
 

 

 

 

 

 

 



 فصل دُن:

 

 ُای تذریص ضٌتی ّ هتذاّل رّش 

 

 تِیَ ّ تٌظین : 

  جؼفری شیرازی هرین

  هرین ًصری

  ُاجر راضتی

 هحوذ جْاد رحواًی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

آهْزش رّش تذریص از هراحل هِن طراحی 
 

 

 

 رّش تذریص : 

 

خظ هؾی هؼلن ّ سّػ تذسیظ اّ چگًْگی فؼبلیت ؽبگشداى سا ثشای سعیذى ثَ 

 ُذف ُبی آهْصؽی هؾخـ هی عبصد .

 

 

 سّػ تذسیظاًْاع 

 

 زفع ّ تکشاس 

 سّػ عخٌشاًی 

 سّػ پشعؼ ّ پبعخ

 سّػ ًوبیؾی )ًوبیؼ ػلوی (

 سّػ ایفبی ًمؼ

 ػ ػلویسّػ گشد

 سّػ ثسث گشُّی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 رّش ًوایشی 

 هتٌاضة ترای رشتَ ُای فٌی ّ حرفَ ای

 رّش پرضش ّ پاضخ

 هتٌاضة ترای رشتَ ُای ًظری  

  رّش ُای تررضی در ایي تحث

 رّش ایفای ًقش

 درّضی هاًٌذ تاریخ ّ ػلْم اجتواػی 

 رّش گردش ػلوی

 ثیؾتش ثشای هطبلؼَ خبهؼَ ّ هسیظ

 رّش تحث گرُّی 



رّش پرضش ّ پاضخ  

 

 پشعؼ ُبی ثشًبهَ سیضی ؽذٍ ثَ خبی تذسیظ هغتمین دسط خذیذطشذ 

 طبلت خذیذ لشاس هی گیشدایي سّػ فؼبلیت رٌُی ؽبگشداى دس هغیش هثب 

 طشذ ؽْد ثبیذ ثب تْخَ ثَ صهیٌَ ػلوی ؽبگشداىپشعؼ ُب  

 پشعؼ ُب ثبیذ ثَ گًَْ ای ثبؽذ کَ رُي ؽبگشداى سا ثَ زشکت دسآّسد

 

 ُذف از  رّش پرضش ّ پاضخ

  تؾخیـ ّ تسشیک تفکش

 تؾخیـ تْاًبییِب ّ ػالیك

 لذست اعتذالل  تمْیت

 عٌدؼ ّ لضبّت 

  ؽتَاعتفبدٍ اص تدبسة ّ داًغتَ ُبی گز

 ایدبد اػتوبد ثَ ًفظ

 

 



 

 رّش ًوایشی ) ػلوی ( 

 

دس ایي سّػ هؼلن طشص کبسثشد ؽیء یب ّعیلَ ای سا ثَ داًؼ آهْصاى ًؾبى هیذُذ . 

 

  هیجبؽذ  هِبستِبدس فْست ًذاؽتي اهکبًبت کبفی هٌبعجتشیي سّػ ثشای ثشای آهْختي

صیشا ثب اعتفبدٍ اص ایي سّػ هؼلن هیتْاًذ هِبستی سا ثَ تؼذاد صیبدی اص داًؼ آهْصاى 

دس طی صهبًی کْتبٍ اسائَ دُذ.  

   . هِوتشیي زغي ایي سّػ ثکبسگیشی اؽیب زمیمی ّ ّالؼی دس آهْصػ هیجبؽذ

  . اص ایي سّػ ثشای دسعِبیی کَ ثیؾتش خٌجَ فٌی ّ ػولی داسًذ اعتفبدٍ هیؾْد

 

 

 

 



 

 هراحل اجرای رّش ًوایشی 

شزلَ آهبدگی : ؽبهل هؾخـ کشدى ُذف تذسیظ تْعظ هؼلن ، ثبصثیٌی ّ توشیي ثب . ه 1

 ّعیلَ هْسد ًظش هیجبؽذ. 

. هشزلَ تْضیر : تْضیسبت ساخغ ثَ ُذفِبی تؼییي ؽذٍ ثشای ؽبگشداى ، تْضیر آًچَ  2

 ؽبگشداى ثبیذ دس زیي یب پظ اص ًوبیؼ اًدبم دٌُذ ، ًسٍْ ّ ػلت اًدبم آًِب 

 ؼ : گبُی ایي هشزلَ ثب هشزلَ تْضیر ادغبم هیؾْد . . هشزلَ ًوبی 3

. هشزلَ آصهبیؼ ّ عٌدؼ : پظ اص اتوبم تذسیظ ثبیذ تؼذادی یب زتی الومذّس ُوَ ؽبگشداى  4

ػول سا تکشاس کٌٌذ . ثؼذ اص اًدبم گشفتي ػول تْعظ ؽبگشداى ، هؼلن ثبیذ دس زضْس هؼلن 

عْاالت کتجی یب ؽفبُی سا هطشذ کٌذ صیشا عْاالت هْخت تمْیت یبدگیشی ّ تثجیت آى 

 هیؾْد .

