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چکیذُ
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ضئیس ازاضُ آهَظش ٍ پژٍّص استبى یعز
2
زاًطدَی کبضضٌبسی ػلَم تطثیتی زاًطگبُ فطٌّگیبى یعز
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زاًطدَی کبضضٌبسی ػلَم تطثیتی زاًطگبُ فطٌّگیبى یعز

هحققبى تؼلین ٍ تطثیت زض ایطاى ثطای ضفغ هطکالت ًظبم آهَظضی زست ثِ تصویوی ثعضگ ظزُ اًس .ثب اًدبم ایي عرط ًظربم آهَظضری ایرطاى زض
سبل تحصیلی  29-29زچبض تغییطاتی ثعضگ ضس .پبیِ ضطن ثِ اثتسایی اضبفِ ضس ٍ زٍضُ ضاٌّوربیی ثرِ زٍضُ اٍل زثیطسرتبى ثرسل ضرس ٍ ًظربم
آهَظضی ثِ ًظبم  6 3 3تجسیل ضس .ضیطِ ایدبز تغییط ًظبم آهَظضی ضا ثبیس زض عط غیطکبضضٌبسربًِ زٍضُ پریص زاًطرگبّی خسرت ٍخرَ کرطز
هسئَالى ثب حصف ایي زٍضُ ػوالً یک سبل تحصیلی اضبفِ آٍضزُ ٍ ثِ زًجبل خبیی هی گطتٌس کِ آى یک سبل ضا زض آًدب خبیگعیي کٌٌس ،تصوین
آى ّب ایدبز پبیِ ضطن اثتسایی ثَز .ایي تغییطات هعیت ّب ٍ هؼبیجی زاضز .ایي عط ٍیژگی ّبی ضضس ػربعییَّ ،ضری ٍ فکرطی زاًرص آهرَظاى ضا
زضثطهی گیطز چطا کِ زض ضص سبل اٍل ایي ٍیژگی ّب ًعزیک ثِ ّن استّ .وچٌیي زٍضُ هتَسرغِ ًیرع ثرِ زٍ زٍضُ سرِ سربهِ اٍل هتَسرغِ ٍ
سِ سبهِ زٍم تقسین ضسُ کِ ثب تَخِ ثِ ضطایظ زٍضاى ثلَؽ ٍ ًَخَاًی ایي تقسین ثٌسیّب هٌبست است اهب زض آى سَ ضربیس اصرلیترطیي هطرکل
اخطای عط  ،کوجَز هؼلوبى زض زٍضُ اثتسایی استّ .وچٌیي ضتبةظزگی زض اخطای آى ثبػث ضس تب هطکالت زٍچٌساى ضَز.

کلیذ ٍاصًُ :ظبم آهَظضی ،آهَظش ٍ پطٍضش ،هسضسِ ،زاًص آهَظ
بیبى هسئلِ
ثب تغییط ًظبم آهَظضی  3-3-6هدوَػِ تحَالت سبذتبض هساضس تکویل هیضَز .سبذتبض ًظبم آهَظش زض حبهی اظ سبل تحصیلی آیٌسُ ثِ ،6
 3 ٍ 3تغییط هیکٌس ٍ کالس ضطن اثتسایی ثِ زٍضُ اثتسایی اضبفِ هیضَز ثطذی هؼتقسًس ایي تغییط سبذتبض ،ضیطِ زض ثیص اظ  04سبل قجل
زاضز ٍ ثِضٍظّبیی کِ زٍضُ  99سبهِ آهَظش ػوَهی ،ضص سبل اثتسایی ٍ ضص سبل هتَسغِ زاضت ،ثطهیگطزز ٍهی اظ سبل  9306ایي ًظبم
ثِ پٌح سبل اثتسایی ٍ سِ سبل ضاٌّوبیی ٍ چْبض سبل هتَسغِ تغییط ضکل زاز .اظ حسٍز سبل ً 04یع چْبضسبهِ زٍضُ هتَسغِ ثِ سِ سبل
کبّص ٍ یک سبل پیصزاًطگبّی ثِ آى اضبفِ ضس .اظ سبل تحصیلی ّ 29-29ن ضطن اثتسایی ثِ ًظبم آهَظش ثبظگطت ٍ ّوچٌیي زٍضُ
ضاٌّوبیی ثِ زثیطستبى هٌتقل یبفت ٍ زٍضُ زثیطستبى ثِ زٍ زٍضُ  3سبهِ اٍل ٍ زٍم تغییط یبفت تب هدوَػِ تحَالت سبذتبض هساضس تکویل ضَز.

هقذهِ
هبضیيّب ضا فقظ افطاز هحسٍزی هیتَاًٌس تؼویط کٌٌس .هترصصبى ذبصی صالحیت هساٍای ثیوبضاى ضا زاضًس .استّب ثٍِسیلِ هطثیبى
هؼسٍزی تطثیت هیضًَس .ایي ثِّیچٍخِ ثس ًیست ٍ ًیبظ ثِ ترصص ،تدطثِ ٍ ػالقِ زض ّط کبضی الظم است .آهَظشٍپطٍضش ًیع ثِ ذبعط
هَقؼیت حسبسی کِ زض پطٍضش کَزکبى ٍ ًَخَاًبى زاضز ثیص اظ ّط ًْبز زیگطی ثِ هترصص ًیبظهٌس است .زض ثسیبضی اظ کطَضّب هؼلوی
هْنتطیي ضغل ٍ حطفِ هحسَة هیضَز .حطفِای کِ حسبسیت ثسیبض ظیبزی ًیع زاضز .ثِتبظگی ٍظاضت آهَظشٍپطٍضش اثجبت کطزُ است تطثیت
کَزکبى اظ تؼویط هبضیيّب ،هساٍای ثیوبضاى ٍ تطثیت استّب ضاحتتط است .زض سیستن خسیس آهَظضی کِ هؼطٍف ثِ ضص .سِ .سِ» است زٍضاى
اثتسایی یکپبیِ اضتقب زازُ ضس ٍ زٍضُ ضاٌّوبیی ثِ زٍضُ اٍل زثیطستبى تجسیل ضس .زض ایي هقبهِ سؼی ذَاّس ضس کبستیّب ٍ هعیتّبی ایي عط
ضا ثطضسی کٌین.

