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تعبليبسمٍ



علميَيأتاعضبءارسضيببيكيفيتعملكزدآمًسضيَبيفزم



ذ)ببليىييپبيٍ(يتبوظزخًاَياسوحًٌتذريسوظزياسوبمٍپزسص(1فزمضمبرٌ

علميَيأتاسَمكبراندرمًردعضًوظزخًاَيوبمٍپزسص(2فزمضمبرٌ

علمي)پبيٍ(َيأتدرارتببطببكيفيتتذريسعضًاسمذيزگزيٌوظزخًاَيوبمٍپزسص(3فزمضمبرٌ

فزاگيزعلميببليىيتًسظَيأتعضًارسضيببيوبمٍپزسص(4فزمضمبرٌ

علميببليىيتًسظرئيسبخصببليىيَيأتعضًارسضيببيوبمٍپزسص(5فزمضمبرٌ

علميتًسظمعبينآمًسضيمزكشَيأتاعضبءارسضيببيوبمٍپزسص(6فزمضمبرٌ

وبمٍوظزخًاَياسوحًٌتذريسدريسعملي(پزسص7فزمضمبرٌ

وبمٍارسضيببيمذيزگزيٌتًسظريبستداوطكذٌپزسص(8فزمضمبرٌ

َبتًسظمعبينيرؤسبيداوطكذٌَبَبتًسظرؤسبيداوطكذٌوبمٍارسضيببيمعبيويهداوطكذٌپزسص(9فزمضمبرٌ

داوطگبٌآمًسضييمعبيويهداوطگبٌتًسظرئيس

وبمٍوظزخًاَياسوحًٌتذريسدريسكبرآمًسييكبريرسي:پزسص(11فزمضمبرٌ
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وظزخًاَياسوحًٌتذريسوظزياستبد)ببليىييپبيٍ(وبمٍپزسص:فزمضمبرٌيك


داوطجًيگزامي:

دستاسُ تذسيغ اػاتيذ هحتشم، خَاّـوٌذ اػت   تِ هٌظَس تاال تشدى ػغح آهَصؽ داًـگاُ ٍ اػتفادُ تيـتش اص اهىاًات آهَصؿي ٍ ًظشخَاّي 

االت ريل )تا صدى ضشتذس ؤ، تذٍى تَخِ تِ هؼائل ؿخصي، تِ ػخذايوذمتعبلوبظزبزاعمبليويبتمبستتا دس ًظش گشفتي ايي ٍالؼي  وِ 

شاي اػتتاداى ٍ هؼتلَنيي داًـتگاُ فتشاّن     تيٌاًِ ؿوا اعالػات تا اسصؽ ٍ ػاصًذُ اي ت ٍالغ ّاي پاػختذيْي اػ   خَاب دّيذ. (هشتَعِ ػتَىدس  *
 ػاختِ ٍ دس هَاسد همتضي اص آى اػتفادُ خَاّذ ؿذ.

ضمبرٌداوطجًييوبماستبدوبمدرس



 