 



 هحاضي ّ هؼایة رّش ًوایشی 

  هسبعي

 ثَ کبسگیشی اؽیبی زمیمی ّ ّالؼی ّ هذل کْچک ؽذٍ ای اص ؽیء زمیمی

هسذّدیت   

ثب تْخَ ثَ ایٌکَ ؽبگشداى ًویتْاًٌذ اص ساٍ تدبسة هغتمین ّ اص ساٍ ػول ّ توشیي ّ تکشاس 

 هِبست سا کغت کٌٌذ ، یبدگیشی اص کیفیت چٌذاى هطلْثی ثشخْسداس ًخْاُذ ثْد . 

 سّػ ایفبی ًمؼ 

ایي سّػ سا هیتْاى ثشای تدغن ػیٌی هْضْػبت ّ دسعِبیی کَ ثشای ًوبیؾٌبهَ هٌبعت 

ٌذ ُغتٌذ هبًٌذ تبسیخ ّ ػلْم اختوبػی ثَ کبس ثشد ) ایفبی ًمؼ ثَ هِبست خبؿ ٌُشی هبً

 عیٌوب ّ تئبتش ًیبص ًذاسد ( .

 افشادی کَ دس سّػ ایفبی ًمؼ ؽشکت داسًذ ػجبستٌذ اص :

ب هغئْل اخشا : اّ دس زمیمت کبسگشداى ًوبیؼ اعت ّ فشاُن آّسدى اهکبًبت ّ هؼلن ی.  1

 هذیشیت ثشًبهَ ًوبیؼ ثَ ػِذٍ اّعت . 

 ایفبگشاى ًمؼ کَ ُوبى ؽبگشداى ُغتٌذ کَ دس ثشًبهَ ؽشکت داسًذ ..  2

 هؾبُذٍ کٌٌذگبى کَ عبیش ؽبگشداى ُغتٌذ ..  3

 راحل ایفای ًقش ه

 َ تؼییي هْضْع ّ ًْؽتي آى ثَ فْست ًوبیؾٌبه.  1

 فشاُن کشدى ؽشایظ ّ ّعبیل الصم .  2

 تؼییي ًمؼ ُب .  3

 آهبدٍ کشدى فشاگیشاى ثشای ایفبی ًمؼ .  4

 تْضیر دس هْسد هْضْع ّ ُذف ًوبیؼ ثشای ؽبگشداى .  5

 اخشا .  6

 ثسث دسثبسٍ هستْا ّ اسصؽیبثی ًتبیح آى . 7

 



 هحاضي ّ هؼایة رّش ایفای ًقش 

 هحاضي

 ایدبد ؽْس ّ ُیدبى دس ؽبگشداى .  1

ػبطفی دس یبدگیشی ّ فشاگیشاى خْد سا دس فسٌَ ًوبیؼ فشك هیکٌٌذ ّ ایي استجبط .  2

 المبی ازغبعبت تبثیش فشاّاى داسد . 

 ایدبد صهیٌَ ثسث گشُّی .  3

هؼلن ثبیذ ؽبگشداى کوشّ سا ثَ ؽشکت دس ًوبیؼ ثَ ّیژٍ  سفغ کوشّیی ؽبگشداى خدبلتی ).  4

 ایفبی ًمؼ ُبی عبدٍ تؾْیك کٌذ .

 سّؽی هٌبعت ثشای دسّعی هبًٌذ تبسیخ ّ ػلْم اختوبػی.  5

 هحذّدیت ُا 

ثشای تسمك ُذفِبی پیچیذٍ آهْصؽی هٌبعت ًیغت ّ اص ایي سّػ هیتْاى ثشای سعیذى ثَ .  1

ُذفِبی آعبى ّ کلی اعتفبدٍ کشد .  

ثَ دلیل ایٌکَ دس ظبُش خٌجَ ًوبیؾی ّ ٌُشی داسد ، یک سّػ خذی تلمی ًویؾْد .  .  2

 اخشای آى ّلت گیش اعت ّ ثَ اخشای دسعت ّ تِیَ تذاسکبت ًیبص داسد . .  3

 

ردش ػلوی رّش گ 

 ایي سّػ گبهی ثشای هطبلؼَ خبهؼَ اعت . 

گشدػ ػلوی  اسصػ ، ظشفیت ّ کیفیتاّلیي هغبلَ ای کَ ثبیذ هْسد تْخَ لشاس ثگیشد هیضاى 

 اعت. 

 گشدػ ػلوی سا اص ًظش صهبى هیتْاى ثَ چِبس ًْع تمغین کشد : 

ػلوی کْتبٍ هذت ّ عشیغ : کَ هؼوْال هسیظ آى دس زیبط ّ یب اطشاف هذسعَ  . گشدػ 1

اعت . هبًٌذ ایٌکَ اص داًؼ آهْصاى ثخْاُین هغبزت ثبغچَ زیبط سا اًذاصٍ ثگیشًذ ّ یب ثشدى 



داًؼ آهْصاى ثَ زیبط هذسعَ ثشای آهْختي ًسٍْ فسیر ّضْ گشفتي کَ الجتَ ایي یک سّػ 

 .ًوبیؾی ُن ثَ زغبة هی آیذ 

. گشدػ ػلوی یک یب دّ عبػتَ : هسیظ آى دس اطشاف ّ ًضدیکی هذسعَ داًؼ آهْصاى  2

لشاس داسد.   

