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با سمه تعالي

لقد كان لكم فيرسول اهلل اسوه حسنه
ثِ ساستي پيبهجش افؾن $غلياهلل فليِ ٍ آلِ ٍ سلن #ثْتشيي ًوًَِي ًيىي ثشاي ضوب است)
(سَسُ احضاة آيِ )21

اهبم خويٌي (سُ):
ًمص هقلن دس خبهقًِ ،مص اًجيبست)
دس فبلن ّيچ هَخَدي ثِ پبيِي اًسبى ًويسسذ ٍ ّيچ ضغلي ثِ پبيِي اًسبىسبصي ًويسسذ،
پس ضغل هقلوي ثسيبس ثضسي است ،ثسيبس ضشيف است)

همبم هؼظن سّجشي:
ايي هقلوبى چِلذس فضيضًذ! ايي ضغل هقلوى چِلذس اسصضوٌذ است!
ايي هشتجِى تقلين چِلذس ٍاال ٍ ثلٌذ است ،وِ ّوِى اًسبىّبى فشصاًِ ،اًسبىّبى ثضسي ٍ ثشخستِ،
ّشخبيى وِ ثبضٌذ ،خَد سا پشٍسدُى دست هقلن هىداًٌذ ٍ سبيِى هقلن سا ثش سش خَدضبى حس هىوٌٌذ!

دکتش فبًي :
هقلن سوي اغلي آهَصش ٍ پشٍسش است ٍ هقلن ثب داًص ٍ سفتبس خَد هي تَاًذ
ثيطتشيي تبثيش سا ثش ضبگشداى داضتِ ثبضذ)

شيوهنامهيانتخابمعلمنمونه
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يقذيّ
آييي اسالم ،ثِ ضأى ٍ همبم هقلن فٌبيت خبغى داسد ٍ ثشاي وبس هقلوي دسخِي هوتبصي دس ًؾش هيگيشد) دس ًخستيي سَسُاى وِ خذاًٍذ
هتقبل ثش پيبهجش خبتن$ظ #فشٍ فشستبدُ است ،خَد سا اٍل هقلن فبلن ٍخَد خَاًذُ است$فلك* ),#0 (/ (.دس اّويت وبس هقلوى ًيض ّويي ثس
وِ خذاًٍذ فشهَدُ است وِّ « ,5ش وس اًسبًي سا صًذُ گشداًذ ،چٌبى است وِ گَئي ّوِ هشدم سا صًذُ وشدُ است »$هبئذُ*  ،-#.-دس تفسيش
آيي آيِ ،هقلوي دس حذ صًذگي ثخطيذى ثِ اًسبىّب ستبيص ضذُ است) دس احبديث پيبهجش اوشم$ظ ٍ #اهبهبى ثضسگَاس$فليْنالسالم ،#سٍايتّبي
هشثَط ثِ اسصش ٍ افتجبس فلن ٍ فبلن ٍ هقلن ٍ هتقلن ،ثِ لذسى فشاٍاى است وِ ضوبسش ّوِي آًْب وبسي دٍس اص رّي هىًوبيذ ،اص خولِ ايي وِ
پيبهجش گشاهى اسالم$ظ #هىفشهبيٌذ « 5توبهى خٌجٌذگبى سٍى صهيي ٍ هبّيبى دسيب ٍ ّش هَخَد صًذُاى دس فضب ٍ ّوِي اّل آسوبى ٍ صهيي
ثشاى هقلوى وِ ًيىى ثِ هشدم ثيبهَصد علت آهشصش هىوٌٌذ) هقوبس اًمالة اهبم ساحل $لذس سشُ ضشيفً #يض ،دس ضأى هقلن فشهَدُاًذ « 5همبم
هقلن همبم ٍااليى است ،همبهى ثبالتش اص همبم هقلن ًيست »).
هقلوبى دس ًؾبم تقلين ٍتشثيت ثِ فٌَاى سوي اسبسي ٍ ّستِي هشوضي للوذاد هيگشدًذ هقلوبًي وِ هدشيبى حميمي آهَصش ٍپشٍسش
هحسَة گطتِ ٍ سقبدت خبهقِ ٍ آيٌذُي فشصًذاى وطَس ثِ فولىشد آًبى ٍاثستِ است ،لزا ضٌبخت توبيالت ،اًتؾبسات ٍ ّنچٌيي سضبيت ضغلي
آًبى اص هْنتشيي ٍؽبيف ّش ًؾبم آهَصضي خَاّذ ثَد)
دس چطن اًذاص تَسقِ التػبدي ،اختوبفي ٍ فشٌّگي ثيست سبلِي ًؾبم خوَْسي اسالهي ايشاى #,/+/$ثَيژُ سيبستّبي اثالغي اص سَي
همبم هقؾن سّجشي ٍ سبيش اسٌبد ثبالدستي ًؾبم تقلين ٍ تشثيت اصخولِ سٌذ تحَل آهَصش ٍ پشٍسش ،فػل دٍم$ثيبًيِي اسصشّب ،ثٌذ ،#2فػل
ضطن$ساّجشدّبي والى ،ثٌذ ٍ #,.فػل ّفتن ّ$ذفّبي فوليبتي ٍ ساّىبسّب ،ثٌذً ٍ #,+مطِي خبهـ فلوي وطَس ،ساّجشدّبي هلي$ضوبسُّبي
 ٍ #/3 ٍ 3 ،/ثشًبهِي پٌدن تَسقِي آهَصش ٍ پشٍسش # ,.4+(,.4/ $ثِ ًمص هقلن$هشثي #ثِ فٌَاى اسَُ ٍ هإثشتشيي فٌػش دس ًؾبم تقلين ٍ
تشثيت ٍ لضٍم تَسقِي هستوش ضبيستگيّب ٍ تَاًوٌذيّب ٍ استمبء هٌضلت اختوبفي هٌبثـ اًسبًي ٍ هشخقيت فلوي ٍ اختوبفي هقلوبى ٍ
ًىَداضت همبم آًبى پشداختِ ضذُ است) لزا دس ساّجشدّب ٍ سيبستّبي ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش ،اغالح ًؾبم خزةً ،گْذاضت ٍ تَسقِي هٌبثـ
اتسبًي ثِ ّوشاّي ثبصآفشيٌي هشخقيت هقلن ،ثْجَد خبيگبُ حشفِاي ٍ استمبء هٌضلت اختوبفي هقلوبى ،خبيگبُ ٍيژُاي داضتِ ٍ صهيٌِسبص ًؾبهي
وبسا ٍ وبسآهذ ثشاي گستشُي فؾيوي اص ًسل آيٌذُ خَاّذ ثَد)
ستبد ثضسگذاضت همبم هقلن ثب اهقبى ًؾش ثش اّويت هَضَؿ ٍ ثب ّذف تحمك سيبستّب ٍ اّذاف هػَة دسثشًبهِّبي هزوَس ،ثٍِيژُ هغبلجبت
ٍ فشهبيطبت همبم هقؾن سّجشي$هذؽلِالقبلي #دس پبس داضت صحوبت ،تىشين ٍ ثضسگذاضت همبم ٍ خبيگبُ هقلوبى ،سقي ًوَدُ است ثب تَخِ ثِ
اّويت خبيگبُ تخػػي ٍ حشفِاي هٌبثـ اًسبًي ،ثب تذٍيي ضيًَُبهِي اًتخبة هقلوبى ًوًَِ ،سٌدِّبيي سا ثشاسبس اّذاف فوَهي ٍ اختػبغي
تقييي ضذُ دس ضيًَُبهِ خْت سٌدص تَاًبييّب ٍ ضبيستگيّبي $داًطي ،هْبستي ٍ اسصضي  #عشاحي ٍ صهيٌِي سلبثتي سبلن ٍ سبصًذُ سا ثشاي
آًبى فشاّن سبصد تب فالٍُ ثش اًتخبة ضبيستِتشييّب ،هشاتت تدليل ٍ لذسداًي اص آًبى ٍ خبهقِي فشٌّگيبى فشاّن سبصد) لزا ثش اسبس ايي
هأهَسيت ،ثبصًگشي ٍ ثِسٍصآٍسي ضيًَُبهِ ثب اًدبم ًؾشسٌديّب ،اخز ًؾشات ستبدّبي استبًي ٍ ثٍِيژُ حَصُّبي هشتجظ دس ٍصاست اًدبم ٍ
تغييشات الصم دس ضيًَُبهِ افوبل گشديذ وِ دس ريل ثِ آىّب اضبسُ هيگشدد)
اهيذ است ّوىبسا ى هحتشم دسستبدّبي ثضسگذاضت همبم هقلن اداسات ول آهَصش ٍ پشٍسش استبىّب ٍ ضْشستبىّب ثتَاًٌذ ّوبًٌذ سبلّبي
گزضتِ دس اخشاي هغلَة ٍ خلت سضبيت خبهقِي هقلوبى وَضب ٍهَفك ثبضٌذ)

 « ),إقزَا وٓ رّٓبُكٓ االكزَم الذّي عّٓلَمٓ ّبِالْقَّلَم ،عّٓلَمٓ االنسان ما لَم يٓعّلَم »
) «...مٓناحياها فَكانَما احيٓا الناسٓ جميعا »... $ ).غحيفِ ًَس ،ج 2ظ)#,1-
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تغييشات عًذِي ايجاد شذِ دس شيَِٕايّ

