


 

 

 مقدمه:
 

تزای ضکَفایی تیطتز ایي  ّای خذادادی،ّای فزدی در استؼذاد آهَسی در کطَر ٍ تا در ًظز گزفتي تفاٍت هاى ٍ افشایص اّویت هطالؼِ ٍ ػلنتا گذضت س

ساسهاى هلی پزٍرش »سیز ًظز  تیشَّضاىای تزای داًص آهَساى خَب ٍ هستؼذ در هذارسی تِ ًام  ضزایط ٍ اهکاًات ٍیژُ ّا، تؼذ اس اًمالب اسالهی،استؼذاد

 .سهیي ایزاىپزٍرش یاتذ ٍ افتخاری دیگز تاضذ تزای ایزاًیاى ٍ  سهیي ایزاىهْیا ضذ تا ًثَؽ ٍ استؼذاد فزسًذاى  «درخطاى )سوپاد( استؼذادّای

لزارگیزی در فضایی هولَ اس رلاتت ػلوی، ایجاد اًگیشُ تزای  آهَساى، ، کوک تِ پزٍرش ًثَؽ داًصاستفادُ اس دتیزاى تزتز رٍس،ِ فزاٍاى ٍ تاهکاًات آهَسضی 

ی ٍرٍد تِ ایي آهَساى را تِ خَد جلة کزدُ تا تزا ّا ٍ داًص خاًَادُ، تَجِ اًذ ساختِهثثت فزاٍاى دیگز کِ ایي هذارس را هوتاس  ّای جٌثِپیطزفت ػلوی ٍ 

 ٍ آیٌذُ ػلوی ٍ ضغلی خَد را تساسًذ. ( تالش کٌٌذتیشَّضاىهذارس )

ّا  آىساختِ ٍ  تز هطتاقرا  ّا خاًَادًُسثت تِ دیگز هذارس،  تیشَّضاىتزتز کٌکَر اس هذارس  ّای رتثِاس  تَجْی لاتلاخیز ًیش تا تَجِ تِ آهار  ّای سالدر 

 .ًوایٌذ هی ًام ثثتّز هزکش آهَسش اتتذایی، تِ اهیذ هَفمیت فزسًذاًطاى الذام تِ  تیشَّضاىٍرٍدی  ّای لثَلیًیش تا تحمیك در راتطِ تا آهار 

ایي آسهَى در سزاسز کطَر یکساى  سؤاالت. ضَد هیدر اتتذای ّز دٍرُ آهَسضی آسهًَی هَسَم تِ آسهَى ٍرٍدی تزگشار  تیشَّضاىتزای ٍرٍد تِ هذارس 

 .گزدد هیدر ّز ضْز هٌظَر  تیشَّضاىآهَساى ًیش تا تَجِ تِ ظزفیت ٍ تؼذاد هزاکش  د. اًتخاب داًصضَ هیتَدُ ٍ سزاسزی تزگشار 

 .گزدد هیّوشهاى در سزاسز کطَر تزگشار  طَر تِدلیمِ  ۰7 سهاى ٍ در سؤال 07تا  در پایِ ضطن اتتذایی، تزای ٍرٍد تِ پایِ ّفتن، آسهَى ٍرٍدی

 کٌکَرّایکطَری اس جولِ  سؤاالتدر طزاحی  ای تاسٍُ  تزاًگیش چالص ّای ایذُداًص آهَساى ایي است کِ ّز سالِ تغییزات خاظ ٍ  ّای ًگزاًییکی اس 

ایي  سؤاالتضذى  ای کلیطِکِ در جْت کاّص یکٌَاختی ٍ خزٍج اس ضَد  هیٍرٍدی هذارس تیشَّضاى ٍ... دیذُ  ّای آسهَىػلوی،  الوپیادّایسزاسزی، 

ٍ آًاى را اس توزکش تز دیگز  ضَد هیّا  ى  فزاٍاى آضذُ، هَجة استزس  دردسزساسالثتِ گاّی تزای داٍطلثاى  کِ ؛گزدًذ هیاس طزف طزاحاى هٌظَر  ّا آسهَى

سایز رلثایطاى تِ  ، اهتیاسی هثثتداًٌذ هیًاآضٌا را  سؤاالتٍ رٍش هَاجِْ تا  را دارًذ اًذکی کِ تَاًایی کٌتزل استزس ی ػذُ. ٍلی دارد هیتاس  سؤاالت

 هطکالت داٍطلثاى رفغ ضَد. هزحلِ تِ هزحلِدارد تا  ّای هکزر الثتِ ایي اهز ًیاس تِ توزیي ٍ تزگشاری آسهَى کِ دارًذ؛

سهیٌِ پیطگام ، ًسثت تِ دیگز ضْزّا در ایي تز هٌسجن ّای تزًاهِتشرگ تا داضتي اهکاًات آهَسضی تیطتز ٍ  ضْزّایداًص آهَساى  هؼوَالًاس طزفی دیگز، 

 ّستٌذ.
 