. گشدػ ػلوی سّصاًَ : هبًٌذ ثبصدیذ اص یک ًوبیؾگبٍ ، کبسخبًَ ّ ...  3

. گشدػ ػلوی ُفتگی ، ثبصدیذ اص هکبًِبی تبسیخی ، پذیذٍ ُبی خغشافیبیی اهبکي هزُجی ّ  4

 ... کَ ثَ تٌبعت ، صهبًِبی خبفی سا ًیبص داسًذ . 

 

فعالیتهای پس از گردش علمی شامل چه مواردی میشود؟  

فؼبلیتِب ًؾبى دٌُذٍ ػوك ّ ّعؼت ثِشٍ گیشی ؽبگشداى اص گشدػ ػلوی اعت ّ هیتْاًذ ایي 

ؽبهل اسائَ ًتبیح گشدػ ػلوی دس لبلت ًثش ، ًظن ، داعتبى یب ًوبیؾٌبهَ ّ ًگبسػ خاللبًَ 

 آًچَ اتفبق افتبدٍ ثبؽذ.

 هسایای گردش ػلوی 

 . پیًْذ فؼبلیتِبی هذسعَ ثب خبهؼَ  1

  . کغت تدبسة ّالؼی 2

 . فؼبل ثْدى ؽبگشداى  3

 هؼبیت 

 . ًبثغٌذٍ ثْدى اهکبًبت  1

 . ًیبص ثَ صهبى ثیؾتش  2

 . ثش ُن خْسدى ثشًبهَ سعوی هذسعَ 3

 



 رّش تحث گرُّی 

 

 ایي سّػ هؼلن هْضْع یب هغئلَ ای سا هطشذ هیکٌذ ّ ؽبگشداى دسثبسٍ آى ثَ هطبلؼَ ،دس 

 اًذیؾَ ، ثسث ّ اظِبس ًظش هی پشداصًذ .

 .ًفش لبثل اخشاعت  20تب  6ایي سّػ ثشای کالعِبیی ثب خوؼیت ثیي 

 

 چَ درّش ّ هْضْػاتی را هیتْاى تا رّش تحث گرُّی تذریص کرد ؟

 . هْسد ػاللَ هؾتشک ؽشکت کٌٌذگبى دس ثسث ثبؽذ .  1

. هْضْع ثبیذ ثشای ؽبگشداى آعبى ّ دس خْس فِن ثبؽذ تب ثتْاًٌذ دسثبسٍ آى اطالػبت الصم  2

 سا کغت کٌٌذ 

 آى ثتْاى ًظشُبی هختلف ّ هتفْتی اظِبس داؽت .  . دسثبسٍ 3

هثال دس هْسد ػلْم ّ هفبُیوی هبًٌذ سیبضیبت ، ػلْم طجیؼی ّ هٌِذعی کَ ُوَ دس هْسد 

افْل کلی تْافك داسًذ ًویؾْد ثسث کشد . اهب ثشػکظ دس هْسد ػلْهی هبًٌذ ػلْم اًغبًی 

تْاى ًظشُبی هختلف دسثبسٍ آًِب کَ ثَ تْافك ثب عطر ثبال ًخْاُین سعیذ هٌبعت اعت ّ هی

 اظِبس داؽت .

 

ّیژگی ُای شخصیتی الزم ترای یک هؼلن ترای ُذایت تحث گرُّی  

 

اخشای هطلْة سّػ ثسث گشُّی تب اًذاصٍ صیبدی ثغتگی ثَ ؽخقیت هؼلن ّ دسخَ 

 خًْگشهی اّ ثغتگی داسد . 



 اّ ثبیذ :

 . اص لذست ثشدثبسی ، تْاًبیی ًظن ّ عبهبًذُی ثشخْسداس ثبؽذ .  1

شای پیگیشی اًسشافبت ثسث ثذّى اص دعت دادى خظ کلی هجبزثَ . تیضُْػ ثبؽذ تب ثتْاًذ ث 2

 ثَ ًکبت افلی ثسث تْخَ داؽتَ ثبؽذ . 

