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  روش هاي آموزش

مجموعــه تــدابیري کــه بــا اســتفاده از امکانــات موجــود بــراي رســیدن بــه هــدفی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد،    

ــادگیري در فراگیــران منجــر مــی شــود    روش ــا بــه ی هــر روش آموزشــی و تــدریس . گفتــه مــی شــود کــه نهایت

ــا و شــرایط خاصــی اســت   ــا اشــاره مــی شــود   داراي معیاره ــن معیاره ــه برخــی از ای ــر ب ــه در زی ــک روش .ک ی

. مطلوب،  اوال و قبل از هـر چیـز بایـد بـا پایـه هـاي بیولـوژیکی و روانـی رفتـار انسـانها همـاهنگی داشـته باشـد              

ــا      ــا ب ــر کســب دانــش باشــد ، ثالث ــا روشــهاي معتب ــار و ارزش منطقــی  و همســو و هــم جهــت ب ــا داراي اعتب ثانی

  .هاي انسانی همدم وسازگار باشند و باالخره داراي ارزش و اعتبار تربیتی باشد  اصول و ایده ال

ممکــن شــما مربیــان در مــورد ســالمت مطالــب . هــدف ایــن قســمت ، معرفــی روش هــاي متــداول آمــوزش اســت 

زیــادي بدانیــد ولــی روش آموزشــی مناســب بــراي دســتیابی بــه اهــداف آموزشــی و انتقــال مطالــب و دانــش بــه  

ــران  ــد  فراگی ــوبی ندانی ــره      .را بخ ــب و به ــه مطال ــران ب ــتیابی فراگی ــزان دس ــاس می ــر اس ــوزش ب ــاً روش آم غالب

گیــري آنهــا از دوره تعیــین مــی شــود فراگیــران بــا گــوش کــردن ، دیــدن ، پرســش و پاســخ و اجــراي آموختــه    

روش هــاي . هــا مطالــب را یــاد مــی گیرنــد و بــر همــین اســاس هــم روش آموزشــی مناســب انتخــاب مــی شــود  

یس فــراوان و متعــدد هســتند کــه هــر کــدام شــرح مفصــل و طــوالنی دارد  هــر یــک از روش هــاي آموزشــی  تــدر

ــدریس و        ــاي ت ــه اي از روش ه ــارگیري مجموع ــاً بک ــه غالب ــت ک ــایبی دارد و از اینروس ــا و مع ــایی مزای ــه تنه ب

  . آموزش توصیه می شود تا کارآیی و اثربخشی بیشتري به همراه داشته باشد 

  : داشته باشید  همیشه به خاطر

  هنگامی که گوش می کنید ، فراموش می کنید ؛ 

  هنگامی که می بینید ؛ به خاطر می آورید ؛ 

  و هنگامی که انجام می دهید ؛ یاد می گیرید ؛ 

  :نشان می دهد که“ گوش دادن”پژوهش ها در زمینه 

انشگاه ها صرف گوش دادن می در دوره هاي باالتر و د%  90از وقت فراگیران در مدارس ابتدایی و  %  ۶۰

افراد بالغ  .سپارند می به خاطر  )   %5/1تا  3/1 ( شاگردان  تنها قسمت ناچیزي ازآنچه را که شنیده اند حدود.شود

این میزان به نصف نیز  ،در ذهن خود هستند حدود  دو ماه  بعدمطالب  %  50به طور متوسط قادر به حفظ کردن  

.کاهش خواهد یافت

با وجود صرف وقت زیاد در کاربرد حس شنوایی، این حس تاثیر ناچیزي در یادگیري انسان اینکه  هنتیج  

.دارد

  یادگیري
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  % 20        گوش کردن

  % 50      دیدن  گوش کردن

  % 70    صحبت کردن  دیدن  گوش کردن

  % 100  عمل کردن  صحبت کردن  دیدن  گوش کردن

ریــزي آمــوزش و نیــل بــه اهــداف آمــوزش کمــک بســیار  آشــنایی بــا روش هــاي آمــوزش مــی توانــد در برنامــه

  . مؤثري نماید از اینرو سعی داریم شما را با تعدادي از روش هاي آموزش موجود آشنا سازیم 

  : قبل از آنکه روش خاصی را براي آموزش انتخاب کنید به چند سوال در ذهنتان پاسخ دهید 

تعداد فراگیران .1

مدت زمان اجراي آموزش .2

ی و دانش فراگیران سطح آگاه.3

تجهیزات آموزشی مورد نیاز .4

انتظار شما از میزان مشارکت فراگیران در طول دوره آموزش .5

و بــه خــاطر داشــته باشــید کــه روش آموزشــی مــورد اســتفاده بایــد بــا توجــه بــه اهــداف آمــوزش مــورد نظــر در    

ــران      ــاي فراگی ــی رفتاره ــی و علم ــاي عمل ــارت ه ــرش و مه ــر نگ ــش ، تغیی ــال دان ــود انتق ــاب ش ــه روش . انتخ چنانچ

ــد و         ــی کنی ــدا م ــی پی ــداف آن دوره دسترس ــه اه ــما ب ــود ، ش ــاب ش ــر انتخ ــورد نظ ــا دوره م ــب ب ــی ، مناس آموزش

ــد   ــی کنی ــدریس مــوفقی را احســاس م ــال در    . ت ــران اجــازه شــرکت فع ــه فراگی ــد ب روش آموزشــی منتخــب شــما بای

ــ    ــا ابع ــد ب ــران بتوانن ــد و فراگی ــی را بده ــاي درس ــه ه ــالس و برنام ــد در آن   ک ــی خواهن ــه م ــه اي ک ــی جامع اد فرهنگ

  . خدمت کنند ارتباط برقرار نمایند

  انواع روش هاي آموزشی  

روش حفظ و تکرار .1

روش  سخنرانی  .2

)brain storming(روش بارش فکري و ابتکارات ذهنی .3

)  Demonstration( روش نمایش و اجراي تمرین هاي عملی .4

روش مباحثه .5

روش پرسش و پاسخ.6

) Role Plying( ایفا نقش در نمایش  روش.7

روش بازدید از صحنه هاي واقعی .8

روش داستان گویی و نمایش .9

  روش آموزش چهره به چهره.10
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همانطور کـه ذکـر شـد هـر یـک از روش هـاي آمـوزش مـا را در رسـیدن بـه اهـداف آموزشـی کمـک مـی کنـد و بـر                 

ــاي ع    ــارت ه ــش ، مه ــا درجــاتی از کســب دان ــن روش ه ــران  اســاس انتخــاب ای ــرد را در فراگی ــار و عملک ــی و رفت مل

  . جدول زیر راهنماي خالصه ، براي انتخاب روش آموزشی در مراحل مختلف می باشد . ایجاد می شود 

  

  رفتار و عملکرد  مهارت هاي عملی  دانش  روش آموزشی  

  مؤثر نیست  مؤثر نیست  ++خیلی مؤثر   سخنرانی  1

  +مؤثر   +مؤثر   ++خیلی مؤثر   داستان و شعر گفتن  2

  +مؤثر  ++خیلی مؤثر   ++خیلی مؤثر   نمایش  3

بازدید از صحنه هاي   4

  واقعی

  ++خیلی مؤثر   ++خیلی مؤثر   +مؤثر 

  ++خیلی مؤثر   ++خیلی مؤثر   +مؤثر   مباحثه  5

  مؤثر نیست  مؤثر نیست  +مؤثر   ابتکارات فکري  6

  /+-شد می تواند مؤثر باشد یا نبا  +مؤثر نیست   +مؤثر  پرسش و پاسخ  7

تکرار نمایش عملی   8

  توسط فراگیر

  +مؤثر   +++شدیداً مؤثر   +مؤثر 

  ++++بسیار بسیار مؤثر   /+-می تواند مؤثر باشد یا نه   مشخص نیست  ایفاي نقش  9

  

  :روش حفظ وتکرار

  :ی انسخنر

یادداشت  این نوع آموزش بر اساس کالم و صحبت مربی یا سخنران می باشد و یادگیري از طریق گوش کردن و

البداهه، حفظ سخنرانی و سخنرانی با  سخنرانی با انواع سخنرانی فی. برداشتن از طرف فراگیر انجام می گیرد 

بدیهی است مربی باید از . موثرترین روش در انتقال اطالعات روش سخنرانی است  .آمادگی قبلی قابل اجرا است

ب را به گونه اي ارائه دهد که نیازهاي شنوندگان را بر اطالعات وسیع و فن بیان خوبی برخوردار باشد و مطال

  .آورده سازد 

  :عبارتند از  درصد یادگیري در یک سخنرانی بر حسب پیام هاي کالمی و غیر کالمی سخنران

  %) 38(لحن صدا  ،    %) 7(کلمات ،     %) 55(بدن وحرکات  زبان

  : مزایاي این روش 
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ایت فراگیران در راستاي اهداف آموزشی توانایی مربی در برنامه ریزي و هد.1

ارایه مطالب زیاد در مدت کوتاه .2

آموزش فراگیران زیاد در مدت کوتاه .3

. هزینه بر نمی باشد و سود و زیانی مطرح نمی باشد .4

  این روش  عایبم

مشارکت و فعالیت کم فراگیران .1

دشواري در یادداشت برداري و توجه و گوش دادن همزمان به سخنران .2

خمودگی و خواب آلودگی در فراگیران اگر مربی فعال و محرك نباشد .3

این روش قادر به تغییر نگرش و نهایتاً ایجاد رفتار جدید نمی باشد .4

آموزش عملی کمتر وجود دارد .5

دشواري در ارزیابی فراگیران در درك و فهم مطالب .6

. شته باشدیادگیري مشکل در زمانی که مربی مهارت کالمی موفق و جذاب ندا.7

  : نحوه ارتقاي توانایی این روش 

)دقیقه  20( محدود کردن زمان سخنرانی .1

تشویق به مشارکت فراگیران با طرح سوال.2

ــیم موضــوع و      .3 ــه تفه ــک ب ــران و کم ــزایش حافظــه فراگی ــه منظــور اف ــردن وســایل کمــک آموزشــی ب ــار ب بک

.) ..نظیر اورهد ، اسالید ، رایانه و ( ایجاد فضاي مطلوب آموزشی 

.از اطاله کالم بپرهیزید و فقط نکات ضروري را ارایه کنید و نکات مهم را تکرار کنید.4

مثال هایی مرتبط با فراگیران بزنید و از کلمات ساده استفاده کنید.5

در ابتدا و انتهاي جلسه ، خالصه اي از موضوع را ذکر کنید.6

در صورت امکان اجازه تمرین عملی به فراگیران بدهید.7

و واضح صحبت کنید اجازه دهید فراگیران یادداشت بردارند بلند .8

ــه تــک تــک . بــراي اطمینــان از فهــم مطالــب بــه صــورت فراگیــران نگــاه کنیــد و ســواالتی از آنهــا بپرســید   .9 ب

.افراد حاضر در کالس نگاه کنید 

شی استفاده روش سخنرانی به تنهایی روش کافی و خوبی نیست و باید آن را همزمان با سایر روش هاي آموز

  .کرد

  :الگوریتم  اجراي روش سخنرانی 

  

آمادگی

تجھیزاتآمادگی از نظر 

عاطفی مادگیآ      

آمادگی از نظر زمان  

ایجاد روابط بین معلم وفراگیر
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  )طوفان فکري ( ابتکارات فکري

ــک       ــد و ی ــی کمــک مــی کن ــه مرب ــران ب ــوع فعالیــت ســریع اســت ، کــه در جمــع آوري نظــرات فراگی ــک ن ایــن روش ی

  . روش پرتحرك می باشد

  :مزایاي این روش 

برقراري ارتباط آزاد بین فراگیران.1

ه نظرات و عقاید جدید ارای.2

بیان آزادانه افکار.3

تحریک خالقیت فکري فراگیران.4

شرکت در فعالیت هاي ذهنی .5

  :معایب این روش 

سردرگمی فراگیران در شناخت موضوعات مورد نیاز .1

عدم احساس امنیت و راحتی در فراگیران .2

اتالف  وقت .3

اگون عدم فایده در فراگیران با تحصیالت مختلف و رشته هاي گون.4

سردرگمی و گیجی فراگیران در برخورد با ابتکارات فکري مختلف .5

  :نحوه ارتقاي این روش 

شناسایی مشکالت و آگاه کردن کامل فراگیران نسبت به موضوع .1

مشارکت دادن همه فراگیران در خالصه گویی و تشویق به پاسخ هاي سریع .2

اجتناب از ارزیابی فکرهاي هر فرد .3

ران از مراحل مختلف که پس از مشاهده فهرست نظرات باید طی کنندمطلع نمودن فراگی.4

ــر           .5 ــارت ب ــتورات و نظ ــیم دس ــور تفه ــه منظ ــچ ب ــیاه و گ ــه س ــاویر و تخت ــارت ، تص ــواع چ ــردن ان ــار ب بک

مشارکت همه فراگیران 

ترکیبی نظرات و جمع بندي تفکرات و بسط و گسترش نتایج .6

چیدمان مناسب فراگیران و تجهیزات .7

W
ww.Ir

an
Elea

rn
.co

m

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


  اجراي تمرین هاي عملینمایش و 

 )Demonstration (  

ایــن روش در واقــع نــوعی تمــرین مهــارت عملــی اســت کــه بــه وســیله شــخص مربــی نشــان داده مــی شــود ، مربــی  

بایـد قبــل از اجــراي نمـایش تجهیــزات الزم را تــدارك دیــده باشـد و بــه عنــوان یــک مربـی آمــاده ، مهــارت هــاي الزم     

غالبــاً پــس از اینکــه فراگیــران دانــش و تئــوري ) ریــوي  –نــد نمــایش احیــاء قلبــی مان. ( عمــل را مــرور و اجــرا نمایــد 

پــس بایــد ابتــدا دانــش . هــاي الزم را آموختنــد ، خواهنــد توانســت بــراي یــادگیري مهــارت هــاي عمــل آمــاده شــوند  

  . منتقل شود تا مربی بتواند مهارت هاي عملی را به فراگیران یاد دهد

  مزایاي این روش 

ان و عینی و مصور یادگیري آس.1

لمس واقعیت توسط فراگیر و درك حقیقی.2

امکان ارزشیابی و بررسی مهارت هاي عملی فراگیران .3

امکان تکرار و تمرین توسط فراگیران .4

ایجاد فرصت براي فراگیران به منظور شرکت در یادگیري .5

  معایب این روش 

وقت گیر است .1

عدم درك صحیح فراگیران و برداشت غلط .2

ل یادگیري اشتباه در صورت اجراي غیر اصولی و صحیح توسط مربی احتما.3

اگر تعداد فراگیران زیاد باشند احتمال رویت دقیق نمایش براي همه مهیا نمی شوند.4

فراگیر ارتباط بین نمایش و اهداف یادگیري را درك نکند.5

  نحوه ارتقاي این روش 

آمادگی کامل قبلی در مربی .1

زم وجود تجهیزات کافی و ال.2

وجود فضاي کافی براي تمرین عملی و به حداقل رساندن شلوغی و سر و صدا .3

امکان مشاهده آسان براي همه فراگیران .4

ارایه توضیح علمی همزمان با نمایش عملی توسط مربی .5

تفکیک مراحل تمرین عملی و شرح آن .6

امکان مشاهده نمایش از زوایاي مختلف .7

ح و یکبار بدون وقفه و بدون توضیح ارایه کامل نمایش یکبار با توضی.8
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اجراي آهسته نمایش به منظور آموزش مهارت هاي عملی پیچیده .9

اجازه اجراي نمایش توسط هر یک از فراگیران براي مربی و راهنمایی توسط مربی .10

همیشـه مـدت زمـان بیشـتري بـراي روش نمـایش عملـی و تمـرین در نظـر          . وقت کـافی بـراي تمـرین بدهیـد     .11

 .بگیرید 

. وقتی همه فراگیران تمرین کردند ، خالصه اي از مراحل را مجدداً بیان و مرور کنید.12

  : مثال 

  توسط مربی در کالس  CPRارایه کمک هاي اولیه و اجراي 

  انتقال دانش و اطالعات  -الف 

  توصیف مهارت هاي عملی –ب 

  اجرا و نمایش توسط مربی  –ج 

  تمرین و اجرا توسط فراگیران  –د 

  : خاطرداشته باشید  به

  . تمرین کردن تنها شرط یادگیري نیست ، اما تمرین کامل و درست ، دانش را کامل تر می کند

  ) توصیف ، نمایش و تمرین : ( سلسله مراتب آموزش مهارت هاي عملی عبارتند از 
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  مباحثه

ــران         ــه فراگی ــت ک ــوب اس ــب خ ــد، اغل ــی کنن ــحبت م ــی ص ــیش از مرب ــران ب ــن روش فراگی ــی  در ای ــورت گروه بص

ــا بــزرگ رهبــري نمــود و بــه   .مباحثــه کننــد صــورت انجــام  2اینگونــه مباحثــات را میتــوان در گروههــاي کوچــک وی

  . می شود

مباحثه در گروه کوچک .1

مباحثه در گروه هاي بزرگ .2

یــک مباحثــه در گــروه کوچــک یــا بــزرگ  ایــن امکــان رابــه هــر یــک از فراگیــران  مــی دهــد کــه از برنامــه درســی   

مربــی بایــد در برنامــه مداخلــه و شــرکت نمــوده وبحــث را باتســهیالتی کــه ایجــاد  .ت مشخصــی داشــته باشــدبرداشــ

غالبـا در ایـن   .میکند آسانتر وروانتـر کـرده وآنـرا هـدایت کنـد و مراقـب باشـد تـا بحـث از مسـیر خـود خـارج نشـود              

ــ     ــدگاهها و نقطــه نظــرات شخص ــا دی ــراهم میشــود ت ــتی ف ــران فرص ــراي فراگی ــعت روش آموزشــی ب ی خــود را وس

  .داده وبا مربی و سایر فراگیران ارتباط موثر برقرار کند

  : مزایاي این روش 

انتقال مطالب آموزشی زیاد در زمان کم  

خالقیت فکري و امتحان عقاید  بروز نظرات و ایده هاي جدید و  

مشارکت فعاالنه همه فراگیران در فرآیند یادگیري  

 و مهارتهاي کالمی در فراگیرانارتقائ مهارتهاي برقراري ارتباط  

تثبیت دانش در ذهن فراگیران  بواسطه تکرار ومداخله در موضوع درسی  

  :این روش بمعای

ممکن است وقت گیر شود  

 ممکن است  بدون نظارت، هدایت وراهنمایی مربی فراگیران از بحث وموضوع خارج شوند  

 نکنند برخی از فراگیران بخصوص فراگیران خجالتی در بحث شرکت  

برتري یابی برخی از افراد گروه  

مـورد نظـر   بـه محـل     یبـه هـدف مشخصـ    انجـام کـاري ودسـتیابی    بـراي   یـد  تصـور کنیـد قصـد دار   : کار گروهی

هـر یـک بـه نوبـه خـود      کـه گرچـه   بـالطبع بـراي رسـیدن بـه آن محـل راههـا وروشـهاي مختلفـی وجـود دارد           ،بروید

بـا  ایـن رویکـرد بـراي هـر یـک از مباحـث        . ا بـه هـدفتان مـی رسـاند    مجمـوع آنهـا شـما ر    ولـی محاسن ومعایبی دارد 

ــاب  ــدگی ســالم (کت ــین شــده اســت در مــورد    } بســیجی الگــوي زن ــراي آن تعی ــه اهــداف آموزشــی کــه ب ــا توجــه ب ب

روش آموزشــی مناســب بحــث نمــوده  و محاســن و معایــب هــر روش را در گــروه بررســی ودر جمــع بنــدي           

  .ارئه کنیدروه را روشهاي تلفیقی مورد نظر وتوافق گ
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مطلوب ترین 

ماموریت ممکن 

در محیط فعلی

رسالت  هااستراتزي  
اهداف استراتژیک 

دورنما  

دوست داریم این 

باشیم

محور زمان 
محیط درونی 

محیط بیرونی 
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  »  Role  Playing«            :ایفاي نقش  

  

ایفاي نقش ، نوعی روش آموزشی است که مشکالت و مسائلی درآن عنوان می شود و مـورد بحـث و بررسـی             

دراین روش فراگیران نقش را ایفـاء مـی کننـد    . شد قرار می گیرند که ممکن است براي فراگیران مبهم و سوال برانگیز با

 Roleو Demonstrationتفـاوت  . ( درحالیکه در روش نمایش و اجـراي تمـرین عملـی مربـی نقـش را ایفـاء مـی کنـد         

playing . (  

  : مزایاي این روش 

مربی میتواند از قدرت عملکرد و شناختی که توسط فراگیران بدست آمده،آگاهی پیدا  کند .

گیران قادر به تمرین در موقعیتی بسیار نزدیک به واقعیت می باشند فرا.

 فراگیران اعتماد به نفس بیشتري درزمان مواجهه با  واقعیت پیدا می کنند.

 فراگیران یاد می گیرند در موقعیت هاي مختلف واکنش هاي عملی ومختلف از خود نشان دهند.

با فراگیري قواعد و نقش خود متکی به غیر نباشند  فراگیران می توانند بطور مستقل کارکنند و.

 این روش باعث تداوم عالقه فراگیران به حضور در برنامه درسی می شود.

 این روش موجب ایجاد حس همکاري و ارتباط و و اکنش متقابل میان فراگیران می شود.

ی کنند فراگیران فرصت استفاده از تصورات و بروز تفکرات و خالقیت را پیدا م.

  :این روش بمعای    

 اگرفراگیر نتواند  نقش خود را خوب ایفا کند موجب شر مساوي و از بین رفتن اعتماد به نفس وي می شود.

      ممکن است فراگیران این روش را به چشم سرگرمی نگاه کنند و آن را جدي نگیرنـد و اثـر یـادگیري کمـی داشـته

.باشد 

نی شدن بیش از حد برنامه درسی می شود وقت زیادي می گیرد و باعث طوال

       اگر تمرکز روي روش هاي ایفاء نقش متمرکز شود ، می تواند اهـداف آموزشـی را تحـت الشـعاع قـرار دهـد و از

.اهداف دور شوید 

 ممکن است همه فراگیران فرصت ایفاء نقش و شرکت در فعالیت را نداشته باشند.

  :افزایش توانایی این روش   

و آموزشهاي الزم به طور واضح و شفاف ارائه شود  راهنمایی

 ایفاء نقش توسط فراگیران بطور داوطلبانه باشد.

 هدف از ایفاء نقش بیان شود و آرام سازي ذهنی براي فراگیران ایجاد شود.

 فراگیران  نسبت به ارتباط موقعیت ها با یکدیگر آگاه و توجیه باشند.

ه شود زمان کافی براي ایفاء نقش داد.
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 روي نکات آموزشی توجه نموده و آنها را پررنگ تر نمایش دهند.

 تجربیات ایفاء کنندگان نقش پس از اجرا مورد بررسی وبحث قرار گیرد.

 تهیه شود و مورد بحث قرار گیرد ) فیدبک (از تجربیات ایفاکنندگان نقش  باز خورد.  

  

  داستان گویی و نمایش

ع آسیایی و آفریقایی راه متداول و مناسبی براي آموزش مردم می باشـد ماننـد تعزیـه    این روش در بسیاري از جوام

ذکر داستانهایی از بزرگان ، حکما ، پهلوانان  روش هاي خوبی براي انتقال اطالعـات و  ....)  . خوانی و شاهنامه خوانی و

مسایل شایع و جریانات مهمی که مـردم  داستان ها معموالً پیرامون . آشنایی کودکان با شیوه هاي صحیح زندگی است 

این روش قرن هاي یکی از روش هاي بـا ارزش انتقـال دانـش و    . در جامعه خود با آن روبرو می شوند خلق می گردند 

  .علوم ، ارزش ها و آداب و رسوم در ایران بوده است 

  :مزایاي این روش    

فتارهاي مطلوب قدرت زیاددر ایجاد انگیزه، نگرش جدید و پیدایش وبروز ر

 درك بهتر ارزش ها و تایید باورهاي درست و نفی باورهاي غلط

فراهم آمدن شرایط مناسب براي فراگیران در فهم باورهاي فرهنگی و اجتماعی

 مدنظر قرار دادن باورهاي خوب و تشویق فراگیران و مردم برتکیه به نکات و باورهاي خوب

 توسعه خالقیت در فراگیران

 شکل گیري، تغییریا استحکام انگیزه ها و نگرش فراگیران و نهایتاً ایجاد  رفتار مطلوب کمک به.

  :معایت این روش

 وقت گیر است.

 نیاز به آمادگی قبلی دارد.

 بیان داستان اگر ضعیف باشد و خوب روي آن فکر نشده باشد ممکن است موجب گیجی و تحیر فراگیران شود.

اگیران جذاب نباشد و عالقه پیدا نکنند ممکن است داستان براي فر.

 نیاز به قدرت مربیان در داستان گویی و داستان پردازي و قدرت تحلیل و تصور زیاد در مربیان دارد.

  : توانمندسازي این روش 

 ارتباط نزدیک موضوع آموزشی با داستان و نمایشنامه.

ود درصورت داشتن زمان ، داستان دو مرتبه تکرار و بازگو ش.

 نمایشنامه و داستان را طوري انتخاب کنید که فراگیران بتوانند خود را بجاي قهرمانان قرار دهند و به نوعی خود

.را در داستان بگنجانند 
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 از داستانهاي محلی و بومی براي قابل فهم بودن درس استفاده کنید.

ع مورد بحث را ارائه دهید و بعد  داستان را بگویید و در آخر آنرا به نمایش درآورید ابتدا عنوان و موضو.

  :بازدید از صحنه هاي واقعی  

دراین روش فراگیران قادر می شوند موقعیت هاي حقیقی را تجربه کنند و از نزدیک با آن آشنا شـوند و آنـرا تجربـه    

سـال دفـاع مقـدس کـه      8جنگی و مشاهده آثار و صحنه هاي باقیمانده از  براي مثال اعزام راهیان نوربه مناطق. نمایند 

این مسئله آنها را نسبت به مسایل دفاع مقدس آشنا می کند و اطالعات و دانسته هاي آنها بطور عینی مرور می شـود و  

  .آنها را درك می کنند 

جامعه اطمینان حاصل کنید و از فراگیـران   همیشه از ارتباط صحنه هاي واقعی با تجربیات و آموخته هاي فراگیران و

بازدید از صحنه به فراگیران فرصت کسب تجربیـات فراوانـی از   . انتظار داشته باشید بعداً بتوانند در جامعه بکار ببندند 

ه زندگی می دهد و می توانند اطالعات خوبی جمع آوري نموده و با تلفیق و انطباق این اطالعات جدید با دانش قبلـی ، بـ  

  . درك واقعی موضوع برسند 

  

  : مزایاي این روش 

 ایجاد اعتماد به نفس باال در فراگیران

 رویارویی فراگیران با مردم و واقعیت جامعه

 افزایش مهارت هاي عملی و ایجاد نگرش عمیق و بروز رفتارهاي مطلوب

 تماس نزدیک و ملموس با واقعیت ها

 می گیرند و تجربیات خود را وسعت می بخشند فراگیران با فعالیت و کار کردن انس.

 ایجاد تشویق و عالقه در فراگیران نسبت به درس و تحریک و عالقه مندي در پذیرش بیشتر دانش و اطالعات

 افزایش درك و فهم بهتر مشکالت و مسایل جامعه

: معایب این روش 

 گاهاً امکان بازدید از صحنه هاي واقعی وجود ندارد.

ادن بازدید از صحنه ها وقت گیر و هزینه بـر اسـت و مشـکالت زیـادي مـن جملـه همـاهنگی،  همکـاري         ترتیب د

.ومراقبت به همراه دارد 

 به علت آزادي این روش ممکن است فراگیران آن را جدي نگیرند.

 تعداد فراگیران کمی را می توان به همراه برد .

 دشواري در نقل و انتقال

لف ممکن است انتظارات زیادي را در مردم آن منطقه ایجاد کند بازدید صحنه هاي مخت

 دشواري ایجاد ارتباط میان اهداف آموزش و تجربیات حاصله در صحنه
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          عدم سازماندهی و برنامه ریزي مناسـب مـی توانـد موجـب اتـالف وقـت،  سـرخوردگی فراگیـران و خسـتگی و

.دلزدگی از آموزش شود 

ه و منطقه ممکن است الویت ها و مشکالتی را مطرح کنند که به اهداف آمـوزش  مسئولین و مردم حاضر در صحن

.و جامعه ارتباط نداشته باشد و موجب انحراف مسیر آموزش شود 

: افزایش توانمندسازي این روش 

 برنامه ریزي صحیح براي بازدیدها و حضور فعال مربیان و کمک مربیان

 ها ، به دنبال کردن روش هاي دیگر آموزشی تشویق کنید فراگیران را در خالل بازدید از صحنه.

 اهداف بازدیدها براي فراگیران و مسئولین جامعه روشن شود.

 فراگیران را براي جمع بندي پرسش و پاسخ هایی که در بازدید صحنه هاي واقعی پیش می آید کمک کنید.

 را تشویق کنیـد کـه فراگیـران را در جمـع آوري     )  راهنماها، مسئولین  ،مردم ( افراد که در صحنه حاضر هستند

.اطالعات کمک کرده و به سواالت آنها به روشنی پاسخ دهند 

منظور پیگیري فعالیت هاي ویژه امکان پذیر باشد ه دیدار مجدد از صحنه ها ب.

    اف آموزشـی رابطـه   خالصه هایی از بازدید تهیه کنید تا فراگیران بتوانند بین ادراکات و یافته هـاي خـود بـا اهـد

.برقرار کنند 

  تهیـه کنیـد و بـراي    ) خصوصاً تصاویر هوایی ( قبل از اینکه به منطقه بروید ، نقشه محل مزبور و عکس  و فیلم

فراگیران پخش کنید و یا جریان حادثه بوجود آمده را با استفاده از تصاویر براي آنها نمایش دهیـد و مسـیر حرکـت    

.دایت و رهبري کنید ذهنی آن ها را کامالً ه

  درباره آنچه اتفاق افتاده و آنچه که می توان انجام داد ، پس از مراجعت از منطقه و صحنه بازدید شده ، صـحبت

.نمایید و از فراگیران بخواهید راه حل ارائه نمایند 

  

  ـخ  پرســـش و پاسـ

پاسخ از آنهـا ، شـرایط  پویـایی و یـادگیري      در این روش آموزشی ، مربی با پرسیدن سواالتی از فراگیران و گرفتن 

فعال را درکالس ایجاد می نماید و بدین طریق می تواند بطور سریعی به بررسی وضعیت علمی و میزان یـادگیري آنهـا   

نکتـه جالـب اینکـه فراگیـران     . پرداخته و  می فهمد که فراگیران چه چیزهایی را می دانند و چه چیزهـایی را نمـی داننـد    

که در سوال و جواب شرکت می کنند ، یاد می گیرند ولی نباید در جواب گرفتن عجله بـه خـرج داد و فرامـوش     همزمان

نکنید که فراگیران براي شرکت در روش سوال وجـواب بایـد احسـاس آزادي و آرامـش نمـوده و نبایـد احسـاس کننـد         

  . درصورت غلط بودن جواب مورد مواخذه قرار می گیرند 

از این روش کمک و تشویق فراگیران به تفکر است و نباید روشی در پیش بگیـریم کـه فراگیـران دچـار      هدف           

درجریان سوال و جواب اگر مربی جواب سوالی را نمی داند ، قبول کند و بگوید نمی داند ولـی بعـداً   . شرمساري شوند 

  .وقتی جواب سئوال را پیدا کرد به آنها پاسخ دهد 
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  : ش مزایاي این رو

 افزایش سرعت یادگیري

 شروع خوب براي یک مباحثه

 هشیار سازي فراگیران نسبت به مطلب و موضوع کالس

 سنجش یادگیري نسبت به آموخته ها و آنچه از قبل می دانند

 تشویق به تمرین کردن و مهارتهاي فکري

 مرور مفاد درسی

 تشویق فراگیران به مطالعه بیشتر

  : معایب این روش 

ناره گیري برخی از فراگیران عقب مانده از درسک

 هدر رفتن زمان

زمان پاسخ غلط  در دلسردي و ناامیدي فراگیران

 خجالت کشیدن عده اي از فراگیران و ترس از تحقیر شدن

 ی برمطوالنی شدن سوال و جواب و خارج شدن کالس از کنترل

د شبهه در فراگیران ارائه پاسخ هاي حدسی و بدون تفکر به سواالت و ایجا

: توانمندسازي این روش 

 از همه سوال شود ( پیروي از یک الگوي مناسب براي سوال کردن از فراگیران(

 صبر و حوصله در زمان جوابگوئی فراگیر

 جنبه هاي مثبت جواب را گرفته و فراگیر را تشویق کنید.

ر زمان تالش به پاسخگویی سین رفراگیر در زمان پاسخ درست و راهنمایی و تشویق دتح

 سواالت را طوري طراحی کنید که به سمت چیزهایی که نمی دانند حرکت کنند.

 مربی نباید وانمود کند همه چیز را می داند و صداقت داشته باشد.

 بیش از حد از این روش استفاده نکنید ، پس از پاسخ فراگیران حتماً جواب صحیح ونهایی را به طور مختصر و

.ید و قاطع ارائه کنید مف
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  (face to face)     آموزش چهره به چهره

در ایـن نـوع   . باشـد  آموزش چهره به چهره جزء بهترین  روشهاي آموزش از نظر ایجـاد تغییـر رفتـاردر فراگیـران مـی     

آزادانـه اجـازه   یکدیگر ارتباط برقرار مـی کننـد وفراگیـر    با   آموزش گیرنده به طور مستقیم و رودر رو آموزش مربی و

توان با افراد بحـث و گفتگـو    است که می بودن آن بزرگترین مزیت آموزشی  انفرادي.  صحبت، پرسش و ارائه نظر دارد

آورد تـا پرسشـهایی در    مـی   آموزش انفرادي فرصتی پیش. کرد و آنها را تشویق نمود که رفتار خود را دگرگون سازند

دودیت آموزش انفرادي چهره به چهره آن است که شمار گیرنـدگان آموزشـی   مح. مورد عالئق ویژه فراگیر مطرح شود

  .بینید که با آموزشگر در تماس باشند محدود است و تنها کسانی آموزش می

: در آموزش چهره به چهره اصولی باید رعایت شود

  احترام به فراگیر-1

وقت کافی جهت مشکل مطرح شده از طرف فراگیر-2

ر حین آموزشاجازه سوال به فراگیر د-3

ارایه توصیه هاي مشخص و دقیق و مرتبط با شرایط فراگیر-4

به کاربردن کلمات ملموس و متناسب با سطح سواد و درك فراگیر-5

واضح و شمرده صحبت کردن و استفاده ا زافعال معلوم به جاي افعال مجهول-6

نگاه کردن به فراگیر هنگام صحبت کردن با او-7

ب اطمینان از درك صحیح او از مطالب سوال از فراگیر به منظور کس-8

تعیین قرار مالقات بعدي با فراگیر براي پیگیري مشکل او-9

مهارتهاي پایه اي در آموزش چهره به چهره

ارتباط غیر کالمی -الف

W
ww.Ir

an
Elea

rn
.co

m

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


ی ارتباط کالمی شامل تمام شیوه هایی است که مردم از طریق آن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند که مقوله هاي اصل

: ارتباط غیر کالمی عبارتند از 

  قرارگیري مربی و فراگیر در جهت مناسبی براي انتقال دانش: جهت یابی.1

بنابراین بنظر می رسد که مثالً با . تفاوت در میزان ارتفاع بین فراگیر و مربی در انتقال دانش موثر است: سطح .2

  یک کودك ، در حالت هم قامت با او بهتر می توان گفتگو کرد

حالت می تواند یک پیام اضطراب و . نشستن افراد را بیان می کند و وضعیت، چگونگی ایستادن): ژست(حالت .3

  .یا حالت خوشحالی را منتقل کند

  . بدلیل پیامی که به فراگیران منتقل می کند داراي اهمیت است:  جلوه ظاهري.4

  .را نشان دهد به وضوح احساساتی همچون شادي، خشم، تعجب و سردرگمی: بیان چهره .5

  .می تواند بطور واضحی توافق یا عدم توافق را بیان کند: حرکات دست و سر.6

  )(eye to eye contactجهت خیره شدن و تماس چشمی .7

. ارتباط غیر کالمی قلمرو بسیار جذاب و پیچیده اي است که مطالعات بیشتري را می طلبد

گوش کردن فعال - ب

ن ، گوش کردن موثر به منظور آموزش بهتر به فراگیـران و مراجعـان اسـت، گـوش     یک مهارت اساسی مورد نیاز مربیا

بعضی از کارها باعـث انحـراف از گـوش دادن شـنونده مـی      . . کردن یک فرایند فعال است و صرفاً شنیدن کلمات نیست

. مـی خواهـد بگویـد   شوند مثل قطع سخنان گوینده، تفکر در مورد یک تجربه مشابه، برنامه ریزي در مـورد آنچـه بعـداً    

 ،انی و جمـع بنـدي از اصـول   عـ دعوت بـه صـحبت کـردن، توجـه نشـان دادن، تشـویق کـردن، انعکـاس احساسـات و م         

  .آموزشهاي چهره به چهره می باشد که باید از طرف مربی و آموزش دهنده رعایت شود

ارتباط کالمی  - ج

براي آن که بتوانیم از عهده متقاعد . تقابل هستیمهمواره براي رسیدن به هدف گفتگو نیازمند متقاعد کردن و درك م

: سازي و رسیدن به درك متقابل در یک جلسه آموزشی برآییم این سه ویژگی داراي اهمیت بسیاري است

شور و عالقه . 3منطق     .  2منش     .1
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هاي مهمـی اسـت   حسی که شما آن را با نوع رفتار و عادات خود به مخاطب منتقل می کنید، یکی از بخش: منش -1

منش و نحوه برخورد می تواند زمینه مناسبی از اعتماد و اطمینان براي آغاز و . که میتواند مخاطب را جلب کند

  . ادامه گفتگو فراهم کند

. روشی است که اندیشه هایمان به طور منظم روي آن سوار می شود: منطق-2

اگر اندیشـه  . باط برقرار کردن آنها را نشان میدهیممعموالً نوعی تعهد و احساس است که در ارت: شور و عالقه -3

. و فکري در ما شور و حرارتی بر نیانگیزد، نمی توانیم انتظار داشته باشیم دیگران را نیز تحت تاثیر قـرار دهـد  

مندي ه هر چقدر این شور و عالق. اما فراموش نکنیم که شور و عالقه را نمیتوان جعل و یا به گونه اي تقلید کرد

.نیز هست تر باشد به نوعی مسري تر ونیدر

:مزایاي این روش 

  قابلیت بحث و گفتگو و تشویق.1

  طرح پرسشهاي مورد عالقه .2

  محدودیت تعداد فراگیران.3

بودن انفرادي.4

دریافت بازخوراند.5

  پایش و ارزشیابی مناسب.6

:معایب این روش    

  وجود زمینه شکاف اجتماعی و فرهنگی بین فراگیران و مربیان .1

  پریشانی فکر،عدم اهمیت به مسایل   ،یرندگی محدود فراگیرگ.2

  نگرش منفی نسبت به مربی و آموزش دهنده.3

  پیامهاي متناقض.4

کمبود اعتماد به نفس نسبت به مهارتها و دانش در مربیـان ، بـی حوصـلگی    :  عدم تاکید کافی مربی بر آموزش.5

مربیان و اکراه داشتن مربی در آموزش فراگیران 

  :ی که در ارتباط چهره به چهره با آن روبرو می شویدوضعیت هائ
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و موجـب       ایجـاد    دارد آمادگی وذهنیـت  افـراد  از خـود و فـرد پیـام دهنـده نقـش مهمـی در برقـراري ارتبـاط          

موقعیتهاي مختلفی در پذیرش یا رد ارتباط میگردد  به عنوان مثـال پـذیرش پیـام  سـالمت در خصـوص مضـرات       

  .  غیر سیگاري به مراتب موثرتر از فرد سیگاري استسیگار از سوي فرد 

  »تو خوب هستی -من خوب هستم«:وضعیت اول

این افراد احساس خوبی نسبت به خودش داشته ودر کارش اعتماد به نفـس دارد ایـن یـک وضـعیت سـالم، خـوش       

( ، اساساً خوب هسـتند پذیرش این است که مردم علی رغم اختالفات جرئی و ناکامی هایشان. بینانه و مطمئن است 

  ) این گروه قابلیت پذیرش آگاهی وآموزش را دارد

  »تو خوب نیستی - من خوب هستم«: وضعیت دوم       

می افرادي که این وضعیت را اتخاذ می کنند اغلب از دیگران انتقاد می کنند و  در حال تحقیر دیگران و سرزنش آنها 

.ارها را براي دیگران انجام دهند نیز چنین حالتی را دارندبا این همه  افرادي که مایلند ک. باشند 

  »تو خوب هستی -من خوب نیستم «وضعیت سوم       

افراد داراي این دیدگاه اغلب خود را دست کم می گیرند و در برابر سایرین احساس حقارت می کنند و در نتیجه بشدت 

   . و براحتی آموزش پذیر می باشند  افسرده شوند

  

  »تو خوب نیستی -من خوب نیستم «وضعیت چهار        

افراد داراي این دیدگاه، بسیار آسیب پذیر بوده و ممکن است قبالً به مشکالتی در سطوح  بهداشتی و سالمت و مواجهه 

ت اس و الزم است کار با آنها مستلزم هوشیاري. با  اعتیاد به الکل و مواد مخدر یا بیماریهاي مزمن دچار شده باشند

از بازیچه قرار  با این گروه ارتباط برقرار کند  تا ضمن ارائه آموزش مناسب چگونه  بداند که شخص آموزش دهنده

  .این گونه فرد اجتناب کند گرفتن در دست

  

  فنون تد ریس
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 .شیوه و مهارت  معنی شده است ، روش  ،واژه فن که معادل واژه تکنیک به کار رفته است در زبان فارسی به راه

در امر تدریس مجموعه تمهیدات و وسایلی که به منظور ارائه روش و تسهیل روند یادگیري به کار می روند فن 

فنون تدریس مهارتهایی هستند که در اجراي روشهاي تدریس مورد استفاده قرار می . تدریس گفته می شود 

د فن اجرا می گردد مثال در روش به عبارت ساده تر باید گفت هر یک از روشهاي تدریس به کمک چن. گیرند

بنابر این مربی باید از فنون مختلف . سخنرانی از فنونی چون فن بیان تحریرو پرسش و پاسخ استفاده می شود 

  .           اطالع داشته باشد و در بکار گیري آنها مهارتهاي الزم را کسب کند 

یکی علم و دانش مربی و دیگري هنر او : امل موثرند در تدریس و مربی گري بعد از اصول اعتقادي و ارزشی دو ع

منظور از علم تسلط داشتن به محتواي درسی و اطالع کامل از نتایج تجارب صاحبنظرانو دست اندر کاران تعلیم . 

و تربیت در گذشته و حال است و منظور از هنر ذوق و سلیقه و ابتکار عمل در انتقال مفاهیم درسی است و این 

  .  رت بکارگیري فنون مختلف تدریس استهمان مها

  :مهمترین فنون تدریس عبارتند از 

  :فنون کالمی

فن پرسش و پاسخ ، فن بیان ، فن تکلیف ، فن تمرین ، فن شروع درس ، فن تشویق و تنبیه ، فن مطالعه، فن برقراري 

  .ندي انضباط ، فن رشد بهداشت روانی،  فن ارتباط ، فن ارزشیابی ، فن توضیح وجمع ب

  :فنون غیر کالمی

.حالت چهره ، کوبیدن روي میز، حرکات مختلف مربی در کالس 

  .به عنوان نمونه چند فن تدریس مختصرا توضیح داده می شود 

  : فن پرسش و پاسخ .  1

و سنجش میزان کارآیی مربی  ،در فراگیران ایجاد تفکر خالق،ایجاد عالقه  ،هدف از این فن برانگیختن حس کنجکاوي 

رفع یکنواختی در کالس درس و تثبیت   ،ارتباط دادن درس با تجارب قبلی فراگیران و مسایل روزمره زندگی، فراگیران 

   .این فن در کلیه روشهاي تدریس کاربرد دارد . می باشد  یادگیري

  :فن تمرین .  2
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ند تا تبحر کافی پیدا و عادت الزم را در این فن مربی فراگیران را به تکرار یا کاربرد مفاهیم مورد نظر تشویق می ک

  .این فن به صورت فردي یا گروهی قابل استفاده است . کسب کنند 

  :فن شروع درس .  3

شروع تدریس ممکن است با پرسش . مربی باید آمادگی ذهنی فراگیران رابراي فراگیري موضوع جدید فراهم کند 

  .شته توسط خود مربی انجام شود چند سوال از فراگیران یا اشاره مختصري به درس گذ

صداي معلم باید از این ویژگیها برخوردار .یکی از ممترین ابزار کار مربی سخن گفتن و فن بیان است : فن بیان .  4 

  .باشد 

  . صدا باید رسا باشد:الف 

  .صدا باید داراي زیر و بم مناسب باشد و یکنواخت نباشد : ب 

  .باشد  کلمات باید به فارسی و سلیس: ج 

  .صدا باید با توجه به موقعیت و شرایط شمرده ودر خور درك فراگیران باشد : د 

  :فن ارتباط کالسی .  5

  و بازخورد    پیام، پیام گیرنده  ،پیام دهنده: عامل دخالت دارند که عبارتند از  4هماطور که می دانید در  هر ارتباط

  ) هید ارتباط دو طرفته باشد هرگز در کالس متکلم وحده نباشید و اجازه د( 

  فرستنده پیام      پیام       گیرنده پیام 

  )واکنش ( بازخورد 

  ) نمایش ساده ارتباط و مکالمه (                                      

  در کالس فن رشد بهداشت روانی.  6

ــران       ــد و فراگی ــذب کن ــران را ج ــه فراگی ــود  آورد ک ــه وج ــی ب ــالس محیط ــد در ک ــی بای ــور  مرب ــام ام ــد در انج بای

ــه        ــن زمین ــوان و تحمــل خــود را در ای ــر ت ــق ب ــرس منطب ــوعی ت ــد ن ــار آین ــه ب ــنظم ب ــرادي منضــبظ و م ــادگیري اف ی

  :د رجهت رشد بهداشت روانی معلم باید به نکات زیر توجه کند  . بپذیرند

 شاد بودن در کالس  

 تاکید بر نقاط قوت فراگیران

 پرهیز از هر نوع تبعیض
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 والدین جلب همکاري

 ایجاد اعتماد به نفسدر فراگیر

 درك نیازها واستعدادهاي فراگیر

کاربرد یافته هاي علمی در تعدیل رفتار فراگیران  

  : فن تشویق وتنبیه.  7 

تنبیـه بـدنی جـایز نیسـت و بایـد متناسـب بـا سـن و کـار          . تنبیه گاعا موجب حـذف یـک رفتـار نـامطلوب مـی شـود       

  .اشتباه فراگیر صورت گیرد 

  :  فن برقراري انضباط.  8

عوامـل بــی نظمــی در کــالس یــا ناشــی از رفتــار مربــی  بــه صــورت ســرزنش کــردن، تهدیــد، ایجــاد تبعــیض، عــدم  

ــاجمی،           ــاي ته ــورت رفتاره ــه ص ــر ب ــار فراگی ــی از رفت ــا ناش ــت و ی ــی اس ــی نظم ــردي و ب ــاي ف ــه تفاوته ــه ب توج

  .اشد رفتارهاي کالمی نابجا و بی اعتنایی به دستورات مربی می ب

  فن جمع آوري مطالب.  9

ــز        ــب ، تمرک ــري از مطال ــدف نتیجــه گی ــا ه ــب ب ــوس مطال ــان رئ ــن و بی ــن ف ــا ای ــد ب ــی بای ــر درس مرب ــان ه در پای

  .جمع بندي به عمل آورد ...  حواس فراگیران بر مطالب درسی ،  پایان دادن به کالس و

  فن ارزشیابی نهایی.  10

  .  قوت و ضعف تدریس انجام می شود  ارزشیابی نهایی به منظور اطالع از نقاط
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 ؼٌبظی ٍاشُ ٍ هفبّین

 ثب فٚٞی ىقبٙیز ع٤ٗ زض ظیطا اؾز، ضط٣ضی سرههی ٧بی ٣اغ٥ ثب آق٢بیی سرههی ٣ فٚٞی ی ٦ٙ٤َٝ ٧ط زض

 :زاضز ضط٣ضر ظیط ٧بی ٣اغ٥ ثب آق٢بیی ١یع سسضیؽ ض٣ـ زض. زاضیٜ ؾط٣ّبض ّبضثطزی ای ٦١٤ٕ ث٦ ٧ب ٣اغ٥ ای٠

 ثط١ب٦ٝ ثس٣ٟ سالقی إط ث٢بثطای٠. ٤ٕی٢س ض٣ـ ضا ٝغ٤ٚة ث٦ زؾشیبثی خ٨ز قس٥ ضیعی ثط١ب٦ٝ سالـ: ض٣ـ. 1

 زؾشیبثی خ٨ز ٤ّقف ٣ سالـ ثس٣ٟ ضیعی ثط١ب٦ٝ ٧ٞچ٢ی٠. ث٤ز ١ر٤ا٧س ض٣ق٢ٞس ّبض آٟ ٕیطز، ن٤ضر ضیعی

 .ٕیطز ١ٞی ٍطاض ٧ب ض٣ـ ی ٦ٙ٤َٝ سحز ١یع ٝغ٤ٚة ث٦

 ١ْش٦. ٤ٕی٢س سسضیؽ یبزٕیطی ٧سه ثب ىطإیط ٣ ىطاز٢٧س٥ ثی٠ ضا ٝشَبث٘ ٢ّف یب ز٣خب١ج٦ ىقبٙیز: سسضیؽ. 2

. ث٤ز ذ٤ا٧س ٝؿأ٦ٙ ای٠ ؾبظ ظٝی٦٢ اضسجبط، ض٣ا١ك٢بؾی ٦ّ اؾز آٟ ث٤زٟ خب١ج٦ ز٣ ىقبٙیز، ٤١ؿ ای٠ اؾبؾی ی

 ٝی ا١دبٛ زضؼ اضای٦ ٢ٝؾ٤ض ث٦ ٝقّٜٚ ٦ّ دی٤ؾش٦ ٣ ٢ٝغَی ی ؾ٢دیس٥ افٞبٗ ی ٝد٤ٞف٦ اؾز، قس٥ ٕيش٦

 .ق٤ز ٝی ١بٝیس٥ سسضیؽ ىطآی٢س ز٧س،

 ٝی ا١دبٛ إٓب٧ب٦١ ٣ سدطث٦ ثط ٝجش٢ی ٣ دبیساض ١ؿجشب سنییطار آٟ ٤ٝخت ث٦ ٦ّ اؾز ىطآی٢سی: یبزٕیطی. 3

 ذ٤ا٧یٜ آٟ ث٦ خسإب٦١ ٝجحثی زض ز٧س، ٝی سكْی٘ یبزٕیطی ضا دط٣ضـ ٣ آ٤ٝظـ اؾبؼ ٦ّ آ١دب اظ. ق٤ز

 .ّطز ذ٤ا٧یٜ ثیبٟ ضا آٟ ٝطاح٘ ٣ ٤ٝا١ـ ف٤اٝ٘، ٣ دطزاذز

 ا١ٖیعـ یبزٕیطی، ّٚیس ٤ٕی٢س، ٝی ا١ٖیعـ ضا ىطإیط ثطا١ٖیرش٠ س٤ا١بیی زض ٝقٜٚ ٍسضر ٣ ٨ٝبضر: ا١ٖیعـ. 4

 ٝی ّبض ث٦ ٕب٥ آٟ ضا ا١ٖیعـ ٝي٤٨ٛ. ٢ّس ٝی ٤ٞ١ز ىطإیطاٟ ثی٠ ٢ٝسی ا١ٖیع٥ ایدبز زض ٝقٜٚ ٢٧ط ٣ اؾز

 ٣ ٢ّیٜ ثحث ٕط٧٣ی یب ٣ قرهی ضىشبض٧بی یب ضىشبض٧ب ٢٢ّس٥ سقیی٠ یب ٧ب فٚز یب فٚز اظ ذ٤ا٧یٜ ٝی ٦ّ ثطیٜ

 .اؾز قس٥ ضىشبض آٟ ٧سایز ثبفث یب ٣ ضىشبض چ٢بٟ دیساقسٟ ثبفث ثط١٣ی ٣ زض١٣ی فبٝ٘ چ٦ ٦ّ زضیبثیٜ
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 رٍغ ٍ ابسار هحتَا، ی حَزُ ظِ در آهَزؼی تحلیل

 ثطاؾبؼ ٣ زاضز ّبضثطزی ی خ٢ج٦ ثیكشط ٦ّ اؾز «ق٢بذشی ض٣ـ» ف٤ٚٛ ی ٝحس٣ز٥ اظ سسضیؽ ض٣ـ

 ٝغطح سسضیؽ ؾبظی ث٨ی٦٢ خ٨ز ٤ٝاضزی حبضط ٤١قشبض زض اٝب ٕیطز، ٝی قْ٘ ىطاز٢٧س٥ ٤١آ٣ضی ٣ ذالٍیز

