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هقذهِ :
ثي ؿك سكي ٍدبيِ اكلي ًظبم سؼلين ٍسشثيز خوَْسي اػالهي ايشاى هؼلن اػز .هؼلن ثب كؼت هْبسسْبي الصم دس اثؼبد ؿٌبخشي
،ادساكي ٍهْبسسي هي سَاًذ اًؼبًْبي خالق ،هشؼبدل ،اًذيـوٌذ ،هشفكش ٍثبلٌذُ سا دشٍسؽ دّذ .هؼلن ثشاي سػيذى ثِ چٌيي ّذفي
ًيبص هٌذ كبسثؼز سٍؽ ّبي هَثش ٍهَفك ؿيَُ ّبي آهَصؿي ٍسشثيشي اػز.
سذسيغ هَثش ٍاػشفبدُ اص ؿيَُ ّبي ًَيي يبددّي – يبدگيشي هي سَاًذ ػجت ؿكَفب ؿذى اػشؼذاد ّبي داًؾ آهَصاى ٍسمَيز
هْبسر ّب ٍلبثليز ّبي آًبى ؿَد.
آًچِ كِ اص آى ثِ ػٌَاى سذسيغ يبد هي ؿَد ،سذثيش سوْيذار ٍثشلشاسي سؼبهالسي اػز كِ اص ػَي هؼلن ثش اػبع هْبسر ٍسدبسة
ٍي دس يك خلؼِ ي دسػي سٍي هي دّذ ،لزا هدوَػِ ي ايي سٍيذاد ّب اص ػَي هؼلوبى ٍدثيشاى گٌديٌِ اسصؿوٌذي اػز كِ
اًشمبل آى دس فشايٌذ آهَصؽ  ،اثشثخؾ ٍكبسآهذ خَاّذ ثَد.

اّذاف:
 - 1فشاّن آٍسدى صهيٌِ ي اسسمبي كالحيز ّبي ػلوي ٍ حشفِ اي دثيشاى.
-2ثْجَد ػولكشد آهَصؿي ٍ سذسيغ دثيشاى دس كالع دسع.
- 3ؿٌبػبيي ٍسشٍيح سٍؽ ّبي هَفك ٍكبسآهذ سذسيغ.
- 4كبسثشدي ػبخشي ًظشيِ ّبي يبدگيشي ٍآهَصؽ.
-5فشاّن آٍسدى صهيٌِ ّبي هٌبػت ثِ هٌظَس ثشٍص خالليز ًٍَ آٍسي دثيشاى.
-6ايدبد سلبثز ػبلن ثيي دثيشاى ثب سكيِ ثش سٍؽ ّبي هَثشٍفؼبل.
-7ثْشُ هٌذي َّؿوٌذاًِ اص فٌبٍسي ّبي ًَيي دس فشآيٌذ يبددّي-يبدگيشي.

هخاطبيي جطٌَاسُ:
 هؼبًٍيي آهَصؽ هشَػغِ اػشبًْب ٍ هٌبعك سٍػبي اداسار سكٌَلَطي ٍ گشٍُ ّبي آهَصؽ هشَػغِ/كبسؿٌبع هؼئَالى ٍ كبسؿٌبػبى گشٍُ ّبي آهَصؿي هشَػغًِظشي اػشبًْب ٍ هٌبعك
 سٍػبي اداسار /كبسؿٌبع هؼئَالى/كبسؿٌبػبى آهَصؽ هشَػغِ ًظشي اػشبًْب ٍ هٌبعك هؼئَليي دثيشخبًِ ّبي ساّجشي دسٍع ػشگشٍُ ّبي دسػي اػشبًْب ٍ هٌبعك هذيش ٍهؼبًٍيي آهَصؿي دثيشػشبًْبي هشَػغِ دٍم -كليِ دثيشاى هشَػغِ دٍم