 . لذست تقوین گیشی داؽتَ ثبؽذ . 3

اثرات هثثت تحث گرُّی  

 . ایدبد ػاللَ ّ آگبُی هؾتشک دس صهیٌَ ای خبؿ  1

 . ایدبد ّ پشّسػ تفکش اًتمبدی ّ تْاًبیی اًتمبدپزیشی  2

 . ایدبد تْاًبیی اظِبس ًظش دس خوغ  3

 ی ّ هوذیشیت سُجشی گشٍّ . تْاًبی 4

 . تمْیت لذست ثیبى ّ اعتذالل  5

 . تمْیت لذست تسلیل ّ تقوین گیشی 6

ی هرحلَ آهادگی ّ ترًاهَ ریسی ترای اجرای رّش تحث گرُّی شاهل چَ هراحل

اضت ؟  

 . اًتخبة هْضْع  1

 . فشاُن کشدى صهیٌَ ُبی هؾتشک  2

 . تؼییي ًسٍْ آسایؼ ؽجکَ ُبی استجبطی  3

 . اًتخبة افشاد ّ تؼییي ًمؼ آًبى 4

 



 

اًتخاب هْضْع در تحث گرُّی  

ثَ ای ثبیذ ثَ گًَْ ای ثبؽذ کَ لجال دسثبسٍ آًِب ًتیدَ ثبثتی زبفل هبُیت هْضْػبت هجبز

ًؾذٍ یب ایٌکَ تْافك عطر ثبالیی دس هْسد آًِب ّخْد ًذاسد .  

ثبؽین دس هْسد چٌیي هْضْػبتی ثَ ًتیدَ ّازذ ثشعین ، ازتوبال ازتیبج ثَ اگش اًتمبد داؽتَ 

صهبًی طْالًی خْاُین داؽت . 

ایي دعتَ اص هْضْػبت ثبیذ ثتْاًٌذ : 

. دس ؽبگشداى اًگیضٍ ّ فؼبلیت ایدبد کٌٌذ .   1

. هیضاى ثشدثبسی ّ تسول آًبى سا دس پزیشػ هٌطك ّ آگبُی دیگشاى افضایؼ دٌُذ .    2

 

د آگبٍ کٌٌذ . . آًبى سا ًغجت ثَ داًؼ ّ اعتذالالت هٌطمی خْ  3

. هٌدش ثَ زل هغبلَ ؽْد .   4

هتبعفبًَ اغلت هؼلوبى اص دگیش ؽذى ثب چٌیي هْضْػبتی پشُیض هیکٌٌذ . تسمیمبت ًؾبى هیذُذ 

دسفذ ّلت کالط خْد سا فشف ثسث گشُّی هیکٌٌذ   10دسفذ هؼلوبى کوتش اص  52کَ 

فشاُن کشدى صهیٌَ ُبی هؾتشک : لجل اص ؽشّع ثسث گشُّی ، الصم اعت عطر اطالػبت 

  ؽبگشداى دس صهیٌَ ػوْهی هْضْع هْسد ثسث یکغبى ؽْد .

 

تؼییي ًحٍْ آرایش شثکَ ُای ارتثاطی  

آسایؼ ؽجکَ ُبی استجبطی هؼوْال ثَ دّ فْست هتوشکض ّ غیشهتوشکض فْست 

هیگیشد .  



 ؽجکَ ُبی استجبطی هتوشکض : یک فشد هؼوْال هؼلن ، هسْس ّ هشکض استجبط اعت 

آسایؼ چشخی                                                         

آسایؼ صًدیشٍ ای              هتوشکض          اًْاع ؽجکَ ُبی  

ؽکل     Yآسایؼ                                                        

                                                            

 آسایؼ دایشٍ ای                                                               

 اًْاع ؽجکَ ُبی استجبطی غیش هتوشکض

 آسایؼ چٌذ کبًبلی                                                                

شثکَ ُای ارتثاطی هتورکس  

آسایؼ چشخی : دس ایي ؽکل اص استجبط فشد هطبلت سا اص ثمیَ افشاد گشٍّ هگیشد ّ  -الف 

تقوین گیشی سا ثَ افشاد ثبص هیگشداًذ .  ًتیدَ یب 

اص ثسث  هؼوْال هؼلن دس هشکض گشٍّ لشاس داسد ّ ًمؼ اّ دس ایي استجبط ًمؼ کلیذی اعت ّ

  هتمبثل فشاگیشاى خلْگیشی ثَ ػول هی آّسد.

 

 

 

 

 

 

 

  آسایؼ چشخی

 



هؼوْال علغلَ هشاتت  ؽجکَ استجبطی صًدیشٍ ای : دس ایي ؽکل اص استجبط –ة 

 زبکن اعت ّ ُشیک اص اػضب گضاسػ خْد سا ثَ هغئْل ثبالتش هٌتمل هیکٌذ .

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایؽجکَ استجبطی صًدیشٍ  



 ؽکل : دس ایي آسایؼ هؼلن ثیي دّ اظِبس ًظش  Y استجبطیؽجکَ  –ج 

هتفبّت اػتذال ثشلشاس هیکٌذ ّ آى سا ثَ فْست پیبم ثَ لغوت پبییي ؽجکَ 

  اًتمبل هیذُذ . استجبطی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ارتثاطی غیرهتورکس شثکَ ُای 

استجبطی دایشٍ ای ّ چٌذ کبًبلی : افشاد گشٍّ فشفت ثیؾتشی ثشای استجبط ثب  ؽجکَ ُبی

داسًذ .  یکذیگش 

ُبی استجبطی دس ثسث گشُّی لْیتشیي ّ هْثشتشیي ًْع استجبط ُغتٌذ ّ  ایي ًْع ؽجکَ

ثشای ثسث ایدبد هیکٌٌذ . اًگیضٍ فشاّاًی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ًکتَ : دس هْاسدی کَ دس هْسد هْضْع تْافك ػوْهی هْخْد اعت ؽجکَ استجبطی هتوشکض 

