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الدِّينِ وَِليُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَْيِهمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي ةٌمِنْهُمْ طَائِفَ ةٍفَلَوََْل نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَ 

 يَحْذَرُونَلَعَلَّهُمْ 
            

 «122سَضُ تَتِ، آیِ »   

 هقذهِ
 

 ِضضس ٍ ًوال ًِ ذساًٍس زض ًْاز تطط گصاضتِ است،، ضستا ، ّوت    ياستؼسازّا يضٌَكاساظ يتالش تطا

 علة زاضًس. ًوال ياس، ًِ كٌط ًَ ٍ ضٍح يًساً

اس، ًِ ّتن   يذَاّطاً يتطا يذَاّ آضهاىٍ  یيجًَوال يي تستطّایتطاظ هٌاسة يٌیِ، يػلو يّاحَظُ

 ضا زاضًس. ّوٌَػاىهٌتة ٍ  اًس، ّن ضَم ذسه، تِ اسالم،هؼاضف ًاب هطآى ٍ ػتطت ِتطٌ

 يّتا  ن اضظشیس ٍ زض حطيٍ پاى زاضتِ تاض يا ْ يس ٍ كٌطيس ٍ هؤثط تاضيهل يس ٍجَزيذَاّيضوا ًِ ه

ًتِ تتا    ستتِ است،  یضاس، يتاضت  طگتصاض يتأثّسف ضتٌا  ٍ   يي ٍ هطتياه يًاضآهس، هطاٍض يـ، هثلّيهتؼا 

طاب يوتاى ست  یا ِ، ّتن اظ سطشطتو  يٍ هؼاضف هطآًت  يػلَم اساله يطيِ ٍ كطاگيػلو يّال زض حَظُيتحػ

 س.یي هطظ ٍ تَم تپطزاظیهستؼس ا يّااًسى جَاًِیس، ّن تِ ضٍیضَ

اظ  تتا  ززاض يآهتازگ  1395 -96تحػتيلي ستال  تْوتي هتاُ   تتطاي  ذَاّطاى سطاسط ًطَض  ِيػلو يّاُحَظ

-يهت  ًِ ستاض یيٍ زض ذسه، استؼسازّا ُتِ ػول آٍضز ًام ثث،، يحَظٍ التيتحػهٌس تِ ِذَاّطاى ػاله

، يزض جاهؼتِ ستاظًس ٍ تتِ هست َ      ياذالهت  يّااضظش يص ضا ٍهق تؼا یتَاًٌس زض ػػط حاضط، ٍجَز ذَ

 ٌس.یع ٍ اه، هسلواى ٍ جْاى اسالم ػول ًوایهثال اسالم ػعص زض یذَ

 

 
 
 
 

 

 
 

 خَاّشاى ِیعلوّاي هشمض هذيشيت حَصُ
 هعاًٍت آهَصش
 يششاداسُ مل سٌجش ٍ پز

 1395 دي هاُ
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 اصغالحات
 سیت ا ًظتام جس یت ٍ  ًِ هغاتن ًظام هتسین  يكطز: آهَصش ٍ پشٍسش دٍسُ هتَسغِ پلن يدالتحصیل  فاسغ -1

هتسضى  ٍ هَكن تِ اذتص  ضا تِ اتوام ضساًسُ طستاى يزٍضضُ زت، تِ غَضت ضٍظاًِ، ضثاًِ یا هتلطهٍِ پطٍضش، آهَظش 
 هَضز تأیيس آهَظش ٍ پطٍضش ضسُ تاضس. زیپلن

 هغتاتن ًظتام آهتَظش    ًتِ   يكطز: آهَصش ٍ پشٍسش قذينًظام  هتَسغِ دٍسُ َمس ِيآهَص پا داًش ٍ
حتساًرط تتا   ال زاضتِ ٍ اضتـ ،زٍضُ هتَسغِ سَمِ یپاتِ تحػيل  ،هتلطهِتِ غَضت ضٍظاًِ، ضثاًِ یا پطٍضش، 

تأیيتس آهتَظش ٍ   هتَضز   زیپلنهسضى  صاذتِ گصضاًسى تواهي ٍاحسّاي زضسي ٍ  هَكن ،1395 زي هاُپایاى 
 ضَز.پطٍضش 

ٍ ًِ هغاتن ًظام هتسین   يكطز آهَصش ٍ پشٍسش:دٍسُ اٍل هتَسغِ ِ ًْن يا پاينل یسالتحصیل فاسغ -2
ِ ٍ پطٍضش، آهَظش س یجس ًظاما ی ا زٍضُ اٍل هتَستغِ ضا تتِ   یت   یي، زٍضُ ضاٌّوتا تِ غَضت ضٍظاًِ، ضثاًِ یا هتلطهت

ِ  ِ ًْنیهسضى اتوام پاا یٍ  ٌليسهسضى ٍ هَكن تِ اذص  اتوام ضساًسُ هتَضز تأیيتس آهتَظش ٍ     زٍضُ اٍل هتَستغ
 پطٍضش ضسُ تاضس.

