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 ظخي هذیریت دثیرظتبى

     سبل  ،ثبري اس تجزثِ ثب كَلِخذهت ضوب عشيشاًین، در خذاًٍذ هٌبى ّستین ٍ ثب افتخبر  قذرداىِ  

 كٌین .  هيتحصیلي جذيذ را آغبس 

رضذ ضًَذ،  اس علن ٍ داًص سیزاة هيكِ  نثبضی آهَساًي قذكطیذى داًصچِ سيجبست ضبّذ  

افطبًي درخطٌذ ٍ ًَر اي در آسوبى هي ًجب كِ ّوچَى ستبرُرسٌذ؛ تب آ ٍ ثِ اٍج هي كٌٌذ هي

 .كٌٌذ هي

فضبي ٍعي را خَش ٍجَدضبى ّبيي ثبضین كِ عغز  پزٍرش گل ثبعث ضبدهبًي است كِ ضبّذ

 خَرضیذ سهیي را هي سبسًذ .  ّبي كَچك، ٍ ثبٍر دارين كِ ّویي ستبرُ كٌذ عغزآگیي هي

پزٍرش استعذادّبي خَد  جبيگبُ اصلي خَد را ثطٌبسٌذ ٍ فزصت وبىفزسًذاً ّذف هب ايي است،

پذيز  ء ٍ هزثیبى اهکبى  اٍلیبیبري ٍ تعبهل وريشي ٍ ّ ثزًبهِ رسیذى ثِ ايي اّذاف ثب ؛ اهبرا دريبثٌذ

 ضَد. هي

ب ًوبيین تب ضو ائِ هي، اجزايي، پضٍّطي ٍ ... را ارّبي آهَسضي، پزٍرضي ، ثزًبهِلذا ثب عطق

ثب فزاّن ّوچٌیي ، رسیذى ثِ ايي اّذاف يبري فزهبيیذ، هب را ثزاي ّب ثب آگبّي اس ثزًبهِ ثشرگَاراى

ٍ ثبلٌذگي ايي  خَدثبٍريي  سهیٌِ ،خبًِ ٍ آرام درًوَدى اهکبًبتي هٌبست ٍ هحیغي سبلن 

 عشيشاى را فزاّن ًوبيیذ . 

 ...  هبست تَاًوٌذ ٍ هستعذ آرسٍيآهَساى  داًص ًطبط ٍ سزافزاسي

 

 

 با تطكر 

 هتَسطِ دٍرُ اٍل 2هذيريت هذرسِ فرزاًگاى 
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 پرٍرش ٍ آهَزش بٌياديي تحَل سٌذ بِ اجوالی ًگاُ

 

در تْیِ سٌذ هلي تحَل ثٌیبديي آهَسش ٍ پزٍرش كَضص ضذُ است تب ثب الْبم اس اسٌبد 

گیزي اس ارسضْبي ثٌیبديي آًْب ٍ تَجِ ثِ اّذاف راّجزدي ًظبم جوَْري  دستي ٍ ثْزُثباال

 .ضَدّجزي ضوسي تجییي  4141اًذاس ٍ اّذاف تعلین ٍ تزثیت در افق  هي ايزاى، چطنالاس

هي ثبيذ هعغَف ثِ التحَل ثٌیبديي در ًظبم آهَسش ٍ پزٍرش هجتٌي ثز آرهبًْبي ثلٌذ ًظبم اس

گز ايزاًي تَسعِ يبفتِ ثب جبيگبُ اٍل  ،تزسین 4141اًذاسي ثبضذ كِ در افق رٍضي  چطن

م الي، الْبم ثخص جْبى اساًقالثهي الاقتصبدي، علوي ٍ فٌبٍري در سغح هٌغقِ ثب َّيتي اس

 .الوللي است ثب تعبهلي سبسًذُ ٍ هؤثز در عزصِ رٍاثظ ثیيّوزاُ 

 هتَلي ،ثبضذ كطَر هي عوَهي رسوي تزثیت ٍ تعلین ًْبد تزييوْه ِك پزٍرش ٍ آهَسش ٍسارت

 تعبلي ٍ عوَهي فزٌّگ ثخصم قَا تزثیت، ٍ تعلین سبحتْبي درّوِ تزثیت ٍ تعلین فزآيٌذ

 ٍسبسهبًْبي ًْبدّب خبًَادُ، هطبركت ثب اسالهي، هعیبر ًظبم اسبط ثز اسالهي جبهعِ ثخص

  .است دٍلتي غیز ٍ دٍلتي

 سٌیي در آهَساى داًص دستیبثي سهیٌِ پبيِ، ضبيستگیْبي ثز تأكیذ ثب دارد هأهَريت ًْبد ايي 

 فزدي، اثعبد در عیجِ حیبت اس هزاتجي ثِ  )سبلِ سِ دٍرُ چْبر(تحصیلي پبيِ 41 عي التعلین السم

 كبرآهذ سبختبري در الشاهي ٍ عبدالًِ ّوگبًي، هٌذ، ًظبم ثصَرت را جْبًي ٍ اجتوبعي خبًَادگي،

 عوَهي رسوي تزثیت ٍ تعلین ًظبم در سبختي سيز ًقص ،هْن ايي اًجبم .سبسد فزاّن ثخص اثز ٍ

 .داضت خَاّذ كطَر
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 گاًِ ضص ّای ساحت

 اخالقی ٍ عبادی اعتقادی، تربيتی ساحت 

 

 ای حرفِ ٍ اقتصادی تربيت ساحت  

 

 ساحت تربيت علوی ٍ فٌاٍری 

 

 ساحت تربيت اجتواعی ٍ سياسی 

 

 ساحت تربيت زيستی ٍ بذًی 

 

 ضٌاختی ٍ ٌّری ساحت تربيت زيبايی 
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2کبدر اجرایی هرکس فرزاًگبى   

 هذیریت / زّرا صذالت 

 ظرپرظت آهَزؼی/طبّرُ خَرؼیذی

 هؼبًٍت پرٍرؼی / رلیِ لریؽی

 ظرپرظت آزهبیؽگبُ / پرٍاًِ ًظری ًیب

 هؼبًٍت آهَزؼی / لیال آیرهلَ

فراّبًی اهَراداری / هْراًگیس   

 هعئَل ظرٍیط/ػلیرضب ػرثبى

 هؼبًٍت پصٍّؽی / رػٌب اثراّین زادگبى

/ًعریي اکرهی هؼبًٍت اجرایی  

 پبیِ ّفتن

 هْذیِ ادّویبى

 پبیِ ّؽتن

هرضیِ ًظری 

ًظری

 پبیِ ًْن

 فریجب هفتبح

داداغ ػلی ّبهؽبٍرُ ّذایت تحصیلی / زیٌت   

 پبیِ ّفتن

 ظویِ هَظَی
 

 پبیِ ّؽتن

جَلیال صلح  

 پبیِ ًْن

 ػصوت راّذاری

 کبرؼٌبض فٌبٍری / الْبم حعٌی
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 ٍاحذ آهَزغ

ٔب ٔقتمذیٓ وٝ ٟٕٔتشیٗ ٘یبص ٞش خبٔقٝ تشثیت ٚ ٞذایت افشادی اػت وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ؿٙبخت 

 .ثبؿٙذ  آٚسی ٔتٙبػت ثب فشًٞٙ خبٔقٝ خٛد  ٞبیـبٖ ِٔٛذ دا٘ؾ ٚ فٗ اػتقذادٞب ٚ تٛا٘بیی

ٌیشی اص دثیشاٖ ٚ وبدس آٔٛصؿی ٔتخلق ٚ ٔدشة  ثب ثٟشٜ ٚ اٞذاف ایٗ دس ساػتبی تحمك

ب ثٝ یبسی ٚ سػب٘یٓ ت ػتحضبس ٔیسا ثٝ ا ی ٔشثٛعٝٞب ٞبی ثّٙذٔذت ٔشوض ٚ فقبِیت ثشخی ثش٘بٔٝ

ٞبی ص٘ذٌی ٚ  ٖ وٝ ثب پشٚسؽ ٟٔبستی فشصا٘ذإ٘ب ای ثؼبصیٓ ؿبیؼتٝ وٕه یىذیٍش ٔذسػٝ

 . ٙذٍِٛ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشای ٍٕٞبٖ ثبؿاخاللی ٚ خذاخٛیی ثٝ ٘حٛی اص تٕبٔی اثقبد ا

 ٝٔتحَٛ ثٙیبدیٗ ٚ ثش٘بٔٝ دسػی ّٔی ػٙذ سیضی دسػی ثشاػبع تذٚیٗ اػتشاتظی ٚ ثش٘ب 

 تٛػظ وبسؿٙبػبٖ آٔٛصؽ دثیشاٖ  بی دسع ٚ ٘ؾبست ثش عشح دسعٞ ٔـبٞذٜ ٔؼتٕش والع 

 ٕٝٞ ٞب ی والع ثىبسٌیشی تیٓ آٔٛصؿی ؿبُٔ ٔقّٓ، پـتیجبٖ ٚ ٘بؽش آٔٛصؿی دس 

 ٞبی ٌشٚٞی ٚ تمٛیت خاللیت ٚ ٘ٛآٚسی  ی ٔـبسوت ٚ ٕٞىبسی دس فقبِیت سٚحیٝ پشٚسؽ

 ٞبی فّٕی، پظٚٞـی ٚ تحمیمی ٞب، تٟیٝ ٔمبالت، فقبِیت ػبصٜ دس ػبخت دػت

 ٝٞبی آصٔبیـٍبٞی دس ٞش ٌشٜٚ ی ٌضاسؽ اص فقبِیت تٟی 

 ٘ٚسؽ شٞب ٚ پ ٚٞؾ ثٝ ٔٙؾٛس وبسثشدی ؿذٖ آٔٛختٝٞبی آٔٛصؽ ٚ پظ بٕٔٝٞؼٛ ٕ٘ٛدٖ ثش

 آٔٛصاٖ سٚحیٝ اثتىبس ٚ خاللیت دا٘ؾ

 ٞبی تشثیتی ٚ  تشثیتی ٚ تٛػقٝ خٙجٝ -دسػی ثش ٔجٙبی سٚیىشد فشٍٞٙی یٞب ثبصٍ٘شی فقبِیت

 اخاللی دس خٟت فشًٞٙ ّٔی

 پزیشی خٛد اسصیبثی، پبػخٍٛیی ٚ ٔـبسوت 

 ٗتخللی ٞبی وبسٌشٜٚ دس دسع ٞش دس ؿذٜ اسائٝ تىٕیّی ٔحتٛای تذٚی 

 ٞش ٚتحّیُ ٔـبٞذٜ ٚ ٌشٜٚ ػش ٘ؾش ثٝ تٛخٝ ثب والع ٞش آٔٛصؿی ٞبی فقبِیت ثشسػی 

 آٔٛصؽ تیٓ تٛػظ والع

 ٗٔشتجظ وبسٞبی وتبة ٚثشسػی تخللی دسٚع دس ٘یبص ٔٛسد تىٕیّی تٕشیٙبت تذٚی 
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 ٚاسائٝ آٔٛصاٖ دا٘ؾ وّیٝ ٚضقیت ٚثشسػی پبیٝ ٞش دثیشاٖ تخللی ؿٛسای ثشٌضاسی 