کَ هؼلن یب یکی اص ؽبگشداى دس هشکضیت آى ثبؽذ هْثشتش ّ ثِتش اعت اهب دس هْضْػبتی کَ 

اص ؽکل غیشهتوشکض هٌبعجتش تْافك ػوْهی دس آى ّخْد ًذاسد یب دس عطر پبییي اعت اعتفبدٍ 

 اعت صیشا گشٍّ ثب اًگیضٍ ثیؾتشی دس ثسث ؽشکت هیکٌذ . 

 

 



شثکَ ُای ارتثاطی ًیوَ هتورکس ّ ًین غیرهتورکس ) شثکَ ًین دایرٍ ای (  

دس ایي آسایؼ ضوي توشکض ، هٌؼی ثشای استجبط هتمبثل ّ چٌذ کبًبلی ّخْد ًذاسد . افشاد ُوَ 

خبسج اص ًیوذایشٍ لشاس داسد ّ دس خظ ًیوذایشٍ لشاس داسًذ ثَ خض ًبظش گشٍّ کَ دس 

ُیچگًَْ دخبلتی دس هجبزثَ ًذاسد .  

 سُجش ثبیذ ُوَ افشاد سا ثَ ثسث ّ گفت ّ گْ تؾْیك کٌذ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 شخص هطلغ یا صاحة ًظر

 هذیر گرٍّ 
 هٌشی گرٍّ

 ًاظر گرٍّ



سُجش گشٍّ : ایي فشد هیتْاًذ هؼلن یب یکی اص افشاد هطلغ ّ یب یکی اص ؽبگشداى ثبؽذ .  

هٌؾی گشٍّ : ثبیذ هْاسد هْافك یب هخبلف ، پیؾٌِبدُب ّ تْفیَ ُب سا ػیٌب یبدداؽت کٌذ .  

ؽخـ هطلغ ) هیِوبى ( : اگش هْضْع ثسث ثَ اطالػبت فٌی ّ تخققی ازتیبج داؽتَ 

ثبؽذ هیتْاى فشد هطلؼی سا ثب دػْت لجلی دس ثسث گشُّی ؽشکت داد .  

ًبظش یب اسصیبة : هؼوْال ثبیذ خبسج اص گشٍّ ّ دس هسلی کَ ثتْاًذ خشیبى ثسث سا اص 

ًضدیک پیگیشی کٌذ لشاس ثگیشد .  

ًکتَ : دس ثسث ُبیی کَ ٌُْص ؽبگشداى هِبست الصم سا دس اخشای ثسث کغت ًکشدٍ اًذ 

هؼلن ثبیذ ًمؼ سُجش ، هٌؾی ّ اسصیبة سا ؽخقب ثش ػِذٍ ثگیشد .  

 

 

شرکت کردى هؼلن در تحث تا چَ حذ تایذ تاشذ ؟  

 سا داؽتَ ثبؽذ ّ کشدى زذالل هؾبسکت  پبعخ : هؼلن ثبیذ دس فسجت

 ضْاثظ ثسث گشُّی سا ؽشذ دُذ ّ ّظبیف اػضب سا گْؽضد کٌذ . ّ  ُذف

 هؼلن ثبیذ ثیؾتش پیگیشی ، تسلیل ّ اسصیبثی ثسث سا اًدبم دُذ ًَ هؾبسکت دس ثسث 

 یتْاًذ ثَ هٌظْس ُذایت ثسث دس آى هذاخلَ کٌذ : دس هْاسدی کَ هؼلن ه 

 . دس فْست هؾبُذٍ یک اًسشاف ثَ هذت طْالًی  1

 . دس فْست هؾبُذٍ هکث ّ عکْت طْالًی دس هیبى افشاد گشٍّ  2

 . ّلتی کَ یک پیؾٌِبد ثَ عشػت ّ ثذّى اعتذالل هْسد پزیشػ گشٍّ هیؾْد .  3

 وکي اعت هْخت اًسشاف ثسث ؽْد .. دس فْست هؾبُذٍ یک عفغطَ هٌطمی کَ ه 4



ثسث گشُّی : گشداى دس خشیبى ّظبیف ؽب 

. دسثبسٍ هْضْع هْسد ثسث فکش ّ هطبلؼَ کٌٌذ .   1

. ػمبیذ ّ تدشثیبت خْد سا دس خلغَ هطشذ کٌٌذ .   2

. ثب دلت ثَ خشیبى ثسث ّ گفت ّ گْ گْػ دٌُذ   3

. اگش ًظش ّ پیؾٌِبدی داسًذ ثَ طْس فشیر ثیبى کٌٌذ .  4

  . پظ اص پبیبى ثسث دس هْسد ثشًبهَ آیٌذٍ تقوین گیشی کٌٌذ . 5

 

هسبعي ّ هسذّدیتِبی سّػ ثسث گشُّی : 