 (,تغييش دس ويفيت اهتيبصدّي ثِ ثشخي اص سٌدِّب ثش هجٌبي ًتبيح ًؾشسٌدي ٍ ًؾشات افالم ضذُ اص سَي هقبًٍتّب  ،سبصهبى ّب ٍ)))
( ايدبد سٌدِّبي خذيذ اص خولِ 5اهتيبصدّي ثِ  5هذاسن توبهي همبعـ تحػيلي ،تحػيل دس داًطگبُ ،هذاسن خَضٌَيسي ،تحميمبت اًدبمضذُ دس خبسج اص آهَصش ٍ پشٍسش  $فمظ دسحَصُي تقلين ٍ تشثيت ً ،#تبيح هسبثمِي فشٌّگي پشسص هْش ،داٍسي خطٌَاسُّبي تذسيس دس ّش
سِ سغح ،خبدهبى لشآى ٍ )))
 (.افضايص اهتيبصات ًوَى ثشي الفً $وَى ثشي اهتيبصات #ثِ  ,+2+اهتيبص)
 (/اغالح حذالل اهتيبص تقييي ضذُ ثشاي احشاص فٌَاى هقلن ًوًَِ دس سغَح هختلف ثِ تٌبست افضايص اهتيبص ولي ًوَى ثشي الف$هٌغمِ،
استبى ٍ وطَس ثِ تشتيت )#.-+ٍ-1+ٍ-++
 (0ايدبد الضام دس داضتي حذالل سِ سبل سبثمِي خذهت ثشاي ضشوتوٌٌذگبى دس توبهي گشٍُّبي -2گبًِ)
 (1تقييي تىليف ًيشٍّبي ضبغل دس عشح پشاوٌذُي ضبّذ)
 (2تقييي هشاخـ هَسد تأييذ دس ثخص فقبليتّبي لشآًي اص خولِ حفؼ ،لشائت ٍ هفبّين)
 (3تَخِ ٍيژُ ثِ گشٍُّبي آهَصضي ثِفٌَاى هشخـ تطخيع ٍ لضبٍت دس خػَظ هشتجظ يب غيش هشتجظ ثَدى آثبس ،تأليفبت ٍ همبالت ثب سضتِي
تحػيلي ضشوتوٌٌذگبى)
فصل اٍل  :كليات(هستٌذات ٍ اّذاف)
تٌذ  -1هستٌذات ترًاهِ
الف( هغبلجبت ٍ ثيبًبت همبم هقؾن سّجشي$هذؽلِ القبلي #
ة( ثشًبهِي پٌدن تَسقِي التػبدي ،اختوبفي ٍ فشٌّگي وطَس
ج( ًمطِي خبهـ فلوي وطَس
د ( سٌذ تحَل ثٌيبديي آهَصش ٍ پشٍسش
ُ( سيبستّبي اخشايي هشوض ثشًبهِسيضي ٍ آهَصش ًيشٍي اًسبًي دس ثشًبهِي پٌدن هػَة دٍلت
تٌذ  -2اّذاف
الف ) ّذفّاي عوَهي
ًْ ),بديٌِسبصي تىشين ٍ تدليل همبم ٍاالي هقلوبى دس خبهقِي اسالهي ثب فٌبيت ث ِ هقشف ي خبيگ بُ سفي ـ ايط بى دس پي بم آس وبًي ٍ
احبديث هقػَهيي$ؿ)#
) استمبء اًگيضش سضذ ٍ تقبليخَاّي ثب ايدبد سلبثتي سبلن ٍ فلوي وِ هٌتح ثِ استمبء ويفي ٍ ثْجَد وبسآئي فشآيٌذّبي آهَصضي گشدد) ).ثسيح ًْبدّب ،تطىلّب ،سشهبيِّبي اختوبفي ٍ ًخجگبى سيبسي دس تدليل ٍ تىشين ٍ حضَس ضبيستِ دس ثشگضاسي هشاسن ٍ ثشًبه ِّ بي
ٍيژُي ّفتِ هقلن)
ب ) ّذفّاي اختصاصي
 ),ايدبد اًگيضُ ٍ تَاًوٌذي هضبفف فشٌّگيبى دس حيغِّبي پشٍسضي ،آهَصض ي ،تشثيت ي  ،پژٍّط ي ،فلو ي ٍ وَض ص دس ساُ استم بء ٍ
تَسقِي داًبيي اص عشيك سٌدص ٍ اسصيبثي هغبلقبت ،تحميمبت ،اثتىبسات ٍ خالليتّب ثب ّذف دستيبثي ثِ آخشيي يبفتِّ بي فلو ي ٍ
ثِوبسگيشي آًْب دس صهيٌِي ثْجَد ضيَُّبي آهَصضي ٍ تشثيتي ٍ افضايص ثْشٍُسي دس آهَصش ٍ پشٍسش)
) فشاّن ًوَدى ضشايظ هغلَة ثشاي سلبثت سبلن ٍ سبصًذُ ثِ هٌؾَس سضذ ٍ تقبلي ًؾبم تقل ين ٍ تشثي ت اس الهي ٍ تشغي ت هقلو بى ث ِتالش ّشچِ ثيطتش ثشاي ايفبي سسبلت هقلوي ٍ اًدبم ٍؽبيف ٍ هسئَليتّبي خغيش الْي( اًسبًي)
 ).اًتخبة ،تمذيش ٍ تدليل اص هقلوبى ًوًَِ دس سغَح ضْشستبى ،هٌغمِ ،استبى ٍ ثشتش استبًي دس تدليل وطَسي)
تٌذ  -3هشوَليي شركت در ترًاهِ
فجبستٌذ اص توبهي فشٌّگيبى سسوي ،پيوبًي ٍ آصهبيطي ضبغل دس ٍاحذّبي آهَصضي ٍ پشٍسضي ،افن اص دٍلتي ،غيشدٍلتي ٍ هذاسس خ بظ دس
ّش يه اص دٍسُّبي تحػيلي اثتذايي ،هتَسغِي اٍل ٍ هتَسغِي دٍم)
تجصشُي  51داضتي حذالل سِ سبل سبثمِي فقبليت  $ثش اسبس سبثمِ ي هٌذسج دس حىن وبسگضيٌي  #تب تبسيخ  4-*1*.,دس گشٍُ دسسي و ِ
فشد دس آى ضشوت هيًوبيذ $خذٍل ضوبسُي  ،#-ثشاي ضشوت دس ثشًبهِ الضاهي است)
تجصشُي  :1-1الضاهي دس پيَستِ ثَدى سِ سبل سبثمِ هَضَؿ تجػشُي ٍ ,خَد ًذاسد)
تجصشُي  :2-1دس خػَظ هذيشاى ٍ هقبًٍبى ،هٌؾَس اص سبثمِي هذيشيت ٍ هقبًٍ ت ،ه ذيشيت ٍ هقبًٍ ت آهَصض گبّي اس ت ٍ ه ذيشيت ٍ
هقبًٍت دس فقبليتّبي اداسي لبثل لجَل ًويثبضذ )
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تجصشُي  5 3-1هذاسن هثجتِي ايي ثٌذ $ضبهل حىن يب اثالك سسوي سٌَات خذهت دس گشٍُ دسسي ض شوتوٌٌ ذُ  #ه يثبيس ت پيَس ت
پشًٍذُي افشاد گشدد)
تجصشُي  :4-1سبثمِي هذيش( آهَصگبسي ثِ فٌَاى سبثمِي هذيشيت ٍ سبثمِي هق بٍى( آهَصگ بسي ٍ هق بٍى( دثي شي ث ِ فٌ َاى س بثمِي
هقبًٍت لبثل احتسبة هيثبضذ)
تجصشُي  :5-1سبيش ّوىبساى ضبغل دس پستّبي اداسي هيتَاًٌذ دس عشح ضْيذ سخبيي ضشوت ًوبيٌذ)
تجصشُي  :2هيبًگيي ًوشُي اسصضيبثي هطوَليي فاللِهٌذ ثِ ضشوت دس ثشًبهًِ ،جبيذ دس سِ س بل تحػ يلي گزض تِ هٌتْ ي ث ِ 4-*1*.+
ووتش اص  30ثبضذ)
تجصشُي  :3وبسوٌبى ضبغل دس هذاسس وِ حذالل ًيوي اص سبفبت هَؽف خَد سا ثِ ت ذسيس اض تغبل داسً ذ هط وَل ض شوت دس ثشًبه ِي
اًتخبة هقلن ًوًَِ خَاٌّذ ثَد) ثذيْي است ضشوت وٌٌذگبى هيثبيست ًوَى ثشي «الف» خَد سا خْت ضشوت دس ثشًبهِ ثِ آهَصض گبّي اسائ ِ
ًوبيٌذ وِ ثيطتشيي سبفت هَؽف خَد سا دس آى هطغَل ثِ وبس هيثبضٌذ) دس غَست تذسيس ث ب س بفتّ بي ثشاث ش دس آهَصض گبُّ بي هختل ف،
ضشوتوٌٌذگبى هيثبيست اص آهَصضگبّي وِ ثِ فٌَاى ٍاحذ سبصهبًي دس حىن ٍ اثالك ٍي ثجت گشديذُ ،دس ثشًبهِ ضشوت ًوبيٌذ)
تجصشُي  :4هطوَليٌي وِ عي سبل خبسي اص تبسيخ اٍل هْش  ،4-داساي غيجت غيش هَخِ ثِ هذت ثيص اص ,0سٍص ثبضٌذ ،هطوَل ضشوت دس
ثشًبهِ ًويضًَذ)
تجصشُي ّ :5وىبساًي وِ ثقذ اص تبسيخ اثالك ضيًَُبهِ ٍ دس حيي اخشاي فشايٌذ ثشًبهِ دس هشحلِي آهَصض گبّي ٍ پ س اص آى و ِ دس تم َين
اخشايي غفحِ  ,,ضيًَُبهِ آهذُ $اص تبسيخ  4- *4*0ثِ ثقذ  #ثِ دسخِي ثبصًطستگي ًبئل هيگشدًذ ،هي تَاًٌذ دس ثشًبهِ ضشوت ًوبيٌذ)
تجصشُي  :6افشادي وِ اص اثتذاي هْش  4-يب دسعَل سبل تحػيلي خذيذ اص اًَاؿ هشخػي استفبدُ ًوَدُ يب هيًوبيٌذ دس غ َستي هد بص ث ِ
ضشوت دس ثشًبهِ هيثبضٌذ وِ حذالل يه هبُ لجل اص تبسيخ اثالك ضيًَُبهِ اص سَي ستبد هشوضي ثضسگذاضت هم بم هقل ن هط غَل ث ِ و بس ث َدُ
ثبضٌذ)
تجصشُي  :7ثشسسي پشًٍذُ ٍ هذاسن هقلوبى ،هذيشاى ٍ هقبًٍيي هذاسس استثٌبئي ّوبًٌذ سبيش هذاسس تَسظ ستبد ثضسگذاضت هم بم هقل ن
هٌغمِ* ضْشستبى* استبى اًدبم هيپزيشد)
تجصشُي  :8هقلوبًي وِ حذالل  1سبفت تذسيس خَد سا دس آهَصضگبُ ٍ هبثمي آى سا دس عشح پشاوٌذُي ضبّذ هطغَل ثِ فقبليت هيثبضٌذ،
ثبيذ اص عشيك آهَصضگبُ هحل خذهت دس ثشًبهِ ضشوت ًوبيٌذ) سبيش هقلوبًي وِ ووتش اص  1سبفت دس آهَصضگبُ هطغَل ثِ تذسيس ه يثبض ٌذ ٍ
هبثمي سبفبت خَد سا دس عشح پشاوٌذُ هطغَل ثِ فقبليت هيثبضٌذ ،هيثبيست ثِ فٌَاى يه آهَصض گبُ تلم ي ض ذًُ ،و َى ث شي داً صآه َصي
تَسظ داًصآهَصاى تحت پَضص ّش ّوىبس تىويل ،وبسضٌبسي ضبّذ هٌغمِ اهَس هشثَعِ سا اًدبم ٍ ستبد ضبّذ هٌغمِ اهتيبصدّي ث ِ ّوى بساى
دس ًوَى ثشي«ة»سا ثش فْذُ خَاّذ داضت ٍ دس ًْبيت ثشاسبس سْويِ $ثِ اصاي ّش ً ,+فش ً ,فشً ،#فشات هٌتخت دس گ شٍُ هشثَع ِ ث ِ س تبد
ثضسگذاضت همبم هقلن هٌغمِ تحَيل خَاّذ ضذ)
تجصشُي  :9وليِي هقلوبى ضبغل دس هذاسس غيشدٍلتي ثِ خض ثبصًطستگبى هيتَاًٌذ ثش اسبس ايي ضيَُ ًبهِ دس ثشًبهِ ضشوت ًوبيٌ ذ) الصم
ثِ روش است اًتخبة هقلوبى ًوًَِ ثشاي ايي گشٍُ اص هقلوبى فمظ دس دٍ سغح هٌغمِاي ٍ استبًي اًدبم خَاّذ ضذ)
تجصشُي ّ :9-1ش سبل فقبليت ثِ هذت حذالل  -/سبفت دس ّفتِ ،ثِ فٌَاى يه سبل سبثمِ هحبسجِ خَاّذ ضذ)
تجصشُي  :9-2ثذيْي است اهتيبصات ثشخي اص ثٌذّبي ًوَى ثشي «الف» ضبهل ايي ّوىبساى ًويضَد)
تجصشُي  :10هقلوبًي وِ دس سٌَات گزضتِ ثِ فٌَاى هقلن ًوًَِ اًتخبة ضذُ ثبضٌذ ،تب سِ سبل هدبص ثِ ضشوت دس ثشًبهِ تب سغح اًتخ بة
لجلي ًويثبضٌذ ٍلي ضشوت دس سغَح ثبالتش ثالهبًـ است)
تجصشُي ً : 11يشٍّبي اًتمبل هَلت هيثبيست دس همػذ ًسجت ثِ تىويل ًوَى ثشي ٍ ضشوت دس ثشًبهِ الذام ًوبيٌذ)
تجصشُي  :12هقشفي ضشوت وٌٌذگبى ثِ فٌَاى ًوًَِ دس سغَح $هٌغمِ* ضْشستبى* استبى* ثشتش استبًي دس تدليل وطَسي #هيثبيست پس
اص تأييذ غالحيت فوَهي اص سَي ٍاحذ حشاست اداسات هشثَعِ ثبضذ) ّشگًَِ افالم لجل اص تأيي ذ سس وي حشاس ت دس س غَح ه زوَس غيشلبث ل
استٌبد ٍ خالف آييي ًبهِ ثَدُ ٍ تجقبت آى هتَخِ هسإٍليي ستبد خَاّذ ثَد)
تجصشُي  : 13ستبد هٌغمِ* استبى* ٍصاستّ ،وضهبى ثب استقالم اص حشاست هيثبيست دسخػَظ حىن ٍ ي ب احى بم احتو بلي غ بدس ض ذُ اص
ّيأت سسيذگي ثِ تخلفبت اداسي استقالم ًوَدُ ٍ ثب تَخِ ثِ هَاسد ريل دس تأييذ ضشوتوٌٌذگبى افالم ًؾش ًوبيذ)

 وليِي افشادي وِ اص سَي ّيبتّبي ثذٍي ،تدذيذ ًؾش ٍ سسيذگي ثِ تخلفبت اداسي ثِ هدبصاتّبي لغقي هٌ ذسج دس ه بدُي  4ل بًَى
سسيذگي ثِ تخلفبت اداسي دس عي سِ سبل هٌتْي ثِ سبل اسصضيبثي ٍ #,.4-$دس عي سبل خبسي تب سٍص ,-اسديجْطت سبل  4.هحىَم
ضذُاًذ اص ضشوت دس ثشًبهِي اًتخبة هقلوبى ًوًَِ هحشٍم هيثبضٌذ)
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 افشادي وِ لجل اص  .سبل $هزوَس دس ثٌذ فَق  ٍ #دس  2سبل لجل اص ايي سِ سبل هتحول هدبصاتّبي اداسي ريلالزوش ضذُ ثبض ٌذ $ث ِ-
استثٌبي اخغبس وتجي ثذٍى دسج دس پشًٍذُ وِ ثالاثش دس ًؾش گشفتِ ضذُ ،#هطوَل اهتيبص هٌفي گشديذُ ٍ اهتيبصات صيش اص ول اهتيبصات وست
ضذُي آىّب وسش هيگشدد)
ثٌذ ة هبدُي  4لبًَى سسيذگي ثِ تخلفبت اداسي)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 0اهتيبص
ثٌذ ج هبدُي  4لبًَى سسيذگي ثِ تخلفبت اداسي)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ,+اهتيبص
ثٌذ د هبدُي  4لبًَى سسيذگي ثِ تخلفبت اداسي))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ,0اهتيبص
ثٌذ ُ هبدُي  4لبًَى سسيذگي ثِ تخلفبت اداسي))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -+اهتيبص
ثٌذ ٍ هبدُي  4لبًَى سسيذگي ثِ تخلفبت اداسي))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -0اهتيبص
ثٌذ ص هبدُي  4لبًَى سسيذگي ثِ تخلفبت اداسي))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) .+اهتيبص
الصم ثِ تَضيح است افشادي وِ د س صهبى اخشاي عشح داساي پشًٍذُي دس حبل ثشسسي اص سَي ّيأتّبي سسيذگي ثِ تخلفبت اداسي ث َدُ ٍ
هٌدش ثِ غذٍس سأي هحىَهيت لغقي ًطذُ ثبضذ ،هٌقي خْت ضشوت دس ثشًبهِ ٍ هقشفي ثِفٌَاى هقلن ًوًَِ ًذاسًذ$دس هٌبعك ًؾش سئيس اه َس
اداسي ثِ ًوبيٌذگي اص ّيأت سسيذگي ثِ تخلفبت اداسي وفبيت هيوٌذ)#
فصل دٍم  :سازهاى ٍ تشكيالت
تٌذ  -1تركية ستاد تسرگذاشت هقام هعلن كشَر /استاى /شْرستاى ،هٌطقِ ،هذرسِ
تشكيالت ٍ تركية اعضاي ستاد هركسي تسرگذاشت هقام هعلن