 ٤ٝاضز خ٦ٚٞ اظ. اؾز ؾبظٕبض فَٚی ٣ فٚٞی ّٚی ٤ٍا١ی٠ ثب ٣ ث٤ز٥ ٤ٝىٌ ٝسضّؾبٟ سدبضة حبن٘ ٦ّ ق٤ز ٝی

 ی ١ْش٦ ؾ٦ زض سحهیٚی ؾبٗ آمبظ اظ دیف ٝقٜٚ ٦ّ ٝق٢ب ای٠ ث٦ اؾز «آ٤ٝظـ سحٚی٘» سسضیؽ اٝط زض ٨ٜٝ

 :٢ّس ضیعی ثط١ب٦ٝ آ٨١ب ٝغبثٌ ٣ قس٥ ٝشٞطّع اؾبؾی ٣ ٨ٜٝ

 .ظٝبٟ ٣ ٝحش٤ا ثطاؾبؼ ٝغبٙت ث٢سی زؾش٦ ٣ س٢ؾیٜ ٣ آ٤ٝظـ ٝش٠ ٝحش٤ای سحٚی٘# اٙو

 .٤ٝضز١ؾط ٝحش٤ای ٣ ٤ٝخ٤ز اْٝب١بر ث٦ س٤خ٦ ثب آ٤ٝظقی ِّٞ اثعاض سحٚی٘# ة

 .آ٤ٝظـ ٝحش٤ای ٣ قس٥ سقیی٠ ظٝبٟ ٝربعت، ؾغح ق٢بذز ث٦ س٤خ٦ ثب سسضیؽ ض٣ـ سحٚی٘# ج

 

 یبز «سسضیؽ اظ دیف ٧بی ٨ٝبضر» ف٤٢اٟ ثب سسضیؽ ى٤٢ٟ ٣ سطثیشی ض٣ا١ك٢بؾی زض فٞٚیبر ای٠ ی ٝد٤ٞف٦ اظ

 سسضیؽ ض٣ـ ا١شربة ٣ ٝحش٤ا ثب ٝش٢بؾت ٣ ٤ٝخ٤ز آ٤ٝظقی ِّٞ اثعاض ٣ ٝحش٤ا ثطضؾی ثب ٝقٜٚ. ق٤ز ٝی

 اثشسای اظ ّطز٥، آمبظ ّبٝ٘ اعٞی٢بٟ ٣ افشٞبز ثب ضا سحهیٚی ؾبٗ س٤ا١س ٝی ٤ٝخ٤ز اثعاض ٣ ٝحش٤ا ثب ٝش٢بؾت

 .ثذطزاظز آٟ ٤١اٍم ضىـ ث٦ آ٤ٝظـ ی ز٣ض٥

 

 :ق٤ز س٤خ٦ اؾبؾی ی ١ْش٦ ز٣ ث٦ ثبیس ٝحش٤ایی سحٚی٘ ٤ٝضز زض

 .ٝيب٧یٜ آؾب١ی ٣ ؾرشی ٣ سأذّط ٣ سَسّٛ ثطاؾبؼ ٝغبٙت س٢ؾیٜ ٣ آ٤ٝظقی ٝش٠ ٝحش٤ای ثطضؾی. 1

 ثب ٧ٞب٢٧ٖی ٣# ضؾٞی ٧بی سقغیٚی ٕطىش٠ ١ؾط زض ثب$ ٝص٤ّض ٝحش٤ای ث٦ س٤خ٦ ثب ٢ٝغَی ث٢سی ظٝبٟ. 2

 .ٝطث٤ط ی ٝؤؾؿ٦ آ٤ٝظقی ؾیؿشٜ زض ّالٟ ٧بی ثط١ب٦ٝ
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 دبیی٠ ؾغ٤ح زض. دطزاظیٜ ٝی آ٤ٝظقی ِّٞ اثعاض ث٦ ٕطىز، ٍطاض سحٚی٘ ٤ٝضز زض آ٤ٝظقی ٝش٠ ٦ّ آٟ اظ دؽ

 ٝی ٝشيب٣ر ١یع آٟ اثعاض زضؼ، ٤١ؿ ث٦ س٤خ٦ ثب ٣ ق٤ز ٝی اؾشيبز٥ ثهطی ـ ؾٞقی اثعاض اظ ثیكشط سحهیٚی

 ثبق٢س ٝب آ٤ٝظقی ِّٞ اثعاض س٤ا٢١س ٝی... ٣ اضز٧٣ب آ٤ٝظقی، ٧بی فْؽ ٣ ٧ب ىیٜٚ آ٤ٝظقی، ٧بی ٤ٙح. ق٤ز

 .ق١٤س ٝی ا١شربة آ٤ٝظقی ی ٝؤؾؿ٦ اْٝب١بر ٣ ٝربعت فٚٞی ؾغح ث٦ س٤خ٦ ثب ٦ّ

 ١ؾط زض ثب ث٤ز٥، آق٢ب ٤١ ٣ ٠٨ّ ٧بی ض٣ـ اظ افٜ سسضیؽ ٧بی ض٣ـ ا٤١اؿ ث٦ ثبیس ض٣قی سحٚی٘ ثرف زض

 ض٣ق٨بی. ّطز ا١شربة ضا ای قبیؿش٦ ٣ ٝش٢بؾت ض٣ـ آ٤ٝظقی، ٝش٠ ٤١ؿ ٣ ىطإیطاٟ ؾ٢ی ٤ٍٝقیز ٕطىش٠

 ىقبٗ ١ی٦ٞ ٣ س٤ضیحی ىقبٗ، ض٣ـ ٝب٢١س ٤١ ٧بی ض٣ـ ٣ ای ذب٦١ ْٝشت ٣ ؾَطاعی ض٣ـ ٧ٞچ٤ٟ ٠٨ّ

 ٝؿشَ٘، ثحث یِ ف٤٢اٟ ث٦ َٝب٦ٙ ای٠ دبیب١ی ثرف زض ٝب. دطزاذز ذ٤ا٧یٜ آ٨١ب ث٦ ذ٤ز خبی زض ٦ّ ٧ؿش٢س

 .زاز ذ٤ا٧یٜ س٤ضیح ضا سسضیؽ ٧بی ض٣ـ ا٤١اؿ

 

 آهَزؼی اّذاف بب آؼٌبیی

 ٝكرم ضا ذ٤ز ا٧ساه آ٤ٝظـ، ٣ سسضیؽ ی فطن٦ ث٦ ٣ض٣ز اظ دیف ثبیس ٧سى٢ٞسی ىطز ٧ط ٧ٞچ٤ٟ ١یع ٝقٜٚ

 آق٢بیی آ٤ٝظقی ا٧ساه ثب ثبیس اثشسا ض٣، ای٠ اظ. ق٤ز سسضیؽ ٝكن٤ٗ زٍیٌ ٣ نحیح ضیعی ثط١ب٦ٝ ثب ّطز٥،

 .٢ّس سقیی٠ ضا آ٨١ب ؾذؽ زاقش٦، ّبٝ٘

 سطثیز» ٣ «ؾبظی ا١ؿبٟ» ثطای ٝب ّك٤ض زض ٣یػ٥ ث٦ آ٤ٝظـ ظیطا ٧ؿش٢س، ٝثجز ٝب٧یشب آ٤ٝظقی ا٧ساه

 . ٕیطز ٝی ن٤ضر «ٝثجز ١یط٧٣بی

 

 :ًوَد تمعین دظتِ ظِ بِ تَاى هی را آهَزؼی اّذاف

 ّٚی ٧سه# اٙو

 ای ٝطح٦ٚ یب خعیی ا٧ساه# ة

 ضىشبضی ا٧ساه# ج
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 آ٤ٝظـ ی ز٣ض٥ آمبظ زض ٦ّ ضا ٧بیی س٤ا١بیی ٣ ٝق٤ٚٝبر ی ّٚی٦ ىطإیط ٦ّ ای٠ اظ اؾز فجبضر :کلی ّذف

 .اؾز ّٚی ثؿیبض ٣ ١ج٤ز٥ ٕیطی ا١ساظ٥ ٍبث٘ ٧سه ای٠. ىطإیطز آ٤ٝظـ دبیبٟ زض ث٤ز٥، آ٨١ب ىبٍس

 

 ث٦ ٣ آ٤ٝظـ ّٚی ٧سه ث٦ ضؾیسٟ ثطای ٦ّ ٤ٝاضزی ٣ ٝؿیط٧ب اظ اؾز فجبضر: ای ٝطح٦ٚ یب خعیی ا٧ساه

 ٤ٝضز١ؾط یبزٕیطی ث٦ سب ٕصاضز ؾط دكز ثبیس ىطإیط ٦ّ اؾز ٧بیی د٦ٚ ٣. ق٤ز دی٤ٞز٥ ثبیس ١یبظ دیف ف٤٢اٟ

 ٝی ٦ّٞٚ آ٤ٝظـ، خعیی ا٧ساه اظ یْی اؾز، ٤ّزُ ث٦ ؾبظی خ٦ٚٞ آ٤ٝظـ ٝب ٧سه ٣ٍشی ٝثبٗ، ثطای. ثطؾس

 ذبل ٝش٠ یب ٣ ٤ٝض٤ؿ یِ یبزٕیطی ایدبز ٝقٜٚ ّٚی ٧سه ث٢بثطای٠،. حط٣ه آ٤ٝظـ سط، خعیی ٧سه ٣ ق٤ز

 ىطإیط دیكی٠ یبزٕیطی٨بی ثطای اضظقیبثی یب ٣ یبزٕیطی ایدبز زاضز، ٝطاست ؾٚؿ٦ٚ ٦ّ ا٣ خعیی ا٧ساه ٣ اؾز

 .اؾز ٤ٝض٤ؿ ٧ٞبٟ ١یبظ٧بی دیف ث٦ ١ؿجز

 

 ّطزٟ ٙٞؽ ٣ ق٢یسٟ ٝكب٧س٥، ٍبث٘ ٦ّ آثبضی ٣ حطّبر ضىشبض٧ب، افٞبٗ، اظ اؾز فجبضر: ضىشبضی ا٧ساه

 ٧ط قط٣ؿ ٍج٘ ٣ زضؼ ٧ط آمبظ زض زاضز ا١شؾبض ٝقٜٚ ٦ّ سنییطاسی ٣اٍـ زض. ؾ٢دیس ضا آ٨١ب س٤اٟ ٝی ٣ ٧ؿش٢س

 ٣ فی٢ی ضىشبض٧بی زیٖط، فجبضر ث٦. ٢ّس ٝكب٧س٥ آ٤ٝظ زا١ف ضىشبض زض آ٤ٝظـ دبیبٟ اظ دؽ یب ٣ خسیس زضؼ

 .ق٤ز ٝی ٝكب٧س٥ ىطإیط ضىشبض زض ٦ّ ٕیطی ا١ساظ٥ ٍبث٘

 

 ث٢سی سَؿیٜ ٣ٙی ٢٢ّس، ٝی سَؿیٜ# فی٢ی$ ضىشبضی ٣ ّٚی ثرف ز٣ ث٦ ضا ا٧ساه سطثیشی ض٣ا١ك٢بؾبٟ اظ ثطذی

 ٣ آ٤ٝظـ عطاحی خ٨ز ٧بیی ٕبٛ ثبیس ٤ٝىٌ ٝقٜٚ یِ آ٤ٝظقی، ا٧ساه سقیی٠ اظ دؽ. اؾز سط زٍیٌ ى٤ً

 :اظ فجبضس٢س آ٨١ب ٣ ثطزاضز سحٚی٘

 .آ٤ٝظقی# ای ٝطح٦ٚ$ خعیی ا٧ساه ث٦ ّٚی ٧سه سجسی٘. 1

 .ضىشبضی ٧بی ٧سه ث٦ خعیی ا٧ساه سجسی٘. 2

 .خعیی ا٧ساه ٣ ّٚی ٧سه ثی٠ اضسجبط ٤١ؿ سقیی٠. 3

 .زاقش٢س ٍج٘ اظ آ١بٟ ٦ّ ٧بیی ٨ٝبضر اظ إٓب٧ی ٣ ىطإیطاٟ ٣ض٣زی ضىشبض سقیی٠. 4

 .اؾز قس٥ ایدبز آ٨١ب ثطای ٦ّ خسیسی ٧بی إٓب٧ی یق٢ی ذط٣خی، ضىشبض ؾ٢دف خ٨ز اضظقیبثی.  5
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 :زاض١س ا١ؿب١ی ٣ ّٚی ٧سه ز٣ ٝشسی٠ ٣ ٝشق٨س ٝقٚٞبٟ ضؾس ٝی ١ؾط ث٦

 .ىطإیطاٟ ىغطی ١یبظ٧بی ث٦ دبؾر٤ٖیی# اٙو

 .ض٣ظ زا١ف ثب ىطإیطاٟ ؾبذش٠ آق٢ب ٣ یبزٕیطی ایدبز# ة

 

 ٣ قس ٝكرم ١یع آ٤ٝظقی ا٧ساه ٣ ٕطىز ن٤ضر# ض٣قی ٣ اثعاضی ٝحش٤ایی،$ آ٤ٝظقی سحٚی٘ ٦ّ حبٗ

 زض ٤ٝىٌ ٝقٜٚ یِ ثطای الظٛ ٧بی ٨ٝبضر. دطزاظیٜ ٝی سسضیؽ فٞٚیبسی ثرف ث٦ یبىز، دبیبٟ آ٤ٝظـ عطاحی

 .ٕیطز ٝی ٍطاض ثحث ٤ٝضز ثرف ای٠

 

 تذریط از پیػ هْبرت درظی؛ برًبهِ طراحی

 ٝی ٝكرم سحهیٚی ؾبٗ ع٤ٗ زض ٝقٜٚ ّبض ی ثط١ب٦ٝ آٟ عی ٦ّ اؾز ىطای٢سی سسضیؽ، ی ثط١ب٦ٝ عطاحی

 ث٢سی ظٝبٟ ٍبٙت زض ٣ ّطز سدعی٦ سط ٤ّچِ اخعای ث٦ ضا آٟ ثبیس سحهیٚی ی ز٣ض٥ یِ عطاحی ثطای. ق٤ز

 قجب٧ز قس، ثیبٟ ای٠ اظ دیف ٦ّ ٝحش٤ایی سحٚی٘ ثب ثرف ای٠. ٤ٞ١ز اضای٦ قس٥، عطاحی دیف اظ ٣ ٝكرم

 .اؾز سط ذبل ٣ سط خعئی اٝب زاضز، ثؿیبضی

 

 :ؼَد هی تمعین بخػ دٍ بِ کلی ًگبُ یک در تذریط ی برًبهِ طراحی

 ػولی ی برًبهِ ٍ طرح( الف

 خب١جی ٧بی ثط١ب٦ٝ ٣ زضؼ ثیبٟ ّیيیز اظ افٜ ا٣ فٞٚی ض٣ـ ٣ اؾز ٝقٜٚ سسضیؽ ی ١ح٥٤ قبٝ٘ سسضیؽ

 ٣ ذالٍیز. اؾز ٧يشٖی اٝشحبٟ ض٣ظا٦١، اضظیبثی ٢ّيطا١ؽ، ٕط٧٣ی، ٣ ىطزی ٧بی سحَیٌ زضذ٤اؾز ٧ٞچ٤ٟ

 ی ثط١ب٦ٝ ٣ عطح س٤ا١س ٝی ٤ٍی ی اضاز٥ ٣ دكشْبض ثب ٝقٜٚ ٣ اؾز ٝؤثط ثؿیبض ثرف ای٠ زض ٝقٜٚ ٤١آ٣ضی

. ز٧س قْ٘ ىطإیط ش٠٧ زض ضا ذ٤یف قرهیز آ٦١٤ٖ١ ٣ ز٧س ا١دبٛ دی٤ؾش٦ ٣ ٢ٝؾٜ ن٤ضر ث٦ ضا فٞٚی زضؾی

 َٝسٛ ضا اذالٍی دط٣ضـ ٣ ث٤ٖیس ٤ّسب٥ اذالٍی حسیث یِ زضؼ، خٚؿ٦ ٧ط ثطای س٤ا١س ٝی ٝقٜٚ ٝثبٗ، ثطای

 ثب یب ٣ ٢ّس ثیبٟ ضا ى٤ً ٤ٝاضز ؾبٗ اثشسای ٧ٞبٟ زض اؾز ٝریط ٝقٜٚ ٦ّ اؾز شّط ٍبث٘. ٢ّس فٚٞی آ٤ٝظـ ثط

 .ز٧س ١كبٟ ضا ذ٤ز عطح فٞٚی ن٤ضر ث٦ ضىشبض٧ب، ای٠ ٢ٝؾٜ زازٟ ا١دبٛ
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 :ؼَد هی هطرح همطغ دٍ در کِ درظتی ی برًبهِ ٍ طرح( ة

 

 #ٝسر زضاظ$ ؾبال٦١ زضؾی ی ثط١ب٦ٝ ٣ عطح. 1

 اظ ثطذی ث٦ ّالٝی ٧بی اقبض٥ ٣ سبث٤ٚ ض٣ی ٝجبحث ّٚیبر ٤١قش٠ ثب آ٤ٝظقی ی ز٣ض٥ اظ ض٣ظ ١رؿشی٠ زض ٝقٜٚ

 ٍج٘ ا٣ ٣اٍـ، زض. ز٧س ٝی اضای٦ ضا عطح ای٠ اؾز، ٝؤثط ٧ب ّالؼ زض حض٤ض خ٨ز ا١ٖیع٥ ایدبز زض ٦ّ خعئیبسی

 ای٠ اخطای زض سب ز٧س اضای٦ ثقسا ّطز٥، س٢ؾیٜ ذبل ث٢سی ظٝبٟ ثب ٝش٢بؾت ضا ٝغبٙت ثبیس ّالؼ زض حض٤ض اظ

 ثطای آ٤ٝظقی ی ز٣ض٥ ای٠ ا١ش٨بی اظ ض٣ق٢ی اىٌ فٞ٘، ای٠. ١ك٤ز ٤ٝاخ٦ خبیی خبث٦ ٣ سنییط ثب فٚٞی عطح

 ضیعی ثط١ب٦ٝ ٝقٜٚ ی ؾبال٦١ عطاحی ای٠ ثب ٝغبثٌ ذ٤ز ثطای س٤ا٢١س ٝی آ٨١ب ٣ ٢ّس ٝی ٝكرم ىطإیطاٟ

 .٢٢ّس

 

 ٝش٠ ث٦ ثبیس ٝقٜٚ ث٦ْٚ ١ك٤ز، اّشيب ٧ب ّشبة ى٨طؾز ث٦ ؾبال٦١ عطاحی ثطای ٧طٕع ٦ّ اؾز س٤خ٦ قبیبٟ

 ٝقٜٚ ی ؾبال٦١ عطح ٝغبٙت ثب ٣ٙی اؾز، ١یبٝس٥ ى٨طؾز زض ٦ّ ضا ٝغبٙت اظ ثطذی ٣ ١ٞبیس ضخ٤ؿ آ٤ٝظقی

 ضؾٞی سقغیالر. ز٧س خبی عطح زض ٣ ٢ّس ا١شربة زاضز، قٖطه سأثیط ٝغبٙت ی خبشث٦ زض یب ٣ دی٤ؾشٖی

 ٍؿٞز چ٨بض ث٦ ١ی٦ٞ یِ ثطای ٣ ٍؿٞز ؾ٦ ث٦ ثٚث یِ ثطای آ٤ٝظقی ٝش٠ ٧طٕع ٣ ق٤ز ٕطىش٦ ١ؾط زض ّك٤ض

 ٝث٘ سط ٤ّچِ اخعای ثب ضا ؾبٗ ثبیس. ٕیطز ٝی ن٤ضر ظٝب١ج٢سی ای٠ س٤َیٜ، ث٦ ضخ٤ؿ ثب ث٦ْٚ ١ك٤ز، سَؿیٜ

 ثبیس ؾبٗ ٧ط زض ٣ ٤ٞ٧اض٥. ضیرز ظٝب١ی ٧بی ٍبٙت ای٠ زض ضا آ٤ٝظقی ٝحش٤ای ٣ ّطز سَؿیٜ ض٣ظ ٣ ٧يش٦ ٣ ٝب٥

 .ثبقس زاقش٦ ٣خ٤ز الظٛ ٧ٞب٢٧ٖی آ٤ٝظقی ٧بی ىقبٙیز ؾبیط ٣ ٧سه ثی٠

 

 #ٝسر ٤ّسب٥$ ض٣ظا٦١ زضؾی ی ثط١ب٦ٝ ٣ عطح. 2

 زضؾی ض٣ظ ٧ط ثطای ثبیس ٝقٜٚ اؾز، ١ؾط ٤ٝضز آ٤ٝظقی ٝش٠ ّٚیبر ی ثطزاض١س٥ زض ٦ّ ؾبال٦١ عطح ثط اىع٣ٟ

. ق٤ز ٤١قش٦ خٚؿ٦ یِ ثطای ؾ٢دیس٥ ٣ ٝس٣ّٟ عطح ثبیس زیٖط، فجبضر ث٦. ث٤٢یؿس زضؾی ی ثط١ب٦ٝ ٣ عطح ١یع

 ٣ ق٤ز ٝی ٤١قش٦ ٕیطز، ٝی ٍطاض سسضیؽ ٤ٝضز زضؾی ض٣ظ یِ زض ٦ّ ٝغبٙجی ّٚیبر زضؾی، عطح ای٠ زض

 ق٤ز ٝی ١ٖبقش٦ عطح ای٠ اظ ای ٤ٕق٦ زض ذالن٦ ثؿیبض ٣ ضٝعی ن٤ضر ث٦ ضط٣ضی ١ْبر ٣ ٧ب ٝثبٗ ٣ خعئیبر

 اؾز ثسی٨ی ٕیطز، ن٤ضر ٝقٜٚ، ثطای ١یع ّالؼ زض عطىی، اظ ٣ ٕیطز ٍطاض اؾشيبز٥ ٤ٝضز ثقس ٧بی ؾبٗ زض سب
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 یبضیٖط زضؼ، عطح ای٠ ٣ ١یؿز ٝیؿط ٝقٜٚ ثطای ٝغبٙت ؾذطزٟ ذبعط ث٦ سسضیؽ ٧بی ؾبٗ ١رؿشی٠ زض ٦ّ

 ٤ٝخت زضؼ عطح. ث٤ز ذ٤ا٧س ٢ٝغَی ١یع ٝغبٙت سأذط ٣ سَسٛ ض٠ٞ، زض ٣ اؾز ٝغبٙت یبزآ٣ضزٟ ث٦ زض ا٣

 ٣ ١ؾٜ ٣ ٕصاضز ٝی ٣ٍز سسضیؽ ثطای ٝقٜٚ ٦ّ ى٨ٞس ٝی ٣ؾی٦ٚ ای٠ ث٦ ا٣ ٣ ق٤ز ٝی ىطإیط افشٞبز خٚت

 ٣ ٣ٍز زض خ٤یی نطى٦ ٤ٝخت ٦ّ اؾز ض٣ظا٦١ زضؼ عطح ٧ٞی٠ ٝط٤٧ٟ ّالٛ، زض ٝقٜٚ ضىشبضی افشساٗ

 .ق٤ز ٝی ث٨ی٦٢ ی اؾشيبز٥

 

 :از ػببرتٌذ رٍزاًِ درض طرح اجسای

 

 ث٦ ای٠ اظ دیف ٦ّ ٧ب ٧سه ث٢سی عج٦َ ى٤٢ٟ ٣ ان٤ٗ اظ اؾشيبز٥ ثب ثبیس ٝقٜٚ خسیس؛ زضؼ ٧سه سقیی٠. 1

 .٢ّس ٝكرم ضا ٤ٝضز١ؾط زضؼ خسیس ا٧ساه ّطزیٜ، ثیبٟ اذشهبض

 

 ٢ّس ٝقی٠ خسیس زضؼ قط٣ؿ اظ ٍج٘ ضا قبٕطزاٟ ٧بی س٤ا١بیی ٣ ٧ب آ٤ٝذش٦ ثبیس ٝقٜٚ ٣ض٣زی؛ ضىشبض سقیی٠. 2

 .ثطیعز ضا خسیس زضؼ عطح آ٨١ب دیكی٠ ٧بی آ٤ٝذش٦ س٢بؾت ث٦ سب

 

 ٣ ٍجٚی ٧بی ٨ٝبضر ٣ ٧ب س٤ا١بیی ثط ٝجش٢ی ٦ّ ٧بیی دطؾف عطح ثب ٝقٜٚ ٣ض٣زی؛ ضىشبض آظ٤ٟٝ ی س٨ی٦. 3

 ٍج٘ اظ ثبیس ٧ب ؾؤاٗ ث٢بثطای٠. ثجطز دی آ٤ٝظ زا١ف إٓب٧ی٨بی ث٦ س٤ا١س ٝی ٧ؿش٢س، ىطإیط ٧بی زا١ؿش٦ دیف

 .ثطؾس ١شید٦ ث٦ ٤ّسب٥ ٝسر زض سب ق٤ز سقیی٠

 

 ض٣ی یب ٣ ٕیطز ٍطاض س٤خ٦ ٤ٝضز ش٢٧ی ن٤ضر ث٦ س٤ا١س ٝی ٝطاح٘ ای٠ سسضیؽ؛ ٧بی ض٣ـ ٣ ٝطاح٘ سقیی٠. 4

 .ق٤ز یبززاقز قس٥، ٝقی٠ زضؼ عطح ف٤٢اٟ ثب ٦ّ ّبمصی
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 :اظ فجبضس٢س ٣اض ى٨طؾز ع٤ض ث٦ ٝطاح٘ ای٠ 

 

 ٣ ض٣ا١ی ؾالٝز اظ اعٞی٢بٟ قبٕطزاٟ، میبة ٣ حض٤ض ٧ٞچ٤ٟ سسضیؽ اظ ٍج٘ َٝسٝبسی ٧بی ىقبٙیز# اٙو

 .خسیس زضؼ یبززاقز ثطای سصّط ٣ قبٕطزاٟ خؿٞی

 

 .ثبقس قس٥ ٝكرم ا١ٖیعـ ی ١ح٥٤ ٍج٘ اظ ثبیس ٦ّ دػ٧٣بٟ زا١ف ثطای ا١ٖیع٥ ایدبز ٣ ؾبظی آٝبز٥# ة

 

 ٝغبٙت ّٚیبر سساذ٘ فسٛ ث٦ س٤خ٦ ٣ اؾز قس٥ سقیی٠ ٍجالً ٦ّ ٧بیی ٧سه ثطاؾبؼ خسیس زضؼ ی اضای٦# ج

 .ىطفی ثب انٚی ٝغبٙت یب ٣ خعئیبر ثب

 

 ٣ زضؼ ی ذالن٦ ی اضای٦ یب ٣ ث٢سی خٞـ ثب خسیس زضؼ ی اضای٦ اظ دؽ ٝقٜٚ یق٢ی سْٞیٚی ٧بی ىقبٙیز# ز

 یب ٣ سٞطی٠ ٕطىش٠ ١ؾط زض ثب ٣ ثطؾب١س ّٞبٗ ث٦ ضا سسضیؽ ىطإیطاٟ، ؾ٤ی اظ ٝغبٙت سْطاض زضذ٤اؾز یب

 .ثبقس ٝكرم زضؼ عطح زض ثبیس ٤ٝاضز ای٠ ی ّٚی٦. ثركس ؾطفز ضا یبزٕیطی ض١٣س آ٨١ب ثطای سحَیٌ

 

 ٝؿبی٘ یب ٣ آ٤ٝظقی ی ٤ٝؾؿ٦ اْٝب١بر ٣ ثحث ٤ٝضز ٤ٝض٤ؿ س٢بؾت ث٦ آ٤ٝظقی ِّٞ ٣ؾبی٘ ا١شربة#  ٥

 ٤ٝخت ٣ ١ساض١س اخطا ٍبثٚیز ٦ّ زاز ٧بیی ٣فس٥ ٣ ّطز ثطذ٤ضز آٙی ایس٥ ١جبیس ثرف ای٠ زض. خب١جی ٣ اٍشهبزی

 .ق١٤س ٝی ٣فس٥ ذٚو
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 :س٤خ٦ ٍبث٘ ١ْبر

 آ٨١ب ثش٤اٟ ؾبٗ چ٢سی٠ سب ٢ّیس اؾشيبز٥ ٝطم٤ة ّبمص٧بی اظ ٣ ث٤٢یؿیس ّبمص عطه یِ ض٣ی ضا زضؼ عطح. 1

 .ثطز ّبض ث٦ ضا

 

 .یبىز ضا ١ؾط ٤ٝضز زضؼ عطح س٤اٟ ٝی ظ٣زسط ّبمص٧بؾز، ای٠ ض٣ی ٦ّ ای نيح٦ ی قٞبض٥ ثب. 2

 

 ٕیطز ٝی ٍطاض اؾشيبز٥ ٤ٝضز ثقس ی خٚؿ٦ زض ٦ّ ضا زیٖط زضؼ عطح یِ ض٣یس، ٝی ّالؼ ث٦ ٦ّ ثبض ٧ط. 3

 .زاقز ذ٤ا٧یس ثیكشطی آضاٝف ٧ب دطؾف ث٦ دبؾد زض زاقش٦، دی٤ؾشٖی ٧ٜ ث٦ ٝغبٙت ظیطا ثر٤ا١یس؛

 

 یب ضٝعی ١ٖبضـ ث٦ ثیكشط ٣ ثذط٧یعیس ع٤ال١ی ٧بی خ٦ٚٞ ٤١قش٠ اظ ٣ زاضیس ١ٖب٥ سٞیع ضا ٧ب زضؼ عطح. 4

 عطح ف٤٢اٟ ث٦ ٦ّ ّبمص٧بیی ٤١ؿ اظ س٤اٟ ٝی ضا ٝقٜٚ ٢ٝضجظ ٣ ٢ٝؾٜ قرهیز. ثذطزاظیس ٝهسضی ٧بی خ٦ٚٞ

 .یبىز ٢ّس، ٝی اؾشيبز٥ آ٨١ب اظ زضؼ

 

 سأثیط قٞب ثطای آضاٝف ایدبز زض ٧ٜ سب ث٤٢یؿیس ضا «اٙطحیٜ اٙطح٠ٞ اهلل ثؿٜ» زضؼ، نيح٦ ٧ط اثشسای.  5

 .٢ْ١یس آمبظ ضا زضؼ ذسا ١بٛ ثس٣ٟ ٦ّ ق٤ز یبزآ٣ضی ٧ٜ ٣ ٕصاضز

 

 ٣ ٤ّث٢س٥ اٝب ٤ّسب٥ ثؿیبض ذبعطار یب ٣ ٧ب زاؾشبٟ ٣ ثعضٕبٟ ؽطایو ٣ ٙغبیو اظ اذالٍی دط٣ضـ ثطای.  6

 ٝغبٙت ث٦ زؾشطؾی ٣ ١ك٤ز ق٤ٚك ٧ب ث٢سی خ٦ٚٞ ثب قٞب زضؼ عطح ٦ّ ای٠ ثطای ٣ ٢ّیس، اؾشيبز٥ اثطٕصاض

 .ث٤٢یؿیس عطح چخ ؾٞز زض ضا آٟ ٣ ٢ّیس ا١شربة ١ٞبزی ای، ٙغیي٦ یب ٍضی٦ ٧ط ثطای ثبقس، آؾبٟ
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 کالض در هؼلن ّبی هْبرت

 

 ٧بی ٨ٝبضر خ٦ٚٞ اظ# ض٣ـ ٣ اثعاض ٝحش٤ا،$ ٕب٦١ ؾ٦ ٤ٝاضز سحٚی٘ ٣ آ٤ٝظقی عطاحی ٕيش٦، دیف ٝغبٙت ثط ث٢ب

 ٣ اخطایی ی خ٢ج٦ ٦ّ دطزاظیٜ ٝی سسضیؽ ض٠ٞ ٧بی ٨ٝبضر ث٦ ٝص٤ّض ٤ٝاضز اظ دؽ. اؾز سسضیؽ اظ دیف

 ای٠ میط زض. ثبقس ٧ٞطا٥ ٍجٚی ضیعی ثط١ب٦ٝ ٣ ٝغبٙق٦ ثب ثبیس اٝب ٕیطز، ٝی ن٤ضر ّالؼ زض ٣ زاضز فٞٚیبسی

 ٧ب ٨ٝبضر ای٠. ق٤ز ٝی آ٤ٝظـ ّیيیز زض ظزٕی آؾیت ٤ٝخت ٣ ث٤ز ذ٤ا٧س ٢ٝغَی ؾیط ىبٍس ن٤ضر،

 :اظ فجبضس٢س

 

 ٣ض٣زی ضىشبض آظ٤ٟٝ اخطای# اٙو

 زضؼ قط٣ؿ اظ ٍج٘ ثبیس قبٕطزاٟ ٦ّ ٧بیی س٤ا١بیی ٣ ٧ب ٨ٝبضر اظ اؾز فجبضر ٣ض٣زی ضىشبض ٦ّ قس ثیبٟ

 ٧بی ٨ٝبضر ثبیس ٝقٜٚ ٝطح٦ٚ، ای٠ زض. یبث٢س زؾز خعئی ا٧ساه ث٦ ٤ٝىَیز ثب ثش٤ا٢١س سب ثبق٢س زاضا خسیس

 ١ؾط اظ ٕب٧ی ٦ّ ىطإیطاٟ ثی٠ ٝكشطّی ٣خ٦ یِ ٣ض٣زی، ضىشبض آظ٤ٟٝ ثب ٣ ز٧س ٍطاض ؾ٢دف ٤ٝضز ضا ٝص٤ّض

 .ثیبثس ٧ؿش٢س ٝشيب٣ر ٣ض٣زی ضىشبض

 

 زیس ثبیس ٣ض٣زی ضىشبض آظ٤ٟٝ زض. اؾز «ٝحس٣زیز ض٣یْطز ثب ٧ب ىط٦ٍ» آ٤ٝظـ خسیس، زضؼ ّٚی ٧سه: ٝثبٗ

 ٧ؿش٢س، خعئی ا٧ساه ٦ّ... ٣# فح$ حدّز حضطر ثب آق٢بیی ٣ ٨ٝس٣یز اٝبٝز، ٤ٝضز زض ىطإیطاٟ آیب ٦ّ

 ٝطاح٘ اظ یِ ّساٛ زض آ١بٟ ٦ّ قس ٝكرم ٣ٍشی اؾز؟ ؾغحی چ٦ زض ٧ب إٓب٧ی ای٠ ٣ زاض١س؟ اعالفبسی

 زا١ؿش٦ ٝی ٍجالً ضا خعئی ٧سه ز٣ إط. ق٤ز ٝی آمبظ ٍؿٞز ٧ٞبٟ اظ خسیس زضؼ ٧ؿش٢س، اعالفبر ىبٍس ى٤ً

 .ق٤ز ٝی زاز٥ آ٤ٝظـ ثقس ث٦ ؾ٤ٛ خعئی ٧سه اظ ا١س،
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 اضسجبط ثطٍطاضی ٨ٝبضر# ة

 سالـ یِ سسضیؽ ٕيشیٜ ٦ّ چ٢بٟ ظیطا اؾز، ضط٣ضی ثرف ای٠ زض «اضسجبعبر ض٣ا١ك٢بؾی» زا١ف ثب آق٢بیی

 اظ اؾز فجبضر آ٤ٝظـ ثرف زض اضسجبط. ٕیطز ٝی ن٤ضر نحیح اضسجبعی ی ؾبی٦ زض ٣ اؾز خب١ج٦ ز٣

 ٣ اضؾبٗ$ دیبٛ ا١شَبٗ ٢ٝؾ٤ض ث٦# ىطإیط$ ٕیط١س٥ دیبٛ ٣# ٝقٜٚ$ ز٢٧س٥ دیبٛ ثی٠ آٟ ٤ٝخت ث٦ ٦ّ ىطآی٢سی

 ٣ ق٤ز ٢ٝشَ٘ ٕیط١س٥ ث٦ دیبٛ ٝحش٤ای ٦ّ ق٤ز ٝی ایدبز ظٝب١ی اضسجبط،. ق٤ز ٝی ثطٍطاض ای ضاثغ٦# زضیبىز

 ؾط٣ّبض ٝثٚث یِ ثب آ٤ٝظـ زض اضسجبط ىطآی٢س زض ث٢بثطای٠. ق٤ز افالٛ ىطؾش٢س٥ ث٦ ٕیط١س٥ اظ آٟ زضیبىز

 ٧ٞچ٤ٟ ٤ٝض٤فبسی اضسجبط ض٣ا١ك٢بؾی ٝجحث زض.# اؾز آ٤ٝظقی ٝش٠ ٧ٞبٟ$ دیبٛ ٣ ٕیط١س٥ ىطؾش٢س٥،: زاضیٜ

 ث٦ ضا ذ٤ا٢١سٕبٟ ٦ّ اؾز ٝغطح ٤ٝا١ـ ضىـ ّبض٧بی ضا٥ اضسجبط، ایدبز ٤ٝا١ـ اضسجبط، ایدبز زض ٝؤثط ف٤اٝ٘

 ثبظ ان٘ اظ ٦ّ سب دط٧یعیٜ ٝی زضاظ٤ٕیی اظ ٣ ز٧یٜ ٝی اضخبؿ اضسجبط ض٣ا١ك٢بؾی ّشت زض ٤ٝاضز ای٠ ی ٝغبٙق٦

 .١ٞب١یٜ

 

 ّالؼ زض خٞقی سٞطّع ایدبز# ج

 ق٢بذز ّبض ای٠ ی الظ٦ٝ ٣ ثجطز ثی٠ اظ ق٤ز ٝی ىطإیطاٟ سٞطّع ٝب١ـ ٦ّ ضا ّالؼ زض ٝر٘ ف٤اٝ٘ ثبیس ٝقٜٚ

 :٢ّیٜ اقبض٥ ظیط ٝر٘ ٤ٝاضز ث٦ س٤ا١یٜ ٝی ٝثبٗ ثطای. اؾز ف٤اٝ٘ آٟ

 

 .٧ب زؾز اظ ١ب٤ٝظ٣ٟ ٣ ١بثدب اؾشيبز٥ ٕب٥ ٣ ٝقٜٚ ٧بی حطّز زض سقبزٗ فسٛ -1

 

 ٣ ذك٠ نسای ٝثالً. زاضز ٨ٝٞی ١َف سٞطّع ایدبز ٣ ّالؼ ی خبشث٦ زض ٦ّ ٝقٜٚ نسای زض اقْبٗ -2

. اؾز ثركی سٞطّع ٤ٝا١ـ اظ ٢٢ّس٥ ّؿ٘ ٣ ی٤٢ْاذز یب ٣ ١بٝي٤٨ٛ ٣ ٤ّسب٥ یب ٣ ث٢ٚس ا١ساظ٥ اظ ثیف

 ىطإیطاٟ ثب آٝیع ٝحجز ٣ ز٣ؾشب٦١ اضسجبعی س٤ا١س ٝی ذ٤ز نسای آ٢٧ٔ یب ٣ سْٜٚ ٤١ؿ سنییط ثب ٝقٜٚ

 .٢ّس ٝٞب١قز ّالؼ آقيشٖی اظ ٣ ثبقس زاقش٦

 

 .ای ّٚیك٦ ٧بی ؾر٠ ٣ ضىشبض٧ب اظ اؾشيبز٥ ٣ ّالؼ زض ضاثغ٦ ثطٍطاضی زض س٤٢ؿ فسٛ -3
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 .آ٤ٝظقی ٤ٝض٤ؿ س٢بؾت ث٦ ٤ٕـ ٣ چكٜ اظ میط دػ٧٣بٟ، زا١ف زیٖط ح٤اؼ اظ اؾشيبز٥ فسٛ -4

 

 ای ىبن٦ٚ زض «فهجی سیِ» ٝث٘ ٧بیی حبٙز زاقش٠ یب ٣ ز٢٧س٥ آظاض ٧بی ّالٛ سْی٦ ثطزٟ ّبض ث٦ -5

 .ضىشبض یِ سْطاض یب ٣ ٤ّسب٥

 

 

 ؾبظی آٝبز٥ ٨ٝبضر# ز

 ٣ ىطإیطاٟ دیكی٠ سدبضة ثی٠ ٝق٢بزاضی اضسجبط ٤ّقس ٝی آٟ عطیٌ اظ ٝقٜٚ ٦ّ اؾز ىقبٙیشی ؾبظی آٝبز٥

 ٣# قس ثیبٟ ٍجٚی ٍؿٞز زض ٦ّ$ ف٤ٞٝی سٞطّع ایدبز ثب ٝقٜٚ. ٢ّس ایدبز آ٤ٝظقی ا٧ساه ثب آ٨١ب ١یبظ٧بی

 ٦ّ ؾئ٤االسی عطح ثب ٢ّدْب٣ی ایدبز ١یع ٣ آ٤ٝظقی ٝغٚت ث٦ ١ؿجز ىطإیطاٟ ثطای ا١ٖیع٥ ٣ فال٦ٍ ایدبز

 .٢ّس خسیس زضؼ ی آٝبز٥ ضا ّالؼ س٤ا١س ٝی ثبقس، ١ساقش٦ إٓب٧ی آ٨١ب ث٦ ١ؿجز دػ٥٣ زا١ف ض٣ز ٝی احشٞبٗ

 ایدبز ضا آٟ س٤اٟ ٝی ا١ضجبعی ثی فٚ٘ ضىـ ثب ٦ّ ق٤ز ٝی ٝغطح ثرف ای٠ زض ١یع ّالؼ زض ا١ضجبط ثطٍطاضی

 .اؾز ىطإیطاٟ ث٦ ٝطث٤ط ٦ّ ٤ٝاضزی چ٦ ٣ اؾز ٝقٜٚ ضىشبض اظ ١بقی ٦ّ ف٤اٝٚی چ٦ ّطز

 

 خسیس زضؼ ی اضای٦ ٨ٝبضر#  ٥

 ذالٍیز ثب ٣ اؾز قس٥ ١ٖبقش٦ ّالؼ اظ دیف ٦ّ زضؾی عطح اظ ٕیطی ث٨ط٥ ٣ ٢ٝبؾت ض٣ـ اظ اؾشيبز٥ ثب

 .ٕیطز ٝی ن٤ضر ذ٤ثی ث٦ ٝطح٦ٚ ای٠ ٝقٚٞبٟ اظ ثطذی ىطز ث٦ ٢ٝحهط ٕب٥ ٣ ذبل ٧بی

 

 ث٢سی خٞـ ٨ٝبضر# ٣

 ٝغبٙت ٣ خسیس ٝجبحث ثی٠ اضسجبط ایدبز ٣ ٢ٝبؾت ی ١شید٦ ث٦ ىطإیطاٟ ضؾب١سٟ ثطای ّالؼ دبیبٟ زض ٝقٜٚ

 اٙجش٦. دطزاظز ٝی# ذالن٦ ن٤ضر ث٦$ ٝغبٙت ث٢سی خٞـ ث٦ ثقسی، ٝجبحث ثب خسیس زضؼ ی ضاثغ٦ ٣ ٍجٚی

 .ثذطزاظز ا٣ ٤١اٍم ضىـ ث٦ ذ٤ز ٣ ز٧س ا١دبٛ ضا ث٢سی خٞـ ای٠ ٦ّ ثر٤ا٧س دػ٥٣ زا١ف اظ ٝقٜٚ اؾز ٠ْٞٝ

 

W
ww.Ir

an
Elea

rn
.co

m

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 یبزٕیطی سْٞی٘ زض ٨ٝبضر# ظ

 سْٞیٚی ٧بی ىقبٙیز ث٦ ث٢سی، خٞـ یق٢ی دبیب١ی، ی ٝطح٦ٚ ث٦ ضؾیسٟ ٣ خسیس زضؼ ی اضای٦ اظ دؽ ٝقٜٚ

 ٤ٝضز ٤ٝض٤ؿ ٣ ٝربعجبٟ ؾغح ثب ٢ٝبؾت ض٣قی س٤ا١س ٝی یبزٕیطی ىطآی٢س ّطزٟ ّبٝ٘ ثطای ا٣. دطزاظز ٝی

 قت، سْٚیو سقیی٠ ىطإیطاٟ، ث٦ زضؼ ی ذالن٦ ی اضای٦ ثب ٝثالً. ثطؾس َٝه٤ز ای٠ ث٦ سب ٢ّس ا١شربة ضا ١ؾط

# دط٣غ٥$ 3 ٣احسّبض سقیی٠ ّالؾی، سحَیٌ سقیی٠ ٢ٝعٗ، زض یب ّالؼ زض آٟ ح٘ زضذ٤اؾز ٣ ٝؿأ٦ٙ عطح

 .٢ّس ّبٝ٘ ضا ذ٤یف آ٤ٝظقی ىقبٙیز ٣ ثیيعایس آ٨١ب یبزٕیطی ٝیعاٟ ث٦ اضظقیبثی

 

 :از ػببرتٌذ ؼذُ تجربِ تکویلی ّبی فؼبلیت از برخی

 ٣ سٞیع ٧بی ٤١یؿی ذالن٦ یب ٣ زضؼ اظ قس٥ ثطزاقش٦ ٧بی خع٥٣ ث٨شطی٠ ی اضای٦ ثطای اٝشیبظ سقیی٠ -1

 .زٍیٌ

 

 .٧ب دبؾد آ٣ضی خٞـ ٣ ذب٤١از٥ زض آٟ ّطزٟ ٝغطح ثطای دػ٥٣ زا١ف اظ زضذ٤اؾز ٣ ؾئ٤اٗ یِ عطح -2

 

 ٣ ثذطزاظز قج٦ یب ؾئ٤اٗ عطح ث٦ یْی ٦ّ ىطإیط ز٣ اظ زضذ٤اؾز ٣ زضؼ ث٦ ٝطث٤ط ؾئ٤االر عطح -3

# ٝقٜٚ ؾ٤ی اظ ّالؼ ثب٢ّشطٗ اٙجش٦$ فٚٞی آظاز ىضبی ٦ّ اؾز ٦١٤ٕ ای٠. ز٧س دبؾد ضا آٟ زیٖطی

 ٧ب دبؾد ٣ ٤ٝض٤ؿ ثطاثط زض ض٣ا١ی َٝب٣ٝز ثرث، زض ىطإیطاٟ ىقبٗ حض٤ض فٚز ث٦ ٣ ٕطزز ٝی ىطا٧ٜ

 .ق٤ز ١ٞی زاز٥ ١كبٟ
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 تذریط رٍغ اًَاع بب آؼٌبیی

 

 ٣# ىطإیط٧ب$ ٝربعت ؾغح ثب ٝش٢بؾت ٣ ثبقس آق٢ب سسضیؽ ٧بی ض٣ـ ا٤١اؿ ثب ثبیس ض٣ـ سحٚی٘ اظ دیف ٝقٜٚ

 زض ض٣قی ٕیطز، ٝی ن٤ضر آ٤ٝظقی ی ٝؤؾؿ٦ ٧ط زض ٦ّ ّالٟ آ٤ٝظقی ٧بی ؾیبؾز ٣ آ٤ٝظقی ٤ٝض٤ؿ

 ضىـ ث٦ ٧ب، ّبؾشی ٣خ٤ز ن٤ضر زض ٣ ٢ّس اضظیبثی ضا ذ٤ز سسضیؽ ض٣ـ ز٣ض٥، ٧ط زض ثبیس ا٣. ٢ّس ا١شربة ذ٤ض

 .ز٧س سنییط ضا ذ٤ز ض٣ـ ٝب٧یز ٙع٣ٛ، ن٤ضر زض حشی ٣ ثذطزاظز آٟ ٤١اٍم

 

 :هیؽًَذ تمعین دظتِ دٍ بِ کلی طَر بِ تذریط ّبی رٍغ

 

 #ؾ٢شی$ ٠٨ّ سسضیؽ ٧بی ض٣ـ# اٙو

 :اؾز ن٤ضر ز٣ ث٦ ذ٤ز ض٣ـ ای٠

 ؾَطاعی ض٣ـ. 1

 سسضیؽ ض٣ـ ای٠ ثب ٧ب زا١كٖب٥ ثطذی زض ٧ٜ ٤٢٧ظ ض٣ـ ای٠ اٙجش٦ ٣ اؾز ثبؾشبٟ ی١٤بٟ ث٦ ٝطث٤ط ض٣ـ ای٠

 ٝی س٢ؾیٜ ع٤ضی ٧ب ؾؤاٗ اٙجش٦ ٢ّس؛ ٝی ؾؤاٗ ٝقٜٚ ٣ اؾز ٧ٞطا٥ دبؾد ٣ دطؾف ثب ض٣ـ ای٠. ق٤ز ٝی

 ٝغٚت ٣ ق٤ز آٝبز٥ ذ٤زّب٣ی ثطای ٢٧ٖبٛ ای٠ زض ٣ ٕطزز إٓب٥ ٤ٝض٤ؿ ث٦ ١ؿجز ذ٤ز خ٨٘ ث٦ قبٕطز ٦ّ ق٤ز

 .٢ّس زضیبىز ذ٤ثی ث٦ اؾشبز ٤ٝضز١ؾط

 ٧ب ا١ؿبٟ اظ ذ٤اؾز ٝی ىَظ. ١ساقز ذبنی آ٤ٝظقی ٧سه ذ٤ز ض٣ـ آیی٠ زض# 399 ـ 474$ ؾَطاط

 .ثؿبظز ذ٤ثی ّب٣قٖطاٟ

 ؾبظٕبض ا١س، ّطز٥ سقیی٠ ٝحس٣ز ظٝب١ی ثطای ضا ٝكرهی ٝش٠ ٦ّ ىقٚی آ٤ٝظقی ٧بی ؾیؿشٜ ثب ض٣ـ ای٠

 .عٚجس ٝی ىطا٣ا١ی ظٝبٟ ٣ٙی ز٧س، ٝی اىعایف ضا ىطإیط ش٢٧ی ىقبٙیز چ٦ إط ٣ ١یؿز
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 ای ذب٦١ ْٝشت ض٣ـ. 2

 ٣ ؾبز٥ ظ١سٕی ثب ٣ زاقش٦ ٣خ٤ز آٟ زض ىطزی ٣ ظٝب١ی ؾ٢ی، آظازی ٦ّ ث٤ز٥ ایطاٟ زض اثشسایی آ٤ٝظـ ٤١فی

 ؾبظٕبضی ٦١٤ٕ ٧یچ اٝط٣ظ٥ ٢ٝس ١٣ؾبٛ ؾیؿشٞبسیِ آ٤ٝظـ ثب ٣ٙی اؾز، ث٤ز٥ ؾبظٕبض فهط آٟ ٝطزٛ اثشسایی

 ؾ٢ی ٧ط زض ّؿی ٧ط ٣ ث٤ز الظٛ ثؿیبضی ظٝبٟ یبزٕیطی، ثطای ٣ آ٤ٝذش٢س ٝی ققط ثب ضا ٝغبٙت ف٤ٞٝب ٣ ١ساضز،

 .آٝس ٝی ٧ب ذب٦١ ْٝشت ای٠ ث٦

 زض یب ٣$ ٌ #  اُٟ دیف ز٣ ٣$ ٍ #  اِٟ ظیط ز٣ ٣$ ً #  اَٟ ظثَط ز٣ اٙو: زاز١س ٝی آ٤ٝظـ چ٢ی٠ ضا س٤٢ی٠ ٝثبٗ ثطای

 :زاز١س ٝی آ٤ٝظـ ظیط قْ٘ ث٦ ضا اٙيجب حط٣ه ایطاٟ ٢ٝبعٌ ثطذی

 .اٙٞػٙػالر ٠ٝ غاغ٣غ٣ٙی غ١ػ٣ٙی:یبغ اٙٞیٚؿالر ٠ٝ ؾبؾ٤ؾ٤ٙی ؾ٢ؿ٤ٙی ؼِ: ؼ

 .ضؾ٢س ١ٞی ١ؾط ث٦ ٢ٝبؾت ٧ب ض٣ـ ای٠ اظ یِ ٧یچ ٧ب ىطنز ث٤زٟ ّٜ ٣ ٝب فهط زض زا١ف ٕؿشطـ ثب اٙجش٦

 

 خسیس سسضیؽ ٧بی ض٣ـ# ة

 فهط آ٤ٝظقی ٧بی ؾیؿشٜ ثب ٝش٢بؾت ٣ ٧ؿش٢س خسیس سطثیشی ف٤ٚٛ ٣ ض٣ا١ك٢بؾی ثط ٝجش٢ی ٧ب ض٣ـ ای٠

 ض٣ـ ،#دبؾد ٣ دطؾف$ ىقبٗ ض٣ـ س٤ضیحی، ض٣ـ: اظ فجبضس٢س ٧ب ض٣ـ ای٠ اظ ثطذی. ا١س قس٥ س٢ؾیٜ حبضط

 ،#ای دط٣غ٥$ ٣احسّبض ،#اؾز ؾَطاعی ض٣ـ قجی٦ حس٣زی سب ٦ّ$ ٝجبحث٦ ض٣ـ ٝؿأ٦ٙ، ح٘ ض٣ـ اّشكبىی،

 #.ّالؼ اظ ذبضج سدطثی ىقبٙیش٨بی$ فٚٞی ٕطزـ ٣ ١ٞبیكی آظٝبیكی ض٣ـ

 ض٣، ای٠ اظ. ق٤ز ٝی اؾشيبز٥ ا١ؿب١ی ف٤ٚٛ زض ٣یػ٥ ث٦ ٣ ٦ٞ٧ اظ ثیف ا٣ٗ ٤ٝضز ز٣ ٝص٤ّض، ٧بی ض٣ـ ٝیبٟ اظ