 ٔبٜ ٞش دس آٔٛصاٖ دا٘ؾ آٔٛصؿی ویفیت ثٟجٛد خٟت ساٞىبسٞب

 ُٔٚضقیت ثشسػی ثشای آٔٛصؽ تیٓ ثب تخللی خّؼبت ٚتـىیُ دثیشاٖ ٘ضدیه تقب 

 آٔٛصاٖ دا٘ؾ فشد ثٝ فشد آٔٛصؿی

 ٝایٗ. ٌشدد ٔی اخشا ٚ تذٚیٗ ٔشوض، آٔٛصؿی ؿٛسای ٘ؾش تحت آٔٛصؿی ٞبی فقبِیت وّی 

 ، آٔٛصؿی ٞبی ػشٌشٜٚ ٚ آٔٛصؽ ػشپشػت ، آٔٛصؽ ٔقبٖٚ ، ٔذیش اص ٔتـىُ ؿٛسا

 .ثبؿذ ٔی

 ٕ٘بیـٍبٜ ثشٌضاسی ، پظٚٞـی فّٕی، ٔؼبثمبت ٚػبیش خٛاسصٔی فّٕی خـٙٛاسٜ دس ؿشوت 

 ...ٚ ٔـبغُ ٞفتٝ ٕ٘بیـٍبٜ ، پظٚٞـی دػتبٚسدٞبی ٕ٘بیـٍبٜ خّٕٝ اص ٌٛ٘بٌٖٛ داخّی

 آٔٛصاٖ دا٘ؾ پتب٘ؼیُ ثٝ تٛخٝ ثب فّٕی ٔؼبثمبت دس ؿشوت آٔبدٌی ٞبی والع ثشٌضاسی 

 فاللٕٙذ

خّؼبت ساٞىبسٞبیی اص خّٕٝ تـىیُ  ػبَ خبسیٔبٜ  خشداداص فّٕیبتی ؿذٖ ثش٘بٔٝ ٔٙؾٛس ثٝ

تشتیت دادٜ ٞبی دسػی  ٚ ثٝ تفىیه دس وّیٝ سؿتٝ ػیبػتٍزاسی ثٝ عٛس فٕٛٔیآٔٛصؿی ٚ 

ا٘ذیـی،  خّؼبت ٞٓ ٔذاْٚ ٞذف اص تـىیُؿذٜ اػت. پیٍیشی  بالییٚ ویفیت ث ثب لٛتوٝ  ٜؿذ

ٝ ٚ خّت ٔـبسوت ٞبی والٖ ٔذسػ٘یشٚٞب ٘ؼجت ثٝ ػیبػت ثش٘بٔٝ، تٛخیٝسػب٘ی ٚ تحّیُ  اعالؿ

 ای ٚ پیٍیشی دلیك ٚؽبیف ٔحِٛٝ ٚ ٔلٛثبت خّؼبت ثٛدٜ اػت.  ٞبی ٔذسػٝ ٘یشٚٞب دس فقبِیت

 ِّبی ظبل تحصیلی ثرًبه 

 ّبی تؽریحی اجرای آزهَى (1

ٔبٜ ٚ  ْ دس آثبٖسیضی ٚ ٕٞبٍٞٙی لجّی أتحب٘بت ٔیب٘تش ثب ثش٘بٔٝ دس ایٗ ٚاحذ آٔٛصؿی

ٌشدد.  ٔی اسٔبٜ ٚ خشدادٔبٜ ػبَ تحلیّی ثشٌض ٔبٜ ٚ أتحب٘بت تشْ اَٚ ٚ دْٚ دس دی اسدیجٟـت

 ٌیشد.  آٔٛصاٖ لشاس ٔی ثٙذی لجُ اص أتحب٘بت دس اختیبس دا٘ؾ ی أتحب٘بت ٚ ثٛدخٝ ثش٘بٔٝ

 ّبی کالظی ّب ٍ پرظػ آزهًَک (2
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آٔٛصاٖ  دا٘ؾتٛػظ  ٞب آٖٚ ٘تبیح  شددٌ  ثشٌضاس ٔیٞب  یشاٖ دس والعتٛػظ خٛد دث ٞب پشػؾایٗ 

 .ٔحتشْ خٛاٞذ سػیذ اعالؿ اِٚیبء ٚ ٔـبٚسیٗ ثٝ

  هطبلؼبتی  کبرگرٍُ (3

آٔٛصاٖ دس  آٔٛصاٖ ٚ اسائٝ ٔؼبئُ ثیـتش ثٝ دا٘ؾ تٕشیٗ دا٘ؾ ثٝ ٔٙؾٛس تمٛیت سٚؿٟبی حُ

دس لبِت وبسٌشٜٚ ٔغبِقبتی ثب تٛخٝ ثٝ فّٕىشد  ٕٔبسػت ٞبی دسٚع اختلبكی، والع

 ٌشدد. آٔٛصاٖ ٚ كالحذیذ ٔـبٚس تقییٗ ٔی دا٘ؾ

 ثرگساری اردٍّب ٍ ظویٌبرّبی ػلوی  (4

ثخـی ثٝ اٞذاف آٔٛصؿی ایٗ ٔدٕٛفٝ دس ٘ؾش داسد اسدٚٞب ٚ ػٕیٙبسٞبی  دس  ساػتبی ویفیت

 ٕ٘بیذ.فّٕی ٔختّف ثب ٔٛضٛفبت ٔشتجظ ثب دسٚع ٞش سؿتٝ ثشٌضاس 

 ّب ٍ هعبثمبت ػلوی  ؼرکت در جؽٌَارُ (5

 ّبی ػلوی ّب ٍ فؼبلیت ثرگساری کبرظَق    (6

وبسػٛق یه دٚسٜ وٛتبٜ ٔذت آٔٛصؿی)٘یٓ سٚصٜ یب یه سٚصٜ( دس یه ٔٛضٛؿ خبف       

ٞبی دسع سایح ٘ذاسد ٚ ػقی ثش ایٗ  ٞبی آٔٛصؿی ؿجبٞتی ثٝ والع اػت. فضبی ایٗ دٚسٜ

 آٔٛصاٖ ا٘تمبَ دادٜ ؿٛد .  اػت ٔجبحث فّٕی ثب عشاحی ثبصی، ٔؼبثمٝ، ٌفتٍٛ ٚ ... ثٝ دا٘ؾ

ی صیبدی ثتٛا٘ٙذ دس ٔذتی وٛتبٜ اص أىب٘بت آٔٛصؿی دس ػغح  فذٜ ؿٛد وٝ وبسػٛق ػجت ٔی

آٔٛصاٖ ٚ تمٛیت وبس ٌشٚٞی  ثبال ثٟشٜ ثجش٘ذ. ٕٞچٙیٗ ٔٛخت افضایؾ استجبط فّٕی ثیٗ دا٘ؾ

 ٌشدد. ٔی

ٞبی خبٔـ،   اص ٕ٘شات ٔؼتٕش، آصٖٔٛ ٔیبٍ٘یٙی ،آٔٛصاٖ ٕ٘شات پبیب٘ی دا٘ؾ لبثُ روش اػت وٝ* 

ٞبی  ٕش، اسصیبثی دثیش اص وّیٝ فقبِیتثبؿذ. ٕ٘شات ٔؼت ٞش تشْ ٔیٖ پبیبوتجی دس  ٕ٘شٜٚ 

بٞی، ا٘دبْ تىبِیف، ا٘دبْ وتجی، پشػؾ ؿف أتحب٘بتص دسع افٓ ا آٔٛص دس والعِ دا٘ؾ

 ثبؿذ. قبَ دس والع ٚ وبسٌشٚٞی ٚ ... ٔیٞبی فّٕی ٚ ٔـبسوت ف فقبِیت
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آهَزضیاجرايی هعرفی كادر   

وٙذ ثؼتش  ٌیشی اص دثیشاٖ ٚ وبدس آٔٛصؿی ٔتخلق ٚ ٔدشة تالؽ ٔی ٚاحذ آٔٛصؽ ثب ثٟشٜ

فشاٞٓ ٕ٘بیذ. ایٗ فشایٙذ ثشای دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔٙبػت خٟت ٞذایت ٚ پظٚٞؾ ٚ ٘ٛآٚسی سا 

آٔٛصاٖ دس وٙبس ٚاحذ  صٔب٘ی ثٝ ٘تیدٝ خٛاٞذ سػیذ وٝ اِٚیبء ٌشأی ٍٕٞبْ ٚ حبٔی دا٘ؾ

 آٔٛصؿی لشاس ٌیش٘ذ.

 2ّبی کبدرآهَزؼی هرکس فرزاًگبى  ظرگرٍُ

 

 درضًبم  ّبی آهَزؼی ًبم ظرگرٍُ یفرد

 سیبضی لیذیخب٘ٓ  ۱

 فیضیه ٘قیٓ پٛسخب٘ٓ  ۲

 ؿیٕی خب٘ٓ أیٙی ۳

 صیؼت خب٘ٓ ٌّؼتب٘ی ۴

 ادثیبت خٛاٖ ٌشٜٚخب٘ٓ  ۵

 پیبْ ٞبی آػٕبٖ خب٘ٓ ٔٛر٘ی ۶

 لشآٖ فشٞیخب٘ٓ  ۷

 فشثی خب٘ٓ تفشؿی ۸

 صثبٖ خب٘ٓ ٔحٕذصادٜ ۹

 ٔغبِقبت خب٘ٓ ٔضیٙب٘ی ۱۱

 فٙبٚسی ٘ذافخب٘ٓ  ۱۱

 ٞٙش ٟٔشآٚساٖخب٘ٓ  ۱۲

 ثذ٘ی تشثیت ثبثتیخب٘ٓ  ۱۳

 وبٔپیٛتش خب٘ٓ دیذاسی ۱۴
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 آهَزاى ظبػت ٍرٍد ٍ خرٍج داًػ

صجح 7:15ایبم ّفتِ  ظبػت ٍرٍد  

ثؼذ از ظْر 14:30ایبم ّفتِ  ظبػت خرٍج  

 

 

 ّبی آهَزؼی هرکس ظبػت 

 

 ؼٌجِ تب چْبر ؼٌجِ

 زًگ

 پٌجن
 ًوبز

  زًگ

 چْبرم
 ًْبر 

 زًگ

 ظَم

 تفریح

 دٍم

 زًگ

 دٍم

 تفریح

لاٍ  

 زًگ

 اٍل

 ۲۱ۺ۱۳

 اِی

 ۳۱ۺ۱۴

۱۳:۱۱ 

 اِی

 ۲۱ۺ۱۳

 ۵۱ۺ۱۱

 اِی

 ۱۱ۺ۱۳

 ۳۱ۺ۱۱

 اِی

 ۵۱ۺ۱۱

 ۲۱ۺ۱۱

 اِی

 ۳۱ۺ۱۱

 ۱۵ۺ۱۱

 اِی

 ۲۱ۺ۱۱

 ۵۵ۺ۸

 اِی

 ۱۵ۺ۱۱

 ۴۱ۺ۸

 اِی

 ۵۵ۺ۸

 ۳۱ۺ۷

 اِی

 ۴۱ۺ۸
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 ّب آزهَىتبریخ ثرگساری 

 ترم اهتحبًبت هیبى

 ّبی هیبى ًَثت اٍل . ثرًبهِ آزهَى1                   
 درض تبریخ رٍز

 زثبى اًگلیعی 20/8/98 دٍؼٌجِ

 ادثیبت 21/8/98 ظِ ؼٌجِ

 هطبلؼبت اجتوبػی 22/8/98 چْبرؼٌجِ

25/8/98 ؼٌجِ  فیسیک 

26/8/98 یکؽٌجِ  اهال 

27/8/98 دٍؼٌجِ  زیعت 

28/8/98 ظِ ؼٌجِ  ػرثی 

29/8/98 چْبرؼٌجِ  پیبم ّبی آظوبى 

2/9/98 ؼٌجِ  ریبضی 

3/9/98 یکؽٌجِ  ؼیوی 

 ًَثت دٍم ّبی هیبى .ثرًبهِ آزهَى2                
 درض تبریخ رٍز

 ریبضی 23/1/99 ؼٌجِ

 زیعت 25/1/99 دٍؼٌجِ

 ؼیوی 26/1/99 ؼٌجِ ظِ

 فیسیک 30/1/99 ؼٌجِ

 اجتوبػیهطبلؼبت  1/2/99 دٍؼٌجِ

 ػرثی 2/2/99 ؼٌجِ ظِ

آهَزاى           ترم دٍ ّفتِ لجل از ثرگساری اهتحبًبت ٍآزهَى ّب در اختیبر داًػ ّب ٍ هیبى ثٌذی آزهَى هٌبثغ ٍ ثَدجِ

