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 علن ٍ صٌعت ايراىآييي ًبهِ اًتخبة ٍ هعرفي داًشدَيبى ًوًَِ ٍ هوتبز شبّذ ٍ ايثبرگر داًشگبُ 

ا٘شربة ٚ ٔؼطفي چٟطٜ ٞبي ٕٔشبظ ػّٕي، دژٚٞطي ٚ فطٍٞٙي سّٙز حسٙٝ اي اسز وٝ ثب ٞسف 

. سطٚيح سالضٟبي ػّٕي، دژٚٞطي ٚ فطٍٞٙي زض سغٛح ٔرشّف ٚ زض ٔدبٔغ ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ اخطا ٌصاضشٝ ٔي ضٛز

ثطوبر ٚ ايٗ حطوز اضظ٘سٜ وٝ ٔسسٟب اسز زض ٔدبٔغ زا٘طٍبٞي ٘يع ثٝ اخطا زض ٔي آيس، ثحٕساهلل ٔٙطبء 

ثب سٛخٝ ثٝ سبثمٝ ٔٛخٛز ٚ ثب ثٟطٜ ٌيطي اظ آييٗ ٘بٔٝ ا٘شربة زا٘طدٛي ٕ٘ٛ٘ٝ . ذيطار ثسيبضي ٌطزيسٜ اسز

آييي ًبهِ اًتخبة ٍ هعرفي داًشدَيبى ًوًَِ ٍ "وطٛضي، اثالؽ ضسٜ اظ سٛي ٚظاضر ػّْٛ، سحميمبر ٚ فٙبٚضي، 

 . ٔي ٌطززسسٚيٗ  "علن ٍ صٌعت ايراىهوتبز شبّذ ٍ ايثبرگر داًشگبُ 

 اّذاف : 1هبدُ 

 .زا٘طدٛيبٖ ضبٞس ٚ ايثبضٌط ٚ دژٚٞطي آٔٛظضي ،فطاٞٓ سبذشٗ ظٔيٙٝ ٞبي اضسمبء سغح ػّٕي  (الف 

افعايص ٔطاست ٔؼٙٛي ٚ سطٛيك زا٘طدٛيبٖ سحز دٛضص ثٝ دبيجٙسي ٚ ٌسشطش اغَٛ ٚ اضظضٟبي               (ة 

 .ا٘مالثي -اسالٔي

ضٙبسبيي اسشؼسازٞبي ثطسط ٚ ٔؼطفي اٍِٛي ٔٙبست زض ظٔيٙٝ ٞبي ػّٕي، فطٍٞٙي ٚ اخشٕبػي زض ثيٗ  (ج  

 . خبٔؼٝ ٞسف

ٌسشطش فؼبِيشٟبي ٌطٚٞي ٚ خٕؼي ٚ ايدبز اٍ٘يعٜ ثطاي حضٛض فؼبَ زض ػطغٝ فؼبِيشٟبي ػّٕي ٚ  (د 

 .زا٘طدٛيي

 تعبريف : 2هبدُ 

 : زا٘طدٛيي اسز وٝ شبّذ ٍ ايثبرگرٍ هوتبز داًشدَي ًوًَِ 

 ايٗ آييٗ ٘بٔٝ ثبضس؛  3زض ظٔطٜ يىي اظ ٔٛاضز ثٙس اِف ٔبزٜ  -1

سطآٔس زا٘طدٛيبٖ زيٍط زض ٚايثبضٌطي ثٝ ِحبػ ٚيژٌي ٞبي ػّٕي، فطٍٞٙي ٚ ضػبيز ضئٖٛ زا٘طدٛيي   -2

 . ضضشٝ سحػيّي ذٛز ثبضس

 . ضبُٔ فؼبِيشٟبي آٔٛظضي ٚ دژٚٞطي :ٍيژگيْبي علوي

 .ضبُٔ فؼبِيشٟبي ايثبضٌطي، لطآ٘ي، اخشٕبػي، سيبسي ، ٚضظضي، ٞٙطي ٚ ازثي :فرٌّگيٍيژگي ّبي 

 :شرايط شركت كٌٌذگبى: 3هبدُ 

ػّٓ ٚ غٙؼز زا٘طدٛيب٘ي وٝ ثط اسبس ضٛاثظ ٚ ٔمطضار ٚظاضر ػّْٛ، سحميمبر ٚ فٙبٚضي زض زا٘طٍبٜ 

ثب ضػبيز ضطايظ ظيط ٔي سٛا٘ٙس زض ايٗ ( فطاٌيطضٚظا٘ٝ ، ٘ٛثز زْٚ ، ٔدبظي ٚ : )ثٝ سحػيُ اضشغبَ زاض٘س  ايطاٖ

 : ضلبثز ضطوز ٕ٘بيٙس 

 عوَهي 

ٚ ثبالسط، آظازٜ، فطظ٘س ٚ %  25ٕٞسط يب فطظ٘س ضٟيس، خب٘جبظ :  سؼّك ثٝ يىي اظ ٔػبزيك ايثبضٌطي (الف

ثب  % 15ا٘جبظ  ٔبٜ ٚ ثبالسط سبثمٝ حضٛض زاٚعّجب٘ٝ زض خجٟٝ ٚ ج 6، ضظٔٙسٜ ( ٚ ثبالسط% 25آظازٜ، خب٘جبظ )ٕٞسط 

 .حسالُ سٝ ٔبٜ سبثمٝ ضظٔٙسٌي

ضبُٔ ضػبيز ضٛاثظ ٚ ٔمطضار، ضفشبض، اذالق، اػشمبزار زيٙي ٚ ٔصٞجي،  :شئَى داًشدَيي ٍ ايثبرگري( ة