ايي ستبد سيبستگزاسي دس خػَظ چگًَگي اًتخبة ،تدليل ٍ تىشين اص فشٌّگي بى وط َس دس چ بسچَة ثشًبه ِّ بي ثلٌذه ذت هػ َة ٍ
وَتبُهذت $سبالًِّ ٍ #نچٌيي ثشًبهِسيضي خْت اخشاي ثشًبهِّب ٍ سيبستّبي هػَة ٍ استجبط ثب سبيش دس تگبُّ ب ٍ هشاخ ـ ل بًًَي پيشاه َى
هٌضلت ٍ همبم هقلن ٍ ًؾبست ثش اخشاي هغلَة ثشًبهِّب اص عشيك اسائِي گضاسش تَسظ دثيشخبًِي ستبد هشوضي دس اهَس هشثَط ثِ تىشين ٍ استمبء
خبيگبُ ٍ هٌضلت ضغلي ٍ اختوبفي هقلوبى سا دس سغح وطَس ثش فْذُ داسد)
اػضبي ستبد هشکضي #, :همبم فبلي ٍصاست $سييس ستبد  #- ،#سييس هشوض ثشًبهِسيضي ٍ آهَصش ًيشٍي اًسبًي ٍصاست $لبئن همبم سييس س تبد#
 #. ،سييس اداسُي ثضسگذاضت همبم هقلن $دثيش ستبد ٍ هسإٍل دثيشخبًِي هشوضي ستبد #/ ،#هقبٍى تَس قِي ه ذيشيت ٍ پط تيجبًي #0 ،هق بٍى
آهَصش اثتذايي #1 ،هقبٍى آهَصش هتَسغِ ،هقبٍى پشٍسضي ٍ فشٌّگي #2 ،سييس سبصهبى پژٍّص ٍ ثشًبهِسي ضي آهَصض ي #3 ،سي يس س بصهبى
آهَصش ٍ پشٍسش استثٌبيي #4 ،سييس سبصهبى هذاسس غيشدٍلتي ،تَسقِ هطبسوتّبي هشده ي ٍ خ بًَادُ #,+ ،دثي ش ض َساي ف بلي آه َصش ٍ
پشٍسشً #,, ،وبيٌذُي ًْبد سيبست خوَْسي #,- ،هذيشول دفت ش ٍصاست ي #,. ،ه ذيشول حشاس ت هشو ضي #,/ ،ه ذيشول اسصي بثي فولى شد ٍ
پبسخگَيي ثِ ضىبيبت #,0 ،هذيشول هشوض اعالؿ سسبًي ٍ سٍاثظ فوَهي ٍ  #,1دٍ ًفش اص هقلوبى يب هذيشاى ًوًَِ دس سٌَات گزضتِ ثِ پيط ٌْبد
دثيش ستبد ٍ تػَيت همبم فبلي ٍصاست ،افضبي ستبد هشوضي ثضسگذاضت همبم هقلن سا تطىيل هي دٌّذ)
دثيشخبًِي ستبد هشکضي :ايي دثيشخبًِ دس هشوض ثشًبهِسيضي ٍ آهَصش ًيشٍي اًسبًي ٍصاست ٍ دس اداسُي ثضسگذاضت همبم هقلن هستمش هي-
ثبضذ) پيگيشي ٍ اخشاي هػَثبت ستبد هشوضي ،تْيِي ثشًبهِ ٍ تمَين اخشايي خلسبت ستبد ،اخشاي ضيًَُبهِّبي هػ َة دس اًتخ بة ٍ هقشف ي
هقلوبى ًوًَِ ،هبًذگبس ٍ سبيش ًخجگبى دس فشغِّبي هختلف آهَصش ٍ پشٍسش ٍ ّنچٌيي اخشاي ثشًبهِّبي تدليل ٍ تىشين اص هقلو بى ًوًَ ِ ٍ
هبًذگبس وطَسي ٍ ًؾبست ٍ اسصيبثي اص فشايٌذ اخشاي ثشًبهِّب دس سغَح هختلفٍ $صاست ،استبى ٍ هٌغمِ  ،#اص ٍؽبيف ايي دثيشخبًِ هيثبضذ)
اػضبي دثيشخبًِي ستبد هشکضي :لبئن همبم ٍصيش دس ستبد هشوضي ،سييس ٍ وبسضٌبسبى اداسُي ثضسگذاضت همبم هقلن ٍصاست ٍ سبيش افضب وِ ثب
هقشفي اص سَي دثيش ستبد ٍ ثب اثالك سسوي اص سَي لبئن همبم ٍصيش دس ستبد هشوضي اًدبم ٍؽيفِ خَاٌّذ ًوَد)
کبسگشٍُّبي صيشهجوَػِي دثيشخبًِي ستبد هشکضي :ايي وبسگشٍُّب ثب تطخيع دثيشخبًِي هشوضي ستبد ٍ ثب غذٍس اثالك ثشاي سؤس بي
وبسگشٍُّب اص سَي لبئن همبم ٍصيش دس ستبد هشوضي تطىيل ٍ دس اخشاً ،ؾبست ٍ اسصيبثي اص ثشًبهِّبي هػَة ستبد هشوضي ثب ّوبٌّگي دثيشخبً ِ-
ي هزوَس فقبليت خَاٌّذ ًوَد) ايي وبسگشٍُّب فجبستٌذ اص وبسگشٍُّبي #, 5سٍاثظ فوَهي ٍ اعالؿسسبًيً #- ،ؾبست ٍ اسصضيبثي #. ،حشاس ت#/ ،
پشٍسضي ٍ فشٌّگي #0 ،تشثيت ثذًي ٍ سالهت #1 ،هطبسوتّبي هشدهي #2 ،آهَصش #3 ،تطىلّبي داًصآهَصي #4 ،آهَصش ٍ پشٍسش استثٌبيي،
 #,+ثَدخِ ٍ پطتيجبًي #,, ،اهَسهدلس #,- ،ضبّذ ٍ ايثبسگشاى #,. ،ثسيح داًصآهَصي ٍ  #,/هذاسس خبسج اص وطَس ٍ سٍاثظ ثييالول ل ه ي-
گشدد)
تشکيت اػضبي ستبد ثضسگذاضت همبم هؼلن استبى
تشخيحبً افضبي ضَساي آهَصش ٍ پشٍسش استبى ثِ فٌَاى افضبي ستبد ثضسگذاضت همبم هقلن استبى ،استبًذاس ثِ فٌَاى سييس ٍ ه ذيشول ث ِ
فٌَاى لبئن همبم ستبد خَاٌّذ ثَد)
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تجصشُي  :1هقبٍى پژٍّص ،ثشًبهِسيضي ٍ هٌبثـ اًسبًي استبى ثب اثالك سسوي اص سَي هذيشول آهَصش ٍ پشٍسش استبى ثِ فٌَاى دثيش س تبد
هسإٍليت اخشاي دليك ضيًَُبهِ ٍ ثشًبهِي تىشين ٍ تدليل اص هقلوبى ٍ ًؾبست ثش آى سا ثش فْذُ خَاّذ داضت)
تجصشُي  :2دثيشخبًِي ستبد استبى دس اداسُي ثشًبهِسيضي ٍ آهَصش ًيشٍي اًسبًي تطىيل ،هسإٍل دثيشخبًِ تَسظ دثي ش س تبد اًتخ بة ٍ
سبيش افضب ثب پيطٌْبد هسإٍل دثيشخبًِ ٍ ثب ّوبٌّگي ٍ غذٍس اثالك اص سَي دثيش ستبد هطخع خَاٌّذ ضذ)
تجصشُي  :3سؤسبي اداسات اسصيبثي فولىشد ٍ پبسخگَيي ثِ ضىبيبت،گضيٌص ،حشاست،آهَصش ٍ پشٍسش استثٌبيي ،سٍاث ظ فو َهي ،سؤس بي
ثسيح داًصآهَصي ٍ فشٌّگيبى ،هسإٍل اتحبديِي اًدويّبي اسالهي ٍ ًوبيٌذُي سبصهبى داًصآهَصي استبى ثِ افضبي ستبد افضٍدُ هيضًَذ)
تجصشُي  :4وليِي اسٌبد ٍ هذاسن خْت هستٌذسبصي هيثبيست تب صهبًي وِ ستبد هشوضي افالم ه يًوبي ذ دس دثيشخبً ِي س تبد اس تبى
ضجظ ٍ ًگْذاسي گشدد)
تشکيت اػضبي ستبد ثضسگذاضت همبم هؼلن ضْشستبى /هٌطمًِ /بحيِ
تشخيحبً افضبي ضَساي آهَصش ٍ پشٍسش ثِ فٌَاى افضبي ستبد ثضسگذاضت همبم هقلن ضْشستبى* هٌغمِ* ًبحيِ ،فشهبًذاس ثِ فٌَاى سي يس ٍ
سييس هٌغمِ ثِ فٌَاى لبئن همبم ستبد خَاٌّذ ثَد)
تجصشُي  :1فالٍُ ثش افضبي ضَساي آهَصش ٍ پشٍسش ،هسئَل گضيٌص ،وبسضٌبسبى 5سٍاثظ فوَهي ،اهَسصًبى ٍ خَاًبى ،حمَلي ،هطبسوت-
ّبي هشدهي ٍ اهَس ضبّذ ٍ ايثبسگشاى ،سٌدص ،هسإٍل وبًَى ثسيح فشٌّگيبىً - ،فش اص ًوبيٌذگبى هقلويي ثِ تفىيه خٌسيت ثب اًتخبة دثيش
ستبدً ،وبيٌذُي تطىلّب $سئيس ثسيح داًصآهَصي ٍ فشٌّگيبى ،هسإٍل اتحبديِي اًدويّبي اسالهي ٍ ًوبيٌذُي سبصهبى داًصآهَصي
استبىً. ،#فش اص ًوبيٌذگبى هقلوبى ًوًَِي سٌَات لجل ثِ تفىيه دٍسُي تحػيلي ًيض اص افضبي ستبد خَاٌّذ ثَد)
تجصشُي  :2دثيش ستبد دس ضْشستبىّبي دسخِ يه ٍ دٍ هقبٍى پژٍّص ٍ ثشًبهِسيضي ٍ دس ضْشستبىّبي دسخِ سِ ثِ ثبال وبسضٌبس
آهَصش ًيشٍي اًسبًي ثب اثالك سسوي اص سَي سييس اداسُ ،هسَليت اخشا ٍ ًؾبست دليك ثش ضيًَُبهِ سا ثش فْذُ خَاّذ داضت)
تجصشُي  :3دثيشخبًِي ستبد ضْشستبى* هٌغمِ* ًبحيِ دس وبسضٌبسي ثشًبهِسيضي ٍ آهَصش ًيشٍي اًسبًي تطىيل ٍ هسإٍل دثيشخبًِ
تَسظ دثيش ستبد اًتخبة ٍ سبيشافضب ثب پيطٌْبد دثيشستبد ٍ غذٍس اثالك اص سَي سييس هٌغمِ* ًبحيِ هطخع خَاٌّذ ضذ)
تجصشُي  :4دس هٌبعك ٍ ًَاحي وِ فبلذ ضَساي آهَصش ٍ پشٍسش ّستٌذ تشويت صيش پيطٌْبد هيضَد5
هذيش آهَصش ٍ پشٍسش$سئيس ستبد ،#هقبًٍيي$دثيش ستبد ثب تَخِ ثِ تجػشُي -خَاّذ ثَد ،#هسئَليي حشاست ،اسصيبثي فولىشد،گضيٌص ،دًٍفش اص
افضبي اًدوي اٍليبي هٌغمِ ،وبسضٌبسبى ،اهَس صًبى ٍ خَاًبى ،حمَلي ،هطبسوتّبي هشدهي ٍ اهَس ضبّذ ٍ ايث بسگشاى ،اًدو ي اٍلي ب ٍ هشثي بى،
سٌدص ،هسإٍل وبًَى ثسيح فشٌّگيبىً - ،فش اص خيشيي هٌغمًِ -،فش اص ًوبيٌذگبى هقلويي ثِ تفىيه خٌسيت ثب اًتخبة دثيش ستبدً ،وبيٌذُي
هذيشاى دٍسُّبي تحػيليً ،وبيٌذُي تطىلّب$سئيس ثسيح داًصآهَصي ٍ فشٌّگيبى ،هسإٍل اتحبديِي اًدويّبي اسالهي ٍ ًوبيٌذُي سبصهبى
داًصآهَصي استبىً ،#وبيٌذُي يىي اص ائوِي خوبفبت هسبخذ $تشخيحبً اهبم خوبفت هسدذ خبهـ ضْشً . ،#فش اص ًوبيٌ ذگبى هقلو بى ًوًَ ِي
سٌَات لجل ثِ تفىيه دٍسُي تحػيلي)
تجصشُي  :5دفَت اص سبيش افشاد ثشاي حضَس دس خلسبت ثِفٌَاى فضَ يب هذفَ ثب تطخيع سييس ستبد ثالهبًـ است)
تجصشُي  :6وليِي اسٌبد ٍ هذاسن خْت هستٌذسبصي هيثبيست تب صهبًي وِ ستبد هشوضي افالم هيًوبي ذ دس دثيشخبً ِي س تبد هٌغم ِ*
ضْشستبى ضجظ ٍ ًگْذاسي گشدد)
تشکيت اػضبي ستبد ثضسگذاضت هذسسِ
افضبي ضَساي هذسسِ* هذاسس تحت پَضص هدوتـّبي ضْشي* هدتوـ ّبي سٍستبيي ثِ فٌَاى افضبي ستبد ثضسگذاضت هذسس ِ* هدوت ـ
خَاٌّذ ثَد)
تجصشُي  :1دس غَستي وِ يه يب چٌذ ًفش اص افضبي ضَسا خَد هطوَل ثشًبهِ ثبضٌذ هدبص ثِ سأي دادى ًخَاٌّذ ثَد)
تجصشُي ً : 2وبيٌذُي هقلوبى ٍ يب دثيشاى آهَصضگبُ هيثبيست ثِ فٌَاى فضَ ستبد هذسسِ دس ثشًبهِ حضَس داضتِ ثبضذ)
تجصشُي  :3يه ًوبيٌذُ اص تطىلّبي داًصآهَصي ثِ خوـ ستبد هذسسِ افضٍدُ هيضَد$دس هذاسسي وِ داساي ايي تطىلّب ّستٌذ)#
بُذ ْ -2يأت دأساٌ ٔ َاظشاٌ

ٍؽيفِي ايي ّيأتّب ثشسسي اسٌبد ٍ اهتيبصّبي اخز ضذُ ٍ ًؾبست ثش فشآيٌذ اًتخبة ٍ هقشفي هٌتخجيي ثِ هشحلِي ثبالتش است)
اػضبي ّيبت داٍساى ٍ ًبظشاى استبى
افضبي ّيأت ًبؽشاى فجبستاًذ اص 5هذيشول ،هقبٍى پژٍّص ٍ ثشًبهِسيضيً ،وبيٌ ذُي هقبًٍ تّ ب ً ،وبيٌ ذگبى اداسات اسصي بثي فولى شد،
حشاست ،گضيٌص ،اهَس اداسي ٍ تطىيالت ،هسإٍل ّيأت ث ذٍي ٍ ي ه ًف ش اص دثي شاى هغل ـ دس ّ ش دٍسُي تحػ يلي $ث ب اس تفبدُ اص
ؽشفيتّبي گشٍُّبي آهَصضي  #ثِ اًتخبة ٍ پيطٌْبد دثيش ستبد ٍ تأييذ ٍ اثالك هذيشول آهَصش ٍپشٍسش استبى)
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افضبي ّيأت داٍساى فجبستٌذ اص 5سييس دثيشخبًِي ستبد ٍ افضبي دثيشخبًِ ثِ پيطٌْبد سييس دثيشخبًِ ٍ تأييذ ٍ اثالك سسوي اص س َي
دثيش ستبد استبى)
تجػشُي  5,افشاد ضشوتوٌٌذُ دس ثشًبهِ ًجبيذ فضَ ّيأت داٍساى ٍ ًبؽشاى استبى ثبضٌذ)
اػضبي ّيأت ًبظشاى ٍ داٍساى ضْشستبى /هٌطمًِ /بحيِ
افضبي ّيأت ًبؽشاى فجبست اًذ اص 5سئيس اداسُ ،هقبٍى پژٍّص ٍ ثشًبهِسيضي يب وبسضٌبس پژٍّصً ،وبيٌذگبى هقبًٍ تّ ب ،اسصي بثي فولى شد،
حشاست ،گضيٌص ،وبسگضيٌي ٍ يه ًفش اص دثيشاى هغلـ دس ّش دٍسُي تحػيلي $ثب استفبدُ اص ؽشفيتّبي گشٍُّبي آهَصضي)#
افضبي ّيأت داٍساى فجبستٌذ اص  5سييس دثيشخبًِي ستبد ثضسگذاضت همبم هقلن هٌغمِ ٍ افضبي دثيشخبًِ
اػضبي ّيأت داٍساى هذسسِ
دسهذاسس هستمل ٍ هذاسس تحت پَضص هدتوـّبي ضْشي ،افضبي ضَساي هذسسِ ٍ دس هدتوـّبي سٍستبيي ،افضبي ضَساي هدتوـ ث ِ
فٌَاى افضبي ّيأت داٍساى ٍ هذيش هذسسِ* هذيش هدتوـ ثِ فٌَاى سئيس ّيأت داٍساى هيثبضٌذ)
تجصشُي :1توبهي ًوَىثشيّبي هشثَط ثِ هٌتخجيي هيثبيست خْت هقشفي ثِ ستبد هٌغمِ ثب اهضب ٍ تأييذ ّيأت داٍساى هذسسِ ثبضذ)
تجصشُي :2هذيش هذسسِ* هدتوـ* ٍاحذ تحت پَضص هدتوـ ،هَؽف است اغل ًوَى ثشيّبي هشثَط ث ِ هٌتخج يي سا ث ِ س تبد هٌغم ِ
تحَيل دادُ ٍ ًسخِي ثشاثش اغل آىّب سا حذالل ثشاي يهسبل دس هذسسِ ثبيگبًي ًوبيذ)
تجصشُي :3افشاد ضشوت وٌٌذُ دس ثشًبهِ وِ خضٍ  .+دسغذ حبئض ثبالتشيي اهتيبص دس هذسسِ ضذُاًذ ً ،جبيذ فضَ ّيأت داٍساى هذسسِ ثبضٌذ
فصل سَم  :هراحل اًتخاب
بُذ  - 1يشاحم اَتخاب يعهًاٌ ًََّٕ
يشحهّي أل :تكويل ًوَىترگ « الف»