اردیجْؽت  دٍمترم دٍم در ّفتِ  آررهبُ ٍ کبرًبهِ هیبى ظَمترم اٍل در ّفتِ  لرار خَاّذ گرفت.کبرًبهِ هیبى

 گردد. رظبًی ٍ ثرگسار هی گردد.جلعبت هاللبت ثب دثیراى پط از ارائِ کبرًبهِ اطالع هبُ ارائِ هی
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 ثرًبهِ زهبًجٌذی هعبثمبت

 

 زهبى پبیِ ػٌَاى هعبثمِ ردیف

 از آباى تا اسفٌذ ٍّطتن ّفتن هاراتَى فيسيک )داخلی( ۱

 از آباى تا اسفٌذ ّفتن هاراتَى زيست )داخلی( ۲

 از آباى تا اسفٌذ ٍّطتن ّفتن هاراتَى ادبيات )داخلی( ۳

 از آباى تا اسفٌذ ّفتن )جْاًی(IYNT ضيوی ۴
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 ٍاحذ پصٍّػ

 چیض دس خؼتٗ آ٘ی، آ٘ی.ٚ ٞش

 لبٔت ثبؽ. دس ِجبع پٛؿب٘ذٖ ثٝ اٞذافت ساػت پغ ٘یه ثیب٘ذیؾ ٚ 

 داًػ آهَزاى ػسیس

ثب یبسی ٚاِذیٗ فضیضتبٖ، تلٕیٓ داسیٓ دس ایٗ ػبَ  ، ٔب ٚ ؿٕبایٙه ثب تٛوُ ثٝ خذاٚ٘ذ ٔتقبَ 

 ثٝ یبدٔب٘ذ٘ی سا سلٓ ثض٘یٓ. یبد ثٍیشیٓ، یبد ثذٞیٓ، ؿبد ثبؿیٓ ٚ ِزت ثجشیٓ. سٚصٞبیتحلیّی 

 ٍالذیي گراهی

ٚٞؾ تٟشاٖ دس ٘ؾش داسد ثب اػتفبدٜ اص وبدس پظ ۲ٚاحذ پظٚٞؾ دثیشػتبٖ دٚسٜ اَٚ فشصاٍ٘بٖ  

ی آ٘بٖ، ثب ٞذف ثٟجٛد ٞبی ٔٛسد فاللٝسؿتٝ بٛصاٖ ثآٔ ا٘ؾٔدشة ثٝ آٔٛصؽ ٚ آؿٙبیی د

پشٚسؽ خاللیت ٚ ؿىٛفبیی اػتقذادٞبی ثبِمٜٛ ٚ وـف ٚ  اختٕبفی، -ٞبی فشدی  ٟٔبست

یبثی ثٝ آ٘چٝ خٛاػت ٔب ٚ ؿٕبػت ٘یبصٔٙذ ثشای دػتاص ایٙشٚ یبدٌیشی سٚ٘ذ پظٚٞـی ثپشداصد. 

 .ٞؼتیٓب ثضسٌٛاساٖ ٕٞىبسی، افتٕبد، پیٍیشی ٚ تقبُٔ اسصؿٕٙذ ؿٕ

 ٔی پشداصیٓ.ٞب دس ٚاحذ پظٚٞؾ  عٛس اخٕبِی ثٝ ٔقشفی اٞٓ ثش٘بٔٝ دس ادأٝ ثٝ

 ّفتِ پصٍّػدر  ظویٌبر ػلَمثرگساری 

ٛصاٖ ٔػٕیٙبس فّْٛ ثشای دا٘ؾ آ ٞفتٝ پظٚٞؾ ٌشأی داؿت دس آرسٔبٜ ثٝ ٔٙبػجتٕٞٝ ػبِٝ 

پضؿىی، ٞٙشی ٚ ....( فقبِیت )ٞبی ٔختّف صٔیٙٝ دسوٝ  یاػبتیذثش٘بٔٝ ثشٌضاس ٔیٍشدد.دس ایٗ 

 وٙٙذ. ی تدشثیبت خٛد ثب داؿٗ آٔٛصاٖ ٌفتٍٛ ٔی داس٘ذ حضٛس یبفتٝ ٚ دسثبسٜ

 یپصٍّؽّبی  ًوبیؽگبُ دظتبٍرد

ؿقبس أؼبَ ٔب ثشای  ؿٛد. ٔیثشٌضاس  آٔٛصیدا٘ؾ پظٚٞـی دػتبٚسدٞبی ٕ٘بیـٍبٜ اػفٙذٔبٜ  

ٞبی  آٔٛصاٖ ضٕٗ اسائٝ پشٚطٜ دا٘ؾ خٛاٞذ ثٛد. "اْ ٌشفتٝ ٘چٝ سا یبدوٙٓ آ ٔٗ اسائٝ ٔی"ٕ٘بیـٍبٜ 

ٔختّف   سؿتٝ ٞبیتحمیمبتی ٚ فّٕی خٛد دس ایٗ ٕ٘بیـٍبٜ، ثب دػتبٚسدٞبی دیٍش دٚػتب٘ـبٖ دس 
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ٞب ٚ ٔؼبثمبت ٚ ثشٌضیذٌبٖ ثٝ خـٙٛاسٜ ؿذٜتیٓ داٚسی ثشسػی پشٚطٜ ٞب تٛػظ  ؿٛ٘ذ.  آؿٙب ٔی

 بثٙذ.ی ای ساٜ ٔیفشا ٔذسػٝ

ٞبی دا٘ؾ آٔٛصاٖ تبویذ ٔب ثش یبدٌیشی تفىش ٚ  ی لبثُ تٛخٝ دس اخشای ٕ٘بیـٍبٜ ٚ پشٚطٜ ٘ىتٝ

ٟٔبست دس دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔی ثبؿذ وٝ آٟ٘ب سا دس لجبَ ٘تیدٝ ٌیشی ٚ اسائٝ ثش اػبع تفىش ٔؼئَٛ 

 وٙذ. ٔی

 الوللی ّبی هلی ٍ ثیي ؼرکت در هعبثمبت ٍ جؽٌَارُ  

سصٔی ٘ٛخٛاٖ خٛا، ٔؼبثمبت پظٚٞـؼشای ٔٙغمٝٔب٘ٙذ  ای ٔذسػٝ ثخؾ ؿبُٔ ٔؼبثمبت ثشٖٚایٗ  

افشادی وٝ افالْ ٚ  ثٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ وٙٙذٜ ٞبی ثشٌضاسٟ٘بد سػب٘ی اعالؿ ثقذ اص ثبؿذ وٝ ٔی ...ٚ

دس ٔؼبثمبت ثبؿٙذ ثجت ٘بْ ؿذٜ ٚ فشآیٙذ آٔبدٜ ػبصی آٟ٘ب ثشای ؿشوت دس شوت ثٝ ؿ فاللٕٙذ

 ا٘دبْ ٔی ٌیشد.ایٗ ثش٘بٔٝ ٞب اص عشف ٔذسػٝ 

 اردٍّبی پصٍّؽیثرگساری 

ٙذی پظٚٞـی ثب تٛخٝ ثٝ صٔب٘ج  - ٞبی ٔتٙٛؿ فّٕیسكذٞب ٚ ثبصدیذ ؿبُٔاسدٚٞبی پظٚٞـی 

 ٞبی پظٚٞـی ثشٌضاس خٛاٞذ ؿذ.ٚ فشاخٛس والع اخشایی تمٛیٓ

 لیعت ػٌبٍیي پیؽٌْبدی پصٍّػ

 پبیِ رؼتِ پصٍّؽی ردیف

  8ٍ9 ٍ ثیَتکٌَلَصي سيست ضٌبسيآسهبيطگبُ  4

 8ٍ9 ضیويآسهبيطگبُ  1

 8ٍ9 آسهبيطگبُ فیشيك 3

 8ٍ9 ٌّز ٍ هسبلِ 1

 8ٍ9 چزاغ رٍضي 5

 8ٍ9 ضجکِ ّبي هٌسجن 6

ّب ٍ رًگْبي داًب ضکل 7  8 

 8 ثزًبهِ ًَيسي رثبتیككبرگبُ  8

 9 تئبتز 9
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 پصٍّػ پبیِ ّفتن:

ٚ اص ایٗ سٚ ٘یبص اػت وٝ  فّٕی لشاس داس٘ذ دا٘ؾ آٔٛصاٖ پبیٝ ٞفتٓ دس اثتذای ٔؼیش پظٚٞؾ ٞبی

آٔٛصاٖ ثب اكَٛ ٚ ٔجب٘ی پظٚٞؾ ٚ فشآیٙذ ٔغبِقبت فّٕی آؿٙب ؿٛ٘ذ. اص ایٗ سٚ وبسٌبٜ  ایٗ دا٘ؾ

آٔٛصاٖ ٔتٕشوض  پظٚٞؾ پبیٝ ٞفتٓ سٚی ٟٔبستٟبی فٕٛٔی، تفىش پظٚٞـی ٚ خؼتدٌٛشی دا٘ؾ

 ثبؿذ. ٔی
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 هؼرفی رؼتِ ّبی پصٍّؽی

 ٍ ثیَتکٌَلَشیزیعت ؼٌبظی آزهبیؽگبُ  -1

ٚ تحمیمبتی اػت. آٔبدٜ وشدٖ یه ٔمبِٝ ی فّٕی  ٔغبِقبتیدس سؿتٝ ٞبی فّْٛ پبیٝ ٞذف وبس 

 ٕٞشاٜ ثب آصٔبیؾ، ػبخت، تحّیُ آٔبسی ٚ .....

ٞبی ٔجتٙی ثش فّْٛ پبیٝ ٔٛسد فاللٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ اػت وٝ دس آٖ صیؼت ؿٙبػی یىی اص سؿتٝ

ا وشدٖ یه سٚؽ خذیذ، ثٟیٙٝ ػبصی یه تشویت خذیذ ٚ یب ثشسػی ذدا٘ؾ آٔٛصاٖ ثٝ د٘جبَ پی

  .ت ٔٛاد یب ؿشایغی فبْ ثش ٔٛضٛفی خبف ٔی ثبؿٙذتبثیشا
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دس وٙبس ٍ٘بٜ فّْٛ پبیٝ ای ثٝ ٔٛضٛؿ صیؼت ؿٙبػی، تقٕیك دا٘ؾ صیؼت ثب ٔغشح وشدٖ 

ٔٙؾٛس  ٔٛضٛؿ ٔٛضٛفبت وبسثشدی، فاللٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ سا ٞذفٕٙذتش خٛاٞذ وشد ٚ ثٝ ٕٞیٗ 

 ثیٛتىِٙٛٛطی دس وٙبس صیؼت ؿٙبػی لشاس ٌشفتٝ اػت.