ضزٍرت تحقیق

تغییط سبظًسُ زض ّط ًظبهی ًطبًِ پَیبیی آى ًظبم آهَظضی است ٍ ًظبمّبی ثستِ ّیچگبُ ًتَاًستِاًس ثِ هطحلِ ضکَفبیی ٍ ّسفّبی غبیی
ذَز زست یبثٌس ثٌبثطایي زض سبلّبی هتَاهی ،سجک ًظبم آهَظضی زچبض تغییطات ثسیبضی گطتِ استٍ .ظاضت آهَظشٍپطٍضش هسام ایي سجک ضا
تغییط هیزّس ٍ ثِ زًجبل ثْتطیي ًَع سجک هیثبضس ٍهی ثِ چِ هیعاى تَاًستِ است زض ایي ضاُ هَفق ضَز ٍ ثِ ّسف ذَز ثطسس؟ زض ایي هقبهِ
سؼی ثط ایي ضسُ است هعایب ٍ هؼبیت ایي ًَع ًظبم آهَظضی ( ) 6-3-3ضا هَضز ثطضسی قطاض زّین .اهیسٍاضین ایي هقبهِ ثتَاًس ثِ یبضی ًظبم
آهَظضی کطَض ثیبیس.

ّذف کلی
هب زض ایي هقبهِ هعایب ٍ هؼبیت ًظبم آهَظضی ( )6-3-3ضا هَضز ثطضسی قطاض زّین.
اّذاف جشئی
 -9آضٌبیی ثب هعایبی ًظبم آهَظضی ()6-3-3
 -9آضٌبیی ثب هؼبیت ًظبم آهَظضی ()6-3-3
 -3تیبٍت ایي ًَع ًظبم آهَظضی ثب زیگط سجکّبی ًظبم آهَظضی

فزضیبت پضٍّص
ً -9ظبم آهَظضی (ً )6-3-3سجت ثِ زیگط سجکّب هطکالت ثیطتطی زاضز.
 -9ثعضگتطیي ػیت ایي سجک ،ػسم ظطفیت هساضس ثطای ایدبز یک کالس خسیس ٍ ّنخَاضی زاًصآهَظ کالس ضطن ثبکالس اٍل است.
 -3ایي ًَع سجک ،ثبػث هطکالت فطاٍاًی زضظهیٌِ آهَظش زاًص آهَظاى گطزیسُ است.

سؤاالت پضٍّص
 -9تب چِ هیعاى ًظبم آهَظضی (ً )6-3-3سجت ثِ زیگط سجکّبی ًظبم آهَظضی هَفق ثَزُ است؟
 -9هعایبی ایي سجک ًظبم چِ چیعّبیی هیتَاًس ثبضس؟
 -3هؼبیت ًظبم آهَظضی ( )6-3-3چیست؟

هحذٍدیتّبی پضٍّص
 -1ػسم زستطسی کبهل ثِ هٌبثغ هؼتجط
 -2ػسم تدطثِ کبفی زضظهیٌِ ًَضتي یک هقبهِ ػلوی-پژٍّطی
ً -3ساضتي اهکبًبت الظم خْت پژٍّص گستطزُ

پیطیٌِ پضٍّص
(هیط حسیٌی ٍ پطیطخ )1392 ،زض چکیسُ هقبهِ ذَز ایٌگًَِ آٍضزُ اًس .زض خبهؼِّبی زاًص هحَض کًٌَیً ،یبظ افطاز ثطای ّوگبهی ثب تحَالت
سطیغ ،تسلظ فٌبٍضی زض توبم اهَض ،زستطسی ٍ استیبزُ اظ اعالػبت افعایص یبفتِ است .کست یبزگیطی هبزام اهؼوط کِ اظ چبهصّبی اصلی زض
تَاًوٌسسبظی افطاز زض زستطسی ثِ اعالػبت است ،هَضزتَخِ ًظبم آهَظضی زض کطَضّبی هرتلف قطاضگطفتِ است .یکی اظ ّسفّبی ػوسُ ایي
تغییطات ،آهَظش هْبضتّبی یبزگیطی هبزاماهؼوط ثِ فطاگیطاى است .یکی اظ ّسفّبی عط اضظضیبثی تحصیلی زض ایطاى ًیع ،ثِػٌَاى تحَهی زض
ًظبم آهَظضی اثتسایی« ،آهَذتي چگًَِ آهَذتي» ٍ تقَیت هْبضتّبی «یبزگیطی هبزاماهؼوط» زض زاًصآهَظاى است .هسئلِ اصلی پژٍّص،
آگبّی اظ ایي ٍاقؼیت است کِ آیب عط تَاًوٌسی تحقق ّسف ًظبم آهَظضی یؼٌی پطٍضش هْبضتّبی یبزگیطی هبزاماهؼوط ضا زاضز ٍ آیب ثطای
کتبثربًِ هسضسِ کِ ظیطسبذت الظم ثطای چٌیي آهَظضی ضا فطاّن هیکٌس ،خبیگبّی زض عط زض ًظط گطفتِضسُ است؟ ایي پژٍّص ثب ضٍش
پیوبیطی اًدبم ضس .ثطای گطزآٍضی اعالػبت اظ ًظطسٌدی ٍ تحلیل هحتَای هتَى ٍ اسٌبز هطتجظ ثب عط ٍ ٍاقؼیت ًوبیی استیبزُ گطزیس.
اثعاضّبی گطزآٍضی اعالػبت ،پطسطٌبهِ ٍ سیبِّ ٍاضسی هیثبضٌس .خبهؼِ هَضزپژٍّص ضا  81هؼلن ،هسیطاى  29هسضسِ هدطی عط زض ذطاسبى
ضضَی ٍ کتبثربًِّبی ایي هساضس تطکیل هیزّس .یبفتِّبی پژٍّص ًطبى زاز گطچِ زض عط خبیگبُ ذبصی ثطای کتبثربًِ زض ًظط گطفتِ ًطسُ
استٍ ،هی اظ زیسگبُ هسیطاى ٍ هؼلوبىٍ ،خَز کتبثربًِ ٍ استیبزُ اظ هٌبثغ غیطزضسی ثطای پیطجطز آهَظش ضطٍضی استّ .وچٌیيً ،تبیح هقبیسِ
ٍضؼیت کتبثربًِّبی هساضس ثب استبًساضزّبی خْبًی ًطبى زاز ایي کتبثربًِّب ثِ زهیل ًساضتي ضطایظ الظم ًویتَاًٌس ثِ تحقق ّسفّبی عط
زض ًظبم آهَظضی کوک کٌٌس .تیبٍت ظیبز هیبى ًگطش ٍ ػولکطز هسیطاى ٍ هؼلوبى هطرص هیکٌس کِ آىّب ضٌبذت الظم زض هَضز ّسفّبی
عط ٍ چگًَگی اخطای آى ضا ًساضًس .ثٌبثطایي ،هیتَاى ًتیدِ گطفت کِ عط تَاًوٌسی الظم ثطای پطٍضش هْبضتّبی یبزگیطی هبزاماهؼوط زض
زاًصآهَظاى ضا ًساضز .یبفتِّب ٍ پیطٌْبزّبی ایي پژٍّص ،ضٌّوَزّبیی ضا ثطای تدسیسًظط ،تصوینگیطی ٍ ثطًبهِضیعی ثطای اخطای هَفق عط
زض اذتیبض ثطًبهِضیعاى ٍ تصوینگیطاى قطاض هیزّس.

