
 

 ارجتاط ةا عهی اظغس یشدان ةذش       

  www.4sooy.ir          یا      yazdanbakhsh.ir-www.aliسایت شخصی                              

 www.yazdanbakhsh.blogfa.com                                                  وبالگ شخصی                              

              http://philosophy.um.ac.irمشهذ فردوسی دانشگاه اسالمی وحکمت فلسفه گروه مذیریت سایت

  yazdan_bakhsh@yahoo.com                                                                          ایمیل یاهو                      

  ali.yazdanbakhsh@mail.um.ac.irایمیل دانشگاه فردوسی                                                                   

 

 پیام رسان يای اجحماعی

 http://eitaa.com/yazdanbakhsh                                                                                       ایتا           

                                                       https://sapp.ir/yazdanbakhsh                                                                                                    سروش

 /https://www.whatsapp.com                                                     واتساپ                                              

 https://instagram.com/yazdanbakhsh_aliasghar                                 اینستاگرام                        

 https://www.aparat.com/dr.yazdanbakhshآپارات                                                                        

 

 اجحماعی -صتکى يای عهمی

 https://orcid.org/0000-0001-8355-7020                               علمی، دانشگاهی  ارکیذ            شبکه

 https://www.linkedin.com/in/yazdanbakhshعلمی، دانشگاهی  لینکذاین                              شبکه

  https://www.researchgate.net/profile/Ali_Asghar_Yazdanbakhsh2گیت  ریسرچ //   //  

 

 

http://www.ali-yazdanbakhsh.irیا
http://www.ali-yazdanbakhsh.irیا
http://www.4sooy.ir/
http://www.yazdanbakhsh.blogfa.com/
https://t.me/yazdanbakhsh1


 1044-1041هیمسال دوم  -من داهضجٌیانپژويش  و جحلیق کاريای عمهی و ومایراي

 www.ali- yazdanbakhsh.ir                                          (1044 اسفور -1)ش  

 (همسه 5ظفس جا آزمٌن پایان هیمسال از مواةع جعیین صره ) -صادط اول ✅ 

 

 (همسه 5ظفس جا صسکث فعال در کالس ) جعامم و عمهکسد کالسی و -صادط دوم ✅ 

ایي ضاخص تشاساس ػولىشد داًطدَ دس والس ّای دسس اػن اص حضَس فؼال، خشسص ٍخاسخ، ّواٌّگی تا اسساد ٍ ًوایٌذُ  -

ًیض اص خولِ هْن زشیي هَاسد ضذُ  زَلیذ هحسَاّای سایش یا ٍ خاٍسخَیٌر اص اسسفادُ تا تشخظ دسوالس دسس اسائِوالس تَدُ ٍ 

 اهل اسر.زؼ

داًطگاُ ٍ ضشور دس فؼالیر ّای هشزثظ تا ػٌَاى دسسی ضوا، تش اساس ٍ یا سایش دٍائش دسصَسذ ّوىاسی تا ٍاحذ فشٌّگی  -1

 ضذ.  ضوا افضٍدُ خَاّذ ًوشُ تِ  ،ًَع ٍ هیضاى فؼالیر

 صَسذ داٍعلة داًطدَیاى ظزَس ،والس ًوایٌذُ اػالهی تٌذی صهاى تشاساس تایذ ٍ تَدُ الضاهی خاٍس زْیِ دسس اسائِ دس -2

 .تدزیشد

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

 .ًوایٌذ هطخص سا اسائِ

 .تدزیشد صَسذ ًفشادیاسِ ًفشُ یا دًٍفشُ یا گشٍُ ّای  صَسذ تِ زَاًذ هیتا ّواٌّگی تا ًوایٌذُ والس  دسس اسائِ -4

 .تاضذ داضسِ داًطدَ ّش تشای ًوشُ 3 زا 1زَاًذ اص  هی واس ویفیر تِا زَخِ ت اسائِ ّش -5

 