ٞبی ص٘ذٜ یب  ؿٛد وٝ ػبٔب٘ٝ ای اص فٙبٚسیٟب اعالق ٔی ثیٛتىِٙٛٛطی ثٝ عٛس وّی ثٝ ٔدٕٛفٝ

ٞب سا ثٝ  ثیِٛٛطیىی ٌیبٜ، حیٛاٖ، ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ یب تشویجبت ٔخلٛف ٔـتك ؿذٜ اص ایٗ ػبٔب٘ٝ

ِٛطی پیـشفت ٘ٛؽٟٛس ٚ ٌیشد. ٞش چٙذ ثیٛتىٙٛ كٙقتی ثىبس ٔیٔٙؾٛس تِٛیذ وبالٞب ٚ خذٔبت 

اػت وٝ ثیٗ  ٞب دس عی ثیؾ اص كذ ػبَ ٘ـبٖ دادٜ ٚ ٔغبِقبت ٔیىشٚثیِٛٛطیؼت خذیذی ٘یؼت

تٛا٘ذ ٔفیذ ٚ ٔضش  ا٘ؼبٖ ٚ ٔیىشٚثٟب استجبط حیبتی ثؼیبس ٘ضدیىی ٚخٛد داسد وٝ ایٗ استجبط ٔی

تٛػقٝ ٚ ثٟجٛد ٔٙبثـ غزایی ا٘ؼبٖ دػتبٚسد خذیذی اػت وٝ ثبؿذ، أب اػتفبدٜ اص ایٗ فّٓ ثشای 

 .ا٘ذ ثٝ تبصٌی عشح ؿذٜ ٚ دا٘ـٕٙذاٖ دس سلبثتی ثب یىذیٍش دس ایٗ فشكٝ ٌبْ ٌزاؿتٝ
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 ؼیویآزهبیؽگبُ  -2

 ٞبی سؿتٝ ی فّْٛ پبیٝ اػت عشفذاساٖ صیبدی داسد.ؿیٕی ٞٓ یىی اص سؿتٝ

ٚ ا٘تخبة ٔٛضٛؿ ثٝ  خؼتدٛٞبی تحمیك، دس والع ٞبی پظٚٞـی فّْٛ پبیٝ اثتذا سٚؽ 

ؿٛد. ػپغ ثش اػبع فاللٝ ٚ سإٞٙبیی دثیش ٔشثٛعٝ ٔٛضٛفی آٔٛصؽ دادٜ ٔیآٔٛصاٖ  دا٘ؾ

آٔٛصاٖ ثب ثٝ وبس ٌیشی سٚؽ ٔٙبػت ٔب٘ٙذ آصٔبیؾ ٚ ؿٛد. ثقذ دا٘ؾثشای تحمیك ا٘تخبة ٔی

ٟ٘بیت ثب اػتفبدٜ اص ٘تبیح وٙٙذ . دس آٚسی اعالفبت ثشای یبفتٗ ثٟتشیٗ خٛاة تالؽ ٔیخٕـ

پظٚٞـی  –ٔؼتٙذات یبدٌیشی دا٘ؾ آٔٛصاٖ تٟیٝ ٚ دس ٕ٘بیـٍبٜ فّٕی ٞب ٚ یبفتٝ ٞب آصٔبیؾ

 ٔذسػٝ اسائٝ ٔی ؿٛد.
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 فیسیک آزهبیؽگبُ -3

د٘یبی اعشاف ٔب اص ٔبدٜ ٚ اص آ٘دب وٝ  یف ٔی وٙذسا تٛك د٘یبی اعشاف ٚ ص٘ذٌی ٔبفیضیه، 

فّٕی وٝ دس استجبط ثب ٔبدٜ ثبؿذ، ثب فیضیه ٘یض ٔشتجظ خٛاٞذ ثٛد. ، پغ ٞش تـىیُ ؿذٜ اػت

فّٛٔی ٘ؾیشۺ ؿیٕی ، صیؼت ؿٙبػی ، صٔیٗ ؿٙبػی ، پضؿىی ، د٘ذا٘پضؿىی ، داسٚػبصی ، 

دأپضؿىی ، فیضیِٛٛطی ، سادیِٛٛطی ، ٟٔٙذػی ٔىب٘یه ، ثشق ، اِىتشٚ٘یه ، ٟٔٙذػی ٔقذٖ ، 

 . ... ٔقٕبسی ، وـبٚسصی ٚ

كٙقت ، ٔقذٖ ، دسیب٘ٛسدی ، ٞٛا٘ٛسدی ٚ... ٘یضوبسثشد فشاٚاٖ داسد. ایٙىٝ اثضاس وبس فیضیه دس

ٞش ؿغّی ٚ ٞش فّٕی ٔجتٙی ثشاػتفبدٜ اصلٛا٘یٗ ٚ ٔٛاد فیضیىی اػت، ٘مؾ اػبػی فیضیه 

دسػبیش فّْٛ ٚ سؿتٝ ٞب سا ٕ٘بیبٖ ٔی وٙذ. فالٜٚ ثشآٖ اػتفبدٜ سٚصافضٖٚ اص اؿقٝ ِیضس دس 

ِٛطی ، خٛؿىبسی كٙقتی ٚ... ٘پضؿىی، سادیٌٛشافی ثب اؿقٝ ایىغ دس سادیٛخشاحی ٞب ٚ د٘ذا

دس آصٔبیـٍبٜ فیضیه  .ٞبیی اص وبسثشدٞبی ثیـٕبس فیضیه دس فّْٛ دیٍشٔی ثبؿٙذ ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞبی خذیذ  ؿٛ٘ذ ٚ اص ایٗ لٛا٘یٗ ثشای خّك ایذٜ آٔٛصاٖ ثب ٔفبٞیٓ ٚ لٛا٘یٗ فیضیه آؿٙب ٔی دا٘ؾ

 وٙٙذ. اػتفبدٜ ٔی
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 ٌّر ٍ هعبلِ کبرگبُ -4

 خٙجٝ تشیٗ اكّی فٙٛاٖ ثٝ چٙذٌب٘ٝ ٞبی ٞٛؽ تئٛسی ؿذٖ ٔغشح اص لجُ ٔٙغمی-سیبضی ٞٛؽ

 ٞٛؽ ٌیشی ا٘ذاصٜ ثٙبی ػًٙ سا ٞٛؽ ایٗ ثؼیبسی ٚ ؿذ ٔی ؿٙبختٝ "خبْ ٞٛؽ" حتی یب ٞٛؽ

ؿٛد وٝ  ای اص ا٘ٛاؿ ٞٛؽ ا٘ؼبٖ تّمی ٔیٝ خٙج تٟٙب سیبضی ٞٛؽ أشٚصٜ أب. دا٘ؼتٙذ ٔی ا٘ؼبٖ

 ٞبی ٞٛؽ داسد. ٔٛلقیتی ثشاثش ثب ػبیش ِٔٛفٝ

 تٛا٘بیی ثٝ ٞٛؽ ایٗ. اػت ؿذٜ ؿٙبختٝ دیٍشی ٞٛؽ ٘ٛؿ ٞش اص ثیؾ سیبضی-ٔٙغمی ٞٛؽ

ٌشدد. ایٗ ٞٛؽ اغّت ثٝ تٛا٘بیی والٔی ٚاثؼتٍی غمی ٚ حُ ٔؼئّٝ ثش ٔیٔٙ تفىش دس ٔب رٞٙی

٘ؾٓ ٔٙغمی ٔٛخٛد ثیٗ اخضای  ٘ذاسد یقٙی ٕٔىٗ اػت ثب یه فشایٙذ رٞٙی دلیك ٚ اِجتٝ ػشیـ،

یه ٔؼئّٝ سا وـف وٙیٓ ٚ لجُ اص ایٙىٝ ثخٛاٞیٓ ٔشاحُ پشداصؽ رٞٙی خٛد سا تٛضیح دٞیٓ، 

  ٔؼئّٝ سا حُ وشدٜ ثبؿیٓ.

 ٞبی ایٗ ٞٛؽۺ ٚیظٌی 

 .ٞؼتٙذ خٟبٖ دس تشتیت ٚ ٘ؾٓ د٘جبَ ثٝ اػتذالَ خغیۺ

 .ٙٙذو ٔی تدضیٝ آٖ دٞٙذٜ تـىیُ اخضای ثٝ سا وُ اػتذالَ فیٙیۺ

 وٙٙذ. اػتفبدٜ ٔی ٞب ایذٜ تٛضیح ثشای ٕ٘بدٞب اص اػتذالَ ا٘تضافیۺ

 .ٞؼتٙذ ٔقَّٛ ٚ فّت وشدٖ پیذا د٘جبَ ثٝ ۺفّّی ساثغٝ

 .داس٘ذ دلیك ٔؼئّٝ حُ فّٕیبت ٚ پیچیذٜ ٞبی اٍِٛسیتٓ فّٕیبت پیچیذٜۺ
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ٔٙغمی  ٞبی وبسٌبٞی ، ٟٔبستٟبی تفىش سیبضی ٚ دس وبسٌبٜ ٞٙش ٚ ٔؼبِٝ ثش اػبع عشح دسع

ٞبی ٔٙبػت دس  آٔٛصاٖ دس ساػتبی ثشسػی ٚ ؿٙبخت ٔؼبِٝ ٚ حُ ٔؼبِٝ ٚ پیـٟٙبد ساٜ حُ دا٘ؾ

 ؿٛد. ٞبی ٔختّف ثىبس ٌشفتٝ ٔی صٔیٙٝ

ٞبی  ٘تیدٝۺ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔذَ ٞبی فىشی كحیح دس ٔٛاخٝ ثب ٔؼبِٝ ٚ حُ ٔؼبِٝ دس حٛصٜ

 ثیٙٙذ. ٔختّف سا تدشثٝ وشدٜ ٚ آٔٛصؽ ٔی
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 ( تفکر خالقرٍؼي ) کبرگبُ چراؽ  -5

خاللیت یقٙی استجبط دادٖ چیضٞبی ٔختّف ثٝ ٕٞذیٍش. ٚلتی ؿٕب اص افشاد خالق ٔی پشػیذ وٝ 

چغٛس وبسی سا ا٘دبْ دادٜ ا٘ذ، آٟ٘ب وٕی احؼبع ٌٙبٜ ٔی وٙٙذ صیشا آٟ٘ب ٚالقب وبسی ا٘دبْ ٘ذادٜ 

داؿتٝ ا٘ذ وٝ تدبسثـبٖ سا ثٝ  تٛا٘بیی ایٗ سا. آٟ٘ب وٝ ثمیٝ ٕ٘ی ثیٙٙذ ا٘ذ، فمظ چیضی سا دیذٜ ا٘ذ

ایٗ وبس  تٛا٘ؼتٝ ا٘ذدِیُ ایٙىٝ آٟ٘ب  تٟٙب ٚتِٛیذ وٙٙذ استجبط دادٜ ٚ چیضٞبی خذیذی سا  یىذیٍش

سا ا٘دبْ ثذٞٙذ ایٗ ثٛدٜ وٝ آٟ٘ب تدشثٝ ثیـتشی داؿتٝ ا٘ذ یب ثیؾ اص ثبلی ٔشدْ دسٔٛسد 

اػت  یه ٟٔبست ضشٚسیخالق  وٝ تفىش دا٘ؼتٗ ایٗ ٔغّتثب  .خٛد فىش وشدٜ ا٘ذ ٞبی تدشثٝ

ثبیذ ثتٛا٘یٓ اٍِٛٞب ٚ سٚؽ ٞبی تفىشی ػٙتی سا ٔب آ٘شا پشٚسؽ دٞیٓ.  پغ ٘یبص اػت وٝ

ثـىٙیٓ تب ثتٛا٘یٓ تفىش ثٝ ؿیٜٛ ای خاللب٘ٝ سا آغبص وٙیٓ. ؿیٜٛ ای وٝ ثٝ ؿٕب وٕه خٛاٞذ وشد 

ایٗ سٚؽ ثبفث صٚد ؿشٚؿ وشدٖ  .سٚیىشد خذیذی ثشای یه ؿشایظ یب ٔؼئّٝ خبف خّك وٙیذ

ٔی ؿٛد تدشثٝ ثیـتشی وؼت وٙیذ، چشا وٝ ثب ثضسي ؿذٖ اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔختّفِ ثؼیبسی 