 .زفبع اظ اضظضٟب، ثبِيسٖ ثٝ ايثبضٌطي، سطٚيح فطًٞٙ ايثبض ٚ ضٟبزر
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زا٘طدٛيبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٕٔشبظ ثٝ ٔٙعِٝ ا٘ػطاف ػسْ حضٛض زا٘طدٛي ٕٔشبظ يب ٕ٘ٛ٘ٝ زض ٌطزٕٞبيي، ٔؼطفي ( ج

 .ثبضس ٔي 

 تخصصي 

 .ٚاحس زضسي زض ٔمغغ وبضضٙبسي 45ٌصضا٘سٖ حسالُ  (الف

وبضضٙبسي اضضس حساوثط سب دبيبٖ  ٔمغغزض  (دبيبٖ ٘بٔٝ ٚاحس زضسيثدع )وّيٝ ٚاحسٞبي زضسي ٌصضا٘يسٖ  (ة

. ٘يٕسبَ سْٛ

 .آظٖٔٛ خبٔغ وّيٝ ٚاحسٞبي زضسي ٚ ٌصضا٘سٖ( ج
 

ٚ يب زا٘طدٛي ثبض ٔي سٛا٘ٙس ثؼٙٛاٖ زا٘طدٛي ٕ٘ٛ٘ٝ  1زا٘طدٛيبٖ زض ٞط ٔمغغ سحػيّي سٟٙب  : 2تجصرُ 

ٌطزيسٜ ٔي سٛا٘س خٟز ا٘شربة زا٘طدٛي ا٘شربة زا٘طدٛئي وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٕٔشبظ ا٘شربة ضٛ٘س ِٚي ٕٔشبظ 

 .ٕ٘ٛ٘ٝ ضطوز وٙس

ٚ  .ثطاي ضطوز زض ايٗ ضلبثز اِعأي اسزَ ايٗ ٔبزٜ زض خسٚزاضشٗ حسالُ ٔؼسَ وُ ٔٙسضج  : 3تجصرُ  

أشيبظار دژٚٞطي ثطاي ا٘شربة زا٘طدٛي ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ % 50أشيبظار آٔٛظضي ٚ % 70ٕٞچٙيٗ وست حسالُ 

 . أشيبظ دژٚٞطي ثطاي ا٘شربة زا٘طدٛي ٕٔشبظ اِعأي ٔي ثبضس% 20أشيبظ آٔٛظضي ٚ %  70حسالُ 

زا٘طىسٜ ٚ يب ٔطاخغ لب٘ٛ٘ي / زا٘طدٛيبٖ زاضاي سبثمٝ ٔحىٛٔيز لغؼي زض وٕيشٝ ا٘ضجبعي زا٘طٍبٜ  : 4تجصرُ

 . شيطثظ أىبٖ ضطوز زض ايٗ ضلبثز ضا ٘ساض٘س

ضطٚضي اظ ٔطاخغ شيطثظ ٚ فطٍٞٙي ( آٔٛظضي ٚ دژٚٞطي)اضائٝ سأييسيٝ ثطاي وّيٝ فؼبِيشٟبي ػّٕي  : 5تجصرُ 

 .اسز

اظ ٔطاخغ شي ضثظ ٚ ٌٛاٞي زض زسز چبح ثٛزٖ اظ ٘بضط ثطاي وّيٝ سأِيفبر، سطخٕٝ ٚ يب اضايٝ ٔدٛظ   : 6تجصرُ 

 .ٌطزآٚضي ضطٚضي اسز

حسالُ ٔؼسَ وُ ٔٛضز ٘يبظ زض ٔمبعغ ٔرشّف سحػيّي خٟز دصيطش زض ثطضسي ايٗ آئيٗ ٘بٔٝ ثططح  (ُ

 . خسَٚ ظيط ٔي ثبضس
 هعذل هقطع

 15 (خغطافيب فٙي ٚ ٟٔٙسسي ، ػّْٛ دبيٝ ٚ ) وبضضٙبسي 

 16  (سبيط ضضشٝ ٞب )  وبضضٙبسي

 17 وبضضٙبسي اضضس ٘بديٛسشٝ

 17.5 (Ph.D)زوشطاي سرػػي 
زضٔٛضز زا٘طدٛيب ٘ىبضضٙبسي ٔي ثبيسز ٔؼسَ ايطبٖ ٘يٓ ٕ٘طٜ ثبالسط اظ ٔؼسَ ٔيبٍ٘يٗ ٌطايص سحػيّي ثط اسبس : تجصرُ

 .سيسشٓ خبٔغ زا٘طٍبٜ ثبضس

 .٘فط اَٚ ثطاسبس ٔؼسَ ا٘شربة ٔي ضٛ٘س 3ٜ ٘فط ضبُٔ خسَٚ فٛق ٌطز٘س، سٟٙب 3زا٘طىسٜ ثيص اظ زض غٛضسيىٝ زض يه  :تجصرُ

زض غٛضسيىٝ ٔؼسَ ٘فط اَٚ ٞطيه اظ ٔمبعغ سحػيّي زض ضضشٝ ٔطثٛعٝ اظ ٔؼسَ ٔصوٛض زض خسَٚ فٛق  :تجصرُ

ٚز اذشػبظ زٞس، ٔي وٕشط ثبضس ٚ زا٘طدٛي ضبٞس ٚ ايثبضٌط ٘يع ضسجٝ اَٚ، زْٚ ٚ يب سْٛ آٖ ضضشٝ ضا ثٝ خ
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 14زض ٞط غٛضر ٔؼسَ ٔشمبضي ٘جبيس وٕشط اظ . سٛا٘س ٔشمبضي ا٘شربة زا٘طدٛي ٕ٘ٛ٘ٝ ضبٞس ٚ ايثبضٌط ثبضس

