
 

 0410-0412 اولٌیيسال  -ىً داٌضجّیانپژوُش  و جحلیق کارُای عيهی و راٍُيای

 www.ali- yazdanbakhsh.ir                    (0410 ىِس -0 ش) 

ً راٍُيا ىسةّط ةَ دروس عيّىی و ویژه داٌضجّیان ىً در  اسث و  سهيانو  دسدگسایان ،ةیٍانّد، عهّم پشصکی وارسحگان، سجاد؛ ُای داٌضگاه*ای

 .ٌیسث در داٌضگاه فسدوسی ىضِرةّط ةَ داٌضجّیان ىً ىس

 (ٌيسه 6ظفس جا ) صره جعییًآزىّن پایان ٌیيسال از ىٍاةع  -صادط اول✅ 

 (ٌيسه 4ظفس جا ) داٌضگاُیان ىجازی آىّزش ساىاٌَآىّزصی در  ُای دورهگزراٌرن  گّاُی ادز -مدوصادط  ✅

هشتَعِ ٍ اخز گَاّی خایاًی دس ساهاًِ فَق ًسثر تِ وسة  ّای دسسساًذى ٍ گز ًام ثثرتا  حسشمالصم اسر وِ داًطجَیاى ه -1

 ًوشُ اص ًوشُ خایاًی دسس خَد الذام ًوایٌذ. 4حذاوثش 

 .ضَیذ ػضَساهاًِ  دس ٍ ضذُ https://maaref.ecnahad.ir آدسس تِ داًطگاّیاى هجاصی آهَصش ساهاًِ ٍاسداتسذا  -2

ًام داًطگاُ هحل زحػیل، ػٌَاى دسس هشتَعِ ٍ اًسخاب ًام اسساد  ؛ٍ زىویل ّش لسور ضذُ زؼییي ّای ػٌَاى  تِ زَجِ تا -3

 الذام ًواییذ. ًام ثثرزىویل یضداى تخص( ًسثر تِ اغغش  ػلیهشتَعِ )

خاب ػٌَاى اًس دٍ ّش یا ٍ اسالم دس اًساى یا ٍ 1 اسالهی اًذیطِ ّای دسس اص زَاًٌذ هی داسًذ 1 اسالهی اًذیطِ وِ داًطجَیاًی -4

 دٍ ّش یا ٍ حمَق سیاسی ٍ اجسواػی یا ٍ 2 اسالهی اًذیطِ ّای دسس اص زَاًٌذ هی داسًذ 2 اسالهی اًذیطِ وِ ًوایٌذ ٍ داًطجَیاًی

 ػٌَاى اًسخاب ًوایٌذ.

ّش  ًیوسالفَق، یه ًوشُ اص ًوشُ خایاى  ّای آصهَى اص (ضذُ وسة)تذٍى زَجِ تِ ًوشُ  ّش سِ جلسِلثَلی ٍ گزساًذى  اصای تِ -5

 دسس تِ داًطجَ زؼلك خَاّذ گشفر.

 .سیسسن تسسِ خَاّذ ضذ اصآى خسٍ تَدُ  5541 ماه دی 51فَق  ّای آصهَىگزساًذى  هْلر آخشیي -6

 (ٌيسه 3ظفس جا جعاىم و عيهکسد کالسی و صسکث فعال در کالس ) -ّمسصادط ✅ 
، ّواٌّگی تا اسساد ٍ ًوایٌذُ خاسخ ٍ، خشسص دسس اػن اص حضَس فؼال ّای والسػولىشد داًطجَ دس  اساس تشایي ضاخع  -

داًطگاُ ٍ  دٍایشّوىاسی تا ٍاحذ فشٌّگی ٍ یا سایش تا  اسزثاط دساسائِ هذاسن هشتَعِ دس هْلر همشس  غَسذ دساسر ٍ والس 

 .داضرَاّذ خداًطجَ ًوشُ  زأثیش هثثر دس، تش اساس ًَع ٍ هیضاى فؼالیر، داًطجَهشزثظ تا ػٌَاى دسسی  ّای فؼالیرضشور دس 