 .خٛاٞیذ آٔٛخت

ٞبی ٔختّف فّٕی ٚ وبسٌبٞی  دس وبسٌبٜ چشاك سٚؿٗ تالؽ ثش ایٗ اػت ثب سٚؽ

ٞبی  ٞبی ٔختّف دس صٔیٙٝ ٞبی تفىش خالق آؿٙب ؿٛ٘ذ ٚ ثٝ خّك ایذٜ ثب ٔذَآٔٛصإ٘بٖ  دا٘ؾ

 ختّف فّٕی، اختٕبفی، ٞٙشی ٚ ... ثپشداص٘ذ.ٔ

 

  



 

25 
 

 (ایٌفَگرافیک ّبی داًب ) ّب ٍ رًگ ؼکل -6

( ثٝ ٔقٙبی اعالفبت ٚ Information( ، تشویت دٚ وّٕٝ ایٙفٛ )Infographicایٙفٌٛشافیه )

 ٞشٌٛ٘ٝ یب ٚ آٔبس اعالفبت، آٖ دس وٝ ؿٛد ٔی ٌفتٝ تلٛیشی ثٝ ٚ ( اػتGraphicٌشافیه )

 تلبٚیش ٚ ٞب آیىٖٛ ػبیش ٚ چبست ٌشافیىی، ٕ٘ٛداسٞبی اص اػتفبدٜ ثب ٚ تلٛیش لبِت دس دا٘ـی

ٝ اعالفبت اسائ ٕ٘ٛدٖ خزاة یب ٚ پیچیذٜ اعالفبت فٟٓ ػبصی ػبدٜ آٖ ٞذف ٚ ؿٛد اسائٝ خزاة

ثشای سػیذٖ ثٝ ٔمبكذ ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٕٞچٖٛ اعالؿ سػب٘ی، افضایؾ ػشفت  ایٙفٌٛشافیهاص  ثبؿذ.

ا٘تمبَ اعالفبت، آٔٛصؽ، لشاس دادٖ حدٓ ٚػیقی اص اعالفبت دس فضبیی وٓ، سإٞٙبٞبی 

وبسثشدی، ٘تبیح یه تحمیك فّٕی ٚ یب ٘ؾشػٙدی، خّت تٛخٝ ثیٙٙذٌبٖ ثٝ یه ٔٛضٛؿ،٘مـٝ ٞب ٚ 

 بت دس یه تلٛیش ٚ دٟٞب ٔٛسد دیٍش ثٝ وبس ٔی سٚد.ٔؼیشیبثی، ٔدتٕـ ٕ٘ٛدٖ چٙذ ٘ٛؿ اعالف

ٌیش٘ذ اعالفبت ٚ دا٘ؾ خٛدؿبٖ سا ثب ثىبسٌیشی  آٔٛصاٖ یبد ٔی دس وبسٌبٜ ایٙفٌٛشافیه دا٘ؾ

وٙٙذ ٚ ثبفث  ٔیسا ٔٙتمُ ٞبیی وٙٙذ وٝ ثٝ ػشفت اعالفبت  اثضاسٞبی وبٔپیٛتشی تجذیُ ثٝ پُٙ

 ؿٛ٘ذ. ییبدٌیشی ثیـتش ٚ تبثیشٌزاسی ثش اعشافیبٖ ٔ

 

 

 

 

 

http://infonegareh.ir/


 

26 
 

 ( تفکر ظیعتویؼجکِ ّبی هٌعجن ) -7

ٚ ٔـیبغُ ػیبصٔب٘ی سا تدشثیٝ ویشدٜ ثبؿیذ، ییب ثیشای ٔیذت          وبس تیٕیی  ٞش وغ فقبِیت ٌشٚٞی،

پشٚسؽ دیٍشاٖ تالؽ وشدٜ ثبؿذ، ایٗ ٔؼئّٝ سا تدشثٝ وشدٜ اػیت ویٝ   وٛتبٞی ثشای آٔٛصؽ ٚ 

تفىیش   ٞبی وٕتش تٛػقٝ یبفتٝ، ضقف دس ی ٔٛخٛد دس ثؼیبسی اص فشًٞٙ ٞبی فٕذٜ یىی اص ضقف

 .اػت یب ثٝ فجبستی ٟٔبست دس ا٘دبْ وبس تیٕی ٚ ٕٞىبسی ثب اعشافیبٖ اػت  ػیؼتٕی

 .ٔفیذ ثبؿذ ٘ٛخٛا٘بٖی  تٛا٘ذ ثشای ٕٞٝ ٔیوبسٌبٜ ایٗ 

ٓ     ٞبی ٔٙؼیدٓ، دا٘یؾ   دس وبسٌبٜ ؿجىٝ پشداص٘یذ،   ٞیبی ٔختّیف ٔیی    آٔیٛصاٖ ثیٝ ؿٙبػیبیی ػیؼیت

وٙٙیذ ٚ خالكیٝ ییبد     ، ػیؼیتٓ عشاحیی ٔیی   وٙٙذ ٞبی ٔختّف ثبصیبثی ٔی خٛدؿبٖ سا دسٖٚ ػیؼتٓ

ٌیش٘ذ ثٝ كٛست ٚالقی دسٖٚ یه ػیؼتٓ ص٘ذٌی وٙٙذ ٚ اییٗ تدشثیٝ سا وؼیت وٙٙیذ ویٝ دس       ٔی

 ٚص ص٘ذٌی ٚاثؼتٍی صیبدی ثٝ تیٓ، ٌشٜٚ ٚ ػیؼتٓ ٞبی ٔٛخٛد داسد.د٘یبی أش

 

 

  

https://motamem.org/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C/
https://motamem.org/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C/


 

27 
 

 کبرگبُ ثرًبهِ ًَیعی رثبتیک -8

تش ٚ ٔٛثشتشی  ٞب ٘مؾ ٞبی پیچیذٜ ای آیٙذٜ لشاس اػت سثبت ایٙغٛس ثٝ ٘ؾش ٔی سػذ وٝ عی ػبِٝ

تٛػظ ش ٞبیی وٝ دس حبَ حبض بسی اص فقبِیتدس ص٘ذٌی ٔب داؿتٝ ثبؿٙذ. ٔؼئِٛیت ا٘دبْ ثؼی

سػذ وٝ  ٞب ٔٙتمُ خٛاٞذ ؿذ ٚ اص ایٗ سٚ ثذیٟی ثٙؾش ٔی آیٙذٜ ثٝ سثبتد دس ٌیش ا٘ؼبٟ٘ب ا٘دبْ ٔی

 ٞبیی داؿتٝ ثبؿیٓ وٝ ثٝ ایٗ دا٘ؾ ٔؼّظ ثبؿٙذ. ٔب ثتٛا٘یٓ تیٓ

ؼت یآ٘چٝ وٝ سثبتٟب سا ثٝ حشوت ٚا ٔی داسد تب فشٔب٘ی سا اخشا وٙٙذ، ػیؼتٓ وبٔپیٛتش ٚ ثش٘بٔٝ ا

اص ٔب اعبفت  اٌش صثبٖ ٌفتٍٛ ثب سثبتٟب سا ثیبٔٛصیٓ پغ ،ؿٛد ٘ٛؿتٝ ٔی ٞب ػیؼتٓوٝ ثشای ایٗ 

 خٛاٞٙذ وشد.

آٔٛصاٖ دس آٖ ؿشوت  ٘ٛػی سثبتیه ٔب٘ٙذ ٞش والع صثبٖ دیٍشی وٝ دا٘ؾ وبسٌبٜ ثش٘بٔٝدس 

ٔٙذی دس  دٞٙذ تب دس كٛست فاللٝ آٔٛصؽ ٔی آٔٛصاٖ وٙٙذ اِفجبی ایٗ صثبٖ سا ثٝ دا٘ؾ ٔی

ٞب سا تحت فشٔبٖ  ٞبی ثبالتش ٚ دا٘ـٍبٜ ثتٛا٘ٙذ ػغح پیـشفتٝ ایٗ صثبٖ سا یبد ٌشفتٝ ٚ سثبت پبیٝ

 خٛد دس آٚس٘ذ.
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 تئبتر -9

-ٔدٕٛفٝ یٞٙشٞب ٔؼتّضْ ٕٞىبس شیخاللب٘ٝ وٝ ثشخالف ػب یٙـیآفش ،یاػت ٌشٚٞ یوبس تشئبت

 یٞٙش بتشئت ٙىٝ،ی. دْٚ ادٞذیآٔٛصاٖ سا استمب ٔدا٘ؾ یشیپزتیِٛئٔؼ ٗیاػت ٚ ا ای اص افشاد

آٔٛصاٖ سا دا٘ؾ یاستجبط ٚ سفتبس اختٕبف یٟٔبستٟب ،یظٌیٚ ٗیثش استجبط اػت. ا یص٘ذٜ ٚ ٔجتٙ

ٚ  یثبص ی٘ٛف ٙذیٍٛیٔ Playثٝ آٖ  یؼیٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس صثبٖ اٍّ٘ بتشئت. ػْٛ آ٘ىٝ دٞذیاستمب ٔ

 یوٙـ ،تشئبت تیاػت. دس ٟ٘ب یثب اسصؽ ا٘ؼب٘ یٞبی ٞٓ ٞؼت وٝ خضٚ ػشٌشٔ یػشٌشٔ

ثب فشاٞٓ وشدٖ ؿشایظ ثشای ثشٌضاسی دس اكالح خبٔقٝ داسد.  یٚ ٔتفىشا٘ٝ اػت وٝ ػق یاختٕبف

آٔٛصاٖ سا  ٞبی استجبعی ٚ والٔی، دا٘ؾ تٛاٖ ضٕٗ استمب ػغح ٟٔبست وبسٌبٜ تئبتش دس ٔذسػٝ، ٔی

 ثب ایٗ ٞٙش، دس حذ تٛاٖ آؿٙب وشد.
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 پصٍّػ ظبالًِ   ثرًبهِ زهبًجٌذی

 سدیف صٔبٖ فٙٛاٖ ثش٘بٔٝ

 ٖٔقشفی وبسٌبٟٞب ٚ ثجت ٘بْ دا٘ؾ آٔٛصا 

 ؿشٚؿ والػٟبی پظٚٞؾ 

  ا٘تخبة افضبی تیٓ پظٚٞؾ ثشای آٔبدٜ ػبصی ٔمذٔبت ٕ٘بیـٍبٜ اص

 ثیٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ پبیٝ ٟ٘ٓ

 ٟٓ٘ ٚ ٓوبسػٛق ثشای دا٘ؾ آٔٛصاٖ پبیٝ ٞفتٓ،ٞـت 

  ٔشثٛط ثٝ ٔؼبثمبت ٔقشفی ٔؼبثمٝ خٛاسصٔی ٚ ؿشٚؿ فقبِیت ٞبی

 خٛاسصٔی

 ٞب( ادثیبت، پظٚٞؾ، ثبصاسچٝ ٚ دػت ػبصٜ )ٕٞٝ پبیٝ

 صثبٖ اٍّ٘یؼی )پبیٝ ٞـتٓ(، آصٔبیـٍبٜ )پبیٝ ٞفتٓ(

 ٟٔش
۱ 

 ؿشٚؿ فقبِیت آٔبدٜ ػبصی ٕ٘بیـٍبٜ پظٚٞؾ 

  ا٘دبْ ٔشاحُ آٔبدٜ ػبصی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثشای ؿشوت دس ٔؼبثمبت