ضعيفمتًسظخًةعبليعىًانرديف

     لذست تفْين ٍ اًتمال هفاّين دسع 1

     هَضَع دسع تشهيضاى تؼلظ  2

     سٍؽ تذسيغ  3

     ػتاد تِ اػتفادُ اص ٍػايل ووه آهَصؿي ) دس صَست ٍخَد اهىاًات(هيضاى ػاللِ ا 4

     هيضاى ػاللِ اػتاد تِ اهش تذسيغ 5

     ػاللِ ٍ سغث  دس سفغ هـىالت ػلوي داًـدَياى 6

     هيضاى پزيشؽ ًظشات داًـدَياى دس ساتغِ تا دسع 7

     دس والع ٍ عَل صهاى والعّاي آهَصؿي، حضَس  هيضاى سػاي  ًظن ٍ تشتية دس فؼاني  8

     دسٍع تؼييي ؿذُ اص عشف ػتاد اًمالب فشٌّگي ّاي هيضاى سػاي  ػشفصل 9

     هيضاى اسائِ هغانة ٍ اعالػات خذيذ 11

     اسائِ واستشد ػلوي هغانة تذسيغ ؿذُ  11

     هيضاى تأثيش تىليف تؼييي ؿذُ 12

     تا دسعهيضاى هؼشفي هٌاتغ ٍ هآخز دس ساتغِ  13

     گيشي اص دسٍع آصهايـگاّي ٍ واسگاّي )دس صَست ٍخَد اهىاًات( هيضاى ًتيدِ 14

ارسضيببيداوطجًاسخًد
     هيضاى فؼاني  دس ايي دسع ًؼث  تِ ػايش دسٍع 1

     هيضاى ػاللِ تِ ايي دسع 2

     هيضاى ػاللِ دس گزساًذى دسع ديگشي تا ايي اػتاد 3

     ًاهِ پشػؾاالت ايي ؤدس خَاب دادى تِ ػهيضاى دل   4

 

 .ًواييذليذ  ِدس پـ  ايي تشگ  اػاتيذ داسيذ فؼاني اي پيشاهَى هؼائل آهَصؿي داًـگاُ ٍ  چٌاًچِ ًظشات ػاصًذُ تذكز:
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علميَيأتاسَمكبراندرمًردعضًوظزخًاَيوبمٍپزسص:فزمضمبرٌدي



    :سؿتِ تحصيلي         ي ؿًَذُ: ػلوي اسصيات ّيأتًام ٍ ًام خاًَادگي 

 
  :خَاّيتاسيخ ًظش                      :تيواسػتاى   :تخؾ                           گشٍُ آهَصؿي:

 
 

ضعيفمتًسظخًةعبليعىًانرديف

كيفيتيبٍريسبًدنداوصتخصصي1

آمًسضيعبقبزوبمٍَبيفعبليتدرمإثزحضًر2

آمًسضيَبيفعبليتفيتكي3

َبفعبليترعبيتمببويعلميدرخذمبتي4

ايحزفٍرعبيتاصًلاخالقييرفتبر5

تعبملمثبتيسبسوذٌببديگزان6

مسئًليتپذيزيدرامًرمحًل7ٍ

يعلميدرارسيببيفزاگيزانمإثزمطبركت8

9
َيأتَبيآكبدميكعضًستگيوظزكليضمبدرمًردضبي

علمي



آمًسضيگزيٌَبيفعبليتءتالشدرجُتارتقب11

 




مُزيامضبء:
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)پبيٍ(علميَيأتاسمذيزگزيٌدرارتببطببكيفيتتذريسعضًوظزخًاَيوبمٍپزسص:سٍفزمضمبرٌ




:َمكبرگزامي

 .فشهاييذػلوي گشٍُ ًؼث  تِ تىويل ايي فشم الذام  ّيأتثاط تا ػضَ خَاّـوٌذ اػ  تا تَخِ تِ خويغ خَاًة اهش دس است
 

 
 

 
 مُزيامضبء:

ضعيفمتًسظخًةعبليعىًانرديف

     ّاي اػالهي هيضاى سػاي  هثاًي فشٌّگي ٍ اسصؽ 1

     ػاللِ ٍ تالؽ دس تشٍيح اصَل اخاللي ٍ اػتمادي اػالهي 2

     آٍسدّاي ًَيي ػلوي َط ٍ پزيشؽ دػ ػلوي دس سؿتِ هشت ّاي ًَآٍسي ٍ اتذاع دس اسائِ تاصُ 3

     ّاي هحَنِ سػاي  ًظن ٍ داؿتي پـتىاس دس اًدام ٍظايف ٍ هؼلَني  4

     ّاي ػلوي ٍ ػولي هـاسو  فىشي ٍ اداسي تا گشٍُ دس فؼاني  5

     لذست دس پظٍّؾ ٍ تحميك ٍ هيضاى هَفمي  دس آًْا 6

     ّا ٍ ػويٌاسّاي داخلي ٍ خاسخي ام ؿشو  ًوَدى دس وٌفشاًغلذست تياى ٍ تؼلظ تش هغانة پظٍّـي ٌّگ 7