ادبیبت پضٍّص
آهَظشٍپطٍضش
تبکٌَى تؼطیف ٍاحس یب خبهغ ٍ هبًؼی اظ «آهَظشٍپطٍضش» ثِ زست ًیبهسُ است ٍ اّل ًظطّ ،ط یک ثط پبیِ تیکطات ٍ تدطثیبت ذَز ،تؼطییی اظ
آى اضائِ زازُاًس .زضثبضُ هیَْم «آهَظشٍپطٍضش» ثبیس زض ًظط زاضت کِ «آهَظشٍپطٍضش» هٌحصط ثِ افطاز ،ظهبى ،هکبى ،یب ػول ذبصی ًیست
یؼٌی ثِعَض هطرص «آهَظشٍپطٍضش» هٌحصط ثِ هسضسِ ،کَزکبى ،یب آهَظش زضٍس ذبصی ًیست ،ثلکِ «آهَظشٍپطٍضش» ثطای ّوِ ٍ زض
ّطظهبًی (ظ گَْاضُ تب گَض) ٍ ّط هکبًی است.
آهَظشٍپطٍضش ػجبضت است اظ «فطآیٌس ّسایت ٍ خْتزّی ػوسی تدبضة اًسبًی» (آضیبًپَض)1381 ،

ًظبم آهَظضی

یک هدوَػِ پیچیسُ ٍ ثِ ّن ٍاثستِای است کِ زض آى اخعاء هتطکلِ ٍ ظیط ًظبمّب ثِگًَِای سبظهبىیبفتِاًس تب زض اثط تؼبهل هساٍم ّسفّبی
اظ پیص تؼییيضسُ ضا تحقق ثرطٌس.

تبضیرچِای اظ ًظبم آهَظضی زض ایطاى
هغبهؼِ اسٌبز ٍ هساضک هطثَط ثِ تبضید آهَظشٍپطٍضش حبکی اظ آى است کِ ًظبم آهَظضی کطَض ثبضّب زسترَش تغییط ٍ تحَل ضسُ است.
گبّی سبذتبض آى تغییط کطزُ ٍ ثؼس اظ چٌس سبل زٍثبضُ ثِ ّوبى سبذتبض قجلی ثبظگطتِ است.
ًظبم آهَظشٍپطٍضش ًَیي ایطاى اظ کَزکستبىّب ،زثستبىّب ،هساضس ضاٌّوبیی ،زثیطستبىّب ،زاًطگبُّب ٍ هؤسسبت آهَظش ػبهی
تطکیلضسُ استً .رستیي ثبض زض  9آثبى هبُ .ُ 1290ش هدلس ضَضای هلی ،قبًَى تؼلیوبت اخجبضی ضا ثِ تصَیت ضسبًس ٍ زض سبل .ُ 1294ش
ًظبضت زٍهت زض اهط آهَظشٍپطٍضش ثِصَضت یک اصل هتون زض قبًَى اسبسی ٍاضز ضس ٍ اظ ایي تبضید ثِ ثؼس ًظبم تؼلین ٍ تطثیت زض ایطاى ضکل
هٌظن ٍ هتوطکعی ثِ ذَز گطفت ٍ ًظبضت زٍهت ثط هطاکع آهَظضی خٌجِ قبًًَی یبفتً .ظبم آهَظضی کطَض زض آى ظهبى ضبهل کَزکستبى،
زثستبى ،زثیطستبى ،هؤسسبت ػبهی ٍ زاًطگبُ ثَز .الظم ثِ شکط است ًظبم آهَظش ضسوی ایطاى زضٍاقغ پس اظ اًقالة هططٍعِ ٍ پس اظ ٍضغ
قبًَى اسبسی ثِ ٍخَز آهسُ است ٍ تب قجل اظ آى تؼلین ٍ تطثیت زض هکتتذبًِّب سٌتی اضائِ هیضس.
هطٍضی ثط تبضیرچِ تغییطات ًظبم آهَظضی ًطبى هیزّس کِ ًظبم آهَظضی ایطاى عی  100سبل حسٍز  11ثبض تغییط کطزُ است کِ زض
صیحبت ثؼس آهسُ است .ضبیبى شکط است کِ تغییطات هصَة زض سبل  67کِ اخطای ًظبم تطهی ٍاحس ٍ استقطاض زٍضُ پیصزاًطگبّی ثَز
سطاًدبم زض سبل  70-71زُ زضصس زاًص آهَظاى هتَسغِ ضا تحت پَضص قطاضزاز.