هغبثك خذٍل صهبىثٌذي ضذُ ،دس توبهي هذاسس تحت پَضص دس ايي هشحلِ چْبس الذام اًدبم هيضَد5
 #,اعالؿ سسبًي ٍ ثِ سؤيت سسبًذى ًوَىثشي «الف» ثِ فشٌّگيبى هتمبضي ،تَسظ هذيش ٍ هقبًٍيي اخشايي هذسسِ)
 #تىويل ًوَىثشي «الف» تَسظ هقلوبى هتمبضي ضشوت دس ثشًبهِي اًتخبة هقلن ًوًَِ) #.دسج اهتيبص دس لسوت خَداسصيبثي ٍ اهضبي لسوتّبي هشثَعِ)
 #/خوـآٍسي هذاسن $ثش اسبس ًوَىثشي «الف»#
تجصشُي :1سْويِي هذاسس تب ً ,+فشً , ،فش؛  ,,تب ً -+فشً - ،فش؛  -,تب ً .+فشً . ،فش ٍ ثبالتش ث ِ ّو يي تشتي ت ث ِ اصاي ّ ش ً ,+ف ش
يهًفش اضبفِ خَاّذ ضذ)
تجصشُي  :2دس هدتوـّبي آهَصضي ضْشي ٍاحذّبي آهَصضي تحت پَضص ،يه ٍاحذ آهَصضي هستمل هحسَة هيضًَذ و ِ ث ش اس بس
سْويِي هطخع ضذُ دس تجػشُي  ,هٌتخجيي خَد سا ثِ ستبد ضْشستبى* هٌغمِ* ًبحيِ هقشفي خَاٌّذ ًوَد)
تجصشُي  :3هدتوـّبي آهَصضي سٍستبيي حىن يه ٍاحذ آهَصضي سا داضتِ ٍ سْويِي آىّب ثب تَخِ ثِ آهبس هقلوبى هدتوـ ،تقلك گشفتِ
ٍ اًتخبة ًيض دس سغح هدتوـ اًدبم خَاّذ ضذ)
تجصشُي  :4توبهي هقبًٍيي ضشوتوٌٌذُ دس ثشًبهِ خضٍ سْويِي ٍاحذ آهَصضي $هَض َؿ تجػ شُي ً #,ج َدُ ٍ ه يثبيس ت هق بٍى ح بئض
ثبالتشيي اهتيبص دس ٍاحذ آهَصضي هستمل يب ٍاحذّبي تحت پَضص هدتوـّبي ضْشي يب هدتوـ آهَصضي ٍ پشٍسضي سٍستبيي ثِ س تبد هٌغم ِ*
ًبحيِ هقشفي گشدد الصم ثِ تَضيح است هقبٍى( آهَصگبساى ٍ هقبٍى( دثيشاى خضٍ سْويِي هدتوـ آهَصضي سٍستبيي هحسَة ضذُ ٍ دس غَست
وست اهتيبص الصم دس سلبثت ثب سبيش ّوىبساى آهَصضگبُ ثِ هشحلِي ثقذي ساُ هييبثٌذ)
تجصشُي  :5ثذيْي است توبهي هذيشاى فاللِ هٌذ ثِ ضشوت دس ثشًبهِ هيثبيست هستٌذات خَد سا ثِ ّو شاُ ًو َى ث شي «ال ف» تىوي ل
ضذُ ثِ ستبد ضْشستبى* هٌغمِ* ًبحيِ خْت داٍسي تحَيل ًوبيٌذ)
تجصشُي  :6هقلوبى ًوًَِي سبلّبي لجل ثشاي ضشوت دس ثشًبهِ ثبيذ ّوبًٌذ سبيش هقلوبى هشحلِي آهَصضگبّي سا عي ًوَدُ ٍ هبًٌذ سبيش
افشاد هتمبضي دس ثشًبهِ ضشوت ًوبيٌذ) ايي افشاد دس هشحلِي تىويل اهتيبصّب ثشاي ضشوت دس هشحلِي ثبالتش هيتَاًٌ ذ اص ولي ِي ه ذاسن خ َد
استفبدُ وٌٌذ) اهب ثشاي ضشوت دس هشاحل ّنسغح ٍ پبيييتش اص ًوًَِي سغح لجلي وليِي هذاسن ٍ سَاثك خذهت اص صهبى وست فٌ َاى ًوًَ ِ
ثِ ثقذ هَسد ثشسسي ٍ اسصيبثي لشاس هيگيشد)
تجصشُي  :7چٌبًچِ دس يه ٍاحذ آهَصضي هقلن ٍ يب هقلوبًي خْت هقشفي ثِ ستبد هٌغمِ اًتخبة گشدًذ وِ دسسبلّبي لجل فٌَاى هقل ن
ًوًَِ سا دس يىي اص سغَح هٌغمِ يب استبى وست ًوَدُ ثبضٌذ ،خْت ايدبد فشغت ٍ اهىبى هٌبست ثشاي ض شوت س بيش ّوى بساى هتمبض ي دس
هذسسِ ،چٌبًچِ ايي گشٍُ اص ضشوتوٌٌذگبى ًتَاًٌذ خضٍ هٌتخجيي ضْشستبى* هٌغمِ* ًبحيِ خْت هقشفي ثِ استبى لشاس گيشً ذ ،س تبد هٌغم ِ
هَؽف است فمظ ثشاي يه هشتجِ ٍ ثِ تقذاد ايي افشاد اص آهَصضگبُّبي هشثَعِ ،پشًٍذُي ًفشات ثقذي وِ حبئض ث بالتشيي اهتيبصّ ب ه يثبض ٌذ سا
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خْت ثشسسي ٍ اًتخبة ثشاي سلبثت دس سغح هٌغمِ دسيبفت ًوبيٌذ ٍ دس غَستيوِ فشد لجالً ًوًَِي وطَسي ضذُ ثبضذ ،ولي ِي اهتيبصّ بي ٍي
ثقذ اص سبلي وِ هقلن ًوًَِ ضذُ ،هحبسجِ ضذُ ٍ دس غَست وست اهتيبص الصم ثِ فٌَاى سْويِي هذسسِ ثِ هشحلِي ثقذي ساُ خَاّذ يبفت)
تجصشُي  :8چٌبًچِ دس يه ضْشستبى* هٌغمِ* ًبحيِ هقلن ٍ يب هقلوبًي خْت هقشفي ثِ ستبد استبى اًتخبة گشدًذ وِ دسس بلّ بي لج ل
فٌَاى هقلن ًوًَِ سا دس سغح استبى وست ًوَدُ ثبضٌذ ،خْت ايدبد فشغت ٍ اهىبى هٌبست ثشاي ضشوت سبيش ّوى بساى هتمبض ي دس هٌغم ِ،
چٌبًچِ ايي گشٍُ اص ضشوتوٌٌذگبى ًتَاًٌذ خضٍ هٌتخجيي وطَسي ّش استبى لشاس گيشًذ ،س تبد اس تبى هَؽ ف اس ت فم ظ ث شاي ي ه هشتج ِ
پشًٍذُي ًفش ثقذي هٌغمِ دس گشٍُ هشثَعِ وِ حبئض ثبالتشيي اهتيبص است سا خْت ثشسسي ٍ اًتخبة ثشاي سلبثت دس سغح استبًي دسيبفت ًوبيذ)
يشحهّي دٔو  :تكًيم ًٌَٕبشگ«ب»

الصم است هسئَل هذسسِي هستمل يب هذسسِي تحت پَضص هدتوـ ضْشي ٍ يب هدتو ـ سٍس تبيي ًس جت ث ِ تط ىيل ض َساي هذسس ِ*
هدتوـ اّتوبم ٍسصيذُ ٍ هَاسد صيش غَست پزيشد5
 #,دسيبفت ًوَىثشيّبي «الف» ،ثشسسي ٍ تغجيك هذاسن ٍ ثشاثش ًوَدى ثب اغل آى ثب تَخِ ثِ هستٌذات)
 #تىويل ًوَىثشي ٍيژُ هطبسوت داًصآهَصاى ،ثٍِسيلِي وليِي داً صآه َصاى هقلو يي ح بئض ض شايظ $اي ي هقلو يي .+دسغ ذ و لهطوَليي ضشوت دس ثشًبهِ دس آهَصضگبُ وِ حبئض ثبالتشيي اهتيبص دس ًوَىثشي «الف» ّستٌذ ،هيثبضٌذ)#
تجصشُي  :1ايي ًوَىثشي دس سِ ضىل هتفبٍتٍ $يژُي هقلوبىٍ ،يژُي هذيشاى ٍ هقبًٍيي ٍ ٍيژُ ي هقلنيبساى #تْيِ گشديذُ است)
تجصشُي ً :2وَىثشي داًصآهَصي دس هذاسس استثٌبيي ثب هطبسوت اٍليبء داًصآهَصاى تىويل خَاّذ ضذ)
تجصشُي  :2تىويل ًوَىثشي داًصآهَصاى ثشاي ّش ّوىبس ،اص عشف داًصآهَصاى حذالل  -والس الضاهي است ٍ هيثبيست هس تٌذات
#.
#/
#0
#1

آى حذالل تب يهسبل دس آهَصضگبُ ثبيگبًي گشدد)
خوـثٌذي اهتيبصّبي ًوَىثشي «الف» داًصآهَصي ٍ افالم ًتبيح آى تَسظ هذيش ،هقبٍى ٍ ًوبيٌذُي دثي شاى ث ب ًؾ بست داٍساى اًد بم
هيگشدد) ايي ًوَىثشيّب هيثبيست حذالل تب يهسبل اص صهبى ضشٍؿ ثشًبهِ دس هذسسِ ثبيگبًي گشدد)
ثجت هيبًگيي اهتيبص وست ضذُ اص ًوَىثشي ٍيژُي هطبسوت داًصآهَصاى دس سديف ً -/وَىثشي «الف»)
دسج اسبهي " .+اص ّوىبساى حبئض ثبالتشيي اهتيبص دس ًوَىثشي «ة» ٍ ثش اسبس حشٍف الفجب ٍ اهتيبصدّي ثِ ّوى بساى تَس ظ افض بي
ضَساي هذسسِ ثش اسبس ضبخعّبي ًوَىثشي «ة»)
خوـثٌذي ًْبيي اهتيبصّب $اهتيبص ًوَىثشي «الف» & هيبًگيي اهتيبصّبي ًوَىثشي «ة» #دس ًوَىثشي «ج»ثِ تشتيت ثبالتشيي اهتيبص ٍ
هقشفي هقلن يب هقلويي هٌتخت ّش هذسسِ* هدتوـ سٍستبيي ثِ ستبد ضْشستبى* هٌغمِ* ًبحي ِ تَس ظ ه ذيش هذسس ِ ٍ ث ب هط بسوت
ضَساي هذسسِ* هدتوـ آهَصضي ٍ پشٍسضي سٍستبيي* ٍاحذ تحت پَضص هدتوـ ضْشي)
تجصشُي  :1اهتيبص ًوَىثشي «ج» ثشاي تقييي افشاد ثشتش آهَصضگبُ اص هيبى هقلوبى ٍ دس هٌغمِ ثشاي اًتخ بة ه ذيشاى ٍ هقبًٍ بى ثشت ش
هيثبضذ ٍ اهتيبص ايي ًوَىثشي دس هشاحل ثبالتش هَسد هحبسجِ لشاس ًخَاّذ گشفت)
تجصشُي ً :2وَىثشي ضَساي هٌغمًِ $وَىثشي «ة» ٍ #يژُي هذيشاى ٍ هقبًٍيي ٍ ًوَىثشي خوـثٌذي اهتيبصات ايي گشٍُّب $اهتيبص
ًوَىثشي «الف» & هيبًگيي اهتيبصّبي ًوَىثشي «ة»  #دس ًوَىثشي «ج» ٍ $يژُي هذيشاى ٍ هقبًٍيي ٍ ثِ تشتيت ثبالتشيي اهتي بص #دس
هٌغمِ تىويل ضذُ ٍ افشاد هٌتخت هقشفي هيضًَذ)

يشحهّي سٕو  :ستاد شٓشستاٌ /يُطقّ

دس ايي هشحلِ پس اص استقالم افشاد اص حشاست ،اسصيبثي فولىشد ٍ اهَس اداسي$وبسگضيٌي ،#هذاسن ٍاخذيي ض شايظ ثشسس ي ،تأيي ذ ٍ ي هًف ش
داسًذُي ثبالتشيي اهتيبصات دس ّش گشٍُ ثِ ستبد استبى هقشفي هيگشدد)
تجصشُي :1چٌبًچِ دس گشٍّي هتمبضي ٍخَد ًذاضت ،آى گشٍُ خبلي هيهبًذ ٍ اص گشٍُّبي ديگش ضخػي خبيگضيي ًويضَد)
يشحهّي چٓاسو  :ستاد استاٌ

دس ستبد استبى هذاسن ٍاخذيي ضشايظ تَسظ گشٍُ داٍساى ثشسسي ٍ تأييذ ضذُ ٍ سپس اف شاد ثشخ َسداس اص ث بالتشيي اهتي بص هغ بثك خ ذٍل
سْويِ ثِ ستبد هشوضي هقشفي ٍ دس ثشًبهِي وطَسي تمذيشخَاٌّذ ضذ)
تذكر مهم :ثب تَجِ ثِ ًوَىثشگ  1070اهتيبصي(ًوَىثشگ « الف») ،حذًصبة اهتيبص ثشاي احشاص ػٌَاى هؼلن ًوًَِ دس سطَح هٌطمِ/
استبى /کطَس ثِ تشتيت  320 /260/200هيثبضذ .ثذيْي است چٌبًچِ ضشکتکٌٌذگبى دس گشٍُّبي هختلف ًتَاًٌذ حذًصبة اهتيابص سا
دس سطَح هزکَس کست ًوبيٌذ ،آى گشٍُ خبلي هبًذُ ٍ اص گشٍُّبي ديگش ضخصي جبيگضيي ًويضَد .ثٌبثشايي ساتبدّبي ضْشساتبى/
استبى /کطَس هجبص ثِ هؼشفي افشاد ًوًَِ ًجَدُ ٍ هسئَليت الذام هغبيش ثب ايي تزکش ثِ ػْذُي ستبد خَاّذ ثَد.

تجصشُ  :فمط ثشاي گشٍُ هؼلنيبساى دس سطح هٌطمِاي حذًصبة هحبسجِ ًويگشدد.
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رعایت هَارد زیر در اًتخاب ٍ هعرفي هعلواى ًوًَِي ترتر استاًي تِ ستاد هركسي جْت تجليل در هراسن كشَري الساهي است.

