
  



 5/0           صحیح       1

 5/0 غلظ 2

 5/0                 ج(اسواػیلیِ    3

 5/0 ج(اًَری اتیَرزی      4

 5/0 ج(ػثساهلل ّاتفی خاهی    5

 5/0                       ب(اکتطافی   6

 5/0 ب(هٌْاج سزاج     7

 5/0 ج(ًاصزالسیي ضاُ       8

 5/0 ز(ذسای ًاهِ ّا 9

 5/0 صفَی -تیوَری 10

 5/0 سَاز 11

 5/0 یًَاى–چیي  12

 5/0 هحتَا 13

 1 حسة حال -سًسگی ًاهِ ذَزًَضت 14

ضْز، ستایص ٍ ًکَّص ضْزّا، ضزایظ تاریری ضْز،  اهتیاسات اى ضْز زر هیاى ضْزّای زیگز، ضغل ّا ٍ اصٌاف  15

  تَصیف پیطِ ٍراى ٍ صاحثاى صٌایغ ٍ حزف ضْزّا ٍ .....

1 

تزک ًشاع ٍ اًدام هذاکزات صلح، سهیٌِ ساسی تزای اتحاز ػلیِ زٍلتی زیگز، زر ذَاست کوک ًظاهی، تسلیت ٍ  16

 ضازتاش تِ هٌاسثت ّای هرتلف ٍ .....

1 

ًَیساى هی تَاى زرتارُ راُ ّاف تٌاّای تاریری، ساذتواى ّا، ازاب ٍ رسَم، ستاى تا استفازُ اس گشارش ّای سفزًاهِ  17

ٍ لْدِ ، تاسارّا، اٍضاع ضْزّا، ضیَُ تدارت، سپاّیاى، ًَع اسزٍاج ٍ زیگز ترص ّای هرتلف حیات هززم یک 

 هٌغقِ را تاسساسی کزز ٍ تصَیزی هتٌَع اس تارید اختواػی آًدا تزسین ًوَز.

1 

 1 یص، افطاگزی، زرذَاست هؤسسات ٍ ًْازّا، گذراى اٍقاتتثزئِ ذَ 18

هَرز تزرسی قزار هی گیزز. سیَُ سًسگی، آزاب ٍ رسَم، ًَع  زر تارید اختواػی سًسگی هززم ٍ هسائل هزتَط تِ آى 19

پَضاک ٍ ذَراک، ٍرسش ّا ٍ تفزیحات، زر تارید اختواػی هَرز تحث قزار هی گیزًس. اس آًدا کِ سًسگی ّز هلتی تا 

 گذضت سهاى زچار زگزگًَی هی ضَز، ثثت ٍ ضثظ آًْا زر سًسگی ًاهِ ّا، تِ هَرذاى تسیار یاری هی رساًس.

1 

 1 اسٌاز اقتصازی ٍ اختواػی، اسٌاز فزٌّگی، اسٌاز سیاسی، اسٌاز ضرصی 20

 حفظ ٍ ًگْساری اسٌاز اس اًَاع ذغزات هاًٌس اتص سَسی، رعَتت، ًَر، حطزات ٍ ..... 21

 آهازُ ساسی اسٌاز تزای استفازُ هحققیي

 هزهت اسٌاز آسیة زیسُ

 تکثیز اسٌاز تزای حفظ آًْا

1 

تاریری )اذثار( هزتَط تِ یک زٍرُ را زر اذتیار هَرذاى قزار هی زٌّس ٍ ذَز ًَػی هٌثغ تاریری . آًْا هازُ ذام 1 22

هحسَب هی ضًَس.آگاّی ّای هَخَز زر ًطزیات، هستقین، هتٌَع ٍ هفصل است. تا کوک ًطزیات هی تَاى خشئیات 

 فزاٍاًی ار زرتارُ افزاز ٍ ٍقایغ تسست آٍرز.

ػلن تارید، تا اًتطار ًتایح خسیس تحقیقات تاریری، تِ افشایص زاًص ٍ ٍسؼت  .ًطزیات ػلوی ٍ ترصصی زر حَس2ُ

 تیٌص هَرذاى کوک هی کٌٌس.

1 



 1 زذالت ًظزات ضرصی، ضتاب سزگی، هالحظات سیاسی، اػتقازی، اقتصازی  ٍ.... 23

 رهاًی ٍ هتؼازلتَاًی ایي توسى زر ساذتي زًیایی آًا 24

 زًیای آرهاًی، فقساى ٍحستی زرًٍی تزای تقای ایي

 ٍقَع زٍ خٌگ خْاًی ٍ ساذت سالح ّستِ ای

1 

آلَزگی هحیظ سیست ٍ ترزیة عثیؼت، تحزاى هحیظ سیست ٍ آلَزگی َّا،  آلَزگی زریاّا، الَزگی ًاضی اس هَاز  25

 رازیَاکتیَیتِ، ترزیة فضای سثش، ضکاف تززاضتي الیِ اسى، گزم ضسى کزُ سهیي ٍ.......

1 

تِ کار تستي رٍش ػلوی زر پژٍّص تاریری، رػایت هزاحل اًدام یک پژٍّص ػلوی، تکیِ تز هٌاتغ  الف( رٍش: 26

 اصلی ٍ اسٌاز ٍ هسرک هستٌس، ارسیاتی ٍ ًقازی هٌاتغ ٍ تِ کارگیزی ّوِ هَاز السم تزای تارید ًَیسی.

هَضَع کار هَرذاى تٌْا هسائل سیاسی )سًسگی فزهاًزٍایاى ٍ پازضاّاى( ًیست؛ تلکِ ّوِ خٌثِ ّای  ب(تیٌص:

گًَاگَى سًسگی گذضتِ هززم ایزاى هَرز تأکیس قزار هی گیزز. هْن تزیي اصل تارید ًَیسی خسیس ّوِ خاًثِ 

 ساًِ گذضتِ یارری زٌّس.ًگزیستي هَرخ تِ گذضتِ تِ یاری توام هَازی است کِ اٍ را زر تاسساسی ذززهٌ
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