 .  ثبضس

 ًحَُ هحبسجِ اهتيبزات: 4هبدُ 

 .حساوثط أشيبظ ثرص ٞبي ػّٕي، فطٍٞٙي  ثٝ ضطح ظيط ٔي ثبضس

 

 هقطع تحصيلي
 علوي 

 خوع كل فرٌّگي 
 پژٍّشي آهَزشي

 100 25 20 55 وبضضٙبسي 

 100 25 40 35 وبضضٙبسي اضضس ٘بديٛسشٝ 

 25 50 25 100 (ph.D)زوشطاي سرػػي 

 ًحَُ هحبسجِ اهتيبز ثخش علوي: 5هبدُ 

 آهَزشي  -5-1

اظ ٔدٕٛع أشيبظ آٔٛظضي، ثرطي ثٝ ٔؼسَ وُ ٚاحسٞبي ٌصضا٘سٜ اذشػبظ زازٜ ٔي ضٛز ٚ ثرص زيٍط ثٝ 

 . ٔؼسَ ٞط ٘يٕسبَ سحػيّي زا٘طدٛ ثط اسبس خسَٚ ظيط سؼّك ٔي ٌيطز

 كبرشٌبسي

ٔؼسَ وُ ٚاحسٞبي ٌصضا٘سٜ ضسٜ 

 36سمف أشيبظ 

 ٘حٜٛ ٔحبسجٝ أشيبظ

 6( *ٔؼسَ-14)

 ٔؼسَ زض ٞط ٘يٕسبَ 
 أشيبظ

 

 

ٔؼسَ ٘يٕسبَ ٞبي  

 سحػيّي

 

 

 

 أشيبظ 14حساوثط 

 ٘يٕسبَ 8ثطاي 

 

  فٙي ٟٔٙسسي ،ػّْٛ دبيٝ 

16 – 15 

17 – 01/16 

18- 01/17 

19- 01/18 

20- 01/19 

 1 

25/1 

5/1 

75/1 

2 

 كبرشٌبسي ارشذ ًبپيَستِ

ٚاحسٞبي ٌصضا٘سٜ ٔؼسَ وُ 

 25ضسٜ سمف أشيبظ 

 ٘حٜٛ ٔحبسجٝ أشيبظ

 5( *ٔؼسَ-15)

 أشيبظ ٔؼسَ زض ٞط ٘يٕسبَ  



 

 4 

ٔؼسَ ٘يٕسبَ ٞبي 

 سحػيّي

 

 أشيبظ  5حساوثط 

 ٘يٕسبَ 4ثطاي 

 

18-17 

19- 01/18 

20-01/19 

75/0 

1 

25/1 

 (Ph.D)دكتراي تخصصي 

ٔؼسَ وُ ٚاحسٞبي ٌصضا٘سٜ 

 16ضسٜ سمف أشيبظ 

 ٘حٜٛ ٔحبسجٝ أشيبظ

 4( *ٔؼسَ-16)

 

ٔؼسَ ٘يٕسبَ ٞبي 

 سحػيّي

 

 

 أشيبظ  4حساوثط 

 ٘يٕسبَ 4ثطاي 

 

 أشيبظ ٔؼسَ زض ٞط ٘يٕسبَ

18-17 

19- 01/18 

20-01/19 

5/0 

75/0 

1 

 

 پژٍّشي -5-2

زض غٛضسيىٝ ٔدٕٛع أشيبظ وست ضسٜ زض ثرص دژٚٞطي اظ سمف أشيبظ سؼييٗ ضسٜ ٔٙسضج زض خسَٚ ٔبزٜ 

 . ثيطشط ثبضس غطفبً سمف أشيبظ سؼييٗ ضسٜ ٔحبسجٝ ذٛاٞس ضس 4

وّيٝ فؼبِيشٟبي دژٚٞطي وٝ ثػٛضر ٔطشطن ثب اػضبي ٞئيز ػّٕي زا٘طٍبٜ غٛضر ٌطفشٝ اسز  -1تجصرُ 

أشيبظ ٔطثٛعٝ ثسٖٚ زض ٘ظط ٌطفشٗ ( ٘بْ زا٘طدٛ ثؼس اظ ٘بْ ػضٛ ٞئيز ػّٕي ثبضسحشي اٌط زض غٛضسي وٝ )

 .ػضٛ ٞئيز ػّٕي ِحبػ ٔيٍطزز

 :هقبالت  -5-2-1

چبح ٚ يب دصيطش ٞط ٔمبِٝ ثطاي چبح، زض ٔدالر ٔؼشجط ذبضخي ٚ ٔدالر ػّٕي ٚ دژٚٞطي  (الف

 .اضز، زضٔبٖ ٚ آٔٛظش دعضىيزاضاي ٔدٛظ ا٘شطبض اظ ٚظاضسيٗ ػّْٛ، سحميمبر ٚ فٙبٚضي ٚ ثٟس

 حساوثط أشيبظ سؼساز ٘ٛيسٙسٜ يب ٘ٛيسٙسٌبٖ

 10   يه سب زٚ ٘فط

 9 ثيطشط اظ زٚ ٘فط

زض ضضشٝ ٞبي ٞٙطي اظخّٕٝ ٘مبضي ، ٔؼٕبضي ، ػىبسي ٚ سبيط ضضشٝ ٞبي ٔطبثٝ ، زض : تجصرُ 