 اًتخبة ثش اسبس ثبالتشيي اهتيبص هىتسجِ غَست پزيشفتِ ٍ اص ّشدٍسُي تحػيلي حذاوثش يهًفش اًتخبة ٍ هقشفي هيگشدد)
 اوش دس دٍسُي تحػيلي فشدي حبئض ضشايظ ًگشدد $ثش هجٌبي حذالل اهتيبص ٍ )))  ،#آى دٍسُ خبلي هبً ذُ ٍ اص دٍسُّ بي ديگ ش خ بيگضيي
ًوي گشدد)
 دس اًتخبة ٍ هقشفي ًوًَِّبي ثشتش استبًي خْت تدليل دس هشاسن وطَسي ،ثب تَخِ ثِ سْويِي استبى ،اص توبهي گشٍُّبي ه ذيشاى ٍ
هقبًٍيي ،حذاوثش يهًفش $دس غَست وست اهتيبص الصم دس همبيسِ ثب گشٍُّبي ديگش #ثِ ستبد هقشفي هيگشدد)
تَضيح :ثش اسبس گشٍُثٌذي خذٍل ضوبسُي  ٍ -دس اًتخبة ًوًَِّبي ثشتش استبًي خْت تدليل دس هشاسن وطَسي $ثب لحبػ ه َاسد ف َق،#
ضشوت وٌٌذگبى گشٍُّبي  -,الي  -2دس دٍسُّبي تحػيلي هتٌبؽش خَد لشاس هيگيشًذ)
ثب تَخِ ثِ احتوبل خبثدبيي افشاد هتمبضي ثِدليل تغييش اهتيبصات دس هشاحل ثبالتش ٍ يب افتشاضبت احتوبلي ،افالم هقلو بى ًوًَ ِ ث ِ تشتي ت
ريل خَاّذ ثَد )
الف 5افالم اسبهي هقلوبى ًوًَِي ثشتش استبًي خْت تدليل دس هشاسن وطَسي اص سَي ستبد هشوضي ثضسگذاضت همبم هقلن)
ة 5افالم اسبهي هقلوبى ًوًَِي استبًي اص سَي ستبد استبًي ثضسگذاضت همبم هقلن)
ج 5افالم اسبهي هقلوبى ًوًَِ هٌغمِ اي اص سَي ستبد هٌغمِاي ثضسگذاضت همبم هقلن)
تجصشُ :چٌبًچِ دس گشٍُ يب دٍسُي تحػيلي هتمبضي ٍاخذ ضشايظ  $وست حذالل اهتي بص ٍ )))ٍ #خ َد ًذاض ت ،آى گ شٍُ ي ب دٍسُ تحػ يلي
خبلي هيهبًذ ٍ اصگشٍُّب يب دٍسُّبي ديگش ضخػي خبيگضيي ًويضَد)
%اهتيبصّبي ًْبيي وليِي هقلوبى ًوًَِي ثشتش استبًي خْت تدليل دس هشاسن وطَسي ثِ ّوشاُ ًوَى ثشي «ال ف» آىّ ب ه يثبيس ت دس لبل ت
فبيل  pdfثِ دثيشخبًِ ستبد هشوضي اسسبل گشدد.
هرحلِي پٌجن :رسيذگي تِ اعتراضات احتوالي

پس اص هطخع ضذى اسبهي ثشاي اسسبل ثِ هشحلِي ثبالتش ،ايي اسبهي دس سغح آهَصضگبُ اص عشيك تبثلَ افالًبت ٍ دس سغح هٌغمِ ٍ اس تبى
اص عشيك ٍةسبيتّبي هشثَعِ ٍ يب سبيش ٍسبيل استجبط خوقي ثب فٌَاى اسسبل اسبهي هقلوبى ثِ هشحلِ ثبالتش اًتخبة هقلن ًوًَِ اثالك هيگ شدد)
هقتشضيي فشغت  3سٍصُ اص تبسيخ اثالك ضذُ دس افالم ًتبيح خَاٌّذ داضت تب ثِ غَست وتجي ٍ اداسي ثِ ستبد هشثَع ِ افت شاؼ خ َد سا اف الم
ًوبيٌذ ٍ ستبد هشثَعِ ؽشف .سٍص هْلت ثشاي پبسخگَيي خَاّذ داضت) ثذيْي است پس اص اًمض بي هْل تّ ،شگًَ ِ افت شاؼ ٍخبّ ت ل بًًَي
ًخَاّذ داضت)
فصل چْارم :ارزیاتي
همتضياست ستبدّبي استبًي ٍ هٌغمِاي ثب ّوىبسي اداسات اسصيبثي فولىشد دس استبىّب ٍ وبسضٌبسي اسصيبثي فولىشد دس هٌبعك ًس جت ث ِ
تذٍيي ضبخعّبي اسصيبثي اص فشآيٌذ اًتخبة ٍ تمذيش اص هقلوبى ًوًَِ دس هٌبعك ٍ هذاسس الذام ًوَدُ ٍ پ س اص اسصي بثيً ،س جت ث ِ اًتخ بة ٍ
تمذيش اص هذاسس ٍ ستبدّبي هٌغمِاي ثشتش تَسظ ستبدّبي ثضسگذاضت الذام ًوبيٌذ)
دثيشخبًِ هشوضي ثضسگذاضت همبم هقلن ًيض ثب ّوىبسي اداسُ ول اسصيبثي فولىشد ًسجت ثِ فشآيٌذ اسصيبثي اص فقبلي تّ بي س تبدّبي اس تبًي
الذام ٍ دثيشخبًِ پس اص خوـثٌذي توبهي ًتبيح ًسجت ثِ اسائِي گضاسش ،هقشفي ٍ تمذيش اص استبىّبي ثشتش الذام خَاّذ ًوَد)
اسصيبثي اص ستبدّبي استبًي ثشاسبس ًوَىثشي ّبي پيَست ،ثبصديذّبي ثِفول آهذُ ،گضاسضبت اسسبلي اص عشف استبىّ ب $گ ضاسش هحت َي
هستٌذات ثش اسبس ًوَىثشي اسصيبثي پيَست ،هيثبيست دس لبلت لَح فطشدُ ٍ تب تبسيخ  4.*.*-+ثِ دثيشخبًِي ستبد هشوضي اسسبل گشدد))) ٍ #
اًدبم خَاّذ ضذ)
فصل پٌجن :تعاهل تا ستاد هركسي
ًحَُ ي تقبهل ثب ستبد هشوضي ثضسگذاضت همبم هقلن ٍ پبسخگَيي ثِ سئَاالت5
 (,اص عشيك پست الىتشًٍيىي خبظ ستبدّبي ثضسگذاضت همبم هقلن استبًي وِ دسسبل گزضتِ ايدبد گشديذُ است) ثذيْي اس ت ولي ِي
اسسبل ٍ دسيبفت فبيلّب اص عشيك ايي پستّبي الىتشًٍيىي اًدبم خَاّذ ضذ)
( ستبدّبي استبًي ٍ هٌبعك هيتَاًٌذ اص عشيك تبالس گفتگَي ايدبد ضذُ ثِ ًبم «ستبد ثضسگذاضات همابم هؼلان » دس س بيت ٍصاستآهَصش ٍ پشٍسش ثِ آدسس  ٍ www.support.medu.irپس اص فضَيت دس اًدوي ًسجت ثِ ع شح س ئَاالت خ َد ال ذام ًوبيٌ ذ)
پبسخ سئَاالت هغشٍحِ دس وَتبُتشيي صهبى دس ايي تبالس اسائِ خَاّذ ضذ)
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جدول شماره  -1هراحل اًجام كار( تقَین اجرایي)
يشاحم

يحم اجشا

1

ستبد هشکضي

2

استبى
ضْشستبى/

3

هٌطمِ

4

آهَصضگبُ

ضْشستبى/

5

هٌطمِ

6

استبى

صياٌ اجشا

اقذاو

4-*3*,3

اسسبل ضيًَُبهِ ثِ استبىّب
تطىيل ستبد استبى ٍ غذٍس اثالك ثشاي افضب ،ثشگضاسي خلسِي ستبد ،اسسبل ضيًَُبهِ ثِ هٌبعك

 4-*3*,4لغبيت
4-*3*-2

تطىيل ستبد ضْشستبى* هٌغمِ ٍ غذٍس اثالك ثشاي افضب ،ثشگضاسي خلسِي ستبد ،اسسبل ضيًَُبهِ
ثِ هذاسس

 4-*3*-3لغبيت
4-*4*/

تىويل ًوَىثشي «الف» تَسظ داٍعلجيي ،خوـآٍسي هذاسنً$وَىثشي «الف» ،#تغجيك آى ثب
هذاسن ٍ ثشاثش ًوَدى ثب اغل آى ،دسج اسبهي ".+اص ثبالتشيي اهتيبصّبي افشاد دس ًوَىثشي «ة» ثش
حست حشٍف الفجب ٍ اهتيبصدّي افضبي ضَساي هذسسِ ،ثجت اسبهي ٍ خوـ اهتيبصّبي ًوَىثشي
«الف» ٍ «ة» دس ًوَىثشي «ج» ثِ تشتيت اهتيبص ،خوـ ثٌذي ٍ اًتخبة هقلن* هقلوبى ًوًَِي ثشتش
ّش هذسسِ ثشاسبس سْويِ ،خْت هقشفي ثِ هٌغمِ ٍ ضْشستبى ،افالم ًتبيح ايي هشحلِ ٍ ثشسسي
ًتبيح افتشاضبت احتوبلي
استقالم غالحيت فوَهي افشاد هقشفي ضذُ اص آهَصضگبُ ،حشاست ،اسصيبثي فولىشد ٍ اهَس اداسي ٍ
ثشسسي ٍ تأييذ هذاسن ٍاخذيي ضشايظ ٍ اًتخبة يهًفش اص ثبالتشيي اهتيبصّب ،هغبثك خذٍل
تخػيع سْويِي اًتخبة هقلن ًوًَِ ثِ ستبد استبى
افالم ًتبيح ايي هشحلِ ٍ ثشسسي ًتبيح افتشاضبت احتوبلي
ثشسسي ٍ داٍسي هذاسن ٍاخذيي ضشايظ ٍ اًتخبة افشاد ثشخَسداس اص ثبالتشيي اهتيبص ،هغبثك خذٍل
تخػيع سْويِي اًتخبة هقلن ًوًَِ ثِ ستبد هشوضي
افالم ًتبيح ايي هشحلِ ٍ ثشسسي ًتبيح افتشاضبت احتوبلي
هقشفي ثشتشييّبي استبًي دس تدليل وطَسي ثِ ستبد هشوضي ثش اسبس سْويِ

 4-*4*0لغبيت
4-*4*-1

 4-*4*-2لغبيت
4-*,+*,0

 4-*,+*,1لغبيت
4-*,,*0

صهبى ثٌذي اسسبل فبيلّب ثِ دثيشخبًِي ستبد هشکضي

سديف
1

تَضيحبت هحتَيبت فبيل اسسبلي
فبيل اکسل هطخصبت اػضبي ستبد ثضسگذاضت همبم هؼلن استبى

هسئَل اسسبل

فٌَاى فبيل پيَست

هْلت اسسبل

ستبد استبى

A

4-*3*-0

فبيل اکسل حبٍي چْبس  Sheetثِ ضشح ريل:
 : Sheet 1هطخصبت هؼلوبى ًوًَِي کطَسي

2

 : Sheet 2اطالػبت ًوَىثشگ «الف» هؼلوبى ًوًَِي کطَسي

ستبد استبى

B

4-*,,*0

 : Sheet 3هطخصبت دثيشاى ستبد هٌبطك
 : Sheet 4آهبس ضشکت کٌٌذگبى دس ثشًبهِي اًتخبة هؼلوبى ًوًَِ

3

فبيل  Wordاطالػبت هؼلوبى ًوًَِ کطَسي ( سصٍهِ ) ثِ ّوشاُ
فبيل ػکس  ،سًٍَضت آخشيي حکن  ،اثالؽ ٍ ًوَى ثشگ («الف»)

ستبد استبى

C

4-*,,*,0

فبيل اکسل حبٍي چْبس  Sheetثِ ضشح ريل :
 : Sheet 1هطخصبت هؼلوبى استبًي

4

 : Sheet 2هطخصبت هؼلوبى ًوًَِ هٌطمِ اي

ستبد استبى

ً : Sheet 3حَُ ي تخصيص سْويِ هؼلوبى ًوًَِ ي استبًي
ً : Sheet 4حَُ ي تخصيص سْويِ هؼلوبًي ًوًَِ هٌطمِ اي

D

4-*,-*,+

( ايي فبيل

ثشاي ّش هٌطمِ ج ذاگبًِ تکويل ضذُ ٍ دس استبى حفظ گشدد  .صهبى اسسبل هتؼبلجبً اػالم خَاّذ ضذ)

گضاسش فؼبليتّبي ستبد استبى جْت چبح دس ٍيژًُبهِي ًگبُ دس

5

لبلت فبيل  (Wordفمط يک صفحِي  )A4ضبهل آهبس ،ػٌبٍيي

ستبد استبى

(((((

4.*,*,/

فؼبليتّب ٍ ...

6
7
8

 15لطؼِ ػکس هٌتخت اص هشاسن هختلف استبًي  +کليخ
 5دليمِاي اص هٌتخت هشاسن استبًي
گضاسش فؼبليتّبي ستبد استبى( الصم است هستٌذات ثِ تشتيت
ًوَىثشگ اسصيبثي ديَست ٍ تشجيحبً دس لبلت ًشمافضاس اسسبل گشدد)
فبيل اکسل اسبهي دثيشاى ستبد هٌبطك ثشتش استبى(حذاکثش سًِفش)

ستبد استبى

(((((

4.*.*-+

ستبد استبى

(((((

4.*.*-+

ستبد استبى

E

4.*/*-+

شيوهنامهيانتخابمعلمنمونه
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شماره  -2جذٔل گشِْٔاي ششكت كُُذِ

دٍرُ تحصيلي

دٍسُي اثتذايي
$ضْشي ٍ سٍستبيي#

دٍسُ هتَسغِي اٍل
$ضْشي ٍ سٍستبيي#

شوارُ گرٍُ

هشوَليي

ًام گرٍُ

,

پبيِ اٍل

هقلوبى پبيِي اٍل

-

پبيِ دٍم

هقلوبى پبيِي دٍم

.

پبيِ سَم

هقلوبى پبيِي سَم

/

پبيِ چْبسم

هقلوبى پبيِي چْبسم

0

پبيِ پٌدن

هقلوبى پبيِي پٌدن

1

پبيِ ضطن

هقلوبى پبيِي ضطن

2

هقبًٍيي

هقبًٍيي دٍسُي تحػيلي اثتذايي

3

هذيشاى

هذيشاى دٍسُي تحػيلي اثتذايي

4

هشثيبى پشٍسضي* هتػذيبى* هشالجيي سالهت* هطبٍسيي

ضبهل هشثيبى پشٍسضي ،هتػذيبى سبيت سايبًِ ،هشالجيي سالهت هذاسس ٍ هطبٍسيي هذاسس

,+

هشثيبى پشٍسضي* هشالجيي سالهت* هطبٍسيي

ضبهل هشثيبى پشٍسضي ،هشالجيي سالهت هذاسس ٍ هطبٍسيي هذاسس

,,

فلَم اًسبًي

دثيشاى ادثيبت فبسسي ،صثبى اًگليسي ٍ فشثي ،تقليوبت ديٌي ،لشآى ،تبسيخ ،خغشافيب ٍ
تقليوبت اختوبفي

,-

فلَم پبيِ

دثيشاى سيبضي ،فلَم تدشثي ،حشفِ ٍ فيٌّ ،ش ٍ آهَصش دفبفي دٍسُي تحػيلي هتَسغِي
اٍل

,.

هقبًٍيي

ضبهل وليِي هقبًٍيي هذاسس افن اص  5اخشايي ،پشٍسضي فشٌّگي ،هقبٍى ،فٌبٍسي آهَصضي

,/

هذيشاى

ضبهل وليِي هذيشاى دٍسُي تحػيلي هتَسغِي اٍل

,0

هشثيبى پشٍسضي*هشالجيي سالهت* هطبٍسيي هذاسس

ضبهل هشثيبى پشٍسضي* هشالجيي سالهت دس هذاسس ٍ هطبٍسيي هذاسس

,1

فلَم اًسبًي

ضبهل دثيشاى صثبى ٍ ادثيبت فبسسي ،صثبى ٍ ادثيبت فشة ،ديٌي ،لشآى ،فلسفِ ،سٍاًطٌبسي،
صثبى خبسخي ،تبسيخ ،خغشافيب ٍ داًص اختوبفي ٍ خبهقِضٌبسي ،التػبد ،آهَصش دفبفي

,2

فلَم پبيِ

ضبهل دثيشاى سيبضي ،فيضيه ،ضيوي ،صيستضٌبسي ،صهييضٌبسي ،سايبًِ ٍ هشثيبى آصهبيطگبُ

,3

فٌي ٍ حشفِ اي* وبسداًص* ٌّشستبى

ضبهل دثيشاى دسٍس فٌي ٍ ٌّشآهَصاى وليِي سضتِّبي هْبستي ٍ حشفِ ٍ في ٌّشستبىّبي
فٌي ٍ حشفِاي ،وبسداًص ٍ اًجبسداساى

,4

هقبٍى

ضبهل توبهي هقبًٍيي هذاسس$افن اص 5اخشايي ،فٌي ٍ هْبستي ،پشٍسضي فشٌّگي ،فٌبٍسي،
آهَصضي ، #سشپشست ثخص ٍ استبدوبس

-+

هذيش

ضبهل وليِي هذيشاى دٍسُي تحػيلي هتَسغِي دٍم

-,

اثتذايي

ضبهل وليِي هقلوبى اثتذايي ،هشثيبى تَاًجخطي ٍ هذدوبساى

--

ساٌّوبيي

ضبهل وليِي دثيشاى دٍسُي هتَسغِي اٍل ،هشثيبى تَاًجخطي ٍ هذدوبساى

-.

