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 تعالی باسوِ

 علَم اًساًی اسالهی )هٌا( پردازی هرکس ًَآٍری ٍ ایذُ

 در علَم اًساًی اسالهی )ًشاى( ٍریآٍ ًَپردازی  ایذُّای  ًشستراٌّوای 

 

ٍ  یًظش ػول گًَبگَى یهلوشٍّبضَد ٍ دس  داًطگبُ ٍ حَصُدس  یػوَه اسصش یک ثِ یلتجذ« شکٍ ك یًِظشذ یتَل»ذ یثب

 یتخاله ثِض یً یگشاىدضَد تب  یذُضٌ سخٌبًطبى ضَد ٍ دادُ یضُجب، ًَآٍساى ثِذ ٍ یآ ثؼولش ی، توذسبصاى یًِظش ، اصیػول

 هػبفٌٌذ ٍ ک سهبثت گشیذیکثب  یاساله سضذ جْتٍ دس  اخالمٍ  هٌغن چبسچَةّب دس  ذُیذ ایثب .ضًَذ ینتطٍَ اجتْبد، 

 .بثذی دستگش یسا داسد ثبس د آى استحوبم کِ یجْبً یا ستجِ ثِ یشاىا هلتٌذ ٍ ک ػضتٍ  یتَّ اػبدُ، اسالم جْبىدٌّذ تب 

ٍ ثب حضَس « یداٍس اهکبىثب  تَأمهبًًَوٌذ ٍ  یّب هٌبظشُ» هبلتدس  چِ یذُا یيا کِ اكضاین یهطٌْبد ضوب یثش پ هي

تَسظ  آًبى یذُا یثشسسًوذ ٍ  ٍ سپس« سبصاى یًِظش یثشا كشغت»ذ یتوْ هبلتدس  چِ ٍ« یػلو یداٍس ّبی یئتّ»

ٍ  یاًسبً ػلَمب ی یٌیدش کك یهلوشٍّب یثشخ ثِتٌْب هحذٍد  ،داًطگبٍُ  حَصُ یػلو ٍجذاىٍ دس هحضش  كي ًخجگبى

 جْتٍ ...( ٍ دس  یکبسثشد ػلَم ٍ یِپب ػلَم یحت) یػولٍ  یًظش یّب سضتٍِ  ػلَم یِکلدس  ثلکًِوبًذ  ضیً یاجتوبػ

 یثشا الجتٍِ  ذیذ آیپذ یكضبئ یيچٌض یً یغغٌبٍ  كٌَىٍ دس  ػلَم یيادس  سبصاى یًِظش ٍ هختشػبىٍ  کبضلبىاص  یتحوب

 یـبتیتجل ٍ ػَاهبًٍِ  ًبصلگلتگَّب  سغحضَد ٍ  یگَئ پختِذ ٍ یبیً یيپبئ ،هٌبظشاتٍ  یبتًظش یياثَدى  یػلو تیضش آًکِ

 .ًَضت یهَاػذذ ٍ یطیاًذ یذاتیتوْذ یًطَد، ثب

، پشداصی ّبی ًظشیِ شسیکِ دس هَسد یٍ پظٍّطگشاى حَصُ ػلو آهَختگبى داًصاص  یثِ ًبهِ جوؼ سّجش اًوالة پبسخ)

61/66/6836) " 

 هقذهِ

ٍ ًَآٍسی پشداصی  ایذُ اضبػِتوَیت ٍ ضجکِ سبصی، ثب ّذف ضٌبسبیی، تطَین، "هٌب" اسالهی ػلَم اًسبًیپشداصی  ایذُآٍسی ٍ هشکض ًَ

پشداصی  ّبی ًظشیِ ی آصاداًذیطی ٍ کشسیّب ًطستاسالهی ٍ دس لجیک ثِ هغبلجِ سّجش هؼظن اًوالة ًسجت ثِ ثشگضاسی  ػلَم اًسبًی