     اؿتياق تِ تذٍيي ٍ تشخوِ ٍ دسج هغانة دسػي ٍ ػلوي ٍ وتة آهَصؿي  8

     ّاي داًـدَياى ًاهِ ًحَُ هـاسو  ٍ ػشپشػتي پاياى 9

     د.ؿَ ي وِ تَػظ داًـدَياى اخشا هيّاي ًحَُ هـاسو  ٍ ػشپشػتي هماالت يا پشٍطُ 11

     هيضاى فؼاني  ٍ واسآيي دس اهش فشاّن ًوَدى فيلن ٍ اػاليذ دس استثاط تا دسع 11

     هيضاى تحشن ػلوي دس گشٍُ )تـىيل ػويٌاسّا ٍ هثاحثات ػلوي دس استثاط تا واسّاي خاسج اص داًـگاُ( 12

     گاُ ٍ ػايش هلضٍهات گشٍُهيضاى هـاسو  دس ايداد اهىاًات آهَصؿي هثل وتاتخاًِ، آصهايـگاُ، واس 13

     هيضاى ػاللِ ٍ پـتىاس تِ اًدام اهَس ػلوي ٍ تحميمي دس خاسج اص ػاػات هَظف اداسي 14



 5 

فزاگيزعلميببليىيتًسظَيأتارسضيببيعضًوبمٍپزسص:چُبرفزمضمبرٌ


  :فشاگيشػال تحصيلي        :ًام هشوض آهَصؿي

 ؿتِ تحصيلي:س       :تيتاسيخ اسصؿيا
 تَخِ: دس صَستي وِ ّش يه اص هَاسد فشم تِ سؿتِ تخصصي ػضَ ّيأت ػلوي استثاعي ًذاسد، آى هَسد سا اسصؿياتي ًىٌيذ.

 

ضعيفمتًسظخًةعبليعىًانرديف

     سػاي  اخالق پضؿىي 1

     هيضاى حضَس دس گضاسؽ صثحگاّي 1-2

     اسؽ صثحگاّيٍ فؼاني  دس گض تأثيشهيضاى  2-2

     هيضاى حضَس دس ساًذّا 1-3

     ٍ فؼاني  دس ساًذّا تأثيشهيضاى  2-3

     تيواسػتاًي ّاي هيضاى حضَس دس وٌفشاًغ 1-4

     تيواسػتاًي ّاي ٍ فؼاني  دس وٌفشاًغ تأثيشهيضاى  2-4

     هيضاى حضَس دس طٍسًال والب 1-5

     ال والبٍ فؼاني  دس طٍسً تأثيشهيضاى  2-5

     CPCهيضاى حضَس دس  1-6

     CPCٍ فؼاني  دس  تأثيشهيضاى  2-6

     هيضاى حضَس دس خلؼات هَستيذيتي ٍ هَستانيتي 1-7

     ٍ فؼاني  دس هَستيذيتي ٍ هَستانيتي تأثيشهيضاى  2-7

     هيضاى حضَس دس دسهاًگاُ 1-8

     ٍ فؼاني  دس دسهاًگاُ تأثيشهيضاى  2-8

     اٍسطاًغ )دس صَستي وِ ايـاى اػتاد اٍسطاًغ اػ ( ّاي فؼاني دس تْثَد  هؤثشًمؾ  9

     آًىانيّاي  وـيههيضاى دس دػتشع تَدى دس  1-11

     آًىانيّاي  وـيهٍ فؼاني  دس  تأثيشهيضاى  2-11

     ويفي  آهَصؽ اػتاد ٍ هيضاى تْشُ گيشي داًـدَ )تِ عَس ولي( 11

     ػلوي دس آهَصؽ تانيٌي ايّ هْاست 12

     تشاي هغانؼِ ٍ واسّاي پظٍّـي فشاگيشاىايداد اًگيضُ دس  13

     فشاگيشاىسفغ هـىالت تِ هيضاى اػتمثال دس هـاٍسُ ٍ ساٌّوايي ٍ ووه  14

     اًؼغاف پزيشي دس هماتل اًتمادات ٍ پيـٌْادات 15

     هيضاى حضَس دس اتاق ػول 16

     ٍ فؼاني  آهَصؿي دس اتاق ػول يشتأثهيضاى  17
     خوغ 
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علميببليىيتًسظرئيسبخصببليىيَيأتارسضيببيعضًوبمٍپزسص:فزمضمبرٌپىج


   :تاسيخ اسصؿياتي      :ًام هشوض آهَصؿي

 ًام تخؾ: 
تًجٍ:درصًرتيكٍَزيكاسمًاردفزمبٍرضتٍتخصصيعضًَيأتعلميارتببعيوذارد،آنمًردراارسضيببيوكىيذ.