زالیل تغییط ًظبم آهَظش زض سبل 67
زالیل هتؼسزی زض آى زٍضاى ثبػث ضس کِ ًظبم آهَظضی تغییط کٌس ٍ زٍضُ پیصزاًطگبّی ایدبز ضَز هْنتطیي زالیل آى ػجبضت است اظ:
عی زِّ  70تؼساز زاًص آهَظاى هتَسغِ اظ حسٍز  1/9هیلیَى ًیط ثِ  5هیلیَى ًیط ٍ ضوبض زاًصآهَذتگبى هتَسغِ اظ سبالًِ حسٍز 280
ّعاض ًیط ثِ ّ 700عاض زاًصآهَذتِ زیپلوِ افعایص یبفت .زض ایي هیبى ثیص اظ  80زضصس زاًصآهَذتگبى زیپلوِ اظ ٍضٍز ثِ زاًطگبُ
ثبظهیهبًسًس ٍ ثًِبچبض ثِ ثبظاض ضٍی هیآٍضزًس ثسٍى ایٌکِ هْبضت الظم ضا کست کطزُ ثبضٌس .زض ایي سبلّب تٌْب  8/4زضصس زاًص آهَظاى
هتَسغِ خصة ضضتِّبی فٌی ٍ حطفِای هیضًَس ٍ ّوِ ایي ػَاهل ثبػث ضس کِ زٍضُ پیصزاًطگبّی ایدبز ضَز ٍ افطاز ػالقِهٌس ثِ ٍضٍز ثِ
زاًطگبُ اظ زیگط زاًص آهَظاى خسا ضًَسّ .وچٌیي ثطًبهِّبی آهَظضی ضضتِّبی ًظطی ًیبظ زاًطگبُّب ضا ثطعطف ًویکطز ٍ زاًص آهَظاى قجل اظ
ٍضٍز ثِ زاًطگبُ ثبیس زضٍسی ضا ثِػٌَاى پیصًیبظ هیگصضاًسًس.
تغییطات اًدبم ضسُ زض ًظبم آهَظضی زض سبل 70 - 71

 -1حضَض ًیبفتي هدسز زاًص آهَظاى هطزٍزی زض زضسّبی پصیطفتِضسُ ٍ آظهَى زضسّبی هصکَض:

ثطای ایي هٌظَض ضٍش اهتحبًبت تطهی کِ هطبثِ ًظبم آهَظضی زاًطگبُّبست عطاحی ضس ٍ اظ ایي ظهبى ًظبم تطهی ٍاحس هستقط ضس کِ
زضٍاقغ ضاُحلی ثطای کبّص افت تحصیلی ٍ تطک تحصیل ثَز.
 -2تغییط سبذتبض ًظبم آهَظضی هتَسغِ ٍ عطاحی ضبذِ کبضزاًص
 -3کبّص عَل زٍضُ آهَظش هتَسغِ اظ  4سبل ثِ  3سبل ٍ ایدبز زٍضُ پیصزاًطگبّی:
زض ایي ضٍش زاًص آهَظاى هتَسغِ زض ضضتِّبی ًظطی پس اظ پطت سط گصاضتي  3سبل تحصیل هَفق ثِ اذص زیپلن هیضسًس ٍ زاًص
آهَظاى ضضتِّبی فٌی ٍ حطفِای ٍ کبضزاًص ًیع ثب اذص گَاّیٌبهِ هستقین ٍاضز ثبظاض کبض هیضسًس اهب زاًص آهَظاى ػالقِهٌس ثِ ٍضٍز ثِ
زاًطگبُ پس اظ گصضاًسى زٍضُ پیصزاًطگبّی هدَظ ٍضٍز ثِ زاًطگبُ ضا زضیبفت هیکطزًس .زاًص آهَظاى زض ایي ضٍش کِ ٌَّظ ّن ازاهِ زاضز
ثبیس حسٍز تؼسازی ٍاحس زضسی ضا ثگصضاًٌس.
 -4اضائِ زضسّب ثِ ضکل ٍاحسّبی زضسی زض ّط تطم ضجیِ ًظبم آهَظش ػبهی زض ایي ضٍش زاًص آهَظاى هلعم ثِ گصضاًسى ٍاحسّبی زضسی
ثَزًس کِ ّطسبل  2تطم تحصیلی ضا ضبهل هیضس.

خسٍل تغییطات ًظبم آهَظضی عی  100سبل
سبل  ۱۹۲۱ایدبز زٍضُ  3سبهِ هتَسغِ (زٍضُ اثتسایی  6سبهِ ثَزُ است)
طی سبلّبی  21۲۹-۲۹تغییط زٍضُ  3سبهِ آهَظش هتَسغِ ثِ  6سبل ٍ ّوچٌیي ایدبز زٍضُ تؼلیوبت ػوَهی  12سبهِ
سبل  ۱۹۱۱تقسین زٍضُ  6سبهِ آهَظش هتَسغِ ثِ زٍضُ اٍل ٍ زٍم ثط پبیِ زستَضاهؼول هصَة ضَضای ػبهی هؼبضف ٍ تقسین زٍضُ زٍم ثِ 2
ضضتِ ازثی ٍ ػلوی (استقطاض ًظبم )6-3-3
طی سبلّبی  ۱۹۹۱ - ۹۳تقسین زٍضُ زٍم هتَسغِ ثِ ضضتِ ازثی ،ضیبضی ،عجیؼی ،ذبًِزاضی ،کطبٍضظی ،فٌی ثط پبیِ هصَثِ ضَضای ػبهی
فطٌّگ
سبل  ۱۹۹۵افعٍزى  2ضضتِ فٌی ٍ حطفِای ٍ ٌّطستبى ثِ زٍضُ زٍم هتَسغِ
طی سبلّبی 21۱۳ - ۱۴

تغییط ًظبم آهَظضی کطَض ثِ سیستن ( 5-3-4اثتسایی  5سبل ضاٌّوبیی  3سبل ٍ هتَسغِ  4سبل ٍ ایدبز

زٍضُ ضاٌّوبیی)
سبل  ۱۹۳۱تغییط عط ًظبم آهَظضی ٍ زٍضُ آهَظش هتَسغِ ثِ  3سبل ٍ تؼییي سبل چْبضم زثیطستبى ثِػٌَاى زٍضُ یکسبهِ آهَظش تکویلی،
ثِهٌظَض آهبزگی ثطای تحصیالت زاًطگبّی ٍ استوطاض ًظبم 5-3-3-1
سبل  ۱۹۳۹تقسین آهَظش هتَسغِ ثِ  3ضبذِ آهَظش هتَسغِ  4سبهِ ًظطی ،خبهغ ٍ فٌی ٍ حطفِای
سبل  ۱۹۳۱تقسین آهَظش هتَسغِ ثِ  2ضبذِ هتَسغِ ػوَهی ثب  2ظیطضبذِ ٍ هتَسغِ فٌی کِ هست تحصیل  3سبل ثَز.