ًتِ تتِ غتَضت ضٍظاًتِ،      يكتطز  :آهَصش ٍ پشٍسشذ يًظام جذ اٍل هتَسغِ ُدٍس ِ ًْنيپاآهَص  داًش -3
 هَكن تِ 1395زي هاُ حساًرط تا پایاى اضتـال زاضتِ ٍ  ِ ًْن زٍضُ اٍل هتَسغِیپاتِ تحػيل  ،ضثاًِ یا هتلطهِ

 هَضز تأیيس آهَظش ٍ پطٍضش ضَز. زٍضُ اٍل هتَسغًِْن ِ یپا اتوام هسضىاذص 
ػلويتِ   يّتا حَظُ يگصاضسياس،ضَضاي  ظیط ًظطًِ  يهطًع :ِ خَاّشاىیعلو يّا ت حَصُيشيهذ هشمض -4

 ضا تط ػْسُ زاضز. سطاسط ًطَضهساض  ػلويِ ذَاّطاى  ،زّي، ّسای،، ًظاضت ٍ پطتيثاًي، اهط ساظهاىذَاّطاى
است، ًتِ زاضاي هجتَظ كؼا يت، اظ ستَي هطًتع        يپژٍّطت ٍ  تطتيتي ،اي آهَظضيهجوَػِ هذسسِ علویِ: -5

 تاضس.يهّاي ػلويِ ذَاّطاى هسیطی، حَظُ
ِ ذتَاّطاى  يػلو يحَظُ ّاطكتِ ضسگاى یپص يليي هوغغ تحػياٍ  (:يسغح دٍ)ماسشٌاس يعوَه هقغع -6

ِ یتتسٍى گتطا   ،ي هوغغیاى اطكتِ ضسگیپصِ يًلتاضس.  يهسطاسط ًطَض  ، هطتـَل تتِ   يليتحػت ذتاظ   ص ٍ ضضتت
طكتتِ  یپص يليتتاتتط تتا تطًاهتِ تحػت     ایت پلن یز زاضاي هسضى ضسگاى تحػيلي پصیطكتِ تطًاهِل ذَاٌّس ضس. يتحػ

 ، هتلاٍت ذَاّس تَز.زٍضُ اٍل هتَسغِ ِ ًْنیا اتوام پایٌل يس هسضى يضسگاى زاض
ِ یپص :(يسغح دٍ)ماسشٌاس يهقغع عوَه يلیتحص يّا َُیش -7 ستغ    يضتسگاى زض هوغتغ ػوتَه    طكتت

ٍ تتا تَجتِ تتِ هتسضى      يظ ظًتسگ یتط اسا  ػالهِ ٍ اهتضاء ضتطا ِ ذَاّطاى، يػلو يّا ( حَظُيزٍ)ًاضضٌاس
 «ٍهت،  پاضُ يحضَض»، «ٍه، توام يحضَض» يليتحػ يَُ ّاياظ ض يٌیتَاًٌس  يهظهاى ثث، ًام،  يليتحػ

 ٌس.  یضا اًتراب ًواي هوغغ یا «يحضَض وِيً»ا یٍ 
 ( تتا يستغ  زٍ) ًاضضٌاست   يػوتَه  هوغغضسگاى  تِ ًيوسال اٍل ٍ زٍم تحػيلي پصیطكتِ آصهايشي: ُدٍس -8

 ٍهتسضى زیتپلن   طكتِ ضتسگاى تتا   یپص يليتحػٍ ًيوسال اٍل ، زٍضُ اٍل هتَسغِ ِ ًْنیاتوام پاا ی سيٌل هسضى
 گطزز. اعالم هي «آظهایطي ُزٍض» تاتتط

 

 

ّتاي ػلويتِ،    تْتاي حتَظُ  ذَاّطاى تا حلظ اغَل اساسي ٍ هيطاث گطاى ِّاي ػلوي تطتيتي حَظُ ـ آهَظضي  ًظام

 آهَسضي آضٌايي با كليات ًظام
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ّتاي ایتي ًظتام،     ّاي اذتػاغي تاًَاى ٍ ًياظّاي جاهؼِ عطاحي ضتسُ است،. یٌتي اظ ٍیژگتي     هتٌاسة تا ٍیژگي

 تسیي ضطح اس،: ،ٍ ّسكوٌس اس، ًِ اّساف ًالى آى ًَتاُ هست تحػيليهرتلق عطاحي آى زض ها ة هواعغ 

ّتاي زیٌتي،    تثليؾ ٍ تتطٍی  آهتَظُ  ًظط، هترلِّن تِ اذالم اسالهي، تَاًوٌس زض  ضٌا ، غاحة تطتي، ذَاّطاى زیي

 .ي ػلوي ت هؼطكتي ٍ اذالهي جاهؼِگَ تِ ًياظّا پاسد یس، تحوين، تأ يق، هسیطی، كطٌّگي ٍتسض

 :خَاّشاى ِّاي علویهقاعع تحصیلي حَصُ

 ؛(َستِيپ ًاضضٌاسي) 2سغ  ػوَهيغ اٍل: تهوغ
 ؛ًاضضٌاسي اضضس() 3سغ ي تا تػغ زٍم: تهوغ

 .(يزًتط) 4سغ  ترػّػيهوغغ سَم: 

 :(ي)ماسشٌاس2سغح عوَهي هقغع اّذاف 

 ضَز: يط تطگعاض هیتا اّساف ظ ،يليص ٍ ضضتِ ذاظ تحػیي هوغغ تسٍى گطایا
 ؛تطتي، ًاضضٌاساى هسائل زیٌي، هطاٍضاى هصّثي ٍ هثلّـاى ًاضآهس .1
 ؛واى هؼاضف اسالهيتطتي، هطتياى ٍ هؼل .2
 .تاتتطساظي استؼسازّاي تطتط تطاي تحػيل زض هواعغ  آهازُ .3

 :اسشذ( ي)ماسشٌاس3سغح اليع هقغعاّذاف 

 ضَز: ػي ضسى زضٍ  حَظٍي اس، ًِ تا اّساف ظیط تطگعاض هي، گطایطي ٍ ترػهوغغژگي اغلي ایي ٍی