  الف . هحاضي

 . افشاد هیتْاًٌذ دس ػمبیذ ّ تدشثیبت یکذیگش عِین ثبؽٌذ .  1

 . تمْیت ُوکبسی ّ ازغبط دّعتی دس ثیي اػضب  2

 . تمْیت اػتوبد ثَ ًفظ ّ سّزیَ اًتمبد  3

 . کبُؼ ُشاط افشاد کوشّ ّ خدبلتی  4

 . تمْیت لذست هذیشیت ّ سُجشی فشاگیشاى  5

 . تمْیت اعتذالل ّ اًذیؾَ هٌظن  6

  دیتِاب . هحذّ

 . ثشای کالعِبی پشخوؼیت لبثل اخشا ًیغت .  1

 . ثشای ؽبگشداى دّسٍ اثتذایی چٌذاى هٌبعت ًیغت.  2

 . سّػ اخشای آى ثغیبس هؾکل اعت ّ ثَ هِبست ازتیبج داسد . 3



رّش آزهایشی ) آزهایشگاُی (  

اعبط ایي سّػ ثش افْل یبدگیشی اکتؾبفی اعتْاس اعت . دس ایي سّػ هغتمیوب چیضی 

ًویؾْد ثلکَ هْلؼیت ّ ؽشایطی فشاُن هیؾْد تب ؽبگشداى خْد اص طشیك آصهبیؼ آهْصػ دادٍ 

 ثَ پژُّؼ ثپشداصًذ . ّ خْاة هغبلَ سا کؾف کٌٌذ . 

 هٌبعت ثشای دسّعی هبًٌذ ػلْم تدشثی 

  هؼلن ثبیذ ًسٍْ آصهبیؼ ، ًکبت ایوٌی ّ چگًْگی تٌظین گضاسػ سا ثَ ؽبگشداى ؽشذ دُذ

هسبعي ّ هسذّدیتِبی سّػ آصهبیؾگبُی  

الف . هسبعي  

. یبدگیشی هْثش ّ ثبثجبت تش   1

. ؽبگشداى ػالٍّ  ثش دعت یبفتي ثَ ُذفِبی آهْصؽی سّػ آصهبیؼ کشدى سا ًیض یبد  2

هیگیشًذ . 

مْیت اًگیضٍ هطبلؼَ ّ تسمیك . ت  3

. تمْیت زظ کٌکبّی ّ ًیشّی اکتؾبف ّ اختشاع   4

 . فؼبلیت آهْصؽی خبلت ّ ؽیشیي ّ داًؼ آهْصاى کوتش خغتَ هیؾًْذ  5

ة . هسذّدیتِب  

. ازتیبج ثَ ّعبیل ّ اهکبًبت فشاّاى   1

. ًیبص ثَ هؼلوبى آگبٍ ّ هدشة   2

. هؼلْهبت کوتش ّ داهٌَ لغبت پبییي تشی داسد .  3

 دس فْست ػذم کٌتشل ، غلظ اخشا هیؾْد . 



 رّش ضخٌراًی 

 تؼشیف :

اسائَ هطبلت ّ هفبُین ثَ طْس ؽفبُی اص طشف هؼلن ّ یبدگیشی آًِب اص طشیك گْػ کشدى ّ 

 اؽتي اص طشف ؽبگشد .یبدداؽت ثشد

 ّیژگی ُبی ایي سّػ :

 . ثشلشاسی یک ًْع اًتمبل یبدگیشی ّ ساثطَ رٌُی ثیي هؼلن ّ ؽبگشد  1

 . فؼبل ّ هتکلن ّزذٍ ثْدى هؼلن  2

 . پزیشًذٍ ّ غیشفؼبل ثْدى ؽبگشد  3

 . اًتمبل پیبم خشیبى فکشی کبهال یک طشفَ اعت . 4

 هشازل اخشای سّػ عخٌشاًی 

 . آهبدگی ثشای عخٌشاًی 1

 . همذهَ عخٌشاًی 2

 . هتي ّ هستْای عخٌشاًی 3

 . خوؼجٌذی ّ ًتیدَ گیشی 4

 آهبدگی ثشای عخٌشاًی 

 . آهبدگی اص ًظش تدِیضات  1

 ػبهل کبُؼ تْاًبیی استجبط اعت( . هبدگی ػبطفی )تشط ٌُگبم عخٌشاًی. آ 2

 . آهبدگی اص ًظش صهبى  3



 عبصهبًذُی خْة یک عخٌشاًی هغتلضم ّخْد صهبى خْة اعت. 

اگش چٌیي صهبًی دس اختیبس عخٌشاى ًجبؽذ ،ًویتْاى اص اّ اًتظبس داؽت کَ عخٌشاًی هطلْثی 

 اسائَ دُذ . 