سبل  ۱۹۳۳ثبظگطت ثِ زٍضُ  4سبهِ آهَظش هتَسغِ ٍ حصف یک سبل آهبزگی تحصیالت زاًطگبّی
سبل  2131تصَیت عط تغییط ًظبم آهَظضی کِ ایي عط زض هطحلِ ٍ ظطف هست  7سبل ثِ اخطا زضآهس .اخطای ًظبم تطهی ٍاحسی ٍ استقطاض
زٍضُ پیصزاًطگبّی استوطاض هدسز ًظبم 5-3-3-1
سبل  2113تجسیل ًظبم تطهی ٍاحسی ثِ سبهی ٍاحسی
سبل  2132تجسیل ًظبم آهَظضی اظ  5-3-3-1ثِ 6-3-3

ٍیژگی ّبی ًظبم آهَظضی خسیس
ًظبم آهَظضی خسیس ٍیژگیّبی ضضس ػبعییَّ ،ضی ٍ فکطی زاًص آهَظاى ضا زضثطهی گیطز چطا کِ زض ضص سبل اٍل ایي ٍیژگیّب ًعزیک
ثِ ّن است ،زضحبهیکِ اقتضبئبت ایي ذصَصیتّب زض ضص سبل زٍم ًظبم آهَظضی هتیبٍت است ٍ زض ایي ًظبم زاًص آهَظاى زض یک گطٍُ
زستِثٌسیضسُاًس .هغبثق ثطضسیّبی کبضضٌبسی صَضت گطفتِ زض سٌس هلی آهَظش ٍ پطٍضش ٍ ّوچٌیي اظ ثؼس ضٍاًطٌبسی حضَض زاًص
آهَظاى  7تب  13سبهِ زض کٌبض یکسیگط ثسیبض هٌبست استّ .وچٌیي زٍضُ هتَسغِ ًیع ثِ زٍ زٍضُ سِسبهِ اٍل هتَسغِ ٍ سِسبهِ زٍم تقسین
ضسُ کِ ثب تَخِ ثِ ضطایظ زٍضاى ثلَؽ ٍ ًَخَاًی ایي تقسینثٌسیّب هٌبست است .اهجتِ ایي ًظبم ًیع هوکي است کبستیّبیی زاضتِ ثبضس چطا
کِ ّیچ عطحی ٍخَز ًساضز کِ ثِصطاحت ثگَیین ّیچ ػیت ٍ ًقصی ًساضتِ ٍ یب زض اخطا ثب هطکل هَاخِ ًویضَز ٍ هوکي است زض حیي
اخطای ایي عط ثب هطکل کوجَز فضب ٍ یب ًیطٍی اًسبًی هَاخِ ضَین .زض حبل حبضط زض اخطای ثطًبهِ  5-3-3زض ثطذی هٌبعق هساضس ضویوِ
زاضین کِ ًطبى هیزّس ثطذی هطکالت ّوچٌبى ٍخَز زاضز اهب هغبهؼبت اًدبمضسُ ثطای اخطای ًظبم  6-3-3یک اعویٌبى ذبعطی ضا ثِ ّوطاُ
زاضز.

هعایبی ًظبم آهَظضی ()6-3-3
هْنتطیي ّسف اظ ایدبز سبذتبض آهَظش خسیس ضا آهبزُ کطزى زاًصآهَظاى ثطای کست آزاة ٍ هْبضتّبی ظًسگی اختوبػی است .اظ آًدب کِ
زٍضُ اثتسایی ضا زٍضُ آهَظش ػوَهی ٍ ثسیبض تأثیطگصاض ثطای زاًصآهَظاى هیزاًین ،ثٌبثطایي اگط یک سبل ثِ ایي زٍضُ اضبفِ ضَز ،زاًصآهَظاى
تَاًبیی ثیطتطی ثطای حضَض زض اختوبع ٍ فؼبهیتّبی هطبضکتی پیسا هیکٌٌس.

زض سبذتبض آهَظضی خسیس سؼی ضسُ حبفظِ هحَضی زض

زاًصآهَظاى ثِ تیکط فلسیی تغییط یبثس ،ضوي ایٌکِ هحتَای کتت زضسی زض سبذتبض خسیس ثِ ضکلی عطاحی ضسُ است کِ زض شّي زاًصآهَظ
ایدبز هسئلِ کطزُ ٍ اٍ ضا ثِ زًجبل ضاُحل ثکطبًس .ثب تصَیط قبًَى حصف کٌکَض ٍ اهکبى ضطکت ّوِ فبضؽاهتحصیالى زض زاًطگبُ فلسیِ ایدبز
زٍضُ پیصزاًطگبّی اظ ثیي ضفتِ است ٍ آهَظشٍپطٍضش ثب اًتربة سبذتبض خسیس ثِخبی ایي زٍضُ ثط آهَظش ػوَهی تأکیس ثیطتطی هیکٌس.
سبذتبض  6-3-3فطصت ثیطتطی ضا ثطای اًغجبق ظثبًی ٍ ضفغ هطکالت یبزگیطی کَزکبى زض هٌبعق زٍظثبًِ فطاّن هیکٌس ٍ فبصلِ هیبى کَزکبى
هتؼلق ثِ هٌبعق غیطفبضسیظثبى ٍ کَزکبى فبضسی ظثبى ضا کبّص هیزّس.
افعایص عَل زٍضُ اثتسایی اهکبى ثْطُثطزاضی ثْیٌِ اظ هٌبثغ ضا فطاّن ذَاّس کطز ٍ ثبکن ضسى فبصلِ آهَظضی ثیي زٍضُ اثتسایی ٍ ضاٌّوبیی
پیصثیٌی هیضَز کِ هیعاى هطزٍزی زض پبیِ اٍل ضاٌّوبیی کبّص یبثس.