  (    همسه 5ظفس جا )معارف  مجازی آمٌزش ساماهىادزگٌايی گزراهرن دوره يای آمٌزصی در  - صادط سٌم ✅
 هشتَعِ ٍ اخز گَاّی خایاًی دس ساهاًِ فَق ًسثر تِ وسة اسر وِ داًطدَیاى هي تا ثثر ًام ٍ گزساًذى دسس ّای الصم -1

  .الذام ًوایٌذ دسس خَدًوشُ اص ًوشُ خایاًی  5 حذاوثش

 ٍدسساهاًِ ػضَضًَذ. ضذُ https://maaref.ecnahad.ir آدسس تِ داًطگاّیاى هداصی آهَصش ساهاًِ داًطدَیاى ٍاسد -2

ساد اًسخاب ًام اسٍ  هشتَعِ ػٌَاى دسس، داًطگاُ هحل زحصیلور، ًام ٍ زىویل ّش لس زؼییي ضذُتازَخِ تِ ػٌَاى ّای  -3

 هشتَعِ )ػلی اصغشیضداى تخص( ًسثر تِ ثثر ًام الذام ًواییذ.

ػٌَاى اًسخاب  دٍ ّش یا ٍ اسالم دس اًساى یا ٍ 1اسالهی اًذیطِ ّای دسس اص زَاًٌذ هی داسًذ 1اسالهی اًذیطِ وِ داًطدَیاًی -4

 دٍ ّش یا ٍ حمَق سیاسی ٍ اخسواػی یا ٍ 2اسالهی اًذیطِ ّای دسس اص زَاًٌذ هی داسًذ 2اسالهی اًذیطِ وِ یًوایٌذ ٍ داًطدَیاً

 ػٌَاى اًسخاب ًوایٌذ.

یه ًوشُ اص ًوشُ خایاى زشم ّش آصهَى ّای فَق،  اص )تذٍى زَخِ تِ ًوشُ وسة ضذُ( ّش سِ خلسِلثَلی ٍ گزساًذى تاصای  -5

  گشفر. دسس تِ داًطدَ زؼلك خَاّذ 

 .ٍ خس اص آى سیسسن تسسِ خَاّذ ضذتَدُ  1411خشداد  خایاىهْلر گزساًذى آصهَى ّای فَق آخشیي  -6

 



  (همسه 5ظفس جا )همسات ةاكیماهره جًث کسب اهحذاب یک یا چور مٌرد از فعانیث يای ذیم - صادط چًارم ✅

  چًارگشیوى ای يای و پاسخپسسش طسح و  یحیجضس یياو پاسخ پسسش طسح  ،دالظى هٌیسی -انف
 روش ای ٍچْاسگضیٌِ زطشیحی ّای خشسص خالصِ،تِ صَسزی تایذ اًدام ضَد وِ ّشگشٍُ  ًفشُ 6ی ایي لسور دس گشٍُ ّا -1

ٍ دس یه فایل اًدام دٌّذ وِ تش اساس وویر ٍ ویفیر اًدام واس تِ ّش داًطدَ اص یه ضذُ سا دس ول وساب دسسی تصَسذ واهل 

 ًوشُ زؼلك هی گیشد.خٌح ًوشُ زا 

 ّای هسي فًَر ٍ ُهاًٌذ وساب ًَضسِ ضذ ماًیدلخشسًگ ٍ  B Lotus  14ٍسظ صفحِ تا فًَر دس ٍ سشفصل ّا يیػٌاٍ ِیول -2

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

ٍ دس آى تیاى ضَد خاسخ زطشیحی ٍ دس خایاى ّشخشسص،  ّای زطشیحیخشسص تذًثال آى  ٍضذُ ًَضسِ هسي وساب خالصِ اتسذا  -3

 ی آى تیاى ضَد.ّا یه فصل یا تخص، خاسخ گضیٌِ ایولیِ خشسص ّای چْاسٍ دس اًسْای چْاسگضیٌِ ای اداهِ خشسص ّای 