هتَسغِ

ضبهل وليِي دثيشاى هتَسغِ ،هشثيبى تَاًجخطي ٍ هذدوبساى

هدتوـّبي ضْشي ٍ
سٍستبيي

-/

هقبٍى( آهَصگبس ٍ هقبٍى( دثيش

ضبهل هقبٍى( آهَصگبساى ٍ هقبٍى( دثيشاى ضبغل دس هدتوـّبي آهَصضي( تشثيتي سٍستبيي

-0

هذيش ٍ هقبٍى هدتوـ

ضبهل هذيشاى ضبغل دس هدتوـّبي ضْشي ٍ سٍستبيي ٍ هقبًٍيي هدتوـّبي سٍستبيي

تشثيت ثذًي

-1

تشثيت ثذًي وليِي دٍسُّب

ضبهل هقلوبى تشثيت ثذًي دس ّش سِ دٍسُي تحػيلي ،وبًَىّب ٍ هدتوـّبي ٍسصضي

توبهي دٍسُّب

-2

هقلن يبس

ضبهل وليِي ًيشٍّبي خذهتگزاس ،سشايذاس ٍ ،سبيش فَاهل خذهبتي

دٍسُي هتَسغِي
دٍم
$ضْشي ٍ سٍستبيي#

هذاسس استثٌبيي

 %هقلوبى هذاسس سٍستبيي ٍ ضْشي تحت پَضص هدتوـ ثِغيش اص هَاسد روش دس خذٍلّ ،وبًٌذ سبيش هقلوبى ٍ دثيشاى هذاسس دس گشٍُ هتٌبست ثب خَد لشاس هيگيشًذ)
 %هقلويي چٌذ پبيِ دس گشٍُ هَسد ًؾش فشد هتمبضي لشاس هيگيشًذ)
 %هذيشاى ٍ هقبًٍيي هذاسس استثٌبيي دس گشٍُّبي ّنسغح خَد دس هذاسس فبدي لشاس هيگيشًذ)
%هذيشاى پژٍّصسشاّب ،آصهبيطگبُّبي هشوضي ،هدتوـّبي فشٌّگيٍ ،سصضي ٍ وبًَىّبي فشٌّگي دس گشٍُ هذيشاى هتَسغِ ٍ دس غَست تقل ك هق بٍى ث ِ غ َست هَؽ ف دس
گشٍُ هقبًٍيي هتَسغِ لشاس هيگيشًذ $ثِ ضشط داضتي داًصآهَص ثبثت خْت تىويل ًوَىثشي ٍيژُي داًصآهَصي)#
 %هذيشاى ٍ هقبًٍيي هذاسس تحت پَضص هدتوـّبي ضْشي دس گشٍُّبي هذيشاى ٍ هقبًٍيي هتٌبؽش خَد دس دٍسُّبي هختلف تحػيلي لشاس هيگيشًذ)
 %سشپشستبى آهَصضي ،هتػذيبى ٍ هشثيبى آصهبيطگبُ ،هشثيبى وبسگبُ ٍ هسئَليي وتبثخبًِ ،ضبغل دس هذاسس تيضَّض بى ٍ هق بٍى اه َس فو َهي ض بغل دس ه ذاسس ض جبًِسٍصي
استثٌبيي دس گشٍُ هقبًٍيي دٍسُي تحػيلي هشثَعِ لشاس هيگيشًذ)
%ضبغليي دس پستّبي وبسدسهبًگش ،ثيٌبييسٌح ،ضٌَاييسٌح ،استَپذ فٌي ،هشثي تحشن ٍ خْ تي بثي ،ه ذدوبساى اختو بفي ،فيضي َتشاح ،گفتبسدسه بًگش ٍ سشپشس ت آهَصض ي
هذاسس استثٌبيي هتٌبؽش ثب دٍسي تحػيلي خَد دس گشٍُّبي  -,يب  ٍ --يب  -.لشاس هيگيشًذ)
 %هشالجيي سالهت ضبغل دس هذاسس استثٌبيي ثِ تٌبست دٍسُي تحػيلي دس گشٍُّبي  ٍ ,+ ،4يب  ,0لشاس هيگيشًذ)
 %سبيش فَاهل ضبغل دس ٌّشستبىّبي فٌي ٍ حشفِاي ،وبسداًص ٍ وطبٍسصي $غيش اص هَاسد هٌذسج دس خذٍل  #دس گشٍُ هقبًٍيي هتَسغِ $گشٍُ  #,4لشاس هيگيشًذ)
 %هسئَليي تذاسوبت ،اًجبس ٍ اهَس هبلي ضبغل دس هذاسس ًوًَِدٍلتي هتٌبست ثب دٍسُي تحػيلي هحل فقبليت خَد دس گشٍُ هقبًٍيي لشاس هيگيشًذ)
%سشپشستبى ضجبًِسٍصي ٍ هذيشاى خَاثگبُّبي ضجبًِسٍصي ثِ تشتيت دس گشٍُ هقبًٍيي ٍ هذيشاى دٍسُي هتٌبؽش خَد لشاس هيگيشًذ)
تزکش هْن :ثِجض هذيشاى ٍ هؼبًٍبى هذاسس ،سبيش افشادي کِ دس ايي گشٍُّب( هذيشاى ٍ هؼبًٍيي ) لشاس گشفتِاًذ ،هبًٌذ سبيش ّوکبساى ضبغل دس آهَصضاگبُ دس ثشًبهاِ ضاشکت
ًوَدُ ٍ جضٍ سْويِي هذاسس هحبسجِ هيگشدًذ .هؼلنيبساى ًيض جضٍ سْويِي آهَصضگبُ هحبسجِ ًطذُ ٍ اص ّش آهَصضگبُ يکًفش حبئض ثبالتشيي اهتيبص ثِ هشحلاِي ثؼاذي ساُ
هييبثذ.
هجٌبي تؼييي گشٍُ دسسي ،سبػبت غبلجي است کِ دس اثالؽ تذسيس سبلجبسي فشد دسج گشديذُ است.

شيوهنامهيانتخابمعلمنمونه
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سْويِي هعلواى ًوًَِ در ّر شْرستاى ،استاى ٍ كشَر تراساس ترًاهِي پٌجن تَسعِ( هركس ترًاهِریسي ٍ آهَزش ًيرٍي اًساًي )

ًام استاى

ردیف

سْويِي
شْرستاًي

سْويِي استاًي

سْويِي ترتر استاًي
در تجليل كشَري

جوع

,

آرسبايجاٌ ششقي

789

33

2

824

-

آرسبايجاٌ غشبي

644

27

1

672

.

اسدبيم

338

14

1

353

/

استاٌ انبشص

408

17

1

426

0

اصفٓاٌ

1019

42

2

1063

1

ايالو

200

8

1

209

2

بٕشٓش

253

10

1

264

3

تٓشاٌ

1147

47

3

1197

4

تٓشاٌ (شٓشستآَا)

792

33

2

827

,+

چٓاسيحانٕبختياسي

281

12

1

294

,,

خشاساٌ جُٕبي

254

11

1

266

,-

خشاساٌ سضٕي

1508

62

3

1573

,.

خشاساٌ شًاني

257

11

1

269

,/

خٕصستاٌ

1051

44

2

1097

,0

صَجاٌ

262

11

1

274

,1

سًُاٌ

155

6

1

162

,2

سيستاٌ ٔبهٕچستاٌ

618

26

1

645

,3

فاسط

1146

47

3

1196

,4

قضٔيٍ

270

11

1

282

-+

قى

245

10

1

256

-,

کشدستاٌ

428

18

1

447

--

کشياٌ

776

32

2

810

-.

کشياَشاِ

474

20

1

495

-/

کٓگيهٕيّ ٔبٕيشاحًذ

246

10

1

257

-0

گهستاٌ

375

16

1

392

-1

گيالٌ

491

20

1

512

-2

نشستاٌ

485

20

1

506

-3

ياصَذساٌ

712

30

1

743

-4

يشکضي

277

11

1

289

.+

ْشيضگاٌ

439

18

1

458

.,

ًْذاٌ

411

17

1

429

.-

يضد

249

10

1

260

17000

704

43

17747

جًع كم

شيوهنامهيانتخابمعلمنمونه
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چُذ تزکش:


سْويِ ضْشستبىّب ٍ هٌبعك ّش استبى هيثبيست تَسظ ستبد استبى ٍ ثِ تٌبست تقذاد ّوىبساى ضبغل دس ّش ضْشس تبى *
هٌغمِ ثِ تشتيت صيش هحبسجِ ٍ افالم گشدد)
تقذاد ول سْويِ ضْشستبًي استبى $ %تقذاد ول ّوىبساى ضبغل استبى * تقذاد هقلوبى ضبغل دس هٌغمِ  6# Xتقذاد سْويِ ضْشستبًي هٌغمِ ي X



سْويِ استبًي ّش استبى هيثبيست تَسظ ستبد استبى ٍ ثِ تٌبست تقذاد ّوىبساى ضبغل دس ّش گ شٍُ * دٍسُ تحػ يلي ث ِ
تشتيت صيش هحبسجِ ٍ افالم گشدد)
تقذاد ول سْويِ استبًي استبى $ %تقذاد ول ّوىبساى ضبغل استبى*تقذاد هقلوبى ضبغل دس استبى دسگشٍُ *دٍسُ تحػيلي  6# Xتقذاد سْويِ استبًي گشٍُ*دٍسُ تحػيلي X



سْويِ ضْشستبًي ّش ضْشستبى * هٌغمِ هيثبيست ثِ تٌبست تقذاد ّوىبساى ضبغل دس ّش گشٍُ * دٍسُ تحػيلي ثِ تشتي ت
صيش هحبسجِ ٍ افالم گشدد)

تقذادول سْويِ ضْشستبًي هٌغمِ $ %تقذاد ول ّوىبساى ضبغل دس هٌغمِ*تقذاد هقلوبى هٌغمِ ضبغلدسگشٍُ* دٍسُ تحػيلي  6# Xسْويِ هقلن ًوًَِ هٌغمِايدسگشٍُ*دٍسُتحػيلي X

تزوش  5 ,سْويِ هقلوبى ًوًَِ دس استبى ّب* هٌبعمي وِ سْويِ آىّب اص ً -2فش ووتش هيثبضذ ثبيذ ثِ تٌبست سِ دٍسُ تحػيلي
تقييي ٍ اًتخبة گشدد ٍلي سفبيت ايي ضشط الضاهي است وِ دس ّش گشٍُ حذاوثش يه ًفش اًتخبة گشدد) هثال اگش سْويِي
استبًي*هٌغمِاي ً 3فش ثبضذ ثبيذ ايي ً 3فش سا ثِ تٌبست تقذاد ّوىبساى ضبغل دس  .دٍسُ تحػيلي تمسين ًوَد ٍ اًتخبة دس ّش دٍسُ
سا ثب همبيسِ حبئضيي ثبالتشيي اهتيبصّب دس گشٍُّب اًتخبة ًوَد) $اص ّيچ گشٍّي ًجبيذ ثيطتش اص يه ًفش اًتخبة گشدد)ً ٍ #يض دس استبى-
ّب* هٌبعك داساي سْويِ ثيطتش اص ً -2فش هيثبيست اص ّش گشٍُ حذالل يه ًفش اًتخبة گشدد)
تزوش  5 -دس استبى ّب* هٌبعك داساي سْويِ هقلن ًوًَِ ً ,+فش ٍ پبييي تش  ،اًتخبة ثبيذ ثِ ًحَي اًدبم گشدد وِ تقذاد هذيشاى ٍ
هقبًٍيي هٌتخت  $ثِ ضشط احشاص ثبالتشيي اهتيبصات ، #ثيطتش اص  /+دسغذ سْويِ ول استبى * هٌغمِ ًجبضذ )
تزکشّبي هْن ثشاي تکويل ًوَىثشگ «الف»

 (,آخشيي هْلت تحَيل هذاسن  ,.4-*4*-1هيثبضذ) ثذيْي است ثِ هذاسوي وِ ثقذ اص ايي تبسيخ اسائِ گشدد تشتي ت اث ش
دادُ ًخَاّذ ضذ)
( ثشاي افشادي وِ لجال هقلن ًوًَِ ضذُ اًذ ٍ ثب لحبػ ضشايظ ديگ ش غ شفبً هتمبض ي ض شوت دس ّو بى س غح لجل ي ي بپبيييتش هيثبضٌذ ،هذاسوطبى اص تبسيخ *,,*.+ $سبل اًتخبة  #ثِ ثقذ پزيشفتِ خَاّذ ثَد) ثذيْي است افشاد هتمبضي ض شوت
دس سغح ثبالتش اص سغح اًتخبة لجلي هيتَاًٌذ اص وليِي هذاسن خَد استفبدُ ًوبيٌذ)
 (.ثِ ّيچ يه اص هذاسن اسائِ ضذُ دس دٍ ثٌذ هدضا اهتيبص تقلك ًويگيشد)
 (/وليِي هذاسن پيَست ثبيذ اص صهبى استخذام ضذى فشد ضشوت وٌٌذُ ثِ ثقذ ثبضذ) الجتِ ه ذاسن اخ ز ض ذُ دس صه بى
تحػيل $صهبى تقْذ ثِ خذهت #لبثل پزيشش است)
 (0وليِي ثشيّبي پيَست ثِ ًوَىثشي «الف» ثبيذ لجل اص ّش هشحلِ ضوبسُ ثشي خَسدُ ٍ ضوبسُي غفحبت هس تٌذات
ّش ثٌذ دس ًوَىثشي «الف» ٍ دس ستَى پيصثيٌي ضذُ ٍاسد گشدد) ّنچٌيي خوـ تق ذاد غ فحبت هط خع گ شدد) تو بهي
وپيّب ثبيذ لجل اص اسىي ضذى ،تَسظ هذيشيت آهَصضگبُ ثشاثش ثب اغل ضذُ ّوشاُ ثب ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ،تبسيخ ٍ اهضب ثبضذ)
 (1تػبٍيش اسىي ضذُي هستٌذات $پس اص ضوبسُ ثشي خَسدى ٍ هوَْس ضذى ثِ هْش ثشاثش اغل ٍ هْش ٍ اهضبي هذيش #ث ِ
تفىيه ّش ثٌذ دس پَضِّبي خذاگبًِ لشاس گشفتِ ٍ سٍي لَح فطشدُ ضجظ ضَد)

شيوهنامهيانتخابمعلمنمونه






 

فرم الف

به نام خدا
وذپرسٌلي:

ًام ٍ ًام خاًَادگي :
گرٍُ تذريس :

رضتِ تذريس:

وذ هلي :

ضوارُ گرٍُ درسي:

ًطاًي هٌسل :

E MAI L:
تلفي هٌسل ( تِ ّوراُ وذ)

ًام ٍاحذ آهَزضي:

دٍرُ تحصيلي:

ًطاًي ٍاحذ آهَزضي:

ًام هٌطمِ :

تلفي آهَزضگاُ :

ضوارُ:

30

حيطه ارزيابي

بند

حداكثر امتياز
58
144

3

تلفي ّوراُ:
ًام استاى :

)رًٍَضت آخريي حىن وارگسيٌي ٍ فرم  502پيَست گردد(
امتياز
عنوان مدرک

سنجه

هذرن تحصيلي

كشور
استان
منطقه
مدرسه
خود اظهاري
تعداد

2

هحل الصاق ػىس

وذٍاحذ آهَزضي :

تاريخ:

1
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ترتيب صفحات
مستندات

مطابق بند پيوست 1

هذرن تحصيلي
هذرن ّن سطح
ًخثگي

از صفحِ ...