 ّا ّاي ًاضضٌاسي زاًطگاُ ّاي ػلويِ ذَاّطاى ٍ زٍضُ ػوَهي حَظُ ُ  ٍ هطتي تطاي زٍضتطتي، هسض .1

 ػا ي؛هطاًع آهَظش  ٍ

 ّاي هطتَعِ؛ پژٍّطگط زض گطایصن ٍ تطتي، هحو .2

 هسیطاى كطٌّگي؛تطتي، هثلّـاى ًاضآهس ٍ  .3

 ٍضٍز تِ هواعغ تاتتط. هٌظَض تِساظي استؼسازّاي تطتط  آهازُ .4

 :(ي)دمتش 4سغح تخصصي هقغعاّذاف 

 عالب زض ػطغِ ًظطیِ پطزاظي .ٍضٍز1

   ػلوي ٍ هؼطكتي تِ ًياظّايزض ػطغِ ّاي هرتلق تِ هٌظَض پاسرگَیي ًظط ىتطتي، زیي ضٌاساى ٍ غاحثا.2
 

 سغح دٍ يهقغع عوَه يًاهِ آهَسض يييآضٌايي با بخطي اس آ

اس،. زض ایي ًظام، اضظش ّتط زض   « ًيوسا ي ًظام ٍاحسي»، هثتٌي تط ِ ذَاّطاىيػلو يّاحَظُآهَظش زض  .1

 ضس. ذَاّس تا تؼساز ٍاحس آى زض  سٌجيسُ ضسُ ٍ هثَ ي یا ػسم هثَ ي زض یي زض ، تِ ّواى زض  هحسٍز

 190 ،ي هوغتغ یت ا يليتحػ يّا َُيتاتتط زض توام ض ای زیپلنتا هسضى  يّا يٍضٍزتؼساز ٍاحسّاي زضسي تطاي  .2
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 ٍه،،  توام يحضَض يليَُ تحػيتا ض ًْن زٍضُ اٍل هتَسغِ، ا اتوامی ٌلسيتا هسضى ّاي ٍ تطاي ٍضٍزي ٍاحس

 تاضس.ٍاحس هي 266

 

 ّلتِ اهتحاًات اس،.2زضسي ٍ  ِّلت16، ضاهل وساليًتحػيلي ٍ ّط  وساليًّطسال تحػيلي، هطًة اظ زٍ  .3

هوغتغ ػوتَهي ستغ  زٍ،     زض ًيوسال تحػتيلي  18ٍ حساًرط  14حساهل  ػلويِ هساض  زض تحػيل سٌَات .4

توتام   ضيَُ تحػيلي حضَضي زض پایِ ًْن زٍضُ اٍل هتَسغِ، سيٌل یا اتوامهسضى تطاي پصیطكتِ ضسگاى تا 

ٍ حساًرط  10حضَضي پاضُ ٍه، ٍ حساهل تحػيلي  زیپلن یا تاتتط زض ضيَُ تا هسضى پصیطكتِ ضسگاى ٍه، ٍ

حضتَضي توتام   ًيوسال تحػيلي تطاي پصیطكتِ ضسگاى تا هسضى زیپلن یا تاتتط زض ضيَُ ّاي تحػتيلي   14

 ًيوِ حضَضي سال اس،.ٍ ٍه، 

 ، هثاحرِ، اهتحاًات ٍ ... تط اسا ػلويِ، اػن اظ جلسات زض  ِّاي آهَظضي هسضس حضَض علثِ زض توام تطًاهِ .5

 اس،. يا عاه، (يحضَض وِيٍه، ٍ ً پاضُ يحضَض، ٍه، توام )حضَضي تحػيلي ُحسة ضيَ ّاي اتالؿي هطًعزستَضا ؼول

 هططٍط ذَاّس تَز. ،تاضس 14اٍ ًوتط اظ  وساليًاي ًِ هؼسل ًل  تَزُ ٍ علثِ 12هثَ ي زض ّط زض   ًُوط .6

ًيوستال   پتٌ  ٍ تتاتتط   ٍٍیژُ زاضًسگاى هسضى زیپلن سغ  زٍ،  يػوَه هوغغًيوسال هططٍط ضسى زض شْاض  .7

هَجتة   ،زٍضُ اٍل هتَسغِ ِ ًْنیپا ای سيٌلٍیژُ زاضًسگاى هسضى سغ  زٍ،  يػوَه هوغغهططٍط ضسى زض 

 گطزز.تحػيل هي ِهحطٍهي، اظ ازاه

ٍ  ي، ضكتتاض ي، اذالهت يػلوت  يّتا  ،يًتِ غتالح   يزض غتَضت  طكتِ ضسگاى،یپص «يطیزٍضُ آظها» عَل هستزض  .8

   .سًضَ يل هحطٍم هيس؛ اظ ازاهِ تحػیتظم ضا ًسة ًٌوا ياًضثاع

ٍ    يٍ ضكتاض ي، اذالهياحطاظ ػسم غالحي، كٌط .9 اظ ازاهتِ   يعلثِ زض ّط هطحلِ اظ تحػتيل هَجتة هحطٍهيت، 

 تحػيل ذَاّس ضس.