 خلت تْخَ ؽبگشداى 

 خِت ایي ُذف اص سّؽِبی هتٌْػی هیتْاى ثِشٍ ثشد . ثَ ػٌْاى هثبل :

 طشذ عْال - 

 ثسث ّ گفت ّ گْ- 

 اعتفبدٍ اص ّعبیل ثقشی -- 

 گفتي ثخؾِبیی اص کتبة کَ دس اهتسبى هی آیذ.  -- 

 : سػبیت ًکبت صیش دس خلت تْخَ ؽبگشداى هفیذ اعت 

. ؽٌبخت ػالیك ّ خْاعتَ ُبی آًبى کَ دس ایي هْسد ثبیذ ثَ هْاسدی چْى عي ،  1

ّ هْفمیت ُبی آهْصؽی خٌظ ، ّضؼیت اختوبػی ّ التقبدی ، عطر تْاًبیی ُب 

 تْخَ کشد .

، ؽبگشد –. همذهَ عخٌشاًی : اص همذهَ هیتْاى ثَ هٌظْس ایدبد ساثطَ ثیي هؼلن  2

خَ ؽبگشداى ، ًؾبى دادى هٌذسخبت ّ هضبهیي اعبعی ّ ثَ فؼبلیت آّسدى خلت تْ

 ؽبگشداى اعتفبدٍ کشد. 

 الف . ایدبد ساثطَ هیبى ؽبگشد ّ هؼلن . دس ایي ساثطَ هیتْاى : 

 o. خْد سا ثَ ؽبگشداى هؼشفی کٌین 

 o. ًبم آًِب سا ثپشعین 

 oت .ُبی کْتبُی گفلطیفَ یب زکبیت 



 o.لغوتی اص هشازل کبس سا هؼیي کشد 

 ة . ایدبد اًگیضػ            

 ثب گفتي ػجبستِبیی هبًٌذ :

 هغبئلی کَ هطشذ ؽذ هِن اعت . - 

 عْاالت اهتسبًی اص ایي هجسث طشذ خْاُذ ؽذ . - 

 فشیر ُذفِب ّ ّ ًکبت هِن عخٌشاًی :ج . ثیبى     

 ُذفِبی اخشایی هْسد ًظش دس عخٌشاًی سا ثب خوالت فشیر ثیبى کٌذ ّ یبهؼلن ثبیذ کلیَ 

 سّی تختَ ثٌْیغذ . 

 ٍ . پیؼ آصهْى ّ فؼبل کشدى آگبُی ّ اطالػبت ؽبگشداى :  

تسمیمبت ًؾبى دادٍ یبدگشفتٌیِبی لجلی فشاگیشاى هِوتشیي ػبهل دس یبدگیشی آًِبعت . 

خِت ؽٌبخت صهیٌَ ُبی لجلی ؽبگشداى هؼلن هیتْاًذ عْاالتی سا ثَ فْست کتجی یب 

 ؽفبُی هطشذ کٌذ . 

 فبیذٍ ایي ًْع پشعؼ 

 . ثَ ؽبگشداى آگبُی هیذُذ کَ چَ هْضْػبتی هِن اعت .  1

 دس اختیبس هؼلن لشاس هیذُذ. دس هْسد صهیٌَ ُبی ػلوی ؽبگشداى . اطالػبت الصم سا  2

 هتي ّ هستْای عخٌشاًی 

 کٌذ تب عخٌشاًی هْثشی اسائَ دُذ :  ًکبتی تْخَعخٌشاى دس ایي هشزلَ ًیض ثبیذ ثَ 

 . خبهغ ثْدى هستْا  1

 الف . هتي عخٌشاى ثبیذ توبم ُذفِبی آهْصؽی سا دس ثش داؽتَ ثبؽذ 



ة . ثبیذ توبم زمبیك ، هفبُین ّ افْلی سا کَ هؼلن هیخْاُذ ؽبگشد ثیبهْصد دس ثش داؽتَ 

 ثبؽذ 

 . عبصهبًذُی هٌطمی هستْا 2

 صهبًذُیهْاد آهْصؽی خْة عبّلتی پژُّؾگشاًی هبًٌذ اعکیٌش ّ تبهغْى هؼتمذًذ 

 هیؾْد یبدگیشی آعبًتش هیؾْد صیشا عبصهبًذُی لذست دسک هفبُین سا افضایؼ هیذُذ .

 فْایذ ایي سّػ :

  ؽبخَ ای دیگش ػ اص ؽبخَ ای ثَػذم پش- 

 ػذم ایدبد خطبی فکشی دس هتشثی - 

 ػذم ایدبد آؽفتگی دس رُي هتشثی - 

هؼلن هیتْاًذ هتي افلی عخٌشاًی خْد سا ثَ یکی اص سّؽِبی صیش  (Goyer)گْیش 

 عبصهبى دُی کٌذ : 

 الف . ساثطَ خض ثَ کل : 

مغین هفبُین ّ ایذٍ کلی ثَ خضئیبت ّ ایدبد ساثطَ هؾخـ ثیي آًِب کَ ثَ آى دس یؼٌی ت

 طجمَ ثٌذی ، علغلَ هشاتجی هیگْیٌذ . 

ة . یک ًْع عبصهبى دُی ثش اعبط تْالی صهبًی ، ػلت ّ هؼلْلی یب تْالی هْضْع 

 اعت . 