ػّْٛ ، سحميمبر ٚ فٙبٚضي ثٝ غٛضسيىٝ اثط ٞٙطي سٛسظ ٘ططيبر ٔؼشجط زاذّي ٚ ذبضخي ٔٛضز سأئيس ٚظاضسيٗ 

 .ػٙٛاٖ اثط ٞٙطي ثطخسشٝ ٔؼطفي ٌطزز اظ أشيبظار ايٗ ثٙس ثطذٛضزاض ٔيٍطزز

سطٚيدي زا٘طٍبٟٞب ٚ  –دصيطش ٞط ٔمبِٝ ثطاي چبح زضسبيط ٔدٕٛ ػٝ ٞبي ػّٕي  يبچبح ( ة

 .غػئؤسسبر آٔٛظش ػبِي ٚ دژٚٞطي زاذُ وطٛض، ٘ططيبر وثيطاال٘شطبض يب ٔبٞٙبٔٝ ٞبي ػّٕي سد

 حساوثط أشيبظ سؼساز ٘ٛيسٙسٜ يب ٘ٛيسٙسٌبٖ

 2 يه سب زٚ ٘فط



 

 5 

 1.5 ثيطشط اظ زٚ ٘فط

زض وٙفطا٘س ٞب ٚ ٔدبٔغ ػّٕي ثيٗ إِّّي ٚ زاذّي ٚ (  سرٙطا٘ي، دٛسشط)اضائٝ يب چبح ٔمبِٝ  (ج

دژٚٞطي ٔٛضز سأييس ٚظاضر ػّْٛ ، سحميمبر ٚ فٙبٚضي ٚ خطٙٛاضٜ عالة ٚ زا٘طدٛيبٖ  -خطٙٛاضٜ ٞبي ػّٕي

 .ثسيدي ٚ ضبٞس ٚ ايثبضٌط

 حساوثط أشيبظ سؼساز ٘ٛيسٙسٜ يب ٘ٛيسٙسٌبٖ

 2 ضيه سب زٚ ٘ف

 1.5 ثيطشط اظ زٚ ٘فط

ثٝ وٝ ثطخسشٍي ٚ ٕٔشبظ ثٛزٖ اثط  ٚ سبيط ضضشٝ ٞبي ٔطبثٝ زض غٛضسي ٔؼٕبضيزض ضضشٝ : تجصرُ ثٌذ ة ٍ ج 

 . ٘فط اظ اسبسيس ضضشٝ ٞبي ٔطثٛعٝ ضسيسٜ ثبضس ٔطَٕٛ أشيبظار ثٙس ة ٚ ج ذٛاٞس ضس 2سأييس حسالُ 

 
 فعبليت ّبي تحقيقبتي -5-2-2

فؼبِيز ٚ ٕٞىبضي زض اخطاي  ٞط عطح سحميمبسي ٔػٛة زا٘طٍبٜ، ٚاحسٞبي سبثؼٝ ٚ لغت ٞبي ػّٕي، عطح  

 . ٚ ٔٛسسبر  ، ٚ سبظٔبٖٞبي ّٔي ٚسحميمبر وبضثطزي

 ٘حٜٛ اخطا
 حساوثط أشيبظ

 زوشطاي سرػػي زوشطاي حطفٝ اي وبضضٙبسي اضضس وبضضٙبسي

 7 4 5 3 ٔدطي 

 4 3 3 2 ٕٞىبض عطح 

ثٝ فؼبِيز ٚ ٕٞىبضي زض اخطاي عطح ٞبي ّٔي زٚ ثطاثط أشيبظ ٔطثٛط ثط اسبس ٘حٜٛ اخطا سؼّك ٔي  : 1تجصرُ 

 .ٌيطز 

يه عطح سحميمبسي زض خطٙٛاضٜ ٞبي ٔشؼسز، غطفب أشيبظ يه ثرص ( دصيطش)زض غٛضر اضائٝ : 2تجصرُ 

 .زض٘ظطٌطفشٝ ٔي ضٛز

 تبليف كتبة  -5-2-3

غفحٝ زض لغغ  50ثبالي )ٞط يه اظ سغٛح ظيط  زسز چبح زضسبِيف ٞط وشبة چبح ضسٜ يب زض 

 (ٚظيطي

سؼساز ٘ٛيسٙسٜ يب 

 ٘ٛيسٙسٌبٖ

 حساوثط أشيبظ

 زوشطاي سرػػي زوشطاي حطفٝ اي وبضضٙبسي اضضس وبضضٙبسي

 9 7 7 4 ٘فط 1

 6 5 5 3 ٘فطٜ  2

 3 3 3 2 ٘فط ثٝ ثبال 2
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 اختراع، اثذاع ٍ ًَآٍري -5-2-4

 ثٝ اذشطاع، اثساع ٚ ٘ٛآٚضي زاضاي سأييسيٝ اظ سبظٔبٖ دژٚٞص ٞبي ػّٕي ٚ غٙؼشي ايطاٖ، زثيطذب٘ٝ 

خطٙٛاضٜ ٞبي ذٛاضظٔي، اثٗ سيٙب، ضاظي، فبضاثي، عالة ٚ زا٘طدٛيبٖ ثسيدي ٚ ضبٞس ٚ ايثبضٌط ٚ سبيط 

، زضٔبٖ ٚ آٔٛظش دعضىي ٔٛضز سأييس ٚظاضسيٗ ػّْٛ، سحميمبر ٚ فٙبٚضي ٚ ثٟساضز ٚ إِذيبزٞبي خطٙٛاضٜ ٞب

.  ثط حست سؼساز ٘فطار ثططح خسَٚ شيُ أشيبظ سؼّك ٔي ٌيطز

 