اهتَض  َى يست يترلتق، ًو ست،. زض غتَضت   يهجاظ ً ،يا شٌس ٍاحس حَظٍیزض حَظُ ٍ زاًطگاُ  ظهاى ّن ليتحػ .10

 س.یًوا يه يطيگ نيل علثِ زض حَظُ، تػويا ازاهِ تحػیٍ  يليهطًع، ًسث، تِ اتغال سَاتن تحػ ذاظ

 هجاظ ذَاّستَز.    ،ياتالؿ يّا  ذاظ، غطكاً تطاسا  زستَضا ؼولظیضطاهوتاظ ٍ تا  عالب ظهاى ّنل يتحػ تبصشُ:

 تاضس.زیگط، هجاظ ًوي ِتِ هسضس ضسُ طكتِیپص ِاظ هسضس «آظهایطي ُزٍض»اًتوال یا هْواى ضسى علثِ زض  .11

 تاضس:پصیط هياهٌاى ،زٍ غَضت ظیطتِ یٌي اظ  «آظهایطي ُزٍض»اًتوال عالب تؼس اظ سپطي ضسى  .12

   زض غتَضت اًتوتال   ، كوتظ  ضْطي تِ ضْط زیگتط تحػيل، اظ  ٍِاجس ضطایظ ازاه ِاًتوال علثزضذَاس، تا

 ضَز.هيهَاكو،  ،ّوسط(ا ٍا سیي یهتواضي ) ُذاًَاز

 هسضسِتا هَاكو،  ؛زیگط زض ّواى ضْط ِاظ یي هسضسِ تِ هسضستحػيل،  ِاًتوال علثِ زاضاي ضطایظ ازاه 

 اًجام هي ضَز. هثسأ ٍ هوػس،
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ضَضاي ػا ي اًوالب كطٌّگي تِ  502ٍ  368ّاي ػلويِ ذَاّطاى تط اسا  هػَتات ضواضُ هطًع هسیطی، حَظُ

( اػغاء يسغ  زٍ )ًاضضٌاس يّاي تظم، هسضى ػلو پس اظ احطاظ غالحي،سغ  زٍ، ػوَهي  هوغغ ا تحػيالى  كاضؽ

ّا ًاضضٌاسي زاًطگاُ هوغغا تحػيالى اظ ًليِ هعایاي ػلوي ٍ استرساهي كاضؽ يهسضى ػلو يیا ذَاّس ًوَز. زاضًسگاى

 .ٍ هؤسسات آهَظش ػا ي تطذَضزاضًس

 
 

 سغح دٍ يهقغع عوَهتحصيل در  يّا ضيَُ

 :ٍقت توام حضَسيِل یَُ تحصیش .1

تا عَل زٍضُ ٍاحس زضسي  190تاتتط،  ایزاضًسگاى هسضى زیپلن  يتطا ،يليَُ تحػيضایي  يتطًاهِ زضس 

رط يً 10حساهل  اٍل زٍضُ ِ ًْن یاتوام پا ای سيٌلزاضًسگاى هسضى  يٍ تطا يليوسال تحػيً 14وسال ٍ حسًا

تحػيل زض ایي  اس،. يليوسال تحػيً 18ٍ حساًرط  14حساهل تا عَل زٍضُ  ٍاحس زضسي 266 هتَسغِ،

ّاي آهَظضي، تطًاهِ يزض تواه هَظق اس، تَزُ ًِ تط اسا  آى، علثِ ٍه، توامتِ غَضت  يليَُ تحػيض

 حضَض زاضتِ تاضس. ،هػَب يّاًاهِييِ، هغاتن تا آئيػلو ِزض هسضس پژٍّطي ٍ تطتيتي

ضا  يليَُ تحػت يي ضت یت ا ، غطكاًْن زٍضُ اٍل هتَسغِ ِ یاتوام پا ایٌل يهسضى ستظم تِ شًط اس، زاضًسگاى 

 (يع، زاًطتٌاهِ ستغ  زٍ)ًاضضٌاست   يي زاٍعلثاى ًیآهَذتگاى ا زاًص يػلو  هسضى ٌس.یًوا  اًتراب تَاًٌس يه

 .اس،

  :ٍقت پاسُ يِحضَسل یَُ تحصیش

ّاي ػلويِ ذَاّطاى تِ ز يل تطذتي اضتتـاتت ٍ   هطتاهاى تحػيل زض حَظُتا تَجِ تِ ایٌٌِ جوغ ظیازي اظ 

ضا زض هساض  ػلويِ ًساضًس، ضيَُ تحػيل حضتَضي   ٍه، توامّاي كطزي ٍ اجتواػي، اهٌاى حضَض هس َ ي،

ٍ هتٌاستة تتا ضتطایظ     تتط  يعتَتً تا تتَاًٌس اظ تحػيالت حَظٍي زض تاظُ ظهاًي  عطاحي ضسُ اس، ٍه، پاضُ 

 ضًَس.  هٌس تْطُظًسگي، 

ٍ  يليَُ تحػيضایي  يزضستطًاهِ  حضتَضي   يليَُ تحػت يضت ّواًٌتس  ، تتاتتط  تطاي زاضًسگاى هسضى زیتپلن 

رط  14حساهل آى،  عَل زٍضُ اهااس،  يٍاحس زضس 190، ٍه، توام غطكا ضٍظاًِ ٍ  يليوسال تحػيً 18ٍ حسًا

-ػلويِ، تطٌيل هي ًَت، ػػط هساض هؼوَتً زض ، ًال  ّا يليَُ تحػيضایي زض  تاضس. يه )تسٍى ذَاتگاُ(

 ٍهت،  توتام حضتَضي   َُيتواهي هعایاي ػلوتي ٍ استترساهي ضت   ، اظ يليَُ تحػيضایي  آهَذتگاى زاًصضَز.