ًوَدُ است.  "ًطبى" ٍ ًَآٍسی دس ػلَم اًسبًی اسالهیپشداصی  ایذُّبی  اًذاصی ًطست دس ػلَم اًسبًی، اهذام ثِ عشاحی ٍ ساُ

 تْیِ ضذُ است. هٌبتَسظ  ًطبى حبضش ثب ّذف تجییي چیستی ٍ چگًَگیساٌّوبی 

 زهیٌِ ٍ ضرٍرت .1

 اص ػلوی ّبی ًطست ٍ ّب ّوبیص سویٌبسّب،. ضَد هی ثشگضاس تخػػی ػلوی جلسبت اًَاع ػلوی هجبهغ ٍ ّب داًطگبُ دس اکٌَى ّن

ّب ٍ هضایبی هشثَط،  ایي جلسبت ضوي ثشخَسداس ثَدى اص ظشكیت. اًذ هجیل ایي اص پشداصی ًظشیِ ٍ اًذیطی آصاد ّبی کشسی ٍ عشف یک

 ًوذ دس سا صیش هَاسد ضٌبسبًِ آسیت ٍ ػوین ثشسسی ّب ٍ خألّبیی هَاجِ ّستٌذ. ثب ضؼق دس اجشا ثب هحذٍدیت ثِ اهتضبء هبلت ٍ ثؼضبً

 :ًوَد رکش تَاى هی جلسبت ایي

 پشداصی ًظشیِ ّبی کشسی دس ٍیظُ ثسیبس کٌٌذگبى ضشکت ثِ ثَدى هحذٍد ٍ ضٌبسی هخبعت دس ضؼق 

 ًبم غبحت ًَػبً ٍ ٍیظُ اكشاد ثیي ّب کشسی گشدش 
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 كطشدُ سٍص دٍ یکی ثِ ثَدى هحذٍد ٍ سبل عَل دس استوشاس ػذم 

 هوبالت جذی ًوذ ػذم ٍ ّب اسائِ ثِ اکتلب 

 غَسی ّبی سسبًذى اتوبم ثِ ثشای تالش ٍ ّب اسائِ ثِ کبكی ٍهت اختػبظ ػذم 

 اسالهی اًسبًی ػلَم ثِ هستوش ٍیظُ جلسبت اختػبظ ػذم 

 ضذى حبل دس كشایٌذّبی ٍ ّب ایذُ ثِ تَجِ ػذم ٍ ًْبیی ًتبیج ٍ دستبٍسدّب ثِ پشداختي 

 غَسی ٍ ًبهع ًوبیص یک ثِ ّب ّوبیص تولیل 

 جَاى پشداصاى ایذُ ٍ سضذ حبل دس ّبی ایذُ اص خػَغبً حوبیتی سبصٍکبسّبی دس اثْبم 

 یّب ًطست "هٌب" اسالهی اًسبًی ػلَم ًَآٍسی ٍپشداصی  ایذُ هشکض ،هحتول ّبی آسیت سبیش ٍ ضذُ ضٌبسبیی ّبی آسیت ثِ ػٌبیت ثب

 .ًوبیذ هی پیطٌْبد ػول ٍ ػلن صًجیشُ دس ًبسسبیی ایي ججشاى ثشای سا "ًطبى" اسالهی اًسبًی ػلَم ًَآٍسی ٍپشداصی  ایذُ

 تعریف ًشاى .2

ّبی ًَ ٍ ثشتش، ایذُ خَد سا ثشای داٍساى هتخػع دس حَصُ آى ایذُ اسائِ دادُ ٍ  جلسبتی کِ دس آى غبحجبى ایذًُطبى ػجبستست اص 