 : ٢ّیٜ ٝی ثطضؾی ٝرشهطا ضا یِ ٧ط

 

 س٤ضیحی ض٣ـ

 ض٣ـ ضا ؾر٢طا١ی یب ٣ قس٥ چبح آ٤ٝظقی ٧بی ٝش٠ اظ اؾشيبز٥ ثب ىطإیطاٟ ث٦ اعالفبر ٝؿشَیٜ ا١شَبٗ

 ٣ ٢ّس ٝی ٢ٝشَ٘ قبٕطزاٟ ث٦ ٝس٣ٟ ٣ ٢ٝؿدٜ ن٤ضر ث٦ ضا ٝغبٙت ٝقٜٚ، ض٣ـ، ای٠ زض. ١ب٢ٝس ٝی س٤ضیحی

 ض٣ـ ای٠ زض دبؾد ٣ دطؾف ٣ ٢٢ّس ٝی ثطزاضی یبززاقز یب ٣ ؾذبض١س ٝی ش٠٧ ث٦ یب ضا ٝغبٙت آٟ ١یع آ١بٟ

 زض سٞطّع ایدبز آ٤ٝظقی، اْٝب١بر ٣ ٣ٍز زض خ٤یی نطه ض٣ـ، ای٠ ٝثجز ٧بی ٣یػٕی اظ. ١ساضز خبیٖب٧ی

W
ww.Ir

an
Elea

rn
.co

m

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 ٦ّ زاضز ٧ٞطا٥ ث٦ ١یع ضا ٝكْالسی ض٣ـ ای٠ اٙجش٦. اؾز ٝقٜٚ ثیبٟ س٤َیز ٣ ثطزاضی یبززاقز خ٨ز قبٕطزاٟ

 ١ٖطىش٠ ١ؾط زض ٣ ىطإیطاٟ سيْط اْٝبٟ فسٛ ّالؼ، ی٤٢ْاذشی اظ قبٕطزاٟ ذؿشٖی ث٦ س٤اٟ ٝی خ٦ٚٞ آٟ اظ

 .ّطز اقبض٥ قبٕطزاٟ ىطزی ٧بی سيب٣ر

 

 :ٕطىز ١ؾط زض ضا ظیط ١ْبر ثبیس ٝص٤ّض ض٣ـ زض خصاثیز ایدبز ٣ ٝكْالر ای٠ ح٘ ثطای

 ظزٟ، ٝثبٗ اظ س٤اٟ ٝی ٢ٝؾ٤ض ای٠ ثطای. ثبقس زضُ ٍبث٘ ٣ زٍیٌ ض٣ق٠، ٝقٜٚ، س٤ضیحبر -1

 .ّطز اؾشيبز٥ زازٟ س٤ضیح ٣ؾبی٘ ؾبیط یب ٣ ىیٜٚ ش٢٧ی، سه٤یطؾبظی

 

 دطؾف ای٠ ث٦ ثبیس ٝقٜٚ ٣اٍـ زض. ٕیطز ن٤ضر آ٤ٝظقی ٝش٠ انٚی ٣ اؾبؾی ١ْبر زض ١ٞبیی ثطخؿش٦ -2

 ثطخؿش٦ سْطاض ٣ سأّیس ثب ضا ٝغٚت ٧ٞبٟ ٣ «زاضز؟ ضا ا٧ٞیز ثیكشطی٠ چیعی چ٦» ٦ّ ز٧س دبؾد

 .٢ّس

 

 ث٦ دبؾر٤ٖیی ٣ ىطإیطاٟ ؾئ٤االر ث٦ س٤خ٦ ٣ ذبل ٤ٝاضز زض نسا آ٢٧ٔ سنییط ٣ ٝقٜٚ ضىشبضی س٤٢ؿ -3

 .ثْب٧س ّالؼ ی٤٢ْاذشی اظ ٦ّ ٝیك٤ز ثبفث ٝش٢ی، زض٣ٟ ٣ س٤ضیحی ض٣ـ ٧ٞی٠ ٍبٙت زض آ٨١ب

 

 ذ٤ز» ثب ٧ٜ ٣ ٝؤؾؿ٦ زض آ٤ٝظقی ٨١بز ی ٣اؾغ٦ ثب ٣ ىطإیطاٟ ؾ٤ی اظ ٧ٜ ٝقٜٚ س٤ضیح ٨ٝبضر -4

 .ق٤ز اضظقیبثی ٝقٜٚ «سحٚیٚی

 

 

 

 

 

 

W
ww.Ir

an
Elea

rn
.co

m

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 ؾر٢طا١ی ؾبذشبض ث٦ س٤خ٦

 ؾبذشبض ث٦ ثبیس ّبض ای٠ ثطای. ثجركس ٢ٝغَی ؾیط ٣ ا١ؿدبٛ ؾر٢طا١ی خ٨ز ١ؾط ٤ٝضز ٝغبٙت ث٦ ثبیس ٝقٜٚ

 یب ثس٦١ ،#ٝربعت س٤خ٦ خٚت ثطای$ َٝس٦ٝ: ق٤ز ٝی سكْی٘ ثرف ؾ٦ اظ ٦ّ ثبقس زاقش٦ س٤خ٦ ؾر٢طا١ی

 یب دبیب١ی ثرف ٣# ٢ّس ٢ٝشَ٘ ىطإیط ث٦ ضا آ٨١ب اؾز ٝبی٘ ٝقٜٚ ٦ّ خعئیبسی ٣ انٚی ٧بی ایس٥$ ٝیب١ی ثرف

 #.٢ّس ٝی یبضی ٝغبٙت ؾذبضی ذبعط ث٦ خ٨ز ضا ىطإیطاٟ آٟ ی ٣ؾی٦ٚ ث٦ ٦ّ$ ٝؤذط٥

 اضسجبط ایدبز ثب ىطإیطاٟ سب ٕطز١س ٝی ثیبٟ خعئیبر ٝیب١ی، ثرف زض ٣ ق٤ز ٝی ٝغطح ّٚی ٝغبٙت َٝس٦ٝ، زض

 ث٦ اقبض٥ ثب ّٚیبر ١یع دبیب١ی ثرف زض. ٤ٕی٢س ٝی «سحٚیٚی ض٣ـ» ضا ض٣ـ ای٠. ثجی٢٢س آ٤ٝظـ ز٣، ای٠ ثی٠

 ٙع٣ٛ ن٤ضر زض ٣ ٕیطی ١شید٦ ٣ ق٤ز ٝی سْطاض ٤ّسب٧ی ظٝبٟ زض آ٨١ب ثی٠ اضسجبط ٣ خعئیبر ثرف ٨ٝٞشطی٠

 .ٕیطز ٝی ن٤ضر اخشٞبفی یب ىطزی ا١غجبً

 آىز ف٤٢اٟ ث٦ ؾر٢طا١ی ٢٧ٖبٛ اضغطاة اظ اؾز، ؾر٢طا١ی ثط ٝجش٢ی س٤ضیحی ض٣ـ ٦ّ آ١دب اظ اؾز ٕيش٢ی

 ض١ٔ زض ضا ض٣ا١ی س٢ف ٣ اضغطاة ای٠ ٤ٞ١زِ سسضیؽ، اثشسای زض ٦ّ ٣یػ٥ ث٦. ٕيز ؾر٠ س٤اٟ ٝی ض٣ـ ای٠

 ثط اىع٣زٟ. ثجی٢یٜ س٤ا١یٜ ٝی زیٖط «س٢ی ض٣اٟ» ف٤اضو ٣ ٍٚت قسیس سذف ٧ب، زؾز ٣ نسا ٙطظـ چ٨ط٥،

 زیٖط ٤ٝاضز ذسا، یبز ثب اعٞی٢بٟ ٣ آضاٝف ایدبز ٣# ؿ$ اع٨بض ی ائ٦ٞ اظ خؿش٠ یبضی ٣ ذسا ث٦ زاقش٠ س٤ّ٘

 :اظ فجبضس٢س ٦ّ زاضز ٣خ٤ز اضغطاة ثب ٝجبضظ٥ خ٨ز

 .ّبمص ثط ضٝعی ن٤ضر ث٦ خعئیبر اظ ثطذی ّٚیبر ٤١قش٠ ٣ ١ؾط ٤ٝضز ثحث ثط ّبٝ٘ سؿٚظ# اٙو

 .ىطإیطاٟ ثب ٕيشبضی نٞیٞب٦١ اضسجبط ٣ ٝقبضى٦ ثب ّالؼ قط٣ؿ# ة

 .٢ّیٜ حؽ ظٝی٠ ض٣ی ضا آ٨١ب ٣خ٤ز ثبیس ٦ّ ٝق٢ی ای٠ ث٦ دب٧ب ٍطاضٕطىش٠ ّیيیز ث٦ س٤خ٦# ج

 اىعایف اضغطاة ق٤یٜ، فٞیٌ ١يؽ ّكیسٟ ٝب١ـ ٢٧ٖبٝی ٦ّ ٝق٢ی ثسی٠ ٣ٍشی ٧ب ّكیسٟ ١يؽ ث٦ س٤خ٦# ز

 .یبثس ٝی

 چیعی ٣ ز٢٧س ٝی ٤ٕـ ٝغبٙت ث٦ ىَظ آ٨١ب ٦ّ ظٝب١ی زض ٣یػ٥ ث٦ ٕيش٠ ؾر٠ ٝربعت ٍٚتِ ٣ ٧ب چكٜ ثب#  ٥

 .٤١یؿ٢س ١ٞی

 .٧ب زؾز ١ْطزٟ ٝريی ٣ ثطزاقش٠ ٍسٛ ١يؽ ث٦ افشٞبز ثب ٝثالً ىیعیْی، حبالر ٣ ثسٟ اظ ٕطىش٠ ِّٞ# ٣

# ىطإیطاٟ$ ذ٤ز ٝربعجبٟ اظ# س٤ضیحی ض٣ـ ٝقِٜٚ$ ؾر٤٢ض ٤ٝضز١ؾط، ٤ٝض٤ؿ زض ٦ّ ١ْش٦ ای٠ سَٚی٠# ظ

 .اؾز سط ّبضق٢بؼ
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 هَفك هؼلن ّبی ٍیصگی

 ایدبز ٣ ىطإیطاٟ ثب ٣ اضسجبط ٤١ؿ زض ٦ّ اؾز ٝقٜٚ ٧بی ٣یػٕی سسضیؽ، ض٣ـ زض ٨ٜٝ ٝجبحث اظ یْی

 ثطضؾی ٣ ثحث ٤ٝضز ثرف ز٣ زض س٤اٟ ٝی ضا ٝقٜٚ ذه٤نیبر ٦ّ ضؾس ٝی ١ؾط ث٦. اؾز ٝؤثط ثؿیبض یبزٕیطی

 :زاز ٍطاض

 :١يؿب١ی ٧بی ٣یػٕی# اٙو

 ذسا ضضبی ثطای ضا ٝكْالر ٝرٚم، ٝقٜٚ. ٤ٞ١ز اقبض٥ اذالل ث٦ س٤اٟ ٝی ٝقٜٚ ١يؿب١ی ٧بی ٣یػٕی خ٦ٚٞ اظ

 ٧سایز ٣ سقٚیٜ ٝحشبج ٦ّ خ٨ز آٟ اظ ذ٤ز قبٕطزاٟ ث٦ ا٣. ١ٖطز ٝی ٝؿبئ٘ ث٦ ا٨ٙی ١ٖطـ ثب ّطز٥، سحٞ٘

 ح٘ ثطای زٙؿ٤ظ دسضی یب ٝبزض ٧ٞچ٤ٟ ٣ ١ٖطز ٝی اؾز، ؾذطز٥ ٤ٍٛ زا١بیبٟ ث٦ ضا آ٨١ب ثعضٓ ذسا١٣س ٣ ٧ؿش٢س

 ظیطا ق٤ز، ٝی قبٕطزاٟ خصة ٤ٝخت ٦ّ اؾز زیٖطی نيز س٤اضـ. ٢ّس ٝی سالـ آ١بٟ ٝكْالر ٣ ٝؿبئ٘

#. سْجّط ٠ٝ اهلل ٣ضق٦ ٣ س٤اضـ ٠ٝ اهلل ضىق٦$ ز٧س ٝی ٍطاض ثبالیی َٝبٛ زض ضا ا٣ ذسا١٣س ثبقس، ٝش٤اضـ ٦ّ ّؿی

 ضا ذ٤ز ٧بی زا١ؿش٦ ظیطا ق٤ز، ٝی ثیكشط ١یع آ١بٟ س٤اضـ ض٣ز، ٝی ثبال اىطاز فٜٚ ٣ زا١بیی ٝیعاٟ چ٦ ٧ط ٝق٤ٞالً

 حْیٜ ؾَطاط ٦ّ چ٢بٟ اؾز، قبٟ فٜٚ اظ ثیف قبٟ خ٨٘ ٦ّ ى٢ٞ٨س ٝی ٣ ٢٢ّس ٝی َٝبیؿ٦ ٧ب ١سا١ؿش٦ ثب

 .«٧ؿشٜ ذ٤یف خ٨٘ ث٦ ٧ب ا١ؿبٟ سطی٠ فبٜٙ ٠ٝ: »ٕيز ٝی

 

 ٨١بزی٦٢ ذ٤ز ٣خ٤ز زض ثبیس ٦ّ اؾز ٝقٜٚ ١يؿب١ی ٧بی ٣یػٕی اظ ١یع ١يؽ ث٦ افشٞبز فجبضسی ث٦ ٣ ١يؽ فعر

 ١يؽ فعر ٝیعاٟ س٤ا١س ٝی «آٗ ایس٥ ذ٤زِ» ٣ ذ٤یف «ذ٤ز٣ِاٍقی» ی ىبن٦ٚ ّطزٟ ّٜ ثب ىطزی ٧ط. ؾبظز

 .یبثس ١دبر ض٣یی ّٜ ٣ ثی٢ی ذ٤زّٜ اظ اىع٣ز٥، ضا ذ٤ز

 

 ٢ٝبثـ ثب ٝشقبٙی ٧بی اضسجبط ٣ ث٤زٟ ا٤ٙض٤ زائٜ ثب ٦ّ اؾز ٝقٜٚ ١يؿب١ی ٧بی ٣یػٕی اظ ١یع ض٣ح ع٨بضر

 اظ ٝق٤٢ی ا١طغی نس٣ض ثبفث ٝقٜٚ ثبع٠ نيبی. ثركس س٤َیز یب ٣ ٢ّس ایدبز ضا ٣یػٕی ای٠ س٤ا١س ٝی ٝق٤٢ی

 اٝط ث٦ ١شید٦، زض ٣ ق٤ز ثطٍطاض فبعيی ٣ ض٣حی اضسجبط ٦ّ ٕطزز ٝی ٤ٝخت ٣ ق٤ز ٝی ىطإیطاٟ ث٦ ا٣ ؾ٤ی

 ای٠ اظ زیٖطی ٣یػٕی یبثس، ٝی ٤ٞ١ز ٝقٜٚ ٝشب١ز ٣ ٣ٍبض زض ٦ّ عٞأ١ی٦٢ ٣ آضاٝف. ثركس ؾطفز یبزٕیطی

 ٣ ظیبز ی ٝغبٙق٦ اثط ثط ٦ّ اؾز ٝقٜٚ ١يؿب١ی ٧بی ٣یػٕی اظ ١یع ش٢٧ی ظایف ٣ ذالٍیز. اؾز زؾز
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 ٤ٝاضز. ٢ّس ٝی ز٣چ٢ساٟ ىطإیطاٟ ١عز ضا ا٣ ٝحج٤ثیز ٣ ضؾس ٝی ا٣ج ی ١َغ٦ ث٦ سيْط ٣ ا١ؿب١ی اضسجبعبر

 :زاضز؟ ٣خ٤ز ١یع ذ١٤ؿطزی ٣ ٍبعقیز قْیجبیی، ٣ نجط ٧ٞچ٤ٟ زیٖطی

 

 ضىشبضی ٧بی ٣یػٕی# ة

 زض سيطیظ ٣ اىطاط اظ ز٣ضی ٣ ضىشبضی افشساٗ ٝثبٗ، ثطای. ا٣ؾز ضىشبض ث٦ ٝطث٤ط ٝقٜٚ ٧بی ٣یػٕی اظ ثطذی

. ق٤ز ٝی ٝكب٧س٥ ا٣ زض ٦ّ اؾز ٝقٜٚ ضىشبضی ٧بی ٣یػٕی خ٦ٚٞ اظ دط٣ضـ ٣ آ٤ٝظـ ث٦ ٝطث٤ط ا٤ٝض ی ّٚی٦

 ثبظسبة ٦ّ اؾز ٝقٜٚ یِ ثبضظ ٧بی ٣یػٕی اظ ١یع ٧ْٞبضاٟ ٣ قبٕطزاٟ ث٦ ١ؿجز فال٦ٍ ٣ ٝحجز ٣ ٨ٝط اثطاظ

 ٤ٝخت ضىشبض ای٠. اؾز َٝبث٘ عطه ؾ٤ی اظ ٝحجز اؽ٨بض ٣ اثطاظ ٣ ٢ٝسی فال٦ٍ سقیی٠ ث٦ ٨ٝطآٝیع، ضىشبض ای٠

 ثط سب ثبـ ٧ب ٍٚت ثط حبّٜ» ٦ّ اؾز ٝقط٣ىی ٝث٘ ثبضظ ٝهساً ٣ ق٤ز ٝی قبٕطزاٟ ٍٚت ثط ٝقٜٚ ح٤ْٝز

 .«٢ّی ح٤ْٝز ٧ب ا١سیك٦

 

 ث٦ ضا قبٕطزاٟ ظ١ی ٕٞب٦١ ٣ ض٣ز ٝی قٞبض ث٦ ٝقٜٚ ضىشبضی ٧بی ٣یػٕی اظ ١یع اضسجبعی ذ٤ـ ٣ ضىشبضی ذ٤ـ

 .ز٧س ٝی ؾ٤ً ا٣ ؾ٤ی ٣ ؾ٤ز

 

 ٧ب ؾبٗ حبن٘ «ازة» چ٦ إط. ق٤ز ٝكب٧س٥ ثبیس ٝقٜٚ ضىشبض زض ٦ّ اؾز زیٖطی ٣یػٕی ٝؤزثب٦١ ضىشبض ٣ ازة

 ث٦ ٣ زاز ١كبٟ ذ٤یف اظ ٝؤزثب٦١ ضىشبض٧بیی س٤اٟ ٝی اّشؿبة ٣ سٞطی٠ عطیٌ اظ اٝب اؾز، ذب٤١ازٕی سطثیز

 .١سا١ؿز میط ثط َٝسٛ ضا ذ٤ز ٣ ٕصاقز احشطاٛ زیٖطاٟ ح٤ًَ ٣ حس٣ز

 

 قرهی ٣ؾبی٘ زض چ٦ ٣ د٤قف ٤١ؿ ٣ ٙجبؼ زض چ٦ آقيشٖی، ٣ ١ؾٞی ثی اظ ز٣ضی ٣ ؽب٧طی آضاؾشٖی

 ٣ اؾز ٝؤثط ثؿیبض ٝقٜٚ قرهیز سجیی٠ زض ١یع زضؾی، عطح ث٦ ٝطث٤ط ٧بی ثط٦ٕ یب ٣ خع٥٣ ّشبة، ٧ٞچ٤ٟ

 .ا٣ؾز آضاؾشٖی ٣ ١ؾٜ ٝقٜٚ، ٨ٜٝ ٣یػٕی٨بی ظیطا ق٤ز، ىطا٣اٟ ؾقی ٤ٝاضز ای٠ زض ثبیس

 

 ٣ ٝشقسز ٧بی زا١ف ث٦ إٓب٥ ٝقٚٞبٟ ٦ّ اؾز ثسی٨ی. ا٣ؾز فٚٞی ؾغح ث٤زٟ ثبال ٝقٜٚ، ٧بی ٣یػٕی زیٖط اظ

. ٕیط١س ٝی ٍطاض س٤خ٦ ٤ٝضز زاض١س، إٓب٧ی ١ؾط ٤ٝضز آ٤ٝظقی ٝش٠ حس زض س٨٢ب ٦ّ ٝقٚٞب١ی اظ ثیف ٝش٤٢ؿ،
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 ثبیس ٝقٜٚ ٦ّ اؾز ضط٣ضی ٤ٝاضز اظ ف٤ٞٝی اعالفبر ٣ فٚٞی اذالٍی، فطىب١ی، اخشٞبفی، ؾیبؾی ٧بی إٓب٧ی

 .آ٣ضز زؾز ث٦ ضا آ٨١ب

 

 ٣ ف٤ٞٝیز فٚز ث٦ یب ٣ ٕیط١س ٝی ٍطاض ى٤ً ی ظیطٝد٤ٞف٦ یب ٦ّ زاضز ٣خ٤ز ١یع زیٖطی ٧بی ٣یػٕی اٙجش٦

 ثیز ا٧٘ ث٦ س٤ؾ٘ ٣ ٧ٞز ٣ سالـ ثب ٝقٚٞبٟ ٦ّ ٕيز ثبیس زضذبس٦ٞ. د٤قیٜ ٝی چكٜ آ٨١ب اظ ث٤زٟ، ض٣ـ

 .ثیبضای٢س ٧ب ٣یػٕی ای٠ ث٦ ضا ذ٤ز س٤ا٢١س ٝی# ؿ$ع٨بضر ٣ فهٞز

 

 اضظقیبثی

 اذص ٢ٝؾ٤ض ث٦ اعالفبر آ٣ضی خٞـ ٝق٢بی ث٦ اضظقیبثی. اؾز «اضظقیبثی» آ٤ٝظقی س٤ٙ٤٢ْغی دبیب١ی ٝجحث

 ىطإیط ث٦ سب ٕیطز ٝی ن٤ضر آ٤ٝظقی ی ز٣ض٥ ع٤ٗ زض ٣ ٝقٜٚ ؾ٤ی اظ اضظقیبثی ٕب٥. اؾز ٢ٝبؾت سهٞیٞبر

 ٧بی سهٞیٜ سب ق٤ز ٝی سقیی٠ آ٤ٝظقی ی ٝؤؾؿ٦ ؾ٤ی اظ آٟ ظٝبٟ ٕب٥ ٣ ٢ّس، ِّٞ یبزٕیطی اٝط زض

 .ق٤ز ٝكرم ا٣ خبیٖب٥ اٝشیبظار، خس٣ٗ زض ٣ ٕیطز ن٤ضر ىطإیط سحهیٚی اضسَبی خ٨ز ٢ٝبؾت

 

 :٢ّیٜ ٝی شّط ضا ثطذی ٦ّ زاضز ٝرشٚو ٧بی فٚز اضظقیبثی

 .آ٤ٝظـ اثشسای زض یبزٕیطی سؿطیـِ خ٨ز ىطإیط ثطای ا١ٖیع٥ ایدبز# اٙو

 .فٚٞی ؾبٜٙ ضٍبثز ایدبز ٣ یبزٕیطی ث٦ ىطإیطاٟ سك٤یٌ# ة

 .٢ّس اضظیبثی ضا ذ٤ز ٦ّ ىطإیط ثطای ثركی إٓب٧ی# ج

 .ثیبثس سسضیؽ زض ضا ذ٤ز ضقو ٣ ٤ٍر ١َبط سب# ٝقٜٚ$ ىطاز٢٧س٥ ثطای ثركی إٓب٧ی# ز

 .یبزٕیطی زض میطنحیح ٧بی ىقبٙیز انالح#  ٥

 

 ذ٤ز انالح ث٦ س٤ا٢١س ٝی ٣ ق١٤س ٝی ؾ٢دف ىطاز٢٧س٥ ٧ٜ ٣ ىطإیط ٧ٜ ٦ّ اؾز اضظقیبثی ثب ث٢بثطای٠،

 ز٣، ای٠ ٧ٞب٢٧ٖی ی ؾبی٦ زض سب ٕیطز ن٤ضر آ٤ٝظقی ا٧ساه ثب ٝش٢بؾت ثبیس اضظقیبثی اٙجش٦. ثذطزاظ١س

 .ق٤ز ٕطىش٦ ىطإیط ثطای الظٛ سهٞیٞبر
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 ارزؼیببی اًَاع

 خسیسی ٧بی آ٤ٝظـ سب ٕیطز ٝی ن٤ضر اضظقیبثی آ٤ٝظقی، ی ز٣ض٥ اظ ٍج٘ ٤ْ٢ّض، ظٝبٟ ٝب٢١س ٕب٧ی

 ٣ ١ب٢ٝس ٝی «سكریهی اضظیبثی» ضا آظ٤ٟٝ ای٠. ق٤ز س٢ؾیٜ ٣ عطاحی ىطإیط ٍجٚی ٧بی زا١ؿش٦ ثب ٝش٢بؾت

 .اؾز ىطإیط «٣ض٣زی ضىشبض» ی ٢٢ّس٥ سقیی٠

 

 حشی ٣ سطٛ ٝیبٟ ٧يشٖی اٝشحبٟ. ٕیطز ٝی ن٤ضر آ٤ٝظقی ی ز٣ض٥ یِ ١٤ٕب٤ٕٟ ٝطاح٘ زض اضظقیبثی ٕب٥

 ث٦ اضظقیبثی ٤١ؿ ای٠. ٧ؿش٢س ٕط٥٣ ای٠ اظ اؾز ٍج٘ ی خٚؿ٦ زضؼ ث٦ ٝطث٤ط ٦ّ خٚؿ٦ ٧ط اثشسای ؾئ٤االر

 اضظیبثی» اؾز، ثطذ٤ضزاض ثبالیی ا٧ٞیز اظ آ٤ٝظقی ٤ٝؾؿبر سٞبٛ زض آ١چ٦. اؾز ٝقط٣ه «ای ٝطح٦ٚ اضظیبثی»

 زا١ف سحهیٚی ؾط٤١قز ٣ دصیطز ٝی ن٤ضر ثٚث دبیبٟ ٣ سطٛ ٝب٢١س ز٣ض٥ ٧ط دبیبٟ زض ٦ّ اؾز «ای ٝد٤ٞف٦

 ٝیعاٟ ٣ اؾز ىطإیط «ذط٣خی ضىشبض» ی ٢٢ّس٥ سقیی٠ اضظیبثی اذیط، ٤١ؿ ز٣. ذ٤ضز ٝی ضٍٜ آٟ اٝشیبظ ثب آ٤ٝظ

 .ز٧س ٝی ١كبٟ ١ؾط ٤ٝضز آ٤ٝظقی ی ز٣ض٥ زض ضا ا٣ یبزٕیطی

 

 ارزؼیببی ّبی رٍغ

 ٝی ّبض ث٦ اضظیبثی زض ضا ذ٤ز ذبل ض٣ـ ذ٤یف، ذالٍیز ٍسضر ٣ نالحسیس ث٦ س٤خ٦ ثب ٝقٚٞی ٧ط چ٦ إط

 :ّطز سَؿیٜ زؾش٦ ؾ٦ ث٦ س٤اٟ ٝی ضا اضظیبثی ٧بی ض٣ـ ّٚی ع٤ض ث٦ ٣ٙی ثطز،

 

 سكطیحی ی قی٥٤ ز٣ ث٦ ١یع ّشجی ٧بی آظ٤ٟٝ. اؾز ض٣ـ ای٠ ثب ٧ب اضظیبثی ثیكشط ٦ّ# ٤١قشبضی$ ّشجی# اٙو

 ٣ ٣ؾیـ ٕب٥ ٣ اؾز ٝحس٣ز ن٤ضر ث٦ ٧ب دبؾد ٕب٧ی ا٣ٗ ی قی٥٤ زض ٦ّ ق١٤س ٝی ثطٕعاض# فی٢ی$ سؿشی ٣

 مٚظ، نحیح قْ٘ چ٨بض ث٦ ١یع سؿشی اضظیبثی. عٚجس ٝی دبؾد سحٚیٚی ن٤ضر ث٦ ٝقٜٚ یق٢ی ٕؿشطز٥،

 .ٕیطز ٝی ن٤ضر ّطز١ی ّبٝ٘ ٣ خ٤ضّطز١ی ای، چ٢سٕعی٦٢
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 اعالفبر ّؿت خ٨ز ّشجی، آظ٤ٟٝ اظ دؽ ٕب٧ی. اؾز ذبل ٤ٝاٍـ ث٦ ٝحس٣ز ٦ّ# ٕيشبضی$ قيب٧ی# ة

 ٣خ٤ز ٝؤؾؿبر ثطذی زض ٦ّ ّشجی آظ٤ٟٝ اظ ثقس ٧بی ٝهبحج٦ ٝب٢١س ٕیطز، ٝی ن٤ضر قيب٧ی آظ٤ٟٝ ثیكشط

 ٣ سحٚی٘ ٍسضر سب ق٤ز ٝی آظ٤ٝز٥ قيب٧ی ن٤ضر ث٦ ٝقٜٚ نالحسیس ثب آ٤ٝظقی ٝش٠ ان٘ ٕب٧ی ٣ زاضز

 .ٕطزز ثبثز ٝقٜٚ ثطای ىطإیط زضیبىز فٌٞ ٣ ثطضؾی

 

 یب ٣ ٣ؾبی٘ ثطذی ّبضثطز ث٦ اىطاز ؾ٢دف ٦ّ ٤ٝاضزی زض. ق٤ز ٝی ذبنی ٧بی ٝش٠ ث٦ ٝطث٤ط ٦ّ فٞٚی# ج

 ٤ٝخ٤ز اْٝب١بر ث٦ س٤خ٦ ق٤ز، ٝی اؾشيبز٥ فٞٚی اٝشحبٟ اظ اؾز، ٤٢ٝط سدطثی ی دسیس٥ یِ آ٣ضزٟ فٞ٘ ث٦

 .اؾز آظ٤ٟٝ ٤١ؿ ای٠ زض ٨ٜٝ ١ْبر اظ آ٤ٝظقی ی ٝؤؾؿ٦ یِ زض

 

 دبیب١ی ؾر٠

 خ٢ج٦ ٦ّ قس اقبض٥ ٤ٝاضزی ث٦ س٨٢ب ٣ ث٤ز# آ٤ٝظقی س٤ٙ٤٢ْغی$ سسضیؽ ض٣ـ ث٦ ٝطث٤ط ّٚیبر قس ثیبٟ آ١چ٦

 زاقش٢س. نطه سئ٤ضیِ ٦١ ٣ ّبضثطزی ی
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 الگَّبی تذریط

 زائٞی ٣ ٝؿشٞط اٝطی ف٤٢اٟ ث٦ یبزٕیطی ٣ سطثیز ٣ سقٚیٜ زض ى٤٢ٟ ٣ ض٣ق٨ب, سب٤٢ّٟ ا١ؿبٟ دیسایف ثس٣ اظ

 اثعاض٧بی اظ ٝيب٧یٜ ا١شَبٗ ٣ یبزٕیطی ؾ٤٨ٙز ثطای ا١ؿبٟ, ٝرشٚو افهبض زض ٣ اؾز ث٤ز٥ ٝشنیط ٣ ٝق٤ٞٗ

, ازاض٥, ٝسضؾ٦, ذب٤١از٥ زض آٟ اثطٕصاضی ٣ اثطدصیطی, ا١ؿبٟ ٣یػٕی٨بی اظ یْی. اؾز ٝیْطز٥ اؾشيبز٥ ٝرشٚو

 ّطزٟ ٝقبزٗ آٟ ١شبیح ٦ّ دصیطز ٝی ن٤ضر آ٤ٝظقی ٧بی ٝحیظ زض اضسجبط ثطٍطاضی. اؾز خ٨بٟ ٣, خبٝق٦

 ٣ ٝغ٤ٚة ثطذ٤ضز٧بی ٣ ضىشبض٧ب س٤اٟ ٝی ض٣ـ ّساٛ ثب ٣ ثبقس؟ ٧ب ا١ؿبٟ ش٢٧ی ٣ ض٣حی, فبعيی ٝؿبئ٘

 ٢ٝيی اٙق٨ٚٞبی فْؽ ٣, ١بدؿ٢س فبزار, میطٝشقبزٗ ضىشبض٧بی ّطزٟ ٝشقبزٗ آٟ ١شبیح ٦ّ ّطز ایدبز ٢ٝغَی

 ٝحیغ٨بی زض آٟ ١شبیح ٦ّ ّطز ایدبز سنییط ذ٤ز افٞبٗ ٣, ضىشبض, ٕيشبض زض ٝیش٤اٟ ض٣ـ ّساٛ ثب ثبقس؟ ا١ؿب٨١ب

 ثبقس؟ زاقش٦ ٧ٞطا٥ ذك٤٢زی ٣, قبزی, ق٤ً ّبضی

 

 ؾبظٝبٟ ٣, ٝسضؾ٦, ذب٤١ازٕی ٝحیغ٨بی زض ّطزٟ فبزر, ذ٤ٕطىش٠ چ٤ٟ, ا١ؿبٟ عجیقی ض١٣س ٕیطی قْ٘

 ضط٣ضر إط حبٗ. ٝیٖیطز قْ٘ ظ١سٕی ٝرشٚو ٤ٍٝقیش٨بی زض ٦ّ اؾز ا١ؿب١ی ای ذهیه٦ ٣ عجیقی اٝطی

 ١رؿشی٠ زض ق٤ز دیسا ّبض ا١دبٛ ّیيیز ٣, نحز, زٍز, ؾطفز ٙحبػ ث٦ ّبض زازٟ ا١دبٛ ض٣ق٨بی زض سنییط

. ١ساضز ضا ّبض زازٟ ا١دبٛ خسیس ض٣ق٨بی اظ اؾشيبز٥ زض سؿٚظ ٣ آق٢بیی چ٤ٟ. ٝیس٧س ١كبٟ ٣ا٢ّف ٦ٚ٧٣

 ٧ط٦١٤ٕ ثطاثط زض ٣ اؾز ٤ٝخ٤ز ٣ضـ زض سح٤ٗ ٣ سنییط ٧ط٦١٤ٕ ثطاثط زض ٣ اؾز ٤ٝخ٤ز ٣ضـ حيؼ ذ٤ا٧بٟ

 ٣ سنییط ثطاثط زض َٝب٣ٝز ازاضی زؾشٖب٨٧بی امٚت زض. ٝیجبقس ٝقشطو ّبض ا١دبٛ ٧بی قی٥٤ زض سح٤ٗ ٣ سنییط

 ٧ٞبٟ ّٞبّبٟ آ٤ٝظقی ثرف زض ٝشبؾيب٦١. ٝیك٤ز زیس٥ ٝغ٤ٚة ٧بی قی٥٤ ٣ ض٣ق٨ب ١ٖطىش٠ ّبض ث٦ ٣ سح٤ٗ

 ث٦ یْؿ٤ی٦ ثغ٤ض آ٤ٝظقی ٧بی ثط١ب٦ٝ زض ضا ث٤زٟ ٣حس٥ ٝشْٜٚ ٣ قبٕطزی ـ اؾشبز ؾ٢شی ٣ ٍسیٞی ض٣ق٨بی

 .ٕیط١س ٝی ّبض
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 ٣ ٕصض حبٗ زض ا٤ٝض ٦ٞ٧ ٦ّ اؾز ٕطىش٦ ٍطاض سٞس١ی چطذكٖب٥ یِ زض اٝط٣ظی ٝقبنط ا١ؿبٟ حبٙی٦ْ زض

 ٧بی ٝیثبً ٣ ٧ب ف٨س١ب٦ٝ, اخشٞبفی ض٣اثظ ٣ ان٤ٗ, ٤ٝاظی٠, ضا٧جطز٧ب, ٧ب ٧سه ٦ّ ٝق٢ی ای٠ ث٦. ١بدبیساض١س

 ٣ سنییط حبٗ زض ّبض ا١دبٛ ٧بی ض٣ـ ٣ ٧ب ؾیؿشٜ, اعالفبر, ٧ب س٢ْیِ, ى٤٢ٟ, ظیؿز ٝحیظ, اخشٞبفی

 ثبظاض ٣اضز ٝرشٚو ٧بی ظٝی٦٢ زض خسیسی ٧بی دسیس٥ ٙحؾ٦ ٧ط ٦ّ ٢ّیٜ ٝی حطّز فهطی زض. ٧ؿش٢س سح٤ٗ

 اثعاض٧بی ثب ٦ّ ز٢٧س ٝی اخبظ٥ ذ٤ز ث٦ ز٢٧سٕبٟ یبز چ٦١٤ٖ ١٤٢ّی قطایظ زض حبٗ. ق٤ز ٝی ٝهطه ٣ ّبض

 سه٤ض ثقس ٣ ٢٢ْ١س اؾشيبز٥ آ٤ٝظـ خسیس ض٣ق٨بی اظ سرههی ٣ ای حطى٦ آ٤ٝظقی ٧بی ثط١ب٦ٝ زض ٕصقش٦

 ٧ب ّالؼ زض ٝسضؾبٟ ٣ اؾشبزاٟ ثطذ٤ضز ض٣ـ ىقالً زاض١س؟ ٣ضی ث٨ط٥ ٣ ّبضآیی, اثطثركی ّبضقبٟ زض ٦ّ ٢٢ّس

. زاض١س یْسیٖط ثب ٕطیع١بدصیط سقبٝ٘, ّبضثطزی ٣ سئ٤ضیِ ٧بی ظٝی٦٢ چ٢س ٧ط, ّبضثطزی سب اؾز سئ٤ضیِ ثیكشط

 زض ثیكشط سئ٤ضی ٝغبٙت اضائ٦ زض ٝسضؾبٟ ٣ اؾشبزاٟ ٦ّ اؾز ىطإیطاٟ فٚٞی ؾغح اضسَبی ؾط ثط ثحث اٝب

 .٢٢ّس ٝی ثطذ٤ضز ٝطث٤ط ٧بی ض٣ـ اظ اؾشيبز٥ ثب ّبضثطزی ٣ فٞٚیبسی ٧بی ّالؼ

 

 سحْٞی ن٤ضر ث٦ ٦ّ اؾز دیكطىش٦ ّك٤ض٧بی ٕصقش٦ ٧بی ؾبٗ سدطث٦, سئ٤ضی ٝغبٙت اضائ٦ ض٣ـ ١بّبضآٝسی

 سح٤ٗ یبزٕیطی اٝط زض ىطإیطاٟ ٝؿشَیٜ ٝكبضّز ٙحبػ ث٦ اٝط٣ظ٥ ٣ٙی ّطز١س ٝی ثطذ٤ضز سقجسی ٣

 ثبیس آ٦ْ١ شّط ث٦ الظٛ اٙجش٦. اؾز آٝس٥ ٣خ٤ز ث٦ خسیس ٧بی دسیس٥ ّكو ٣ ٤١آ٣ضی ٣ ذالٍیز زض چكٖٞیطی

 ٣ ش٢٧ی ٧بی ٍبثٚیز ٣ ٧ب س٤ا١بیی ىَظ سسضیؽ ٧بی ض٣ـ ا١شربة زض ٦ّ زاقز ذبعط ث٦ ١یع ضا ١ْش٦ ای٠

, ٢ٝف, قرهیز, یبزٕیطی ىطآی٢س اخطای زض ث٦ْٚ, ٕیطز ١ٞی ٍطاض س٤خ٦ ٤ٝضز اؾشبزاٟ ٣ ٝسضؾبٟ ىیعیْی

 ٣, ؾغح, ١یبظ٧ب ثب ٝش٢بؾت ای٦ْ٢ ٝضبىبً ٣ ٧ؿش٢س ١ؾط ٤ٝضز ١یع ش٢٧ی ٣ فبعيی, ض٣حی ٙحبػ اظ ثطذ٤ضز ١ح٥٤

 ف٤اٝ٘ اظ ث٨ی٦٢ اؾشيبز٥ حساّثط سب ق٤ز ا١شربة ٢ٝبؾت آ٤ٝظقی ٧بی ض٣ـ ثبیس ىطإیطاٟ ىطزی ٧بی سيب٣ر

 زیسٟ ثب ىَظ ىطزی ٧بی سيب٣ر ٙحبػ ث٦ ىطإیطاٟ اظ ثطذی ظیطا. ثك٤ز ای حطى٦ ٧بی آ٤ٝظـ اٝط زض ٤ٝثط

 ٍسضر ٣ ظٝی٦٢# ثطز ٣ایز ض٣ی ّٚٞبر ّكیسٟ سه٤یط ث٦ ٣ ١ٞبیف زازٟ ٣ آٝبضی خسا٣ٗ, ٤ٞ١زاض٧ب, سهب٣یط$

, ققبض٧ب, ق٤٢ز٧ب ٣ ٕيز, ٧ب ؾر٢طا١ی$ نسا آ٢٧ٔ ٣ ن٤ر ق٢یسٟ ثب ىطإیطاٟ اظ ثقضی ٣ زاض١س یبزٕیطی

 حطّبر عطیٌ اظ ىطإیطاٟ اظ ای فس٥. زاض١س یبزٕیطی ٍسضر ثیكشط# ن٤سی ٣ؾبی٘ ؾبیط ٣, س٤ٚیعی٤ٟ ٣ ضازی٤

 ّبض٧بی ٣ فٚٞی ٧بی ٕطزـ, ن٤ضر ٣ ؾط زازٟ سْبٟ ٣ ٣ضظقی حطّشی ٧بی دط٣غ٥, زؾز ثطزٟ ّبض ث٦$ ثس١ی

 ثط١ب٦ٝ عجٌ عجیقی قطایظ زض ٧ٜ سقسازی ٣ ضؾ٢س ٝی ١شید٦ ث٦ زیٖطاٟ اظ ظ٣زسط# فٞٚیبسی ٣ ّبضٕب٧ی

 زض. ٕیط١س ٝی یبز آ٤ٝظقی ا٤ٝض ثط حبّٜ ١ؾبٛ ٣ ذبل ض٤اثظ ٣ ان٤ٗ اؾبؼ ثط قس٥ سقیی٠ ٍج٘ اظ آ٤ٝظقی

, آ٤ٝظقی ٝغبٙت س٤٢ؿ, ٤ٝض٤ؿ ا١شربة زض ٦ّ ٕیط١س ٝی ٍطاض یبزٕیطی ث٨شط قطایظ زض ىطإیطاٟ ثقضی ٨١بیز

 .زاض١س ١َف ذ٤ز میطحض٤ضی ٣ حض٤ضی ٧بی قی٥٤ ٣ ْٝبٟ, ظٝبٟ
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 یبزٕیطی ٧بی ض٣ـ ٣ ى٤٢ٟ ا٤١اؿ ث٦ ٦ّ ثبق٢س ٤ٝىٌ سسضیؽ زض س٤ا٢١س ٝی اؾشبزا١ی ٣ ٝسضؾبٟ آ٦ْ١ ذالن٦

 زض یبزٕیطی. ٢ّس دیسا سحٌَ آ٤ٝظقی ٧بی ٧سه آ٤ٝظقی ىطآی٢س اخطای زض سب ثبق٢س زاقش٦ سؿٚظ ٣ إٓب٧ی

 ٣ ثٖیطز یبز ىطإیط ٦ّ اؾز آ٤ٝظقی ٝحیظ ٣ ىطاز٢٧سٕبٟ ٣ ىطإیطاٟ ثی٠ اعالفبسی زاز٣ؾشس ١شید٦ ٣اٍـ

 ثس٢٧س یبز چ٦١٤ٖ ٦ّ ثٖیط١س یبز ىطاز٢٧سٕبٟ

 

 پـــــرٍرغ ٍ آهــــــَزغ ًظــــبم

 ٝی زثیطؾشبٟ ز٣ض٥ دبیبٟ سب اثشسایی َٝغـ اظ ّك٤ض آ٤ٝظقی ضؾٞی ١ؾبٛ دط٣ضـ، ٣ آ٤ٝظـ ١ؾبٛ اظ ٝب ٢ٝؾ٤ض

 ٣ ثبض٣ضی زض ضا٢٧ٞبیی ٣ اثشسایی َٝغـ زض ذه٤ل ث٦ دط٣ضـ ٣ آ٤ٝظـ ١ؾبٛ اؾبؾی ٣ قٖطه سأثیط. ثبقس

 ٢ٝؾٜ ع٤ض ث٦ آٟ زض ٤ّزّبٟ ٦ّ اؾز ْٝب١ی ا٣ٙی٠ ٝسضؾ٦. اؾز ١ْطز١ی ا١ْبض افشٞبز ىطآی٢س ؾبظی ق٤ْىب

 آ٤ٝظاٟ زا١ف زض ٝقٚٞبٟ ؾبٜٙ ض٣اٟ ٣ سسضیؽ قی٥٤ ٝق٤ٚٝبر، ؾغح ثطذ٤ضز، ١ح٥٤ ث٢بثطای٠. ثی٢٢س ٝی آ٤ٝظـ

 ضا٢٧ٞبی ف٤٢اٟ ث٦ ضا ذ٤ز ٝقٚٞبٟ ضىشبض ٣ ٕيشبض قی٥٤ ٤١خ٤ا١بٟ ٣ ٤ّزّبٟ. ٕصاضز ٝی خبی ثط فٞیٌ سأثیط

 آ٤ٝظقی، ٤ٍا١ی٠ سس٣ی٠ زض ٦ّ اؾز ضط٣ضی ث٢بثطای٠. ٢٢ّس ٝی سَٚیس آ٨١ب اظ ٤ٝاضز اّثط زض ٣ دصیط١س ٝی فٞ٘

 ١ح٥٤ زضؾی، ثط١ب٦ٝ قبیؿش٦، ٝسیطاٟ ا١شربة زض٣ؼ، ٝحش٤ای ذالً، ٣ ٝدطة زثیطاٟ ٣ ٝقٚٞبٟ اؾشرساٛ

 ٣سطثیز سقٚیٜ ١ؾبٛ ٢ٝيی ٣ ٝثجز ١َف ثبة زض. زاضیٜ ض٣ا ثؿیبضی ٣ؾ٤اؼ ٣ زٍز سسضیؽ، ؾبفبر ٣ سسضیؽ

 اظ ٣ ا١س ٤ٞ١ز٥ فطض٦ ضا ثؿیبضی ٝغبٙت ق٢بؾی، خبٝق٦ ٣ ق٢بؾی ض٣اٟ ىٚؿي٦، سطثیز، ٣ سَٚیس فٚٞبی ضؾٞی،

 .ا١س ّطز٥ ثطضؾی ضا ١ؾبٛ ای٠ ّبضّطز٧بی ٝرشٚو خب١ت

 

 ٤ٞ١ز، ٝغطح ظٝی٦٢ ای٠ زض ضا ای اضظ١س٥ ٣ ثْط ٧بی ایس٥ ٝیالزی، 74 ز٦٧ زض ٦ّ ای ثطخؿش٦ ٝشيْطاٟ اظ یْی

 ٣ اثشْبض ذالٍیز ض٣حی٦ ضؾٞی، دط٣ضـ ٣ آ٤ٝظـ ١ؾبٛ ٦ّ ث٤ز ٝقشَس ٣ی. ث٤ز ض٣ؾی ا١سیك٢ٞس «ایٚیچ ای٤اٟ»

 زضز ث٦ ٧یچٖب٥ ٦ّ آ٤ٝظقی ٤ٝاز ثب ضا آ٨١ب ٣ٍز ف٤و زض ٣ ثطز ٝی ثی٠ اظ آ٤ٝظ زا١ف زض ضا ١يؽ ث٦ افشٞبز

 ازاض٥ قی٥٤ ثبیس ٣ی ١ؾط ث٦. ث٤ز خبٝق٦ اظ ظزایی ٝسضؾ٦ ث٦ ٝقشَس ٣ی. ٢ّس ٝی سٚو ذ٤ضز ١ٞی ظ١سٕیكبٟ

 ١ؾبٛ اظ دبض٧بی ٤ٝضز زض«  ایٚیچ ای٤اٟ»  ٧بی ایس٥ اظ ثؿیبضی. ١ٞبیس ٢ٝبؾجی سنییط زض٣ؼ ٝحش٤ای ٣ ٝساضؼ

 : ٤١یؿس ٝی ظٝی٦٢ ای٠ زض«  ذالٍیز فٜٚ ٣ ٢٧ط»  ّشبة ٝؤٙو. زاضز ٝهساً ٧ٜ ٤٢٧ظ خ٨بٟ زض آ٤ٝظقی ٧بی
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 آىطی٢كٖطی ّطزٟ ىطا٤ٝـ ّطز ف٤٢اٟ ٝب آ٤ٝظقی ١ؾبٛ فٚی٦ ٝیش٤اٟ ٦ّ اس٨ب٨ٝبیی دصیطسطی٠ س٤خی٦ اظ یْی "

 ". اؾز آٟ ىط١٣كب١سٟ مبٙجب یب ٣ ٤١خ٤ا١بٟ شاسی

 

 ١یع ٝب ّك٤ض ضؾٞی دط٣ضـ ٣ آ٤ٝظـ ١ؾبٛ سبضیری ٣ ىط٢٧ٖی اٍشهبزی، اخشٞبفی، ٝرشٚو زالی٘ ث٦ ث٢ب

 ضقس ف٤ٞٛ ٦ّ ٝی٢ْیٜ اقبض٥ ٕصضا ثغ٤ض اٝب. ١ٞیجبقس ٝرشهط ای٠ زض آٟ ثؿظ ٝدبٗ ٦ّ زاضز ثؿیبضی اىش٨بی

 ىطزا زا١كد٤یبٟ ؾطا١دبٛ ٦ّ$ آ٤ٝظاٟ زا١ف زض ١يؽ ث٦ افشٞبز ٣ ٤١آ٣ضی اثشْبض، ق٤ْىبیی، ذالٍیز، ض٣حی٦

 :ٕیطز ٍطاض ١ؾط ٤ٝضز زثیطؾشب٨١ب ٣ ٝساضؼ زض ظیط ٤ٝاضز اؾز الظٛ ١ٞبیس، ایيب# ث٤ز ذ٤ا٢٧س

 

 :خـــاللیت ایجــــبد

 زض ذالٍیز ا١ساظ٥ ث٦ ٝش٤ؾظ، آ٤ٝظ زا١ف یِ زض ٕطی آىطی٢ف ٣ ذالٍیز ٦ّ ٝقشَس١س سطثیز ٣ سقٚیٜ فٚٞبی

 ا٣ٗ، ضا٥. ّطز ٣اضز ضؾٞی دط٣ضـ ٣ آ٤ٝظـ زض س٤اٟ ٝی ضا٥ ز٣ اظ ضا ذالٍیز. اؾز عجیقی اٝطی ١بثن٦، یِ

 ز٣. اؾز ىقٚی سحهیٚی ٧بی ثط١ب٦ٝ قْ٘ سنییط ز٣ٛ، ضا٥ ٣ سبظ٥ ثب٨ٝبضر ٣ زضؼ یِ ف٤٢اٟ ث٦ آٟ سسضیؽ

 :زاضز ٣خ٤ز ز٣ٛ ضا٥ ثطسطی ثطای زٙی٘

 

 ف٤٢اٟ ث٦ ٝؤثطی ع٤ض ث٦ ضا آٟ ثش٤ا١یٜ ٦ّ ١یؿز چ٢ساٟ ٕطی اىعایف ٣ ذالٍیز زضثبض٥ ٝب إٓب٧ی ٤٢٧ظ ـ1

 .٢ّیس سسضیؽ ٝدعایی زضؾی ٤ٝض٤ؿ

 

 اؾز ٍطاض إط. ىقبٙیش٨بؾز ثؿیبضی اظ سطّیجی ث٦ْٚ ١یؿز ٝدعا ىطآی٢سی ٕطی اىعایف آٟ اظ ٨ٝٞشط -2

 ٤ٝض٤فبر زضثبض٥ ٣ ٝرشٚو ٤ٍٝقیش٨بی زض ٦ّ ثیب٤ٝظز ثبیس ٕیطز ث٨ط٥ ذ٤ز اؾشقساز٧بی سٞبٝی اظ قرم

 ٢ٝغَی سب ق٤ز ٝی سطثیز ای٦ْ٢ ثب ظٝبٟ ٧ٜ آ٤ٝظ زا١ف ش٠٧ زیٖط فجبضر ث٦. ٢ّس ىْط ذالٍب٦١ ٝش٤٢ؿ،

 .٢ّس ىْط ذالٍب٦١ سب ق٤ز سطثیز ثی٢سیكس،ثبیس

 

  

 

W
ww.Ir

an
Elea

rn
.co

m

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 :ابتکـــــبر ایجــــــبد

 زض اؾز الظٛ ٝقٜٚ. ١ٞبییس سك٤یٌ ٣ثْط خسیس ٣سيْطار ٧ب ا١سیك٦ ٧ب، ایس٥ زا١ف ث٦ ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف ثبیس

 خسیس ٧بی ایس٥ دصیطای ز٧س ٝی اضائ٦ ضا ثْطی ٣ خسیس ٧بی ا١سیك٦ ذ٤زـ ای٦ْ٢ ثط فال٥٣ زض٣ؼ سٞبٝی

 .ثٖصاضز احشطاٛ آ١بٟ ٧بی ا١سیك٦ ث٦ ٣ ثبقس ذ٤ز آ٤ٝظاٟ زا١ف

 آ٨١بضا َٝب٦ٙ، یب ٝد٦ٚ ّشبة، یِ اظ س٤ضیحی ٕعاضـ اضائ٦ خبی ث٦ ٦ّ ذ٤اؾز آ٤ٝظاٟ زا١ف اظ س٤اٟ ٝی ٝثالً