 -1گصضاًسى ّط سِ سبل ثب یک هؼلن
یکی اظ ثطًبهِّبی آهَظشٍپطٍضش زض ظهبى اخطای ًظبم خسیس استیبزُ اظ یک هؼلن ثبثت ثطای ّط سِ سبل است ثِ ایي ًحَ کِ
آهَظش زض سِ سبل اٍل اثتسایی ثب یک هؼلن ٍ سِ سبل زٍم اثتسایی ًیع تَسظ یک هؼلن اًدبم ضَز چطا کِ زاًصآهَظاى هقغغ
اثتسایی ثِ هحبػ ضطایظ سٌی ٍ ٍاثستگیّبی ػبعیی ثِ هؼلوبى ذَز اگط ثب تغییط هؼلن زض ّط پبیِ هَاخِ ًطًَس تأثیط ذَثی زض
فطآیٌس یبزگیطی آىّب ذَاّس زاضت.
ثِ گیتِ هؼبٍى آهَظش هتَسغِ ٍظیط آهَظشٍپطٍضش (ایسٌب ،)1391/11/17 ،پس اظ استقطاض سبذتبض ّ ٍ 6-3-3وچٌیي ایدبز
ظیطسبذتّبی الظم ثِ سوتی حطکت ذَاّین کطز کِ ثرطی اظ هساضس اثتسایی سِ سبل اٍل ٍ ثرص زیگط ًیع سِ سبل زٍ اثتسایی ضا
تحت پَضص قطاض زٌّس .زٍضاى اثتسایی ًقطی اسبسی ٍ کلیسی زض ضکلگیطی ضرصیت ٍ ضٍاثظ اختوبػی زاًصآهَظاى زاضز هصا
اٍهَیت ٍ حسبسیت ٍ ضٍیکطز آهَظشٍپطٍضش ثب زٍضُ اثتسایی است اظ ایي ضٍ تغییط کتت ٍ هحتَای آهَظضی ّوسَ ثب ثطًبهِ زضس
هلی ٍ زض ضاستبی افعایص کیییت آهَظش زض ایي زٍضُ تسٍیي ضسُ است .زض اخطای ًظبم خسیس آهَظضی تالش ضسُ تب حَظُّبی
ظیستی ،اختوبػی ،اذالقی ،پژٍّطی ،زاًص ،فٌبٍضی ٍ زیٌی ٍ هْبضتی هَضزتَخِ ٍیژُ قطاض گیطز.
ًظبم خسیس ثِصَضت تسضیدی اخطا هیضَز هصا پس اظ استقطاض ضطن اثتسایی ٍ زٍضُّبی خسیس ایي ًظبم ،زٍضُ پیصزاًطگبّی
ثطای ّویطِ حصف ٍ زیپلن آهَظشٍپطٍضش ٍ زٍضُّبی تحصیلی تؼلین ٍ تطثیت  12سبهِ ذَاّس ضس.

 -2ضفغ هطکل افت تحصیلی زض پبیِ ضطن اثتسایی
حویسضضب حبخیثبثبیی (پبیگبُ اعالعضسبًی زٍهت )1391/11/28 ،زض گطزّوبیی ضٍسبی ازاضات سٌدص ٍ هسئَالى سیستنّبی
هکبًیعُ استبىّبی کطَض ،سٌس تحَل ثٌیبزیي آهَظشٍپطٍضش ضا ثِ هٌعهِ ًقطِ ضاُ زاًست ٍ افعٍزّ :وِ ثطًبهِّب ٍ عط ّبی
آهَظشٍپطٍضش ثط اسبس ایي سٌس صَضت هیگیطز ٍ اظ یک پطتَاًِ کبضضٌبسی ضسُ ثطذَضزاض است.
ٍی ثبثیبى ایٌکِ  67زضصس کطَضّبی زًیب زض ًظبم آهَظضی ذَز زٍضُ اثتسایی ضا ضصسبهِ ثطگعاض هیکٌٌس ،تصطیح کطز زض سٌس
تحَل آهَظشٍپطٍضش  131ضاّکبض ٍخَز زاضز کِ ّوِ آىّب ثبیس اخطایی ضَز.
حبخی ثبثبیی ثب عط ایي سؤال کِ چطا ّوِ زاًصآهَظاى کطَض ثبیس زض پبیِ اٍل زثیطستبى ّوِ زضٍس ترصصی اظخولِ ضیبضی،
فیعیک ،ضیوی ،ػطثی ٍ ػلَم ظیستی ضا ثرَاًٌس ٍ زض پبیِ زٍم زثیطستبى ٍاضز ضضتِ ترصصی هَضزػالقِ ذَز ضًَس ،ذبعط ًطبى کطز:
ثط اسبس سٌس تحَل ثٌیبزیي ،کتبةّب ٍ ضٍشّبی تسضیس ثبیس تغییط کٌس ٍ ّسایت تحصیلی زاًصآهَظاى زض پبیِ سَم ضاٌّوبیی
صَضت گیطز.
ٍی خبیگبُ آهَظشٍپطٍضش زض ًظبم تؼلین ٍ تطثیت ضا ضفیغ تَصیف کطز ٍ افعٍز :کتبةّبی زضسی ثبیس زض پٌح حَظُ ػلن ،ػول،
اذالق ،زیي ٍ تیکط تؼطیف ضَز.
ٍظیط ٍقت آهَظشٍپطٍضش ثب اػالم ایٌکِ ضٍشّبی تسضیس گصضتِ پبسرگَی ًیبظّبی آهَظضی کطَض ًیست ،یبزآٍض ضس:
َّضوٌسسبظی هساضس یکی اظ ضاّکبضّبی تغییط ضٍشّبی تسضیس گصضتِ است تب زاًصآهَظاى اظ عطیق فٌبٍضیّبی ًَیي ثِ
فطاگیطی آهَظشّبی الظم ثپطزاظًس .ثب تصَیط قبًَى حصف کٌکَض ٍ اهکبى ضطکت ّوِ فبضؽاهتحصیالى زض زاًطگبُ فلسیِ ایدبز زٍضُ
پیصزاًطگبّی اظ ثیي ضفتِ است ٍ آهَظشٍپطٍضش ثب اًتربة سبذتبض خسیس ثِخبی ایي زٍضُ ثط آهَظش ػوَهی تأکیس ثیطتطی
هیکٌس.
 -3تکویل ٍ ػولی ضسى هْبضتّبی ظًسگی زض پبیِ ضطن اثتسایی ثب تَخِ ثِ زض ًظط گطفتي هبزُ زضسی هْبضتّبی ظًسگی زض آى پبیِ.