 ٘ٛآٚضاٖ سؼساز

 حساوثط أشيبظ

زوشطاي حطفٝ  وبضضٙبسي اضضس وبضضٙبسي

 اي

زوشطاي 

 سرػػي

 9 7 7 4 ٘فط 1 1

 6 5 5 3 ٘فطٜ  2 2

 3 3 3 2 ٘فط ثٝ ثبال 2 3
 

ثٝ ٞط عطح سأييس ضسٜ سٛسظ خطٙٛاضٜ ٞبي ٔصوٛض غطفبً يه ثبض أشيبظ سؼّك ٔي ٌيطز اٌط چٝ  زض  : 1تجصرُ 

 . چٙس خطٙٛاضٜ سأييس ضٛز

خسَٚ ٘فطار چٟبضْ سب  1ثٝ ٘فطار اَٚ سب سْٛ إِذيبز ٞبي ٔٛضز سأئيس ٚظاضسيٗ فٛق ٕٞب٘ٙس ضزيف  : 2تجصرُ 

 .أشيبظ سؼّك ٔيٍيطز 3ٞفشٓ ثٝ ثؼس ٕٞب٘ٙس ضزيف  2ضطٓ ٕٞب٘ٙس ضزيف 

چٙب٘چٝ زا٘طدٛ ضٕٗ زاضا ثٛزٖ ٔٛاضز ٔصوٛض زا٘طدٛي اسشؼساز زضذطبٖ ٘يع ٔحسٛة ٌطزز زض :  3تجصرُ 

 . أشيبظ ثيطشط وست ٔيٕٙبيس 2ٞط ٔطحّٝ اظ خسَٚ فٛق 

 .ٌطزز ٔحبسجٝ ٔي 1.2ثب ضطيت ػّٕي ضبٞس ٚ ايثبضٌط  ...ٞب،  ، خطٙٛاضٜيبزٞبأشيبظ ثطاي إِخ :4 سجػطٜ

 ترخوِ كتبة  -5-2-5

لغغ غفحٝ زض  50ثبالي )ٞط يه اظ سغٛح ظيط  سطخٕٝ ٞط وشبة چبح ضسٜ يب زض زسز چبح زض

 (ٚظيطي

 سؼساز ٕٞىبضاٖ
 حساوثط أشيبظ

 زوشطاي سرػػي زوشطاي حطفٝ اي وبضضٙبسي اضضس وبضضٙبسي

 7 5 5 3 ٘فط 1

 6 4 4 2 ٘فطٜ  2

 2 2 2 1 ٘فط ثٝ ثبال 3
 

 (اهتيبز 25حذاكثر )ًحَُ اهتيبز دّي ثخش فرٌّگي  -6هبدُ 

 : ايثبرگري -6-1

  أشيبظ 12زضغس  70سب  50خب٘جبظ . 

  أشيبظ 9زضغس  70سب  50فطظ٘س ٚ ٕٞسط ضٟيس، فطظ٘س ٚ ٕٞسط خب٘جبظ آظازٜ، زضغس،  49سب  25خب٘جبظ. 
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  ٜأشيبظ 6آظازٜ ٚ ٕٞسط ٔبٜ حضٛض زض خجٟٝ ٚ فطظ٘س  3ثب حسالُ % 15ٔبٜ ٚ ثبالسط، خب٘جبظ  6ضظٔٙس. 

  أشيبظ 3زضغس  49سب  25فطظ٘س ٚ ٕٞسط خب٘جبظ. 

ثبضس ثيطشطيٗ أشيبظ زاضاي اضاي چٙس ٘ٛع ايثبضٌطي ثبضس ايثبضٌطي اي وٝ زض غٛضسيىٝ زا٘طدٛ ز -تجصرُ 

  .ٔحبسجٝ ذٛاٞس ضس

 :فعبليت ّبي قرآًي -6-2

 ٍ ًْح الجالغِ( حفظ، قرائت ، تفسير )كست هقبم در هسبثقبت قرآى  -6-2-1

 زضسغح زا٘طٍبٟٞب وطٛضي ثيٗ إِّّي ػٙٛاٖ

 8 10 15 ٔمبْ اَٚ 

 7 9 13 ٔمبْ زْٚ 

 6 8 10 ٔمبْ سْٛ 

 
 تأليف،  ترخوِ يب گردآٍري ثب هَضَعبت قرآًي -6-2-2

 زضسغح زا٘طٍبٟٞب زض سغح وطٛضي زض سغح ثيٗ إِّّي سؼساز 

 6 8 15 يه ٘فطٜ 

 4 6 8 زٚ ٘فط ثٝ ثبال 

سأِيف زا٘طدٛيبٖ ضضشٝ ٞبي ػّْٛ لطآ٘ي ثب ٔٛضٛػبر لطآ٘ي زض ثرص دژٚٞطي ٔٛضز ضسيسٌي لطاض  :تجصرُ 

 .ٔي ٌيطز

 يثبرگرّبي شبّذ ٍ ا كبًَى ٍ در كبًَى ّبي قرآًي، عترت ٍ ًوبزعضَيت  -6-2-3

 زض سغح زا٘طىسٜ ٞب  زضسغح زا٘طٍبٜ زض سغح وطٛضي عضَيت٘حٜٛ 

 2 4 6 ػضٛ ػبزي  

زاضاي )ػضٛ فؼبَ 

 (ٔسئِٛيز

8 6 4 

ٔطثيبٖ لطآ٘ي زاضاي سأييسيٝ اظ ٟ٘بز ٕ٘بيٙسٌي ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطي زض زا٘طٍبٟٞب ٚ يب سبظٔبٖ زاضاِمطآٖ  :تجصرُ 