 .اسسال ضًَذًیض   pdf، فایل word دس ٌّگام زحَیل ًْایی واس، تایذ ػالٍُ تش فایل -4

 وادس یا حاضیِ ای ًثایذ داضسِ تاضذ.فایل هشتَعِ ّیچگًَِ  -5

 خالصِ وشدى ًثایذ هَخة حزف هغالة هْن ًٍیوِ هْن گشدد. -6

                           .عشح ضَدًسثسا عَالًی اص هغالة هْن ٍ تایذ ًثَدُ ٍ وَزاُ ٍ خالصِ  یلیخ خشسص ّای زطشیحی -7

 شود:سش های چهارگزینه ای مواردذیل درنظر گرفته در طراحی پر

 :ًَضسِ ضَد لیرخغی هاًٌذ ًوًَِ خاسخٌاهِ دس آخش هغالة تِ صَسذ  -1

 ٍ..... 2-3 * 4-2*  3-1 خاسخٌاهِ:  

 ج، د .....خَدداسی ضَد. ،ب  ،الف  دسج اص ضواسُ گضاسی گشدًذ ٍ 4 -3 - 2- 1 تصَسذ ّا ٌِیگض-2

 تِ خای خظ فاصلِ خَدداسی ضَد( ....ًٍمغِ ٍ خشاًسض )اصدسج زسر خظ فاصلِ گزاضسِ ضَدّشتؼذ اص ضواسُ  -3

 .داس تاضٌذ شخظیص ایخشسًگ  ذیتا یهٌف یؼل ّاف -4

 خَدداسی ضَد. ٍ....  2ٍ 1 ٌِیگض،ّوِ هَاسد ، وذام  چی: ّی هاًٌذولوازاصآٍسدى ّا  ٌِیدس گض -5

ّای چْاس گضیٌِ ای  آغاص ضذُ ٍ زا خایاى خشسص 1ی زطشیحی اصػذد تخص ضواسُ گضاسی خشسص ّا فصل یادس ضشٍع ّش  -6

 ضًَذ.هی ضشٍع  1اصػذد دس فصل یا تخص تؼذ دٍتاسُ اداهِ خیذا وشدُ ٍ ّواى فصل 

 هَاسد هْن هشتَط تِ فٌَى سٌدص ٍاًذاصُ گیشی دس عشح خشسص ّا هَسد زَخِ لشاس گیشد. -7

تشای غلظ گیشی ٍ ساٌّوایی ّای ٍُ خَدزاى سا دس گشًوًَِ واس تشای اعویٌاى خاعش هی زَاًیذ سِ چْاس صفحِ،  زٌظینخس اص  -8

هحاسثِ ٍ دسج هی گشدد  ، صیشا تا اسسال ول واس، تا زَخِ تِ دلر ٍ ویفیر ٍ... فمظ ًوشُدس هؼشض ًگاُ دٍسساًساى لشاس دّیذالصم 

  ٍ خْر سفغ اضىال تشگطر دادُ ًخَاّذ ضذ.

 پٌیوث از کم کحاب را ةس عًره ةگیسهر.  می جٌاهور جًیى پاور (دالظى و ...انف)ةى جای مٌرد گسوه يای مزکٌر  -ب
دس صَسذ اًسخاب ایي هَسد، حسوا تایذ لثل اص ضشٍع تِ فؼالیر، چٌذ اسالیذ اص یه دسس تِ صَسذ آصهایطی زْیِ ٍ تِ تٌذُ  –1

 زحَیل دادُ ضَد ٍ دس صَسذ زاییذ هی زَاًیذ واس سا اداهِ دّیذ.