ضعيفمتًسظخًةعبليعىًانرديف

     سػاي  اخالق پضؿىي 1

     هيضاى حضَس دس گضاسؽ صثحگاّي 1-2

     اني  دس گضاسؽ صثحگاّيٍ فؼ تأثيشهيضاى  2-2

     هيضاى حضَس دس ساًذّا 1-3

     ٍ فؼاني  دس ساًذّا تأثيشهيضاى  2-3

     ّاي تيواسػتاًي هيضاى حضَس دس وٌفشاًغ 1-4

     تيواسػتاًي ّاي ٍ فؼاني  دس وٌفشاًغ تأثيشهيضاى  2-4

     هيضاى حضَس دس طٍسًال والب 1-5

     ي  دس طٍسًال والبٍ فؼان تأثيشهيضاى  2-5

     CPCهيضاى حضَس دس  1-6

     CPCٍ فؼاني  دس  تأثيشهيضاى  2-6

     هيضاى حضَس دس خلؼات هَستيذيتي ٍ هَستانيتي 1-7

     ٍ فؼاني  دس هَستيذيتي ٍ هَستانيتي تأثيشهيضاى  2-7

     هيضاى حضَس دس دسهاًگاُ 1-8

     اًگاٍُ فؼاني  دس دسه تأثيشهيضاى  2-8

     اٍسطاًغ )دس صَستي وِ ايـاى اػتاد اٍسطاًغ اػ ( ّاي فؼاني دس تْثَد  هؤثشًمؾ  9

     آًىانيّاي  وـيههيضاى دس دػتشع تَدى دس  1-11

     آًىانيّاي  وـيهٍ فؼاني  دس  تأثيشهيضاى  2-11

     اي حشفِػلوي ٍ  ّاي آؿٌايي تا تاصُ 11

     غِ ٍظايف هحَنِاحؼاع هؼلَني  دس حي 12

     هيضاى ّوىاسي تا گشٍُ آهَصؿي  13

     پزيشي دس هماتل اًتمادات ٍ پيـٌْادات اًؼغاف 14

     هيضاى حضَس دس اتاق ػول 15

     آهَصؿي دس اتاق ػول ّاي فؼاني ٍ  تأثيشهيضاى  16
    جمع



:ُزيامضبءم
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علميتًسظمعبينآمًسضيمزكشپشضكيتَيأعضًارسضيببيوبمٍپزسص:فزمضمبرٌضص



 تاسيخ اسصؿياتي:     :ػلوي ّيأتًام ٍ ًام خاًَادگي ػضَ 

 
 گشٍُ آهَصؿي:                                                                                     :هشتثِ ػلوي

 
 
 

ضعيفمتًسظخًةعبليعىًانرديف

     .خلؼات ػلوي )گضاسؽ صثحگاّي وٌفشاًغ هشي ٍ هيش( ّوىاسي دس تشگضاسي 1

     .ًحَُ سػاي  تشًاهِ والع ّا 2

     .ًحَُ اسائِ ػؤاالت اهتحاًيتِ هشتَط آهَصؿي سػاي  همشسات  3

     .االت داًـدَياىؤپاػخگَيي تِ ػ 4

     .اػالم تِ هَلغ ًوشات 5

     .ػلوي ّيأتاثش تخـي آهَصؿي ػضَ  6

     .ي  ٍ ػاللِ دس سفغ هـىالت آهَصؿي داًـدَياى ٍ دػتياساىخذ 7

     .سػاي  ضَاتظ ٍ همشسات اداسي 8

     .خذي  دس لثال ٍظايف هحَنِ 9

     .ًحَُ ّوىاسي تا هؼلَنيي تشاي سفغ هـىالت هشوض 11

     .هشوض ّاي اػتوشاس حضَس دس ؿَساّا ٍ وويتِ 11

      .حضَس فيضيىي دس هشوض 12

 