 موسسه فرهنگی آموزشی ماخ:
در پی حل ایي هطکل  «اًتطارات گاهی تا فزساًگاى»تا ّوکاری  «هَسسِ فزٌّگی آهَسضی هاخ»در پی ایي تغییزات گستزدُ ٍ هطکالت پیص رٍی داٍطلثاى 

گزفت کِ  ساتمِ تیتزای تزلزاری ػذالت هیاى آًاى در هٌاطك هختلف، تصوین تِ فؼالیتی  درکل کطَر، تیشَّضاىساسی داٍطلثاى آسهَى ٍرٍدی  سطح ّنٍ 

 در اداهِ تا آى آضٌا خَاّیذ ضذ.
 

 های آزمایشی: آزمون
ی  ٍیژُ «سؤالتیم طراحان »دارای  ّزکذامکِ  ًوایٌذ هیآسهایطی در کطَر فؼالیت  ّای آسهَىٍ تزگشاری  رساًی خذهاتفزاٍاًی در سهیٌِ  هؤسسات

. لذا ایي طزاحاى ّستٌذ کِ تِ رًٍذ هطالؼِ داٍطلثاى جْت سٌجٌذ هی هؤسساتٍ جاهؼِ آهاری ایي  سؤاالت. داٍطلثاى ًیش خَد را ًسثت تِ سطح ّستٌذخَد 

 .تخطٌذ هی

ًَ ٍ  ّای ایذُطی خَد را تز اساس ایي آسهای ّای آسهَىٍ هٌاتغ داضتِ تاضٌذ ٍ  سؤاالتآضٌایی کاهلی تا رًٍذ تغییزات در  هؤسساتحال اگز طزاحاى ایي 

ػلوی  کاهالً. رًٍذی دٌّذ هیرا اس گوزاّی ٍ سزدرگوی ًجات  ّا آىهٌاتغ حمیمی آسهَى اصلی طزح کٌٌذ، جْت هطالؼِ ٍ پیطزفت داٍطلثاى را تصحیح ٍ 

 .لذرضاى گزاىداٍطلثاى ٍ ّذر رفتي سهاى  کاری اضافٍِ تِ دٍر اس 

کِ  ضًَذ هیی کطیذُ ّای آسهَىٍ تِ سَی هٌاتغ ٍ  گیزًذ هیآهَساى اس هسیز اصلی فاصلِ  آهارّای غلط، داًصتثلیغات، اطالػات ٍ  تأثیزگاّی تا  هتأسفاًِ

 (، چیش دیگزی تزایطاى ًذارد.تیشَّضاىٍرٍد تِ هذارس ) طالییجش گوزاّی ٍ ضزر ٍ اس دست دادى فزصتی 



 

 

ًیش تا هٌاتغ، تغییزات ٍ  ّا آىسیزا  ؛داٍطلثاى را در هسیز درست ّذایت کٌٌذ تَاًٌذ ًویکِ  اًذ هَاجِل حتی دیذُ ضذُ گاّی هؼلواى هذارس ًیش تا ایي هطک

 ًَ آضٌایی ًذارًذ. ّای ایذُ

ًیش ّستٌذ،  تیشَّضاى، ّوچٌیي طزاحاى آسهَى اصلی ٍرٍدی تاضٌذ هیػضَ کویتِ ػلوی سوپاد  غالثاًهَسسِ هاخ تا داضتي تیوی اس طزاحاى تزتز کطَر کِ 

تِ صَرت سزاسزی ٍ هتوزکش،  ّای اٍل تا سَم اتتذایی هزحلِ تزای پایِ ۳ّای چْارم تا ضطن ٍ  تزای پایِ هزحلِ ۸آسهایطی در  ّای آسهَىضزٍع تِ تزگشاری 

 کزدُ است.