 (ٌيسه 3ظفس جا ) کالس در درس ارائَ -مچِارصادط ✅ 
 اسر. زَلیذضذُ هحسَاّای سایش یا ٍ خاٍسخَیٌر اص اسسفادُ تا والس دس دسس اسائِ اساس تشایي ضاخع  -1

 .تدزیشد ذغَس داًطجَیاى زَسظ ،والس ًوایٌذُ اػالهی تٌذی صهاى اساس تش تایذ ٍ تَدُ الضاهی خاٍس زْیِ دسس اسائِ دس -2

 هثحث ٍ زاسیخ ٍ ًوَدُ ّواٌّگ والس ًوایٌذُ تا صٍدزش وِ اسر تاوساًی اٍلَیر اسائِ صهاى ٍ زؼذاد هحذٍدیر تِ زَجِ تا -3

 .ًوایٌذ هطخع سا اسائِ

 .یشدتدز غَسذ اًفشادییا دًٍفشُ یا  ًفشُ سِ ّای گشٍُ غَسذ تِ زَاًذ هیزَجِ تِ زؼذاد داًطجَیاى ّش دسس، تا  دسس اسائِ -4

 .تاضذ داضسِ یاى گشٍُداًطجَیه اص  ّش تشای ًوشُ 3 زا زَاًذ هی واس ویفیر تِا زَجِ ت اسائِ ّش -5



 (ٌيسه 4ظفس جا ) ةاكیياٌرهٌيسات  جِث کسب ذیم ُای فعانیثاٌحذاب یک یا چٍر ىّرد از  -پٍجوصادط  ✅

ًوشُ هَسد  4ٍ خشداخسي تِ آى دس حذ  الف زا ذ ّای لسوروِ اًسخاب فمظ یىی اص  ضَد هیتا ایي ضاخع زأویذ  ساتغِ دس ززوش:

ًیسر ٍ الثسِ خس اص ّواٌّگی تا هي، تا زَجِ تِ ویفیر ٍ ًَع واس دس ایي  هَسدًظشاًسخاب چٌذ لسور،  ػٌَاى ّیچ تِاًسظاس اسر ٍ 

 ...وشُ داضسِ تاضذ ٍ یا ً 11 وِ ای همالِ هثال ػٌَاى تًِوشُ، ًوشاذ تیطسشی سا دس ًظش گشفر  4ػالٍُ تش  زَاى هیضاخع، 

 ای چِارگشیٍَ ُای پاسخو پسسش طسح و  یحیجضس ُای پاسخو پسسش طسح  ،ٌّیسی دالظَ -انف

 روشضذُ ای چْاسگضیٌِ ٍ زطشیحی ّای خشسص خالغِ، گشٍُ ّشتِ غَسزی تایذ اًجام ضَد وِ  ًفشُ 6 ّای گشٍُایي لسور دس  -1

زا ًجام واس تِ ّش داًطجَ اص یه ایل اًجام دٌّذ وِ تش اساس وویر ٍ ویفیر اٍ دس یه فواهل  غَسذ تِسا دس ول وساب دسسی 

 .گیشد هیًوشُ زؼلك  چْاس

 ّای هسي فًَر ٍ ضذُ ًَضسِهاًٌذ وساب  ماًیدلخشسًگ ٍ  B Lotus 14ٍسظ غفحِ تا فًَر دس ّا سشفػلٍ  يیػٌاٍ ِیول -2

 تاضٌذ. Times New Roman 12 اًگلیسی ّای هسي ٍ ًاصن B Lotus 12فاسسی

ٍ دس آى تیاى ضَد خاسخ زطشیحی ، خشسص ّشزطشیحی ٍ دس خایاى  ّای خشسصآى  دًثال تِ ٍ ضذُ ًَضسِهسي وساب خالغِ اتسذا  -3

 آى تیاى ضَد. ّای خاسخیه فػل یا تخص،  ای چْاسگضیٌِ ّای خشسصولیِ ٍ دس اًسْای  ای چْاسگضیٌِ ّای خشسصاداهِ 