تحصيل در داًطگاُ

تا صفحِ ...

1

هذرن خَضٌَيسي
جوغ
ًطريات ػلوي ًوايِ ضذُ در JCR
ًطريات ػلوي ًوايِ ضذُ در ISI
چاج همالِ در
ًطريات

ًطريات ػلوي ًوايِ ضذُ در ISC
ػلوي  -پژٍّطي
ػلوي  -ترٍيجي
ػلوي  -تخصصي

تاليف ٍ ترجوِ

درسي

ٍ ّوىاري در
تْيِ هٌاتغ

دانشي

آهَزضي

وتاب هؼلن

از صفحِ ...

ووه درسي ٍ وتاب وار داًص آهَز

تا صفحِ ...

2

آهَزضي (غير درسي)
تاليف ٍ ترجوِ وتاب ووه آهَزضي
ساير وتة
ترجوِ
ٍيراستاري
ّوىاري در طراحي ٍ تاليف وتة درسي ٍ هتٌاسة سازي

جوغ
ارائِ همالِ در
ّوايص ّا ٍ

هٌطمِ اي
استاًي

وٌفراس ّاي
ػلوي ،

وطَري

تخصصي ،
فرٌّگي

تيي الوللي

هرتثط
غير هرتثط
هرتثط
غير هرتثط

ااز صفحِ ...

هرتثط

تا صفحِ ...

غير هرتثط
هرتثط
غير هرتثط
جوغ

ًام ٍ ًام خاًَادگي تىويل وٌٌذُ فرم

ًام ٍ ًام خاًَادگي هذير هذرسِ

تاريخ ٍ اهضاء

تاريخ ٍ اهضاء

3

شيوهنامهيانتخابمعلمنمونه


14

6

57

7

81

8

15

9

64

10

24

11

32

12

56

13

14

حيطه ارزيابي

بند

حداكثر امتياز
76

5


امتياز

سنجه

فؼاليت ّاي پژٍّطي

تسلط تِ زتاى ّاي

كشور
استان
منطقه
مدرسه
خود اظهاري
تعداد

4
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عنوان مدرک

ترتيب صفحات
مستندات

مطابق بند پيوست 1

طرح ّاي پژٍّطي
گسارش ّاي الذام پژٍّي
ّواٌّگ وٌٌذُ /هجري آزهَى ّاي تيي الوللي
ػضَيت در ضَراي تحميمات /وويتِ پژٍّطي

از صفحِ ......تا

دانشي ( ادامه از صفحه )1

صفحِ .......

پژٍّطگر ترتر

4

داٍري گسارش ّاي الذام پژٍّي
ػضَيت در ضَراي تحفيفات ٍ وويتِ پژٍّطي
جوغ
زتاى خارجي ( اًگليسي ،ػرتي ،فراًسِ  ،آلواًي ٍ رٍسي )

خارجي

از  79/1/1لغايت 84/12/28
آهَزش وَتاُ هذت
ٍ ًذريس دٍرُ ّاي
ضوي خذهت

از صفحِ ......تا

از  85/1/1لغايت 92/7/30

صفحِ .......

5

دٍرُ ػوَهي( 48ساػت)
دٍرُ تخصصي( 192ساػت)
دٍرُ ػوَهي( 120ساػت)

از صفحِ ...

دٍرُ تخصصي( 480ساػت)

تا صفحِ ...

6

تذريس در دٍرُ ّاي آهَزش وَتاُ هذت
جوغ

ساتمِ خذهت ٍ
ارز ضياتي ساالًِ

ارز ضياتي ساالًِ

از صفحِ ...

سٌَات خذهت

تا صفحِ ...

جوغ

تَليذات آهَزضي

اختراع ٍ اوتطاف غيرهرتثط

از صفحِ ......تا

ساخت ًرم افسار ػلوي  -آهَزضي ٍ ،سايل آهَزضي ٍ تَليذ هحتَاي الىترًٍيىي

صفحِ .......

هرتثط

از صفحِ ......تا
صفحِ .......

جوغ

7
8
9

هٌطمِ اي
ًظام پيطٌْادا ت

استاًي

از صفحِ ......تا
صفحِ .......

وطَري

10

جوغ
رتثِ

مهارتي

وسة رتثِ در
هساتمات ػلوي ،
فرٌّگي ٍ ٌّري

1

2

3

هٌطمِ
استاى

از صفحِ ...

وطَر

تا صفحِ ...

11

تيي الوللي
جوغ
هٌطمِ

وسة رتثِ ٍ داٍري استاى
در جطٌَارُ

از صفحِ ......تا

وطَر

صفحِ .......

الگَّاي ترتر تذريس داٍري در جطٌَارُ الگَّاي ترتر تذريس

12

جوغ
هٌطمِ
لْرهاًي در هساتمات
ٍرزضي

استاى

از صفحِ ......تا

وطَر

صفحِ .......

تيي الوللي
جوغ

ًام ٍ ًام خاًَادگي تىويل وٌٌذُ فرم

ًام ٍ ًام خاًَادگي هذير هذرسِ

تاريخ ٍ اهضاء

تاريخ ٍ اهضاء

13

شيوهنامهيانتخابمعلمنمونه


71

حيطه ارزيابي

بند

حداكثر امتياز
23

15


امتياز

عنوان مدرک

سنجه

كشور
استان
منطقه
مدرسه
خود اظهاري
تعداد

14
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ترتيب صفحات
مستندات

مطابق بند پيوست 1

هذيريت فايل ّا

مهارتي ( ادامه از صفحه )2

هفاّين پايِ في آٍري اطالػات
word

هْارت ّاي
هْارت در في آٍري

powe rpoint

گرٍُ 1

اطالػات

ااز صفحِ ...

Inte rne t

تا صفحِ ...

E xce l

14

Acce ss

هْارت ّاي گرٍُ2
جوغ
حافظ لرآى
لاري لرآًي
هساتمات تفسير ٍ هفاّين
هؼارف لرآًي

ااز صفحِ ...

داٍر هساتمات لرآًي

تا صفحِ ...

تذريس در هذارس لرآًي

15

خادم لرآًي
جوغ
داٍطلثاًِ

حضَر در جثِْ
ايثارگري
80 16

غيرداٍطلثاًِ

جاًثازي

از صفحِ ...

آزادگي

تا صفحِ ...

خاًَادُ ايثارگراى
تسيجي فؼال

16

تسيجي فؼال
جوغ

17

17

ارزشي

تاّل
تاّل ٍ فرزًذاى

از صفحِ ...

فرزًذاى

تا صفحِ ...

جوغ

17

هٌطمِ اي
60 18

تمذير ًاهِ

استاًي

از صفحِ ......تا
صفحِ .......

وطَري

18

جوغ
هٌطمِ اي
19

9

20

15

21

34

هؼلن ًوًَِ سٌَات لثل

استاًي

از صفحِ ......تا
صفحِ .......

وطَري

19

جوغ
فؼاليت درگرٍُ ّاي
آهَزضي

از صفحِ ......تا

سرگرٍُ يا ػضَ گرٍُ درسي ٍ اػضاي دتير خاًِ راّثردي وطَر

صفحِ .......

20

چٌذ پايِ
تذريس در هٌاطك
خاظ

ػطاير

از صفحِ ...

هٌاطك هحرٍم (ووتر تَسؼِ يافتِ)

تا صفحِ ...

جوغ
ًام ٍ ًام خاًَادگي تىويل وٌٌذُ فرم

ًام ٍ ًام خاًَادگي هذير هذرسِ

تاريخ ٍ اهضاء

تاريخ ٍ اهضاء

21
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18

25

حيطه ارزيابي

بند

حداكثر امتياز
12

23

24

هياًگيي هطاروت

20 25

سرپرست خاًَار

سنجه

هؼلَليت جسوي
(ٍيژُ هؼلواى

ارزشي (ادامه از صفحه )3

استثٌايي)
فؼاليت در دٍرُ
استثٌايي
( ٍيژُ هؼلواى
استثٌايي)

عنوان مدرک

كشور
استان
منطقه
مدرسه
خود اظهاري
تعداد

22

40

امتياز
ترتيب صفحات
مستندات

مطابق بند پيوست 1

جسوي  -حروتي
ًاتيٌايي

از صفحِ ......تا

ًاضٌَايي

صفحِ .......

22

جوغ
تذريس در والس ّاي چٌذ هؼلَليتي ٍ اٍتيسن
هذيريت ٍ هؼاًٍت هذارس استثٌايي

از صفحِ ......تا

تذريس در هذارس استثٌايي

صفحِ .......

هؼلن يا راتط تلفيمي

23

جوغ
از صفحِ ...

هياًگيي اهتياز فرم هطاروت داًص آهَزاى (تا تَجِ تِ فرم خاظ ّرگرٍُ

تا صفحِ ...
از صفحِ ...

زى سر پرست خاًَار(هؼيل)

تا صفحِ ...

هجوَع اهتيازات  :تِ ػذد

تِ حرٍف:

هجوَع ترگِ ّاي پيَست :تِ ػذد

تِ حرٍف:

ًام ٍ ًام خاًَادگي تىويل وٌٌذُ فرم

ًام ٍ ًام خاًَادگي هذير هذرسِ

ًام ٍ ًام خاًَادگي دتير ستاد هٌطمِ

تاريخ ٍ اهضاء

تاريخ ٍ اهضاء

تاريخ ٍ اهضاء

ًام ٍ ًام خاًَادگي هذير هٌطمِ

ًام ٍ ًام خاًَادگي دتير ستاد استاى

ًام ٍ ًام خاًَادگي هذير ول استاى

تاريخ ٍ اهضاء

تاريخ ٍ اهضاء

تاريخ ٍ اهضاء

24
25

تَضيح :ثب تَخِ ثِ اييوِ ثشخي سٌدِّب هوىي است دس ثيص اص يه حيغِ خبي ثگيشًذ ،تفىيه ٍ دستِثٌذي آىّب دس يه حيغِ،
ثب دس ًؾش گشفتي ٍخِ غبلت آى سٌدِ غَست گشفتِ است)
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ًوَىثشگ اسصيبثي هؼلن تَسط اػضبي ضَساي آهَصضگبُ
استبى5
هٌغمِ5
وذ آهَصضگبُ5
ًبم ٍاحذ آهَصضي5
ًبم هذيش آهَصضگبُ5
هتَسغِ
ساٌّوبيي
ًَؿ آهَصضگبُ 5اثتذايي
تقذاد  ".+حبئضيي ثبالتشيي اهتيبصّب5
تقذاد تىويلوٌٌذگبى ًوَىثشي «الف»5
تقذاد افشاد هطوَل ثشًبهِ5
فضَ هحتشم ضَساي هذسسِ))))))))))))))))))))))))))))))))))) لغفب ثب تَخِ ثِ اسبهي دسج ضذُ دس خذٍل ريل ' پس اص وست اعالف بت ٍ ضٌبس بيي دلي ك ّ ش
يه اص افشاد ' دس ّش ستَى ثب تَخِ ثِ گضيٌِ$خيلي صيبد ،صيبد ٍ هتَسظ#فالهت ثضًيذ)
ًوَى ترگ ب

سفبيت ًؾن ٍ همشسات اداسي

سديف

داًصآهَصاى

استجبط هإثش ٍ هٌبست ثب اٍليبي

پَيب خْت تذسيس

استفبدُ اص سٍشّبي هٌبست ٍ

تذسيس

ثشًبهِسيضي لجلي ٍ هٌبست ثشاي

فقبليتّبي فَق ثشًبهِ دسهذسسِ

حضَس هٌبست ٍ هفيذ دس

وبسگبّي ٍ في آٍسي ّبي ًَيي آهَصضي

استفبدُ هٌبست اصتدْيضات آصهبيطگبّي ،

آهَصضي( اداسي

تقبهل هفيذ ٍ هإثش ثب ّوىبساى

هقلوي

هتَسظ
صيبد&
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد

$ثِ تشتيت حشٍف الفجبا#

خوـ

ًبم هقلن

آساستگي ٍ پَضص هٌبست

هقيبس

,
.
/
0
1
2
3
4
,+
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي تکويلکٌٌذُ ًوَىثشگ فَق:
سوت دس ضَساي هذسسِ:
اسبهي تؼذاد
گشفت.

ًفش دس ًوَىثشگ هَسد اسصيبثي لشاس

اهضبء تکويلکٌٌذُ ًوَىثشگ:

ضوبسُ تلفي5
تبسيخ تکويل:

تزکش  :1تشتيت اهتيبص گضيٌِّب ثِ ايي لشاس است :خيلي صيبد  5اهتيبص ،صيبد  3اهتيبص ،هتَسط  1اهتيبص .دس ًتيجِ ّش ضخص ثيي  8تب
 40اهتيبص هي گيشد.
تزکش  :2اسبهي  %30اص کبدس آهَصضي کِ ًوَىثشگ «الف»(خَداظْبسي) سا تکويل کشدُ ٍ ثبالتشيي اهتيبص سا کست ًواَدُ اًاذ ،دس
ًوَىثشگ فَق دسج ضذُ ٍ هَسد اسصيبثي لشاس هيگيشًذ.