چْارم، پٌجن  ّای پایِدرسی  ّای کتاب غ،هٌات ۰0تزای سال تحصیلی جاری ٍ آسهَى ٍرٍدی سال  در پی تصویوات گزفتِ ضذُ تَسط کویتِ هحتزم طزاحاى

هٌثغ هطالؼِ ٍ  ػٌَاى تِپایِ ضطن  ّای کتاباس آى جْت کِ در سال گذضتِ تٌْا  آیذ هیکِ خَد تغییزی هحسَس تِ حساب  اًذ اًتخاب ضذٍُ ضطن اتتذایی 

  پایِ پزداختِ است. ۳آسهایطی در ایي  ّای آسهَىتِ تزگشاری  هَسسِ هاخ جْت تذیي .ُ استهَرد تَجِ داٍطلثاى ٍ طزاحاى تَد سؤالطزح 

داضتِ کِ ضزحی  گیزی چطندر ایي سهیٌِ هَفمیت  هؤسساتٍ اٍلیي تجزتِ تزگشاری آسهَى، ًسثت تِ دیگز  تأسیسدر اٍلیي سال  5۳۰1هَسسِ هاخ در سال 

 :در اداهِ آهذُ است آىکَتاُ اس 

 (5۳۰1-۰1)در سال تحصیلی آسهایطی هاخ تا آسهَى اصلی ٍرٍدی تیشَّضاى  ّای آسهَىاس  سؤال 51هطاتْت  -

 (5۳۰1-۰۲)در سال تحصیلی آسهایطی هاخ تا آسهَى اصلی ٍرٍدی تیشَّضاى  ّای آسهَىاس  سؤال ۶۲هطاتْت  -

 در تصحیح ٍ صذٍر کارًاهِ. تا کوتزیي خطای هوکي ّا آسهَىتزگشاری هٌظن  -

 تاسُ در آسهَى اصلی. ّای ایذُات ٍ آضٌایی داٍطلثاى تا تغییز -

 اضتثاُ. هسیزّایتِ دٍر اس حاضیِ ٍ  آهَساى، داًص حفظ رًٍذ ػلوی هطالؼِ -

 آسهایطی هاخ. ّای آسهَىهزحلِ  ۸آهادگی داٍطلثاى تزای ضزکت در آسهَى اصلی پس اس تزگشاری  -

 .گیزًذ هیضذُ ٍ تْتزیي ًتیجِ را  حاضزخاطز ٍ تسلط تز هثاحث آسهَى در جلسِ آسهَى اصلی  داٍطلثاى تا آراهص -

 ًوایٌذ. هؤثزتزیتِ داٍطلثاى در ایي سهیٌِ کوک  تَاًٌذ هیاحتوالی آضٌا ضذُ ٍ  تزاًگیش چالص سؤاالتهؼلواى در سزاسز کطَر تا  -

داٍطلثاى ضَد  هییکی دیگز اس افتخارات ایي هَسسِ است کِ تاػث  ،تیشَّضاىآسهایطی  ّای آسهَى تزگشارکٌٌذُ هؤسساتجاهؼِ آهاری تاالتز اس دیگز  -

 هَجَد، دریافت ًوایٌذ. ّای آسهَىًسثت تِ دیگز  تزی دلیكرتثِ 

دست یافتي تِ ًتیجِ تْتز در  خَد تزای ّای تَاًاییٍ تمَیت  ریشی تزًاهِتِ  ّا پایِآهَساى ایي  ٍ تطَیك داًص پٌجن ،چْارم ّای پایِ تزگشاری آسهَى در -

 پایِ ضطن.

 تطزیحی. لالة در ٍ یکطَر ّواٌّگ صَرت تِ ٍ هزحلِ سِ در تٌْا ییاتتذا سَم ٍ دٍم اٍل، ّای پایِ تزگشاری آسهَى در -

 است پزٍرش ٍ آهَسش يیادیتٌ تحَل درًظام یفیتَص یاتیارسض یسٌجط یالگَ تز هٌطثك ییاتتذا اٍل ی دٍرُ در هاخ یّا آسهَى یحیتطز یسٌجط رٍش -

 . کٌذ یه یاری پزٍرش ٍ آهَسش يیادیتٌ تحَل سٌذ كیهصاد کزدى اجزا تْتز ّزچِ در را یآهَسض ّوکاراى ٍ زاىیهذ کِ

 هتٌاسة یاستؼذادّا ییضٌاسا ٍ تز كیدل لیتحل ی ارائِ تِ یفیتَص ی کارًاهِ ی ارائِ ًَع ،ییاتتذا ی دٍرُ هذارس در ضْاب طزح یطیآسها اتالع تِ تَجِ تا -

 .کٌذ یه کوک طزح يیا در آهَس داًص
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