 -4زض حبل حبضط ًیطٍّبی آهَظضی هدطة خصة زٍضُی پیصزاًطگبّی هیضًَس کِ ثب اخطای ایي عط اهکبى تَظیغ هتؼبزل ًیطٍّب
فطاّن هیضَز.
 -5ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ثچِّب زض ایي سي ٌَّظ آهبزگی هَاخِ ضسى ثب گطٍّی اظ هؼلویي ضا ًساضًس (ثطای ّط زضس یک هؼلن) ایي اهط ثبػث
ثیطتطیي افت تحصیلی هیضس کِ پبیِ ضطن هیتَاًس ایي اهط ضا یک سبل ثِ تأذیط اًساظز ٍ زاًص آهَظاى آهبزگی ثیطتطی پیسا کٌٌس.

هؼبیب ًظبم آهَسضی ()6-3-3
ثب اخطای سیستن  6-3-3زض ًظبم آهَظضی هوکي است زاًص آهَظاى کَچکتط اظ سَی زاًص آهَظاى ثعضگتط هَضز ذطًَت ثسًی ٍاقغ
ضًَس .زض هَضز آسیتّبی ضٍاىضٌبذتی اخطای سیستن  6-3-3زض هساضس ًیع هیتَاى گیت :ثب اخطای ایي سیستن ،کَزکبى زض هقغغ
پیصزثستبًی اٍل ٍ زٍم اثتسایی ثب زاًص آهَظاى اٍل ضاٌّوبیی زض یک هسضسِ تحصیل هیکٌٌس زض ایي ضطایظ هوکي است زاًص آهَظاى
کَچکتط زض تؼبهل ثب ثعضگتطّب ثب ثطذی هسبئل ثسیبض ظٍزتط اظ آًچِ کِ الظم است ،آضٌب هیضًَسّ .ناکٌَى هساضس ثب زاًص آهَظاى کالس
پٌدن ًیع ایي هطکل ضا زاضًس ،چطا کِ ثطذی هسبئل زض ثیي آىّب هغط هیضَز ٍ آىّب زض تؼبهل ثب زاًص آهَظاى کَچکتط ایي هَضَػبت ضا
هغط هیکٌٌسّ .ط فطز یک زٍضُ گصاض ضضس زاضز کِ سٌیي  12تب  15سبهگی است زض ایي زٍضُ فطز ثِ ثلَؽ هیضسس ٍ اضتجبط خسی اٍ ثب زًیبی
ذبضج ضطٍع هیضَز ،زض ایي زٍضُ اضتجبط ثب ضجکِّبی هدبظی ٍ تأثیط گطٍُ ّوسبالى ذیلی ظیبز هیضَز ٍ ضٍاثظ ثب خٌس هتیبٍت اظ اّویت
ثیطتطی ثطذَضزاض است.
هسئَالى آهَظشٍپطٍضش هیگَیٌس کِ ایي ًظبم ًتیدِ هغبهؼبت تغجیقی ٍ هقبیسِ ًظبم آهَظضی کطَض هب ٍ  123کطَض زًیب استً ،گبّی
ثِ تبضید آهَظشٍپطٍضش ایطاى ًطبى هیزّس کِ سیستن  3-3-6تب سبل  1345ضوسی زض آهَظشٍپطٍضش ایطاى ثطقطاض ثَزُ ٍ ًظبهی صس
زضصس ثَهی است .تغییط سبذتبض کًٌَی ّن ًَػی ثبظگطت ثِ سبذتبض قسیوی آهَظشٍپطٍضش هحسَة هیضَز.
ضبیس اصلیتطیي هطکل اخطای عط ً ،یبظ ثِ خبثِخبیی احتوبهی هؼلوبى اظ زٍضُ ضاٌّوبیی ثِ زٍضُ اثتسایی است .کبضی کِ زض ًگبُ اٍل سبزُ
ثِ ًظط هیضسس .زض اٍهیي سبل اخطای عط  ،هساضس ضاٌّوبیی ثب زٍسَم ظطفیت ٍاقؼی ذَز کبض هیکٌٌس ٍ یکسَم هؼلوبى ٍ کبزض ازاضی هساضس
ضاٌّوبیی یؼٌی حسٍز ّ 75عاض ًیط زض هیست افطاز هبظاز ثط ًیبظ قطاض هیگیطًس.
عط اًتقبل هؼلوبى ضاٌّوبیی ثِ اثتسایی هٌتیی است ظیطا ثِ زهیل هعیت کبض زض زٍضُ ضاٌّوبیی حتی یک زضصس زثیطاى ضاٌّوبیی زاٍعلجبًِ
حبضط ثِ تغییط هقغغ ٍ اًتقبل ثِ زٍضُ اثتسایی ًیستٌس ٍ اظ عطفی ًویتَاى ثِصَضت اخجبضی آىّب ضا هٌتقل کطز ٍ ثِ زٍضُ اثتسایی فطستبز.
هؼلوبى هبظاز ذَاًُبذَاُ زض زٍضُ ضاٌّوبیی هیهبًٌس .پیصثیٌی هیضَز ػسُای اظ آىّب زض پستّبی کناّویت سبظهبًسّی ضًَس ،اهب اکثط آىّب
ثبیس ػٌَاى هؼلن ضظضٍ ٍ هؼلن هبظاز ضا اظ آى ذَز کٌٌس .ایي هطکل تب  3سبل ازاهِ زاضز ظیطا زض زٍ سبل ثؼسی ثِ تطتیت هساضس ضاٌّوبیی کالس
زٍم ٍ سَم ًرَاٌّس زاضت.
 -1ػسم تَاًبیی آهَظگبضاى ٍ زثیطاى ثطای آهَظش تؼساز هتٌَع کتبةّبی زضسی ثب هیبّین هتٌَع زضصَضتیکِ ثب یک کالس ٍ یک هؼلن تسضیس
ضَز.
 -2تیبٍت ظیبز سٌی زاًص آهَظاى اثتسایی هرصَصبً زض هٌبعق ضٍستبیی ٍ ػطبیطی کِ هؼوَالً زاًص آهَظاى زض کالسّبی چٌسپبیِ ٍ هرتلظ
(پسط ٍ زذتط) ّستٌس هطکل ثیطتط ًوبیبى هیضَز.
 -3سطهبیِگصاضی ًظبم آهَظشٍپطٍضش ثط ضٍی ضکل سبذتبض زٍضُّب هیتَاًس هبًؼی ثط سط ضاُ تغییط هحتَا ثبضس.