 خٛاسصٔی

  ٝٞفتٓ، ٞـتٓ ٚ ٟ٘ٓاخشای وبسػٛق ٞبی پبی 

 یبثی اص سٚ٘ذ اخشای والػٟبی ؿثشٌضاسی والػٟبی پظٚٞؾ ٚ اسص

 پظٚٞؾ

  ٔقشفی ٔؼبثمبت ٔٙغمٝ ٚ ثجت ٘بْ دا٘ؾ أٛصاٖ ثشای ؿشوت دس

 پظٚٞـی ٔٙغمٝ-ٔؼبثمبت فّٕی

 ثضسٌذاؿت سٚص وتبة ٚ وتبثخٛا٘ی ثب اخشای ثش٘بٔٝ ٚیظٜ ایٗ ٔٙبػجت 

 ۲ آثبٖ
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 ّٝٔؼبثمبت خٛاسصٔیی ٔذسػٝ ای  اخشای ٔشح 

 ٖاسصؿیبثی وبسٌبٟٞبی پظٚٞؾ ٚ فّٕىشد دا٘ؾ آٔٛصا 

 ٞبی ٔشتجظ ثب  ثب ثشٌضاسی ثش٘بٔٝ ٌشأیذاؿت ٞفتٝ پظٚٞؾ

 پظٚٞؾ

 َٚٔقشفی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثشتش پظٚٞؾ تشْ ا 

 ۳ آرس

 پیٍیشی پشٚطٜ ٞبی ٔشثٛط ثٝ وبسٌبٟٞبی پظٚٞؾ 

 ٔی ا٘دبْ ٟ٘بیی پشٚطٜ ٞبی خـٙٛاسٜ خٛاسصٔی ٚ اسػبَ اػب

 ٔٙتخجیٗ ٔذسػٝ ثٝ ٔٙغمٝ

 ۴ دی

  ٔؼتٙذػبصی ٚ خٕقجٙذی پشٚطٜ ٞب ٚ عشح دسع ٞبی

 وبسٌبٟٞبی پظٚٞؾ

 ٘بْ دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس ٔؼبثمبت پظٚٞؼشای ٔٙغمٝ ٚ اػتبٖ ثجت 

 آٔبدٜ ػبصی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثشای ؿشوت دس ٔؼبثمبت ٔختّف 

 ۵ ثٟٕٗ

 پظٚٞـی -آٔبدٜ ػبصی ٔمذٔبت ٕ٘بیـٍبٜ فّٕی 

  اػفٙذ( ۲۳ٚ  ۲۲پظٚٞـی ٔذسػٝ ) -ٕ٘بیـٍبٜ فّٕیثشٌضاسی 
 ۶ اػفٙذ

 ۷ فشٚسدیٗ ؿشوت دس ٔؼبثمبت پظٚٞـٍشاٖ خٛاٖ ػٕپبد 

 پظٚٞؼشای ٔٙغمٝ -پظٚٞـی -ؿشوت دس ٔؼبثمبت فّٕی 

  ...ٚ ؿشوت دس ٔؼبثمبت اػتب٘ی )ػبصٜ ػبصی، سثبتیه، ٞٛافضب

 ثؼتٝ ثٝ فاللٝ ٔٙذی داؿٗ آٔٛصاٖ(

 ۸ اسدیجٟـت
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 پرٍرؼیٍاحذ 

صٔب٘ی آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ٔی تٛا٘ذ ٘مؾ ٚالقی خٛد سا دس تٛػقٝ وـٛس ایفب وٙذ وٝ دس ٘ؾش ٚ 

فُٕ دس كذس ثٙـیٙذ ٚ ثضسٌتشیٗ چشخؾ ٚ تحِٛی وٝ لشاس اػت دس ٘ؾبْ تقّیٓ ٚ تشثیت وـٛس 

 .اتفبق ثیفتذ ،ثقذ اص اخشای ػٙذ تحَٛ ثٙیبدیٗ تجذیُ ایٗ ٘ؾبْ ثٝ ٘ؾبْ پشٚسؿی اػت 

 ّ بی پرٍرؼی در یک ًگبُفؼبلیت 

 لشائت ٔمبِٝ ٚ ػشٚد ٚ ؿقشٚ.........–ٚسصؽ كجحٍبٞی –ػخٙشا٘ی –پیبْ لشآ٘ی –٘یبیؾ –لشآٖ 

 

 آهَزغ ًوبز  

 آٔٛصؽ احىبْ ضشٚسی ثب تٛخٝ ثٝ ػٗ دا٘ؾ آٔٛص–البٔٝ ٕ٘بص خٕبفت –آٔٛصؽ ٚضٛ ٕٚ٘بص 

  

  ثرگساری هراظوبت 

ایبْ اهلل ٚ ٚالدت ٚ ؿٟبدت ائٕٝ ٔقلٛٔیٗ –آغبص ػبَ تحلیّی –خـٗ ؿىٛفٝ ٞب –دفبؿ ٔمذع 

 ٚ ٔٙبػجت ٞب

  

  ثرگساری هعبثمبت فرٌّگی ٍ ٌّری 

احىبْ ٚ ٟ٘ح –سٚص٘بٔٝ دیٛاسی –ٞٙشٞبی تدؼٕی ٚ آٚایی  – حفؼ ٚ لشائت لشآٖ –ػشٚد 

 ثٟذاؿتی ٚ.....–ٚسصؿی -اِجالغٝ

 

  ًِراُ اًذازی کتبثخب 

٘لت ثش٘بٔٝ،  – َا٘تخبة ٔؼئٛ–كذٚسوبست –وتبثٟب  ؿٕبسٜ ٌزاسی–ٔشتت ٕ٘ٛدٖ وتبثخب٘ٝ 

 تقٛیض ٚ ٔقشفی وتبة

 

  تؽکیل گرٍُ ّبی هختلف 

 ثٟذاؿتیبساٖ –ثؼیح دا٘ؾ آٔٛصی –ؿٛسای دا٘ؾ آٔٛصی 
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  تؽکیل کویتِ ّب 

 –تشثیت ثذ٘ی –ثٟذاؿت –ٍبٜ تقبٚ٘ی آٔٛصؿ–فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی –أٛس ٔٙبػجت ٞب  -البٔٝ ٕ٘بص

 شآٖ ٚ ٔقبسف ل

 

 داًػ آهَزاى هوتبز ٍ اًضجبطی  تؽَیك 

 ،پشٚسؿی  ،ٕ٘بص  ،ٔؼبئُ دیٙی  –ٔؼبثمبت فشٍٞٙی ٞٙشی  -ػشٚدٌشٚٞی ٚ ٍٕٞب٘ی  –لشاٖ 

 ٔمبِٝ ٚ ؿقش

 

   ثرگساری ثبزدیذّب ٍ اردٍّبی درٍى اظتبًی ٍ ثرٍى اظتبًی 

فقبِیت ٞبی –غّٛة ٚ ٔٙبػت تٟیٝ خٛایض ٔ–ؿشوت دس خّؼبت –تـىیُ فشٚؿٍبٜ ٚ ثٛفٝ 

پیٍیشی حُ –تٛخٝ ثٝ تفبٚت ٞبی فشدی دا٘ؾ آٔٛصاٖ –ٕٞىبسی ثب ٔذیش ٚ ٔقبٚ٘یٗ ٔختّف 

ثش أٛس ثٟذاؿتی آٔٛصؿٍبٜ ٘ؾبست –ٔـىالت دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثب ٕٞىبسی ٔـبٚس ٚ دیٍش ٕٞىبساٖ 

سٚص ثٝ ثبیذ تالؽ وٙیٓ خشیبٖ خذیذی ساٜ ثیٙذاصیٓ تب ٔذسػٝ دس فضبی  آٔٛصاٖ ٚ دا٘ؾ 

  ؿٛد.فشٍٞٙی ثش٘بٔٝ سیضی 
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تحصیلی هؽبٍرُ  

 

 ثب ٚؽبیف ٔـبٚسٜ ٚ چٍٍٛ٘ی اسائٝ خذٔبت ثٝ آ٘بٖ .  آٔٛصاٖ آؿٙب ٕ٘ٛدٖ دا٘ؾ -

 ؿذٜ تٛػظ ٞؼتٝ ٔـبٚسٜ . ؿت سٚاٖ ثب تٛخٝ ثٝ ٔٛاسد افالْ اخشای ثش٘بٔٝ ٞفتٝ ثٟذا -

 ػبصٌبسی تحلیّی ٚ ا٘تخبة سؿتٝ دس ٞش ػٝ پبیٝ .  ٞبی  ای دس صٔیٙٝ اسائٝ خذٔبت ٔـبٚسٜ -

 ثب ٔـبٚسٜ دس ػبیت ٚ ٔٛاسد دیٍش . استجبطپیٍیشی كٙذٚق  -

ٌزؿتٝ ٚ ٔشٚس ٚ ثبصثیٙی ٞبی ػبَ  ای پبیٝ ٔٛسد ٘ؾش ٚ تىٕیُ پشٚ٘ذٜ تـىیُ پشٚ٘ذٜ ٔـبٚسٜ -

 آٖ.

 ثشي ٔشثٛط ثٝ پبیٝ ٔٛسد ٘ؾش .  سیضی ٔغبِقبتی ٚ یب وبس خبة ٚ تٟیٝ ٚ تٛصیـ دفبتش ثش٘بٔٝتا٘ -

سیضی یب  آٔٛصاٖ ثب اػتٙبد ثٝ دفتش ثش٘بٔٝ ثشسػی ٞفتٍی ٘حٜٛ ٚ ٔیضاٖ ػبفبت ٔغبِقٝ دا٘ؾ -

 ثشي  وبس

                               ٞب سیضی فشدی ثٝ كٛست وبُٔ ٚ خبٔـ ثب وّیٝ ؿبخٝ آٔٛصؽ ؿیٜٛ كحیح ٔغبِقٝ ٚ ثش٘بٔٝ -

 ٞب  ٚ ٌشایؾ

 آٔٛص ٚ اسخبؿ آٖ ثٝ ٔـبٚس ثبِیٙی .  ؿٙبػبیی ٔـىالت فشدی دا٘ؾ -

 ؿٛد .  ثٙذی دلیك وٝ اص لجُ تقییٗ ٔی ء ثش اػبع صٔبٖٔاللبت ثب اِٚیب -

تحلیّی  تقبُٔ ٚ استجبط دٚػٛیٝ ٚ ٔذاْٚ دثیشاٖ ٔحتشْ ٚ ٔـبٚساٖ دس خلٛف ٚضقیت -

  .آٔٛصاٖ دا٘ؾ

اٖ ٔحتشْ ٚ ٔـبٚساٖ دسخلٛف ء ثب دثیش   ی ٔاللبت اِٚیبٜ پیٍیشی صٔبٖ ٚ ٘حٛ -

 آٔٛصاٖ . دا٘ؾ تحلیّی ٚضقیت

 آٔٛصاٖ .  تشْ ثشای ٞش یه اص دا٘ؾ اسائٝ ثش٘بٔٝ ٔغبِقبتی ٔیبٖ -

 آٔٛصاٖ  اَٚ ٚ دْٚ ٚ ؿٙبخت ٘مبط ضقف ٚ لٛت دا٘ؾٚ تشْ تشْ  ثشسػی ٚ تحّیُ وبس٘بٔٝ ٔیبٖ -

 آٔٛصاٖ خٟت أتحب٘بت تشْ اَٚ ٚ دْٚ .  ػبصی دا٘ؾ آٔبدٜ -
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 ؿٛد .  آٔٛصاٖ ٔی ٞبیی وٝ ٔشثٛط ثٝ ٚضقیت تحلیّی دا٘ؾ تدضیٝ ٚ تحّیُ وّیٝ آصٖٔٛ -   

 آٔٛصاٖ دس ٍٞٙبْ ثشٌضاسی أتحب٘بت خٟت وبٞؾ اػتشع ٚ اضغشاة .  ٕٞشاٞی دا٘ؾ -

خّؼٝ دس دفتش  خٟت ٔـبٚسٜ ٚ ثجت ٌضاسؽ ٞشٔٛصاٖ آ ته دا٘ؾ دٞی ٚ فشاخٛا٘ذٖ ته ٘ٛثت -

 ٔخلٛف ٔـبٚسٜ . 