شيوهنامهيانتخابمعلمنمونه
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جوغثٌذي اهتيبصّبي هؼلن تَسط اػضبي ضَساي آهَصضگبُ
ًبم ٍاحذ آهَصضي5
ًَؿ آهَصضگبُ 5اثتذايي
آدسس5
تقذاد افشاد هطوَل ثشًبهِ 5

هٌغمِ5

وذ آهَصضگبُ5
هتَسغِ
ساٌّوبيي
ضوبسُ تلفي5
تقذاد تىويل وٌٌذگبى ًوَىثشي «الف»5

سديف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي
 $ثِ تشتيت خوـ اهتيبصّب ًوَى ثشيّبي «الف» ٍ
هيبًگيي اهتيبصّب ًوَىثشي «ة»#

استبى5
ًبم هذيش آهَصضگبُ5

اهتيبص ًوَىثشي «الف»
$ثب حتسبة اهتيبص ثٌذ #-/

ًوَى ترگ ج

تقذاد  ".+حبئضيي ثبالتشيي اهتيبصّب5
هيبًگيي اهتيبصّب
ًوَىثشي «ة»

خوـ اهتيبصّب

,
.
/
0
1
2
3
4
,+
اسبهي اص جوغ ً ........فش ( %30افشاد داساي ثبالتشيي اهتيبصّب دس ًوَىثشگ «الف» ) کِ ثبالتشيي اهتيبص سا دس ًوَىثشگ «ة» ًيض
کست ًوَدُاًذ تؼييي ٍ ثِ هٌطمِ جْت اًجبم هشاحل ثؼذي اًتخبة هؼلن ًوًَِ هؼشفي هيگشدًذ.
-1

-2

-4

-3

تأييذ کٌٌذگبى ًوَىثشگ(اػضبي ضَساي هذسسِ):
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

سوت:

سوت:

سوت:

سوت:

سوت:

اهضب:

اهضب:

اهضب:

اهضب:

اهضب:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

سوت:

سوت:

سوت:

سوت:

سوت:

اهضب:

اهضب:

اهضب:

اهضب:

اهضب:

هذيش آهَصضگبُ هَؽف است اغل ًوَىثشي «ة» ٍ « ج» سا پس اص پبيبى هشاحل دس اختيبس دثيش ستبد هٌغمِ لشاس دّ ذ ٍ وپ ي ثشاث ش اغ ل
ضذُي آى سا دس آهَصضگبُ ثبيگبًي ًوبيذ)

شيوهنامهيانتخابمعلمنمونه
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ًوَى ترگ ب

ًبم هذيش هٌغمِ5
استبى5
هٌغمِ5
هقبٍى
گشٍُ 5هذيش
دٍسُ هتَسغِ دٍم
دٍسُ هتَسغِ اٍل
اثتذايي
همغـ5
تقذاد  ".+حبئضيي ثبالتشيي اهتيبصّب5
تقذاد تىويلوٌٌذگبى ًوَىثشي«الف»5
تقذاد افشاد هطوَل دس ايي ثخص5
فضَ هحتشم ضَساي هٌغمِ ))))))))))))))))))))))))))))))))))) لغفب ثب تَخِ ثِ اسبهي دسج ضذُ دس خذٍل ريل' پس اص وست اعالف بت ٍ ضٌبس بيي دلي ك ّ ش
يه اص افشاد' دس ّش ستَى ثب تَخِ ثِ گضيٌِ$خيليصيبد ،صيبد ٍ هتَسظ #فالهت ثضًيذ)

سديف

داضتي ثشًبهِي سبالًِ

سفبيت ًؾن ٍ همشسات اداسي

يبددّي( يبدگيشي

ًؾبست ٍ ويفيتثخطي ثش خشيبى

داًصآهَصاى دس اداسُي هذسسِ

ايدبد صهيٌِي افضايص ًمص هقلوبى ٍ

صيبد

خيلي صيبد

هتَسظ

صيبد

خيلي صيبد

هتَسظ

خيلي صيبد

صيبد

هتَسظ

خيلي صيبد

صيبد

خيلي صيبد

هتَسظ

آهَصضگبُ

استفبدُ هٌبست اصتدْيضات ٍ فضبّبي آهَصضي
آهَصضگبُ ٍ ضبدا سبصي فضبّبي فيضيىي
صيبد

خيلي صيبد

صيبد

هتَسظ

خيلي صيبد

صيبد

هتَسظ

خيلي صيبد

صيبد

هتَسظ

خيلي صيبد

هتَسظ

فٌبٍسي ّبي ًَيي

سقي ثش تدْيض آهَصضگبُ ثِ ٍيژُ ثِ

دس آهَصضگبُ

بسًبهِ سيضي هٌبست ثشاي ايبم خبظ

پبسخ دليك ثخطٌبهِّبي اداسي

استجبط هفيذ ٍ هإثش ثب اداسُ ٍ

ضَساي هقلوبى  ،هذسسِ ٍ داًصآهَصي#

ويفيت ثخطي ثِ اسوبى هذسسِ $اًدوي اٍليب،،

صيبد

هتَسظ

خيلي صيبد

صيبد

هتَسظ

$ثِ تشتيت حشٍف الفجب#

جوغ

ًبم هذيش
يب هقبٍى

آساستگي ٍ پَضص هٌبست هقلوي

هقيبس

,
.
/
0
1
2
3
4
,
+
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي تکويلکٌٌذُ ًوَىثشگ فَق:
سوت دس ضَساي هٌطمِ:
اسبهي تؼذاد

ًفش دس ًوَىثشگ هَسد اسصيبثي لشاس گشفت.

اهضبء تکويلکٌٌذُ ًوَىثشگ:
ضوبسُ تلفي:
تبسيخ تکويل:

تزکش :1تشتيت اهتيبص گضيٌِّب ثِ ايي لشاس است :خيلي صيبد  5اهتيبص ،صيبد  3اهتيبص ،هتَسط  1اهتيبص .دس ًتيجِ ّش ضخص ثيي  10تاب
 50اهتيبص هيگيشد.
تزکش  :2اسبهي  %30اص کبدس آهَصضي کِ ًوَىثشگ «الف»(خَداظْبسي) سا تکويل کشدُ ٍ ثبالتشيي اهتيبص سا کسات ًواَدُاًاذ ،دس
ًوَىثشگ فَق دسج ضذُ ٍ هَسد اسصيبثي لشاس هيگيشًذ.
تزکش  :3ايي ًوَىثشگ ثشاي هذيشاى ٍ هؼبًٍيي ثش اسبس جذٍل گشٍُّبي دسسي تْيِ هيضَد.

شيوهنامهيانتخابمعلمنمونه
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جوغثٌذي اهتيبصّبي هذيش /هؼبٍى تَسط اػضبي ضَساي هٌطمِ/ضْشستبى
هٌغمِ5
همغـ 5اثتذايي

ًبم هذيش هٌغمِ5
گشٍُ 5هذيش
هتَسغِ

استبى5
ساٌّوبيي

تقذاد افشاد هطوَل دس ايي ثخص5

هقبٍى

تقذاد تىويلوٌٌذگبى ًوَىثشي «الف»5

سديف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي
 $ثِ تشتيت خوـ اهتيبصّبي ًوَىثشي «الف» ٍ
هيبًگيي اهتيبصّبي ًوَىثشي «ة»#

اهتيبص ًوَى ثشي «الف»$ثب
حتسبة اهتيبص ثٌذ #-/

ًوَى ترگ ج

تقذاد  ".+حبئضيي ثبالتشيي اهتيبصّب5
هيبًگيي اهتيبصّب
ًوَىثشي «ة»

خوـ اهتيبصّب

,
.
/
0
1
2
3
4
,+
تبييذ کٌٌذگبى ًوَى ثشگ(ضَساي هٌطمِ /ضْشستبى):
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

سوت:

سوت:

سوت:

سوت:

سوت:

اهضب:

اهضب:

اهضب:

اهضب:

اهضب:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

سوت:

سوت:

سوت:

سوت:

سوت:

اهضب:

اهضب:

اهضب:

اهضب:

اهضب:



شيوهنامهيانتخابمعلمنمونه
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ًوَىثشگ هطبسکت داًصآهَصاى
ٍ $يژُي داًصآهَصاى دٍسُي اثتذايي#

سالم ثچِ ّب 5
خولِّبي صيش سا ثخَاًيذ ٍ دس همبثل ّش خولِ ًؾش خَدتبى سا ثب صدى فالهت هطخع وٌيذ)
والس5
ًبم هقلن 5
سديف

خيلي

خولِّب

,

هقلن هيّ ،وِي ثچِّب سا دٍست داسد)

-

هقلن هي ،ثِ پشسصّبي ثچِّب ثِ خَثي پبسخ هيدّذ)

.

هقلن هي ،ثب پذس ٍ هبدسّب ،خلسِ ثشگضاس هيوٌذ)

/

هقلن هيّ ،وِي تىبليف ثچِّب سا ،ثب حَغلِ ثشسسي هيوٌذ)

0

هقلن هي ،هٌؾن است)

1

هقلن هي ،اص ٍسبيل گًَبگَى دس والس ،استفبدُ هيوٌذ)

2

هقلن هي ،عَسي تذسيس هيوٌذ وِ هي اص آى لزت هيثشم)

3

هقلن هي ،ثشاي اًدبم وبسّبي خَة ٍ دسس خَاًذى هشا تطَيك هيوٌذ)

صيبد

صيبد

هتَسط

جوغ اهتيبصّب
هْش آهَصضگبُ5
تزکش :1ايي ًوَىثشي غشفبً تَسظ داًصآهَصاى دٍسُي اثتذايي تىويلهيضَد)
تزکش:2ايي ًوَىثشي تَسظ وليِي داًصآهَصاى هقلويي حبئض ضشايظ تىويل هيضَد $ايي هقلويي .+دسغذ ول
هطوَليي ثشًبهِ دس آهَصضگبُ ،وِ حبئض ثبالتشيي اهتيبص دس ًوَىثشي «الف» ّستٌذ ،هيثبضٌذ)#
تزکش :3تشتيت اهتيبص گضيٌِّب ثِ لشاس صيش است5
خيليصيبد  0اهتيبص  ،صيبد  .اهتيبص  ،هتَسظ  ,اهتيبص) دس ًتيدِ ّش هقلن هيتَاًذ ثيي  3تب  /+اهتيبص وست ًوبيذ)



شيوهنامهيانتخابمعلمنمونه
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ًوَىثشگ هطبسکت داًصآهَصاى
ٍ $يژُي داًصآهَصاى دٍسُّبي هتَسغِي اٍل ٍ دٍم#

سالم ثچِّب5
خولِّبي صيش سا ثخَاًيذً ،بم هقلن خَد سا ًَضتِ ٍ دس لسوت هشثَط ثِ ّش هقلنً ،ؾش خَدتبى سا ثب صدى فالهت هطخع
ًوبييذ)

سديف

هقلن هي ّ ،وِي داًصآهَصاى سا هَسد
تَخِ لشاس هيدّذ)

هقلن هي  ،ثشاي تذسيس اص ٍسبيل آهَصضي
هٌبست استفبدُ هيوٌذ)

اعالفبت ثِسٍص استفبدُ هيوٌذ)

هقلن هي  ،ثشاي تذسيس اص سٍش ّب ٍ

اداسُ هيوٌذ)

هقلن هي  ،والس دسس سا ثِ عَس هغلَة

ضىل هٌبست استفبدُ هيوٌذ)

هقلن هي  ،اص فضبّبي هَخَد دس هذسسِ ثِ

هب سا هَسد اسصيبثي لشاس هيدّذ)

هقلن هي  ،ثِعَس هٌبست ٍ هإثشآهَختِّبي

دسسي ٍ تشثيتي هي استجبط خَثي داسد)

هقلن هي  ،ثب ٍالذيٌن دس خػَظ هسبئل

جوغ اهتيبصّب

ًبم هقلن

هقلن هي  ،اص اخالق ًيىَيي ثشخَسداس است)

هقيبس

هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد

,
.
/
0
1
2
3
4
,+

هْش آهَصضگبُ5

تزوش 5,ايي ًوَىثشي غشفبً تَسظ داًصآهَصاى دٍسُي هتَسغِي اٍل ٍ دٍم تىويل هيضَد ٍ ثشاي اًَاؿ هذاسس لبثل
استفبدُ هيثبضذ)
تزوش 5-ايي ًوَىثشي تَسظ وليِي داًصآهَصاى هقلويي حبئض ضشايظ تىويل هيضَد $ايي هقلويي .+دسغذ ول
هطوَليي ثشًبهِ دس آهَصضگبُ وِ حبئض ثبالتشيي اهتيبص دس ًوَىثشي «الف» ّستٌذ ،هيثبضذ)#
تزوش 5.تشتيت اهتيبص گضيٌِّب ثِ لشاس صيش است5
خيليصيبد  0اهتيبص ،صيبد  .اهتيبص ،هتَسظ  ,اهتيبص ،دس ًتيدِ ّش هقلن هيتَاًذ ثيي  3تب  /+اهتيبص وست ًوبيذ)



شيوهنامهيانتخابمعلمنمونه
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ًوَى ثشگ هطبسکت داًص آهَصاى
ٍ$يژُي هذيشاى ٍ هقبًٍيي#
سالم ثچِّب 5
خولِّبي صيش سا ثخَاًيذ ٍ ًبم هذيش ٍ يب هقبٍى خَد سا ًَضتِ ٍ دس لسوت هشثَط ثِ ّش وذام خولِ هَسد ًؾش خَدتبى
سا ثب صدى فالهت هطخع ًوبييذ)

سديف

ثشخَسد هٌبسجي ثب داًصآهَصاى داسد)

ثشًبهِ هٌبسجي ثشاي سٍصّبي خبظ دس
هذسسِ داسد)

هي داسد)

ثب ٍالذيي هي استجبط هٌبسجي ثشاي پيطشفت

ثبضين)

ّويطِ سقي هيوٌذ هذسسِ هٌؾوي داضتِ

هي ضَد)

ثشًبهِّبي والسي هب سش هَلـ ضشٍؿ

حضَس داسد)

دس ثشًبهِ ّب ٍ هشاسن سٍصاًِ داًصآهَصاى

سقي ثش حل آى هيوٌذ)

دس غَست ثشٍص هطىل ثب احتشام ٍ حَغلِ

هيدّذ)

ّوِي داًصآهَصاى سا هَسد تَخِ لشاس

هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد

ًبم هذيش* هقبٍى

جوغ اهتيبصّب

هقيبس

,
.
/
0

هْش آهَصضگبُ5

تزوش 5,ايي ًوَىثشي ثشاي داًصآهَصاى توبهي همبعـ ثشًبهِسيضي ضذُ است ٍ ثشاي اًَاؿ هذاسس لبثل استفبدُ هيثبضذ)
تزوش 5-ايي ًوَىثشي تَسظ داًصآهَصاى والسي تىويل هيضَد وِ ثشاي اًتخبة هقلويي خَد ًيض ًؾش هيدٌّذ)
تزوش 5.تشتيت اهتيبص گضيٌِّب ثِ لشاس صيش است5
خيليصيبد  0اهتيبص ،صيبد  .اهتيبص ،هتَسظ  ,اهتيبص) دس ًتيدِ ّش هقلن هيتَاًذ ثيي  3تب  /+اهتيبص وست ًوبيذ)
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ًوَى ثشگ هطبسکت داًص آهَصاى
ٍ$يژُي هقلن يبس#
سالم ثچِّب5
خولِّبي صيش سا ثخَاًيذ ٍ ًبم هقلن يبس خَد سا ًَضتِ ٍ دس لسوت هشثَط ثِ ّش وذام ًؾش خَدتبى سا ثب صدى فالهت
هطخع ًوبييذ)

سديف
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ؽبّش هٌبسجي داسد)
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ّويطِ سقي هيوٌذ هذسسِ هٌؾن ثبضذ)

تويض هيضَد)

لجل اص حضَس هي دس هذسسِ والس هي

هيوٌن)

هي ثب ٍخَد اٍ دس هذسسِ احسبس آساهص

داسد)

ّويطِ ثِ هَساد ايوٌي دس هذسسِ دلت

است)

هشالت ٍسٍد ٍ خشٍج وليِي افشاد ثِ هذسسِ

هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد
هتَسظ
صيبد
خيلي صيبد

ًبم هقلنيبس

جوغ اهتيبصّب

هقيبس

,
.

هْش آهَصضگبُ5

تزوش 5,ايي ًوَىثشي ثشاي داًصآهَصاى توبهي همبعـ ثشًبهِسيضي ضذُ است ٍ ثشاي اًَاؿ هذاسس لبثل استفبدُ هيثبضذ)
تزوش 5-ايي ًوَىثشي تَسظ داًصآهَصاى والسي تىويل هيضَد وِ ثشاي اًتخبة هقلويي خَد ًيض ًؾش هيدٌّذ)
تزوش 5.تشتيت اهتيبص گضيٌِّب ثِ لشاس صيش است5
خيليصيبد  0اهتيبص ،صيبد  .اهتيبص ،هتَسظ  ,اهتيبص) دس ًتيدِ ّش فشد هيتَاًذ ثيي  3تب  /+اهتيبص وست ًوبيذ)
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