 .تطذَضزاضًس
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 :يحضَس وِیًل یَُ تحصیش 

ٍاحس  190، ٍه، توام يحضَض يليَُ تحػيضّواًٌس  يوِ حضَضيً يليَُ تحػيض يآهَظض يّاهحتَا ٍ تطًاهِ

تتتِ غتتَضت ٍاحتتسّا  يٍ هتتاتو يحضتتَضَُ يتتتِ ضتتا عاهتتا  آى ٍاحتتس 76ي تلتتاٍت ًتتِ یتتاستت، تتتا ا يزضستت

رط يً 10عَل زٍضُ آى، حساهل  ضَز.يتطگعاض ه (ي)هجاظيطحضَضيؿ  تاضس. يه يليوسال تحػيً 14وسال ٍ حسًا

  سغح دٍ يهقغع عوَه ضزايظ پذيزش
 :يششايظ عوَهالف( 

 هثيي اسالم؛ ٍ ا تعام ػولي تِ زیياػتواز  -1

 ٍ ًظام هوس  جوَْضي اسالهي ایطاى؛كويِ  ِاػتواز ٍ ا تعام تِ ٍتی، هغلو -2

 تاتؼي، جوَْضي اسالهي ایطاى؛ -3

اغلْاى ٍ  هطْس، ،هن يضْطّا جع تِِ سطاسط ًطَض )يػلو يّاتَاًٌس زض حَظُيه يطاًیط اياتثاع ؿ تبصشُ:

 ٌس.یًوا ًام ثث،( گطگاى

 اذالهي ٍ ضكتاضي؛ّاي كٌطي، احطاظ غالحي، -4

جسوي هاًغ تحػيل ٍ اهطاؼ  ايّ ًساضتي ًوع ػضَ، تيواضيضٍاًي ٍ  ،تطذَضزاضي اظ ساله، ضٍحي -5

 هسطي؛

 یا ّوسط تطاي زاٍعلثاى هتأّل؛ٍ  تطاي زاٍعلثاى هجطز يهاًًَیا سطپطس، ضضای، پسض  -6

طش)هػاحثِ اعالػات یپصٍ سایط هطاحل  )هؼسل ًل(يليتط اسا  سَاتن تحػ يسٌجص ػلوزض  هَكوي، -7

 .(لين اظ هحل تحػيٍ تحو يٍ ضكتاض يػوَه

 :يششايظ اختصاص ب(

 باالتش: اي داسًذگاى هذسك ديپلن ٍُيژ ٍقتتوام يحضَس َُیش يظ اختصاصيششا (1

 د یحساًرط تا تاض ،پلنیهسضى ز اذص  یا 12ًل  تاتتط تا حساهل هؼسل ای پلنیزاضا تَزى هسضى ز

 هتَسغِ زٍضُ زٍمٍ  اٍلِ یپااظ  12حساهل هؼسل زاضتي هياًگيي ٍ  30/10/95

  پس اظ آى(ٍ  60 سال یي س)هتَ  ؛زاٍعلثاى ضٍظاًِسال سي تطاي  35حساًرط 

پٌ  » يًاضضٌاس ،«سِ سال» يًاضزاً ،«یي سال» يزاًطگاّ صيپهسضى  يزاضاضٍظاًِ زاٍعلثاى  يتطا تثػطُ:

 .ضَزيه اكعٍزُ ،تِ حساًرط سي هجاظ ، «یاظزُ سال» يزًتطٍ  «ّل، سال»اضضس  يًاضضٌاس ،«سال

 

دٍسُ ِ ًْن ياتوام پاا ي سینلداسًذگاى هذسك  ٍُيژ ٍقتتوام يحضَس َُیش يظ اختصاصيششا (2

 :هتَسغِاٍل 

 ا اضتـال تِ ی15ِ ًْن زٍضُ اٍل هتَسغِ تا حساهل هؼسل ًل ین  یا پایٌل ًظام هسيزاضتي هسضى س
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ِ ّلتن ٍ ّطتن، هططٍط یاظ  پا 15هياًگيي  هؼسل حساهل ِ ًْن زٍضُ اٍل هتَسغِ تا یتحػيل زض پا

 30/10/95دیتا تاضزٍضُ اٍل هتَسغِ ِ ًْن یتِ اضائِ هسضى اتوام پا

 َاتگاّ 18 حساًرط علثاى ضٍظاًِ ٍ ذ َ س) .يسال سيّ تطاي زٍا  (؛ٍ پس اظ آى 77ي سال یهت

 باالتش: ايپلن يژُ داسًذگاى هذسك ديٍ ٍقت پاسُ يحضَس َُیش يظ اختصاصيششا (3

 د یحساًرط تا تاض ،پلنیاذص هسضى ز یا 12تاتتط تا حساهل هؼسل ًل  ایپلن یزاضا تَزى هسضى ز

 ؛ًظام هسین هتَسغِزٍضُ  زٍمٍ  اٍلِ یپااظ  12ٍ زاضتي حساهل هؼسل  30/10/95
 ُ؛ًساضًس «يضطط سٌِ»، ٍه، پاضُ زٍض 
 علثاى َاتگاّ زٍا س ا ي، ًو يذ َاًٌ تراب ًٌٌس. يليَُ تحػيي ضیت  ضا ًا

 :باالتش ايداسًذگاى هذسك ديپلن  ٍيژُ يحضَس وِیًَُ یش يظ اختصاصيششا (4

 د یحساًرط تا تاض ،پلنیاذص هسضى ز یا 15تاتتط تا حساهل هؼسل ًل  ایپلن یزاضا تَزى هسضى ز

 ؛ًظام هسین تَسغِهزٍضُ اٍل ٍزٍم ِ یپااظ  15زاضتي حساهل هؼسل ٍ 30/10/95

  پس اظ آى(.ٍ  60سال)هتَ سیي زاٍعلثاى سال سي تطاي  35حساًرط 

پٌ  » يًاضضٌاس ،«سِ سال» يًاضزاً ،«یي سال» يزاًطگاّ صيپهسضى  يزاضاضٍظاًِ زاٍعلثاى  يتطا تثػطُ:

 .ضَزيه اكعٍزُ ،تِ حساًرط سي هجاظ ، «یاظزُ سال» يزًتطٍ  «ّل، سال»اضضس  يًاضضٌاس ،«سال

ِ ًْتن زٍضُ اٍل هتَستغِ   یت ٍ پاًظام هسین  زٍضُ هتَسغِ  سَم ِیزض پا ليضاؿل تِ تحػزاٍعلثاى ِ يًل تصًط:

َُ يي اظ ضت یت ّط  يظ اذتػاغیهٌسضج زض ضطا يهؼسل ّاتا  اى زٍضُیهلعم تِ اضائِ هسضى پاآهَظش ٍ پطٍضش، 

، غَضت يیازض ؿيط تاضٌس.  يه 30/10/95د یتاضحساًرط تا  ،(يسغ  زٍ)ًاضضٌاس يهوغغ ػوَه يليتحػ يّا

 اهسام ذَاّس ضس.جایگعیٌي اكطاز ٍاجس ضطایظ ٍ  ّا آىحصف ًسث، تِ 

 

 

 

 
  

 

  سغح دٍ يهقغع عوَه زشيپذًام ٍ ثبتٌذ يفزا

 :ًامثبت ماست خشيذالف( 

ٍ پطزاذ،  www.whc.irيتِ ًطاً ِ ذَاّطاىيػلو يّا، حَظُیطیهس هطًع ٍتگاُتا هطاجؼِ تِ زاٍعلثاى 

ا هطاجؼِ ی ضتاب ٍ ضثٌِ ػضَ تاًٌي يّا ًاضتتا استلازُ اظ  ال(یض 200.000)الیضس، ّعاضیزٍهثلؾ 

 

ًفددش اسددتا چٌاً ددِ  12عوددَهي   دٍسُّدداي دس  دس مدد  حددذاقل فشفیددت تشددنیل 

سدٌذ  بدا ًظدش هَافدی هدذيشيت اسدتاًي  حدذام ش        ًش حذًصداب ًْايي بِ  شذگاى شفتِيپز

 بشاي يل سال آيٌذُ رخیشُ خَاٌّذ شذ.
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ًس  اك،یزضٍ  ًام ثث، ًاضت سیًسث، تِ ذط تَاًٌسيه سطاسط ًطَض ِ ذَاّطاىيهساض  ػلوتِ  يحضَض

 ٌس.ی، اهسام ًواًام ثث،

 :ِیاٍل ًام ثبتهذاسك الصم جْت ب( 

 ًام ثث، يل ضا تطایش ط اسٌي ضسُ هساضىیتػَ ، هثل اظ هطاجؼِ تِ ٍتگاُ هصًَض،تظم اس، زاٍعلة
 س:یآهازُ ًوا

 ؛(ضخ توام، ي، شازض هطٌيپَضص ًاهل اساله تا)ّواًٌس  س ٍیجس 4x3ػٌس  -1

 (ٌسل تاضسيپ 400x300ٍ حساًرط  300x200ٍ اًساظُ حساهل JPGس تا كطه، یضسُ تا ػٌس اسٌي)

 ؛يًاضت هل -2

 ؛يطاًیط ايى ؿزاٍعلثا ژُیٍا گصضًاهِ یًاضت اهاه،  -3

  تا شًط هؼسل ًل زض آىتاتتط  ایپلن یا اتوام زٍضُ اٍل هتَسغِ، زیل ٌيسهسضى  -4

 

 
  

 

ضوي ّوطاُ زاضتي هثلؾ هصًَض، ، تظم اس، ِيتِ هساض  ػلو يتِ غَضت هطاجؼِ حضَضزاٍعلثاى ًام  ثث،زض 

 ضا ّوطاُ زاضتِ تاضٌس. كَمهساضى  يٍ ًپ ػٌس

 :ًام ثبت(ج

، (يسغ  زٍ)ًاضضٌاس ي، زض هوغغ ػوَه1395-1396 تحػيليزٍم )تْوي هاُ( سال  ًيوسال يتطاًام ث،ث

ِ يهساض  ػلو تِ يتا هطاجؼِ حضَضا یٍ  www.whc.ir ٍتگاُ نیاظ عط 14/10/95تا  11/10/59 دیتاض اظ

 ضَز.يه اًجامسطاسط ًطَض ذَاّطاى 

 

 

 :ِ یاًتخاب هذسسِ علود( 

ًِ  يزض غَضتٍ  اس،پصیط ػلويِ هحل سًٌَ، آًاى، اهٌاى هسضسِتطیي پصیطش زاٍعلثاى غطكاً زض ًعزیي

 تَاًس اظ ذَاتگاُ استلازُ ًٌس.ًوي زاٍعلة اهٌاى ضك، ٍ آهس تِ هسضسِ ػلويِ ضا زاضتِ تاضس،

زض غَضتي ًِ ضْط هحل سًٌَ، زاٍعلة، كاهس هسضسِ ػلويِ تاضس، اًتراب یٌي اظ هساض  ػلويِ استاى 

 تاضس، تالهاًغ اس،.يه يذَاتگاّ زاٍعلةهجَظ جصب  يهحل سًٌَ،، ًِ زاضا

جْت ٍ ايثار گزي البالغِ يا عضَيت در بسيج حفؼ قزآى كزين، ًْج استفادُ اس اهتياسداٍعلباى هتقاضي 

بارگذاري  ًامٌّگام ثبتّاي هزبَعِ را در بزخَرداري اس  اهتياسات ٍيژُ، السم است تصَيز گَاّي

 ًوايٌذ.