 ٞبی پیـشفت تحلیّی ٚ تدضیٝ ٚ تحّیُ ٘تبیح .  ٕٞبٍٞٙی ٚ ثشٌضاسی آصٖٔٛ -

ٞبی دسػی ٞش والع ثٝ كٛست ٕ٘ٛداس ٚ ٔمبیؼٝ آٟ٘ب ثب ٞٓ ٚ  آصٖٔٛ ثجت آٔبس ٚ ٘تبیح وّیٝ -

ٞبی ٔختّف ثب ٘ؾش ثٝ فّٕىشد  والعثشسػی فُّ ٚ فٛأُ ٘مبط ضقف ٚ ٔثجت دسٚع یىؼبٖ دس 

 دثیشاٖ ٔحتشْ . 

 آٔٛصاٖ .  ٞبی ٔتٙٛؿ ثب تٛخٝ ثٝ ٘یبص دا٘ؾ ثشٌضاسی وبسٌبٜ -

 سیضی فشدی ٚ ٌشٚٞی . اخُ ٚ خبسج ٔذسػٝ ٚ اسائٝ ثش٘بٔٝثشٌضاسی اسدٚٞبی ٔغبِقبتی د -

 آٔٛصاٖ ٚ ٕٞچٙیٗ ٚاِذیٗ آٟ٘ب .  ثشٌضاسی خّؼبت ٌشٚٞی ثشای دا٘ؾ -

 ثش٘بٔٝ ٔغبِقبتی فشدی ٚ ٌشٚٞی خٟت ایبْ ٘ٛسٚص .  اسائٝ -

سفتبسی، دس كٛست ٘یبص ٚ كالحذیذ ٔذسػٝ ٚ ثشسػی ٘تبیح  –ثشٌضاسی آصٖٔٛ ػالٔت سٚا٘ی -

 آٔٛصاٖ .  آٖ دس ساثغٝ ثب ٚضقیت تحلیّی دا٘ؾ

 آٔٛصاٖ .  ٞبی اٍ٘یضؿی ٔغبِقبتی ثٝ كٛست ٔٙؾٓ ٚ ٔذاْٚ ثیٗ دا٘ؾپخؾ ثشٚؿٛس -

 اسائٝ فشْ ٔخلٛف ػبفت ٔغبِقبتی پیـٟٙبدی دثیشاٖ ٔحتشْ دس عَٛ ٞفتٝ .  -

آٔٛصا٘ی وٝ پیـشفت تحلیّی  ٔٛصاٖ لٛی ٚ ٕٔتبص ٚ ٕٞچٙیٗ تـٛیك ٚیظٜ دا٘ؾآ تـٛیك دا٘ؾ -

 ؿذٜ اػت . ثب ٕٞبٍٞٙی دثیشاٖ ٔحتشْ تبییذ  ٘ذ ٚ استمبء ٚضقیت تحلیّی آٟ٘باٝ داؿت

دیذ ٚ  دا٘ـٍبٞی )ثٝ كٛست ٔختلش(، خٟت ؿٙبخت ٚ ٚػقتٞبی ٔختّف  ٔقشفی سؿتٝ -

  ٞبی آتی ٚ ایدبد ٞذف ٚ اٍ٘یضٜ دسٚ٘ی . ا٘تخبة دسػت دس ػبَ
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 آشنايي مشاور و دانش آموز

 جلسه انفرادي جلسه گروهي
تهيه فرم و مشخصات 

 دانش آموزان

نظارت و مذيريت برنامه 
 آموزشي

شناسايي نقاط ضعف و 
 قوت و ارائه راهكار 

نظارت بر دفتر 
 برنامه ريسي

تهيه و ارائه دفتر 
 برنامه ريسي

 آزمون ها 

پيگيري دانش آموزان  
 الزم التوجه 

برنامه ريسي آزمون  تحليل نتايج آزمون 
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 راٌّوبی اًتخبة رؼتِ دثیرظتبى

 ّذايت تحصیليداًص آهَساى در اجزاي  ٍظبيف اٍلیب ٍ

   

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّذايت تحصيلی داًص آهَزاى 

 اٍلیب داًص آهَس

تکویل ًوَى ثزگ ًظز خَاّي اس داًص 

(آهَس در سبهبًِ ّوگبم )فزٍرديي  

حضَر در جلسبت تَجیْي آضٌبيي ثب رًٍذ ّذايت 

 تحصیلي ٍيضُ داًص آهَساى پبيِ ًْن )فزٍرديي(

آهَساى حضَر در ًطست ّبي تَجیْي ٍيضُ داًص 

پبيِ ًْن ثب هحَريت آضٌبيي ثب آسهَى ّبي هطبٍرُ 

 اي رغجت ٍتَاًبيي در سبهبًِ ّوگبم

تکویل ًوَدى ثزگ ًظز خَاّي اس 

 ٍالذيي در سبهبًِ ّوگبم فزٍرديي

آًاليي  ضزكت در آسهَى ّبي هطبٍرُ اي )تَاًبيي ٍرغجت(

(بًِ ّوگبم )اسفٌذ لغبيت فزٍردييهدر سب  
www.hamgam.medu.ir 

 

ًوَدى ثزگ ًْبيي ّذايت تحصیلي اس سَي ٍاحذ آهَسضي دٍرُ اٍل هتَسغِ صبدر  
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 ثبهؽبٍرُ تحصیلی         

 ثب هب ّوراُ ثبؼیذ        

 

 

 

 

         

          

 

 

 

 

 

 اهتياز  100  -اهتيازات هربَط بِ ّذايت تحصيلی 

 سَابق تحصيلی بررسی ّای هطاٍرُ ای

اهتياز 65 اهتياز 35   

بررسی ّای 

 هطاٍرُ ای

اهتياز 65  

اهتياز 10 ًظر دبير  

اهتياز 10 ًظر داًص آهَز  

اهتياز 5 ًظر ٍلی  

اهتياز  15 تست تَاًايی  

اهتياز 15 تست رغبت سٌج  

اهتياز 10 ًظر هطاٍر  
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  ٍ هرثیبى ٍ آهَزغ خبًَادُ ءگردّوبیی اٍلیب

 پذر ٍ هبدر گراهی : 

ٞب ٚ سفتبسٞبی آٌبٞب٘ٝ ٚ ٞٛؿٕٙذا٘ٝ  وبسٌیشی ؿیٜٛ آٔٛص، ثٝ اص فٛأُ ٟٔٓ ٔٛفمیت ٞش دا٘ؾ

ٞب ٔؼتّضْ ثشخٛسداسی اص  ٞب ٚ سٚؽ ٚاِذیٗ ٌشأی ٚ ٔحتشْ اػت. تدٟیض ٚاِذیٗ ثٝ ایٗ ؿیٜٛ

 ثبؿذ . ٞبی فّٕی دس صٔیٙٝ تقّیٓ ٚ تشثیت ٔی اص دا٘ؾ ٚ دادٜػغح ویفی ٔٙبػجی 

اص ٔتخللیٗ ٔدشة  ٞب ٘یبصٔٙذ اػتفبدٜ سٚص وشدٖ ایٗ آٌبٞی ِزا ثٝ ٔٙؾٛس تالؽ دس خٟت ثٝ

ٞبی  ثش٘بٔٝ ثشای خب٘ٛادٜ خّؼبتی سا عجك ۲ساػتب دثیشػتبٖ فشصاٍ٘بٖ  ایٗ سؿتٝ ٞؼتیٓ. دس ایٗ

 ٌیشد .ٔٛسد اػتمجبَ ٚ اػتفبدٜ لشاس  ػتٌشأی تذاسن دیذٜ اػت. أیذ ا

یك پبیٍبٜ ایٙتش٘تی ٞب ٚ خّؼبت اص عش سػب٘ی خٟت حضٛس دس ٌشدٕٞبیی الصْ ثٝ روش اػت اعالؿ -

 ٌیشد . سػب٘ی ٔذسػٝ كٛست ٔی ٚ ػیؼتٓ پیبْ
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 هرثیبى ٍ اٍلیب اًجوي

 تشثیتی ٞبی صٔیٙٝ ٕٞٝ دس اِٚیبء پزیشی ٔـبسوت ٚ خٛیی ٔـبسوت صٔیٙٝ ایدبد 

  ٞبی صٔیٙٝ دس آٟ٘ب ٕٞىبسی دسخٛاػت ٚ اِٚیبء ثب آؿٙبیی ٚ ٔقبسفٝ خّؼبت ثشٌضاسی 

  .آ٘بٖ ٔٙذی فاللٝ ٚ تخللی

 ٚاِذیٗ ٔـبسوت ٚ ٕٞىبسی خّت ثب استجبط دس ٔدشی ٚاحذٞبی ٞبی ثش٘بٔٝ اص حٕبیت 

 اِٚیبء تخلق اص ٌیشی ثٟشٜ ٚ آٔٛصؿی ٞبی ثش٘بٔٝ آٔٛصاٖ دس دا٘ؾ

ٚ  فّٕی ساٞىبسٞبی وٝ اػت آٔٛصؿی ٔشوض یه اداسٜ لب٘ٛ٘ی اسوبٖ اص یىی ٔشثیبٖ ٚ اِٚیب ا٘دٕٗ

 اص ٔتـىُ ا٘دٕٗ، ایٗ .اػت ٕ٘ٛدٜ فشاٞٓ ٔذاسع ثب اِٚیب ٔؤثش ٔـبسوت ثشای سا ٔقیٙی حمٛلی

ٓ  ثب وٝ اػت ٔشثیبٖ ٚ آٔٛصاٖ دا٘ؾ اِٚیبی اص ٔٙتخت ٞیأتی ٝ  دس كیٕیٕیت  ٚ تفیبٞ  تحمیك  صٔیٙی

 . وٙذ ٔی ٕٞىبسی ٚ فقبِیت ، خٛد خبف ٘بٔٝ آئیٗ اػبع ثش ا٘دٕٗ اٞذاف

 : اٞذاف

 ٞبی صٔیٙٝ دس ثٟتش چٝ ٞش پیـجشد ٚ ثٟجٛد خٟت دس ٕٞىبسی ٚ یبسی تالؽ، ا٘ذیـٝ، .۱

 آٔٛصاٖ دا٘ؾ پشٚسؿی ٚ آٔٛصؿی

 آٔٛصاٖ دا٘ؾ اِٚیبی ثیٗ اختٕبفی ٚ اخاللی ، فبعفی ا٘ؼب٘ی پیٛ٘ذٞبی تحىیٓ ٚ ایدبد .۲

 ٔذسػٝ ٔشثیبٖ ٚ

 ٚ پضؿىی ٘ؾبستٟبی ٚ ٕٞىبسی خٟت دس آٔٛصاٖ دا٘ؾ اِٚیبی أىب٘بت اص ٔٙذی ثٟشٜ .۳

 ٔؼتٕش ٚ ٔذاْٚ ثٟذاؿتی
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 ثیبس،  یهدٚ ٞفتٝ  ٞش ٔشثیبٖ ٚ اِٚیب ا٘دٕٗ ، ٔذسػٝ ؿٛساٞبی دس ؿذٜ تقییٗ اٞذاف ثٝ تٛخٝ ثب

 ثیشای  پشٚسؿی ٚ فشٍٞٙی پظٚٞـی، آٔٛصؿی، ٚاحذٞبی اص افٓ ٔختّف ٞبی ثخؾ ثب استجبط دس

 .داؿت خٛاٞٙذ ٘ـؼت یىذیٍش ثب ٔـتشن تلٕیٕبت اتخبر

 هرثیبى ٍ اٍلیب اًجوي جلعبت ثرگساری زهبًجٌذی جذٍل

 هحل ثرگساری تبریخ ظبػت ػٌَاى

    ٔدٕـ فٕٛٔی اِٚیب ٚ ٔشثیبٖ

    ٟٔش

    آثبٖ

    آرس

    دی

    ثٟٕٗ

    اػفٙذ

    فشٚسدیٗ

    اسدیجٟـت

    خشداد
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 اطالػبتٍاحذ فٌبٍری ٍ 

ٕٞٛاسٜ ػقی ٕ٘ٛدٜ وٝ اص خذٔبت فٙبٚسی اعالفبت، خٟت افضایؾ ػغح  ۲دثیشػتبٖ فشصاٍ٘بٖ 

 ویفی آٔٛصؽ اػتفبدٜ ٕ٘بیذ. 