 ذ٤ا٧بٟ سب ٢ّیٜ ٣ازاض ضا ّالؼ ٦ّ اؾز ای٠ ٧سه ز٢٧س، ٍطاض ثطضؾی ٣ ١َس ٤ٝضز ٣ ٤ٞ١ز٥ اضظیبثی قرهب

 زا١ف ا١شَبٗ زض انطاضقبٟ ؾجت ث٦ ٝقٚٞبٟ ٦ّ زاضز ٣خ٤ز ذغط ای٠ ق١٤س، آٟ ٝغبٙق٦ ٣ ّشبة آ٣ضزٟ ثسؾز

 ث٦ سطسیت ثسی٠ ٣ ٢٢ّس ؾب١ؿ٤ض ضا آ٨١ب ٣ ّطز٥ ٍغـ ضا ٤ّزُ ٧بی ا١سیك٦ خطیبٟ ظ٣ز ذیٚی قس٥ دصیطىش٦

 .ثع٢١س آؾیت ذالً، سيْط ٧بی ضیك٦

 

 ٍطاض ١ؾط ٝس ضا اثشْبض ّٞشط ٣ اؾز زاز٥ ٍطاض سأّیس ٤ٝضز حس اظ ثیف ضا نحیح سيْط دط٣ضـ، ٣ آ٤ٝظـ ١ؾبٛ

 ث٦ ّٜ ذیٚی ٣ ث٤ز٥ ٍبئ٘ ظیبزی ا٧ٞیز زاض١س فٞ٘ ض٣ـ یِ ٣ ح٘ ضا٥ یِ ىَظ ٦ّ ٝؿبئٚی ثطای. اؾز زاز٥

 ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف ٝقٚٞبٟ، اؾز الظٛ. ٧ؿش٢س ٧ب ح٘ ضا٥ ٣ ٧ب ض٣ـ ١٤ٕب١٤ٕی ١یبظ٢ٝس ٦ّ اؾز دطزاذش٦ ٝؿبیٚی

 ٣ آىطی٢٢سٕی ٍسضر آ٨١ب، ث٦ ٝق٤ٚٝبر ا١شَبٗ ٣ آ٤ٝظاٟ زا١ف حبىؾ٦ ثط نطه سْی٦ ز٢٧س فبزر ٣سقٌٞ سيْط ث٦

 آ٤ٝظاٟ زا١ف ث٦ ضا ىْط قی٥٤ ٦ّ اؾز ای٠ ٝدطة ٣ ٤ٝىٌ ٝقٜٚ یِ ٢٧ط. ٢ّس ١ٞی ایدبز آ١بٟ زض ضا اثشْبض

. ثطا١ٖیرز ضا آ١بٟ ٢ّدْب٣ی ٣ ٤ٞ١ز ؾؤاٗ ایدبز آ٤ٝظاٟ زا١ف ش٠٧ زض اؾز الظٛ ّبض ای٠ ثطای ثیب٤ٝظ١س،

 ض٣حی٦ زضؼ، ّالؼ زض ٣ؾر٢طا١ی ٢ّيطا١ؽ ایطاز ٣ ٝش٤٢ؿ ٝغبٙت ١ٖبضـ ٣ ٝغبٙق٦ ث٦ آ٤ٝظاٟ زا١ف سك٤یٌ

 إٓب٧ی ١ْش٦ ای٠ زضثبض٥ ض٣ظ ٧ط ٝقٚٞبٟ ذ٤قجرشب٦١. ١ٞبی٢س ٝی ثبض٣ض آ١بٟ زض ضا ١يؽ ث٦ افشٞبز ٣ اثشْبض

 ف٢بنط اظ یْی. ١یؿز ّبىی ١يؿ٦ ىی ذ٤ز ضط٣ضر ضمٜ ث٦ زضؾی ٝغبٙت ا١شَبٗ ٦ّ ٢٢ّس ٝی ّؿت ثیكشطی

 سبظ٥ ٧بی ا١سیك٦ ٤١ی٠، ٧بی سدطث٦ خسیس، قطایظ خصة ٣ ٧ضٜ ثطای اىطاز ّطزٟ س٤ا١ب سطثیز ٣ سقٚیٜ اؾبؾی

 .اؾز فٞ٘ اثشْبض س٤ا١بیی ٣
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 رلــــــببت ایجـــــبد

 زا١ف س٤ؾظ ٝسضؾ٦ زض ٝؿئ٤ٙیز دصیطـ ٣ خٞقی زؾش٦ ٧بی دط٣غ٥ ا١دبٛ ٕط٧٣ی، ٧ْٞبضی ضٍبثز، ایدبز

 ثب آ٤ٝظی زا١ف ٧ط زاض خ٨ز ٣ ؾبٜٙ ضٍبثش٨بی زض ٦ّ چطا زاز، ذ٤ا٧س اىعایف ضا آ١بٟ ١يؽ ث٦ افشٞبز آ٤ٝظاٟ،

 زض ٣ ؾبظز ذ٤یف ١هیت ضا ٤ٝىَیز ٢ّس ٝی ؾقی ذ٤یف ٣خ٤زی ؽطىیز ٣ اؾشقساز٧ب ٧ب، س٤ا١بیی ث٦ س٤خ٦

 ٧ط ٕط٧٣ی ىقبٙیش٨بی زض ای٠ ثط فال٥٣. ق٤ز ٝی ىطا٧ٜ ذ٤ز ث٦ افشَبز ٣ اؾشقساز٧ب ق٤ْىبیی ظٝی٦٢ ىطآی٢س، ای٠

 ضىـ ١یع ضا زیٖطاٟ ضقو ١َبط ٢ّس ٝی ؾقی ز٧س، ٝی ّب٧ف ضا ذ٤ز ضقو ١َبط ای٦ْ٢ ثط فال٥٣ ىطزی

 دصیط ضطث٦ ٤ٝاضـ ، ٧ٜ ٤ٍی اىطاز ٦ّ ق٤ز ٝی ١ٞبیبٟ ٣ض٤ح ث٦ حَیَز ای٠ ٕط٧٣ی ضٍبثز ٣ ىقبٙیز زض.١ٞبیس

 ثٖیط١س ١بزیس٥ ضا ذ٤ز ثب٥٤َٙ س٤ا١بئی٨بی ٝش٤ؾظ ٣ ضقیو آ٤ٝظاٟ زا١ف ٦ّ ١ساضز زٙیٚی ای٠ ثط ،ث٢ب زاض١س

 دط٣ضـ ذ٤ز آ٤ٝظاٟ زا١ف زض ضا ١يؽ ث٦ افشٞبز س٤ا٢١س ٝی ٝغ٤ٚة ١ح٥٤ ث٦ ىضبیی چ٢ی٠ ایدبز ثب ٝقٚٞبٟ

 .ز٢٧س

 

 

 :کٌجکـــــبٍی حـــط اًگیختي بــــر

 ث٦ ١ؿجز آ٤ٝظاٟ زا١ف ٤١خ٤یی ٣ ٢ّدْب٣ی حؽ ثطا١ٖیرش٠ ذالً، دط٣ضـ ٣ آ٤ٝظـ ٨ٜٝ ضؾبٙش٨بی اظ یْی

 حَیَز زض ظ١س، ٧ٜ ثط ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف ش٢٧ی آضاٝف ثبیس ٤ٝىٌ ٝقٜٚ. اؾز خبٝق٦ ٣ ٧ؿشی خ٨بٟ ذ٤یكش٠،

 زا١ف اظ س٤اٟ ٝی ؾؤاٗ ف٤٢اٟ ث٦. اؾز ا١سیك٢ٞس ٝقٚٞبٟ ٣ؽبیو اظ یْی آ٤ٝظ زا١ف «ش٠٧ ؾبظی ؾیبٗ»

 ٝی إط ٣یب ٕصاقز؟ ذ٤ا٧س آ٨١ب ثط اثطی چ٦ ٢ّس، سنییط آ٨١ب ظ١سٕی قطایظ اظ ثطذی إط ٦ّ دطؾیس آ٤ٝظ

 ث٦ حطاضر زضخ٦ إط ٣ آ٣ضزیس ٝی زض ثبٗ إط یب ٢ّیس، ثی٢ی ضادیف آی٢س٥ یب ٣ ثر٤ا١یس ضا ٝطزٛ ش٠٧ س٤ا١ؿشیس

 ٍطاض سطزیس ٣ ؾؤاٗ ٤ٝضز ثب ضا آ٤ٝظ زا١ف ١٤٢ّی فَبیس زائٞب ثبیس ٝقٜٚ اىشبز؟ ٝی اسيبٍی چ٦ …٣ ثطؾس نيط

 زض ا٣ ٍجٚی اعالفبر ثب ٦ّ ؾبظز ض٣ثط٣ ق٤ا٧سی ثب ضا آ٤ٝظ زا١ف دی٤ؾش٦، ثبیؿشی ٝقٜٚ ٢ٝؾ٤ض، ای٠ ثطای ز٧س،

 س٤ا١بیی ٣ اؾشقساز٧ب اظ آ٤ٝظاٟ زا١ف ٦ّ ق٤ز ٝی ثبفث ٤١خ٤یی ٣ ٢ّدْب٣ی حؽ ثطا١ٖیرش٠. ثبقس سقبضو

 .ثطؾب٢١س ىقٚیز ث٦ ذبضج فبٜٙ زض ضا آ٨١ب ٣ ٤ٞ١ز٥ اؾشيبز٥ ذ٤ز ثب٥٤َٙ ٣ ٨١يش٦ ٧بی
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 :پؽتکـــــبر ٍ ظختکَؼـــــی تؽـــــَیـك

 فی٢ی، ٨ٜٝ قطایظ اظ یْی. زاضز ٧ٜ ثیط١٣ی ٣ فی٢ی قطایظ ض٣ا١ی، ٣ ش٢٧ی قطایظ ثط فال٥٣ ١يؽ ث٦ افشٞبز

 ث٦ افشٞبز ٦ّ ثیب٤ٝظ١س ثبیس خ٤ا١بٟ ٣ ٤١خ٤ا١بٟ. اؾز فٞ٘ ٝیساٟ زض دبیساض ١ؾٜ ٤ّقی، ؾرز دكشْبض، سالـ،

 ٝی ٦ّ ىطزی. ١ساضز چ٢سا١ی اضظـ فٞ٘ َٝبٛ زض ٣ اؾز ش٢٧ی ای ض٣حی٦ نطىب خسیز ٣ سالـ ثس٣ٟ ١يؽ

 ذسازازی اؾشقساز٧بی ای٠ اظ ٧یچْساٛ اٝب زاضز، اذشیبض زض ذالٍیز ٣ اؾشقساز٧ب اظ فؾیٞی ٧بی ؾطٝبی٦ س٤ا١س

 زا١ف ث٦ ضا ٨ٜٝ ١ْش٦ ای٠ ٝقٚٞبٟ ثبیؿشی. ٢ّس ١ٞی اؾشقساز ىبٍس ا١ؿبٟ یِ ثب ىطٍی ٧یچ ٕیطز ١ٞی ثْبض ضا

 ؾیبؾی، اخشٞبفی، اٍشهبزی، ٝرشٚو ٧بی فطن٦ زض ّبضآٝس ٣ ذالً ٤ٝىٌ ا١ؿب٨١بی ٦ّ ثیب٤ٝظ١س آ٤ٝظاٟ

 ٝی دی آ٤ٝظاٟ زا١ف سطسیت ثسی٠. ا١س ضؾیس٥ ق٤ْىبیی ٣ ّٞبٗ ث٦ خسیز ٣ سالـ ثب زی٢ی ٣ ىط٢٧ٖی فٚٞی،

 آظ٤ٟٝ دیٖیط، ؾرز، ّبض ٝحه٤ٗ ث٦ْٚ ا١س، ١ٖطىش٦ قْ٘ اٙؿبف٦ ذٌٚ اؾبؾی، ٣ ٨ٜٝ ٧بی آىطیس٥ ٦ّ ثط١س

 .اؾز زیٖطاٟ ٤ٝىَیش٨بی اظ زضؾز اؾشيبز٥ ٣ ٝسا٣ٛ

 

  

 

 :ؼکـــــَفبیـی خــــــَد

 ذ٤ز. اؾز خ٤ا١بٟ ٣ ٤١خ٤ا١بٟ ش٠٧ زض ق٤ْىبیی ذ٤ز ایدبز خبٝق٦، آ٤ٝظـ ١ؾبٛ ٨ٜٝ ثؿیبض ٣ؽبیو اظ یْی

 إٓب٧ی ذ٤ز ١یبظ٢ٝس ق٤ْىبیی، ذ٤ز.« زا١ؿز ٧ٞشب ثی قرهیز یِ ثق٤٢اٟ ذ٤ز ثط٣ظ» س٤اٟ ٝی ضا ق٤ْىبیی

 ٣اؾشقسازقبٟ ٧ب س٤ا١بیی ث٦ ضا١ؿجز زا١كد٤یبٟ ٣ آ٤ٝظاٟ زا١ف ثبیس ٧ب زا١كٖب٥ ٣ ٧ب زثیطؾشبٟ ٝساضؼ،. اؾز

 ثی ٣آی٢س٥ ؾبظ١س ٝی ضا ٧ٞشبیی ثی ذ٤ز ٦ّ ثسا٢١س ضا ٨ٜٝ حَیَز ای٠ ثبیس سحهی٘ آمبظ زض آ١بٟ. ؾبظ١س إٓب٥

 ٣ فٞیٌ ا٣ زض ضا قسٟ ٧ٞشب ثی اؾبؼ ثبیس قس، ثبٙل آ٤ٝظاٟ زا١ف ٦ّ ٧ٞی٠. زاقز ذ٤ا٢٧س ٧ٜ ضا ٧ٞشبیی

 ثس٣ٟ. ثجطز دی ١یع ذ٤ز اعطاىیبٟ اظ یِ ٧ط ٧ٞشبیی ثی ث٦ ٝسضؾ٦، ا٣ٗ ؾبٗ ٧ٞبٟ اظ ثبیؿشی ا٣. ّطز ّبٝ٘

 ذ٤ز، ث٦ دطزاذش٠ ثطای سالـ ذ٤یف، ؾبظی ق٤ْىب زض زیٖطاٟ یبضی ٣ ق٤ْىبیی ذ٤ز ثطای ظیؿش٠ ث٦ افشَبز

 زیٖط ذ٤ز٧بی ث٦ زضؾز، ق٤ْىبیی ثطای ذالً ذ٤ز. ق٤ز ٝی ٢ٝدط دطؾشی ذ٤ز ١بؾبٜٙ ا١حغبط ٤١فی ث٦

 ٦ّ اؾز ای٠ ٤ٞ١ز ٝغطح س٤اٟ ٝی ٤١قش٦، اظ ثرف ای٠ ذشبٛ حؿ٠ ف٤٢اٟ ث٦ ٦ّ زیٖطی ١ْش٦. اؾز ١یبظ٢ٝس

 اؾبسیس ٣ ٝطثیبٟ زثیطاٟ، ٝقٚٞبٟ، ٦ّ ث٤ز ذ٤ا٢٧س ىبیس٥ ٝيیس ظٝب١ی ضىز، قطحكبٟ ٦ّ ٤ٝاضزی سٞبٝی

 ثب ٝحٌَ، ٢ّدْب٣، ٝجشْط، ذالً، ثبیؿشی ٝطثیبٟ. ثبق٢س دبیج٢س ثسا٨١ب ٣ ٤ٞ١ز٥ زض١٣ی ضا آ٨١ب فٞال ذ٤زقبٟ

 .ث٤ز ذ٤ا٢٧س اثط ثال سطثیشی ض٤ٞ٢٧ز٧بی ای٢ه٤ضر میط زض ثبق٢س، ق٤ْىب ذ٤ز ٣ ٤ّـ ؾرز ١يؽ، ث٦ افشٞبز
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 ؼغلــــــی رٍغ ٍ هْــــبرتْـب در جْــت تغییــــر

 ّبض٢ّبٟ س٤ا١بیی٨بی ٣ اؾشقساز٧ب زض ؾطیـ سح٤الر ١یبظ٢ٝس, ٝشنیط قنٚی ٣ؽبیو ٣ سنییط حبٗ زض ٝكبم٘

 میط٥ ٣ ّبضی ضطث٦, ّبضی زضی٘, ّبضی ؾ٧٤بٟ, ّبضی چْف زض فٞسسبً ىقبٙیش٨بی ٦ّ ن٢قز فهط زض. اؾز

 حبضط فهط زض اٝب, ٝیكس ١بقی حطّشی ض٣اٟ حیغ٦ ث٦ ٝطث٤ط ىقبٙیش٨بی اظ اؾبؾبً ا١ؿب٨١ب سالـ. ث٤ز ٝشٞطّع

 اظ ا١ؿب١ی ١یط٣ی ٦ّ ٝی٢ٞبیس ضط٣ضی اؾز اعالفبر دطزاظـ ٣ اس٤ٝبؾی٤ٟ ىقبٙیش٨بی ؽ٤٨ض ٣ ضقس فهط ٦ّ

 ٝبقی٢ی حبٙش٨بی ٦ّ ّبض ٍبٙجی ٣ سْطاضی, ی٤٢ْاذز اقْبٗ. ق٤ز سنصی٦ ا٣ ذال٦ٍ ٣ ىْطی ٨ٝبضس٨بی ٣ ىْط

 ثطسط س٤ٙ٤٢ْغی٨بی ث٦ ٝطث٤ط ٧بی ح٤ظ٥ زض, ٝیٖطزز ٝحؿ٤ة ؾ٢شی ن٢قشی ى٨بٙیش٨بی ٣یػٕی٨بی خعء ٣ زاضز

 اخطای ثطای ذال٦ٍ ٨ٝبضس٨بی ٣ ٝد٤ٞف٦ ّ٘ ٣ ٤ّچِ ٣ؽبیو ثی٠ ؾبذشبضی ض٣اثظ ف٤و زض. ١ساضز خبیی

 یِ ٧ٞیك٦ ن٢قشٖطاٟ ٣ ّبضزا١بٟ ؾبثَبً ٦ّ ٧ٞب١غ٤ض. ٝیك١٤س ضط٣ضی ٣ حیبسی ا٤ٝضی, ا١دبٛ زؾز زض ٣ؽیي٦

 ٝد٤ٞف٦ ٤ٞ٧اض٥ ١یع# ىْطی ّبضٕطاٟ$ خسیس س٤ٙ٤٢ْغی ّبضٕطاٟ اؾز الظٛ, زاقش٢س ٧ٞطا٥ زؾشی اثعاض زؾز

 .ثبق٢س زاقش٦ ٧ٞطا٥ ث٦ ثهیطسی ٣ ا١شعافی سيْطار, ق٢بذشی ٨ٝبضس٨بی ٍبٙت زض «ىْطی اثعاض٧بی» اظ ای

 

 ٕیطی٨بی سهٞیٜ زض ثش٤ا٢١س سب ٢٢ّس س٤َیز ذ٤ز زض ضا ذ٤زآ٤ٝظی ٨ٝبضس٨بی ثبیس خسیس ّبضٕطاٟ ای٠ ثط فال٥٣

 خبی ث٦, ذالٍیز اثطاظ ثطای ٧بیی ٤ٍٝقیز یبىش٠ خ٨ز زض سالـ ٣ یْسیٖط ثط ٝدعا ا٤ٝض آٝیعـ, ّبضؾبظ

 سط ٝؿشَ٘ ای ٦١٤ٕ ث٦, اٝط٣ظی ّبضٕطاٟ اؾز الظٛ, زیٖط فجبضر ث٦. ١ٞبی٢س ایيب ىقبٗ ١َكی, ٤ّض٤ّضا٦١ اعبفز

 ف٤٢اٟ ث٦ نطىبً ٕصقش٦ ٝب٢١س ٣ ٢٢ّس سالـ ٤١ی٠ ٧بی قی٥٤ ٣ ضا٨٧ب یبىش٠ زض, ثیكشط ٤٧قیبضی ٣ زضایز ثب ٣

 ثب اضسجبط زض ضا ٨ٝبضس٨ب اخطای ّبضٕطاٟ إط سطزیس ثی. ١جبق٢س ّبض ث٦ ٝكن٤ٗ ّبضذب١دبر زض اضاز٥ ثس٣ٟ اثعاضی

 چ٤ٟ ٧بی ظٝی٦٢ زض ٤ٝخ٤ز ذالء ّطزٟ دط ثب ث٤ز ذ٤ا٢٧س ٍبزض آی٢س٥ زض ٢٢ّس زضُ ٝطث٤ط ٣ ى٢ی زا١ف

 یِ ٣ؽبیو ثی٢بثی٠ ٦ّ ضا ّبضی, ّیيیز ٢ّشطٗ ٣ آظٝبیكی س٤ٙیس, سد٨یعار ضیعی ثط١ب٦ٝ, ٨ٖ١ساضی, س٤ؾق٦

 .ز٢٧س ا١دبٛ, اؾز ؾبز٥ ّبضٕط یِ ٣ ٢٨ٝسؼ
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, اؾز قس٥ ا١دبٛ ٝسضٟ س٢ْؿی٠ یِ ثطای ٤ٝضز١یبظ زا١ف ٣ ٨ٝبضس٨ب دیطا٤ٟٝ ظال١س٤١ زض اذیطاً ٦ّ سحَیَی زض

 ٤ٝضز١ؾط ّبضٕطاٟ ثطای ضا ٣یػٕی٨ب ای٠# زاض١س اؾشرساٛ زض ضا ١يط 544 حس٣ز اّثطقبٟ ٦ّ$ قطّش٨ب نبحجبٟ

 :ا١س ّطز٥ افالٛ ذ٤ز

 #.دبؾر٨ب زضنس 85$ زیٖطاٟ ث٦ اعالفبر ا١شَبٗ ٍسضر -

 #.دبؾر٨ب زضنس 72$ ى٢ی ٨ٝبضس٨بی ٣ فٞٚی ّبض٧بی س٤ا١بیی -

 #.دبؾر٨ب زضنس 37$ ١ؾبضر ٣ ؾطدطؾشی ٨ٝبضس٨بی -

 زض ح٤ٍَی ٨ّْٞبی خؿشد٤ی زض ٤ٍٝقیشی چ٦ زض ٣ ٢ْ١س چ٦ ثسا١س ٦ّ حسی سب حساٍ٘, ح٤ٍَی زا١ف -

 #.ظیبز حس زض$ ثبقس سدبضی دیچیس٥ قطایظ

 دبیی٠ ٧بی ضز٥ زض ای٢ِ ث٤ز٥ ٝغطح ا٤ٙ٣یز زض ٦ّ ٍج٘ ؾب٨ٙبی ثب َٝبیؿ٦ زض$ ٤١اٍم سكریم ٨ٝبضس٨بی -

 #اؾز ٝغطح

 

 ٕعاضقی, ن٢بیـ دیطا٤ٟٝ سحَیَی زض آٝطیْب زض ا٧٣بی٤ زا١كٖب٥ ای حطى٦ ٧بی آ٤ٝظـ سحَیَبر ٝٚی ٝطّع

 :ا١س ّطز٥ افالٛ ظیط قطح ث٦ ضا ٧ب س٢ْؿی٠ ثطای ٤ٝضز١یبظ زا١ف ٣ ٨ٝبضس٨ب, ن٢بیـ نبحجبٟ آٟ زض ٦ّ زاز٥ اضائ٦

 .ؾیؿشٞی سيْطار زاقش٠, ثبال ؾغح زض آٝبض ٣ ضیبضیبر, دیكطىش٦ ى٢ی إٓب٧ی -

 ٣ ٝؿبی٘ ح٘ ٨ٝبضس٨بی, س٤ٙیس ّیيیز ٣ ٢ّشطٗ ٨ٝبضس٨بی, فبٙی ؾغح زض ىْطی ٨ٝبضس٨بی ٣ اؾشسالٗ ٍسضر -

 ضیعی ثط١ب٦ٝ ٨ٝبضس٨بی, آٟ اظ اؾشيبز٥ ٣ ّبٝذی٤سط ٧بی ٣ض٣زی اظ اؾشيبز٥ ٨ٝبضس٨بی, ّبٝذی٤سط ؾ٤از, اضسجبعبر

 .آٟ اظ ٝب٧طا٦١ اؾشيبز٥ ٣ اعالفبر ث٦ زؾشطؾی س٤ا١بیی, ّبضثطز ٣

 .٧ب ضثبر فٜٚ ث٦ ٝطث٤ط ٨ٝبضس٨بی, ثبال ؾغح اْٙشط١٣ی ٨ٝبضس٨بی -

 ّطزٟ ث٨ی٦٢ ٣ آ٤ٝظقی ١یبظ٧بی ؾبذش٠ ٝطسيـ ح٘ ضا٥ ٣ سد٤یع ٍسضر ٣ اقْبالر ٣ ٤١اٍم سكریم س٤ا١بیی -

 .س٤ٙ٤٢ْغی دیكطىش٨بی آذطی٠ دبی ث٦ دب اعالفبر
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 زاضا ضا ظیط ٣یػٕی٨بی دیكطىش٦ س٤ٙ٤٢ْغی زض ّبض ١یط٣ی اؾز ضط٣ضی ٦ّ ٕيز س٤اٟ ٝی ث٢سی خٞـ یِ زض -

 ٣ ١بىص ٍضب٣ر ٍسضر, ثیكشط ّبضثطزی ٍسضر, سط ٕؿشطز٥ چ٢سٕب٦١ ٨ٝبضس٨بی, سط فٞیٌ ى٢ی زا١ف: ثبقس

 .ؾبظٕبضی ٣ ا١شَبٗ ؾطفز

 

  

 کؽـــــَرّب تجــــــبرة

 ظیبزی سقساز سطثیز ٣ سبٝی٠ حبٗ زض, ذ٤ز ّبضذب١دبر زض اس٤ٝبؾی٤ٟ قی٥٤ ث٤زٟ سط ٕؿشطز٥ ث٦ س٤خ٦ ثب غاد٠

 ٣ زا١ف ٦ّ اؾز ّؿی ف٤ٞٝی ٝب٧ط ّبضٕط. ق٤ز ٝی ١بٝیس٥ ف٤ٞٝی ٝب٧ط ّبضٕطاٟ انغالحبً ٦ّ اؾز ّبضٕط

 ٤ٝضز١یبظ زا١ف ٣ سئ٤ضی٨ب ثب ث٤ز٥ ٨ٝبضر چ٢سی٠ نبحت ١یع ٣ ثبقس زاضا ّبض ظ١دیط٥ ّ٘ زض ضا ّبض ٨ٝبضس٨بی

 زض زاز٥ ضخ سنییطار ٦ّ ثبقس ٍبزض ثبیس ف٤ٞٝی ٝب٧ط ّبضٕط, ثبقس آق٢ب ى٢ی ٧بی ز٣ض٥ ٕصضا١سٟ ثطای

 ٣ أٝبز٥ میطٝب٧ط ٣ ٝب٧ط ١ی٦ٞ ّبضٕطاٟ ثطای ضا ّبض ٝطاح٘, ٢ّس افٞبٗ ذ٤ی زضثبض٥ س٤ٙیس ٧بی س٤ٙ٤٢ْغی

 ثبالذط٥ ٣, ثبقس زاقش٦ ٤ٝثط ١َف س٤ٙیس ّبٝ٘ دیكطىز ث٦ ثركیسٟ ؾطفز زض ثش٤ا١س ٧ٞچ٢ی٠, ٢ّس س٢ؾیٜ

 ّبضذب١دبر ثطای ٧ٞچ٢ی٠ غاد٠. ثطز ثبال ضا ٕط٥٣ ض٣حی٦ ٣ ٢ّس فٞ٘, ٢٢ّس٥ ض٧جطی ّبضٕطی س٤اٟ ث٦ ثش٤ا١س

 ث٦, ق٤ز ٝی ا١دبٛ اس٤ٝبسیِ ن٤ضر ث٦ آٟ اظ خعئی یب ّبض ّ٘ ٣ٙی ٧ؿش٢س ٝش٤ؾظ یب ٤ّچِ ٦ّ زیٖطـ

 .اؾز «٨ٝبضس٦ چ٢س» یب ٨ٝبضس٦ یِ ّبضٕطاٟ ز١جبٗ

 ثب ى٢ی زا١ف ثب اضسجبط زض ٣ ّبض زض ضا ٨ٝبضسف س٤ا١س ٝی ٦ّ اؾز ّؿی ٨ٝبضس٦ یِ ّبضٕــــط اظ ٢ٝؾ٤ض "

 چ٢سی٠ زض نحز ٣ زٍز ثب ضا ٨ٝبضس٨بی ٦ّ اؾز ّؿی ٨ٝبضس٦ چ٢س ّبضٕط ٣ ز٧س ثط٣ظ ثیكشطی نحز ٣ زٍز

 زض ف٤ٞٝی ٝب٧ط ّبضٕط ثب ّبضٕطی چ٢ی٠ سيب٣ر. ثبقس زاقش٦ ٤ٝضز١ؾط ى٢ی زا١ف ثب ٧ٞطا٥ ٧ٜ ث٦ ٝطسجظ ّبض

 ٣ؽبیو ای٠ ثط فال٥٣ ٣ ز٧س ٝی ا١دبٛ ضا ٨ٝبضس٦ چ٢س ّبضٕط ّبض٧بی سٞبٛ ف٤ٞٝی ٝب٧ط ّبضٕط ٦ّ اؾز ای٠

 ". ٝی٢ْس ایيب ٧ٜ ضا زا٣ضی اٝط زض ١یبظ ٤ٝضز
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 ف٨س٥ اظ ثش٤ا١س سب زاضز ّبض ١یط٣ی زض «٨ٝبضس٨ب» ٣ «ٝنع٧ب» س٤ؾق٦ ث٦ ذبنی سبّیس غاد٠ ٦ّ حَیَز ای٠

 یِ زاضای غاد٠ ٦ّ ٕيز س٤اٟ ٝی ؾرشی ث٦. اؾز آقْبض حَیَشی, ثطآیس س٤ٙ٤٢ْغیْی ٧بی ٤١آ٣ضی ٣ اثسافبر

 زض ٤ٝضز١یبظ ّبض ١یط٣ی. زا١ؿز «٧ب س٢ْؿی٠ عج٦َ» ٝقبزٗ ضا آ٨١ب ثش٤اٟ ٦ّ ثبقس ّبضٕطا١ی اظ ٝكرم ضز٥

 ّبضٕطاٟ» ث٦ ىكطز٥ ذسٝز ض٠ٞ ٧بی آ٤ٝظـ زیسٟ ثب ٣ ا١شربة ٝب٧ط ّبضٕطاٟ ٣ ٢٨ٝسؾبٟ عجَبر اظ غاد٠

 ث٦ ١یبظ, ثطسط س٤ٙ٤٢ْغی ث٦ ٝطث٤ط ن٢بیـ س٤ؾق٦ ث٦ س٤خ٦ ثب. ق١٤س ٝی سجسی٘# س٢ْؿی٠ ٝقبزٗ$ «ف٤ٞٝی ٝب٧ط

 ٍجالً ٦ّ, ذب٦١ زض ّبض ثط ٝجش٢ی اقشنبٙی ذ٤ز غاد٠ زض. ق٤ز ٝی احؿبؼ ض٣ظاىع٣ٟ ای ٦١٤ٕ ث٦ ١یط٧٣بیی چ٢ی٠

 ٦ّ زضیبىز# قٞؿی 1353$ 1974 ؾبٗ حس٣ز زض اؾشطاٙیب. اؾز ضقس ث٦ ض٣ ٧ٜ ثبظ, اؾز زاقش٦ ٣خ٤ز ٧ٜ

 آٟ اخشٞبفی ٣ ن٢قشی, اٍشهبزی ؾبذشبض ثط فؾیٞی سبثیطار ز٧س ٝی ضخ آی٢س٥ زض ٦ّ س٤ٙ٤٢ْغیْی ا١َالة

, زاز ١ٞی خ٨ز سنییط زیٖط ؾٞشی ث٦ ٣ ٕطىز ١ٞی ٍطاض ثطضؾی ٤ٝضز ٝؿئ٦ٚ ای٠ إط. ٕصاقز ذ٤ا٧س ّك٤ض

 ثط فال٥٣, قس ٝی آثی ی٦َ ّبضٕطاٟ اظ فؾیٞی ذی٘ ثیْبضی ث٦ ٢ٝدط ٣ ٕصاقز ٝی خبی ثط ثؿیبضی ؾ٤ء سبثیط

 .ثك٤ز, ث٤ز١س ٝب١س٥ ثبٍی ٦ّ آ٨١بیی ٝكبم٘ ث٦ ٙغ٦ٞ ٣ ظزایی ٨ٝبضر ث٦ ٢ٝدط س٤ا١ؿز ٝی اٝط ای٠

 

 

 ثبال ؾغح زض ق٢بذشی ثب ٣ چ٢سٕب٦١ ٨ٝبضس٨بی زاضای ّبضـ ١یط٣ی ٦ّ زاضز سالـ ثؿیبض ای٢ِ اؾشــــطاٙیب

 ث٦ ض٣ظ ٧ط ٦ّ چ٢س٢ٝؾ٤ض٥ ٝبقی٨٢بی ثب ضا چ٢سٕب٦١ ّبض٧بی سب ثط١س ّبض ث٦ فٞالً ضا ٨ٝبضر ٣ زا١ف ای٠ ٣ ثبق٢س

 .ز٢٧س ا١دبٛ, ٕیط١س ٝی ٍطاض اؾشيبز٥ ٤ٝضز ای ىعای٢س٥ سقساز

 

 

 ظزایی ٨ٝبضر ؾٞز ث٦ ؾ٤ یِ اظ ّبض ١یط٣ی ٦ّ اؾز ای٠ ٝؿشٚعٛ, ٝشح٤ٗ س٤ٙ٤٢ْغی ٦ّ اؾز زضیبىش٦ ظال١س٤١

, ؾبظٕبضی س٤َیز ثط ٧ٞچ٢ی٠. ٢ّس حطّز قسٟ چ٢س٨ٝبضسی ؾٞز ث٦ زیٖط ؾ٤ی اظ ٣ ق٤ز زاز٥ ؾ٤ً

 ا١دبٛ ىطا٣ا١ی سبّیس ّبض ١یط٣ی ٝیبٟ زض ا١ؿب١ی ٣ ذ٤ة اضسجبعی ٨ٝبضس٨بی, دصیطی سحطیِ, دصیطی ا١قغبه

 ثطای ١یع ن٢بیـ نبحجبٟ, یبث٢س ا١غجبً آٟ ٧بی ٤١آ٣ضی ٣ خسیس س٤ٙ٤٢ْغی قطایظ ثب ثش٤ا٢١س اىطاز سب, ٕیطز ٝی

 .ٍبئ٢ٚس ٣االیی اضظـ ذهبی٘ ای٠

 

W
ww.Ir

an
Elea

rn
.co

m

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 ای٠ ن٢بیـ. ا١س اىشبز٥ اضظـ اظ ؾ٢شی ٨ٝبضس٨بی#, ذ٤زّبض س٤ٙیس قی٥٤$ اس٤ٝبؾی٤ٟ قسٟ ٝغطح ثب ّط٥ زض

, زا١ف ٦ّ ق١٤س اىطازی قبٝ٘ ثبیس اٝط٣ظ٥ «چ٢س٨ٝبضس٦ ّبضٕط» ٝي٤٨ٛ ٦ّ زاض١س سبّیس ١ْش٦ ای٠ ثط ّك٤ض

 ٧ٜ اخطایی س٤ا١بیی٨بی اظ ای٠ ثط فال٥٣ ٣ ثبق٢س زاقش٦ ضا ٝطث٤ط قن٘ ثب اضسجبط زض ٝؿبی٘ ح٘ س٤ا١بیی ٣ ٨ٝبضر

 .ثبق٢س ثطذ٤ضزاض

 

 

 ٨ٝبضس٨بی اظ ٣ؾیقی عیو زاضای ثبیس دیكطىش٦ س٤ٙ٤٢ْغی زض ّبض ١یط٣ی ٦ّ اؾز ٝغطح ١ؾطی٦ ای٠ ىیٚیذی٠ زض

 ث٦ زض.ثٖصاض١س ؾط دكز ضا ذه٤ل ث٦ ّبضی ٤١ؿ ثطای ٝشٞطّع سرهه٨بی ثش٤ا٢١س سب ثبق٢س ای چ٢سٕب٦١

 «ثس٢٧س ا١دبٛ چ٦١٤ٖ» ٣ «ثس٢٧س ا١دبٛ ضا چیع چ٦» ّبضٕطاٟ ٦ّ ثبقس ای٠ ثط سبّیس نطىبً ١جبیس, ١یط٣ ّبضٕیطی

. ثبق٢س ثبذجط ١یع ذ٤ز ّبض «چطایی» اظ ثبیس, س٤ٙ٤٢ْغیْی ؾ٤از اظ ٕؿشطز٥ عیيی زاقش٠ ض٠ٞ ّبضٕطاٟ ث٦ْٚ

 ٝی ١ؾط ث٦ ّٚی ع٤ض ث٦. ١ساضز ٣خ٤ز سطزیسی ١یع ّك٤ض٧ب ؾبیط زض چ٢س٨ٝبضس٦ ّبضٕطاٟ ث٦ ١یبظ سكریم زضثبض٥

 ٣# Deskilling$ ظزایی ٨ٝبضر ؾٞز ث٦ یْؿ٤ اظ ّبض ١یط٣ی ٦ّ اؾز ای٠ ٝؿشٚعٛ ٝشح٤ٗ س٤ٙ٤٢ْغی ٦ّ ضؾس

 .٢ّس حطّز قسٟ ٨ٝبضسی چ٢س ؾٞز ث٦ زیٖط ؾ٤ی اظ

 

  

 

 :جْبًـــــی تحــــَالت بب ایـــــراى ّوگبهــــــی

 ای٠ اظ ٝشبثط ١یع ایطاٟ, دی١٤سز ٝی ٣اٍقیز ث٦ خ٨ب١ی ز٧ْس٥ سكْی٘ 1444 ؾبٗ سب ٦ّ ٣اٍقیز ای٠ ث٦ س٤خ٦ ثب

 قسٟ خ٨ب١ی اخشٞبفی ٣ اٍشهبزی سح٤الر زض ٦ّ ضا ف٤اٝٚی عجیقی ع٤ض ث٦ ثبیس اٍشهبز ٣ ن٢قز قسٟ خ٨ب١ی

 س٤ؾق٦ ذسٝز زض ثبقس آ٤ٝظقی ١ؾبٛ ٦ّ آ١دب اظ. ١ٞبیس ٢ٝؾ٤ض ذ٤ز آ٤ٝظقی ٧بی ثط١ب٦ٝ زض زاضز ٣خ٤ز

 اضسجبط ثش٤اٟ عطیٌ آٟ اظ ٦ّ ق٤ز ایدبز ثبیس ّبضی ٣ ؾبظ ٙصا, ثبقس ّك٤ض ىط٢٧ٖی ٣ اخشٞبفی, اٍشهبزی

 ١ؾبٛ ای٦ْ٢ ث٦ س٤خ٦ ثب عطىی اظ. ّطز ثطٍطاض آ٤ٝظقی س٤ؾق٦ ٣ اخشٞبفی, اٍشهبزی س٤ؾق٦ ثی٠ ٝؿشَیٞی

 ٙصا, زاض١س ثكطی سقبٙی زض ٤ٝثطی ١َف اؾالٝی فبٙی٦ سقبٙیٜ اظ ثؿیبضی ٣ اؾز اؾالٝی خ٤٨ٞضی ٝب ح٤ْٝشی

 زؾز ٢ٝؾ٤ض ث٦ ٧ٞچ٢ی٠. ق٤ز اؾشيبز٥ اؾالٝی فبٙی٦ سقبٙیٜ ض٤ٞ٢٧ز٧بی اظ ثبیس آ٤ٝظقی آی٢س٥ ١ؾبٛ عطح زض

W
ww.Ir

an
Elea

rn
.co

m

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 حطى٦ ٣ ى٢ی ثرف زض ٣یػ٥ ١بدصیط اخش٢بة سح٤الر ٕطىش٠ ١ؾط زض ثب ٣ اؾالٝی خ٤٨ٞضی آضٝب٨١بی ث٦ یبىش٠

 د٢ح ٣ ثیؿز ثط١ب٦ٝ ٝج٢بی. ٕطزز سقیی٠, زاضز اٍشهبزی س٤ؾق٦ ٣ ثیْبضی ٝقض٘ ح٘ زض ٤ٝثطسطی ١َف ٦ّ ای

 ثط١ب٦ٝ عی, ا١ؿب١ی ١یط٣ی س٤ؾق٦ دبی٦ ثط ایطاٟ اؾالٝی خ٤٨ٞضی ؾیبؾی, ىط٢٧ٖی, اخشٞبفی, اٍشهبزی ؾب٦ٙ

 ٣ ٧ٞب٢٧ٔ ٧ْٞبضی, آٟ ثرك٨بی اظ یِ ٧ط ا٧ٞیز ث٦ س٤خ٦ ثب ٦ّ ٕطزیس سس٣ی٠# 1376-1444$ ؾب٦ٙ 25

 ٦ّ ّیيی ٧سى٨بی ث٦ ٤ٝخع ای ٦١٤ٕ ث٦ ازا٦ٝ زض. ثبقس ٝی ضط٣ضی ّك٤ض ٝرشٚو ثرك٨بی ؾ٤ی اظ ٢ٝؿدٞی

 زض الظٛ ضا٧جطز٧بی ٣ ٧ب اؾشطاسػی ث٦ ١یع ٣ ثبقس ٝس١ؾط ٤ٞ٧اض٥ ای حطى٦ ٣ ى٢ی ٧بی آ٤ٝظـ س٤ؾق٦ زض ثبیس

 :ق٤ز ٝی اقبض٥ ثرف ای٠

 ثط١ب٦ٝ ١یبظ٧بی ٣ اؾالٝی ٝال٨ّبی اؾبؼ ثط ٢٧طخ٤یبٟ زض ٨ٝبضسی, ضىشبضی, ىط٢٧ٖی ٧بی خ٢ج٦ دط٣ضـ -

 .1444 ؾبٗ سب اخشٞبفی ٣ اٍشهبزی س٤ؾق٦

 ٧بی ظٝی٦٢ زض ای حطى٦ ٣ ى٢ی ٧بی آ٤ٝظـ ث٦ زؾشطؾی زض خبٝق٦ اىطاز ّٚی٦ ثطای ٝؿب٣ی ىطنش٨بی ایدبز -

 .خبٝق٦ ٣ ىطزی ٤ٝضز١یبظ

 س٤ؾق٦ زض ٝطزٛ ١ؾبضر ٣ ٝكبضّز اىعایف ای حطى٦ ٣ ى٢ی ٧بی آ٤ٝظـ ثیط١٣ی ٣ زض١٣ی ّبضایی اىعایف -

 .ای حطى٦ ٣ ى٢ی ٧بی آ٤ٝظـ اضسَبی ٣ ای حطى٦ ٣ ى٢ی ٧بی آ٤ٝظـ

 ؾبظٝبٟ ١ؾبٛ یِ ٍبٙت زض میطضؾٞی ٣ ضؾٞی ای حطى٦ ٣ ى٢ی ٧بی آ٤ٝظـ ٕؿشطـ ٣ ى٢ی زا١ف اقبف٦ -

 .یبىش٦

 .ّك٤ض قبم٘ خٞقیز سرههی قنٚی ٧طٛ ؾبذشبض انالح ٣ خبٝق٦ سرههی ٣ ى٢ی ّبض٢ّبٟ ١ؿجز اىعایف -

 ٣ ف٤ٚٛ س٤ؾق٦ اظ ١بقی َٝشضیبر ٣ خبٝق٦ ١یبظ٧بی ثب ٧ب آ٤ٝظـ ٝحش٤ای ٣ زضؾی ٧بی ثط١ب٦ٝ ا١غجبً -

 .س٤ٙ٤٢ْغی

 .ؾغ٤ح ّٚی٦ زض آ٤ٝظقی ّٞی ٣ ّیيی قبذه٨بی ث٨ج٤ز -

 .اخشٞبفی, اٍشهبزی س٤ؾق٦ اؾبؼ ثط ای حطى٦ ٣ ى٢ی ٧بی آ٤ٝظـ ّطزٟ ٝسض١یع٥ -

 .ٝش٤ؾغ٦ آ٤ٝظـ ١ؾبٛ زٍیٌ اخطای خ٨ز الظٛ سساضُ -

 .ّك٤ض س٤ؾق٦ ١یبظ٧بی ضاؾشبی زض ای حطى٦ ٣ ى٢ی آ٤ٝظـ س٢بؾت اخطای -

 .ای حطى٦ ٣ ى٢ی ٧بی آ٤ٝظـ زض ظ١بٟ ؾ٨ٜ اىعایف -

 .ّبض ثبظاض ث٦ آ٤ٝظـ ثرف ٤ٞ١زٟ ١عزیِ -
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 :راّبـــــردّـب ٍ اظتــــراتـــــصی

 .ای حطى٦ ٣ ى٢ی ٧بی آ٤ٝظـ ث٦ ِّٞ اىعایف ٢ٝؾ٤ض ث٦ ن٢قز ٣ سدبضة زض آ٤ٝظقی ف٤اضو اذص -1

 .٤١ ٧بی آ٤ٝظـ ث٦ س٤خ٦ ثب ای حطى٦ ٣ ى٢ی ٝقٚٞبٟ زا١ف اضسَبی ثطای آ٤ٝظقی ٧بی ز٣ض٥ اضائ٦ -2

 یْؿبٟ ٣ ٢ّشطٗ عطیٌ اظ ای حطى٦ ٣ ى٢ی ٧بی آ٤ٝظـ ضؾٞی ٣ میطضؾٞی آ٤ٝظـ اضظـ ٤ٞ١زٟ یْی -3

 .ثط١ب٦ٝ زض٣ؼ ٝحش٤ای ٤ٞ١زٟ

 ٦ّ ای حطى٦ ٣ ى٢ی ٧بی آ٤ٝظـ یبزٕیطی آظاز ض٣ق٨بی ٣ ای حطى٦ ٣ ى٢ی ٧بی آ٤ٝظـ دصیط ا١قغبه اضائ٦ -4

 .١ٞبیس ِّٞ یبزٕیطی اضسَبی ث٦ س٤ا١س ٝی

 .ای حطى٦ ٣ ى٢ی ٝساضؼ سحهیٚی ٣ قنٚی ٝكب٣ض٥ ظٝی٦٢ زض ٤١ی٠ آ٤ٝظقی ٧بی ز٣ض٥ اضائ٦ -5

 .قنٚی ٝكب٣ض٥ ٝطاّع ایدبز -6

 .سحهیٚی ٣ قنٚی ٝكب٣ضاٟ سقساز اىعایف -7

 .آ٤ٝظـ س٤ؾق٦ ٢ٝؾ٤ض ث٦ ّبٝذی٤سطی اىعاض ١طٛ اظ اؾشيبز٥ -8

 .٧ب یبىش٦ ٣ اعالفبر اظ ث٨ی٦٢ اؾشيبز٥ ٢ٝؾ٤ض ث٦ ذبضخ٦ ظثبٟ آ٤ٝظق٨بی ثط سبّیس -9

 .ن٢قشی ١یبظ٧بی ثب آ٤ٝظـ سٚيیٌ عطیٌ اظ میطضؾٞی ـ ضؾٞی آ٤ٝظقی ٧بی ز٣ض٥ حدٜ ّطزٟ ّٜ -14

 .آ٤ٝظقی اؾشب١ساضز٧بی ؾبذشبض سدسیس -11

 .خسیس س٤ٙ٤٢ْغی ث٦ ٝطث٤ط ٧بی ضقش٦ زض ای حطى٦ ٣ ى٢ی ٧بی آ٤ٝظـ ٝسضؾبٟ ٣ ٝطثیبٟ آ٤ٝظـ -12

 .آ٤ٝظقی# ىضب٧بی$ ٧بی ؾبذز ظیط ؾغح ث٨ج٤ز ٣ س٤ؾق٦ -13

 .ض٣ؾشبیی ٢ٝبعٌ س٤ؾق٦ ضاؾشبی زض ٢ٝبؾت س٤ٙ٤٢ْغی ا١شَبٗ -14

 .اعالفبسی ؾیؿش٨ٞبی س٤ؾق٦ -15

 .ٝسیطیشی ٝیب١ی ؾغ٤ح ٣ ٨ٝبضسی ؾغح زض ا١ؿب١ی ١یط٣ی سطثیز -16

 .ّبٝذی٤سطی اىعاض٧بی ١طٛ ثب ای ضؾب٦١ چ٢س آ٤ٝظقی ؾیؿشٜ اظ اؾشيبز٥ -17
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 .ّبىی ٣ ٢ٝبؾت زضؾی ٤ٝاز ث٦ ٝطث٤ط ١یبظ٧بی سبٝی٠ خ٨ز اثعاضی ٢ٝع٦ٙ ث٦ قج٦ْ اظ اؾشيبز٥ -18

 .ث٢یبزی ١یبظ٧بی سبٝی٠ خ٨ز ٨ٝبضسی ٝكرم ٧بی ظٝی٦٢ زض ا١ؿب١ی ١یط٣ی آ٤ٝظـ -19

 

 تخصصی ٍ ای حرفِ ٍ فٌی آهَزؼْبی در کبربردی رٍؼْبی از اظتفبدُ

 سؿ٨ی٘ اثعاض ف٤٢اٟ ث٦ س٤اٟ ٝی آ٨١ب اظ ٣ ز٧س ٝی سكْی٘ ضا آ٤ٝظقی س٤ٙ٤٢ْغی اظ ثركی, آ٤ٝظقی ض٣ق٨بی

. ّطز ث٨ی٦٢ اؾشيبز٥ قس٥ سقیی٠ دیف اظ ٧بی اضظـ ٣ ٧ب ثی٢ف, ٧ب ١ٖطـ زض سنییط ٣ یبزٕیطی ثطای ٢٢ّس٥

 یبز یق٢ی آٟ اخعای ٦ّ ثبقس ٤ٝثط س٤ا١س ٝی ظٝب١ی, آ٤ٝظـ اٝط زض ٤ٝثط ف٤اٝ٘ سقبٝ٘ زض آ٤ٝظقی ض٣ق٨بی

 یبزٕیطی ثطای ا١ؿب١ی ٣ ىیعیْی, ٝبٙی ٢ٝبثـ ٣ یبزٕیطی ْٝبٟ ٣ ظٝبٟ, یبزٕیطی ٤ٝض٤ؿ, یبزٕیطاٟ, ز٢٧سٕبٟ

 س٤ا١س ٝی آ٨١ب اظ یِ ٧ط ا١س؛ قس٥ زاز٥ ١كبٟ ٤ٞ١زاض٧ب ٣ خس٨ٙ٣ب زض آ٤ٝظقی ض٣ق٨بی. ثبق٢س ٝشَبث٘ اضسجبط زض

 اؾشبز ٣, ٝسضؼ, ٝطثی ١َف. ثبقس ؾبظ١س٥ ٣ ٝيیس ّبض٢ّبٟ ٣ ٝسیطاٟ قنٚی ٨ٝبضس٨بی ٣ ٧ب س٤ا١بیی ایدبز زض

 سيْط ٣ ا١سیك٦ ثطذ٤ضز, ٧ٞيْطی, ٝكبضّز ٢ٝؾ٤ض ث٦ آ٤ٝظقی ٧بی ثط١ب٦ٝ زض ٧ب ض٣ـ ای٠ اظ ٕیطی ث٨ط٥ زض

 اؾشيبز٥. آیس ٣خ٤ز ث٦ ىطإیطی زض ثحث ثطای ٝكبضّز ٣ ىطإیطی ا١ٖیع٥ ق٤ز ٝی ٤ٝخت ّبض٢ّبٟ ٣ ٝسیطاٟ

 زض اؾشبزاٟ ٣, ٝسضؾبٟ, ٝطثیبٟ عطیٌ اظ سرههی ٣ ای حطى٦ آ٤ٝظقی ٧بی ثط١ب٦ٝ زض آ٤ٝظقی ض٣ق٨بی اظ

, ش٢٧ی دط٣ضـ ٣ ضقس س٤ا١س ٝی ى٢ی ٣ ضىشبضی ازضاّی ٨ٝبضس٨بی ایدبز ٣ آ٤ٝظقی ٧بی ٧سه سحٌَ ضاؾشبی

 .٢ّس ایدبز سح٤ٗ آ٨١ب زض ٣ ز٧س سنییط ىطإیطاٟ زض ضا ٢ٝبؾت ض٣حی ٣ فبعيی, ىْطی

 

 

 :آهـــَزؼــــی هذیــــــریت کل راّبــــردّـبی

 ظٝی٦٢ زض آٟ اظ ١بقی سح٤الر ٣ سنییط. ا١س سقبٝ٘ زض ٤١ض ؾطفز ث٦ ٦ّ اؾز اعالفبر ٣ اضسجبعبر فهط ٝب فهط

 سحز ٤ٞ٧اض٥ ٝب ىْطی ٣ ش٢٧ی ٧بی ظٝی٦٢ ١ح٤ی٦ْ ث٦, اؾز س٤خ٦ ٍبث٘ ىط٢٧ٖی ٣ اخشٞبفی, اٍشهبزی ٧بی