ی ّ ج . ایدبد ساثطَ هیبى هستْا ّ ُذف : یؼٌی هؾخـ ّ ثشخغتَ کشدى هفِْم افل

 دّسی اص هطبلجی کَ ثب هطلت افلی عٌخیت ًذاسد . 

دس ایي خب عخٌشاى کلوبت یب اعبط ُوجغتگی کلوبت یب ػجبسات : د . عبصهبى دُی ثش 

ػجبساتی سا ثَ طْس آؽکبس دس عبصهبى دُی اػ ثَ کبس هیگیشد ّ ثَ ؽبگشداى اهکبى 



هیذُذ کَ کبهال اص آى آگبٍ ؽًْذ . آًگبٍ ثب تکشاس ثؼضی ػجبستِب ؽبگشداى سا دس یک 

 هْسد خبؿ آهْصػ هیذُذ . 

 ٍ . عبصهبى دُی ثش اعبط همبیغَ 

اعتوشاس تْخَ ؽبگشداى دس طْل هذت اسائَ : فؼبلیتِبیی کَ هی تْاًٌذ ثَ ؽبگشداى 

 اعتوشاس ثجخؾٌذ ػجبستٌذ اص : 

 الف . تغییش دادى هسشک :

آٌُگ فذا ، زشکت ، زبلت چِشٍ عخٌشاى ، لبلت عخٌبى ، اعالیذ ّ ًوْداس ّ .. هذام 

 ثبیذ دس طْل تذسیظ تغییش کٌذ .

ة . تغییش کبًبلِبی استجبطی : اعالیذ ، ًوْداس ، ػکظ ّ ... ُوگی سعبًَ ُبی ثقشی  

تْخَ  ُغتٌذ . ثب تغییش کبًبل اص عوؼی ثَ ثقشی )زتی اگش هْلت ثبؽذ( ثبػث ثبال سفتي

 ؽبگشداى هیؾْد . 

ج . فؼبلیتِبی خغوی : ثبال ّ پبییي ثشدى آٌُگ فذا ، دادى اعتشازت ثَ هٌظْس سفغ 

خغتگی دس ّعظ دسط ، اعتفبدٍ اص اعبهی ؽبگشداى ّ هخبطت لشاس دادى آًِب دس زیي 

 تذسیظ هْخت تْخَ ثیؾتش آًِب هیؾْد . 

 د . اعتفبدٍ اص طٌض 

ٍ . ؽْس ّ زشاست عخٌشاى : تسمیمبت ًؾبى دادٍ داًؼ آهْصاى هطبلجی سا کَ ثب رّق ّ 

سا آصهْدٍ ّ ثَ  ؽؼف اسائَ ؽذٍ اعت سا ثیؾتش آهْختَ اًذ . کْتض ّاعویؾٌض ایي سّػ

 فْایذ آى پشداختَ اعت . 

 ّ . پشعؼ ّ پبعخ زیي عخٌشاًی 

 هسبعي سّػ عخٌشاًی 

 اعت . . هختـ کالعِبی پشخوؼیت  1



 . هْثش دس ثشاًگیختَ ؽذى ػاللَ ؽبگشداى  2

 . کوک ثَ ؽبگشداًی کَ اص طشیك خْاًذى ثَ طْس هْثش یبد ًویگیشًذ .  3

 . اهکبى تکشاس هطبلت دس فْست ًیبص 4

. ثکبسگیشی کلوبتی هتفبّت دس زبلی کَ دس کتبثِب هوکي اعت یک فْست اص کلوبت  5

 سا اسائَ دُذ. 

 لت پیچیذٍ . اسائَ هْثش هطب 6

 . ایدبد دیذ ّ ًگشػ خذیذ خذای اص آى چَ دس هطبلت چبپی آهذٍ اعت .  7

 . اهکبى اعتفبدٍ اص ؽْس ّ زشاست دس عخٌشاًی  8

 هسذّدیت ُبی سّػ عخٌشاًی :

. اص دعت دادى توبم هطبلت عخٌشاًی دس فْستیکَ داًؼ آهْصاى لغوتی اص عخٌشاًی  1

 سا اص دعت ثذٌُذ .

بگشداى ثَ یبدداؽت ثشداسی ّ اًفؼبل ؽًٌْذٍ ثَ خبی ّاداس ؽذى ّی ثَ . هسذّد ؽذى ؽ 2

 فؼبلیت ثیؾتش ثب هسیظ خْد . 

 . ضؼیف ؽذى لذست تکلن ؽبگشداى ثَ هشّس صهبى ثَ خِت هتکلن ّزذٍ ثْدى هؼلن .  3

 . طْالًی ؽذى عخٌشاًی کَ عجت خغتگی داًؼ آهْصاى هیؾْد .  4

. ایي سّػ هغتلضم داؽتي خقْفیبت ؽخقیتی هبًٌذ فذا ، سّػ عخٌگْیی ،  5

 سّاًی عخي ّ ... اعت کَ هوکي اعت توبهی هؼلوبى داسای ایي خقْفیبت ًجبؽٌذ . 

 

 

 