 .داسسال ضًَیض  pdf فایل، word تایذ ػالٍُ تش فایل دس ٌّگام زحَیل ًْایی واس، -4

 ًثایذ داضسِ تاضذ. ای حاضیِوادس یا  گًَِ ّیچفایل هشتَعِ  -5

 هْن گشدد. ًیوِ ٍخالغِ وشدى ًثایذ هَجة حزف هغالة هْن  -6

 .عشح ضَدعَالًی  ًسثساًاص هغالة هْن ٍ تایذ ًثَدُ ٍ وَزاُ ٍ خالغِ  یلیخ زطشیحی ّای خشسص -7

 گرفته شود: نظر در ذیل موارد ای چهارگزینه های پرسشطراحی  در

 :ًَضسِ ضَد لیرخغی هاًٌذ ًوًَِ  غَسذ تِخاسخٌاهِ دس آخش هغالة  -1

 ...ٍ  2-5*    2-4*   2-3*    4-2*   3-1* خاسخٌاهِ:  

 ضَد. خَدداسی ...ج، د  ،ب ،الف دسج اص ضواسُ گضاسی گشدًذ ٍ 4 -3 - 2- 1 غَسذ تِ ّا گضیٌِ-2

 خظ فاغلِ خَدداسی ضَد( جای تِ ...ٍ خشاًسض خظ صیش ٍ ًمغِ ٍ دسج اص) خظ فاغلِ گزاضسِ ضَد زسر ّشتؼذ اص ضواسُ  -3

 .داس تاضٌذ شخظیص ایخشسًگ  ذیتا یهٌف ّای فؼل -4

 خَدداسی ضَد. ...ٍ 2 ٍ 1 گضیٌِ ،ّوِ هَاسد، وذام ّیچ هاًٌذی ولواز آٍسدى اص ّا گضیٌِدس  -5

ّواى  ای چْاسگضیٌِ ّای خشسصٍ زا خایاى  آغاصضذُ 1 ػذد اصزطشیحی  ّای خشسصتخص ضواسُ گضاسی  فػل یاشٍع ّش دس ض -6

 .ضًَذ هیضشٍع  1 ػذد اصدس فػل یا تخص تؼذ دٍتاسُ ٍ  خیذاوشدُاداهِ فػل 

 لشاس گیشد. هَسدزَجِ ّا خشسصدس عشح  گیشی اًذاصُ ٍهَاسد هْن هشتَط تِ فٌَى سٌجص  -7

دس الصم  ّای ساٌّواییٍ  گیشی غلظتشای خَدزاى سا ًوًَِ واس  زَاًیذ هیتشای اعویٌاى خاعش سِ چْاس غفحِ،  زٌظینخس اص  -8

هحاسثِ ٍ دسج  ، تا زَجِ تِ دلر ٍ ویفیر ٍ... فمظ ًوشُتِ ایٌجاًة ، صیشا تا اسسال ول واسهؼشؼ ًگاُ دٍسساًساى لشاس دّیذ

 ر دادُ ًخَاّذ ضذ.ٍ جْر سفغ اضىال تشگط گشدد هی

 



 جِیَ پاور پّیٍث از کم کحاب را ةس عِره ةگیسٌر. جّاٌٍر ىی (دالظَ و ...) انفىّرد  جای ةَىزکّر  ُای گسوه -ب

آصهایطی زْیِ ٍ تِ تٌذُ  غَسذ تِتایذ لثل اص ضشٍع تِ فؼالیر، چٌذ اسالیذ اص یه دسس  حسواًدس غَسذ اًسخاب ایي هَسد،  –1

 واس سا اداهِ دّیذ. زَاًیذ هی زائیذغَسذ  زحَیل دادُ ضَد ٍ دس

 تا زَجِ تِ اًسخاب ضوا خَاّذ تَد. ...دس زْیِ خاٍسخَیٌر، اسسفادُ اص ًَع ٍ اًذاصُ خظ ٍ سًگ ٍ  –2