ضاخص ّاي پزيشش تجشبيات بشتش :
سدشثِ ثذيغ ٍداساي خالليز ٍ اثشكبس ثبؿذ .
كبسثشدي ٍ داساي اسصؽ افضٍدُ دس ساػشبي اّذاف ٍ سؼبلي هذيشيز ثبؿذ .
لبثل سؼوين ثِ ػبيش هذاسع ٍ فشاگيش دس حَصُ ّبي هخشلف آهَصؽ ٍ دشٍسؽ ثبؿذ .
ػٌَاى اثش كَسبُ  ،سٍؿي  ،لبثل فْن ٍ هشسجظ ثب هحشَاي سدشثِ ثبؿذ .
ؿشح سدشثِ هي ثبيؼز سػب  ،لبثل فْن ٍاص لَاػذ ًگبسؿي ٍ ًظن هٌغمي دس هغبلت ثشخَسداس ثبؿذ .
سدشثِ هي ثبيؼز هثوش ثوش ثَدُ ٍ دس خْز ثْجَد ٍ ايدبد سغييشار ػبصًذُ دسٍى ػبصهبًي ثبؿذ .
ثِ سٍص ثبؿذ  ،سكشاسي ًجبؿذ ٍ دس هٌبثغ ٍ ػبيشْب ٍ كشبة ّب يبفز ًـَد .
سدشثِ اسػبلي هي ثبيؼز هٌغجك ثش ًظشيِ ّبي ػلوي ٍ دظٍّـي ثبؿذ .
هخاطبيي:
هذيشاى  ،هؼبًٍيي آهَصؿي ٍ دشٍسؿي دٍسُ دٍم هشَػغِ ًظشي
بشًاهِ صهاى بٌذي جطٌَاسُ :
عٌاٍيي فعاليتْا
ارسال شیُي وامً

تاسيخ اًجام
حذاكثر تا

96/10/9

ارسال تجارب بً سایت دبیرخاوً

حذاكثرتا 97/1/20

بررسی تجارب در کار گرٌٍَای تخصصی

حذاكثر تا 97/02/20

اعالم وتایج َ اوتشار در سایت دبیرخاوً

حذاكثر تا 97/3/15

ًكبر لبثل سَخِ:
اسائِ گَاّي ؿشكز ٍ لَح سمذيش ثِ سوبهي ؿشكز كٌٌذگبًي كِ اثشؿبى دس خـٌَاسُ هَسد دزيشؽ ٍ
داٍسي لشاس گشفشِ اػز .
آثبس ثشگضيذُ ثِ اػن ؿخق اسػبل كٌٌذُ دس كشبثي هٌشـش خَاّذ ؿذ .
خْز كؼت اعالػبر ثيـشش ثِ ػبيز دثيشخبًِ ثِ آدسع  ٍmodiran.gam2.medu.irيب ثب ؿوبسُ
 023-33331652سوبع ثگيشيذ .

الف-2-تذٍيي تجاسب تذسيس :دس ايي ثخؾ ثِ سَكيف سحليلي اص سدشثِ اي ػولي دس صهيٌِ سذسيغ دس حَصُ اي كِ خَد دثيش
سدشثِ ًوَدُ خَاّذ دشداخز ٍّذف آى اًشمبل سدشثِ ّبي ػولي ثِ ػبيش هؼلوبى ثب ركش ًكبر اكلي ٍساّجشدي دس آى سدشثِ
ٍسبثيشي كِ دس يبدگيشي ٍيبددّي ٍديـجشد ثْجَد ػولكشد فشد داؿشِ اػز هي دشداصد .اصايي سٍ اص سوبهي دثيشاى دٍسُ هشَػغِ
ًظشي دػَر هي ؿَد سب سدشثِ ّبي خَد سا دسايي صهيٌِ دس لبلت كبس ثشگ (فشم ؿوبسُ 1ديَػز) اسائِ ٍسكويل ًوبيٌذ .سدبسة ثشسش
دس هدوَػِ اي ثب ًبم افشاد اسائِ دٌّذُ چبح ؿذُ ٍ اص هٌشخجيي آًْب سدليل خَاّذ ؿذ.
دثيشاى هحششم هي سَاًٌذ حذاكثش سب سبسيخ  97/02/20ثشسشيي سدبسة خَد دس دسٍع دٍسُ هشَػغِ ًظشي سا ثب هشاخؼِ ثِآدسع الكششًٍيكي دثيشخبًِ خـٌَاسُ سدبسة سذسيغ هؼشمش دساداسُ كل آهَصؽ ٍ دشٍسؽ خشاػبى سضَي ثِ