 (.أشيبظ 5)وطيٓ سبظٔبٖ سجّيغبر اسالٔي  

 فعبليتْبي سيبسي ٍ اختوبعي -6-3

 فرٌّگي ايثبر-عضَيت در كبًَى  علوي -6-3-1

ايثبض زا٘طدٛيبٖ ضبٞس ٚ ايثبضٌط ٚ ظيط ٔدٕٛػٝ ٞبي ثٝ اظاي ٞط سبَ ػضٛيز زض وبٖ٘ٛ ٞبي ػّٕي ٚ فطٍٞٙي 

 (أشيبظ 16حساوثط . )آٖ ثٝ سطسيت ظيط أشيبظ سؼّك ٔي ٌيطز

 أشيبظ ٘حٜٛ ػضٛيز

 2 ػبزي 

 4 فؼبَ 
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ػضٛيز زض ٞسشٝ ٞبي ػّٕي فطٍٞٙي زا٘طدٛيبٖ ضبٞس ٚ ايثبضٌط ثٝ ٔٙعِٝ ػضٛيز زض وبٖ٘ٛ ػّٕي ٚ :  تجصرُ

 . فطٍٞٙي ايثبض ٔي ثبضس
 

 :عضَيت در سبير تشكل ّبي داًشدَيي قبًًَي -6-3-2

ثٝ اظاء ٞط سبَ ػضٛيز زض سطىُ ٞبي زا٘طدٛيي اظ خّٕٝ ثسيح زا٘طدٛيي، سطىّٟبي زاضاي ٔدٛظ اظ ٞيأر 

ا٘طٍبٜ، ضٛضاي غٙفي، ٟ٘بز ٕ٘بيٙسٌي ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطي زض زا٘طٍبٜ ٚ يب وٕيشٝ ٞب ٚ ا٘دٕٗ ٞبي ٘ظبضر ز

حساوثط .)ثٝ سطسيت ظيط أشيبظ سؼّك ٔي ٌيطزٚ ٕٞچٙيٗ دبيٍبٟٞبي ٔمبٚٔز ثسيح ػّٕي ٚ دژٚٞطي زا٘طٍبٜ 

 (أشيبظ 10أشيبظ ايٗ ثرص 

 أشيبظ ٘حٜٛ ػضٛيز

 1 ػبزي 

 2 فؼبَ 

 . زض غٛضر ػضٛيز ٕٞعٔبٖ زض ٞط يه اظ ٔٛاضز يبز ضسٜ سٟٙب ثٝ يه ػضٛيز أشيبظ سؼّك ٔي ٌيطز -تجصرُ 
 عضَيت در كبًَى ّبي ّالل احور  -6-3-3

ػضٛيز فؼبَ زض وبٖ٘ٛ ٞبي ٞالَ احٕط ٚ ٌطٜٚ ٞبي أساز ٚ ٘دبر ثٝ اظاي ٞط سبَ، أشيبظ ظيط سؼّك ٔي 

 (أشيبظ 8حساوثط . )ٌيطز

 أشيبظ ٘حٜٛ ػضٛيز

 2 ػضٛيز فؼبَ 

 4 ٔطبضوز ٚ حضٛض زض أساز ضسب٘ي زض حٛازص غيط ٔشطلجٝ 

 

  :هشبركت در تْيِ ًشريبت داًشگبّي -6-3-4

ٚ  ٔطبضوز ٚ ٕٞىبضي زض سٟيٝ ٘ططيبر زا٘طٍبٞي زاضاي ٔدٛظ اظ وٕيشٝ ٘بظط ثط ٘ططيبر زا٘طٍبٜ ٞب

ثٝ اظاء ٞطسبَ  ٔطبضوز زض ٘طط ٚ چبح ٘ططيبر ٔطسجظ ثب ازاضٜ وُ أٛض زا٘طدٛيبٖ ضبٞس ٚ ايثبضٌط زا٘طٍبٜ

 (أشيبظ 8حساوثط . )ٕٞىبضي أشيبظ شيُ سؼّك ٔي ٌيطز

 أشيبظ ٘حٜٛ ٕٞىبضي

 4 ٔسيط ٔسئَٛ يب سطزثيط

 2 ػضٛ ضٛضاي سط زثيطي ٚ ٞيأر سحطيطيٝ

 1 ٕٞىبضي

 ثب هَضَعبت اختوبعي، سيبسي ،ترخوِ يب گردآٍريتأليف -6-4

سأِيف ثب ٔٛضٛػبر اخشٕبػي، سيبسي ٚ ٔٛضٛػبر ٔطسجظ ثب فطًٞٙ ايثبض ٚ ضٟبزر؛ زاضاي سأييسيٝ اظ ٞيأر 

٘ظبضر ثط ٘ططيبر ٚ يب ٔطبضوز زض ٘طط ٚ چبح ٘ططيبر ٔطسجظ ثب ازاضٜ وُ أٛض زا٘طدٛيبٖ ضبٞس ٚ ايثبضٌط 

 (اظأشي 7حساوثط )زا٘طٍبٜ 

 چبح ضسٜ ٚ يب زض زسز چبح  ٘حٜٛ اخطا 

 7 يه ٘فطٜ 
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 5 زٚ ٘فط ٚ ثٝ ثبال

 

 :ادارُ كل اهَر داًشدَيبى شبّذ ٍ ايثبرگر  فعبليت ّبيهشبركت در ثرًبهِ ريسي ٍ   -6-5

 :حضَر در گبرگبّْبي آهَزشي ٍ فعبليتْبي فرٌّگي -6-5-1

آٔٛظضي ٚ فٛق ثط٘بٔٝ زفبسط أٛض زا٘طدٛيبٖ ضبٞس ٚ ايثبضٌط  –حضٛض زض فؼبِيز ٞبي فطٍٞٙي 