 ٕصقش٦ ٝيب٧یٜ خبیٖعی٠ خسیس ٝيب٧یٜ ىْطی سقبٝالر زض ٣ ٝیٖیطز ٍطاض خسیس ٧بی یبىش٦ ٣ ٧ب دسیس٥ سبثیط

 دی زض ىط٢٧ٔ ٣, ن٢قز, حطى٦ نبحجبٟ ٦ّ اؾز سح٤السی سبثـ ا٤ٝض ّیيیز ٣, زٍز, ؾطفز اٝط٣ظ٥. ٝیك٤ز

 ذ٤ز ٧سى٨بی ث٦ ٠ْٞٝ ظٝبٟ ٤ّسب٧شطی٠ زض ٦ّ ٧ؿش٢س ا٤ٝض ّطزٟ ّیيی ٣ ؾبز٥ ض٣ق٨بی ث٨شطی٠ ّكو

, ّالٟ ٧بی ٧سه زض ٝحش٤ایی ٣ ٝب٤٧ی سح٤ٙی ای٦ْ٢ ٖٝط قس ١ر٤ا٧س ٠ْٞٝ ٤ٝض٤ؿ ای٠, یبث٢س زؾز

 چ١٤ٖٖی. آ٣ضیٜ ٣خ٤ز ث٦ ز٣ٙشی ؾبظٝب٨١بی آ٤ٝظـ اٝط زض فٞٚیبسی ٣ سبّشیْی ٧بی ثط١ب٦ٝ ٣, ضا٧جطز٧ب
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 ٧بی ثط١ب٦ٝ زض آ٨١ب اظ اؾشيبز٥ ١ح٥٤ زض اؾشبزاٟ ٣ ٝسضؾبٟ سؿٚظ ٣ س٤ا١بیی ثب, آ٤ٝظقی ض٣ق٨بی اظ اؾشيبز٥

 ىطإیطاٟ زض قس٥ سقیی٠ ضىشبضی سنییطار ٝیعاٟ, آ٤ٝظقی ٧سى٨بی ثب ٝش٢بؾت سب زاضز ٝؿشَیٜ اضسجبط آ٤ٝظقی

 ٣, زیساضی, ٤١قشبضی$ ٢ٝبثـ اظ اؾشيبز٥ ٨ٝبضر, ّالؼ زض ٝسضؼ ٣ اؾشبز زیٖط فجبضر ث٦ یب. ق٤ز حبن٘

, زا١ف$ ضىشبضی ٧بی ٧سه ٦ّ ثبقس زاقش٦ ای ٦١٤ٕ ث٦ آ٤ٝظقی اثعاض٧بی ٣ س٢ْی٨ْب اظ اؾشيبز٥ ثب ضا# ق٢یساضی

 .ق٤ز ٝحٌَ# ثی٢ف ٣, س٤ا١بیی

 چ٢س ٝقطو زض ضا ذ٤ز یَی٢بً ا١س ّطز٥ سدطث٦ ضا آ٤ٝظقی اْٝب١بر ٣ ٢ٝبثـ ؾب٨ٙب ٦ّ ز٢٧س٥ آ٤ٝظـ اىطاز 

 :ٝیس٢٧س ٍطاض ؾئ٤اٗ

 فٚٞی ٣ ّبضثطزی ٧بی آ٤ٝظـ ٤١ؿ ٣ ٝب٧یز زض ا٧ٞیز ٙحبػ ث٦ آ٤ٝظقی ٧بی ثط١ب٦ٝ اخطای چ١٤ٖٖی زض آیب -

 اؾز؟ آٝس٥ ٣خ٤ز ث٦ الظٛ سنییط

 ٝؿئ٤الٟ اذشیبض زض ى٢ی ٣, ازضاّی, ضىشبضی ٨ٝبضس٨بی ایدبز ثطای ٕیطی ا١ساظ٥ ٧بی قبذم ٣ ٝقیبض٧ب آیب -

 اؾز؟ ٕطىش٦ ٍطاض آ٤ٝظقی

 سحٌَ زض ضا ث٨ی٦٢ اؾشيبز٥ حساّثط ا١ؿب١ی ٣, ىیعیْی, ٝبٙی قس٥ نطه ٢ٝبثـ اظ آ٤ٝظقی ٧بی ؾبظٝبٟ آیب -

 ا١س؟ ّطز٥ آ٤ٝظقی ٧بی ٧سه

 ایس؟ ؾ٢دیس٥ ز٣ض٥ آمبظ ث٦ ١ؿجز ز٣ض٥ دبیبٟ اظ دؽ ضا ىطإیطاٟ ضىشبضی سنییطار ٝیعاٟ آیب -

 ا١س؟ ّطز٥ ٝكرم دیٖیطی ٣ ٨١بیی اضظقیبثی ىطآی٢س زض ضا آ٤ٝظقی ثط١ب٦ٝ اظ اضظیبثی آیب -

, ثب١یبً اؾز آ٤ٝظقی ٝؿئ٤الٟ ثطای ٝي٤٨ٝی ثؿشطؾبظی ٣ ؾبظی ظٝی٦٢ ٤١فی, ا٣الً ؾئ٤ا٨ٙب ای٦١٤ٖ٢ عطح

 ایدبز ٣ قنٚی ١یبظ٧بی ضىـ خ٨ز زض ٢ٝبؾت ٢ٝبثـ ٣ اْٝب١بر ّطزٟ ىطا٧ٜ ثب ٝص٤ّض آ٤ٝظقی ٝؿئ٤الٟ

 س٤خ٦ ٍبث٘ ١یع ١ْش٦ ای٠ ض٢ٞبً اؾز؟ آ٣ضز٥ ٣خ٤ز ث٦ ى٤ً ؾئ٤ا٨ٙبی ث٦ دبؾد زض ضا س٨ٞیساسی چ٦ ٧ب س٤ا٢ٞ١سی

 ای حطى٦, ؾبظی ىط٢٧ٔ ز٦٧ ؾ٦ زض سسثیط ٣ ز٣ضا١سیكی ثب ٦ّ ٝطّع آ٤ٝظقی ٝسیطیز ّالٟ ضا٧جطز٧بی, اؾز

 قس٥ ضیعی ثط١ب٦ٝ ّك٤ض ىط٢٧ٖی ٣ اخشٞبفی, اٍشهبزی س٤ؾق٦ ؾ٤ٛ ثط١ب٦ٝ دبیبٟ سب ٝسیطیز س٤ؾق٦ ٣, ّطزٟ

 ثبیس ٝسیطیز آ٤ٝظـ ٝطاّع زض ٝسضؾبٟ ٣ آ٤ٝظقی ٝؿئ٤الٟ ضاؾشب ای٠ زض. زاضز ١یبظ ضا خسیس س٨ٞیسار, اؾز

 ٧بی ض٣ـ. ٢٢ّس دط٧یع ا١شعافی ن٤ضر ث٦ ش٢٧ی اعالفبر ا١شَبٗ ٣ یْؿ٤ی٦ آ٤ٝظقی ٧بی ض٣ـ ّبضٕیطی ث٦ اظ

, ٝؿبئ٘ ح٘ زض ىطإیطاٟ ٦ّ ق٤ز اؾشيبز٥ ای ٦١٤ٕ ث٦ آ٤ٝظقی ٧بی ثط١ب٦ٝ زض ٝكبضّشی ٣, فٞٚی, ّبضثطزی

 سب ثبق٢س زاقش٦ ٝكبضّز ٤١قشبضی ٣ ق٢یساضی, زیساضی ٧بی ض٣ـ ٣, ١َف ایيبی, ذبل ٤ٝاضز ثطضؾی

 .یبثس سحٌَ# س٤ا١ف ٣ ثی٢ف, زا١ف$ ضىشبضی ٧سى٨بی
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 دبعتبًی پیػ دٍرُ پبیِ بِ پبیِ یبدگیری

 إٓب٢٧س ٦ّ آ٨١ب ٣ إٓب٢٧س آٟ اظ ا١سّی ٝقٚٞبٟ ٝشأؾيب٦١ ٦ّ دطزاظ١س ٝی اؾبؾی ٝغٚت ز٣ ث٦ ظیط ٝغبٙت ؾٚؿ٦ٚ

 یبز ضا چیع٧بیی چ٦ دبی٦ ٧ط زض ٧ب ثچ٦ ای٦ْ٢ اظ فجبضس٢س ٝغٚت ز٣ ای٠. ٢٢ّس ١ٞی ٢ٝبؾجی اؾشيبز٥ آ٨١ب اظ

 ٣ ١ح٥٤ ٣ ٤ٝض٤ؿ ز٣ ای٠ ثی٠ نحیح ٣ زٍیٌ اضسجبط ثب. اؾز چ٦١٤ٖ آ٨١ب یبزٕیطی قی٥٤ ای٦ْ٢ ز٣ٛ ٣ ٕیط١س ٝی

 ٣ اضبى٦ ٝغبٙت ظٝی٦٢ ای٠ زض ٣ ثیب٣ضیٜ ثبض ثبؾ٤از ٣ إٓب٥ ٧بیی ثچ٦ س٤ا١یٜ ٝی ٦ّ اؾز ٝبٟ سسضیؽ َٝساض

 .اؾز آ٣ض ظیبٟ ا١ٖبضی ؾبز٥ ٣ ٝغبٙت ّٞج٤ز ٝث٘ زضؾز دیكطىش٦ حس اظ ثیف ض٣ق٨بی

 

 گیرًذ؟ هی یبد چیــــسی چِ ّب بچِ

 دبی٦ انـــــ٤ٗ

 ّالؼ یب ش٠٧ زض ٝرشٚو ٤ٝض٤فبر ٣ آ٤ٝظ١س ٝی اعطاه ز١یبی زضثبض٥ ثبظی عطیٌ اظ زثؿشب١ی دیف ز٣ض٥ زض

 ٠ْٞٝ ٧ب ثطٓ یب ٧ب نرط٥ دط٧ب، ٝث٘ ثی٢٢س، ٝی اضز٣ یِ عی زض آ٨١ب ٦ّ چیع٧بیی. ١یؿش٢س قس٥ سيْیِ آ٨١ب

 سك٤یَكبٟ ای٦ْ٢ یب ثي٢ٞ٨س ضا " ثعضٕشطی٠ ثعضٕشط، ثعضٓ، " ٝث٘ ای ضیبضی ٝيب٧یٜ سب ٢ّس قبٟ ِّٞ اؾز

 ٣ حط٣ه اقْبٗ، ٝث٘ ای دبی٦ ٝيب٧یٜ ثب ضا ٧ب ثچ٦ ٝقٜٚ اؾز ٠ْٞٝ. ثیب٤ٝظ١س چیعی ٧ب دط١س٥ زضثبض٥ سب ٢ّس

 ٣ زاضز قْٚی چ٦ انالً زایط٥ ٦ّ زاضیٜ س٤خ٦ ای٠ ث٦ س٨٢ب زثؿشبٟ دیف زض ٦ّ زا١ؿز ثبیس اٝب ٢ّس آق٢ب ٧ب ض١ٔ

 .ز٢٧س ٝی سكْی٘ ضا یبزٕیطی ٤ٝض٤ؿ ثب ٤ّزُ اضسجبط ا٣ٙی٠ ٧ب ای٠. ضؾس ٝی ١ؾط ث٦ ع٤ض چ٦

 

 

 ١ـــ٤قش٠ ٣ ذــ٤ا١سٟ ٣ ظثـــبٟ

 فط٣ؾِ زضثبض٥ چ٦ ٕيش٤ٖیی، ٧ط. ٕصضا٢١س ٝی ذ٤ز ٧ْٞالؾبٟ ثب ضا زثؿشب١ی دیف زض ّبض ؾبفبر امٚت ٧ب ثچ٦

 ٕؿشطـ ضا ذ٤ز ظثبٟ ٣ اىْبض سب ٢ّس ٝی ِّٞ ٧ب ثچ٦ ث٦ ؾبظی ذب٦١ ٧بی ْٝقت ض١ٔ زضثبض٥ چ٦ ٣ ّالؼ

 چغ٤ض ٦ّ ثس٧س ١كبٟ ٧ب ثچ٦ ث٦ سب ذ٤ا١س ٝی ای ؾبز٥ زاؾشب٨١بی ث٢ٚس نسای ثب زثؿشب١ی دیف ٝقٜٚ. ز٢٧س

 ٣ حط٣ه نسای ث٦ ضا ٧ب ثچ٦ س٤خ٦ ثس٧س، یبز آ٨١ب ث٦ خسیس ٧بی ٣اغ٥ ق٤ز، ٝی ٤١قش٦ چخ ث٦ ضاؾز اظ ٝش٠

 ّالؼ اظ ثركی ٤١قش٠. ثع٢١س حطه ذ٤ا٢١س ٝی آ١چ٦ زضثبض٥ ٢ّس ِّٞ آ٨١ب ث٦ ٣ ٢ّس خٚت زاض ٍبىی٦ ّٚٞبر

. ق٤ز ٝی ّالؼ ٣اضز ای ذالٍب٦١ قی٥٤ ث٦ اؾٞكبٟ، ٤١قش٠ ثطای ٧ب ثچ٦ سالـ ثب اٝب ١یؿز، زثؿشب١ی دیف
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 ثچ٦ ٦ّ ز٧س ٝی ١كبٟ ١بذ٤ا١بیی ٤١قش٦ ٧ط اٝب ٢٢ّس سَٚیس زضؾشی ض٣ـ ث٦ ضا ّٚٞبر س٤ا٢١س ١ٞی حشی ٧ب ثچ٦

 .اؾز ا١ٖیع ٧یدبٟ ٣ ثرف ٙصر دیبٛ ای٠ ّكو ٣ ذٌٚ ٣ اؾز دیبٝی حب٣ی ای ٦ّٞٚ ٧ط زا١س ٝی

 

 ضیبضیــــــبر

 ؾط ٧ب ثچ٦ ١كؿش٠ ١ح٥٤ یب ١ب٧بض ٧بی ثؿش٦ یب قیط ٧بی ّبضس٠ قٞطزٟ ٤ٍٝـ ض٣ظ ٧ط زثؿشب١ی دیف ٧بی ثچ٦

 ّبض ٢٧ط ؾبفز زض ٝطثـ ٣ ٝؿشغی٘ ٝثٚث، ٝث٘ ٢٧سؾی اقْبٗ ثب آ٨١ب. ٢٢ّس ٝی اؾشيبز٥ افساز اظ ٝیع،

 دیف ٝقٚٞبٟ. ز٢٧س ٝی ا١دبٛ ٕیطی ،ا١ساظ٥ ٢٢ّس ٝی َٝبیؿ٦ ضا ذ٤ز دب٧بی ٣ زؾز ا١ساظ٥ ٣ٍشی ٣ ٢٢ّس ٝی

 ثطای ؾبز٥ ٤ٞ١زاض٧بی اظ ٢٢ّس، ٝی سطمیت ا٧٤ٖٙب ٣ ٧ب ٝد٤ٞف٦ زض اقیبء ّطزٟ ٝطست ث٦ ضا ٧ب ثچ٦ ٧ٜ زثؿشب١ی

 .ق١٤س ٝی ا١دبٛ ض٣ظٝط٥ ٝؿبی٘ عطیٌ اظ ّبض٧ب ای٠ سٞبٛ ٣ ٢٢ّس، ٝی اؾشيبز٥ ٝيب٧یٜ اضائ٦

 

 

 فٚــــ٤ٛ

. آ٤ٝظ١س ٝی خ٨بٟ زضثبض٥ ّطزٟ آظٝبیف ٣ ٝكب٧س٥ عطیٌ اظ آ٨١ب. ٧ؿش٢س زا١ك٢ٞس شاسبً زثؿشب١ی دیف ٧بی ثچ٦

 ای٦ْ٢ آ٨١ب. ٢ّس ٝی ٝدص٣ة ضا آ٨١ب ٤ّچْكبٟ، ثطازض ٣ ذ٤ا٧ط سب ٕطىش٦ حی٤ا١بر ٣ نرط٥ اظ عجیقی، چیع٧بی

 ثصض س٤ا٢١س ٝی زثؿشب١ی دیف ٧بی ثچ٦. ٢٢ّس ٝی س٤خ٦ ز٢٧س، ٝی ٍطاض سأثیط سحز ضا ز١یب ثؿیبضی ض٣ق٨بی ث٦

: ٕیط١س ٝی یبز چیع ّٚی ٧ٜ حٞبٛ زض آ٨١ب. ق٤ز ٝی آة ٕطٛ اسبً زض ید ٍبٙت چغ٤ض ٦ّ ثجی٢٢س یب ثْبض١س

 ٣ حی٤ا١بر زضثبض٥ زاؾشب١ی میط ّشبث٨بی ثب ای ّشبثرب٦١...  ٣ نبث٤ٟ حجبث٨بی ق١٤س، ٝی ق٢ب٣ض ٦ّ چیع٧بیی

 .اؾز عجقكبٟ ثبة ثؿیبض ٧ٜ عجیقز

 

  

 اخشٞبفـــــــی ٝغبٙقبر

 چیع خ٨بٟ زض ذ٤زقبٟ خبیٖب٥ زضثبض٥ ٧ب ثچ٦ ٦ّ خبیی یق٢ی ٧ب زثؿشب١ی دیف ثطای اخشٞبفی ّالؼ یب زضؼ

. ٧بؾز زثؿشب١ی دیف ض٣ظا٦١ ّبض ثرف ثعضٕشطی٠ مبٙجبً زیٖطاٟ، ثب آٝسٟ ٢ّبض ١ح٥٤ ى٨ٞیسٟ. ٕیط١س ٝی یبز

 سٞطی٠ ضا ١ؾبىز ٣ ٤١ثز ضفبیز قسٟ، قطیِ ٝث٘ ٨ٝبضس٨بیی ٣ ٕیط١س ٝی یبز ضا ٝقضالر ح٘ ١ح٥٤ ٧ب ثچ٦
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 آٟ ز٢٧س٥ سكْی٘ ٝطزٛ ٣ خبٝق٦ ّالؼ، ٣ ٢٢ّس ثیبٟ ّٚٞبر ثب ضا ذ٤ز احؿبؾبر چغ٤ض ى٢ٞ٨س ٝی. ٢٢ّس ٝی

 .٢ّس ٝی ّكو اضز٧٣ب ٣ ٧ب ٕطزـ عطیٌ اظ

 

 " ٕیــــط١س٥ یبز " ث٦ قسٟ سجسی٘ ٕیط١س؟ ٝی یبز چٖــــ٦١٤ ٧ب ثچ٦

 ثب ذ٤ز ض٣اثظ زازٟ قْ٘ ث٦ قط٣ؿ آ٨١ب ". ثٖیط١س یبز چ٦١٤ٖ " ٦ّ ٕیط١س ٝی یبز ا٣ٗ ٧ب ثچ٦ زثؿشبٟ، دیف زض

 ٠ٝ ": ٢ّس ىْط ٢ّس ٝی ِّٞ ثچ٦ ث٦ زثؿشب١ی دیف زض ٤ٍی سدطثیبر. ٢٢ّس ٝی آ٤ٝظ زا١ف ف٤٢اٟ ث٦ ٝسضؾ٦

 سدطثیبر ای٠ ". ز٧ٜ ا١دبٛ ضا ؾرز ّبض یِ س٤ا١ٜ ٝی. ٢ّٜ ح٘ ضا ٝؿبیٚی س٤ا١ٜ ٝی. ٧ؿشٜ ذ٤ثی یبزٕیط١س٥

 .زاضز ضا یبزٕیطی ٍسضر ٦ّ ز٧س ٝی ١كبٟ زثؿشب١ی دیف ٤ّزُ ث٦

 

 

 ثبظی عــــــطیٌ اظ یبزٕیـــطی

 ثچ٦ إط. ٢ّیس زٍز ذب٦١ زض اـ یبزٕیطی ١ح٥٤ ث٦ ٕیطز، ٝی یبز چغ٤ض ٝسضؾ٦ زض ثچ٦ ثسا١یس ذ٤ا٧یس ٝی إط

 ق٢ی ٍٚق٦ ٣ٍشی. ٕیطز ٝی ضیبضی زضؼ زاضز یق٢ی ٢ّس، ٝی ِّٞ ّیِ درش٢ی ٤ٝاز ٕیطی ا١ساظ٥ زض ذب٦١ زض

 ٤٢٧ظ إط حشی ٕیطز، ٝی یبز ق٢بؾی ظٝی٠ زاضز ق٤ی٢س، ٝی ضا آٟ ٦ّ ٢ّس ٝی ١ٖب٥ زضیب ٤ٝخ٨بی ث٦ ٣ ؾبظز ٝی

 ٧ٞی٠ ث٦ زضؾز ٝقٚٞكبٟ، ِّٞ ثب ٧ٜ ٝسضؾ٦ زض ٧ب ثچ٦. ثبقس ١ساقش٦ ضا " ىطؾبیف " ٙنز ى٨ٜ آٝبزٕی

 یبز آ٣اظ٧ب ثب ضا آ٣ا٧ب. ٢٢ّس ٝی آظٝبیف ثبظی، آة ٣ٍز ٣ ق٠ ٝیساٟ زض ٧ب ٝبز٥ ذ٤ال ثب آ٨١ب. ٕیط١س ٝی یبز ١ح٤

 یبز ؾبظی ذب٦١ ٧بی ث٤ُٚ ثب ذب٦١ ؾبذش٠ حی٠ زض ضا دبیساضی ٣ ٤ٝاظ٦١ ٝب٢١س ىیعیْی ٨ٜٝ ٝيب٧یٜ. ٕیط١س ٝی

 .ٕیط١س ٝی

 

 

 ظٝـــــبٟ یِ زض ٨ٝـــــبضر یِ

 ٝثالً. ثؿذط١س ش٠٧ ث٦ ظٝبٟ یِ زض ضا ٝي٤٨ٛ یِ اظ ثیكشط س٤ا٢١س ١ٞی ش٢٧ی ٙحبػ اظ ٧ب زثؿشب١ی دیف امٚت

. ٧ؿش٢س ٦ّٞٚ ؾطی یِ ىَظ قٞط١س، ٝی آ٣اظ٧ب زض ٧ب ثچ٦ ٦ّ ضا افسازی امٚت اثشسا،. ثٖیطیس ١ؾط زض ضا قٞطزٟ
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 " یِ ثب ا١ٖكشب١ف قٞطزٟ ثب ضا آ٨١ب ٕیطز ٝی یبز چ٤ٟ ق١٤س؛ ٝی ٝيیس ثچ٦ ثطای ّٚٞبر ای٠ ١ب٨ٕبٟ ثقس

 .ق١٤س ٝی خ٤ض ٣ خيز ٝق٢ی، یِ ثب افساز سطسیت ای٠ ث٦. ٢ّس ٝطسجظ " َٝساض

 

 

 ش٠٧ زض سهـــ٤یط سكْی٘

 ىیٜٚ یب ثهطی سهب٣یط سكْی٘ عطیٌ اظ زثؿشب١ی، دیف ٧بی ثچ٦ ": ٤ٕیس ٝی ٤ٙی٠ زیبٟ زّشط ٦ّ ٧ٞب١غ٤ض

 ثبظی ٢٧ٖبٛ آ٨١ب. اؾز ىیٜٚ اظ ىطیٜ یِ ٝث٘ آ٨١ب سيْطار اظ ّساٛ ٧ط. آ٤ٝظ١س ٝی ٧ٜ ش٢٧كبٟ زض ٤ّچِ ٧بی

 ثبقس، زض٧ٜ ٧٤ٖٙب ضىش٠ خب ١ح٥٤ زضثبض٥ س٤ا١س ٝی ٧ب ىیٜٚ ای٠ اظ یْی. ؾبظ١س ٝی ضا ثهطی ٧بی ىیٜٚ ای٠ ّطزٟ،

 ٧بی ىیٜٚ ای٠. آی٢س ٝی دیف ٦ّ ٝؿبیٚی ح٘ زضثبض٥ زیٖطی ٣ ٧٤ٖٙب اظ خسیسی چیع ؾبذش٠ زضثبض٥ زیٖط یْی

 ". ٢٢ّس زضُ ضا ٤ٍٝقیز یِ ٣ ق١٤س آق٢ب ىطآی٢س ثب ٢ّس ٝی ِّٞ آ٨١ب ث٦ ش٢٧ی

 

 ٦ّ ٢٢ّس ٝی دیكطىز ٢٧ٖبٝی آ٨١ب آی٢س، ١ٞی ٣خ٤ز ث٦ ذ٤زّبض ثغ٤ض ٝكْالر ح٘ ثطای الظٛ ٨ٝبضس٨بی"

 زضثبض٥ سب ٢٢ّس ٝی ِّٞ ٧ب ثچ٦ ث٦ زثؿشب١ی دیف ٝقٚٞبٟ. ٢٢ّس ِّٞ ٧ب ثچ٦ ث٦ ٝؿبی٘ ح٘ زض ثعضٕشط٧ب

 سب ٢٢ّس ٝی سك٤یٌ ضا ٧ب ثچ٦ آ٨١ب. ٢٢ّس زضُ ضا اىطاز ؾبیط زیسٕب٥ ٣ ثٖیط١س یبز چیع ذ٤زقبٟ احؿبؾبر

 زض ٝكْالر ح٘ ثطای اؾشطاسػی٨بیی ٣ ٢٢ّس دیسا احؿبؾبر ٣ ٝكْالر زضثبض٥ ّطزٟ نحجز ثطای ّٚٞبسی

 ".ق٤ز زضٕیط اىطاز ٦ٞ٧ ضضبیز ثبفث ٦ّ ثٖیط١س دیف
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   آهبدگی دٍرُ پبیِ بِ پبیِ یبدگیری

 

 گیرًذ؟ هی یبد چیــــــسی چِ ّب بچِ

 دبی٦ انــــ٤ٗ

 

 یبز ٢ّس، ٝی ّبض چغ٤ض چیعی ٧ط ای٦ْ٢ ٣ ز١یب زضثبض٥ ضا چیع ٦ٞ٧ ذ٤ا٧س ٝی زٙكبٟ آٝبزٕی ٧بی ثچ٦ اّثط

 قیطخ٦ ث٦ ضا ٧ب ثچ٦ ٦ّ ٢٢ّس ٝی دیك٨٢بز ّبض٧بیی ق٤ً، ٣ ق٤ض ای٠ ثطاؾبؼ امٚت آٝبزٕی ٝقٚٞبٟ! ثٖیط١س

 ٣ ا١ؿبٟ ثسٟ حشی عطیٌ ٦ٞ٧ اظ ٧ب ثچ٦. ٢ّس ٝی سك٤یٌ قبٟ فال٦ٍ ٤ٝضز ٤ٝض٤فبر زض سط فٞیٌ ظزٟ

 ای ٝسضؾ٦ سدطثیبر ٣ یبزٕیطی آٝبزٕی٨ب، امٚت. ٢٢ّس ٝی حیبر ٧بی ا١ساظ٥ زض سحَیَی ذب١ٖی ٤ٝخ٤زار

 ثطای ضا ٧ب ثچ٦ ٢ّدْب٣ی ٧ٞچ٢بٟ ثبیس ٧ٜ آٝبزٕی اٝب. ز٢٧س ٝی اضائ٦ ٧ب، زثؿشب١ی دیف ث٦ ١ؿجز سطی ؾ٢شی

 زض ٢ّس ِّٞ ٧ب ثچ٦ ث٦ ٦ّ اؾز آٝبزٕی ٝقٜٚ ٣ؽیي٦ ای٠. ثطا١ٖیع١س اعطاه ز١یبی زضثبض٥ ثیكشط یبزٕطىش٠

 آق٢ب قبٟ، ٨ٜٝ اّشكبىبر حی٠ زض ٝطث٤ط ضیبضی ٣ ٤١قش٠ ٣ ذ٤ا١سٟ ٨ٝبضس٨بی ثب ٣ ثبق٢س ضاحز ّبض ٢٧ٖبٛ

 .ق١٤س

 

  

 ٤١قش٠ ٣ ذ٤ا١سٟ ٣ ظثبٟ

. ذب٦١ ٣ اس٤ث٤ؼ ایؿشٖب٥ زض ٝبضّز، ؾ٤دط زض ّشبث٨ب، زض ٢٢ّس ٝی س٤خ٦ ّٚٞبر ث٦ خب ٦ٞ٧ زض آٝبزٕی ٧بی ثچ٦

 ٍسٛ اٝب اؾز ای ثبٝع٥ ؾطٕطٝی ّبض ای٠. ٢٢ّس ٝی ثبظی ظثبٟ ثب " ٝقط " ٣ ٝؿرط٥ ققط٧بی عطیٌ اظ آ٨١ب

 ثب ضا میطزاؾشب١ی ّشبث٨بی ٣ زاؾشب٨١ب ققط٧ب، اظ ٝش٤٢فی ا٤١اؿ ٧ب ٝقٜٚ. ٧ؿز ٧ٜ ذ٤ا١سٟ ضا٥ زض ٨ٝٞی ثؿیبض

 ضا ّٚٞبر ٧ٜ ثب نسا٧ب ٣ حط٣ه ٦ّ ٕیط١س ٝی یبز آٝبزٕی ٧بی ثچ٦. ذ٤ا٢١س ٝی ٧ب ثچ٦ ثطای ث٢ٚس نسای

 .زاز سكریم ضا نسا٧بیكبٟ ٣ اٙيجب حط٣ه ق٤ز ٝی ای٦ْ٢ ٣ ز٢٧س ٝی سكْی٘
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 ضیبضــــــــــی

 آٝبزٕی ٧بی ثچ٦ ق٤ز ٝی ثبفث ضیبضی ّالؼ ٣ؾبی٘ ؾبیط ٣ ٧ب ٝی٦ٚ ث٦ زازٟ فسز ثبظی، ٧بی ْٝقت قٞطزٟ

 ؾبز٥ ٝؿبی٘ ح٘ ثطای ىیعیْی اقیبی اظ اؾشيبز٥ ث٦ قط٣ؿ ٧ب ثچ٦. ٢٢ّس ّبض افساز اظ ثعضٕشطی ٝد٤ٞف٦ ثب

 ثطای سب چ٢س ق١٤س، قطیِ ٧ب ثیؿ٤ْیز ذ٤ضزٟ زض ز٣ؾشكبٟ ثب إط ای٦ْ٢ ٝثالً ٢٢ّس؛ ٝی سيطیٌ ٣ خٞـ

 ّالؼ زض ٢ٝؾٜ ع٤ض ث٦ س٤َیٜ ٣ ؾبفز ٝث٘ اثعاض٧بیی اظ آ٤ٝظ١س، ٝی ظٝبٟ زضثبض٥ آ٨١ب. ٝب١س ٝی ثبٍی ذ٤زقبٟ

 زٍز ث٦ س٤ا٢١س ١ٞی حشی یب ١یؿش٢س ظٝبٟ ٕيش٠ ث٦ ٍبزض ّبٝالً ٧ب ثچ٦ ٦ّ حبٗ فی٠ زض. ٢٢ّس ٝی اؾشيبز٥

 .٢٢ّس ظٝبٟ ثعضٓ َٝبزیط ٕیطی ا١ساظ٥ ى٨ٜ ث٦ قط٣ؿ س٤ا٢١س ٝی اؾز، ای ثب١ی٦ یب ٝب٥ چ٦ ث٤ٖی٢س

 

  

 فٚــــــ٤ٛ

 اظ ١یع ٝقٚٞبٟ. ٢٢ّس ٝی ّكو ضا ىه٤ٗ ٣ ٤٧ا ٣ آة ٣ آ٤ٝظ١س ٝی حی٤ا١بر ٣ ٕیب٧بٟ زضثبض٥ ٧ب ثچ٦ آٝبزٕی، زض

 ٍبزض آٝبزٕی ٧بی ثچ٦. ٢٢ّس ٝی اؾشيبز٥ فٚٞی سحَیٌ ىطآی٢س ثب ٧ب ثچ٦ ّطزٟ آق٢ب ثطای ف٤ٚٛ ؾبز٥ آظٝبیكبر

 س٤ا٢١س ٝی آ٨١ب. ٧ؿش٢س اقیب ثی٠ ضاثغ٦ ایدبز ثطای آ٨١ب اظ اؾشيبز٥ ٣ اعالفبر ثیكشطی َٝساض یبزآ٣ضی ث٦

 .٢٢ّس سَؿیٜ آؾٞبٟ یب زضیب ذكْی، حی٤ا١بر ٝث٘ ٧بیی زؾش٦ ث٦ ضا ثبظیكبٟ اؾجبة حی٤ا١بر

 

 

 اخشٞبفـــــــــی ٝغبٙقبر

 آٝبز٥ ثعضٕشط ٧بی خبٝق٦ ث٦ ّالؼ ٣ ٧ب ذب٦١ ٝب٣ضای ث٦ ز١یبیكبٟ زازٟ ٕؿشطـ ثطای آٝبزٕی ٧بی ثچ٦

 ِّٞ یْسیٖط ثب آٝسٟ ٢ّبض زض ٝطزٛ ث٦ ٦ّ ٕیط١س ٝی یبز ٤ٍافسی زضثبض٥ ثیكشطی چیع٧بی آ٨١ب. ٧ؿش٢س

 ٠ْٞٝ زیٖطاٟ ٦ّ ثي٢ٞ٨س ٣ ٢٢ّس ٤ٝض٤فی ث٦ ضاخـ ای فَیس٥ زازٟ قْ٘ ث٦ قط٣ؿ اؾز ٠ْٞٝ. ٢٢ّس ٝی

 ٢ّس، ١ٞی ضفبیز ثبظی زض ضا ٤١ثز ای ثچ٦ ٣ٍشی ٦ّ ٢٢ّس ٝی زضُ چ٤ٟ ثبق٢س زاقش٦ ٝشيب٣سی فَبیس اؾز

 .اؾز ١بفبزال٦١ چَسض
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 ّطزٟ سنییــــــط ٣ ّطزٟ ضقس ٕیط١س؟ ٝی یبز چ٦١٤ٖ ٧ب ثچ٦

. ا١س قس٥ سط ٧ٞب٢٧ٔ ٣ سط ثطاظ١س٥ ٣ ثعضٕشط آ٨١ب. ا١س ّطز٥ ظیبزی ضقس زثؿشب١ی دیف ز٣ض٥ ث٦ ١ؿجز ٧ب ثچ٦

 اظ آ٨١ب. ٢٢ّس سٞطّع ٧ب ىقبٙیز ض٣ی ثیكشطی ظٝبٟ ٝسر ث٦ س٤ا٢١س ٝی ٣ ا١س ّطز٥ ضقس ٤٧قی ٙحبػ اظ آ٨١ب

 سيْط آ٨١ب. ا١س یبىش٦ ثیكشطی سؿٚظ ٕط٥٣ زض ّبض ٣ یبثی ز٣ؾز ٨ٝبضس٨بی ض٣ی ٣ ا١س ّطز٥ ضقس اخشٞبفی ٙحبػ

 ّطز٥ دیسا ث٨شطی ى٨ٜ ٣ سط زٍیٌ خ٤اث٨بی ز١یب، ث٦ ١ؿجز قبٟ ثؿیبض ٧بی " چطا " ثطای ٣ ا١س یبىش٦ دیچیس٥

 .ا١س

 

 

 قٖيشــــــی حؽ

 اظ خ٨بٟ ث٦ آ٨١ب. ثی٢٢س ٝی آ٤ٝظـ ١ح٤ ث٨شطی٠ ث٦ ا١سضّبضا٦١ زؾز ٣ ىقبٗ اّشكبه عطیٌ اظ آٝبزٕی ٧بی ثچ٦

 حؽ " عطیٌ اظ ٧ب ثچ٦ ": ٦ّ ٤ٕیس ٝی چ٢ی٠ ١ؾطاٟ نبحت اظ یْی. ثرك٢س ٝی ٝق٢ب آٟ ىیعیْی سدطث٦ عطیٌ

 اعطاه ٝقٞب٧بی زض ٦ّ ز٧س ٝی اخبظ٥ آٝبزٕی ٧بی ثچ٦ ث٦ قٖيشی حؽ ای٠. ٕیط١س ٝی یبز " قٖيشی

 ؾؤاالر دطؾیسٟ ٣ ؾبذش٠ س٤ضیح اّشكبه، عطیٌ اظ ضا ٝقٞب٧ب ای٠ ٢٢ّس ٝی ؾقی آ٨١ب. ق١٤س خصة ذ٤زقبٟ

 ". ٢٢ّس ح٘ ثیكشط

 

 

 ّطزٟ سٞـــــــطّـــع ٣ ّـــــطزٟ ز١جبٗ

 سقدت ١ساض١س، آٝبزٕی ّبٝٚكبٟ زضُ ثطای ٤٢٧ظ ٦ّ ا١شعافی ٣ دیچیس٥ ٝيب٧یٜ اظ امٚت آٝبزٕی ٧بی ثچ٦

 اىش٢س، ١ٞی ّط٥ ای٠ دبیی٠ ث٦ ٝطزٛ چطا ٦ّ ٢٢ّس سقدت ٣ ٢٢ّس ١ٖب٥ خنطاىیبیی ّط٥ ث٦ اؾز ٠ْٞٝ. ٢٢ّس ٝی

 اظ ثسا٢١س إط حشی ایؿشبز اثط یِ ض٣ی ق٤ز ٝی ٢٢ّس سه٤ض اؾز ٠ْٞٝ. ١ساض١س ٕطا١ف اظ زضّی ٤٢٧ظ چ٤ٟ

 ثچ٦. ا١س یبىش٦ ثیكشطی ث٤ٚك فٞٚی ٧ٜ ٣ ىْطی ١ؾط اظ ٧ٜ آٝبزٕی ٧بی ثچ٦. اؾز قس٥ سكْی٘ آة ٍغطار

 دیف ٝقٜٚ حبٙی٦ْ زض. ٢٢ّس سٞطّع ٧ب ىقبٙیز ض٣ی ٣ ٢ّس ز١جبٗ ضا ٝقٜٚ زؾش٤ضار س٤ا١س ٝی امٚت آٝبزٕی

 ا١دبٛ ث٦ ضا ٧ب ثچ٦ س٤ا١س ٝی ٦ّ زا١س ٝی آٝبزٕی ٝقٜٚ ٕصاضز، ٝی آظاز ث٨ّ٤ٚب ثب ثبظی زض ضا ٧ب ثچ٦ زثؿشب١ی

 ٧بی ثچ٦ ٧بیی سدطث٦ چ٢ی٠. ٣ازاضز ّبمص، ض٣ی ا١س، ؾبذش٦ ث٤ُٚ ثب ٦ّ ا٤ٖٙیی ّكیسٟ ٝث٘ ذبل سْٚیيی
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 ثطای ٨ٝبضس٨ب ای٠ اظ زثؿشب١ی ظ١سٕی زض ثقساً آ٨١ب. ضؾب١س ٝی یبضی دبی٦ ٨ٝبضس٨بی آ٣ضزٟ زؾز ث٦ زض ضا آٝبزٕی

 .ّطز ذ٤ا٢٧س اؾشيبز٥ زاؾشبٟ ٤١قش٠ یب ّشبة ذ٤ا١سٟ ف٤ٚٛ، آظٝبیف ا١دبٛ ضیبضی، ٝؿبی٘ ح٘

 

 ٧سه ٕیط١س، ٝی یبز ٦ّ ٨ٝبضس٨بیی ث٦ ٦ّ زاض١س احشیبج ٝق٢بیی ثب یبزٕیطی سدطثیبر ث٦ آٝبزٕی ٧بی ثچ٦"

 ٍسضر س٤ا٢١س ٝی ثیكشط ثس٧یس، ١كبٟ ٕیط١س، ٝی یبز ٦ّ ٨ٝبضس٨بیی ٧سه ٧ب ثچ٦ ث٦ ثش٤ا١یس ثیكشط چ٦ ٧ط. ثس٢٧س

 ".ثي٢ٞ٨س ضا ٨ٝبضس٨ب ای٠

 

 

 

 

 

 

 دبعتبى اٍل پبیِ بِ پبیِ یبدگیری

 

 گیرًذ؟ هی یبد چیـــسی چِ ّب بچِ

 دبی٦ انـــــ٤ٗ

 

 " ثعضٓ " ٝسضؾ٦ اظ فض٤ی ضا ذ٤ز آٟ ث٦ اسْب ثب سب اؾز ٤ّچِ ٧بی ثچ٦ ثطای ٨ٝٞی قط٣ؿ ١َغ٦ ا٣ٗ ّالؼ

 ٣ ثر٤ض١س مصا ٝسضؾ٦ ث٤ى٦ زض ثبض ا٣ٙی٠ ثطای قبیس ٝثالً زاضز، سبظٕی آ٨١ب ثطای ّبض٧ب اظ ذیٚی. ٢٢ّس احؿبؼ

 ِّٞ ٧ب ا٣ٙی ّالؼ ث٦ سدطثیبر ای٠. ٢٢ّس ثبظی آظاز ٤٧ای زض ثعضٕشط٧ب، ٝؿشَیٜ ١ؾبضر ثس٣ٟ ثبض ا٣ٙی٠ ثطای

 ٣ زثؿشبٟ دیف زض ٦ّ ای اخشٞبفی ٨ٝبضس٨بی اظ ثبیس ٧ب ا٣ٙی ّالؼ. ٢٢ّس اؾشَالٗ حؽ ثیكشط سب ٢ّس ٝی

 ز٧س ٝی ضخ ٢٧ٖبٝی ا٣ٗ ّالؼ ٣اٍقی خبز٣ی اٝب. ٢٢ّس اؾشيبز٥ سطی ّبٝ٘ ١ح٤ ث٦ ا١س، ّطز٥ ّؿت آٝبزٕی
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 س٤ا٢١س ٝی ٣ ق١٤س ٝی آٝبز٥ ٦ّ ٣ٍشی. ٢٢ّس ٝی دیسا ضا افساز ٣ حط٣ه ٣اٍقی ٝق٢بی ى٨ٞیسٟ س٤ا١بیی ٧ب ثچ٦ ٦ّ

 .ثر٤ا٢١س ضا ّٚٞبر ٣ ٢٢ّس دیسا ضا ضٝع ای٠ ّٚیس

 

  

 ٤١قش٠ ٣ ذـــ٤ا١سٟ ٣ ظثبٟ

 ٧ب ثچ٦ ٦ٞ٧ ا٣ٗ ؾبٗ دبیبٟ زض. آ٤ٝظ١س ٝی ضا ذ٤ا١سٟ ٧ب ثچ٦ آٟ زض ٦ّ زا٢١س ٝی ای دبی٦ ضا، ا٣ٗ ّالؼ ٝق٤ٞال

. ا١س ثطزاقش٦ ذ٤ا١ی ض٣اٟ ؾ٤ی ث٦ ضا اؾش٤اض ٧بی ٍسٛ ا٣ٙی٠ آ٨١ب امٚت اٝب ثر٤ا٢١س، ض٣ا١ی ث٦ س٤ا٢١س ١ٞی

 زضثطٝی ضا ٝجشسی زاؾشب١ی میط ّشبث٨بی ٣ ا٤ٖٙزاض زاؾشب٨١بی ؾبز٥، ققط٧بی آ٨١ب ذ٤ا١س١ی ٝغبٙت ٝد٤ٞف٦

 اظ ٣اٍقی زاؾشب٨١بی ث٦ اٝب ١ساض١س، ظٝبٟ اظ ای یبىش٦ ضقس چ٢ساٟ حؽ ٤٢٧ظ ٧ب ا٣ٙی ّالؼ ای٦ْ٢ ثب. ٕیطز

 ٝقٜٚ. آ٨١بؾز ٝحج٤ة ٧بی ذ٤ا١س١ی خع٣ ؾبز٥ سبضیری ّشبث٨بی ث٢بثطای٠ زاض١س، ظیبزی فال٦ٍ ز٣ض ظٝب٨١بی

 ٧ب ثچ٦ ث٦ ٤١قشبضی ظثبٟ ّكو ٣ ق٤ز ٝی ق٢یس٥ آ١چ٦ ٤١قش٠ حط٣ه، نسا٧بی ق٢یسٟ زض ثبیس اثشسایی ا٣ٗ

 ظثبٟ ّبٝ٘ ى٨ٜ سب ٧ب ثچ٦. زاضز اثشسایی ا٣ٗ ّالؼ زض ١٤ٕب١٤ٕی ا٤١اؿ ذ٤ا١سٟ، ٝب٢١س ١یع ٤١قش٠. ٢ّس ِّٞ

 ض٣ظا٦١، زىشط ٤١قش٠ ٝث٘ ٤١قشبضی ٧بی ىقبٙیز. ٢٢ّس ٝی " اذشطاؿ " ضا ذ٤ز ٝره٤ل اٝال٧بی ٤١قشبضی،

 .اؾز ٝيیس ثؿیبض ذ٤زقبٟ ّبض٧بی ّطزٟ ثجز یب ذالً ٤ّسب٥ زاؾشب٧بی

 

 

 ضیبضـــــــی

 آق٢ب افسازی ٝق٢ی ٣ د٤ٗ ظٝبٟ، ثب ٧ب ثچ٦. ٢٢ّس ٝی سط ا١شعافی ضیبضی ٝيب٧یٜ خصة ث٦ قط٣ؿ ٧ب ا٣ٙی ّالؼ

 اظ قبٟ یبزٕیطی ضا٥ ث٨شطی٠ ٤٢٧ظ چ٤ٟ ٣ ثكٞبض١س س٤ا٢١س ٝی ٦ّ ٧ؿش٢س چیعی آٟ اظ ثعضٕشط ٦ّ ق١٤س ٝی

 ضط٣ضی ثطایكبٟ ّالؼ زض ٧ب ٝی٦ٚ ٣ ٧ب ْٝقت ٝث٘ آ٤ٝظقی ِّٞ ٣ؾبی٘ ٣خ٤ز اؾز، ىیعیْی اقیبی عطیٌ

 سب ز٥ سب ز٥ یب سب د٢ح سب د٢ح ز٣سب، ز٣سب ٕیط١س ٝی یبز. ٢٢ّس ٝی قط٣ؿ ضا سيطیٌ ٣ خٞـ ٝؿبئ٘ ح٘ آ٨١ب. اؾز

 ثقسی ؾ٦ ٣ ز٣ ٢٧سؾی ٧بی قْ٘ ضا آ٨١ب آٝس، ذ٤ا٧س ّبضقبٟ ث٦ ضیبضی ٝقبزالر ح٘ زض ثقس٧ب ٦ّ ثكٞط١س،

 .ق١٤س ٝی آق٢ب ٧ٜ
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 فٚــــــــــ٤ٛ

 ٣ ٢٢ّس دیسا ذ٤زقبٟ ضا عجیقی خ٨بٟ زضثبض٥ ؾؤا٨ٙبیكبٟ خ٤اة سب ٢٢ّس ٝی سك٤یٌ ضا ٧ب ا٣ٙی ّالؼ ٝقٚٞبٟ،

 اظ ثیكشط ٢ّس ٣ازاض ضا آ٨١ب ٦ّ ق١٤س ض٣ثط٣ ٧ٜ ٝيب٧یٞی ثب اؾز ٠ْٞٝ. ثیبث٢س خ٨بٟ زض ضا ا٧٤ٖٙبیی یبزثٖیط١س

. ا١س قس٥ سكْی٘ ٤ّچْی شضار اظ ظ١س٥ ٤ٝخ٤زار ای٦ْ٢ ٝثالً ٢٢ّس زضُ ى٢ٞ٨س، ٝی ٝؿشَیٜ ع٤ض ث٦ آ١چ٦

 خب٤١ضاٟ ٣ ٕیب٧بٟ ٧بی ٣یػٕی ق٢بؾبیی ٣ ا١ؿبٟ ثسٟ افضبی ٤٧ا، ٣ آة قبٝ٘ فٚٞی ٝق٤ٞٙی اّشكبىبر

 .٢٢ّس آظٝبیف ٧ٜ اقیبء ّكیسٟ ٣ زازٟ ٧٘ ١ح٥٤ ٣ حطّز ثب س٤ا٢١س ٝی ثطای٠ فال٥٣ ٧ب ثچ٦. ق٤ز ٝی

 

  

 اخشٞبفـــــــــی ٝغبٙقبر

 ٧ب ا٣ٙی ّالؼ. زاضز ٍطاض ٝح٦ٚ ٣ ٝسضؾ٦ ذب٤١از٥، ز١یبی چبضچ٤ة زض ٧ب ا٣ٙی ّالؼ اخشٞبفی ٝغبٙقبر

 ٤٢٧ظ ٦ّ چ٢س ٧ط ى٢ٞ٨س ٝی ز٢٧س ٝی ضخ آی٢س٥ ٣ حبٗ ٕصقش٦، زض ٦ّ ض٣یساز٧بیی ثی٠ سيب٣ر س٤ا٢١س ٝی

 ؾبٗ 1444 یب 24 ٦ّ ض٣یساز٧بیی. ١ساض١س ضا ٝشيب٣ر ظٝب١ی ٧بی ز٣ض٥ ث٦ ضا ٣اٍقی ٝقب١ی زازٟ اضسجبط آٝبزٕی

 ٧ب ثچ٦ ٦ّ ق١٤س ٝطث٤ط ٤ٝض٤فی ث٦ ای٦ْ٢ ٖٝط ٧ؿش٢س " ٕصقش٦ " ىَظ ٧ب ا٣ٙی ّالؼ ثطای ا١س، زاز٥ ضخ ٍج٘

 ٧ب ا٣ٙی ّالؼ اخشٞبفی، ١ؾط اظ ". ث٤ز ثچ٦ ٝبزضثعضٕز ٦ّ ظٝب١ی آٟ ":  ث٤ٖی٢س ای٦ْ٢ ٝثالً ثبقس، آق٢ب آ٨١ب ثب

 ٣ َٝطضار ضفبیز ١ح٥٤ زا١ؿش٠ ث٢بثطای٠. دصیط١س ٝی ضا ذ٤ز ّبض٧بی ٝؿؤ٣ٙیز ثیكشط ٣ ٧ؿش٢س سط ٝؿشَ٘

 ّطزٟ دیسا س٤ا١بیی زاقش٠ ٧ب ا٣ٙی ّالؼ ثطای زیٖط سط ٨ٜٝ ١ْش٦ یِ. ق٤ز ٝی ٨ٜٝ ثطایكبٟ ذ٤ز اظ ٝطاٍجز

 .اؾز... #  ٣ زؾشك٤یی ّالؼ، ّطزٟ دیسا ٝثالً$  ٝسضؾ٦ چب٥ ٣ ضا٥

 

 

 ٝدـــــطز خ٨بٟ ى٨ٜ ٕیط١س؟ ٝی یبز خــــ٤ضی چ٦ ٧ب ثچ٦

 ١َ٘ ٝيب٧یٜ ٣ ٧ب ١كب٦١ خ٨بٟ ث٦ ثبظی خ٨بٟ اظ ضا٥، ٝؿیط زض ثبظٕكز ّٚی ثب ٣ آ٧ؿشٖی ث٦ ٧ب ا٣ٙی ّالؼ

 یبزٕیطی یق٢ی ای٠ ث٦ْٚ ١ساضز، ا٧ٞیشی ثطایكبٟ زیٖط ثبظی ٦ّ ١یؿز ای٠ حطه ای٠ ٝق٢ی. ٢٢ّس ٝی ْٝبٟ

 قرهی اّشكبىبر ثطای ظیبزی خبی ٤٢٧ظ اٝب. ق٤ز ٝی سط ٝق٤ٞٙی خطیب١ی ثب ٣ سط یبىش٦ ؾبظٝبٟ ا٣ٙی ّالؼ

 .زاضز ٣خ٤ز ض٣اٗ ای٠ زض ثچ٦
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 ٕب٨ٝـــــب ا٣ٙی٠

 ث٦ ضا ٤١دب ٤ّزُ یِ ٧بی ٍسٛ ا٣ٙی٠ ٢ّیس، زضُ ضا ا٣ٙیشبٟ ّالؼ قبٕطز ٝنع ضقس ٣ ّبض ١ح٥٤ ای٦ْ٢ ثطای

 ّالؼ. اؾز قس٥ اؾشبز ضىش٠ دب ٣ زؾز چ٨بض ٣ ذعیسٟ زض ثچ٦ ٙطظاٟ، ٧بی ٕبٛ ا٣ٙی٠ اظ ٍج٘. ثیب٣ضیس ذبعط

 ثطٝی ا١شعافی ٣ ثعضٕشط خ٨بٟ ؾ٤ی ث٦ زاقش٢س ٦ّ آق٢بیی اعالفبر اظ ضا ا٣ٗ ٧بی ٍسٛ ٧ٞی٠ ٧ٜ ٧ب ا٣ٙی

 چ٨بض ض٣ـ ث٦ ز٣ثبض٥ ثطؾس، خبیی ث٦ ؾطیقشط ای٦ْ٢ ثطای ٤ّزُ اىشبزٟ، ضا٥ ث٦ سبظ٥ ض٣ظ٧بی ای٠ زض. زاض١س

 ثبظی ٣ اّشكبه عطیٌ اظ اعالفبر ٕطىش٠ ثب ٤٢٧ظ ٧ٜ ا٣ٙی ّالؼ ١ح٤ ٧ٞی٠ ث٦. ٕطزز ٝی ثط ضىش٠ دب ٣ زؾز