آدسعamoozesh.razavi.medu.ir

هغبثك ًوَى ثشگ ديَػز ثجز ٍ اسػبل ًوبيٌذٍ.دس كَسر ّش گًَِ اؿكبل

ثب ؿوبسُ سلفي  051-32240331 :سوبع حبكل فشهبيٌذ.
ب )اسائِ هقالِ علوي هشتبط با تذسيس:

دس ايي ثخؾ سالؽ هي ؿَد ثب ّوكبسي ّوِ ي هؼلوبى ،اػبسيذ ،كبحت ًظشاى ،

دظٍّـگشاى ٍداًـگبّْب ثِ خلَف داًـگبُ فشٌّگيبى ػشكِ اي ثشاي ػشضِ ي آخشيي هغبلت ٍدظٍّؾ ّبي ػلوي دس صهيٌِ
يبددّي –يبدگيشي ٍسذسيغ فشاّن گشددٍ .اص همبلِ ّب ٍهغبلت دظٍّـي اكيل كِ دس ثشداسًذُ يبفشِ ّبي خذيذ دس اثؼبد هخشلف
سذسيغ ٍآهَصؽ اػز اػشمجبل خَاّذ ؿذ.ػالٍُ ثش دزيشؽ ٍاسائِ همبالر ،ثشگضاسي كبسگبّْبي آهَصؿي ٍ ًـؼز ّبي ػلوي ٍ
سخللي ًيض دس دػشَس كبس لشاس گيشد.

ضشايط هقالِ ّا:
 - 1همبلِ ثبيذ هؼشخشج اص فؼبليز اكيل دظٍّـي ًگبسًذگبى ثبؿذ.
 - 2دزيشؽ همبالر ثش اػبع ًشبيح داٍسي خَاّذ ثَد.
- 3همبلِ ّبي دزيشفشِ ؿذُ ثِ كَسر (كبغزي ،الكششًٍيكي )هٌشـش خَاّذ ؿذ.
هحَس ّاي هقاالت :

الف) تبثيشاػتفبدُ اص الگَی ّبی تذسیغ فؼبل دس پيـشفت تحصيلی داًؾ آهَصاى.
ة) هذیشیت اثش ثخؾ كالع دسع .
ج) تأثيش اجشای ثشًبهِ تؼبلی هذیشیت هذسػِ دس كيفيت ثخـی ثِ فشآیٌذ یبددّی – یبدگيشی .
د) ًمؾ ًظبست ثبليٌی دس ثْجَد فشآیٌذ تذسیغ هؼلوبى .
ُ) تأثيش دسع پظٍّی دس ثْجَد فشآیٌذ یبددّی – یبدگيشی ٍ پيـشفت تحصيلی داًؾ آهَصاى.
ٍ) تأثيش ثشگضاسی جـٌَاسُ الگَّبی تذسیغ ثشتش دس ثْجَد فشآیٌذ تذسیغ هؼلوبى دس كالع دسع .
ص) ًمؾ هؼلن دس خَد ؿكَفبیی داًؾ آهَصاى .
ح) ساّكبسّبی استمبی اًگيضُ تحصيلی داًؾ آهَصاى دس كالع دسع.
ط) هْبس ت ّبی الصم ثشای فشاّن ػبختي هحيغی هٌبػت ٍ ؿَق اًگيض ثشای آهَصؽ ٍ یبدگيشی .