 .داسسال ضًَیض  pdf فایل، power دس ٌّگام زحَیل ًْایی واس، تایذ ػالٍُ تش فایل -3

 ٌّصحً ىلانَ -پ
تشگضاسی دس سایر هي ًیض  حال دس ّای ّوایص لسور اص) وٌفشاًس یاّوایص  اًسخاب اصخس ر، داًطجَیاى داٍعلة الصم اس -1

 .ًوایٌذتٌذُ ّواٌّگ  تا واسزؼییي هَضَع همالِ ٍ هشاحل اًجام  تشای ٍسا ًیض اًسخاب ًوَدُ  هَسدًظشهحَس ووه گشفر(  زَاى هی

 واسٍ ازوام تِ هؼٌای خزیشش ( همالِ چاج ،خزیشش اخز هشتَعِ، ّوایص تِ همالِ اسسال تٌذُ، زَسظ واس ازوام زأییذ) هَاسد -2

 .اسر

 .گیشد ًویزؼلك  ای ًوشُاهسیاص ٍ  تا هي،ّواٌّگی لثل، یا هَاسد تذٍى  ضذُ چاج ّای همالِتِ  -3

 خزیشد. اًجام دًٍفشی غَسذ تِالصم  ّای ّواٌّگیخس اص  زَاًذ هیدس هَاسد خاظ  ٍ تَدُ اًفشادی غَسذ تِ همالِ زذٍیي -4

 سایس ىّارد -ت
زْیِ وساب غَزی ٍ ... ایٌفَگشافی، گًَاگَى اص لثیل ساخسي ولیح،  ّای دس صهیٌِداًطجَیاًی وِ  خٌجن،دس ساتغِ تا ضاخع  -

 ّواٌّگ ٍ واس سا ضشٍع ًوایٌذ.دس ایي صهیٌِ تا هي  زَاًٌذ هی سا داضسِ تاضٌذ،زَاًایی ٍ آهادگی واس تا هحَسیر هٌثغ دسسی خَد 

 ر جزکسچٍ

 .گشدیذ خَاّذ صحواذ ضوا سفسي تیي اص ٍ واستاضذ هَجة ًالع تَدى  جضئی تسیاس ریل ّشچٌذ ػذم سػایر ّشیه اص هَاسد -1

ٍ ثثر دس لیسر والسی هي، ًوایٌذُ ػولی، خس اص اعالع تِ  واس ػٌَاى تِخس اص اًسخاب یىی اص واسّای فَق  داًطجَ ّش -2

 ضشٍع ًوایذ.اس ػولی خَد سا و، گشٍّی یا زٌْایی تِ زَاًذ هی

 ًگْذاسی ضَد.ًضد داًطجَ ، جْر تشسسی الصم تایذ زا صهاى اػالم ًوشُ ضذُ اًجامدسسی واسّای  ّای هسي ٍ ّا یادداضرولیِ  -3

 :ًِ تیطسش ٍ ًِ ووسش() تاضذهَاسد  يیضاهل ادلیماً  ذیتا اسسالی لیفایا اسن ّش ػٌَاى خس اص خایاى واس،  -4

 وٌٌذگاى زْیِخاًَادگی ًام فمظ  -َع ٍ همذاس واسً -ػٌَاى دسس

 -یٌیحس-ول وسابخاٍس  -1 اًذیطِ)یا  ٍ (ًژاد هحوذ -صادُ جؼفش -یٌیحس-خالغِ ٍ خشسص ول وساب -1 اًذیطِ: هثال ػٌَاى تِ)

 (ًژاد هحوذ -صادُ جؼفش

ٍ زؼذاد اسالیذّای خاٍسخَیٌر ول  ای چْاسگضیٌِ ّای خشسصزطشیحی، زؼذاد  ّای خشسص، زؼذاد ضذُ خالغِزؼذاد غفحاذ  -5

 ًمطی هْن دس زؼییي ویفیر واس داضسِ تاضذ. زَاًذ هیتاضذ ٍ ایي اهش  ّا دسسوساب تایذ تش اساس هَاسد هْن 

 ضوا خَاّذ تَد. 1411 هاُ دی 15هشتَعِ  ّای فایلزحَیل  هْلر آخشیي -6
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