 ثی٠ اضسجبط ثطٍطاضی ؾذؽ ٣ ظٝبٟ یِ زض ٝي٤٨ٛ چ٢س ٕطىش٠ ث٦ قط٣ؿ حبٗ زض ا٣ ٝنع. اؾز سط ضاحز ّطزٟ،

 .آ٨١بؾز

 

  

 اقشجب٧بر اظ یبزٕیــــــــــــطی

 ثطای ثبق٢س، ٢٢ّس٥ ١باٝیس اقشجب٧بر ای٠ اؾز ٠ْٞٝ. ٕیطز ٝی یبز ّطزٟ، اقشجب٥ ٣ زازٟ ا١دبٛ ثب ا٣ٙی ّالؼ

 سب. ثیب٣ضز یبزقبٟ ث٦ ضا آ٨١ب ٤ٍی یبزٕیطی ١ح٥٤ زضثبض٥ ٝثجشی ١ْبر ٦ّ زاض١س ١یبظ ّؿب١ی ث٦ ٧ب ثچ٦ ٧ٞی٠

 ٣ ثبظی ضاحز ٣ آؾ٤ز٥ ز١یب٧بی زض ٦ّ ث٤ز٥ عجیقی ىطآی٢سی اظ ثركی ٧ب ثچ٦ یبزٕیطی ٣ ضقس امٚت اٝط٣ظ،

 ٢٢ّس ق٤ر چغ٤ض ضا س٤ح ثٖیط١س یبز سب ثبق٢س ّكیس٥ ظحٞز ّٚی آ٨١ب اؾز ٠ْٞٝ. ا١س ٕطىش٦ ٝی ن٤ضر ذب٦١

 زض. اؾز ١ْطز٥ س٤خ٦ ثطز٥، ظٝبٟ چَسض ّبض ای٠ ای٦ْ٢ ث٦ یب اؾز ١ساز٥ ١ٞط٥ آ٨١ب ّبض ای٠ ث٦ ّؽ ٧یچ اٝب

 ٢٢ّس ١ٞی ضاحشی احؿبؼ آ٨١ب زض ّبٝالً ٦ّ ٢٢ّس ٝی ٧بیی ح٤ظ٥ زض ٨ٝبضر ّؿت ث٦ قط٣ؿ ٧ب ثچ٦ ا٣ٗ ّالؼ

 ٣ثطای ز٢٧س ا١دبٛ ٝكْٚی ّبض٧بی ق٤ز ٝی ذ٤اؾش٦ آ٨١ب اظ. ثٖیط١س ٧ٜ ١ٞط٥ ثبیس ّبض٧ب ای٠ ذبعط ث٦ سبظ٥ ٣

 ٧ٜ ضا ١يؽ ث٦ افشٞبز ثب ٧بی ثچ٦ ٕب٧ی خسیس قطایظ ای٠. ٧ؿش٢س ٝجبضظ٥ حبٗ زض ٦ّ ٢٢ّس ٝی حؽ ثبض ا٣ٙی٠

 ىكبض االٟ اٝب ا١س ث٤ز٥ " اؾشبز " ذ٤ز ّبض زض آ٨١ب ٕصقش٦ زض. ا١ساظز ٝی قِ ث٦ ذ٤ز ٧بی س٤ا١بیی زضثبض٥

. ٢٢ّس ٝی احؿبؼ ذ٤ز ز٣ـ ض٣ی ضا ف٤ٚٛ ٣ ضیبضی دیچیس٥ ٣ ؾرز ٝيب٧یٜ زضُ ٣ ذ٤ا١سٟ یبزٕیطی

 ١ح٥٤ اظ ٢ٝبؾجی ا٧٤ٖٙبی ٣ ثٖیط١س ٍطاض سك٤یٌ ٣ ٧یدبٟ اظ ٤ٚٞٝ ٝحیغی زض ثبیس ٧ب ا٣ٙی ّالؼ ث٢بثطای٠

 .ثبق٢س زاقش٦ زؾشطؼ زض ضا اقشجب٧بر اظ یبزٕیطی
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 ٙصر زاؾشب٨١ب اظ ٕیط١س ٝی یبز ٧ب ثچ٦: زاض١س ذ٤ثی زالی٘ ٧ب ثچ٦ ثطای ث٢ٚس نسای ث٦ ّشبثر٤ا١ی ثطای ٝق٨ٞٚب"

 اعالفبر ثب سدطثیبسكبٟ ٕیط١س، ٝی یبز ضا ٧بیكبٟ ٝق٢ی ٣ خسیس ٙنش٨بی آ٨١ب ثب ٢٢ّس، ؾشبیف ضا ظثبٟ ٣ ثجط١س

 ".ق١٤س ٝی ّشبة قیيشٖبٟ ث٦ سجسی٘ آ٦ْ١ ٦ٞ٧ اظ ٨ٝٞشط قبیس ٣ ق٤ز؛ ٝی ٕؿشطز٥ ٕیط١س، ٝی ٦ّ خسیسی

 

 سسضیؽ ٤١ی٠ ض٣ق٨بی

 # ا٣ٗ ٍؿٞز$  

 ّٚیـــــــبر

 

 ٧ٜ ٦ّ اؾز قبزاة حبٗ فی٠ زض ٣ خسیس آ٤ٝظقی زیسٕب٥ ١یبظ٢ٝسیِ قسر ث٦ ٝب ذیعـ حبٗ زض خبٝق٦

 ّك٤ض آ٤ٝظـ آی٢س٥ اظ ض٣ق٢ی ا١ساظ چكٜ ثش٤ا١س ٧ٜ ٣ ثبقس " دط٣ضقی ـ آ٤ٝظقی س٤ؾق٦ ىٚؿي٦ " ٤١فی

 : اؾز زاز٥ ٍطاض ظیط آ٤ٝظقی زیسٕب٥ ز٣ ثطاثط زض ضا ٧ب ٝٚز خسیس، قطایظ. ١ٞبیس سطؾیٜ

 

 ارتببطی ٍ اطالػبتی فٌبٍری بر تکیِ بب آهـــَزغ دیذگبُ    

 

 غضه ٣ اٙقٞــط ٝبزاٛ ٣ زائٞی یبزٕیطی زیسٕب٥    

 ٝطزٛ ظ١سٕی ١یع ا٤٢ّٟ ٧ٜ اعالفبر ى٢ب٣ضی ٣ ٝیس٧س سنییط ؾطفز ث٦ ضا خ٨بٟ ؾیٞبی س٤ٙ٤٢ْغی ا١َالة

 ای٠ ٝیس٧س ض٣ی ثی٤س٤ٙ٤٢ْغی ٣ س٤ٙ٤٢ْغی ١ب٤١ ٣ ٤ٝاز ى٢ب٣ضی زض ٦ّ ق٢ْی٨بیی ذظ. اؾز ّطز٥ ضازٕط٤ٕٟ

 زض چ٢بٟ ث٦ْٚ زاض١س ا١ؿبٟ ظ١سٕی ثط فٞیَی سبثیطار س٨٢ب ٦١ س٤ٙ٤٢ْغی٨ب ای٠. ّطز ذ٤ا٧س سكسیس ضا زٕط١٤ٕی٨ب

 زض٧ط دیكطىز قشبة ای٢ط٣ اظ ا١س ّطز٥ سجسی٘ ای ضقش٦ چ٢س ا١َالة ث٦ ضا ى٢ب٣ضی ا١َالة ٦ّ ا١س س٢یس٥ ٧ٜ

 ٝحیظ یِ زض, ّك٤ض ٝٚی س٤ؾق٦ ٣ ثَب قب٤ٙز٥ ICT$$ اضسجبعی ٣ اعالفبسی ى٢ب٣ضی. اؾز قس٥ ٝضبفو ظٝی٦٢

 ق٤ً ٣ ثطخؿش٦, ٤١ عطح٨بی ضیعی دی زض ضا ٝب اٝط ٧ٞی٠ ٣ اؾز سح٤ٗ ٣ سنییط حبٗ زض ؾطفز ث٦ خ٨ب١ی

 ٣اٍـ زض ٣ ق٤ز ث٢ب افشٞبز ٍبث٘ ٧بی ظیطؾبذز ٣ ا١ؿب١ی ٢ٝبثـ, آٟ دطس٤ زض سب ذ٤ا١س ٝی ىطا چبٙف ث٦ ا١ٖیع

 ١ؾط ٤ٝضز دبیساض ضقس ث٦ زؾشیبثی ٣ س٤ؾق٦ سنییطار اضظیبثی ٣ ٝسیطیز, ضیعی ثط١ب٦ٝ ثطای الظٛ ٣ؾبی٘ ٣ اثعاض٧ب
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 اؾشيبز٥ ١ساقش٦ ّبضثطز اعالفبر ثس٣ٟ ١یع اضسجبعبر ٣ اضسجبعبر ثس٣ٟ اعالفبر ١یع ؾ٤یی اظ اٙجش٦ ٣ ٕیطز ٍطاض

 ث٦ ضاخـ خبٝـ زا١كی ٣ زیس زاقش٠. اؾز ٨ٜٝ ثؿیبض خبٝق٦ ٧ط اىطاز ١یبظ٧بی ضىـ زض سؿ٨ی٘ ثطای ى٢ب٣ضی اظ

 ٕطزـ ىطای٢س٧بی زضُ, ٝطث٤ع٦ ٨ٝبضس٨بی ٣ ى٢ب٣ضی ّبضٕیطی ث٦ س٤ا١بیی ٣ اثعاضی ٧بی ٨ٝبضر,  ى٢ب٣ضی

 ى٢ب٣ضی آ٤ٝظـ عطیٌ اظ ٦ٞ٧ ٣ ٦ٞ٧ ٝسا٣ٛ ٣ ؾطیـ سنییطار ثط سؿٚظ ٣ ٧ٞطا٧ی ؾبظٕبضی س٤ا١بیی, اعالفبر

 .ث٤ز ذ٤ا٧س ٝیؿط زضؼ ّالؾ٨بی زض آ٤ٝظـ ٤١ی٠ ٝس٨ٙبی ٍبٙت زض اضسجبعبر ٣ اعالفبر

 ق١٤س ض٣ ض٣ث٦ ذ٤ز ای حطى٦ ٣ ذه٤نی ٧بی چبٙف ثب ٙیبٍز ٤ٝضـ اظ سب ٢ّس ٝی آٝبز٥ ضا ىطإیطاٟ, یبزٕیطی

 ٣ حبضط فهط زض خ٨ب١ی ٝس١ی خبٝق٨ی قبیؿش٨ی ق٨ط١٣ساٟ ث٦ ثش٤ا٢١س ثبیس ىطإیطاٟ ١یؿز ّبىی ای٠ اٝب

, خبٝق٦ زض یبزٕیطی ىطنش٨بی فبزال٦١ س٤ظیـ ضا٥ اظ غضه یبزٕیطی ؾبی٦ زض س٨٢ب ای٠ ٣ ق١٤س سجسی٘ آی٢س٥

 دصیط اْٝبٟ آٟ ٢ٝبثـ اظ ثطزاضی ث٨ط٥ ٣ یبزٕیط١س٥ خبٝق٦ ایدبز زض ّك٤ض ثرك٨بی ٦ٞ٧ ف٤ٞٝی ٝكبضّز

 آٝیع ٤ٝىَیز ٣ دبیساض س٤ؾق٦ دكشیجبٟ ٦ّ آىطی٢س ٝی ضا قطایغی خبٝق٦, یبزٕیطی سٞطّع عطیٌ اظ. ث٤ز ذ٤ا٧س

 س٤ؾق٦ ثط ٣ ز٧س ٝی آ٤ٝظـ ث٦ ضا ٧ب ا٤ٙ٣یز ثبالسطی٠ یبزٕیط١س٥ خبٝق٦. ث٤ز ذ٤ا٧س زا١ف ثط ٝجش٢ی ٣

 ثؿیبض اخشٞبفی اضظـ ز٣ آ٣ضی ٤١ ٣ ذالٍیز, یبزٕیط١س٥ خبٝق٦ زض. ٢ّس ٝی سبّیس ذ٤ز آ٤ٝظقی ؽطىیش٨بی

 ٝی سك٤یٌ ٣ سؿ٨ی٘, زا١ف س٤ظیـ ٣ ذٌٚ زض اىعایی٨ب ٧ٜ ٣ ٧ْٞبضی٨ب ٕؿشطـ ٣ ق١٤س ٝی ٝحؿ٤ة دطٍیٞز

 عالیی ّٚیس. ٕیطز ٝی ٍطاض س٤خ٦ ٤ٝضز, ذالٍیز اىعایف ىطای٢س ی ٝثبث٦ ث٦ ٨ٝبضر ٣ زا١ف سقبٝ٘ ٣ ق٤ز

 زض. اؾز یبزٕیعی ذبل ٝس٨ٙبی ثب ٝساضؼ ٣یػ٥ ث٦ ٝساضؼ آٟ ضاؼ زض ٣ آ٤ٝظقی ؾیؿشٜ, ٕیط١س٥ یبز خ٤اٝـ

 .ثٖیط١س اذشیبض زض ٣ ثي٢ٞ٨س, ثجی٢٢س ضا آی٢س٥ یبزٕیط١سٕبٟ سب ٝیك٤ز سالـ یبزٕیطی ذبل ٝس٨ٙبی

 َٝسٝـــــــــ٦

. ٝیك٤ز ٝحؿ٤ة آ٤ٝظقی ٤١آ٣ضی٨بی اظ یْی قِ ثی آٟ خسیس ٝي٤٨ٛ ث٦ آ٤ٝظقی اظس٤ٙ٤٢ْغی ٕیطی ث٨ط٥

 ١یع آ٤ٝظـ ١یؿز ثهطی ٣ ؾٞقی زؾشٖب٨٧بی ّبضثطز "نطىب ا٤٢ّٟ آ٤ٝظقی ى٢ب٣ضی یب آ٤ٝظقی س٤ٙ٤٢ْغی

 ٣ یبث٢س ٝی ثیكشطی س٤٢ؿ ض٣ظ ث٦ ض٣ظ آ٤ٝظقی ٣ؾبی٘ ٣ ٤ٝاز. اؾز ّطز٥ دیسا خسیسی ٝي٤٨ٛ ٣ ٝق٢ی اٝط٣ظ

 سب اؾز ٧سایز ٣ ض٧جطی ٣ ضا٢٧ٞبیی ثیكشط ٧ٜ ٝقٜٚ ١َف. آیس ٝی حؿبة ث٦ آ٨١ب اظ یْی س٨٢ب زضؾی ّشبة

 ٣ ىطزی ظ١سٕی اْٝب١بر ٣ قطایظ سنییط,ثكطی زا١ف حدٜ س٤ؾق٦ ٣ ٣ى٤٢ٟ ف٤ٚٛ دیكطىز. ث٤زٟ ٣حس٥ ٝشْٜٚ

 ٝكبم٘ ؽ٤٨ض, ٝٚش٨ب ؾط٤١قز زض ظٝبٟ ١َف, اٙٞٚٚی ثی٠ ٣ ٝٚی ض٣اثظ زض ن٢قز ٣ س٤ٙ٤٢ْغی ١ي٤ش, اخشٞبفی

 اثط ٧ب ثط١ب٦ٝ سح٤ٗ ٣ سنییط زض ٦ٞ٧ ٣ ٦ٞ٧... ٣ ٝٚز إٓب٧ی, خبٝق٦ ١یبظ٧بی سنییط خسیس ٣سرهه٨بی

$  ن٤ضر ث٦ ٦ّ اؾز ٝحیغ٨بیی, ٝساضؼ ىقبٙیز انٚی ٧ؿش٦ سبؾیؽ, ٣یػ٥ ٧بی ثط١ب٦ٝ اظ یْی. ٝیٖصاض١س

 ث٨ط٥ ٤ٝضز ٣ قس٥ عطاحی ٤٢ّٟ سب آ٤ٝظقی ٤ٝاز ٝطّع ٤١ؿ چ٢س. ٝیك١٤س عطاحی IMC$ آ٤ٝظقی ٤ٝاز ٝطّع

 .اؾز ٕطىش٦ ٍطاض ثطزاضی
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 ا٣ٗ ١ــــــ٤ؿ

 ٧ٜ ث٦ آ٤ٝظقی ٝدشٞـ چ٢سی٠ آ٤ٝظاٟ زا١ف ٣ ٝقٚٞبٟ ٝكشطُ اؾشيبز٥ ٤ٝضز ٦ّ اؾز ای ٦١٤ٕ ث٦ ٝطّع ای٠

 .اؾز دی٤ؾش٦

 

 ز٣ٛ ١ـــــ٤ؿ

 .اؾز ٝدشٞـ یِ ٝساضؼ ٦ٞ٧ سنصی٦ ٣ شذیط٥ ٢ٝجـ ٦ّ اؾز آ٤ٝظقی ٝدشٞـ یِ آ٤ٝظقی ٤ٝاز ٝعّع

 

 

 ؾ٤ٛ ١ـــــــ٤ؿ

 .ؾبظز ٝی ىطا٧ٜ ٝسضؾ٦ زض ضا آ٤ٝظقی ٣ؾبی٘ ٝد٤ٞف٦ یِ اظ یبزٕیطی اْٝبٟ ٣ اؾز ٝسضؾ٦ یِ ث٦ ٝطث٤ط

 

  

 چ٨ـــــبضٛ ١ــــــ٤ؿ

 ٝی ىطا٧ٜ زضؼ ّالؼ ٝحیظ زض ضا زضؾی ٝبز٥ ٧ط ٝيب٧یٜ یبزٕیطی ىطنز ٣ اؾز زضؼ ّالؼ ث٦ ٝطث٤ط

  classroom  learning center ّالؼ یبزٕیطی ٝطّع ف٤٢اٟ سحز یبزٕیطی ٝطّع ٤١ؿ ای٠ زض. آ٣ضز

 ٝرشٚو ؾغ٤ح زض ضا یبزٕیطی ىطنش٨بی آ٤ٝظقی ی اثعاض٧ب ا٤١اؿ ث٦ زؾشطؾی ثب ٝیش٤ا٢١س آ٤ٝظاٟ زا١ف

 ٝغبٙت ؾبیط ٣ ّشبة ٍجی٘ اظ آ٤ٝظقی اثعاض ٣ ٤ٙاظٛ ا٤١اؿ ٤ٝازآ٤ٝظقی ٝطّع چ٨بضٛ ٤١ؿ زض ز٢٧س ٕؿشطـ

 ثهطی ٣ ؾٞقی زؾشٖب٨٧بی ٣ ّْٚؿی٨١٤ب, اؾالیس, فْؽ, ١كطیبر, آ٤ٝظقی, فٚٞی ىی٨ٞٚبی, چبدی

 ىطزی سيب٣س٨بی ث٦ س٤خ٦ ثب سسضیؽ ض٣ق٨بی اخطای ٢٧ٖبٛ...#  ٣ ّبٝذی٤سط ٣, ٣یسئ٤, ن٤ر ضجظ ٤١اض, س٤ٚیعی٤ٟ$

 ٝی ثیكشطی ٣ؾقز ٣ فٌٞ قس٥ آ٤ٝذش٦ ٝيب٧یٜ قطایظ ای٠ سحز ٦ّ آ٣ض١س ٝی دسیس ضا قطایغی ىطإیطاٟ

 .ٝیك١٤س زضیبىز ّبٝ٘ زضُ ثب زضؾی ٝغبٙت ٣ یبث٢س
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 آ٤ٝظقی ِّٞ ٤ٝاز, یبزٕیطی ـ آ٤ٝظقی دطثبض ٝحیظ یِ ایدبز ثطای ٣ ىطإیطاٟ ث٦ زازٟ یبضی ٢ٝؾ٤ض ث٦

, ىیٜٚ, س٤ٚیعی٤ٟ, آ٤ٝظقی ٝبقی٨٢بی س٤اٟ ٝی ٦ّ قس٥ س٨ی٦ ظیبزی multi  sensory$ $ حؿی چ٢س

 ٝی ٍطاض ّالؼ یبزٕیطی ٝطّع زض ٦ّ ثطز ١بٛ ضا...  ٣ آظٝبیكٖب٧ی سد٨یعار ٣ ٣ؾبی٘, اعالفبر ثبظیبثی اثعاض٧بی

$  ٝح٤ضی ىطای٢س ث٦ content centered$ $ ٝطّعی ٝحش٤ا اظ آ٤ٝظـ ث٦ خسیس زیسٕب٥ ؾ٤یی اظ. ٕیطز

$process centeredٝح٤ضی ٣یبزٕیطی$$learning  centered ا١شَبٗ اظ ٝقٜٚ ١َف ٣ زاقش٦ چطذف 

 ٕیطی ث٨ط٥ ثب ١یع یبزٕیطی ٦ّ آ١دب اظ. اؾز یبىش٦ سنییط یبزٕیطی ىقبٙیش٨بی ٢٢ّس٥ ٧سایز ث٦ اعالفبر ز٢٧س٥

 ث٦ ظیبز َٝساض ث٦ آ٤ٝظقی س٤ٙ٤٢ْغی ٤ٝاز ٣ ٧ب ضؾب٦١ ٝیس٧س ضخ ث٨شط حؽ د٢ح اظ ٤ٝضز چ٢س یب یِ اظ

 فطض٦ ٝیس٧س ا١دبٛ ٝقٜٚ ٦ّ آ١چ٦ اظ ثطسطی آ٤ٝظقی ذسٝبر آ٤ٝظقی س٤ٙ٤٢ْغی. ا١س یبىش٦ ضا٥ زضؼ ّالؾ٨بی

 ٝقٜٚ ٣ آ٤ٝظ زا١ف ث٦ ٦ّ ٣ٍشی یب ٢ّس سْٞی٘ ٢ّس ٝی فطض٦ ٝقٜٚ ٦ّ ضا ٝغبٙجی س٤ا١س ٝی ٦ّ ٣ٍشی ٝی٢ْس

 ٢ّس ٝی ایيب زضؼ ّالؼ زض ثؿعایی ١َف زاض١س ٝقغ٤ه ٝؿئ٦ٚ ح٘ ث٦ ضا ذ٤ز سالـ ٣ ٣ٍز ز٧س ٝی اْٝبٟ

 ثطای آ٤ٝظ زا١ف ث٦ ضؾب١سٟ یبضی خ٨ز زض ٕیط١س ٝی ٍطاض اؾشيبز٥ ٤ٝضز ّالؼ زض ٦ّ ای ضؾب٦١ چ٢س ٤ٝاز.

 .اؾز ٤ٝثط ثؿیبض, زاضز ١یبظ ْٝطض ٧بی سٞطی٠ ث٦ ٦ّ ٨ٝبضس٨بیی ٣ ان٤ٗ, حَبیٌ ثط چیطٕی

 

  

 ٧بی ىیٜٚ اظ اؾشيبز٥ ٣ س٤ٚیعی١٤ی آ٤ٝظـ ز٧س ٝی ١كبٟ ٧ب دػ٧٣ف ١شبیح ٣ سحَیَی ٝغبٙقبر ّٚی ع٤ض ث٦

 زض ٕط٧٣ی یب ا١يطازی ّبض ٣ یبزٕیطی ثطای ثیكشطی ىطنز یبزٕیطی ٤ٝاز ٣ آ٤ٝظقی اثعاض ٣ ٤١اض٧ب, زضؾی

 س٤ا١بیی ٝیعاٟ ثب آ٤ٝظ زا١ف ٧ط ٦ّ ؾبظز ٝی ىطا٧ٜ ضا اْٝبٟ ای٠ ٧ٞچ٢ی٠, ز٧س ٝی ٍطاض آ٤ٝظاٟ زا١ف اذشیبض

. ٢ّس ا١شربة ضا اثعاض٧بیی زاضز ٝكْ٘ ٦ّ ٧بیی ظٝی٦٢ زض یبىز ىطنز ٦ّ ظٝبٟ ٧ط ٣ ثط٣ز دیف ذ٤ز

 ٝی ٤ٝخ٤زضا ى٤ان٘ آ٤ٝظاٟ زا١ف ٦ٞ٧ ثطای ّیيی ـ ّٞی آ٤ٝظـ اْٝبٟ ؾبذش٠ ىطا٧ٜ ثب آ٤ٝظقی س٤ٙ٤٢ْغی

 س٨٢ب ف٤٢اٟ ث٦ زضؾی ّشبة ث٦ ىَظ ٦ّ ١ساض١س ١یبظ آ٤ٝظاٟ زا١ف آ٤ٝظقی اثعاض٧بی ّبضٕیطی ث٦ ثب. د٤قب١س

 ع٤ض ث٦ ٣اٍقیبر ثب ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف...  ٣ ٤ٝالغ٧ب ٝس٨ٙب, د٤ؾشط, ىیٜٚ, س٤ٚیعی٤ٟ. ثبق٢س ٝحس٣ز اعالفبسی ٢ٝجـ

 اثعاض٧ب ِّٞ ث٦ ٢ٝبؾت آ٤ٝظقی ىطای٢س ٣ ث٨ی٦٢ ؾبذشبض ث٦ زؾشیبثی ن٤ضر ٧ط ث٦. ؾبظ١س ٝی ٝطسجظ ٤ٞٚٝؼ

 ضا ىطإیط١سٕبٟ ٦ّ ٧بیی ثط١ب٦ٝ. اؾز ٧سى٢ٞس ٣ ىقبٗ ٧بی ثط١ب٦ٝ اخطای ٝؿشٚعٛ آ٤ٝظقی خسیس ٧بی ض٣ـ ٣

, ؾبظ١س ٝؿئ٤ٗ یبزٕیطی ثطای ضا آ١بٟ, ٢ٝس فال٦ٍ سْبٙیو ا١دبٛ ث٦ ضا آ١بٟ, ٨ٖ١ساض١س ىقبٗ آ٤ٝظـ خطیبٟ زض

 .ؾبظ١س آٝبز٥ آی٢س٥ ىقبٙیش٨بی ثطای ٣ ٢٢ّس زٍیٌ ذ٤ز ٢ّك٨بی ٤ٝضز زض ضا آ١بٟ
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 :درض کالض یبدگیــــــری هـــرکـــس

 زض ىطإیطاٟ آ٤ٝظی ذ٤ز ث٦ ِّٞ ٢ٝؾ٤ض ث٦ آ٤ٝظقی ٣ؾبی٘ ٣ یبزٕیطی ٤ٝاز اظ ظیبزی َٝساض ٦ّ اؾز خبیی

 ١ح٤ی٦ْ ث٦ آ٤ٝظقی ٤ٝاز, یبزٕیطی ثطای ىطإیطاٟ ؾبذش٠ س٤ا١ب ٍهس ث٦ ّالؼ ٝسٗ ای٠ زض. اؾز ٤ٝخ٤ز آٟ

 یب ىطزی ن٤ضر ث٦ ّبض خ٨ز زض ضا ذ٤ز آ٤ٝظقی ١یبظ٧بی ثش٤ا٢١س ىطإیطاٟ ٣ ث٤ز٥ آؾبٟ آ٨١ب ث٦ زؾشطؾی

 قس٥ ىطا٧ٜ ثبقس ذ٤اؾشكبٟ ٣ س٤ا١بیی حؿت ثط دیكطىز ؾبظی ظٝی٦٢ خ٨ز زض ٣ ١ٞبی٢س ثطآ٣ضز٥ ٕط٧٣ی

 یبزٕیطی ؾبظی آؾبٟ ٢ٝؾ٤ض ث٦ ٝیٖیطز ن٤ضر یبزٕیطی ـ یبزز٧ی ىطای٢س ث٨ج٤ز ثطای ٦ّ اٍساٝی ٧ط ٣ اؾز

 ٣ اؾز ٝشبثط ٝسضؾ٦ ٝحیظ اظ قسر ث٦ یبزٕیطی ثطای ىطإیط١سٕبٟ اؾشقساز ٣ س٤ا١بیی. ٝیك٤ز ا١دبٛ ىطإیطاٟ

 ٣ ٢ٝبؾت ٣ ٝغ٤ٚة ٣ الظٛ سد٨یعار ٣خ٤ز ن٤ضر زض. ٝیٖیطز ن٤ضر ؾ٨ٚشط آ٤ٝظـ, ا١ٖیع ق٤ً ٝحیظ زض

 یبزٕیطی ث٦ ٢ٝدط ٦ّ آ٤ٝظق٨بیی قس٥ ظٝب١ج٢سی ٧بی ثط١ب٦ٝ ث٦ س٤خ٦ ثب ١یع آ٤ٝظقی ٤ٝاز ٣ ضؾب٦١ ث٦ ٧ٞچ٢ی٠

 .ٝیٖیطز ن٤ضر ٝیٖطزز زاض ٝق٢ی

 

  

 :آهـــــَزؼــــی هــــَاد

 ٣ ٝقٜٚ ثی٠ سدطث٦ سجبزٗ اْٝبٟ آ٤ٝظقی ٤ٝاز ثس٣ٟ. ض١٣س ٝی قٞبض ث٦ یبزٕیطی ـ یبزز٧ی ىطای٢س انٚی ف٢بنط

, آ٤ٝظقی ٤ٝاز. ّطز اخطا ؾبزٕی ث٦ ضا ١ؾط ٤ٝضز سحهیٚی ی ٦ٝ ثط١ب س٤اٟ ١ٞی ٣ اؾز ضقیو ىطإیط١س٥

 ز٢٧س ٝی ؾبظٝبٟ زضؾی ٝغبٙت س٤اٙی ٣ فطض٦ ٍبٙت زض ضا اعالفبر اضائ٦ آ٣ض١س ٝی ىطا٧ٜ ضا الظٛ اعالفبر

 ثب ٤ٝظقی آ ٣ؾبی٘ ٣ ٤ٝاز اظ اؾشيبز٥...  ٣ ؾبظ١س ٝی ٨ٝیب ٕیط١سٕبٟ ىطا ثطای ضا ٧ب آ٤ٝذش٦ اظ ىطنشبؾشيبز٥,

 ضیعی ثط١ب٦ٝ دیف اظ آ٤ٝظقی ىقبٙیش٨بی ا١دبٛ ثب ٣ سحهیٚی دیكطىز ظٝی٦٢ زض ٝكرم ّبٝالً ا٧ساه سس٣ی٠

 ثطای ضا زضؼ ّالؼ عطح ٝدطی ٝساضؼ ىقبٙیش٨بی ٝبزی ٣ ىیعیْی ٤ٝخ٤ز ٢ٝبثـ زازٟ خ٨ز ض٠ٞ قس٥

 .ٝی٢٢ْس س٢ؾیٜ آ٤ٝظقی ا٧ساه ث٦ زؾشیبثی
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 ا٧ساه ث٦ حه٤ٗ ٣ ىطإیطاٟ افشالی خ٨ز زض آ٤ٝظقی اْٝب١بر اظ اؾشيبز٥ ثطای ٝساضؼ ای٠ زض ّٚی ع٤ض ث٦

 ٧ط... #  ٣ اخشٞبفی, فَال١ی, اذالٍی خؿٞی, ٝق٤٢ی$ ضقس ٝرشٚو اثقبز ث٦ س٤خ٦ ٣ سطثیز ٣ سقٚیٜ اؾبؾی

 ىقبٙیش٨بی ٝش٠ زض ٦ّ اؾجبثی ٣ ٣ؾی٦ٚ ٧ط ٣ ز٢٧س ٝی ٍطاض اؾشيبز٥ ٤ٝضز یبزٕیطی ـ یبزز٧ی ٧سه ثب ضا اثعاضی

 حبٗ زض ٤ٞ٧اض٥ آ٤ٝظقی اثعاض٧بی ٣ ٤ٝاز. ق٤ز ٝی ٝحؿ٤ة#  آ٤ٝظقی اثعاض$ یبثس حض٤ض یبزٕیطی ـ یبزز٧ی

 اؾشيبز٥ ثط فال٥٣ ذالً ٣ ى٤ْض ٝقٚٞبٟ, ق١٤س ٝی# ث٢٨ٖبٛ ٣ آٝس ض٣ظ$ انغالح ث٦ ٣ ٧ؿش٢س زٕط١٤ٕی ٣ سنییط

 tool  maker instrument$$ ٢٢ّس ٝی آىطی٢ی اثعاض ٣ ؾبظی اثعاض ث٢٨ٖبٛ ٣ ض٣ظ ث٦ آ٤ٝظقی اثعاض٧بی اظ

maker زض ٦ّ اثعاض٧بیی سطی٠ ؾبز٥ ثب. ثجط١س ضا ث٨ط٥ ثیكشطی٠ اْٝب١بر ّٞشطی٠ اظ ٍبزض١س ٝقٚٞب١ی چ٢ی٠ 

, ؾیب٥ سرش٦, ّبمص ٍٜٚ ٝقٚٞبٟ ای٠ ثطای. ثساض١س فطض٦ ضا ٧ب یبزز٧ی ا١ٖیعسطی٠ ق٤ً, اؾز ّكو ٍبث٘ ٝحیظ

 ٣ ض١ٔ, ض١ٖی ٍٜٚ ٣ ٤ٝاز ا٤١اؿ, ٝب٤٧سی سرش٦, ؽطه, آچبض, اض٥, دیچ, ٝید, دبضچ٦, د٤قبُ, زضؾی میط ّشبث٨بی

 اثعاض$$ افشجبض ٣ اضظـ ا١ساظ٥ ٧ٞبٟ ث٦...  ٣ ذبقبُ ٣ ذؽ ٣ قبذ٦ ٣ ؾب٦ٍ ٣ ثطٓ ٕیب٥ ٣ ٕ٘, ظض٣ضً, ض٣م٠

, ّبٝذی٤سط ١ؾیط زؾشٖب٨٧بیی ن٤ضر ث٦ ٦ّ ای دیكطىش٦ انغالح زض ثعضٓ ٣ ؾ٢ٖی٠ ٣ؾبی٘ ٦ّ زاضز##  ث٤زٟ

 ؾرز, آ٤ٝظقی س٤ٙ٤٢ْغی زض ٣ ق١٤س ٝی ٕط خ٥٤ٚ...  ٣ ٣یسئ٤, ثؿش٦ ٝساض س٤ٚیعی٤ٟ, اْٙشط١٣یِ ٝبقی٨٢بی

 .ق١٤س ٝی ١بٝیس٥ آ٤ٝظقی اىعاض

 ا٣ ظ١سٕی زض ٣ ٝحیظ زض ٦ّ چیع ٧ط ثبقس ٧ٜ#  ٕطا اثعاض$  ثبیس ١بچبض ٦ّ#  ٝساض قبٕطز$ ٝقٜٚ ثطای ضاؾشی ث٦

 ٣ چیع ٧ط ٢ٝس فال٦ٍ ٣ فبقٌ یبزز٢٧س٥ ثطای. آیس ٝی حؿبة ث٦ آ٤ٝظقی اثعاض٧بی خع٣ ٧ؿز ٣قبٕطزا١ف

, فٞٚی یبزٕیطی٨بی, ق٢یساضی ـ زیساضی ٧بی یبزٕیطی ث٦ ثب٣ض ٣ افشَبز س٨٢ب. اؾز آ٤ٝظقی اثعاض چیع ٦ٞ٧

 ث٦ ٝقشَس ضا یبزز٢٧سٕبٟ ٦ّ اؾز ؾغحی ٣ ٣اض ع٤عی یبزٕیطی٨بی ٦١ ٣ سقٌٞ ٣ سيْط ثب س٤اٛ یبزٕیطی٨بی

 ثطای ٣ اؾز ٝح٤ض ٢ٝجـ یبزٕیطی یِ, ض٣یْطز ای٠ ثب یبزٕیطی ـ یبزز٧ی. ٢ّس ٝی#  آ٤ٝظقی اثعاض$ اظ اؾشيبز٥

 آ٤ٝظاٟ زا١ف ض٣یْطز ای٠ زض. ٢ّس ٝی ىطا٧ٜ ضا ّطزٟ ٣ّكو زازٟ قطح, ّطزٟ ا١شربة ىطنز آ٤ٝظاٟ زا١ف

 ٣ ق٢یساضی ٤١اض٧بی, ىیٜٚ, ٕط٧٣ی ٧بی ضؾب٦١ زیٖط ٣ ٝدالر, ٝطخـ ّشبث٨بی ٧ٞچ٤ٟ ١٤ٕب١٤ٕی ٢ٝبثـ ثب

 ّشبثرب٦١ ٣ ؾبظٝب٨١ب, ٧ب ٤ٝظ٥, ٧ب ّشبثرب٦١ ٧ٞچ٤ٟ اخشٞبفی ٢ٝبثـ ٣ ٧ب ١َك٦ ای ضایب٦١ اىعاض٧بی ١طٛ, زیساضی

 دط٣غ٥ ٝقٜٚ زیٖط فجبضر ث٦. ٕیط١س ٝی ىطا ضا آ٨١ب اظ ّطزٟ اؾشيبز٥ ٣ ثطزاضی ث٨ط٥ قی٥٤ ٣ ٝیك١٤س آق٢ب ٧ب

, ّطزٟ دیسا ثطای ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف ٝرشٚو ٢ٝبثـ ٝقطىی ثب ٣ ز٧س ٝی آ٤ٝظاٟ زا١ف ث٦ سْٚیو ٍبٙت زض ضا ٧بیی

 ث٦ ٦ّ اؾز ای ٣ؾی٦ٚ ض٣یْطز ای٠ ٣اٍـ زض. ٢ّس ٝی ضا٢٧ٞبیی, آٝس٥ زؾز ث٦ اعالفبر اضائ٦ ٣ ّطزٟ سحٚی٘

 ٝبزاٛ ٣ ٝؿشَ٘ یبزٕیطی س٤َیز ٢ٝؾ٤ض ث٦ ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف س٤ا١بیی٨بی ٣ ١ٖطق٨ب س٤ا٢١س ٝی ٝقٚٞبٟ آٟ ِّٞ

 زض ٦ّ ٢ٝبثـ اظ م٢ی ٝحیغی زض سب ق١٤س ٝی سك٤یٌ ض٣ـ ای٠ ثب آ٤ٝظاٟ زا١ف ض٠ٞ زض. ز٢٧س دط٣ضـ اٙقٞط

 سطسیت ای٠ ث٦ ٣ ٢٢ّس ا١شربة ذ٤زقبٟ ضا ذ٤یف ١یبظ ٤ٝضز اعالفبر, اؾز احشطاٛ ٤ٝضز احؿبؾبر ٣ اىْبض آٟ

 .یبث٢س زؾز ىطزی اؾشَالٗ ث٦ یبزٕیطی زض
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 : ثبیس ١یع ٝقٚــــــٜ ض٣یْـــــطز ای٠ زض

 

 .٢ّس اقبض٥ آ٤ٝظاٟ زا١ف ث٦ دبؾر٤ٖیی زض آ٨١ب ا٧ٞیز ٣ ٧ب ّشبثرب٦١ ١َف ث٦ -1

 .٢ّس س٨ی٦ ذ٤ز سسضیؽ ٝح٘ اؾشبٟ ق٨ط٣, ض٣ؾشب زض ٤ٝخ٤ز ١٤ٕب٤ٕٟ ٢ٝبثـ اظ ى٨طؾشی -2

 ث٦ ضا ذ٤ز, آ٤ٝظاٟ زا١ف ث٦ آ٨١ب ٝقطىی ض٠ٞ ٣ ٢ّس اؾشيبز٥ ١٤ٕب١٤ٕی ٢ٝبثـ اظ ذ٤ز ّالؾی سسضیؽ زض -3

 ١ح٥٤ ٤ٝضز زض آ٨١ب ثب ٧ٞچ٢ی٠. ٕطزز ٝی خسیس ٢ٝبثـ ز١جبٗ ث٦ دی٤ؾش٦ ٦ّ ز٢٧س ١كبٟ دػ٧٣كٖطی ف٤٢اٟ

 .٢ّس ٕيش٤ٖ ٢ٝبثـ اظ اؾشيبز٥

 ٝحیظ ث٦ آ٨١ب زازٟ اضسجبط چ١٤ٖٖی ٤ٝضز زض زضؾی ٝغبٙت دیطا٤ٟٝ ٕيش٤ٖ ض٠ٞ سسضیؽ ٢٧ٖبٛ زض -4

 .ثذطزاظز ثحث ث٦ ١یع...  ٣ اٍشهبز, ىط٢٧ٔ, ظیؿز

 

 ارزؼیببـــــــی ؼیـــــــَُ

 دط١٣س٥ یِ ذ٤یف آ٤ٝظاٟ زا١ف اظ یِ ٧ط ثطای ٝقٚٞبٟ ثبیس ٣ اؾز ٝشيب٣ر ١یع ض٣یْطز ای٠ اضظقیبثی قی٥٤

 ث٦ س٤خ٦ ثب ٣ ٢٢ّس ثبیٖب١ی ٧ب دط١٣س٥ ای٠ زض ضا ىطز ٧ط قس٥ ا١دبٛ ٧بی ىقبٙیز ٕعاضـ ٣ ز٢٧س سكْی٘ ّبضی

 دط٣غ٥ ض٣یْطز ای٠ انٚی ف٢هط٧بی خ٦ٚٞ اظ. ٢٢ّس اضظقیبثی ضا ٣ی ّبض ٙیؿشی چِ ٝغبثٌ ٣ ٕعاضـ ّیيیز

 ىطنشی دػ٧٣ك٨ب ای٠. اؾز ١َبز ٣ ذالً سيْط س٤َیز ثرف ای٠ اضائ٦ عطاحی اظ ٧سه. اؾز دػ٧٣كی ٧بی

 ٣اٍقی ز١یبی ٣ زضؾی ٤ٝض٤فبر ٝیبٟ زاضی ٝق٢ب اضسجبط آٟ ِّٞ ث٦ سب ٝیؿبظز ىطا٧ٜ آ٤ٝظاٟ زا١ف ثطای

 زضٕیطی زا٦٢ٝ, ٝی٢ْس س٤َیز ضا ا٣ ١ٖطق٨بی ٣ ٨ٝبضس٨ب آ٦ْ١ ض٠ٞ دػ٧٣ك٨ب ای٠. ٢٢ّس ایدبز ذ٤یف دیطا٤ٟٝ

, ٕيش٠ ٣ ٤١قش٠, ّالؾی ثحث, ذب٦١ ّبض٧بی زض ضا آ٤ٝظ زا١ف ٣ ٝیس٧س ٕؿشطـ زضؼ ّالؼ اظ ىطاسط ث٦ ضا ا٣

 فٚٞی ٝجب١ی آٟ زض ٦ّ اخشٞبفی ٣ ىطزی ؾبظ ؾط٤١قز ٕیطی٨بی سهٞیٜ ٣ فٜٚ ثب ٝطسجظ اخشٞبفی ٝؿبی٘

, ٕطاى٨ب, فْؿ٨ب, ّط٥ ٣ ٧ب ١َك٦, خطایس ٣ ّشبث٨ب ١ؾیط آ٤ٝظقی ٤ٝاز ٣ اثعاض٧ب. ٝی٢ْس زضٕیط زاضز ٨ٝٞی ١َف

 ٣ ّبٝذی٤سط, س٤ٚیعی٤ٟ, ضازی٤, ٝس٨ٙب, ٝبّش٨ب, ىی٨ٞٚب, اْٙشط١٣یْی سهب٣یط, سهب٣یط قطح, دبظ٨ٙب ٤ٞ١زاض٧ب, چبضس٨ب

 ض٣یْطز ثب یبزٕیطی _ یبزز٧ی ىطای٢س ٣ ىقبٗ ١َف زضؼ ّالؼ زض آ٤ٝظ زا١ف ق١٤س ٝی ؾجت ٦ٞ٧ ٣ ٦ٞ٧... 

 ثطای ظٝی٦٢ ٣ قس٥ ثطا١ٖیرش٦ یبزٕیطی ثطای آ٤ٝظ زا١ف ٣ ق٤ز ا١دبٛ ّبضاسط ىضبیی زض ٝح٤ض ٢ٝجـ ٣ ىقبٗ

 .ق٤ز ٝی ٨ٝیب ٣ی ٝكبضّز
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 زض ٣ اؾز ٝح٤ضی ىقبٙیز ٣ ٝح٤ضی ٢ٝجـ ض٣یْطز اظ سٚيیَی ثط١ب٦ٝ ای٠ ض٣یْطز ٦ّ ق٤ز ٝی اقبض٥ دبیبٟ زض

 ث٦ آ٤ٝظاٟ زا١ف ٣ قس٥ سط ض١ٔ دط آ٤ٝظاٟ زا١ف ١َف ض٣یْطز ز٣ ای٠ سٚيیٌ اظ ٣ اؾز ٝح٤ض یبزٕیطی حَیَز

 ىطضی٦, ّب٣قٖطی, ٕطی خؿشد٤ ١ؾیط ىطای٢سی ٧بی ٨ٝبضر س٤َیز ثط فال٥٣ فٞٚی ٣ ىْطی ٧بی ىقبٙیز

 ىطای٢س زض آ٤ٝظاٟ زا١ف ّالٛ یِ زض ٣ ق١٤س ٝی ٣ازاض...  ٣ آىطی٢٢سٕی, ٝنعی ثبضـ, ٝؿب٦ٙ ح٘, ؾبظی

 .آ٤ٝظ١س ٝی ضا ٕطىش٠ یبز چ٦١٤ٖ ٕیطی یبز ـ یبزز٧ی

 

 اؾبؾــــــی ١ْــــبر

 ٝحس٣ز, ٝشقسز ف٤اٝ٘ ثب ١یع ٝسضؾ٦ ؾبظٝبٟ. ؾبظٝب٨١بؾز ٦ٞ٧ انٚی اقشطاُ ٣خ٦, ثركی اثط ثطای سالـ

 دبؾد ٝش٢بؾجی ٣ ٝغ٤ٚة ١ح٤ ث٦ آ٨١ب ٦ٞ٧ ث٦ ثبیؿز ٝی ١بچبض ٦ّ ض٣ؾز ض٣ث٦ ٝشيب٣سی ٧سى٨بی ٣ ٢٢ّس٥

 ٝسضؾ٦ زض ثركی اثط ض٣ ای٠ اظ ثٖیطز ١ؾط زض ضا ٝشيب٣سی ظٝب١ی ٧بی چبضچ٤ة اؾز ٝٚعٛ, ٧ٞچ٢ی٠. ٤ٕیس

 ثركی اثط اظ ؾبز٥ سقبضیو خبی ث٦ ٦ّ ق٤ز ٝی ض٣ق٠ سبٝ٘ ا١سّی ثب. ٕیطز ٝی ذ٤ز ث٦ ای ٕؿشطز٥ ٝي٤٨ٛ

 ٦١ ٝسضؾ٦, ٝثبٗ ف٤٢اٟ ث٦, زاضز ٣خ٤ز ظیبزسطی اثقبز"فٞال, اؾز آ٤ٝظاٟ زا١ف ١شبیح ثط ٝشٞطّع ٦ّ ٝسضؾ٦

 ثب ٝحیغی زض ٦ّ ٢ّس ّبض ض٣قی ث٦ ٣ ّبضایی ثب ثبیس ث٦ْٚ یبثس زؾز اضسَب ٣ ٍج٤ٙی ٣ ١ٞط٥ ٧سه ث٦ ثبیس س٨٢ب

 ٝحیظ ثب ا١غجبً$ ٝسضؾ٦ ىقبٙیشی ٧بی ح٤ظ٥ اظ یْی. یبث٢س زؾز ٣اٍقی یبزٕیطی ث٦ آ٤ٝظاٟ زا١ف ثبال ض٣حی٦

 آ٨١ب ثب ثبیؿز ٝی ١یع ٝسضؾ٦ ٣ ٢٢ّس ٝی سنییط اخشٞبفبر. اؾز#  External Adaptation# $ ثیط١٣ی ٧بی

 ٣ ٢ٝبثـ اظ ث٨ی٦٢ اؾشيبز٥, ظیؿز ٝحیظ اظ حيبؽز خٞقیز اىعایف ثب ؾبظٕبضی ٝثبٗ ف٤٢اٟ ث٦. ٢ّس سنییط

 عطح یق٢ی# زضؼ ّالؼ$ عطح زض. اؾز ثیط١٣ی ٝحیظ زض ٝساضؼ ٨ٜٝ ٧بی چبٙف اظ... ٣ ٝٚی ٧بی ؾطٝبی٦

 ٧ب ض٣ی٦ سنییط ثب ٝسضؾ٦ ف٤اٝ٘, ثبثز ٣ ٝره٤ل ّالؼ زض زضؾی ٝبز٥ ٧ط یبزٕیطی ـ یبزز٧ی ىطای٢س اخطای

 ث٦ ٝحیظ ٧بی فطن٦ زیٖط ٣ ذ٤ز اخشٞبؿ ثب ىطإیطاٟ ٦ّ ٢٢ّس ٝی ؾقی ٤١ی٠ ّبضثطزی ٧بی ض٣ـ اسربش ٣

 ای٠ زض ٣ ق١٤س ؾبظٕبض آی٢س٥ ٝشنیط"زائٞب قطایظ ثب ؾبظٕبضی ثطای ٣ ٢٢ّس ثطٍطاض سقبٝ٘ آٝیعی ٤ٝىَیز ع٤ض

 حبٗ زض ٝؿشٞط ع٤ض ث٦ ٣ ٕیط١س ّبض ث٦ ٝرشٚو ٧بی ظٝی٦٢ زض ضا ذ٤ز س٤ا٢ٞ١سی٨بی ٣ س٤ا١بیی٨ب ٦ٞ٧ ضا٥

 زض ضط٣ضی سنییطار ایدبز ٣ ؾبظ١س٥ چبٙف ثطای ٣ ثیب٤ٝظ١س ضا ىط٢٧ٖی ٣ اخشٞبفی اضظق٨بی, ثبق٢س آ٤ٝذش٠

 ٢ّس ٝی اسربش آ٨١ب آی٢س٥ ثطای خبٝق٦ ٦ّ سهٞیٞبسی اظ ٣ ق١٤س ٝد٨ع ّبٝالً ؾ٢شی ٧بی ثب٣ض ٣ اضظق٨ب ثطذی

 ٣اٍقی ٝي٤٨ٛ ث٦ عطح ای٠ اخطای ثب آ٤ٝظقی ٣احس ّبضایی ٣ ثركی اثط ؾبٟ ثسی٠ ٣ ثبق٢س زاقش٦ إٓب٧ی

 .یبثس ٝی اىعایف,
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 ث٨ؿبظی زض آ٤ٝظاٟ زا١ف ٝكبضّز اظ اؾشيبز٥ ٝدطی ٝساضؼ ثركی اثط اىعایف زض زیٖط اؾبؾی ١ْبر اظ

 ظیجب. ٢٢ّس ِّٞ#  دط٣غ٥ ض٧جط$ ف٤٢اٟ ث٦ ٝسضؾ٦ ؾبظی ظیجب اٝط زض ثبیؿز ٝی ١یع زثیطاٟ. اؾز ٝسضؾ٦ ىضبی

 اظ قبٕطز ٣ ٝقٜٚ ض٣اثظ ث٨ج٤ز. ز٧س ٝی اىعایف ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف ٣ ٝقٚٞبٟ ض٣حی٦, ٝسضؾ٦ ىضبی ؾبظی

 ىضبی ث٨ؿبظی زض سب قس٥ زاز٥ ىطنز آ١بٟ ث٦ ای٦ْ٢ اظ آ٤ٝظاٟ زا١ف ٣ یبثس ٝی اىعایف آ٨١ب ٝكشطُ ٧ْٞبضی

 اٝط ٧ٞی٠ ٣ ٢٢ّس ٝی ذ٤ز ٝسضؾ٦ ث٦ ١ؿجز سقٌٚ ٣ مط٣ض احؿبؼ, ثبق٢س زاقش٦ ىقبال٦١ ٧ْٞبضی آ٤ٝظقی

 .ق١٤س ٝی آ١بٟ سحهی٘ ازا٦ٝ ٣ ٨ٖ١ساضی ١طذ٨بی ضىش٠ ثبال ثبفث

 

 : خ٦ٚٞ اظ ٝیر٤ضز چكٜ ث٦ ١یع زیٖطی اؾبؾی ١ْبر زضؼ ّالؼ عطح زض

 ؾط زیٖط ٕط٥٣ ث٦ ٕط٧٣ی اظ ىقبٗ ثؿیبض ٝقٜٚ اؾز#  ىقبٗ ٝكبضّز$  ٣ ٝح٤ض آ٤ٝظ زا١ف ّالؼ ٦ّ آ١دب اظ

 ض٧جط یِ ّالؼ ذ٤ة ٝسیطیز ثب ٝقٜٚ اؾز ٝيه٘ ثحث٨بی ثب ٧ٞبیف ٝطّع#  زضؼ ّالؼ$  ٝیع١س

 ف٨س٥ ث٦ ذ٤ز یبزٕیطی ٤ٝضز زض ثیكشطی ٝؿئ٤ٙیز ز٧س ٝی ىطنز آ٤ٝظاٟ زا١ف ث٦ ٣ اؾز ز٤ّٝطاسیِ

 ضا ّالؼ ذ٤ز ىقبٙیز ثب ٣ ٢٢ّس ٝقی٠ ضا#  سسضیؽ ؾجِ$ سب ٝیس٧س ىطنز ٧ب ثچ٦ ث٦ زیٖط ٤ٝاضز زض ٣ ثٖیط١س

 سب ٝیر٤ا٢٧س زیٖطاٟ اظ ٣ ٝیؿبظ١س چیع٧بیی ٧ب ثچ٦ ٣ ٝی٢ْس سنییط ؾبٗ ع٤ٗ زض ّالؼ ؾیٞبی. ز٢٧س خ٨ز