:مُزيامضبء
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وبمٍوظزخًاَياسوحًٌتذريسدريسعمليفزمضمبرٌَفت:پزسص


داوطجًيگزامي:

تِ هٌظَس تاال تشدى ػغح آهَصؽ داًـگاُ ٍ اػتفادُ تيـتش اص اهىاًات آهَصؿي، خَاّـوٌذ اػ  تا دس ًظش گتشفتي ايتي   

تا صدى ضشتذس ؤاالت ريل )َخِ تِ هؼائل ؿخصي، تِ ػ، تذٍى تخذايوذمتعبلوبظزبزاعمبليويبتمبستٍالؼي  وِ 

اي تشاي اػتاداى ٍ هؼلَنيي  تيٌاًِ ؿوا اعالػات تا اسصؽ ٍ ػاصًذُ ٍالغ ّاي پاػختذيْي اػ   خَاب دّيذ. (هشتَعِ ػتَىدس  *
 داًـگاُ فشاّن ػاختِ ٍ دس هَاسد همتضي اص آى اػتفادُ خَاّذ ؿذ.

 
 

يضمبرٌداوطجًيوبماستبدوبمدرس



 
 
 

ضعيفمتًسظخًةعبليعىًانرديف

     دس هحيظ آهَصؿي.حضَس تِ هَلغ  1

     اص توام ٍل  والع. سيضي ؿذُ  ٍ تشًاهِصحيح  اػتفادُ 2

     ّاي ًظشي هشتَعِ دس ؿشٍع والع )دس حذ الصم(. تياى اّذاف دسع ٍ خٌثِ 3

     ػولي. ّاي تا تىٌيهاسائِ ؿذُ تٌاػة هغانة ًظشي سػاي   4

     .)دس صَست نضٍم(پيؾ اص ؿشٍع والع عَس ػولي  اًدام واس  تِ 5

     هؼائل ايوٌي.گَؿضد ًوَدى  6

     .ػوليتؼلظ الصم دس اًدام واس داؿتي  7

     تِ هـاسو  تواهي فشاگيشاى دس واسّاي ػولي.اّوي  دادى  8

     ولي آًْا.اؿىاالت ػسفغ تش ػولىشد تواهي فشاگيشاى ٍ ًظاست  9

     )دس صَست نضٍم(.فشاگيشاى دس تْيِ گضاسؽ واس ّذاي   11

     .دس هحيظ واساي  اخالق حشفِسػاي   11

     هٌاتغ ٍ هآخز هشتثظ تا دسع.هؼشفي  12
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وبمٍارسضيببيمذيزگزيٌتًسظريبستداوطكذٌ:پزسصَطتفزمضمبرٌ



 تاسيخ اسصؿياتي:                هذيش گشٍُ:ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 
 گشٍُ آهَصؿي:                                                                                   ًام داًـىذُ:

 
 
 

ضعيفمتًسظخًةعبليعىًانرديف

     تـىيل خلؼات والع تِ عَس هٌظن ٍ هشتة. 1

     سػاي  همشسات اداسي داًـىذُ.  2

     اع هؼلَني  ٍ تؼْذ دس اهَس آهَصؿي.احؼ  3

     تَخِ ٍ خذي  دس اسصياتي داًـدَياى. 4

     هيضاى ّوىاسي ٍ توايل دس اهَس پظٍّـي.  5

     ّاي آهَصؿي ًظيش وٌفشاًغ ّفتگي ٍ طٍسًال والب. حضَس فؼال دس فؼاني  6

     سػاي  اصَل اخاللي دس هَسد ّوىاس ٍ داًـدَ.  7

     پزيشي دس هماتل پيـٌْادات ٍ اًتمادات. اًؼغاف 8

     هيضاى ؿشو  دس خلؼات هشتثظ تا اهَس داًـىذُ. 9

 





:مُزيامضبء





 10 

َبرؤسبيداوطكذٌيَبَبتًسظرؤسبيداوطكذٌمعبيويهداوطكذٌوبمٍارسضيببي:پزسصوٍفزمضمبرٌ

 رئيسداوطگبٌتًسظيمعبيويهداوطگبٌتًسظمعبينآمًسضي

 
 