 گيزًذ.بزرسي در سهاى هصاحبِ اعالعات عوَهي ٍ رفتاري، هَرد لحاػ قزار هياهتياسات ٍيژُ پس اس 
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، یتا ضػاتَاًس يزاٍعلة ه ،ِ تاضسيي هسضسِ ػلویص اظ يًِ زض ضْط هحل سًٌَ، زاٍعلة ت يزض غَضت

 س.یاٍل ٍ زٍم هطرع ٍ اًتراب ًوا ي، ّایزٍ هسضسِ ضا تا اٍ َزض ظهاى ثث، ًام ضَاتظ، 

 ا صًط، تِ ػْسُ زاٍعلة ذَاّس تَز تا ضَاتظ كَم ّاي اضتثاُ ٍ هـایط هس َ ي، اًتراب تزمش:

 :يسٌجش علوّد(

زاٍعلثاى  يليتحػاس،. سَاتن  يتسٍى آظهَى ًتثسغ  زٍ،  يطش زاٍعلثاى ٍضٍز تِ هوغغ ػوَهیپص

زاٍعلثاى  تا  يليتحػ يي اظ ضضتِ ّایّط يتَزُ ٍ تطا ياض سٌجص سغ  ػلوي)هؼسل ًل( تِ ػٌَاى هؼ

تا سِ تطاتط زٍ عاى يتِ هاظ يي اهتیتاتتط اظ اكطاز زض ًظط گطكتِ ضسُ اس،. ية ذاغیپلن، ضطیهسضى ز

 .ضًَس يه ي، هؼطكيٍ ضكتاض ياعالػات ػوَه هػاحثِ يتطاِ، يػلو هسضسِ ،يظطك

هؼتثط  يطش تا اضائِ گَاّیِ پصيظ اٍ یزض غَضت زاضتي ضطا ا ثالؿِا ًْ ین یحاكظاى ًل هطآى ًط تبصشُ:

 .ذَاٌّس ضس يهؼطك ،تِ هػاحثِ هسضسِ ،يحلظ، هاظاز تط ظطك

 :يٍ سفتاس ياع عات عوَه ششمت دس هصاحبِ(ٍ

 ّاي ِ، پصیطش زاٍعلة، هٌَط تِ احطاظ غالحي،يزض هساض  ػلو اكطاز ضایستِ تا تَجِ تِ اّوي، گعیٌص

 اس،؛ اظ عطین هػاحثِ ٍ سایط هطاحل پصیطش ياذاله ٍ ضكتاضي، يكٌط

 ياستؼسازّا ٍ يٍ اجتواػ ياسياعالػات س احٌام، اذالم، ،يٍ ضكتاض ياعالػات ػوَه هػاحثِ يهحَضّا 

 اس،؛ يتحػيل

 ذَز زض  يتا هطاجؼِ تِ غلحِ ضرػ، يتٌسس، تا تَجِ تِ جسٍل ظهاىیتايتِ هػاحثِ، ه ضسگاى يهؼطك

 ٌس؛یي ًَت، هػاحثِ اهسام ًواييتؼ ، ًسث، تwww.whc.irِ ٍتگاُ

 ط ًَت، هػاحثِ تا سِ ضٍظ هثل ييل ًطسُ تاضس، اهٌاى تـيهػاحثِ هسضسِ تٌو ي، ّاًَتًِ  يزض غَضت

، يهػاحثِ، عثن ظهاى اًترات ِحضَض زض جلسي يّوچٌ .هسضسِ، ٍجَز زاضز يّااظ ضطٍع هػاحثِ

 اًػطاف تلوي ذَاّس ضس؛ ِا عاهي تَزُ ٍ ػسم حضَض زض هَػس هوطض تِ هٌع 

 هػاحثِ  يّوعهاى تا تطگعاضا ثالؿِ، ایراضگطي ٍ ػضَی، زض تسي ، ّاي حلظ هطآى یا ًْ اضائِ گَاّي

 اس،. يا عاه، اظات ٍیژُياظ اهت يهٌسجْ، تْطُ، يٍ ضكتاض ياعالػات ػوَه

ُ    ِهصااحبِ، باِ هٌشلا    ضزكت در تذكز: بااالتزيي اهتيااس   ٍ افازادي كاِ    قباَلي قغیاي ًباَد

 ضًَذ. يه ي، هیزفياًتخاببِ هذرسِ ًْايي ًام ٌذ، جْت ثبتيرا كسب ًوا ًْايي

 :دس هذاس  علویِ يًْاي شذگاى شفتِيپزًام ثبت(ص

ذَز  يتِ هسضسِ اًترات ًام ثث،تٌسي، جْ، عثن جسٍل ظهاى اًس هَظق، یيًْاضسگاى  تواهي پصیطكتِ

ٍ تا ضػای، سایط هوطضات،  تلوي ضسُ طشیپصاًػطاف اظ  ِػسم هطاجؼِ زض هَػس هوطض تِ هٌع هطاجؼِ ًٌٌس. 
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 اكطاز ٍاجس ضطایظ جایگعیي ذَاٌّس ضس.