. ق٤ز ٝی#  ایدبز$ ث٦ْٚ ١یؿز#  زؾش٤ضاٙقٞٚی$  ٣ؽبیو سطسیت ثسی٠ ٢٢ّس ٧ْٞبضی آ١بٟ ثب آٟ سْٞی٘ زض

 یبىش٦ ١ؾبٛ عطح یِ چبضچ٤ة زض اعالفبر یبىز زض ىطای٢س#  اؾشبٟ ٣ ٢ٝغ٦َ ؾغح ز٣ زض$  آ٤ٝظقی ٕط٨٧٣بی

$  چ١٤ٖٖی ث٦ ثطزٟ دی ٧ٞچ٢ی٠ ٣ ٧ب ّٞج٤ز ٣ ١بضؾبیی٨ب, ٧ب ذالء ق٢بؾبیی ٧سه ز٣ ثب ضا#  اضظقیبثی$ 

 دط٣ضـ ٣ آ٤ٝظـ ٝسیطیز ز٢٧س ٝی ا١دبٛ ىقبٙیش٨ب ٣ ٧ب ثط١ب٦ٝ, ؾیبؾش٨ب اظ حبن٘ ١شبیح ٣ اخطا#  ّیيیز

 اسربش ٧ٞچ٢ی٠ ٣ ّبضؾبظ ٧بی ثط١ب٦ٝ عطاحی یب ٢ٝبؾت ؾیبؾش٨بی ٣ضـ ثب ١یع ٕب٧ی زا١ف دیف ٣ ١ؾطی

 .ٕٞبضز ٝی ٧ٞز اضظقیبثی اٝط ث٦...  ٣ انالح, دكشیجب١ی ٍجی٘ اظ سهٞیٞبسی
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 ارزؼیببـــــی ّبی ؼیـــــَُ

 ٝی ذبل س٤خ٦ ٝؿشٞط اضظقیبثی ث٦ ّالؾ٨ب ای٠ زض. اؾز ٝرشٚو ّالؾ٨ب ای٦١٤ٖ٢ زض ١یع اضظقیبثی ٧بی قی٥٤

 َٝبیؿ٦ ذ٤زـ ثب آ٤ٝظ زا١ف ٧ط ث٦ْٚ ق١٤س ١ٞی َٝبیؿ٦ ٧ٜ ثب آ٤ٝظاٟ زا١ف زضؼ ّالؼ زض ٦ّ آ١دب اظ ق٤ز

 ٣ ّبمص ثس٣ٟ$  ٝؿئ٦ٚ ح٘ ض٣یْطز ثب اضظقیبثی. ّطز اؾشيبز٥ اضظقیبثی ؾ٢شی ق٨ْٚبی اظ س٤اٟ ١ٞی ق٤ز ٝی

 زا١ف فْٞٚطزی ی دط١٣س٥ ث٦ س٤خ٦ ثب اضظقیبثی, ٧ب ١ٖطـ ٣ ٨ٝبضس٨ب ٙیؿز چِ ٣ ضىشبض ؾیب٦٧ س٨ی٦#,  ٝساز

 زض ٦ّ اؾز دبیب١ی ٣ س٤ْی٢ی ٝؿشٞط اضظقیبثی ٝرشٚو ضا٨٧بی....  ٣ قيب٧ی ثیبٟ ثط سْی٦ ثب اضظقیبثی آ٤ٝظاٟ

 .قس ذ٤ا٧س اضؾبٗ "ٝشقبٍجب سْٞیٚی ای خع٥٣

 

 

 :اؾز#  زضؼ ّالؼ عطح$ اؾبؾی ١ْبر ٣ ٝجبحث ١یع شی٘ ٤ٝاضز ث٦ س٤خ٦

 یبزٕیطی ـ یبزز٧ی ىطای٢س زض ٝح٤ض ـ ىطإیط ٣سقبٝٚی ٝكبضّشی ض٣یْطز٧بی ثْبضٕیطی    

 ٝح٤ض ٣ؾ٤اٗ اّشكبىی ض٣ـ ٕیطی ثْبض خ٨ز زض سك٤یٌ    

 ٧ب ح٘ ضا٥ یب ٣ ف٤ٞٝی س٤اىٌ ث٦ زؾشیبثی ثطای ٕيش٤ٖ ٣ ثحث ض٣ـ ٕؿشطـ    

 زْٝطاسیِ ضىشبض ٕؿشطـ    

 ٝؿئ٦ٚ یب ٝكْ٘ ح٘ ٣ ا١شَبزی سيْط ث٦ ١ؿجز ٝثجز ١ٖطـ زاقش٠    

 ىطإیطاٟ ثب٥٤َٙ س٤ا١بیی ٣ اؾشقساز ث٦ ثب٣ض ٣ افشَبز سقٞیٌ    

 ٝؿئ٤ٙیز احؿبؼ س٤َیز    

  زیٖطاٟ ٧بی ١ؾط ١َغ٦ ث٦ ٕصاقش٠ احشطاٛ ثطای ىطإیطاٟ سك٤یٌ    
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 اّـــــذاف

 

 آ٤ٝظقـــی ٣احس ٝحیظ زض ا١ٖیع قـــ٤ً ىضبی ایدبز    

 ىـــطإیطاٟ ٧بی ذالٍیز ٣ اؾشقساز دط٣ضـ    

 ىـــطزی سيب٣س٨بی ث٦ س٤خ٦    

 ٤ٝخ٤ز اْٝب١بر ٣ ٤ٝاز, ٢ٝبثـ اظ اؾشيبز٥ ث٦ آ٤ٝظاٟ زا١ف سطمیت    

 ىـــــطإیطاٟ ١ٖـــطـ سقٞیٌ    

 ىطضی٦, اثعاض ّبضثطز ّب٣قٖطی, ٣إطا سيْط, ٝكب٧س٥ ثجز, ٝكب٧س٥ ٨ٝبضر$ ىطإیطاٟ ضس٨بی ٨ٝب س٤ؾق٦    

 ... # ٣ ؾبظی

 ٧ؿشی ق٢بذز ضا٨٧بی اظ یْی ف٤٢اٟ ث٦ ف٤ٚٛ ٝب٧یز زضُ    

 ىطإیطاٟ س٤ؾظ فٚٞی ٤ٍا١ی٠ ٣ ٝيب٧یٜ, ان٤ٗ زضُ    

 ظیؿز ٝحیظ ٣ خبٝق٦ ٝش٠ زض آٟ ثبظسبة ٣ ى٢ب٣ضی ٣ فٜٚ ٝیبٟ ضاثغ٦ ث٦ ثطزٟ دی    

 ى٢ــــب٣ضی اظ خسیسی زیسٕب٥ ایدبز    

 ظ١سٕــــی ثطای آ٤ٝظـ    

 #ث٨شط ظ١سٕی ثطای سدطثیبر اظ اؾشيبز٥$ا١س٣ظی سدطث٦ خ٨ز زض ف٤ٚٛ ثْبضٕیطی    

    ٣ .... 
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 ضـــــــرٍرتْب

 

. اؾز ىط٢٧ٖی ؾبظی ثؿشط, عطح ای٠ اخطای ضاؾشبی زض ثرف زق٤اضسطی٠ حبٗ فی٠ زض ٣ ٝطح٦ٚ ١رؿشی٠ -1

 ثط١ب٦ٝ, ٣ضظی ا١سیك٦ ١یبظ٢ٝس ٦ّ ع٤ال١ی ٣ ىطنب عبٍز ٣ زق٤اض ثؽ اؾز ّبضی ىط٢٧ٖی ؾبظی ثؿشط ىطای٢س

 .اؾز ١يقبٟ شی ٣ شیطثظ اىطاز ٦ٞ٧ خٞقی سالـ ٣ اىطاز سِ سِ ا٧شٞبٛ, ضیعی

 

 ٣ قس٥ ث٢سی ظٝبٟ ٣ ث٢یبزی قی٥٤ ث٦, آ٤ٝظـ, ١ٖطـ سنییط ٣ ىط٢٧ٖی ؾبظی ثؿشط ضا٥ زض قی٥٤ ٨ٝٞشطی٠% 

 ای٠ ث٦ ذبل آ٤ٝظق٨بی ؾغح ث٦ ثركیسٟ اضسَبء ثب ٦ّ اؾز عطح ٝدطی ّبضاٟ ا١سض زؾز ّٚی٦ ّالؾیِ

 .قس ذ٤ا٧س ثركیس٥ خ٨ف ث٦ْٚ قس٥ ىقبٗ س٨٢ب ٦١ عطح فٚٞی س٤ؾق٦ ض١٣س, ٝدطیبٟ

 

 ثط ١ٖطقی ٣ ٨ٝبضسی, زا١كی ؾغح ؾ٦ زض آ١بٟ ٤ٞ١زٟ ٢ٝس حطى٦ ٣ زثیطاٟ آ٤ٝظـ ذه٤نبً آ٤ٝظـ ضط٣ضر% 

 .١یؿز د٤قیس٥ ٧یچْؽ

 

 ؾجت ٣ ٢ّس ٝی آٝبز٥ آ٤ٝظاٟ زا١ف ١یبظ٧بی ث٦ دبؾر٤ٖیی ٣ زضؼ ّالؼ ٝسیطیز ثطای ضا زثیطاٟ, آ٤ٝظـ% 

 ظٝبٟ ٝقشجط اؾشب١ساضز٧بی اؾبؼ ثط ذ٤ز ٝقٚٞی حطى٦ زض, ض٣ظ زا١ف اظ اؾشيبز٥ ثط فال٥٣ ٝقٚٞی٠ سب ق٤ز ٝی

 .زاض١س ثط ٕبٛ

 

 ٨ٝبضس٨بی ّؿت, فٚٞی ٣ ذالً, ا١شَبزی سيْط ایدبز ؾجت, فٚٞی حَبیٌ حيؼ خبی ث٦ ٣اٍقی یبزٕیطی% 

 ث٦ ضؾیسٟ ثطای ١یع ٝؿشَیٜ سدطی٦ ّؿت فٚٞی ٨ٝبضس٨بی ّؿت ٣ سقٚیٜ, سيؿیط, سحٚی٘ ٣ سدعی٦ ١ؾیط ش٢٧ی

 .ث٤ز ذ٤ا٧س ٠ْٞٝ ٣ ٝیؿط آ٤ٝظـ نحیح ٧بی قی٥٤ عطیٌ اظ ٝغ٤ٚة اضظق٨بی ٣ ١ٖطق٨ب
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# ٝیب١ی ٣ ثبال ٧بی ضز٥ زض$ٝسیطاٟ ٣ ٝؿئ٤ٙیز دكشیجب١ی# زضؼ ّالؼ$  عطح اخطای زض ضط٣ضر ز٣ٝی٠ -2

 .اؾز

 

 عطح اخطایی ف٤اٝ٘ ٣ زثیطاٟ ذه٤ن٠ ّبضاٟ ا١سض زؾز سٞبٝی ثطای ٝؿشٞط ا١ٖیع٥ ایدبز ضط٣ضر ؾ٤ٝی٠ -3

 .ثبقس ٝی# زضؼ ّالؼ$ 

 

 اىطاز ثطای عطح س٤نی٦ خ٨ز خٞقی ٣ اضسجبعی ٧بی ضؾب٦١ عطیٌ اظ ٕؿشطز٥ ع٤ض ث٦ الظٛ سجٚینبر ا١دبٛ -4

 .١يـ شی ٣ شیطثظ

 

  

 

 : اؾز شّط ٍبث٘ شی٘ ٤ٝاضز ىـــط٢٧ٖی ؾبظی ثؿشط ٧سه ثب آ٤ٝظـ ظٝی٦٢ زض

 

 #ٝدطی ٝساضؼ ای قج٦ْ اسهبٗ ٣$ ضایب٦١ ٣ آ٤ٝظقی اىعاض٧بی ١طٛ اظ ٣ضی ث٨ط٥# 1

 # دیب٨ٝب آ٣ضزٟ زض ١ٞبیف ث٦ ٣ ا١شكبض ؾبٗ زض$ ١ز ای٢شط خ٨ب١ی قج٦ْ اظ ٣ضی ث٨ط٥# 2

 ؾیٞب ٣ نسا ؾطاؾطی ٧بی قج٦ْ اظ ٣ضی ث٨ط٥#  3

 # ٝغج٤فبر$  خٞقی اضسجبط ٧بی ضؾب٦١ اظ ٣ضی ث٨ط٥#  4

 زض سجٚینبسی ّبضس٨بی ٣, ثط٣ق٤ض٧ب, ٧ب اعالفی٦, د٤ؾشط٧ب, سطاّش٨ب: ١ؾیط خٞقی اضسجبط اثعاض٧بی اظ ٣ضی ث٨ط٥# 5

 .عطح اخطای ّبض ٣ ؾبظ ق٢بؾب١یسٟ خ٨ز

 

 ٕصاض سبثیط ٣ ؾبز٥, ى٨ٜ ٍبث٘ ظثب١ی ثب ثبیس, ث٤زٟ ٤ٝثط ٣ ّبضآٝس, فٚٞی ثط فال٥٣ ١ؾط ٤ٝضز آ٤ٝظق٨بی ٝد٤ٞف٦

 .ق٤ز اضائ٦
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 :ٕیطز ٍطاض ١ؾط ٤ٝضز ثبیؿز ٝی ١یع شی٘ ١ْبر قس٥ ٝغطح ضط٣ضس٨بی ثط فال٥٣

 

 اخطا ٝطاح٘ ّٚی٦ زض زثیطاٟ ا١سیكی ٧ٜ ٣ ٝكبضّز#  1

 ىطای٢س اخطای زض فٚٞی ٣ نحیح ض٣ق٨بی اظ ٕیطی ث٨ط٥ ثب ظٝبٟ زض خ٤یی نطى٦ ٢ٝؾ٤ض ث٦ ظٝبٟ ٝسیطیز# 2

 یبزٕیطی ـ یبزز٧ی

 .ٕطزز ٝشجبزض زثیطاٟ ٣ ٝسیطاٟ ش٠٧ ث٦ اؾز ٠ْٞٝ ١یع زیٖطی ضط٣ضس٨بی# 3

 

 

 

 

 

 سسضیؽ ٤١ی٠ ض٣ق٨بی

 

 # ز٣ٛ ٍؿٞز$    

 ( آیی ّن گــــرد)  کٌفـــــراًط رٍغ

 

 آ٤ٝظاٟ زا١ف ث٦ اعالفبر زازٟ ٝؿئ٤ٗ ٝقٜٚ ؾر٢طا١ی، ض٣ـ زض ظیطا زاضز سيب٣ر ؾر٢طا١ی ض٣ـ ثب ض٣ـ ای٠

 س٤ا١س ٝی ض٣ـ ای٠. ٝیٖطزز اضائ٦ ٣ آ٣ضی خٞـ آ٤ٝظاٟ زا١ف س٤ؾظ اعالفبر ض٣ـ ای٠ زض حبٙی٦ْ زض. اؾز

 ٝی ٣خ٤ز ث٦ یبزٕیطی ثطای ىقبٗ ٤ٍٝقیز یِ ض٣ـ ای٠. ٝیسا٢١س ا١ساظ٥ چ٦ سب آ٤ٝظاٟ زا١ف ٦ّ ٢ّس ٝكرم

 ث٦ ٢ٝدط ٦ّ اؾز ٝجبحثبسی اظ خ٤ٕٚیطی ٣ خٚؿ٦ ّطزٟ ازاض٥ ٣ ٧سایز نطىبً ٢ّيطا١ؽ زض ٝقٜٚ ١َف. آ٣ضز

 .ّبضثطززاض ٝرشٚو ٣ؾ٢ی٠ زض٣ؼ ّٚی٦ ثطای ض٣ـ ای٠. ق٤ز آٟ ٢ٝغَی ض٣اٗ ٣ ٢ّيطا١ؽ ٤ٝض٤ؿ اظ ا١حطاه
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 اظتــــبدی ـ ؼبگــــرد رٍغ

 چ٦ ٣ میطضؾٞی عطیٌ اظ چ٦ ضا زیٖط ا١ؿب٨١بی ز٧ی ٤ٝظـ آ ٝؿئ٤ٙیز ا١ؿبٟ ٦ّ ظٝب١ی ث٦ ض٣ـ ای٠ ٍسٝز

 ای ٤ٝؾؿ٦ ١رؿشی٠ ٝؿدس ثطٝیٖطزز اؾالٛ نسض ث٦ آٟ ٍسٝز ٣. ٝیطؾس ٣ ٕطىز ف٨س٥ ث٦ ضؾٞی عطیٌ اظ

 ض٣ـ زض ٦ّ سقٚیٞی ض٣ق٨بی اظ. اؾز ثطز٥ ّبض ث٦ ٝؿٚٞب٨١ب سطثیز ٣ سقٚیٜ ثطای ضا ؾیؿشٞی چ٢ی٠ ٦ّ ث٤ز

 ض٣ـ ای٠ اظ اؾالٛ اٙكبٟ فؾیٜ دیبٝجط ٦ّ, اؾز ٝدٚؽ یب ح٦َٚ ض٣ـ,  اؾز ا٧ٞیز حبئع اؾشبزی ـ قبٕطز

 ٢٢ّس ثبظی ذ٤ز ٣اٍقی ١َف اظ میط ١َكی زاض١س ز٣ؾز ٤ّزّی زض اىطاز ٦ٞ٧. ٝیساز آ٤ٝظـ ظٝبٟ آٟ ٝطزٛ ث٦

 زاز٥ اخبظ٥ آ٤ٝظاٟ زا١ف ث٦ ض٣ـ ای٠ زض. د٤قب١س ٝی فٞ٘ خب٦ٝ, ذیبٙی ١َف ای٠ ث٦ اؾشبزی ـ قبٕطز ض٣ـ, 

 عطیٌ ای٠ اظ ٣ ٕطزز ٝقٜٚ,  قبٕطز ٦ّ اؾز آٟ ض٣ـ ای٠ اؾبؾی ٧سه. ٢٢ّس ایيب ضا ٝقٜٚ ١َف ٦ّ ق٤ز ٝی

 اظ ظیبزی سقساز, ٝشرهم ٝقٚٞبٟ ىَساٟ ن٤ضر زض, ض٣ـ ای٠ زض. آ٣ضز زؾز ث٦ اضظق٢ٞسی ٣ سبظ٥ سدبضة

 .ّطز اؾشيبز٥ آ٨١ب اظ س٤اٟ ٝی ٣ ا١س آ٤ٝذش٦ ضا ذبل ٨ٝبضر آ٤ٝظاٟ زا١ف

 

 

 

 ( هختلط)  حعـــی چٌذ رٍغ

 ن٤ضر ح٤اؼ سٞبٛ عطیٌ اظ یبزٕیطی خطیبٟ ٣ اؾز ح٤اؼ ٦ٞ٧ ٕطىش٠ ّبض ث٦ ٝؿشٚعٛ ض٣ـ ای٠ اظ اؾشيبز٥

 ثطٍطاض ٤ٝثطسطی اضسجبط,  ّطز زضُ ضا ٨ٝبضس٨ب ٣ ٝغبٙت,  س٤اٟ ٝی ض٣ـ ای٠ ثؿز ّبض عطیٌ اظ.  ٕیطز ٝی

 ع٤ض ث٦ حؿی چ٢س ض٣ـ یبزٕیطی زض. زاز سقٞیٜ زیٖط ٤ٍٝقیز ث٦ ٤ٍٝقیز یِ اظ ضا ٝغبٙت ٣ ٨ٝبضس٨ب,  ّطز

 اظ ٝب ٕیطی یبز ٝد٤ٞؿ اظ"  75 ٦ّ ثهطی یبزٕیطی, زیٖط ثیبٟ ث٦, ق٤ز ٝی اؾشيبز٥ ح٤اؼ ٦ٞ٧ اظ ّٚی

,  ّطزٟ ٙٞؽ,  اؾز ق٢یسٟ عطیٌ اظ ٝب یبزٕیطی ٝد٤ٞؿ اظ"  13 ٦ّ ؾٞقی یبزٕیطی,  اؾز زیسٟ عطیٌ

 عطیٌ اظ ٝب یبزٕیطی ٝد٤ٞؿ اظ" 3 ٦ّ چكیسٟ,  اؾز ّطزٟ ٙٞؽ عطیٌ اظ ٝب یبزٕیطی ٝد٤ٞؿ اظ" 6 ٦ّ

 .اؾز ث٤ییسٟ عطیٌ اظ یبزٕیطی ٝد٤ٞؿ اظ" 3 ٦ّ ث٤ییسٟ ٣ اؾز چكیسٟ
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 هعئلــــِ حل رٍغ

 زا١ف ث٦ ضا ٝؿئ٦ٚ ح٘ س٤ا١بیی ثر٤ا٧س آ٤ٝظقی  ١ؾبٛ إط. اؾز سسضیؽ ىقبٗ ض٣ق٨بی اظ یْی ض٣ـ ای٠

 ثطای ٦ّ ١یؿز ٤ٝض٤فی ٝؿئ٦ٚ زیٖط ثیبٟ ث٦, ١یؿز ٝقض٘ ٣ ٝكْ٘ ٝق٢ی ث٦ ٝؿئ٦ٚ اٙجش٦, $یبزز٧س آ٤ٝظاٟ

,  م٢ساٙی,  ذ٤ضقیسی, $اؾز ٝؿئ٦ٚ ح٘ ٤١فی ث٦, اٍساٝی ٧ط زض ٧سه ث٦ ضؾیس٥ ث٦ْٚ, ٢ّس ایدبز ٝكْ٘ ٝب

 ٣ فٞیٌ ٣ انی٘ یبزٕیطیطی ث٦ ٢ٝدط ٣ ق٤ز ٝی ا١دبٛ دػ٧٣ف ثؿشط زض آ٤ٝظـ ض٣ـ ای٠ زض# 1378, ٤ٝىٌ

 آ٣ضی خٞـ ث٦ ؾذؽ, ٝكرم ضا ٝؿئ٦ٚ ثبیس ٝقٜٚ اثشسا ض٣ـ ای٠ زض. ق٤ز ٝی آ٤ٝظاٟ زا١ف زض دبیساض

 قس٥ آ٣ضی خٞـ اعالفبر اؾبؼ ثط اعالفبر آ٣ضی خٞـ اظ ثقس ٣, ق٤ز دطزاذش٦ آ٤ٝظاٟ زا١ف س٤ؾظ اعالفبر

 زضؾز ٝؿئ٦ٚ ح٘ ض٣ـ إط. ق٤ز ٕیطی ١شید٦ ٣ اظ٤ٟٝ ضا ٧ب ىطضی٦ ٨١بیز زض ٣ ؾبظی ىطضی٦ آ٤ٝظاٟ زا١ف

 ضا ٝطاح٘ ٝؿئ٦ٚ ح٘ سسضیؽ ض٣ـ ٝقٜٚ إط یق٢ی. ٕطزز ىْطی ع٤ىبٟ یب ثبضـ ث٦ ٢ٝدط س٤ا١س ٝی ق٤ز ا١دبٛ

 ٦ّ ٧بیی ا١سیك٦ ٣ اىْبض سٞبٛ اظ اؾشيبز٥ ثب ٝؿئ٦ٚ ح٘ ثطای سب ٤ّق٢س ٝی آ٤ٝظاٟ زا١ف, ز٧س ا١دبٛ زضؾشی ث٦

 ث٦ ٝؿئ٦ٚ ح٘ سسضیؽ ض٣ـ زض ٝقٜٚ إط زیٖط ثیبٟ ث٦. ز٢٧س اضائ٦ ضا آٟ ثیبث٢س٣ حٚی ضا٥ ّالؼ زض, زاض١س

 دط٣ـ ٣ آ٤ٝظـ ١ؾبٛ إط ّٚی ع٤ض ث٦. ق٤ز ٝی ١یع ٝنعی ثبضـ سسضیؽ ض٣ـ ث٦ ٢ٝدط, ٢ّس فٞ٘ زضؾشی

 ح٘ سسضیؽ ض٣ق٨بی ثؿز ٧ٞب١ب ٢ّس ایيب ٨ٝٞی ١َف ذالٍیز ثب٥٤َٙ ٧بی ظٝی٦٢ س٤َیز خ٨ز زض ثر٤ا٧س

 .اؾز ٝقٚٞبٟ س٤ؾظ زضؼ ّالؼ زض ىْطی ثبضـ ٣ ٝؿئ٦ٚ

 

  

 

 ای پـــــرٍشُ رٍغ

 زض ضا ٢ّشطٙی ذ٤ز ٣ ضیعی ثط١ب٦ٝ, ٝسیطیز ٍسضر سب ز٧س ٝی اْٝبٟ آ٤ٝظاٟ زا١ف ث٦ ای دط٣غ٥ سسضیؽ ض٣ـ

 ث٦ ٣ ا١شربة ٤ٝض٤فی ذ٤ز ی فال٦ٍ ث٦ س٤خ٦ ثب س٤ا٢١س ٝی آ٤ٝظاٟ زا١ف ض٣ـ ای٠ زض. ثرك٢س اضسَبء ذ٤زقبٟ

 ٝی یبز آ٤ٝظاٟ زا١ف ض٣ـ ای٠ زض اؾبؼ ثطای٠. ١ٞبی٢س قطّز ٤ٝض٤ؿ آٟ ضؾب١سٟ ١شید٦ ث٦ زض ىقبال٦١ ع٤ض

 ث٦ افشٞبز س٤َیز ثبفث ض٣ـ ای٠ ٣ ز٢٧س ا١دبٛ زضؼ ضا ّبضی ای ٝطحش٦ ٣ ٢ٝؾٜ ع٤ض ث٦ چ٦١٤ٖ ٦ّ ٕیط١س

 ض٣ـ ای٠ ٨١بیز زض ٣ اؾز ٍطاض ثط آ٤ٝظقی نحیح ضاثغ٦ ٝقٜٚ ٣ آ٨١ب ثی٠ ظیطا ق٤ز ٝی آ٤ٝظاٟ زا١ف زض ١يؽ

 ٣ زیٖطاٟ فَبیس سحٞ٘ ٣ ا٤ٝض ا١دبٛ زض سحٞ٘ ٣ نجط ّبضی ا١ضجبط, ٝؿئ٤ٙیز احؿبؼ, ٧ْٞبضی س٤َیز ثبفث

 .ق٤ز ٝی آ٤ٝظاٟ زا١ف زض دػ٧٣ف اؾبؾی ٨ٝبضس٨بی
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   ظخٌــــــراًی ؼیــــــَُ

 یب ؾبفز یِ سب زٍی٦َ چ٢س اظ اؾز ٠ْٞٝ ٦ّ ٝسسی فطو زض,  ضا ٝيب٧یٜ ٣ اعالفبر قيب٧ی ع٤ض ث٦ ٝقٜٚ

 آ٤ٝظ زا١ف ٣ ز٢٧س٥ دیبٛ ف٤٢اٟ ثب ضا ٝقٜٚ س٤اٟ ٝی ؾر٢طا١ی زض. ز٧س ٝی اضائ٦ ّالؼ زض, ثْكس ع٤ٗ ثیكشط

 ٦ّ, اعالفبر ا١شَبٗ ثطای, ؾ٤ی٦ یِ اؾز ای قی٥٤ ؾر٢طا١ی ١ؾط ای٠ اظ. ّطز سه٤ض ٕیط١س٥ دیبٛ ف٤٢اٟ ث٦ ضا

 .٢ّس ٝی سقیی٠ ّالؼ ث٦ ٣ض٣ز اظ ٍج٘ ٝقٜٚ ضا ؾر٢طا١ی ٝحش٤ای. زاضز ىقبٙی میط ١َف آٟ زض ىطإیط ٝق٤ٞالً

 

  

 

 ببزگَیـــی ؼیَُ

 ٣ سقبضیو, ىط٨ٙ٤ٝب, ٤ٍافس, اققبض ؾذطزٟ ثیبز زض ضا ىطٕیط سب ثطز ٝی ثْبض ٝقٜٚ ٦ّ اؾز ای قی٥٤ ثبظ٤ٕیی

 ث٦ ٦ّٞٚ ضا ؾذطز ثیبز ٤ٝض٤ؿ ٦ّ زاضز ا١شؾبض آ٤ٝظ زا١ف اظ ٝقٜٚ ٝق٤ٞالً ثبظ٤ٕیی زض. ٢ّس سك٤یٌ انغالحبر

 ٝشبؾيب٦١ ٣ٙی, ٕیطز ٝی ٍطاض اؾشيبز٥ ٤ٝضز ّالؾ٨ب زض امٚت آ٦ْ١ ثب, ٝغبٙت ثبظ٤ٕیی قی٥٤. ٢ّس ثیبٟ ٦ّٞٚ

 ٤ٝضز ٝغبٙت آ٤ٝظ زا١ف ٦ّ ز٧س ٝی ١كبٟ س٨٢ب قی٥٤ ای٠ ّبضثطز. ٢ّس ١ٞی یبزٕیطی سحٌَ ثط زالٙز ضط٣ضسبً

 ثطای سب ثؿذٚطز ثربعط ضا ٤ٝض٤فی آ٤ٝظ زا١ف ٦ّ اؾز ای٠ اؾبؾبً ٝقٜٚ ٧سه ٕب٧ی. اؾز ؾذطز٥ ثیبز ضا ١ؾط

 .ثبقس ٝيیس اؾز ٠ْٞٝ قی٥٤ ای٠ ٕطىش٠ ثْبض ن٤ضر ض٣ـ ای٠ زض, ثطز ثْبض ضا آٟ اظ ذبنی ٝي٤٨ٛ زضُ

 

 

 پبظـــــخ ٍ پــــرظػ ؼیـــــَُ

 ثیبٟ یب خسیس ٝي٤٨ٝی ثبض٥ زض سيْط ث٦ ضا ىطإیط آٟ ٣ؾی٦ٚ ث٦ ٝقٜٚ ٦ّ اؾز ای قی٥٤ دبؾد ٣ دطؾف قی٥٤

 یب ١ٞبیس ٝغطح ّالؼ زض ضا زٍیَی ٝي٤٨ٛ ذ٤ا٧س ٝی ٣ٍشی٦ْ, ٝقٜٚ. ٝی٢ْس ١ك٤یٌ قس٥ ٕطىش٦ ىطا ٝغبٙجی

 ضا ىطإیط ٣ؾی٦ٚ ث٦ ١یع ٣ ثطز ٝی ّبض ث٦ ضا دبؾد ٣ دطؾف قی٥٤ ٢ّس خٚت ٤ٝض٤فی ث٦ ضا ىطإیطاٟ س٤خ٦

 ٍجالً ٦ّ ٝغبٙجی ّطزٟ ٝط٣ض ثطای اؾز ٠ْٞٝ ٢ّس ثیبٟ ٤ٝض٤فی زضثبض٥ ضا ذ٤ز اعالؿ سب ٝی٢ْس سك٤یٌ

 .ثبقس ١ؾط ٤ٝضز ٝي٤٨ٛ اظ ىطإیط زضُ ٝیعاٟ اضظقیبثی ثطای ذ٤ثی ٣ؾی٦ٚ یب, ثبقس ٝيیس ا١س قس٥ سسضیؽ

W
ww.Ir

an
Elea

rn
.co

m

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 توــــریٌی ؼیَُ

 ٤ٝن٤ؿ زض ىطإیط سب ٢ّس ٝی سك٤یٌ آٟ ّبضثطز یب ٝغٚت یٜ سْطاض ث٦ ضا ىطإیط, سٞطی٠ ث٤ؾی٦ٚ ٝق٤ٞالً ٝقٜٚ

, انغالحبر قيب٧ی سْطاض ثب ٦ّ ذ٤ا٧س ٝی ىطإیط اظ ا١ٖٚیؿی ٝقٜٚ ٝثالً. ٢ّس ّؿت ضا الظٛ سجحط ١ؾط ٤ٝضز

 ٠ْٞٝ. ثؿبظز قطعی خ٦ٚٞ د٢ح, قطعی خٞالر ؾبذش٠ عطظ یبىش٠ اظ ثقس یب, ىطإیطز ضا آ٨١ب نحیح سٚيؼ

 ٦ّ ثر٤ا٧س آ٤ٝظاٟ زا١ف اظ, س٤اثـ اظ ٕیطی ٝكشٌ عطظ ٣ ٝكشٌ ٝي٤٨ٛ زازٟ زضؼ اظ دؽ,  ضیبضی ٝقٜٚ اؾز

 زا١ف, سٞطی٢ی قی٥٤ اظ اؾشيبز٥ ثب, ٝقٜٚ ثبال ٤ٝاضز سٞبٛ زض. ٢٢ّس ح٘ ٤ٝض٤ؿ ای٠ ثب ضاثغ٦ زض ٝؿئ٦ٚ ز٥

 .٢ّس ٝی سك٤یٌ ١ؾط ٤ٝضز ٝيب٧یٜ ّبضثطز یب سْطاض ث٦ ضا آ٤ٝظاٟ

 

 

 

 بحثــــی ؼیـــــَُ

 ٝی یْسیٖط اظ ضا ١ؾط ٤ٝضز ٝي٤٨ٛ ٣ ٢٢ّس ٝی قطّز یبزٕیطی زض ىقبال٦١ آ٤ٝظاٟ زا١ف, ثحثی قی٥٤ زض

 ع٤ضی ٝقٜٚ. ّطز سه٤ض ضا٢٧ٞب ٣ ثحث ٢٢ّس٥ قط٣ؿ, ٝحطُ ف٤٢اٟ ث٦ س٤اٟ ٝی ضا ٝقٜٚ قی٥٤ ای٠ زض. آ٤ٝظ١س

 ز٣ زض قی٥٤ ای٠. ٢ّس سك٤یٌ ٝؿئ٦ٚ ح٘ یب دبؾر٤ٖیی ث٦ ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف ٦ّ ٝی٢ْس ٝغطح ضا ٝؿئ٦ٚ یب ؾ٤اٗ

 :زاضز ذبنی ّبضثطز, ظیط ٤ٝضز

 

 ٦ّ زاضز ا١شؾبض ٣# ثبٗ ٤ٍٝقیز ٝب٢١س$  ثیب٤ٝظز ىطإیطاٟ ث٦ ضا خسیسی ٝي٤٨ٛ ذ٤ا٧س ٝی ٝقٜٚ ٦ّ ٤ٍٝقی -1

 ثْكب١س خ٨شی ث٦ ضا ثحث ٦ّ ٢ّس ٝی ؾقی ٝقٜٚ ن٤ضر ای٠ زض یبث٢س زض ٣احس قْٚی ث٦ ضا ٝي٤٨ٛ آ٨١ب ٦ٞ٧

 .ق٤ز ٕیطی ١شید٦ آٟ اظ ٝي٤٨ٛ نحیح قْ٘ ٦ّ

 

 ضا ای ٝؿئ٦ٚ ٝقٜٚ ن٤ضر ای٠ زض. ٣ازاضز ٣خؿشد٤ سْبد٤ ث٦ ضا آ٤ٝظ زا١ف ش٠٧ ٦ّ اؾز ای٠ ٝقٜٚ ٧سه -2

 ٦ّ ٢ّس ٝی ؾقی ٝقٜٚ ٤ٍٝقیز ای٠ زض. ٢٢ّس دیك٨٢بز ضا آٟ ح٘ ضا٥ آ٤ٝظاٟ زا١ف سب ٦ّ ٢ّس ٝی ف٤٢اٟ

 .ثبقس ١ْطز٥ سحٞی٘ ّالؼ ث٦ زاضز ١ؾط زض ذ٤ز ٦ّ ضا حٚی ضا٥ سب, ٢ْ١س ٢ّشطٗ ذ٤ز زٙر٤ا٥ ث٦ ضا ثحث ٤ٝض٤ؿ
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 ًوبیؽــــی ؼیــــَُ

 ٝی اؾشيبز٥ ١٤ٕب٤ٕٟ اقیبء ٣ ٣ؾبی٘ اظ, ٕیطاٟ ىطا ث٦ ذبل ٝغٚجی ى٨ٞب١سٟ ثطای, ٝق٤ٞالً ٝقٜٚ قی٥٤ ای٠ زض

 س٤ا١س ٝی ١ٞبیكی قی٥٤, ز٧س ا١دبٛ آظٝبیف زضؾی ٝغٚت ى٨ٞب١سٟ ثطای ١ش٤ا١س ٝقٜٚ ٦ّ ن٤ضسی زض. ٢ّس

 .ثبقس ىطإیطاٟ ثطای ٝي٤٨ٛ ّطزٟ سط ض٣ق٠ ثطای ذ٤ثی قی٥٤

 

  

 ( ػول بَظیلِ یبدگیری یب کردى اجرا رٍغ)  آزهبیؽـــی ؼیــــَُ

 ٝي٤٨ٝی ثبض٥ زض ثره٤نی ٤ٝاز ٣ ٣ؾبی٘ ثطزٟ ّبض ث٦ ثب ىطإیطاٟ آٟ خطیبٟ زض ٦ّ اؾز ىقبٙیشی آظٝبیف

 یب ٝد٨ع آظٝبیكٖب٥ ١ساقش٠ اٝب, ٝیٖیطز ا١دبٛ آظٝبیكٖب٥ زض ٝق٤ٞالً آظٝبیف. ٝی٢٢ْس ّؿت سدطث٦ فٞالً ذبل

 اؾز الظٛ ای ؾبز٥ ثؿیبض ٣ؾبی٘ ّالؼ زض آظٝبیف ١سازٟ ا١دبٛ ثطای زٙیٚی ١جبیس ٝسضؾ٦ زض ٢ٝبؾت ٣ؾبی٘

 زا١ف ّطزٟ آق٢ب ٢ٝؾ٤ض ث٦ ٕب٧ی, آظٝبیف. ٢ّس س٨ی٦ ضا آ٨١ب آؾب١ی ث٦ ٝیش٤ا١س آ٤ٝظ زا١ف حشی ٣ ٝقٜٚ ٦ّ

 ا١دبٛ فٞ٘ زؾش٤ض ٝقٜٚ ای٢ْبض ثطای. ٕیطز ٝی ٍطاض اؾشيبز٥ ٤ٝضز, ٝي٤٨ٛ یِ فٞٚی ٧بی خ٢ج٦ ثب آ٤ٝظاٟ

 ث٦ ؾطا١دبٛ ّبض زؾش٤ض اظ اؾشيبز٥ ثب آ٤ٝظاٟ زا١ف ٦ّ زاضز ا١شؾبض ٣ ٕصاضز ٝی ىطإیطاٟ اذشیبض زض ضا آظٝبیف

 سَٚی ٝؿئ٦ٚ ح٘ ثطای ٢ٝبؾت ٝحیغی آ٣ضزٟ ىطا٧ٜ ٢ٝؾ٤ض ث٦ آظٝبیف زیٖط ٤ٝاضز زض. ثطؾ٢س یْؿب١ی ١شید٦

 اخطای زض سب زاضز ٝی آٟ ثط ضا ىطإیطاٟ ٣ ٢ّس ٝی ٝكرم ضا ىقبٙیز ّٚی خ٨ز ٝقٜٚ ای٢ه٤ضر زض. ٝیك٤ز

 ث٦ سدطثی ف٤ٚٛ ٝيب٧یٜ سسضیؽ ثطای آظٝبیف. ٢٢ّس ٕیطی ١شید٦ ٣ ٕیطی سهٞیٜ ٝؿشَ٘ ع٤ض ث٦ آظٝبیف

 .ىطإیطز زضؾشی ث٦ ضا ١ؾط ٤ٝضز ٝيب٧یٜ س٤ا١س ١ٞی آ٤ٝظ زا١ف آٟ ثس٣ٟ ٣ اؾز الظٛ ثؿیبض, ىیعیْی ٣یػ٥
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 ػلوـــــی گـــــردغ ؼیــــَُ

 ٝطزٛ ٣ اقیبء, ٧ب ىقبٙیز, ٣ٍبیـ, عجیقز ٝكب٧س٥ عطیٌ اظ ٦ّ ز٧س ٝی اْٝبٟ آ٤ٝظاٟ زا١ف ث٦ فٚٞی ٕطزـ

 زض زض ٦ّ ضا ٝيب٧یٞی س٤ا٢١س ٝی ٣اٍقیش٨ب ٝكب٧س٥ ثب آ٤ٝظاٟ زا١ف فٚٞی ٕطزـ زض. آ٣ضز ثسؾز فٚٞی سدعی٦

 قی٥٤ ای٠ اظ اؾشيبز٥ ثب س٤ا١س ٝی ٝقٜٚ ٣ ثذط٣ضا٢١س ذ٤ز ش٠٧ زض ث٨شط, ٝیٖیطز ٍطاض ثحث ٤ٝضز ّالؼ

 خٞـ ثطای فٚٞی ٕطزـ اظ س٤اٟ ٝی, ٤ٝاضز ثقضی زض. ا١ٖیعز ثط ذبل ٤ٝض٤فی زضثبض٥ ضا ىطإیطاٟ ٢ّدْب٣ی

 ق٢بذش٠$ زضؼ ٧سه إط ٝثالً. ٕطىز ث٨ط٥, دط٣غ٥ یِ یب, آظٝبیف ٕطىش٠ ا١دبٛ ثطای الظٛ اعالفبر آ٣ضی

 خٞـ ضا ٝرشٚو ّب١ی٨بی سب ثطز ٝقسٟ چ٢س ث٦ ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف س٤اٟ ٝی ثبقس#  اٍشهبزی اضظـ زاضای ّب١ی٨بی

 .ثك٢بؾ٢س, الظٛ آظٝبیك٨بی اظ ثقس, ّالؼ زض ضا آ٨١ب ٣ ٢٢ّس آ٣ضی

 

  

 

 ؼٌیــــذاری ٍ دیذاری هٌببـــــغ از اظتفبدُ

 ٝقٜٚ. زا١ؿز ٝدعا ٣ ٝؿشَ٘ قی٥٤ س٤اٟ ١ٞی حَیَز زض ضا سسضیؽ زض ق٢یساضی ٣ زیساضی ٢ٝبثـ اظ اؾشيبز٥

 اظ سسضیؽ زض س٤اٟ ٝی ٕب٧ی. ثٖیطز ِّٞ ق٢یساضی ٣ زیساضی ٣ؾبی٘ اظ س٤ا١س ٝیث سسضیؿی ٦١٤ٕ ٧ط زض

 ٢٧ٖبٛ زض ٝقٜٚ ٝثالً. ّطز اؾشيبز٥ ١َك٦ ٣ ٤ٞ١زاض, ن٤ر درف ٣ ضجظ ٣ س٤ٚیعی٤ٟ,  ضازی٤ ١ؾیط ٣ؾبیٚی

 زض. ثٖیطز ِّٞ ٤ٞ١زاض اظ فٚٞی ضاثغ٦ یِ زازٟ ١ٞبیف ثطای یب, ٢ّس اؾشيبز٥ فْؽ اظ اؾز ٠ْٞٝ ؾر٢طا١ی

 ٦ّ ضا ٢ٝبؾجی ضازی٤یی ثحث اؾز ٠ْٞٝ, ٢ّس سسضیؽ ضا اخشٞبفی ٤ٝض٤ؿ یِ ذ٤ا٧س ٝی ٝقٜٚ ٦ّ ٤ٝاضزی

 ثطای ق٢یساضی ٣ زیساضی ٢ٝبثـ نحیح ّبضثطز ع٤ضّٚی ث٢ّ.٦س درف ىطإیطاٟ ثطای اؾز قس٥ ضجظ ٤١اض ض٣ی

 .اؾز ٤ٝثط ثؿیبض ىطإیطاٟ ث٦ آ٨١ب سك٤یٌ ٣ آ٤ٝظاٟ زا١ف ٢ّدْب٣ی ا١ٖیرش٠ ثط
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 حمـــــَلی ؼیَُ بِ کبٍؼگــــری الگــــَی

 س٤َیز, ٍسضر, ىَط, ثطاثطی,  فساٙز ٍج٘ اظ اخشٞبفی ٝؿبی٘ ثطضؾی زض آ٤ٝظاٟ زا١ف ث٦ ِّٞ ثطای ا٤ٖٙ ای٠

 ٝقٜٚ ا٤ٖٙ ای٠ زض. اؾز ٝصاّط٥ قی٥٤ ث٦ ٝؿبی٘ ای٦١٤ٖ٢ ح٘ ٣ س٤خی٦ ثطای آ٨١ب اخشٞبفی ٣ ف٤ٞٝی ضقس

 سي٨یٜ ىطإیطاٟ ث٦ ٣ اؾز د٤یب ٣ ثبظ, فَٚی  ٣ ّبضی ٝثجز ىضبی یِ ایدبز ثطای خ٤ ٢٢ّس٥ ٢ّشطٗ, آمبظٕط

 ثیكشط ا٤ٖٙ ای٠. ثٖصاض١س احشطاٛ ٧ٞسیٖط ١ؾطار ٣ فَبیس ث٦ ٣, ٢١ٞبی٢س اضظیبثی ٝؿشَیٜ ضا یْسیٖط ٦ّ ٢ّس ٝی

 زض ٢ٝغَی ٍضب٣ر, ٧ٞسٙی ض٣حی٦ س٤َیز ثبفث ٨١بیز زض ٣ زاضز ّبضثطز زا١كٖب٥ ٣ زثیطؾشبٟ ٧بی ز٣ض٥ ثطای

. ق٤ز ٝی آ٤ٝظاٟ زا١ف زض خٞقی زؾش٦ ّبض س٤َیز ٣ ض٣ظ ٝؿبئ٘ ٢ٝبؾت سحٚی٘ اخشٞبفی ٝؿبئ٘ ذه٤ل

 عطیٌ اظ ٝقٜٚ,  ٧ؿش٢س ٝربٙو ؾطاؾطی ٤ْ٢ّض قسٟ ای ؾ٨ٞی٦ ثب آ٤ٝظاٟ زا١ف اظ ثقضی ٢ّیس ىطو: ٝثبٗ

 آ٤ٝظاٟ زا١ف ذ٤ز ِّٞ ث٦ ٨١بیز زض ٣ دطزاظز ٝی ٨ٜٝ ای٠ ثطضؾی ث٦ آ٤ٝظاٟ زا١ف ثب ىْط ؾ٨بٝی قطّز

 .١ٞبیس ٝی ٍب١ـ ضا آ٨١ب

 

  

 

 خَد کٌتـــــرل آهــــَختي الگــــَی

 زچبض اٝشحبٟ زض ٦ّ آ٤ٝظی زا١ف: ٝثبٗ. اؾز آ٤ٝظاٟ زا١ف زض ٢ٝبؾت ضىشبض سنییط ایدبز ا٤ٖٙ ای٠ ٧سه

 ٤ٝخت ٣ زاز٥ سنییط ضا ذ٤ز ضىشبض چ٦١٤ٖ ٦ّ آ٤ٝظز ٝی ا٣ ث٦, ٝیشطؾس ضیبضی زضؼ اظ یب ٝیك٤ز اضغطاة

 ٝثجز ىضبی یِ ٣ اؾز آ٤ٝظاٟ زا١ف حبٝی ٝقٜٚ ا٤ٖٙ ای٠ زض. ق٤ز ذ٤ز زض سطؼ ٣ اضغطاة ای٠ ّب٧ف

 ّبضثطز سحهیٚی ز٣ض٨٧بی ٦ٞ٧ ٣ ٝرشٚو ؾ٢ی٠ زض ا٤ٖٙ ای٠. ثذطزاظ١س ذ٤ز ضىشبض انالح ث٦ آ٨١ب سب ٝی٢ْس ایدبز

. ٝی٢ٞبیس ذ٤ز ضىشبض سنییط ٣ ٢ّشطٗ, ثی٢ی دیف, س٤ضیح, س٤نیو ث٦ ٍبزض ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف ٨١بیز زض ٣, زاضز

 .١ٞبیس ایدبز آ٤ٝظاٟ زا١ف ضىشبض زض ضا ٝغ٤ٚة سنییطار ٝیش٤ا١س ا٤ٖٙ ای٠ عطیٌ اظ ٝقٜٚ ّٚی ثغ٤ض
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 ًمػ ایفبی الگــــــــَی

 ای٠. اؾز فٞ٘ زض اخشٞبفی اضظق٨بی ٣ ٧ب ٣٣اٍقیز ٝؿبی٘ ثطضؾی ٣ زیٖطاٟ ثب ٧ٞسٙی ضقس, ا٤ٖٙ ای٠ ٧سه

 ا٤ٖٙ ای٠ زض.  ثبقس ض٣ظا٦١ ظ١سٕی زض آ٨١ب اثط چ١٤ٖٖی ٣ اضظق٨ب ی ثبض٥ زض ٕيش٤ٖ اىششبح ثبة س٤ا١س ٝی ا٤ٖٙ

, ىطزی اضظق٨بی, ضىشبض سحٚی٘ ث٦ ٍبزض ضا آ٨١ب ٦ّ ١ح٤ی ث٦. اؾز آ٤ٝظاٟ زا١ف ٧سایز ٣ قط٣ؿ ٝؿئ٤ٗ ٝقٜٚ

 ا٤ٖٙ ای٠. ١ٞبیس فَبیس اثطاظ زض آؾ٤زٕی ٣ اخشٞبفی ٝؿبئ٘ زض اضظق٨ب ١َف, ىطزی ٝیبٟ ٝؿبئ٘ ح٘, ٧ٞسٙی

 ى٨ٜ اىعایف ثبفث ا٤ٖٙ ای٠ ّٚی ثغ٤ض. زاضز ثطز ّبض ٝرشٚو ؾ٢ی٠ ٣ دط٣ضقی ٣ آ٤ٝظقی ٧بی ثط١ب٦ٝ ٦ٞ٧ زض

 ا٤ٖٙ ای٠ عطیٌ اظ س٤ا١س ٝی ٝقٜٚ: ٝثبٗ ثطای. ق٤ز ٝی اخشٞبفی اضظق٨بی ٕؿشطـ ٣ ث٨ج٤ز زض آ٤ٝظاٟ زا١ف

 زض ؾذؽ ٣ ثٖصاضز ١ٞبیف ث٦ آ٤ٝظاٟ زا١ف س٤ؾظ ضا ثس ٣ ذ٤ة ضىشبض٧بی یب ٣ اخشٞبفی ثس ٣ ذ٤ة ٝؿبئ٘

 ث٦#  ١ٞبیف$  فٞ٘ عطیٌ اظ ٝقٜٚ سطسیت ثسی٠. ثذطزاظز اضظقیبثی ٣ ثحث ث٦ ىطإیطاٟ ِّٞ ث٦ آٟ ٤ٝضز

 .دطزاظز ٝی آ٤ٝظاٟ زا١ف س٤ؾظ آٟ اضظقیبثی ٣ ضىشبضی, اخشٞبفی ٝؿبئ٘ ثطضؾی

 

  

 

 کبرگبّـــــــی رٍغ

 ض٣ـ ثب ٤ٝاضز ثیكشط زض ٦ّ اؾز یبزٕیطی ٣ یبزز٧ی ٤ٝثط ض٣ق٨بی اظ یْی ّبضٕب٧ــــی سسضیؽ ض٣ـ

 ث٦ اثشسا ّبضٕب٧ی ض٣ـ ث٨شط زضُ ثطای. ٝیك٤ز ثطز٥ ثْبض یْؿبٟ ؾٞذ٤ظی٤ٛ ٣ ٢ّيطا١ؽ, ؾٞی٢بض,ؾر٢طا١ی

 .ز٧یٜ ٝی قطح ضا ّبضٕب٧ی ض٣ـ ؾذؽ ٣ دطزاظیٜ ٝی قس٥ شّط ٝيب٧یٜ

 

  

 

 ظخٌــــراًی رٍغ

 .١ٞبییٜ ٝی ذ٤ززاضی آٟ قطح اظ ای٢دب زض ٣ قس٥ سكطیح ٍجالً
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 ظویٌـــــبر

 ؾٞی٢بض اىطاززض سقساز اٙجش٦. $٢٢ّس ٝی ١ؾط سجبزٗ ٣ قس٥ خٞـ ٧ٜ ز٣ض ٦ّ, ٧ؿش٢س ١ؾط نبحت ای فس٥

 ٝی ١ؾط سجبزٗ ٣ ق٤ز ٝی سَؿیٜ ١يطی15 اٙی14 ٤ّچِ ٕط٨٧٣بی ث٦ ٦ّ ١يط144 حساّثط, ثبقس ٝحس٣ز

 # دطزاظ١س ٝی ١ؾط سجبزٗ ث٦ ٕط٨٧٣ب ّ٘ ٨١بیز زض ٣ ٢٢ّس

 

  

 کٌفــــــــراًط

 .٢ّس ٝی ٝغطح زیٖطاٟ ثطای ضا آٟ, اؾز ضؾیس٥ ای ١ؾطی٦ ث٦ ٝحََی

 

  

 

 ظوپـــــــَزیــــــَم

 ٢٢ّس ٝی قطّز ؾٞذ٤ظی٤ٛ زض ٦ّ اىطازی ٦ّ اؾز ای٠ زض ؾٞی٢بض ثب آٟ سيب٣ر س٨٢ب ٣ اؾز ؾٞی٢بض ٝب٢١س

 .#زاضز ٍطاض ؾٞی٢بض اظ ثبالسطی ؾغح زض$  اؾز ثطسط زیٖطاٟ اظ آ٨١ب إٓب٧ی ؾغح سط سرههی

 