ساٌّواي ًگاسش هقالِ:
-1سوبهي دظٍّـگشاًي كِ دس حَصُ سؼلين ٍ سشثيز ثَيظُ دثيشاى ،هؼلوبى ٍ داًـدَ هؼلوبى سػوي  ،ديوبًي ٍ  ...كِ دس ػبل
سحليلي  96-97دس هذاسع دٍلشي ٍ غيش دٍلشي اؿشغبل داؿشِ ثبؿٌذ هي سَاًٌذ دس فشاخَاى ؿشكز ًوبيٌذ.
-2اػشفبدُ اص فًَز  BNzanin14خْز سبيخ هغبلت سػبيز ؿَد.
-3هغبلت حذاكثش دس  10كفحِ A4سٌظين گشدد
-4دسج هـخلبر كبهل كبحت اثش ( ًبم ًبم خبًَادگي ،كذ دشػٌليً ،بم دذس  ،هحل خذهز ،دبيِ سحليلي  ،ػبثمِ خذهز / ،
هٌغمِ  /هذسػِ ٍ ؿوبسُ سوبع ) ضشٍسي اػز.
 -5دس سذٍيي همبالر سشسيت هؼوَل آى اص لجيل :چكيذُ ،همذهِ ،هشي اكليً،شيدِ گيشي ،ديـٌْبدار ٍ هٌبثغ سػبيز گشدد.
-6دغ اص داٍسي همبالر اسػبلي ثِ دثيشخبًِ اص ًفشار ثشسش ثب كذٍس سمذيش ًبهِ ٍ اّذاي ّذايب لذسداًي ثِ ػول خَاّذ آهذ.
دثيشاى هحششم هي سَاًٌذ سب سبسيخ 1397/02/20خْز اسػبل همبالر ٍدسيبفز ساٌّوبيي ٍ اعالػبر سكويلي ثِ آدسع
الكششًٍيكي دثيشخبًِ خـٌَاسُ ٍالغ دساداسُ كل آهَصؽ ٍدشٍسؽ اػشبى لن www.Qomgt.irهشاخؼِ فشهبئيذ ٍ.يب ثب
ؿوبسُ سلفي ّبي 025-37757214ٍ37715350ٍ37715045 :سوبع حبكل فشهبييذ.

 -2بخص عولي جطٌَاسُ :
يكي اص ًمؾ ّبي اػبػي ٍهْن هؼلن سؼْيل ٍآػبى ػبصي فشايٌذ يبدگيشي ثشاي فشاگيشاى اػز .دس ايي فشايٌذ داًؾ آهَص دس
هشكض يبدگيشي اػز ٍهؼلن ًمؾ ساٌّوب ٍّذايشگش سا ثبصي هي كٌذ .هؼلن ثِ داًؾ آهَصاى اخبصُ هي دّذ سب داًؾ سا ثؼبصًذ ًٍِ
ايٌكِ داًؾ ٍيبدگيشي اص عشيك آهَصؽ ثِ اٍ اسايِ ؿَد.
دس ايي سٍيكشد كِ ثش اػبع ًظشيِ ّبي يبدگيشي ثِ هذل الگَّبي فؼبل سذسيغ ؿٌبخشِ هي ؿَد .هؼلوبى ثب آگبّي اص ًظشار
ٍسدبسة لجلي فشاگيشاى هَلؼيز ّبيي سا عشاحي هي كٌٌذ كِ فشاگيشاى ثشَاًٌذ ثِ ثبصػبصي داًؾ خَد ثذشداصًذ .
هؼلوبى اص عشح ػَاالر ثِ ػٌَاى داسثؼز يبدگيشي اػشفبدُ ٍثب سَخِ ثِ اّذاف ديؾ ثيٌي ؿذُ ،دشػؾ ّبيي سا عشح هي كٌٌذ
كِ فشاگيشاى سا ثِ دشػؾ كٌٌذگبًي هبّش سجذيل هي ًوبيٌذ.