 :اص اًذ عباست ييًْاًام ثبتهذاسك الصم جْت 

 طكتِ ضسُ؛یِ پصيػلو زض هسضسِ ًامثث، ِتٌويل تواضاًاه -1

 (ضختوام ،يشازض هطٌ)تا پَضص ًاهل اسالهي، ضسُ؛ يسیًَ پط، ٍ ّواًٌس سیجس 4x3زٍ هغؼِ ػٌس  -2

 ؛يضٌاسٌاهِ ٍ ًاضت هل غلحاتاغل ٍ تػَیط تواهي  -3

 ؛يطاًیط ايؿ ژُ زاٍعلثاىیٍ ًاهِا گصضیط ًاضت اهاه، یٍ تػَاغل  -4

 أّل؛تطاي زاٍعلثاى هتّوسط  ایٍ  تطاي زاٍعلثاى هجطز يیا سطپطس، هاًًَ پسض ًاهِضضای،ًاضتطٍ تٌويل  -5

ا تؼْس تِ ی زض آى تا شًط هؼسل ًل تاتتط ایپلن یزا اتوام زٍضُ اٍل هتَسغِ، یٌل يسهسضى ط ٍ اغل یتػَ -6

  ؛30/10/95حساًرط تا  اغل هسضىاضائِ 

 ييتذكزات ًْا

 س.ياٍل اًجام زّ يًام ذَز ضا زض ّواى ضٍظّاثث، .1

 س.يهجاظ ٍ هؼتثط هطاجؼِ ًٌ يّاً،يزض غَضت ضطٍضت كوظ تِ ًاك .2

 ًام زض حضَض ذَزتاى اًجام ضَز.س توام هطاحل ثث،يًٌ يً، سؼيزض غَضت هطاجؼِ تِ ًاك .3

 .سياك، ًٌیضا زض يًاهاظ اعالػات ثث،شاج ضسُ ي ًسرِ یًام حتواً اى ثث،یپازض  .4

تِ  يهؼطكثث، ًام، ) يطضی، پصياظ ٍضؼس يتَاًيه 32222144 پیام مَتاُساهاًِ تِ  يهلتا اضسال ًس .5

 س.ی( ذَز هغلغ گطزیيًْا جِيًتٍ  يٍ ضكتاض يػات ػوَهاعالهػاحثِ 
 (تاضس كؼال يـاتيتثل يّا اميپاك، یزض يتطا، تاىّوطاّ تللي تظم اس،ي اهياك، پیجْ، زض)

 يليزض سال تحػ زاضاي هجَظ پصیطش ِ اساهي هساض  ػلويضاٌّواي پصیطش ٍ  ِ، حتواً زكتطشًامهثل اظ ثث، .6

 .سیيًواهغا ؼِ تِ زه، ضا  www.whc.ir ٍتگاُهٌسضج زض -96-1395

 ضَز.تِ ّيچ ػٌَاى ػَزت زازُ ًوي ،ًامثث، ِهساضى زضیاكتي ٍ ّعیٌ .7
 

 

  

داساي هجَص پزيشش  فْشست  فشفیت ّا  ششايظ خاص پزيشش  ًشاًي ٍ تلفي هذاس  علویِ
ّاي علویِ خَاّدشاى بِ سغح دٍ )ماسشٌاسي(  دس ٍبگاُ هشمض  هذيشيت حَصُهقغع عوَهي 

 باشذ.قابل هشاّذُ ٍ دسيافت هي  www.whc.irًشاًي: 
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 ارتباط با ها

 

 

 

  

 تَضیحات تاسيخ عٌَاى 

 www.whc.ir  : ٍتگاُن یاظ عط 14/10/95تا  11/10/95 ًام ثث،ضطٍع   1

 ًام ثث،هطاجؼِ تِ غلحِ ضرػي اظ عطین ًس  15/10/95 تا 95/ 13/10 ص اعالػاتیطایٍ  2

 www.whc.ir  : ٍتگاُ ن یاظ عط 16/10/95   هطحلِ اٍلیاػالم ًتا  3

 www.whc.ir  : ٍتگاُ ن یاظ عط  19/10/95تا  18/10/95 ثث، ًَت، هػاحثِ  4

 22/10/95تا  95/ 10/ 20 هػاحثِ يتطگعاض  5
هسضستِ  زض هثلتي،   يتتا ّوتاٌّگ  هغاتن ًَت، هػتاحثِ ٍ  

 يِ اًتراتيػلو

 www.whc.ir  : ٍتگاُ ن یاظ عط 23/10/95   ًْائيیاػالم ًتا  6

 ًام ثث،ن ًس یاظ عط يهطاجؼِ تِ غلحِ ضرػ 26/10/95 تا 23/10/95 يٌيزضذَاس، تاظت  7

 www.whc.ir  : ٍتگاُ ن یاظ عطاػالم  27/10/95 اػالم ًتای  تاظتيٌي  8

 ضسُ يهؼطكِ يتِ هسضسِ ػلو يهطاجؼِ حضَض  95/ 30/10تا  28/10/95 ًْایي   ًام ثث،  9

 هي تاضس. ِ ذَاّطاىيػلو يّاحَظ1395ُ-96سال تحػيلي  ًيوسال زٍمضطٍع زضٍ   ، 1395 ًْن تْوي هاُ

 تَضیحات ًحَُ استباط عٌَاى س

اعالع اظ ٍضؼي، ثث، ًام، هؼطكي تِ هػاحثِ اعالػات ػوَهي ٍ ضكتاضي  30002144 پيام ًَتاُ ساهاًِ 1
 تا اضسال ًس هلي ٍ ًتيجِ ًْایي،

هطًع هسیطی، ٍتگاُ  2
 www.whc.ir ّاي ػلويِ ذَاّطاىحَظُ

اعالع اظ آذطیي اذثاض هطتَط تِ  پيگيطي هطاحل پصیطش ٍ ،ًام ثث،
 ذَاّطاى يِػلوّاي حَظُ پصیطش

 هقغع عوَهي سغح دٍ زشيپذبٌذي جذٍل سهاى

http://www.whc.ir/
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ًام ًَيس ثبتپيصكاربزگ 

 ايٌتزًتي

 هقغع عوَهي سغح دٍ ًامًَيس ثبتكاربزگ پيص