 ًوبیٌذ. داٍساى ًسجت ثِ تأییذ، اغالح ٍ توَیت ٍ یب سد آى ایذُ اهذام هی

 ًشاى برگساری اّذاف .3

o اسالهی اًسبًی ػلَم حَصُ دس ًَ ّبی ایذُ ػشضِ ثِ کوک 

o اسالهی اًسبًی ػلَم حَصُ دس جَاى اًذیطِ ٍسصاى ٍ ًظشاى غبحت ضٌبسبیی 

o اسالهی اًسبًی ػلَم حَصُ اًذیطِ ٍسصاى ٍ ساّجش اسبتیذاص  ضجکِ تطکیل 

o اسالهی اًسبًی ػلَم حَصُ دس ًَ ّبی ایذُ غبحت ٍ اًذیطِ ٍسصاى ػلوی ٍ كکشی هسبػذت 

o جبهغ ّبی ًظشیِ ثِ آًْب تجذیل ٍٍ ًبثبلؾ  ًَ ّبی ایذُ سضذ ٍ تکبهل صهیٌِ سبختي كشاّن 

o آى اسائِ دٌّذگبى اص هذسداًی ٍ ًَ ّبی اًذیطِ پبسذاضت 

o اسالهی اًسبًی ػلَم تحَل حَصُ ای سسبًِ كضبی استوبء ٍ پیطجشد 

o ٌِاسالهی اًسبًی ػلَم کٌگشُ دس ػلوی تَلیذات ّذكوٌذ ػشضِ ثشای سبصی صهی 

o اسالهی اًسبًی ػلَم تحَلی حَصُ ػلوی ًوطِ دس هَجَد خألّبی کطق ٍ ثشجستِ ًوبط ضٌبسبیی 

 حاکن اصَل ٍ ّا ارزش .4

 ًطبى ثشگضاسی دس ًَآٍسی اص استوجبل 

 ًطبى ثشگضاسی ًحَُ دس اًؼغبف 

 ًطبى ثشگضاسی دس استوشاس 

 پشداصاى ایذُ اًتخبة دس ًبضٌبختِ ّبی ظشكیت ثِ تَجِ ٍ گشایی جَاى 

 اسائِ ًحَُ دس جزاثیت 

 اسائِ دس ایجبص 

 کٌٌذُ تکویل ٍ ػبلوبًِ ًوذ 

 پشداصی ایذُ ٍ ًَآٍسی ثشای ًخجگبى دس اهیذآكشیٌی 

 اضبػِ ًحَُ دس تٌَع 
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 در ًشاى عرضِ قابلّای  ایذُ ّای ٍیژگی .5

. تشیي ًیست ٍ اهکبى ثْجَد داسد هغلَةاست کِ ٍضغ هَجَد  ًوبیبًگش آىضَد  ایذُ یک هَجَدیت پیطشٍ است کِ ٍهتی اسائِ هی

 ًوبیذ. ٍضغ هَجَد ٍ ٍضغ هغلَة سا پش هیایذُ ّوبى پلی است کِ خأل ثیي 

ّش اًذیطِ، تػَس رٌّی، تػَیش اًتضاػی، هلَْم هجشد ٍ یب ّش چیضی کِ دس هبلت تلکش گٌجبًیذُ ضَد اهب ثتَاًذ تـییشی هثجت دس 

 كت.هٌب هشاس خَاّذ گش هَسدحوبیتحَصُ ػلَم اًسبًی ایجبد ًوبیذ ٍ هؼیبسّبیی کِ دس ایي ًَضتبس آهذُ سا هحون کٌذ 

 ّبی هَسدًظش اص هشاس صیش است: ّب ٍ هؼیبسّبی ایذُ تشیي ٍیظگی هْن

 با علَم اًساًی اسالهی سٌخیت داشتِ باشذ؛ .1

 ًَ ٍ بذیع باشذ؛ .2

 تبییي دقیق ٍ رٍشٌی داشتِ باشذ؛ .3

 هحَر باشذ؛ هسألِ .4

 فْن باشذ. قابل آساًی بِ .5

 