بخص عولي دس دٍ قسوت بِ ضشح ريل بشگضاس هي گشدد:
الف) غيش حضَسي (هجاصي) ]با سٍيكشد الگَّاي تذسيس فعال [:

 - 1كليِ دثيشاى ػاللوٌذ كِ دس دٍسُ هشَػغِ ًظشي اثالؽ اداسي سذسيغ داسًذ ثب سَخِ ثِ هحَس ّب ٍ هَضَػبر اػالم ؿذُ هدبص
ثِ ؿشكز دس خـٌَاسُ هي ثبؿٌذ هي ثبؿٌذ.
 - 2خـٌَاسُ ثِ كَسر هدبصي ٍغيش حضَسي (ثش اػبع فيلن ّبي اسػبلي ) خَاّذ ثَد.
- 3صهبى اسائِ سذسيغ حذاكثش  30دليمِ هي ثبؿذ  .لزا عشح دسع هي ثبيؼز ثب سَخِ ثِ صهبى سؼييي ؿذُ سْيِ گشدد.

 - 4خـٌَاسُ دس ػِ هشحلِ ي هٌغمِ اي ،اػشبًي ٍكـَسي ثشگضاس هي گشدد ٍاص ّش هشحلِ سؼذاد يك ًفش ثشسش دس ّش صهيٌِ ٍ
هحَس(ثِ ؿشح خذٍل ريل) كِ حبئض ؿشايظ داٍسي ثبؿٌذ ثِ هشحلِ ثؼذ ساُ ديذا هي كٌٌذ(.هغبثك فشم ّبي داٍسي ديَػز)
خذٍل هؼشفي دثيش هٌشخت ؿشكز كٌٌذُ دس خـٌَاسُ هٌغمِ/اػشبى ...
ًبم ًٍبم

ًبم

كذ

خبًَادگي

دذس

دشػٌلي

ػغح سحليالر

سؿشِ

ؿوبسُ ّوشاُ

آهَصؿگبُ

سحليلي

ًبحيِ هحل

هَضَع هَسد

خذهز

سذسيغ

-5سوبهي هؼشٌذار هشثَط ثِ فشد هٌشخت اص خولِ فيلن سذسيغ  ،عشح دسع ،فشم هـخلبر (فشم ثبال)ػكغ دثيش ؿشكز كٌٌذُ
ٍ ....دس لبلت يك لَح فـشد ُ ( )DvDثِ هشحلِ ثؼذ اسػبل گشدد.
-6دس هشحلِ ي هٌغمِ اي ٍاػشبًي گشٍُ ّبي آهَصؿي ثش اػبع فشهْبي داٍسي فيلن ّبي اسػبلي سا داٍسي ًوَدُ ٍثشسشيي ّب سا
اًشخبة ٍهَسد سمذيش لشاس دادُ ٍثِ هشحلِ ي ثؼذ هؼشفي خَاٌّذ ًوَد.
-7هْلز هؼشفي ًفشار ثشسش ٍاسػبل هؼشٌذار ًفشار هٌشخت هٌغمِ اي ثِ اػشبًي سب سبسيخ  96/12/20هي ثبؿذ.اداسار سكٌَلَطي
ٍ گشٍُ ّبي آهَصؿي هشَػغِ اػشبًْب ًيض سب سبسيخ  97/02/20ضوي داٍسي آثبس اسػبلي اػبهي ًفشار ثشسش سا ثِ ّوشاُ هؼشٌذار
ثِ دثيشخبًِ كـَسي ساّجشي فٌّبٍسي هؼشمش دس اػشبى آرسثبيدبى ؿشلي اػالم هي ًوبيٌذ.
-8دس هشحلِ كـَسي دثيشخبًِ ساّجشي فٌّبٍسي هؼشمش دس اػشبى آرسثبيدبى ؿشلي ٍظيفِ داٍسي ٍهؼشفي ًفشار ثشسش ثش اػبع فشم ّبي
داٍسي سا ثش ػْذُ خَاّذ داؿز.اص ًفشار ثشسشثب كذٍس سمذيش سبهِ ٍصاسسي ٍ اّذاي ّذايب سمذيش خَاّذ ؿذ
-9جْت كيفي ضذى فيلن اسائِ تذسيس هَاسد صيش هذ ًظش قشاس گيشد:

)9-1فيلن ثذٍى ٍلفِ ٍدس صهبى  30دليمِ ضجظ ؿَد.