 ّبی کبهپیَتری هرکس کبرگبُ

تبثؼتبٖ  ػیؼتٓ ٔدّٟض اػت. ۲۵ٔذسػٝ ثٝ دٚ وبسٌبٜ )ػبیت( وبٔپیٛتش ثٝ ؽشفیت ٞش وذاْ 

ت ٚ یٛسٞبی ٔتٙبػاؿذٜ ٚ دس ٔشوض ػشٚیغٞب ٚ  ٞبی ػبیت ی ػیؼتٓ ٞشػبَ وّیٝ

ؿٛد. دس  ثشداسی ٔی آٟ٘ب ٘لت ٚ آٔبدٜ ثٟشٜافضاس( ثش  ٘شْ ۲۴)ثیؾ اص  ٞبی ٔٛسد ٘یبص  افضاس ٘شْ

ذ. تبثؼتبٖ بثٙی ٔی ءافضاسی ٘یض استمب ػیؼتٕٟب اص ِحبػ ػخت ،ءاستمبكٛست ٘یبص ثٝ تقٛیض ٚ یب 

 ػیؼتٕٟبی پشلذست ثٝ ؿجىٝ ٔذسػٝ ثٛد.افضاسی ٚ اضبفٝ وشدٖ  ػخت ءأؼبَ فلُ استمب

ی داخّی اص  سٚص خٟت اػتفبدٜ اص خذٔبت ؿجىٝ ؿجىٝ ٔذسػٝ یه ػشٚس لٛی ٚ ثٝتدٟیضات ثٝ    

اؿتشان ٌزاسی  اضبفٝ ؿذٜ ٚ ػشٚس لجّی تجذیُ ثٝ یه ػشٚسٝ ایٙتش٘ت پشػشفت خّٕ

(share) ٖػتفبدٜ ٌیشی اص اعالفبت ٚاحذٞبی ٔختّف ٔذسػٝ ٚ ٕٞچٙیٗ ا خٟت پـتیجب

 افضاسٞبی تحت ؿجىٝ ٚ ... ؿذٜ اػت.  ای ٚ ػخت ٔـتشن اص اعالفبت دادٜ

ٕٞچٙیٗ وبثُ وـی ؿجىٝ وبثّی ٔذسػٝ ثٝ عٛس وبُٔ ا٘دبْ ؿذٜ ٚ ؿجىٝ ثی ػیٓ آٖ ٘یض دس تٕبْ 

 عجمبت ساٜ ا٘ذاصی ؿذٜ اػت .  

ٞبی  والع ی ی ٔذسػٝ، ٔدٟضوشدٖ وّیٝ افضاسی ؿجىٝ افضاسی ٚ ٘شْ تدٟیضات ػخت ءاستمب   

ٚ ٚیذئٛ پشٚطوتٛس اص خّٕٝ ٞٛؿٕٙذ،وبٔپیٛتش   ٞٛؿٕٙذ اص خّٕٝ ثشد ٔذسػٝ ثٝ تدٟیضات والع

 ٞبیی اػت وٝ دس ساػتبی وٕه ثٝ ثٟجٛد آٔٛصؽ دس ایٗ ٔشوض اتفبق افتبدٜ اػت.  فقبِیت
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صیؼت،  ٞبی آصٔبیـٍبٜ، ٞبی فیضیه ٞبی وبٔپیٛتش، آصٔبیـٍبٜ ٞب دس وٙبس وبسٌبٜ ایٗ والع

تٛاسٞبی صثبٖ، وبسٌبٜ فٙبٚسی ٚ ػبِٗ اختٕبفبت ثب ثشٌضاسی ٞبی ؿیٕی، الثشا آصٔبیـٍبٜ

 ثبؿٙذ.  آٔٛصاٖ ٔی ٞب ثلٛست چٙذ سػب٘ٝ ای، دس خذٔت آٔٛصؽ دا٘ؾ والع

ٞبی ٔٙبػجی ثٝ  ٚاحذ فٙبٚسی أیذٚاس اػت دس ػبَ تحلیّی خذیذ ثتٛا٘ذ أىب٘بت ٚ ثش٘بٔٝ

دٞذ. ثب تٛخٝ ثٝ ضشٚست دػتشػی ثٝ ایٙتش٘ت ٚ أىب٘بت آٔٛصاٖ فضیض اسائٝ  دا٘ؾ

 ثبؿذ. ای، وبسٌبٜ وبٔپیٛتش ثؼیبس فقبَ ٔی سػب٘ٝ چٙذ

 ٞب ؿبُٔۺ  ایٗ فقبِیت 

 ای ٚ ایٙتش٘ت ٞؼتٙذ. سػب٘ٝ ٞبی دسػی وٝ ٘یبصٔٙذ أىب٘بت چٙذ ثشٌضاسی والع -   

)ایٙتش٘ت( ثٝ ٔٙؾٛس ا٘دبْ ٞشچٝ آٔٛصاٖ ثٝ اعالفبت ٔٛخٛد دس فضبی ٔدبصی  دػتشػی دا٘ؾ -

 ٞبی دسػی ٚ پظٚٞـی. ثٟتش پشٚطٜ

 آٔٛصؽ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی -

 ػبصی ٔحتٛای آٔٛصؿی آٔبدٜ -

 ٞبی آٔٛصؿی دس صٔیٙٝ ٞٛؿٕٙذػبصی دس عَٛ ػبَ تحلیّی  ثشٌضاسی ػٕیٙبسٞب ٚ وبسٌبٜ -
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 ثبًک اطالػبت الکترًٍیک

افضاسٞبی ٔٛسد ٘یبص پشػُٙ ٚ  بْ ٘شْتٟیٝ ٚ ٍٟ٘ذاسی ثب٘ه اعالفبت اِىتشٚ٘یه حبٚی تٕ

فیّٓ ٚ ا٘یٕیـٗ آٔٛصؿی ٚ . . . اص دیٍش  -آصٔبیـٍبٜ ٚ وتبثخب٘ٝ ٔدبصی -آٔٛصاٖ  دا٘ؾ

 ٞبی ٚاحذ فٙبٚسی دس ػبَ خبسی اػت. فقبِیت

    www.farzanehedu.ir            2ظبیت دثیرظتبى فرزاًگبى  آدرض ٍة

،  ثٝ ٜی لذستٕٙذ ٚ پٛیب تجذیُ ؿذیتػب ثٝ ٚة ٌزؿتٝ سػب٘ی دثیشػتبٖ وٝ عی ػبَ پبیٍبٜ اعالؿ

آٔٛصاٖ ٚ اِٚیبء آٟ٘ب، دس حبَ  ٔٙؾٛس استجبط ٞش چٝ ثیـتش ٚ ثٟتش ٔؼئِٛیٗ ٔذسػٝ ثب دا٘ؾ

 دٞذ. فقبِیت ثٛدٜ ٚ خذٔبت ثؼیبسی سا ثٝ ایـبٖ اسائٝ ٔی

ثٙذی دسٚع، تمٛیٓ آٔٛصؿی، تمٛیٓ اخشایی، تمٛیٓ  ٞبی ٔذسػٝ، ثٛدخٝ اعالفبت ٚ ثش٘بٔٝ

تٛا٘یذ اص آٖ ٔغّـ  ػبیت ٔذسػٝ ٔی پظٚٞـی ٚ غیشٜ، اص خّٕٝ ٔٛاسدی اػت وٝ ثب ٔشاخقٝ ثٝ ٚة

 ؿٛیذ. 

ٞبی ٔختّف آٔٛصؿی، ٚاحذٞبی پظٚٞؾ، فشٍٞٙی، ٔـبٚسٜ ٚ ... ٞش وذاْ  دس ضٕٗ ٌشٜٚ

 ٛط ثٝ خٛد سا داس٘ذ وٝ اص عشیك آٖ ثب ؿٕب دس استجبط ٞؼتٙذ.ٞبی ٔشث ثخؾ

ای ثب تشتیت ٔٛسد ٘ؾش ٚاحذ آٔٛصؽ عشاحی ٚ اخشا ٚ اص  ٌضیٙٝ ای چٟبس ٞبی آ٘الیٗ یب دٚسٜ آصٖٔٛ

 ٌیشد. افضاس ٔشثٛعٝ تلحیح ٚ خشٚخی ٕ٘ٛداسٞب خٟت  اسصؿیبثی دس اختیبس لشاس ٔی  عشیك ٘شْ

دس خٟت تبٔیٗ أٙیت ٚ ٘ؾبست ٚ حفبؽت دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٕٞچٖٛ ٔشوض دٚسثیٟٙبی ٔذاس ثؼتٝ 

  ػبَ ٞبی ٌزؿتٝ آٔبدٜ اػتفبدٜ ٚ ٔٛسد ثٟشٜ ثشداسی لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ.

 ٕٞچٙیٗ ػیؼتٓ حضٛس ٚ غیبة اِىتشٚ٘یىی ٞٓ دس فبص اَٚ ثشای وبدس تٟیٝ ؿذٜ اػت.

 

http://www.farzanehedu.ir/
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  2توبض ثب هرکس فرزاًگبى 
 

 صیش الذاْ ٕ٘بییذۺ  ٔذیشیت ٔشوض اص عشیكسی استجبط ثب ٔحتشْ خٟت ثشلشا ءاِٚیب

 ۲۲۴۶۳۴۲۲تّفىغ ٔشوضۺ  ۲۲۴۶۵۱۳۵ؿٕبسٜ ٔؼتمیٓ دفتش ٔذیشیتۺ 

ٔحتشْ ثٝ ؿشح ریُ  ءخٟت ثشلشاسی استجبط اِٚیب  وضٔش ثب  تٕبع ٞبی دس ضٕٗ دیٍش ؿٕبسٜ

 ثبؿذۺ  ٔی

 ۲۲۴۹۷۳۹۱- ۲۲۴۹۷۳۷۶ اخشایی  ؿٕبسٜ تٕبع ٔقبٚ٘ت

 ۲۲۴۶۱۲۴۱ آٔٛصؿی ٚپظٚٞـیؿٕبسٜ تٕبع ثب ٔقبٚ٘ت 

 ۲۲۴۹۷۳۷۶ ؿٕبسٜ تٕبع ٔقبٚ٘ت پشٚسؿی

 ۲۲۴۶۱۲۴۱ ؿٕبسٜ تٕبع ٔـبٚسٜ

 ۲۲۴۹۷۴۴۱ أٛس ٔبِی تٕبع ثب ؿٕبسٜ

 

ٞبی  دس صً٘ی تّفٙی ٞب اص پبػخٍٛیی ثٝ تٕبعٞبی اخشایی  ***الصْ ثٝ روش اػت ٔقبٚ٘ت

 .ثبؿٙذ ٔقزٚس ٔی تفشیح

 رسیدما بدان مقصد عالی نتىانیم     
 ی چندم هم مگر پیش نهد لطف شما گا             