اضزٚٞب، ٔطاسٓ، ٕٞبيص ٞب، خطٙٛاضٜ ٞبي ) .زا٘طىسٜ ٞب ٚ يب ازاضٜ وُ أٛض زا٘طدٛيبٖ ضبٞس ٚ ايثبضٌط 

 (....ٚضظضي ٚ 

 ٔطبضوز ٘يٕٝ فؼبَ ٔطبضوز فؼبَ ٔحُ ٔطبضوز

 1 3 زا٘طىسٜ ٞب

 3 5 زا٘طٍبٜ 
 

 :يبٍر داًشدَ طرحهشبركت در  -6-5-2

 (.أشيبظ 10حساوثط )والسٟبي سمٛيشي سسضيس زض ،فٛقٔطبضوز فؼبَ زض عطح        

 ٘يٕٝ فؼبَ فؼبَ  ٘ٛع ٔطبضوز

يس ٚ اسبر زا٘طدٛيبٖ سؼبُٔ ثب

 ٔطبٚض زض زا٘طىسٜ ٞب

5 3 

 3 5 والسٟبي سمٛيشي سسضيس زض
 

 .زفشط ضبٞس ٚ ايثبضٌط سأييس ٌطزز ٔسيطسٛسظ أشيبظار ثرص فٛق ٔيجبيس زاضاي سأئيسيٝ : تجصرُ 
 فعبليتْبي ٍرزشي  -6-6

چٙب٘چٝ زا٘طدٛيي ٔٛفك ثٝ وست ػٙبٚيٗ ٚضظضي ضسٜ ثبضسٔغبثك ثب خسَٚ ظيطأشيبظ سؼّك ٔي 

 (أشيبظ12حساوثط). ٌيطز

 زضسغح زا٘طىسٜ ٞب  زا٘طٍبٜ زضسغح وطٛضي ػٙٛاٖ

 6 8 10 ٔمبْ اَٚ 

 4 6 8 ٔمبْ زْٚ 

 2 4 6 ٔمبْ سْٛ 

ػضٛيز زض سيٕٟبي ٚضظضي  ٚ ضطوز زض خطٙٛاضٜ ٞبي ٚضظضي زا٘طدٛيبٖ ضبٞس ٚ ايثبضٌط،  -1تجصرُ 

 .أشيبظ 4حساوثط 

ثٝ زا٘طدٛيبٖ زاضاي وبضر ٔطثيٍطي ٚ زاٚضي زض يىي اظ ضضشٝ ٞبي ٚضظضي اظ ا٘دٕٗ ٞب ٚ   -2تجصرُ 

أشيبظ سؼّك ٔي   6فسضاسيٖٛ ٞبي ٚضظضي وٝ ثٝ سأييس ازاضٜ وُ سطثيز ثس٘ي زا٘طٍبٜ ضسيسٜ ثبضس حساوثط 

 . ٌيطز

 3درخِ  2درخِ  1درخِ  ٍ داٍري  درخِ هرثيگري
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 2 4 6 أشيبظ

 

 ادثي ٍ ٌّريفعبليتْبي  -6-7

 :كست رتجِ در خشٌَارُ ّب-6-7-1

چٙب٘چٝ زا٘طدٛيي ٔٛفك ثٝ وست ػٙٛاٖ زض ٔسبثمبر ٚ خطٙٛاضٜ ٞبي ٞٙطي ٚ ازثي ٌطزز أشيبظ شيُ سؼّك  

 (أشيبظ 10حساوثط. )ٔي ٌيطز

 زضسغح زا٘طىسٜ ٞب  زضسغح زا٘طٍبٜ وطٛضي ػٙٛاٖ

 4 9 10 ٔمبْ اَٚ 

 3 6 9 ٔمبْ زْٚ 

 2 4 7 ٔمبْ سْٛ 

ٔطخغ سأييس وٙٙسٜ ػٙبٚيٗ زض زا٘طٍبٜ، ٔؼبٚ٘ز زا٘طدٛيي ٚ فطٍٞٙي ٚ زض ذبضج اظ زا٘طٍبٜ ٔطاخغ  -1تجصرُ 

 .شيطثظ ٔي ثبضس

ثٝ زا٘طدٛيب٘ي وٝ زض يىي اظ ضضشٝ ٞبي ٞٙطي ٚ ازثي زاضاي ٔسضن ٔطثيٍطي اظ ازاضٜ فطًٞٙ ٚ  -6-7-2

 .سؼّك ٔي ٌيطز أشيبظثططح خسَٚ شيُ  6اضضبز اسالٔي ٔي ثبضس حساوثط 

 عبلي هوتبز هقذهبتي درخِ هرثيگري

 6 4 2 أشيبظ

 

ثٝ اظاء ٞط سبَ يه  ضبٞس ٚ ايثبضٌط ثٝ ٔطبضوز ٚ ٕٞىبضي زض وبٖ٘ٛ ٞبي ازثي ٚ ٞٙطي زا٘طدٛيي -6-7-3