 شرایط هتقاضیاى .6

کِ داسای  بًی اسالهی كبسؽ اص سغح تحػیالت ٍ سيهٌذ ٍ كؼبل دس حَصُ ػلَم اًس دؿذؿِپشداصاى ٍ ًَآٍساى  ٍسصاى، ایذُ اًذیطِ ّوِ

ػلَم اًسبًی اسالهی  ّبی حَصٍُ سبیش  6گبًِ یبصدُیکی اص هحَسّبی کویسیًَْبی ، پیشاهَى الزکش كَمل یک ایذُ ثب ضشایظ حذاه

 ،ًیبصهٌذ حوبیت هشکض ثَدُ ٍ اهکبى ثشخَسداسی اص حوبیت سبیش هشاکض سا ًذاسًذ آى ایذٍُ ثشای تکویل، پشٍسش ٍ یب اضبػِ  ّستٌذ

 ایذُ خَد سا ػشضِ ٍ هَسد اسصیبثی هشاس دٌّذ.دس هبلت كشایٌذ ًطبى  تَاًٌذ هی

 یکی اص ضشایظ صیش سا داسا ثبضٌذ:حذاهل هتوبضیبى حذاهل ثبیذ 

 هؼتجش داخلی یب خبسجی داضتِ ثبضذ؛ دس هجالتثب هَضَع ػلَم اًسبًی اسالهی ضذُ  یک اثش چبح 

 ُداضتِ ثبضذ؛ هَسدًظش یک سخٌشاًی ػلوی پیشاهَى ایذ 

  ُاص ًْبدّب ثِ اًجبم سسبًیذُ ثبضذ.دس یکی دس حَصُ ػلَم اًسبًی یک پشٍط 

ب ایذُ ثبضٌذ داًطجَی سضتِ هشتجظ ثعلجِ ٍ است اٍلَیت حوبیتی هٌب ثب کسبًی است کِ ٍاثستِ ثِ اسگبى خبغی ًجبضٌذ،  رکش ضبیبى

 ثبضذ.حَصُ ػلَم اًسبًی اسالهی ّبی  ّب هجیي ساّکبسی ثشای یکی اص چبلص ٍ ایذُ آى

  

                                                           
1
ٍ تحَل ثٌیبدیي دس ػلَم اًسبًی اسالهی، كوِ ٍ حوَم اسالهی، اهتػبد اسالهی،  ٍپشٍسش آهَصشضٌبسی ػلَم اًسبًی اسالهی،  كلسلِ ٍ سٍش 

ضٌبسی اسالهی، ٌّش ٍ هؼوبسی  ضٌبسی اسالهی، جبهؼِ هذیشیت اسالهی، تبسیخ ٍ توذى اسالهی، هذیشیت تحَل، ػلَم سیبسی اسالهی، سٍاى

 اسالهی



 

4 
 

 ًشاى برگساری فرایٌذ .7
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 ّا پرداز ٍ ایذُ ی هرکس از ایذُحوایت ّای زهیٌِ .8

صهیٌِ حوبیت دس  ،دس حذ تَاى ٍ ثضبػت هشکض ،ضذُ تَسظ داٍساى اص ایذُ اسائِ ضذُ اًجبمثب تَجِ ثِ سغح ایذُ ٍ ًتبیج اسصیبثی 

 سبصد: هحَسّبی صیش سا كشاّن هی

 هؼشكی ثِ اسبتیذ ساٌّوب 

 تأهیي هٌبثغ ػلوی، هؼشكی ثِ هشاکض پظٍّطی ٍ ػلوی 

 ًِتأهیي پظٍّب 

 ّبی هغبلؼبتی سایضًی ثشای كشغت 

 تسْیل كشآیٌذ چبح ٍ اًتطبس آثبس 

 سثظ ریبدّبی ّب ٍ ًْ ّبی پظٍّطی ٍ اسائِ ثِ سبصهبى تْیِ عشح 

 ّب ّضیٌِ سلشّبی ػلوی ٍ ضشکت دس ّوبیص کوک 