 تاسيخ اسصؿياتي:      :فشد اسصياتي ؿًَذًُام ٍ ًام خاًَادگي 
 

 :داًـىذُ                                                                                هؼلَني  اخشايي:
 
 
 

ضعيفمتًسظخًةعبليعىًانرديف

     پشػٌلي  دس هذيشي   اخشايي ٍ هيضاى هـاسو  1

     دس هحل واس ؿٌاػي ٍ حضَس تِ هَلغٍل   2

     ّاي اخشايي سيضي دس تشًاهِهيضاى هـاسو   3

     آٍسي( ّاي حَصُ هؼاًٍ  آهَصؿي، تحميمات ٍ في دس سّثشي داًـگاُ )تشًاهِهيضاى هـاسو   4

     اي ّاي حشفِ ّا ٍ گشٍُ هيضاى هـاسو  دس اًدوي 5

     ّاي آهَصؿي يا پظٍّـي ّا ٍ وٌگشُ ّا، ّوايؾ هيضاى هـاسو  دس واسگاُ 6

     تَاى ًَآٍسي ٍ خاللي  دس اهَس هشتَعِ 7

     ّاي آهَصؿي ٍ پظٍّـي( هيضاى هـاسو  دس خلؼات هشتثظ تا اهَس داًـگاّي )وويتِ 8

     پزيشي دس هماتل پيـٌْادات ٍ اًتمادات ٍ سػاي  اصَل اخاللي هيضاى اًؼغاف 9

 







:مُزيامضبء
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كبرآمًسييكبريرسيوبمٍوظزخًاَياسوحًٌتذريسدريس:پزسصدٌفزمضمبرٌ


داوطجًيگزامي:

تِ هٌظَس تاال تشدى ػغح آهَصؽ داًـگاُ ٍ اػتفادُ تيـتش اص اهىاًات آهَصؿي، خَاّـوٌذ اػ  تا دس ًظش گتشفتي ايتي   

تا صدى ضشتذس ؤاالت ريل )هؼائل ؿخصي، تِ ػ، تذٍى تَخِ تِ خذايوذمتعبلوبظزبزاعمبليويبتمبستٍالؼي  وِ 

اي تشاي اػتاداى ٍ هؼلَنيي  تيٌاًِ ؿوا اعالػات تا اسصؽ ٍ ػاصًذُ ٍالغ ّاي پاػختذيْي اػ   خَاب دّيذ. (هشتَعِ ػتَىدس  *
 داًـگاُ فشاّن ػاختِ ٍ دس هَاسد همتضي اص آى اػتفادُ خَاّذ ؿذ.

 
 

ضمبرٌداوطجًييوبماستبدوبمدرس



 
 
 

ضعيفمتًسظخًةعبليعىًانرديف

     حضَس تِ هَلغ دس هحيظ آهَصؿي. 1

     سيضي ؿذُ اص توام ٍل  والع. صحيح ٍ تشًاهِ اػتفادُ 2

     .(دس حذ الصمدس ؿشٍع والع )ّاي ًظشي هشتَعِ  تياى اّذاف دسع ٍ خٌثِ 3

     هغانة تلَسي ٍ ػولي دس آهَصؽ تانيٌي.تلفيك  4

     فشاگيشاى.ػغح داًؾ ّاي تانيٌي هتٌاػة تا  تحثِ اسائ 5

     .تيواستانيي   تشّاي تانيٌي  هْاستآهَصؽ  6

     تانيٌي.اهَس تؼلظ الصم دس اًدام داؿتي  7

     استثاط صحيح تا تيواس تِ عَس ػولي.ًـاى دادى  8

     اؿىاالت ػولي آًْا.سفغ تش ػولىشد تواهي فشاگيشاى ٍ ًظاست  9

     .تِ هـاسو  تواهي فشاگيشاى دس اهَس تانيٌياّوي  دادى  11

     .)دس صَست نضٍم(فشاگيشاى دس تْيِ گضاسؽ واس ّذاي   11

     ، ّوىاساى ٍ فشاگيشاى.اىاي ًؼث  تِ تيواس هَاصيي اخالق حشفِسػاي   12