)9-2فيلن ثب فشهز  DVD-AVIيب  MPEG4يب  HDثبؿذ.

)9-3فيلن سذسيغ ثذٍى هيكغ  ،ثذٍى هًَشبط ٍسذٍيي ًـذُ ثبؿذ.

)9-4اص هيكشٍفَى يمِ اي حذالل ثشاي دثيش اػشفبدُ ؿَد.

 )10ديؾ ثيٌي ٍاخشاي كبسگبّْبي آهَصؿي ً،ـؼز ّبي ػلوي سخللي ٍثشگضاسي دٍسُ ّبي آهَصؿي ضوي خذهز دس ساػشبي
اسسمبي هْبسسْبي حشفِ اي هؼلوبى ثب سٍيكشد خـٌَاسُ دس هشاحل هٌغمِ اي ٍاػشبًي هي سَاًذ ثِ ػٌَاى يكي اص ساّكبسّبي
اًگيضؽ خْز خلت هـبسكز دثيشاى دس ايي حَصُ هَسد اػشفبدُ لشاس گيشد.
 )11دثيشخبًِ ّبي ساّجشي دسٍع ثب ّوكبسي ػشگشٍُ ّبي دسػي اػشبًْب هَظف هي ثبؿٌذ دس اسسجبط ثب ًظشيِ ّبي يبدگيشي ثِ
خلَف الگَّبي سذسيغ فؼبل هغبلت ػلوي،كبسثشدي ٍ آهَصؿي سا ثِ ؿكل هؼشفي هٌبثغ ٍ ًكبر آهَصؿي دس ػبيز دثيشخبًِ
ثبسگزاسي ًوبيٌذ(.هؼئَليز ًظبسر ثش ايي ثخؾ ثش ػْذُ دثيشخبًِ سايبًِ هي ثبؿذ)

هحَسّا ٍ هَضَعات جطٌَاسُ الگَّاي تذسيس بشتش بخص هجاصي (غيش حضَسي):
رديف

رضتٍ

مًضًعات

درس
-۱درس ًَ ۳احي اب ٍَّایي

جغرافي 2

1

 _۳درس ۱۰مشَر یل ٍاحذ سياسي

ادتيات ٍ

-1فصل اٍل از تخش دٍۺپَل

علَم
اًساًي

 _۲درس ًَ ۵احي زیستي

اقتصاد

-2فصل سَم از تخش یل ۺتازار
-3فصل چْارم از تخش یل ۺآشٌایي تا شاخص ّای اقتصادی

رٍاى

-1فصل ( 3از صفحِ  81الي ) 85

شٌاسي

-2فصل ( 4از صفحِ  98الي ) 104
 -3فصل ( 7از صفحِ  173الي )179

علَم

2

3

شيوي 2

تجرتي
علَم

دیي ٍ

تجرتي-

زًذگي 2

ریاضي

صفحُ  ۱۰تا ۱۴

 -۱رفتار عٌصرّا ٍ شعاع اتن ّا
 - ۲اٌّگ ٍامٌش

صفحِ  ۷۷تا ۸۰

- ۳النل ّا ٍ اسيذّا

صفحِ ۱۰۹تا۱۱۲

-1درس سَم (هعجسُ جاٍیذاى)
-2درس ًْن ( عصر غيةت)
-3درس دٍازدّن (پيًَذ هقذس )

فيسیل

هشترك
4

 - 1آة  ،ػشچـوِ ی صًذگی

(هذیشیت هٌبثغ آة )

صفحِ  10تب آخش14

هحيط

 - 2صثبلِ  ،فبجؼِ ی هحيظ صیؼت

(هذیشیت پؼوبًذ)

صفحِ  68تب آخش 71

زیست

 - 3هحيظ صیؼت ثؼتش گشدؿگشی هؼئَالًِ

(ثَم گشدؿگشی (اكَتَسیؼن))

اًساى ٍ

تٌَع صیؼتی  ،تبثلَی صیجبی آفشیٌؾ

(تٌَع صیؼتی دس خغشاػت)

صفحِ
صفحِ

 106تب آخش109
88تب آخش93