 (أشيبظ 5حساوثط.)أشيبظ سؼّك ٔي ٌيطز

 ٍ ايثبرگري  شئَى داًشدَيي -7هبدُ 

 (أشيبظ 10حساوثط . )ضطح شيُ ٔي ثبضسثٝ ٚ ايثبضٌطي ضبذع ٞبي أشيبظ ضئٖٛ زا٘طدٛيي 

 ٔحسٚزٜ أشيبظ ػٙٛاٖ

 2سب  0 ٚ ٔشؼٟس ثٛزٖا٘دبْ فطايض زيٙي دبيجٙسي ثٝ 

 2سب  0 ٔمطضار زا٘طدٛيي ٚ ٞٙدبضٞبي اخشٕبػيضػبيز 

 2سب  0 ضػبيز دٛضص اسالٔي ثطازضاٖ ٚ ذٛاٞطاٖ

 2سب  0 ....اذالق ٚ احشطاْ ثٝ اسبسيس ٚ زا٘طدٛيبٖ ٚ ضػبيز 

دبيجٙسي ثٝ اضظضٟبي ايثبضٌطي ٚ اضشٟبض ثٝ 

 ايثبضٌطي

  2سب  0

 

 

 ستبد هركسي اًتخبة ٍ هعرفي داًشدَيبى ًوًَِ ٍ هوتبز شبّذ ٍ ايثبرگر داًشگبُ  -8هبدُ 
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زا٘طىسٜ ٞبي ٔسشمُ، ثطاي ا٘شربة زا٘طدٛيبٖ /خٟز ثطضسي دطٚ٘سٜ ٞبي اضسبَ ضسٜ اظ دطزيسٟب 

ي ا٘شربة ٚ ٔؼطفي زا٘طدٛيبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ  ٚ ٕٔشبظ سشبز ٔطوعٕ٘ٛ٘ٝ  ٚ ٕٔشبظ ضبٞس ٚ ايثبضٌط، سشبزي سحز ػٙٛاٖ 

زض ازاضٜ وُ أٛض زا٘طدٛيبٖ ضبٞس ٚ ايثبضٌط زا٘طٍبٜ ثب حضٛض  ػّٓ ٚ غٙؼز ايطاٖضبٞس ٚ ايثبضٌط زا٘طٍبٜ 

 : اػضبي ظيط سطىيُ ٔي ٌطزز

 (ضئيس سشبز) ضيبسز زا٘طٍبٜ-1      

 ،(زثيط سشبز)ٔسيطوُ أٛض ضبٞس ٚ ايثبضٌط زا٘طٍبٜ  -2      

 ٔسيط وُ أٛض آٔٛظضي ٚ سحػيالر سىٕيّي زا٘طٍبٜ،  -3      

 . ٔؼبٖٚ دژٚٞطي ٚ فٙبٚضي زا٘طٍبٜ يب ٕ٘بيٙسٜ ايطبٖ  -4      

.  ضئيس سبظٔبٖ ثٙيبز ضٟيس ٚ أٛض ايثبضٌطاٖ سٟطاٖ ثعضي يب ٕ٘بيٙسٜ ايطبٖ -5      

 .يب ٕ٘بيٙسٜ وبٖ٘ٛزا٘طدٛيبٖ ضبٞس ٚ ايثبضٌط  زثيط وبٖ٘ٛ ػّٕي ٚ دژٚٞطي -6 

ثٝ ػٙٛاٖ  اظ ٞط ٔمغغ ٘فط يهايٗ سشبز دس اظ ثطضسي ٞبي الظْ، اظ ٔيبٖ وُ زا٘طدٛيبٖ ٔؼطفي ضسٜ 

زا٘طدٛيبٖ ٕٔشبظ زض ٞط زٚضٜ ثب ٘ظط سشبز ضبٞس ٚ ايثبضٌط سؼييٗ سؼساز . ضٛ٘س زا٘طدٛي ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘شربة ٔي

 .ضٛزٔي

سشبز ٔي سٛا٘س زض غٛضر ِعْٚ خٟز ا٘دبْ ثطضسي ٞبي ثيطشط ٘سجز ثٝ سطىيُ وٕيشٝ ٞبي زاٚضي   -تجصرُ

 .ٔطوعي الساْ ٕ٘بيس

 علن ٍ صٌعت ايراىاهتيبزات داًشدَيبى ًوًَِ ٍ هوتبز  شبّذ ٍ ايثبرگر داًشگبُ  -9هبدُ 

ثٝ ػٙٛاٖ زا٘طدٛيبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٕٔشبظ ا٘شربة  ضبٞسزا٘طدٛيب٘ي وٝ ٔغبثك ايٗ آئيٗ ٘بٔٝ اظ عطيك سشبز 

 .ٔٛضز سطٛيك لطاض ٔي ٌيط٘س 10ٔي ضٛ٘س، سٛسظ ازاضٜ وُ أٛض ضبٞس ٚ ايثبضٌط ثططح ٔبزٜ 

زض غٛضسي وٝ أشيبظ زٚ زا٘طدٛ  زض ثطضسي دطٚ٘سٜ ٞب ثطاثط ثبضس، اِٚٛيز ثب زا٘طدٛئي اسز وٝ  :1 ُتجصر

زاضاي أشيبظ آٔٛظضي ثيطشطي زض ٔمغغ وبضضٙبسي ٚ أشيبظ دژٚٞطي ثيطشطي زض ٔمبعغ سحػيالر سىٕيّي 

 . ثبضس

  علن ٍ صٌعت ايراىاُ ّذايب ٍ خَايس داًشدَيبى ًوًَِ ٍ هوتبز شبّذ ٍ ايثبرگر داًشگ: 10هبدُ 

ٞسايب ٚ خٛايع زا٘طدٛيبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٕٔشبظ ضبٞس ٚ ايثبضٌط زض خّسٝ سشبز ضبٞس ٚ ايثبضٌط زا٘طٍبٜ ٔٛضز سػٕيٓ 

 .ٌيطي لطاض ٌطفشٝ ٚ زض ٕٞبيص سدّيُ اظ زا٘طدٛيبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٕٔشبظ ضبٞس ٚ ايثبضٌط اٞساء ذٛاٞس ضس

 


