ٔـبٞذٜ وٛدن ٚ تٟیٝ ٌضاسؽ: 1

 اِف ـ تٟیٝ ٌضاسؽ اص سفتبس وٛدن ثٝ كٛست آصاد

 ة ـ تٟیٝ ٌضاسؽ اص سفتبس وٛدن ثب ٞذف ٔـخق 

 ٌضاسؽ:تٟیٝ  ـ ٔـبٞذٜ والع دسع ٚ  2

ٚ  ثب یىذیٍش یك ٚ ٘یبصٞبی وٛدوبٖ، تؼبُٔ ثیٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖاِف ـ ٔـبٞذٜ والع دسع ٚ تٟیٝ ٌضاسؽ ثب تٛجٝ ثٝ فضبی والع، ػال

 تؼبُٔ ثب ٔؼّٓ والع
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 ة ـ ٔـبٞذٜ والع دسع دس یه ٔٛلؼیت آٔٛصؿی ٚ تٟیٝ ٌضاسؽ

 ٔٛصؽ دادٜ ؿٛد.تٛكیٝ ٔی ؿٛدلجُ اص اجشای فؼبِیت ، سٚؽ ٔـبٞذٜ ٚ ثجت آٖ، سٚؽ تٟیٝ ٌضاسؽ ثٝ دا٘ـجٛیبٖ آ 

 ت ٚ ٌضاسؽ ٞب سا ثٝ جٟت ٔیضاٖ سػبیت اكَٛ ٔـبٞذٜ ٚ سٚؽ تٙظیٓ ٌضاسؽ ، ٘مذ ٚ ٔذسع ٔحتشْ ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص ٔـبٞذا

 ثشسػی ٕ٘بیذ.

ٕ٘شٜ ثشای فؼبِیت  5)ٕ٘شٜ ثشای فؼبِیت پیؾ ثیٙی ؿذٜ دس ثش٘بٔٝ ٔىُٕ 10 ،ػشفلُپیؾ ثیٙی ؿذٜ دس ٕ٘شٜ فؼبِیت ٞبی  10اسصؿیبثی: 

 (2ٕ٘شٜ ثشای فؼبِیت ؿٕبسٜ  5ٚ  1ؿٕبسٜ 

اػتبد ثٝ ٕٞشاٜ دا٘ـجٛیبٖ دس ػطح ٔذسػٝ حضٛس یبثذ ٚ آٔٛصؽ ٞب دس ،ثشای آٔٛصؽ ٔـبٞذٜ ٚ تٙظیٓ ٌضاسؽتٛكیٝ ٔی ؿٛد 

 ٔٛلؼیت ٚالؼی ٚ ثب ٘ظبست اػتبد اسائٝ ٌشدد.

 ٔٙبثغ:

 تٕشیٗ ٔؼّٕی ،تبِیف ثٟٕٗ ٔـفك آسا٘ی،ا٘تـبسات ٔذسػٝسإٞٙبی  -1

 1389٘تـبسات آییظ،وبسٚسصی دس وبسٌبٜ تشثیت ٔؼّٓ،تبِیف دوتش ػّی سئٛف،ا-2

 فؼبِیت ٞبی تشثیتی ـ اجتٕبػی :دسعػٙٛاٖ 

  :فؼبِیت ػّٕی

 ـ اجشای یه ثش٘بٔٝ ػبْ إِٙفؼٝ دس لبِت اسدٚ، تئبتش، ٕ٘بیـٍبٜ، فؼبِیت صیؼت ٔحیطی ٚ ... 1

 ـ ٘مذ ٚاسصیبثی یه فؼبِیت جٕؼی دس ػطح ٔذسػٝ ثشاػبع ٔحٛسٞبی صیش: 2

  اِف ـ ػطح ٔـبسوت جٕؼی دا٘ؾ آٔٛصاٖ

 ة ـ ٔیضاٖ ٘ظٓ ٚ ا٘ؼجبْ دس اجشای ثش٘بٔٝ

 .ی ػشفلُشٔجبحث ٘ظ ٕ٘شٜ 12، (2ٕ٘شٜ ثشای فؼبِیت ؿٕبسٜ 2ٚ  1ٕ٘شٜ ثشای فؼبِیت ؿٕبسٜ  6) ٕ٘شٜ 8وبس ػّٕی اسصؿیبثی: 

 ٔٙجغ ثش اػبع ٘ظش تخللی ٔذسع دسع ا٘تخبة ٔی ؿٛد ٔٙبثغ:
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