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



 هٌصحن ملانى  -پ

خس اصاًسخاب ّوایص یاوٌفشاًس )اصلسور ّوایص ّای دسحال تشگضاسی دس سایر هي ًیض هی زَاى ووه گشفر( هحَس هَسد  -1

 . ًظش سا ًیض اًسخاب ًوَدُ ٍتشای زؼییي هَضَع همالِ ٍ هشاحل اًدام واستا تٌذُ ّواٌّگ ضَد

 هَاسد ریل تِ هؼٌای زىویل ٍخزیشش اًدام واساسر:  -2

 زأییذ ازوام واسهمالِ زَسظ تٌذُ، اسسال همالِ تِ ّوایص هشتَعِ، اخزخزیشش، چاج همالِ. 

 تِ همالِ ّای چاج ضذُ لثل، یا هَاسدی وِ ّواٌّگی الصم تا هي صَسذ ًگشفسِ اهسیاص ٍ ًوشُ ای زؼلك ًوی گیشد. -3

ًوشُ اػالم ضذُ، ًوشاذ تیطسشی سا داضسِ  5ػالٍُ تش  زَاًذ هیتا زَخِ تِ ویفیر واس  ٍ تَدُ اًفشادی صَسذ تِ همالِ زذٍیي  -4

 تاضذ.

 

  سایس مٌارد -ت
دس ساتغِ تا ضاخص چْاسم داًطدَیاًی وِ دس صهیٌِ ّای گًَاگَى اص لثیل ساخسي ولیح، زْیِ وساب صَزی ٍ ... زَاًایی ٍ  -

 ذ.واس دس ایي ساتغِ سا تا هحَسیر هٌثغ دسسی خَد سا داسًذ هی زَاًٌذ دس ایي صهیٌِ تا هي گفسگَ ًوایٌ هْاسذ داسًذ ٍ آهادگی

 ًوشُ اػالم ضذُ، ًوشاذ تیطسشی سا داضسِ تاضذ. 5ػالٍُ تش  زَاًذ هیتا زَخِ تِ ویفیر ٍ ًَع واس هَاسد هشتَط تِ لسور )ذ(  -

 

 چور جزکس

 اصتیي سفسي صحواذ ضواخَاّذگشدیذ.واسٍچٌذتسیاسخضئی تاضذ هَخة ًالص تَدى ػذم سػایر ّشیه اص هَاسدریل ّش -1

ّشداًطدَ خس اص اًسخاب یىی اص واسّای فَق تؼٌَاى واسػولی، خس اص اعالع تِ هي ٍ ثثر دس لیسر والسی هي، هی زَاًذ  -2

 ، ضشٍع تِ واسًوایذ.زٌْایی یاگشٍّی

 ام ضذُ، خْر تشسسی الصم تایذ زا صهاى اػالم ًوشُ ًگْذاسی ضَد.ولیِ یادداضر ّا ٍهسي ّای دسسی واسّای اًد -3

 :هَاسد تاضذ يیضاهل ا ذیتا اسسالی لیفایا اسن ّش ػٌَاى  -4

  وٌٌذگاى ِیزْخاًَادگی ًام فمظ  -ًَع ٍ همذاس واس -ػٌَاى دسس

 -یٌیحس-ول وسابخاٍس  -1ِطیذاً)ٍیا  (هحوذًژاد -خؼفشصادُ -یٌیحس-خالصِ ٍ خشسص ول وساب -1ِطی)تِ ػٌَاى هثال: اًذ

  (هحوذًژاد -خؼفشصادُ

زؼذاد صفحاذ خالصِ ضذُ، زؼذاد خشسص ّای زطشیحی، زؼذاد خشسص ّای چْاس گضیٌِ ای ٍ زؼذاد اسالیذّای خاٍسخَیٌر ول  -5

 وساب تایذ تش اساس هَاسد هْن دسس ّا تاضذ ٍ ایي اهش هی زَاًذ ًمطی هْن دس زؼییي ویفیر واس داضسِ تاضذ. 

 ضوا خَاّذ تَد.زحَیل فایل ّای هشتَعِ خایاى خشداد هاُ هْلر آخشیي  -6

 

 :عشیك اص ضشٍسذ صَسذ دس ٍ والس ًوایٌذُ تا اسزثاط عشیك اص تیطسش ساٌّوایی
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