ّ -4وطاّی هؼلوبى ثب زاًص آهَظاى اظ پبیِ اٍل تب سَم اثتسایی زض ػول گبّی ثبػث ثطٍظ هطکالتی ثطای زاًص آهَظاى ٍ هؼلوبى ذَاّس کطز.
 -5ثسٍى ًظطذَاّی قجلی ٍ ثطًبهِضیعی قجلی هیثبضس.
 -6اخطا ًکطزى عط ثِصَضت آظهبیطی زض هٌغقِای هحسٍز.
 -7ضتبةظزگی ثیصاظحس اخطای آى
ًتیجِگیزی
ضیطِ ایدبز تغییط ًظبم آهَظضی ضا ثبیس زض عط غیط کبضضٌبسبًِ زٍضُ پیصزاًطگبّی خستٍخَ کطز ثِایيتطتیت کِ هسئَالى ثب حصف ایي
زٍضُ ػوالً یک سبل تحصیلی اضبفِ آٍضزُاًس ٍ ثِ زًجبل خبیی هیگطزًس کِ آى یک سبل ضا زض آًدب خبیگعیي کٌٌس ،غبفل اظ ایٌکِ ثب ایدبز پبیِ
ضطن اثتسایی ایي کبض ػولی ًرَاّس ثَز ظیطا یک عط ضٍثٌبیی است ،هصا پیطٌْبز هیضَز ایي یک سبل اضبفِ ضا کِ ضٍی زست هسئَالى
آهَظشٍپطٍضش هبًسُ ثِ اٍل زٍضُ اثتسایی اضبفِ کٌٌس .ثِایيتطتیت کِ یک سبل زٍضُ پیصزاًطگبّی ثِ زٍضُ پیصزثستبًی اضبفِ ضَز کِ زض
ػول ّن زٍضُ اثتسایی ثِ  6سبل افعایص پیسا کٌس ٍ ّن ذَاستِ هسئَالًی کِ  6-3-3است ػولی ضَز .تأهیي هؼلن ٍ فضبی آهَظضی ثطای
پیصزثستبًی هسلوبً ثسیبض سْل ٍ آسبىتط اظ ضطن اثتسایی ذَاّس ثَز ٍ ًکتِ ثسیبض هْن ایٌکِ ثطای تحَل ثٌیبزیي یک سبذتوبى  12عجقِ اظ
عجقِ ضطن ضطٍع ًویکٌٌس ثلکِ ثبیس اظ عجقِ اٍل (پیصزثستبًی) ضطٍع کٌٌس.
ًظبم آهَظضی خسیس ًظبهی قسضتوٌس ٍ ذَة هیثبضس اهب زض اخطای آى ًیبظهٌس زقت ٍ ظهبى ثیطتطی ثَزُ است .ثْتط ثَز ٍظاضت
آهَظشٍپطٍضش اثتسا ایي عط ضا ثِصَضت آظهبیطی زض یک هٌغقِ اخطا هیًوَز ٍ ثب زاضتي چطناًساظ ثلٌسهست ٍ فطاّن کطزى اهکبًبت زست ثِ
تغییط تسضیدی ًظبم آهَظضی ٍ تجسیل ثِ ًظبم آهَظضی حبل حبضط هیظز ّ .وچٌیي ثِ هبًٌس زٍضُ زثیطستبى کِ ثِ زٍ زٍضُ تقسین ضس زٍضُ
زثستبى ًیع ایيگًَِ گطزز تب اظ آسیتّبی توبس زاًص آهَظاى کالسّبی ثبالتط زض هَاخِْ ثب زاًص آهَظاى پیصزثستبًی ٍ سبلّبی اثتسایی
زثستبى پیصگیطی ضَز.

پیطٌْبدّب
 – 1خساسبظی ضزُی سٌی  6تب  9سبهِ اظ  11تب  12سبهِ
- 2تَخیِ ذبًَازُّب ٍ زاًص آهَظاى

- 3ترصصی ضسى زضٍس پبیِّبی سَم تب ضطن اثتسایی
 – 4فطاّن ًوَزى اهکبًبت ٍتبهیي ًیطٍّب قجل اظ ضطٍع سبل تحصیلی خسیس
 -5حصف سبل پیصزاًطگبّی
 -6اخطای ایي عط ٍ تغییط یکجبضُ سبذتبض زٍضُّبی تحصیلی ثسٍى ّوبٌّگی ثب اّساف پطّعیٌِ ،کن فبیسُ ٍ ظیبًجط است ٍ ثْتط است ثِ ضفغ
هطکالت سبذتبض فؼلی ثپطزاظین.
الظم ثِ شکط است کِ اکثط هؼلوبى اعالػی اظ عط ٍ چگًَگی اخطای آى ًساضًس ثْتط است اثتسا هؼلوبى ثِذَثی تَخیِ ضًَس ٍ ثب چگًَگی اخطای
عط آضٌب ثبضٌس.
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