  

 

 کبرگبّـــــی تذریط رٍغ

 #1376,  ذ٤ضقیسی,  ٤ٍضچیبٟ$ اؾز ٝشٞبیع ٝطح٦ٚ ؾ٦ ثط ٝكشٞ٘ ض٣ـ ای٠
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 کــــــَتبُ درض ارایِ هــــــــرحلِ

 .ق٤ز ٝی سحٚی٘ ٣ سجیی٠ ّبضٕب٥ ٝسضؼ س٤ؾظ ثحث ٤ٝضز ١ؾطی ٝجب١ی ٝطح٦ٚ ای٠

 

  

 کبر ٍ فؼبلیت هــــرحلِ

 ١يط٥ 3 اٙی 2 ٤ّچِ ٕط٨٧٣بی ث٦ ّبضٕب٥ زض ٢٢ّس٥ قطّز ٝطثیبٟ ٣ ّبض٣ضظاٟ یب ٣ زا١كد٤یبٟ, آ٤ٝظاٟ زا١ف

 .١ٞبی٢س ٝی ىقبٙیز قس٥ سقیی٠ ٤ٝض٤فبر ض٣ی ثط ٣ سَؿیٜ ا١يطازی یب

 

  

 

 هؽبرکت هـــرحلِ

 سَؿیٜ ا١يطازی یب ١يط٥ 3 اٙی 2 ٕط٨٧٣بی ث٦ ٦ّ ّبضٕب٥ زض ٢٢ّس٥ قطّز آ٤ٝظاٟ زا١ف  ٝدسزاً ٝطح٦ٚ ای٠ زض

. $ دطزاظز ٝی قس٥ سقیی٠ ٤ٝض٤فبر ث٢سی خٞـ ثطضؾی ٣ ثحث ث٦ ٦ّ, ق١٤س ٝی خٞـ ٧ٜ ز٣ض, ث٤ز١س قس٥

 اظ ثبیس آ٤ٝظـ ّبضٕب٥ ّالؼ اخطای زض ٦ّ اؾز ثسی٨ی#. اؾز ّبضٕب٥ ظٝبٟ ّ٘ اظ ٝطح٦ٚ ای٠ ظٝبٟ حساّثط

 سسضیؽ ض٣ـ ّبضثؿز. خؿز ؾ٤ز# اؾز قس٥ ٝكرم ّبٝالً ىقبٙیز ا١ش٨بی ٣ اثشسا$ آ٤ٝظی ٨ٝبضر ض٣ـ

 :ظیط ١ْبر ضفبیز ثب اٙجش٦. ٢ّس سضٞی٠ ضا آ٤ٝظـ ١شبیح س٤ا١س ٝی ّبضٕب٧ی
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 :فؽردُ ٍ کَتبُ درظی هرحلِ

 

 ٙع ٣ ١ٞبیس ٝی سحٚی٘ ٣ ثیبٟ زٍیَبً, زاضز آ٤ٝظاٟ زا١ف ٣ ّبض٣ضظاٟ اظ ٦ّ ا١شؾبضاسی ٣ ا٧ساه اثشسا ٝقٜٚ# 1

 .ٝیؿ٢دس ضا آ٨١ب ٣ض٣زی ضىشبض, سكریهی آظ٤ٟٝ عطیٌ

 

 ّبض٣ضظاٟ اقْبالر ضىـ ث٦ ٣ ٤ٞ١ز٥ سحیٚی٘ ٣ سجیی٠ ف٤ٞٝی ؾب٠ٙ زض ضا ّٚی ٝح٤ض ٧ط ١ؾطی ٝجب١ی ٝقٜٚ# 2

 ٢ٝؾ٤ض ث٦$  ضا ١ؾطی ٝجب١ی ّبضٕب٥ سكْی٘ اظ ٍج٘ اؾز ث٨شط اٙجش٦.  دطزاظز ٝی ١ؾطی اثقبز زض آ٤ٝظاٟ زا١ف یب

 .٢ّس اضؾبٗ آ٨١ب ثطای#  آ٤ٝظاٟ زا١ف سؿٚظ

 

 ف٤٢اٟ ث٦ ١يط یِ ٣ ١٤ٞ١س٥ سَؿیٜ ّبضی ٤ّچِ ٕط٨٧٣بی ث٦ ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف# ٝسضؼ$  ٝقٜٚ ؾذؽ#  3

 ضا ّٚیسی ١ْبر ٣ ازاض٥ ضا ّبضٕب٧ی خٚؿبر ٦ّ ا١شربة ٢ٝكی ف٤٢اٟ ث٦ ١يط یِ ٣ ٕعاضقٖط ٣ ٝؿئ٤ٗ

 .١ٞبی٢س یبززاقز

 

 .اؾز آ٤ٝظقی ّبضٕب٥ ظٝبٟ ّ٘ ٝقبزٗ حساّثط ٝطح٦ٚ ای٠ ثطای ث٨ی٦٢ ظٝبٟ# 4

 

  

 

 :اًفرادی ٍظبیف اًجبم ٍ گرٍّی فؼبلیت هرحلِ 

 

 ّبض٣ضظاٟ ٦ٞ٧ ٝجحثبر اؾبؼ ثط ّٚیسی ٝيب٧یٜ اؾشرطاج ٧ٞب١ب,  ّبضی ٕط٥٣ ٝؿئ٤ٗ ّبض ٝطح٦ٚ ای٠ زض# 1

 عج٦َ ٣ ٤١قش٦# اؾز ٕط٥٣ اّثطیز س٤اىٌ ٤ٝضز زض ٦ّ$ ضا ّٚیسی ١ْبر ّٚی٦ ّبضی ٕط٥٣ ٢ٝكی ؾذؽ, اؾز

 زا١ف ّٚی٦ سب ٤١قش٦ سبث٤ٚ ض٣ی ثط ضا ٝغط٣ح٦ ١ْبر ّٚی٦ خٚؿ٦ ٢ٝكی ٦ّ اؾز قبیؿش٦. ١ٞبیس ٝی ث٢سی

 .١ٞبیس ٢ٝقْؽ ّبمص ض٣ی قسٟ ٨١بیی اظ دؽ ؾطا١دبٛ ٣ ٝكب٧س٥ ضا آ٨١ب آ٤ٝظاٟ
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 .اؾز آ٤ٝظقی ّبضٕب٥ ظٝبٟ ّ٘  ٝقبزٗ حساّثط ٝطح٦ٚ ای٠ ثطای ث٨ی٦٢ ظٝبٟ# 2

 

 .ثبقس یْسیٖط اظ خسا ثبیس ّبضی ٕط٨٧٣بی سكْی٘ ٝح٘# 3

 

  

 

 :بٌذی جوغ ٍ هؽبرکت هرحلِ

 

 اظ ٕعاضقی سطسیت ث٦ ّبضی ٕط٨٧٣بی ٝؿئ٤ٙی٠ ؾذؽ ٣ قس٥ خٞـ ف٤ٞٝی ؾب٠ٙ زض آ٤ٝظاٟ زا١ف ّٚی٦# 1

 ث٦ ّبضثطزی ٧بی س٤نی٦ ٣ ٝكرم ّٚیسی ١ْبر ؾذؽ ٣ اضائ٦ ضا ٝغط٣ح٦ ٤ٝض٤فبر ض٣ی ثط ٝجبحثبر ١شبیح

 .آ٣ض١س ٝی فٞ٘

 

 ٝطح٦ٚ یق٢ی دبیبٟ زض. اؾز آ٤ٝظقی ّبضٕب٥ ظٝبٟ ّ٘ ٝقبزٗ حساّثط ٧ٞب١ب ٝطح٦ٚ ای٠ ثطای ث٨ی٦٢ ظٝبٟ# 2

 ٣ض٣زی دیف آظ٤ٟٝ ثب ضا آٟ ٣ دطزاذش٦ ذط٣خی دؽ آظ٤ٟٝ اخطای ث٦ ٝسضؼ, ّبضٕب٥ ثبظذ٤ضز ٣ اضظقیبثی

 .٢ّس ٝی زضیبىز#  ١بٛ شّط ثس٣ٟ اٙجش٦$  ّبضٕب٥ ث٦ ١ؿجز ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف ١ٖطـ ٣ ١ٞبیس ٝی َٝبیؿ٦

 

  

 

 

 

 

W
ww.Ir

an
Elea

rn
.co

m

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 هفْـــــَم دریبفت الگـــــَی

 آ٤ٝظاٟ زا١ف ث٦ ٝي٤٨ٛ زضیبىز چ١٤ٖٖی ٣ ّطزٟ ىْط ١ح٥٤, ّطزٟ ث٢سی عج٦َ ١ح٥٤ زازٟ یبز ثطای ا٤ٖٙ ای٠

 اظ ٦ّ ١ح٤ی ث٦ اؾز آ٤ٝظاٟ زا١ف ٧بی ىطضی٦ ٕط ٧سایز ٣ حبٝی ف٤٢اٟ ث٦ ٝقٜٚ ا٤ٖٙ ای٠ زض. زاضز ا٧ٞیز

 ٝي٤٨ٛ ای٠ ث٦ ١ی٘ خ٨ز ضا ىطإیطاٟ ٣ ٝیس٧س ؾبظٝبٟ ٢ٝيی ٣ ٝثجز ٧بی ٦١٤ٞ١ زض ٣ ا١شربة ضا ٝيب٧یٜ ٍج٘

, اؾشَطایی اؾشسالٗ, ذبل ٝيب٧یٜ, دیكطىش٦ ؾبظی ٝي٤٨ٛ ث٦ ٍبزض آ٤ٝظاٟ زا١ف ا٤ٖٙ ای٠. ٝی٢ْس ٧سایز

 ٝی اضسجبعبر زض ٢ٝغَی اؾشسالٗ ث٦ حؿبؾیز ٣ اث٨بٛ سحٞ٘, ز٣ض١ٞب٧ب, ا١ساظ٧ب چكٜ ث٦ إٓب٧ی ٣ سؿٚظ

 :اؾز ظیط قطح ث٦ ٝي٤٨ٛ زضیبىز سسضیؽ ا٤ٖٙی ٝطاح٘. ١ٞبیس

 ٝي٨ــــ٤ٛ ق٢بؾبیی ٣ ٝغبٙت فـــطض٦     

 ٝي٨ـــــ٤ٛ ث٦ زؾشیبثــی آظٝـــ٤ٟ     

 سيْــط ضا٧جــطز٧بی سحٚی٘     

 

 

 اؾشَطایــــی سيْـــــط اٖٙــــ٤ی

 

 ث٦. ٝیك٤ز ٝيب٧یٜ ٕصاضی ١بٛ ٣ اعالفبر ٢ّشطٗ ٣ ؾبظٝب١س٧ی, ٕطزآ٣ضی, سيْط ؽطىیز ث٨ج٤ز ثبفث ا٤ٖٙ ای٠

 آمبظٕط ٝقٜٚ ا٤ٖٙ ای٠ زض. ٝیك٤ز ٝغبٙت ٢ّشطٗ ٣ ؾبظٝب١س٧ی اعالفبر ٕطآ٣ضی ثشقث ا٤ٖٙ ای٠ زیٖط ثیبٟ

 ٣ ٝقٜٚ ثی٠ ز٣ؾشب٦١ ٣ ٧ْٞبضی خ٤ اٝب, ق١٤س ٝی سقیی٠ ٝقٜٚ ٣ؾی٦ٚ ث٦ ٍج٘ اظ ىقبٙیش٨ب ظیطا, اؾز ىقبٙیز

 ث٦ ٢ٝدط ا٤ٖٙ ای٠. ١ٞبیس ىطا٧ٜ اعالفبر ث٦ زؾشطؾی ثطای آ٤ٝظاٟ زا١ف یْبیِ سٞبؼ. زاضز ٣خ٤ز قبٕطزاٟ

. زاضز ّبضثطز سحهیٚی ؾغ٤ح ٦ٞ٧ زض ٣ ٕطزز ٝی آ٤ٝظاٟ زا١ف ٢ّشطٙی ذ٤ز ضقس ٣ ىطزی إٓب٧ی اىعایف

 : اظ فجبضس٢س اؾشَطایــــی سيْط ا٤ٖٙی سسضیؽ ٝــــطاح٘

 ٝي٨ـــ٤ٛ س٤ْی٠    

 ٝغبٙــــت سيؿیــــط    

  فَبیس یب انــــ٤ٗ ّبضثــــطز    
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 کبٍؼگــــری آهــــَزغ الگـــَی

 

. ق٤ز ٝی آ٤ٝظاٟ زا١ف زض آ٨١ب آظ٤ٟٝ ٣ ٧ب ىطضی٦, ٝيب٧یٜ ق٢بذز, ىطإیطاٟ اؾشسالٗ س٤َیز ثبفث ا٤ٖٙ ای٠

 سطٍیت ث٦ ٝقٜٚ س٤ؾظ ثیكشط اخشٞبفی ؾیشٜ ٣ٙی, زاضز ٣خ٤ز قبٕطزاٟ ٣ ٝقٜٚ ثی٠ ٧ْٞبضی خ٤ ا٤ٖٙ ای٠ زض

 ث٦ ٢ٝدط ا٤ٖٙ ای٠, ز٧س ٝی یبز آ٨١ب ث٦ ضا ّب٣قٖطی ی ٧ب قی٥٤ ٣ دطزاظز ٝی ّب٣قٖطی آمبظ خ٨ز ىطإیطاٟ

, ٕیطی یبز زض اؾشَالٗ, ذالٍیز ض٣ح س٤َیز, ذالً ّب٣قٖطی, فٚٞی خطیبٟ ٨ٝبضس٨بی س٤َیز ٣ یبزٕیطی

 : اظ اؾز فجبضر اٖٙــ٤ سسضیؽ ٝـــطاح٘. ق٤ز ٝی آ٤ٝظاٟ زا١ف زض زا١ف  ث٤زٟ ٤ٍٝشی ٣ اث٨بٛ سحٞ٘

 ٝؿئ٦ٚ ثب ىطٕیطاٟ ٤ٞ١زٟ ٤ٝاخ٦    

 آٟ اثجبر ٣ ٝؿئ٦ٚ ذه٤ل زض ٧ب زاز٥ ٕطزآ٣ضی    

 #اعالفـــبر$ ٧ب زاز٥ ث٢سی عجَــــ٦    

 ٧ب زاز٥ سحٚیـــ٘ ٣ سدـــــعی٦    

 ّب٣ـ خـطیبٟ سحٚی٘    

 

 

 دٌّـــذُ ظبزهـــبى پیػ الگـــَی

 

 ٣ زاضز زؾز زض ضا ش٢٧ی ؾبذز, ٝقٜٚ آٟ زض ٣ ق٤ز ٝی آ٤ٝظاٟ زا١ف زض ٝق٢ب ثب یبزٕیطی ثبفث ا٤ٖٙ ای٠

 اضسجبط ز٢٧سٕبٟ ؾبظٝبٟ ث٦ ضا یبزٕیطی ٝغبٙت ٤ٞ٧اض٥ ٣ زاضز زؾز زض ضا ز٢٧س٥ سٞیع ٍجٚی ٝغبٙت ٤ٞ٧اض٥

 س٤َیز ث٦ ٢ٝدط ا٤ٖٙ ای٠ ز٢٧س سٞیع ٍجٚی ٝغبٙت اظ ضا خسیس ٝغبٙت سب ٢ّس ٝی ِّٞ قبٕطزاٟ ث٦ ٣ ز٧س ٝی

 زض ّب٣قٖطی ض٣حی٦ س٤َیز ٣ ٢ٝغَی ٣ ٢ٝؾٜ سيْط ث٦ فبزر, اىْبض ٣ اعالفبر زاض ٝق٢ی ؾبظی زض٣ٟ, ٝيب٧یٜ

 :ز٢٧س٥ ؾبظٝبٟ دیف ٝـــطاح٘. اؾز ٢ٝبؾت سحهیٚی ؾغ٤ح ّٚی٦ ثطای ٣, ق٤ز ٝی آ٤ٝظاٟ زا١ف
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 سْطاض ٣ ٝثبٗ ٣ؾی٦ٚ ث٦ زضؼ ٢ٝؾ٤ض ّطزٟ ض٣ق٠ عطیٌ اظ -1

 ٢ٝغَی ١ؾٜ یِ ثب آ٤ٝظاٟ زا١ف ثطای ١ؾط ٤ٝضز ٣ؽیي٦ یب,  ٝغبٙت اضائ٦ -2

 ٢ٝغَی ١ؾٜ یِ ٣ ٝدسز س٤اىٌ ٣ ىقبٗ یبزٕیطی عطیٌ اظ ق٢بذز ؾبظٝبٟ سحْیٜ -3

 یْذبضچ٦ ٣ ٝدسز س٤اىٌ ٣ ىقبٗ یبزٕیطی عطیٌ اظ ق٢بذز ؾبظٝبٟ سحْیٜ -4

 

  

 

 یبدظپبری الگَی

 

. ٝیك٤ز آ٤ٝظاٟ زا١ف زض اعالفبر ّطزٟ زض١٣ی ٣ یبزؾذبضی اىعایف, اعالفبر دطزاظـ ثط سبّیس ثبفث ا٤ٖٙ ای٠

 ث٦ ١یبظ ا٤ٖٙ ای٠.ٝی٢٢ْس سالـ یبزؾذبضی خسیسخ٨ز ٝغبٙت زازٟ ثطای ٕط٥٣ یِ ثه٤ضر قبٕطزاٟ ٣ ٝقٜٚ

, ٤ٝض٤ف٨ب سقیی٠ زض ضا قبٕطزاٟ ٝقٜٚ. زاضز ق٢یساضی ٣ زیساضی ٝغبٙت ؾبیط ٣ ىیٜٚ,  ٝدؿٜ ٣ؾبی٘, فْؽ

 ثطای ؾیؿشٞی اىْبض ٣ حَبیٌ ثط سؿٚظ زض ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف ا٤ٖٙ ای٠.ٝی٢ْس یبضی ّٚیسی سه٤ض٧بی ٣ خ٨ش٨ب

 ٝطاح٘. زاضز ّبضثطز ؾ٢ی٠ ٣ ٝطاح٘ سٞبٛ زض ٣ ِّٞ یبزؾذبضی اىعایف ٣ ش٢٧ی ٍسضر س٤َیز یبزؾذبضی

 :اظ اؾز فجبضر ا٤ٖٙ ای٠ سسضیؽ

 

 ... ٣ آ٨١ب ظیط ّكیسٟ ذظ عطیٌ اظ. ق١٤س یبزؾذبضی ثبیس ٦ّ ٝغبٙجی ث٦ س٤خ٦ -1

 خبیٖــــعی٠ ٦ّٞٚ ٣ ّٚیسی ٦ّٞٚ ى٤٢ٟ عطیٌ اظ اضسجبط ایدبز -2

 سهب٣یــــــط ثؿظ -3

 ّبٝ٘ قسٟ آ٤ٝذش٦ ٢ٝؾ٤ض ث٦ آ٣ضی یبز ٣ سٞــــطی٠ -4
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 ػملی رؼذ الگَی

 

 زض ّب٣قٖطی ا٤ٖٙ ای٠ زض. ٝیك٤ز ىطإیطاٟ ضقس ٝطاح٘ ثب آ٤ٝظـ ٤ٞ١زٟ ٝش٢بؾت ٣ ؾبظٕبضی ثبفث ا٤ٖٙ ای٠

 ضا ذ٤ز احؿبؼ قبٕطز سب ایدبز ای ٢٢ّس٥ سؿ٨ی٘ خ٤ ثبیس ٝقٜٚ. اؾز ٧ٞطا٥ آظاز فَٚی ٣ اخشٞبفی خ٤ی

 اخشٞبفی ٣ فبعيی ٧بی خ٢ج٦ ٣ ق٢بذشی ضقس ا١شربثی ٧بی خ٢ج٦ س٤َیز ث٦ ٢ٝدط ا٤ٖٙ ای٠. ٢ّس ثیبٟ آظازا٦١

 :اظ فجبضس٢س ا٤ٖٙ سسضیؽ ٝـطاح٘.ٝیك٤ز آ٤ٝظاٟ زا١ف زض

 

 .ثبقس آ٤ٝظ زا١ف ضقس ٝغبثٌ ٦ّ ٤ٍٝقیشی آ٣ضزٟ ٣خ٤ز ث٦ -1

 .آ٤ٝظاٟ زا١ف دبؾر٨بی زضیبىز عطیٌ اظ ّب٣قٖطی -2

 .آ٤ٝظاٟ زا١ف اؾشسالٗ ثطضؾی عطیٌ اظ ا١شَبٗ -3

 

  

 

 ػلوی کبٍؼگری الگَی

 

.  ٕطزز ٝی آ٤ٝظاٟ زا١ف زض ث٢یبزی ٝيب٧یٜ آ٤ٝظـ ٣ ٝكرم ؾج٨ْبی ث٦ فٚٞی آ٤ٝظـ ثبفث ا٤ٖٙ ای٠

 ا٤ٖٙ ای٠. اؾز ا١قغبه زاقش٠ ٣ ٧ْٞبضی ثب س٤اٛ خ٤ی ایدبز,  ّب٣قٖطی دط٣ضـ ا٤ٖٙ ای٠ زض ٝقٜٚ ضؾبٙز

 ٝی آ٤ٝظاٟ زا١ف زض ٧ْٞبضی ٨ٝبضر ض٣ح ٣ ا١سیكی غضه, فٚٞی ّب٣قٖطی ث٦ سق٨س فٚٞی زا١ف ث٦ ٢ٝدط

 :اظ فجبضس٢س ا٤ٖٙ ای٠ ٝـطاح٘.  ق٤ز
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 آ٤ٝظاٟ زا١ف ثطای خؿ٢د٤ ظٝی٦٢ آ٣ضزٟ ىطا٧ٜ -1

 آ٤ٝظاٟ زا١ف ؾ٤ی اظ ٝؿئ٦ٚ سقیی٠ -2

 آ٤ٝظاٟ زا١ف س٤ؾظ خؿشد٤ ٧ط زض ٝؿئ٦ٚ ّطزٟ ٝكرم -3

 .دطزاظ١س ٝی ٝكْ٘ س٤ضیح ضا٨٧بی ذه٤ل زض حسؼ آ٤ٝظاٟ زا١ف -4

 

  

 

 هعتمین غیـــــر تذریط الـگــــَی

 

 ٝغبٙت ىطإیطی ث٦ ضا ذ٤ز چ٦١٤ٖ ٦ّ ٝیس٧س یبز آ٨١ب ث٦ ٣ قس٥ یبزٕیطی زض ىطإیطاٟ ٝكبضّز ثبفث ا٤ٖٙ ای٠

 ث٦ ٢٢ّس٥ آمبظ آ٤ٝظ زا١ف ٣ زاضز ضا ٢٢ّس٥ سؿ٨ی٘ ٣ ضا٢٧ٞب, ٧بزی ١َف ٝقٜٚ. ١ٞبی٢س ح٘ ضا ٝؿبئ٘ ٣ دطزاذش٦

. ١ٞبی٢س اٍساٛ آ٨١ب آٝیع ٤ٝىَیز ح٘ ثطای ٣ سقطیو ضا ٝؿبئ٘ سب ٝی٢ْس ِّٞ آ٤ٝظاٟ زا١ف ث٦ ٝقٜٚ ١ح٤ی٦ْ

 ای٠. ١ٞبیس ىطا٧ٜ آ٤ٝظاٟ زا١ف ثطای ١یبظ ٤ٝضز اعالفبر ٣ ٝثجز خ٤ ثب س٤اٛ آضاٛ ْٝب١ی ثبیؿشی ٝقٜٚ ٧ٞچ٢ی٠

. ١ٞبیس ٝی ٝش٤٢ؿ سحهیٚی ٣ اخشٞبفی ٧سى٨بی, ذ٤ز ضقس, ىطزی إٓب٧ی اىعایف ث٦ ٍبزض ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف ا٤ٖٙ

 :اظ فجبضس٢س ا٤ٖٙ ای٠ سسضیؽ ٝطاح٘

 

 .٢ّس ٝی سطٍیت ضا احؿبؾبر اثطاظ ٝقٜٚ ٦ّ ١ح٤ی ث٦ ىطإیط س٤ؾظ ٤ٍٝقیز سقطیو -1

 آ٤ٝظاٟ زا١ف ث٤ؾی٦ٚ ٝكْ٘ ّكو -2

 آ٨١ب اظ ٝقٜٚ حٞبیز ٣ ٝؿئ٦ٚ ثبض٥ زض آ٤ٝظاٟ زا١ف ثحث س٤ؾظ ثی٢ف ضقس -3

 آ٤ٝظاٟ زا١ف س٤ؾظ ٕیطی سهٞیٜ ٣ ضیعی ثط١ب٦ٝ -4

 .آ٨١ب اظ ٝقٜٚ حٞبیز ٣ ٝؿئ٦ٚ ذه٤ل زض آ٤ٝظاٟ زا١ف ثی٢ف س٤ؾق٦ عطیٌ اظ یْذبضچٖی -5
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 ( خالق تفکــــر افـــسایػ)  پــــردازی بذایغ الگـــَی

 

 ٕؿشطـ ٣ ٝشسا٣ٗ ؾ٢ش٨بی ظزٟ ٧ٜ ثط, ذبل ٤ٝاٍـ زض ٕكبیی ٝكْ٘ ٣ ذالً سيْط اىعایف ا٤ٖٙ ای٠ ٧سه

 زا١ف دبؾد ٣ٙی, ١ٞبیس ٝی آ٤ٝظاٟ زا١ف اظ ؾ٤االسی ٝقٜٚ. اؾز آ٤ٝظاٟ زا١ف زض اخشٞبفی ٣ ىطزی اى٨َبی

 ضقس ثبفث ا٤ٖٙ ای٠ ز٢٧س ثؿظ ضا ذ٤ز سيْط قبٕطزاٟ سب ٢ّس ِّٞ ثبیؿشی ٝقٜٚ ٣ اؾز ثبظ ّبٝالً آ٤ٝظاٟ

 :فجبضس٢س ا٤ٖٙ سسضیؽ ٝطاح٘. ٝیك٤ز ا١ؾبض ١عز زض ؾ٢ش٨ب ظزٟ ٧ٜ ثط ٣ ٕط٥٣ ٧ٞجؿشٖی, آ٣ضی ٤١ؿ ٣ ذالٍیز

 

 ٝقٜٚ ِّٞ ث٦ خسیس ٣ضقیز س٤نیو -1

 ٣ دیك٨٢بز ضا# ٝي٤٨ٛ ز٣ یب ٤ٝخ٤ز ز٣ اظ ؾبز٥ َٝبیؿ٦$  ٝؿشَیٜ ٍیبؼ ٝقٜٚ ٦ّ ١ح٤ی ث٦ ٝؿشَیٜ ٍیبؼ -2

 .٢٢ّس س٤نیو ضا آ٨١ب ذ٤ا٧س ٝی قبٕطزاٟ اظ

 .ٝی٢ْس سطٍیت# قسٟ$  ٝؿشَیٜ ٍیبؼ ث٦ ضا قبٕطزاٟ ٝقٜٚ ١ح٤ی٦ْ ث٦ قرهی ٍیبؼ -3

 قبٕطزاٟ عــــــطیٌ اظ ٍیبؾ٨ـــب َٝبیؿ٦ -4

 قبٕــطزاٟ ِّٞ ث٦ سيب٣س٨ب ســ٤ضیح -5

 قبٕــطزاٟ ِّٞ ث٦ اّشكبه -6

 .دطزاظ١س ٝی ٍیبؼ سيب٣س٨بی ٣ قجب٧ش٨ب ثیبٟ ث٦ ٝدسز قبٕطزاٟ ظایی، ٍیبؼ -7

 

  

 

 

 

 

W
ww.Ir

an
Elea

rn
.co

m

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 یببی آگبّی الگــــَی

 

 احؿبؾبر ٣ سيْط زض ذ٤یكش٠ ٧بی س٤ا١بیی اظ إٓب٧ی س٤ؾق٦ ثطای آ٤ٝظاٟ زا١ف ث٦ ِّٞ ا٤ٖٙ ای٠ ا٧ساه

 ا٤ٖٙ ای٠. ثبقس دصیط ا١قغبه ا٤ٖٙ ای٠ زض ثبیس ٝقٜٚ. اؾز ذ٤ز اظ ش٢٧ی سه٤ض ایدبز ٣ ا١ؿب١ی ٢ٝبؾت, ٕط٧٣ی

 : اظ فجبضس٢س ا٤ٖٙ ای٠ ٝــــطاح٘. ق٤ز ٝی ىطزی ٝیبٟ ض٣اثظ دبضچٖی یِ ذ٤ز إٓب٧ی، اىعایف ث٦ ٢ٝدط

 

 آ٨١ب ثطای ا٠ٝ ٝحیظ ایدبز عطیٌ اظ قبٕطزاٟ ثطای سْٚیو ّطزٟ ٝكرم -1

 ا٣ٗ ٕبٛ ذه٤ل زض سحٚی٘ ٣ ثحث -2

 

  

 درض کــــالض در دیــــذار الگـــــَی

 

 زاضای ثبیؿشی ٝقٜٚ اؾز اخشٞبفی قطایظ ٣ ضىشبض ٝؿئ٤ٙیز دصیطـ زض ىطإیطاٟ ث٦ ِّٞ ثطای ا٤ٖٙ ای٠

  آ٤ٝظاٟ زا١ف ثب ٣ٙی, ٢ّشطٗ اٍساٝبر ثیكشط ٣ ثبقس ىطزی ٝیبٟ ثحث ى٤٢ٟ زض ٝب٧ط ٣ نٞیٞی قرهیشی

 :اظ فجبضس٢س ا٤ٖٙ ٝــــطاح٘. ق٤ز ٝی ا١سیكی آظاز ٣ ز٧ی ٝحجز ذ٤ز ٣ اؾشَالٗ ثبفث ا٤ٖٙ ای٠. اؾز ؾ٨یٜ

 

 #ٕيش٠ ؾر٠ ٣ ٝكبضّز ثطای آ٤ٝظاٟ زا١ف سك٤یٌ$  ٝكبضّز دصیطـ اظ ىضبیی اؾشَطاض -1

 آٟ دیبٝس٧بی ثطضؾی ٣ ٝقٜٚ یب آ٤ٝظاٟ زا١ف ث٤ؾی٦ٚ ثحث ثطای ٝؿئ٦ٚ عطح -2

 ٝؿئ٦ٚ ذه٤ل زض ىطإیطاٟ س٤ؾظ اضظقی ٍضب٣ر ثطضؾی -3

 .١ٞبی٢س دیٖیطی ضا ٝؿئ٦ٚ ّساٛ ٦ّ آ٤ٝظاٟ زا١ف س٤اىٌ عطیٌ اظ خبیٖعی٠ زیٖط اٍساٛ سقیی٠ -4

 خٞـ ثطاثط زض آ٤ٝظاٟ زا١ف فٚٞی اٙشعاٛ -5

 آ٤ٝظاٟ زا١ف زض قس٥ ایدبز خسیس ضىشبض٧بی ؾ٢دف عطیٌ اظ ضىشبضی دیٖیطی -6
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 ( گــــرٍّی تفحص)  گـــرٍّی پــــصٍّػ الگــــَی

 

 عطیٌ اظ آ٨١ب آ٤ٝظـ ٣ ٝؿبفی سكطیِ, ؾبالضی ٝطزٛ س٤َیز زض آ٤ٝظاٟ زا١ف ث٦ ِّٞ ثطای ا٤ٖٙ ای٠

 ٝی فٞ٘ ٝكب٣ض یِ ٝب٢١س ٝقٜٚ ا٤ٖٙ ای٠ زض اؾز سحهیٚی ٣ اخشٞبفی ٝؿبئ٘ ٣ ى٨ٜ زض ّب٣قٖطا٦١ ٧ْٞبضی

 ىطا٧ٜ ضا آ٤ٝظـ ١یبظ٢ٝسی٨بی آ٨١ب ِّٞ ث٦ ٣ ز٧س دبؾد آ٤ٝظاٟ زا١ف زضذ٤اؾش٨بی ث٦ ثش٤ا١س ثبیؿشی ٣ ٢ّس

 ٣ سحهیٚی ؾغ٤ح ٣ ؾ٢ی٠ ٦ٞ٧ زض ٣ ثبقس ٝی ٝصاّط٥ ٣ اؾشسالٗ ثطای ٝثجز خ٤ یِ ١یبظ٢ٝس ا٤ٖٙ ای٠. آ٣ضز

 د٤یف ٣ ٢ّشطٗ,  ٢ٝؾٜ ّب٣قٖطی ث٦ ٢ٝدط ٨١بیز زض ا٤ٖٙ ای٠. زاضز ٢ٝبؾجی ّبضثطز ٕط٧٣ی ّبض٧بی ا١دبٛ

 آ٤ٝظاٟ زا١ف زض ٤ّقكی ٧ٜ ٣ ّب٣قٖطی ث٦ ١ؿجز سٞبی٘ ٣ سق٨س, ؾبالضی ٝطزٛ, ّبض سَؿیٜ, ٕط٧٣ی ٤ٝثط

 .ق٤ز ٝی

 

  

 

 آزهبیؽگبّــــی آهــــَزغ الگــــَی

 

 ٝی آ٤ٝظاٟ زا١ف زض ٕط٧٣ی ّبض س٤َیز ٣ یبزٕیطی س٤ا١بیی,  ٨ٝبضر,  اخشٞبفی ى٨ٜ اىعایف ثبفث ا٤ٖٙ ای٠

 ث٦ ٢ٝدط ٨١بیز زض. ١ٞبیس ٝی حٞبیز ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف ٣ ٤ٞ١ز٥ ایيب ضا ٝكب٣ض ١َف ا٤ٖٙ ای٠ زض ٝقٜٚ. ق٤ز

 ٣ زٍی٦َ ف٤ٚٛ ٣یػ٥ ث٦ زض٣ؼ ّٚی٦ ثطای ا٤ٖٙ ای٠. ق٤ز ٝی آ٨١ب زض دػ٧٣ف ثؿشط زض آ٤ٝظـ ٣ یبزٕیطی س٤َیز

 .زاضز ّبضثطز ٝرشٚو ؾ٢ی٠ ٣ سحهیٚی ٧بی ز٣ض٥ سٞبٛ زض
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 اجتوبػـــــی ػلـــَم کبٍؼگـــــری الگـــَی

 

, فَٚی ٨ٝبضر, ق٢بؾی ىط٢٧ٔ, ق٢بؾی خبٝق٦, ق٢بؾی ٝطزٛ ٍجی٘ اظ, اخشٞبفی ٝؿبئ٘ زضُ ثبفث ا٤ٖٙ ای٠

 ٝقٜٚ ا٤ٖٙ ای٠ زض. ق٤ز ٝی آ٤ٝظاٟ زا١ف زض ٝيب٧یٜ اظ ٢ٝبؾت اؾشيبز٥ ٣ ٝيب٧یٜ سكْی٘, اعالفبر آ٤ٝذش٠

. ثذطزاظ١س آٟ ٤ٝضز زض ٕیطی ١شید٦ ٣ ثطضؾی ث٦ سب ذ٤ا٧س ٝی آ٤ٝظاٟ زا١ف اظ ٣ ایدبز ضا ّب٣قٖطی ٤ٍٝقیز

 ثبفث ٨١بیز زض ٣. زاضز ّبضثطز اخشٞبفی ف٤ٚٛ زضؼ زض ٣یػ٥ ث٦ سحهیٚی ٧بی ز٣ض٥ ٣ ؾ٢ی٠ سٞبٛ زض ا٤ٖٙ ای٠

 .ق٤ز ٝی اخشٞبفی ٝؿبئ٘ ذه٤ل زض آ٤ٝظاٟ زا١ف زضُ ٣ ى٨ٜ س٤َیز

 

  

 

 هعتمیـــن آهـــــــَزغ تعلط حذ در یبدگیـــــــری الگـــَی

 

 # یبزٕیــــطی اخشٞبفــــی ١ؾــــطی٦$

 ث٦ زضؾی ٝغبٙت زازٟ ٣ ٝكْ٘ ث٦ ؾبز٥ اظ آ٤ٝذش٢ی ٝغبٙت, اؾبؾی ٨ٝبضس٨بی س٤َیز ٣ ایدبز ا٤ٖٙ ای٠ ٧سه

 ا٤ٖٙ ای٠ زض. اؾز آ٤ٝظاٟ زا١ف ٣ ق٢یساضی ٣ زیساضی س٤ٙ٤٢ْغی اظ اؾشيبز٥ ٣ آ٤ٝظاٟ زا١ف ث٦ ا١يطازی ن٤ضر

 زا١ف ٨١بیز زض ا٤ٖٙ ای٠. ثٖیط١س یبز ٝؿشَ٘ سب ٢ّس ٝی ِّٞ آ٨١ب ث٦ ٣ اؾز آ٤ٝظاٟ زا١ف حبٝی ٝقٜٚ

 فعر س٤َیز ٣ ذ٤ز ٢ّشطٗ س٤ا١بیی, ذ٤ا١سٟ زضؼ ا١ٖیع٥ س٤َیز, فٚٞی ٝحش٤ای ثط سؿٚظ ث٦ ٍبزض ضا آ٤ٝظاٟ

 .زاضز ّبضثطز ٝرشٚو ؾ٢ی٠ ٣ آ٤ٝظقی ٧بی ز٣ض٥ ٦ٞ٧ زض ا٤ٖٙ ای٠. ١ٞبیس ٝی ١يؽ

 

  

 

 

 

W
ww.Ir

an
Elea

rn
.co

m

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 هْـــبرت ٍ هفْــــَم رؼذ برای آهــــَزغ الگـــَی

 

 :اؾز ظیط ن٤ضر ز٣ ث٦ ٝق٤ٞالً ا٤ٖٙ ای٠

 :فٞ٘ ٣ ١ؾطی٦ ا٤ٖٙی -1

 سب آٝیعز ٝی ٧ٜ زض ١ؾبضر ٣ ذ٤ضز ثبظ, ٝٞبضؾز زازٟ ١كبٟ ثب ٨ٝبضر آٟ زض ٦ّ ضیبضی ٨ٝبضر یِ ٝب٢١س

 .یبثس سؿٚظ ٨ٝبضر آٟ ثط آ٤ٝظ زا١ف

 

 .ق٤ز ٝی ایدبز ظ١سٕی ٧بی ٤ٍٝقیز س٤نیو اظ ٦ّ ؾبظی قجی٦ -2

 ٝرشٚو ٧بی زؾشٖب٥ ٣ ا١سا٨ٝب ٣ ٢ّس ٝی اؾشيبز٥ ٤ٝالغ اظ یب ٣ اؾز ظٝی٠ ّط٥, خنطاىیب زضؼ زض ٝقٜٚ: ٝثبٗ

 سكْی٘ ثب یبزٕیطی ثبیؿشی ٣ زاضز ضا ضا٢٧ٞب ٣ ٧بزی ١َف ٝقٜٚ ا٤ٖٙ ای٠ زض. ز٧س ٝی ١كبٟ ضا ا١ؿبٟ ثسٟ

 ّبضثطز سحهیٚی ؾغ٤ح ٣ ؾ٢ی٠ ٦ٞ٧ زض ا٤ٖٙ ای٠ ٕیطز ا١دبٛ ٝقٜٚ ٣ آ٤ٝظاٟ زا١ف ثی٠ ىْط ؾ٨بٝی قطّز

 اظ إٓب٧ی, ٧ٞسضزی, اخشٞبفی ؾیؿش٨ٞبی زضثبض٥ إٓب٧ی ٨ٝبضس٨بی ٣ ٝيب٧یٜ اىعایف ثبفث ٨١بیز زض ٣ زاضز

 .ق٤ز ٝی آ٤ٝظاٟ زا١ف زض ثركی اثط احؿبؼ ٣ سنییط س٢ف

 

 

 

 تذریط ّبی ًظریِ

 # سسضیؽ زض ٧ب ١ؾطی٦ ق٢بذز$ 

 

 ایدبز ثطای ٝقٜٚ، ٧ط ٣ ٢ٝؾٜ عطحی اؾبؼ ثط قبٕطز، ٣ ٝقٜٚ ٝشَبث٘ ضىشبض یب سقبٝ٘ اظ اؾز فجبضر سسضیؽ

 ق٤ز ٕطىش٦ یبز ثبیس چ٦ ٢ّس ٝكرم ٝقٜٚ ٦ّ اؾز ای٠ ٨ٜٝ ١ْش٦ سسضیؽ، ىطای٢س زض قبٕطز، ضىشبض زض سيؿیط

 .ٕطزز ىطا٧ٜ قبٕطزاٟ ى٨ٜ ٣ زضُ ثب ٝش٢بؾت ٧بی ٣ىقبٙیز آ٤ٝظقی ٝحش٤ای آٟ ثطاؾبؼ سب
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 ّوبٌّگ تذریط ًظــــریِ یک طــــرح

 ز٢٧س٥ ١كبٟ آٟ ثقس یِ ٦ّ ّطز س٤نیو ثقسی ز٣ خس٣ٗ یِ عطیٌ اظ س٤اٟ ٝی ضا ١ؾطی٦ ای٠ ٝرشٚو اثقبز

 ٝی سَؿیٜ ٝقیبضی ٣ سد٤یعی، س٤نیيی، سحَیَبر زؾش٦ ؾ٦ ث٦ ٣ اؾز قس٥ ثطز٥ ّبض ث٦ فٚٞی ٝغبٙقبر ٤١ؿ

 «چ٦١٤ٖ» دطؾف ث٦ آ١طا س٤اٟ ٝی ٣ اؾز سسضیؽ ٧بی قی٥٤ ٣ سسضیؽ ا٧ساه ث٦ ٝطث٤ط آٟ ز٣ٛ ثقس ٣ ق٤ز

 . ّطز سَؿیٜ

 

  

 

 ( :Descriptive) تـــــَصیفی تحمیمـــــبت

 آٟ سجیی٠ ٣ س٤ضیح ث٦ ث٦ْٚ ، دطزاظز ٝی ٣اٍقیبر اظ ثرف یِ سكطیح ٣ س٤نیو ث٦ س٨٢ب ٦١ سحَیَبر ای٦١٤ٖ٢

 ٤ٍا١ی٠ یق٢ی. ثبق٢س ٝی ٧ب ٧ؿز ز١جبٗ ث٦ ٦ّ ٧ؿش٢س ٝغبٙقبسی س٤نیيی، ٝغبٙقبر. زاض١س س٤خ٦ ٣ اقبض٥ ١یع

 س٤نیيی، ٝغبٙقبر ٤١ؿ اظ سحٚیٚی، سدطثی، ا٤ٝض ث٦ ٝطث٤ط سحَیَبر. ٢ّس ٝی ّكو ضا عجیقز زض ٤ٝخ٤ز

 #.  سطثیشی ق٢بؾی ض٣اٟ. $ ٧ؿش٢س

 

  

 ( :Normative) هؼیــبری تحمیمبت

 ٤ٝض٤فبر ثطضؾی. ٤ٕی٢س ا ض ثبقس اذالٍی ٝقیبضی ٣ ٧بی ٧سه سحَیٌ ٣ اؾشَطاء ٧سىف ٦ّ ٝغبٙقبسی

 ٣ ىٚؿي٦ ٝغبٙقبر ٝب٢١س. اؾز ضط٣ضی ٣ الظٛ فبٙی ٧بی اضظـ ؾ٤ی ث٦ ٣سطثیز سقٚیٜ ٧سایز زض ٝقیبضی

 . ز٧س ٝی ٍطاض ٝغبٙق٦ ٣ ضؾیسٕی ٤ٝضز ضا ٧ب اضظـ ٣ ٝقیبضی ٝؿبی٘ ٦ّ سطثیز ٣ سقٚیٜ
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 :تجــــَیسی تحمیمــــبت

 ٝی ثطٍطاض اضسجبط ٣فٚٞی ٨ٜٝ ٝؿبی٘ ح٘ ٢ٝؾ٤ض ث٦ س٤نیيی ٝغبٙقبر ٣ ٝقیبضی ٝغبٙقبر ثی٠ ٦ّ سحَیَبسی

 ٧بی ٦ٙ٤َٝ اظ ٦ّ عطاحی زا١ف ٣ س٤ٙ٤٢ْغی ، ّبضثطزی زا١ف ٝب٢١س. زاضز ١بٛ «سد٤یعی سحَیَبر »زض ٢ّس

 سد٤یعی ٝغبٙقبر خع٣ ١یع سسضیؽ ض٣ـ.  اؾز سد٤یعی سحَیَبر خع٣ زضؾی ثط١ب٦ٝ. ا١س سد٤یعی ٝغبٙقبر

 ثب ز٧س ا١دبٛ ضا ّبض ای٠ ّؿی إط ٣ ّطز سقطیو ٝقی٠ ض٣ـ یِ س٤اٟ ١ٞی اىطاز ٦ٞ٧ ثطای یق٢ی.  اؾز

 . اؾز ثیٖب٦١ آ٤ٝظقی ٝيب٧یٜ

 

  

 : تذریعــــی کٌؽْـــــــبی

 ٦ّ فبٝ٘ 6 ٍؿٞز، ای٠ زض.  زاضز ٣خ٤ز ٝقی٠ ٧بی ،٢ّف ىطإیطاٟ ٧بی ٣یػٕی ث٦ س٤خ٦ ثب سسضیؽ فٞ٘ زض

 : ق١٤س ٝی ثطضؾی اخٞبٗ ث٦ ٕیط١س، ٍطاض س٤خ٦ ٤ٝضز ثبیس سسضیؽ زض

 

 :ا١ٖیــــــعـ -1

 ّٜ یبزٕیطی ثطای قبٕطز إط. اؾز یبزٕیطی خطیبٟ زض ٨ٜٝ ثؿیبض ١ْبر اظ یبزٕیطی ثطای ٝحطُ ٣خ٤ز

 . ٕطىز ذ٤ا٧س یبز ضا ٝغٚجی ظحٞز ث٦ ثبقس ا١ٖیع٥

 

 

 : اعــــالفـــــبر -2

 آٝبزٕی ثبیس اعالفبر زضیبىز ثطای قبٕطز. اؾز اعالفبر ّؿت ث٦ قبٕطز ٣ازاقش٠ سسضیؽ، ٧سى٨بی اظ یْی

 . ؾبظز ثطٍطاض ٢ٝغَی اضسجبعی خسیس اعالفبر ٣ ٍجٚی اعالفبر ٝیبٟ ثش٤ا١س ثبیس قبٕطز ٣ ثبقس زاضا ضا الظٛ
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 #:٧ب زاز٥ دــــطزاظـ$  اعالفبر ا١ساذش٠ خــــطیبٟ ث٦ -3

 :٢ّس دیسا خطیبٟ ٝؿیط ؾ٦ زض آٝس٥ زؾز ث٦ اعالفبر ثبیس ّبض ای٠ ثطای

 .ثبقس آقْبض ٣ ض٣ق٠ ثبیس آٝس٥ زؾز ث٦ اعالفبر سٞبٛ -

 ١یع ٣ یْسیٖط ثب ٧ب ٍؿٞز ای٠ سطّیت ٤ّچْشط، ٧بی ٍٞؿز ث٦ خسیس اعالفبر سدعی٦ ث٦ ٍبزض ثبیس قبٕطز -

 .ثبقس ا٣ٙی٦ ٣ انٚی اعالفبر ثبظؾبظی

 ٣ ثی٢ف خسیس اعالفبر سطّیت ٣ ؾبذز ث٦ ١ؿجز ثب٧ٜ، ٤ّچْشط ٧بی ٍؿٞز َٝبیؿ٦ عطیٌ اظ ثبیس قبٕطز -

 .  ٢ّس دیسا ق٢بذز

 

  

 

 :هجذد اصــــالح ٍ ظبزی رخیــــرُ -4

 حبن٘ خسیس ؾبذز. ٕیطز ٍطاض اضظیبثی ٤ٝضز ٝدسز اؾشيبز٥ ثطای اؾز ٠ْٞٝ قس٥ شذیط٥ اعالفبر اظ ثطذی

 . ق٤ز ٝی حبن٘ خسیس اعالفبر ثب دیكی٠ قس٥ شذیط٥ اعالفبر سطّیت ٣ دی٤ؾش٠ ٧ٜ ث٦ اظ اعالفبر، اظ

 

  

 

 :اطالػبت اًتمــــبل -5

 . ز٢٧س ا١شَبٗ خسیس ٝؿبی٘ ٣ ٤ٝاضز ث٦ ا١س آ٤ٝذش٦ ضا چ٦ آٟ ثبق٢س ٍبزض ثبیس قبٕطزاٟ
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 : ّــــــذایت کٌتــــــرل -6

 .ّطز ٧سایز ٣ ضا٢٧ٞبیی ٝغ٤ٚة ای ٦١٤ٕ ث٦ ضا قبٕطزاٟ ثبیس سسضیؽ، زض

 

 

 سسضیؽ ٧بی ٣قی٥٤ ض٣ـ ا١شربة زض آ٤ٝظقی، عطاحی زض ٝغبٙق٦، ث٦ ىطز ثطا١ٖیرش٠ زض سسضیؽ ٢ّك٨بی "

 ". زاقز ١ر٤ا٧س ٣خ٤ز ٝسضؾ٦ زض یبزٕیطی اْٝبٟ سسضیؽ، ٢ّك٨بی ثس٣ٟ. ّطز اؾشيبز٥

 

 

 

 تذریط رٍؼْبی اًَاع

 سسضیؽ ف٤ٞٝی ا٤ٖٙی

 

 چیؿز؟ سسضیؽ اٖٙــــ٤ی

 ٣یػٕی٨بی ٦ّ ق٤ز ٝی ٕيش٦ ثیكٞبض اقیبی اظ ای ٝد٤ٞف٦ ث٦ یب قیء یِ اظ ٤ّچْی ٦١٤ٞ١ ث٦ ٝق٤ٞالً ا٤ٖٙ،

 ٨ٜٝ ف٢بنط ٦ّ اؾز ای ٣یػ٥ چ٨بضچ٤ة سسضیؽ، ا٤ٖٙی. ثبقس زاقش٦ ضا اقیبء یب ثعضٓ قیء آٟ انٚی ٣ ٨ٜٝ

 ٣ ىٚؿي٦ اظ ٝقٜٚ إٓب٧ی ٤١ؿ ث٦ ثؿشٖی سسضیؽ، ا٤ٖٙی یِ ا١شربة. اؾز ٝغبٙق٦ ٍبث٘ آٟ زض٣ٟ زض سسضیؽ

 ا٤ٖٙ یِ زاذ٘ زض ٦ّ اؾز ىقبٙیشی ٣ اؾز ىطآی٢س یِ سسضیؽ. زاقز ذ٤ا٧س سطثیز ٣ سقٚیٜ ١ٖطق٨بی

 اقبض٥ آ٨١ب ٨ٝٞشطی٠ ث٦ ٦ّ ا١س قس٥ ٝقطىی نبحج٢ؾطاٟ س٤ؾظ ٝشقسزی سسضیؽ ا٧٤ٖٙبی دصیطز، ٝی ن٤ضر

 . ّطز ذ٤ا٧یٜ
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 (general teaching model) تذریط ػوـــَهی الگـــَی

 

 ثؿظ "ضاثی٢ؿ٤ٟ" ٣ "ضاخطظ" س٤ؾظ 1971 زض ٦ّ قس ٝغطح 1961 ؾبٗ زض "ٕٚیعض ضاثطر" س٤ؾظ ا٤ٖٙ، ای٠

 :ق٤ز ٝی سَؿیٜ ٝطح٦ٚ د٢ح ث٦ سسضیؽ ىطآی٢س ا٤ٖٙ، ای٠ زض. قس زاز٥

 

 :ضىشبضی ٧سى٨بی ٣ سسضیؽ ٧سى٨بی سقیی٠# 1

 .٢ّس ٝكرم ٣ سقطیو ٕیطی ا١ساظ٥ ٍبث٘ ٣ فی٢ی ن٤ضسی ث٦ ضا ذ٤ز سسضیؽ ٧سى٨بی ثبیس ٝقٜٚ

 

  

 :سكریهــی اضظقیبثـــی ٣ ٣ض٣زی ضىشبض سقیی٠# 2

 ٣ضـ فَٚی، س٤ا١بیی٨بی ىطإیطاٟ، ٕصقش٦ یبزٕیطی٨بی ّٚی٦ ٢٢ّس٥ ٢ٝقْؽ ای٢دب زض ٣ض٣زی ضىشبض انغالح

 .اؾز آ١بٟ ضقس ٝیعاٟ ٣ یبزٕیطی زض ٝؤثط اٍشهبزی ٣ اخشٞبفی ف٤اٝ٘ ثطذی ٣ ا١ٖیعقی

 

 

 :سسضیؽ ٣ؾبی٘ ٣ ٧ب قی٥٤ سقیی٠# 3

 آظٝبیكی، ؾر٢طا١ی، ض٣ـ ٝب٢١س ض٣ق٨ب اظ یْی آ٤ٝظقی ٤ٍٝقیز ٣ قطایظ اظ إٓب٧ی ثب ٝقٜٚ ٝطح٦ٚ ای٠ زض

 ىطإیطاٟ ٣یػٕی٨بی ٣ قطایظ ٣ ٝيب٧یٜ ث٦ س٤خ٦ ثب ١یع ضا سسضیؿی ٣ؾبی٘ ٣ ٢ّس ا١شربة ضا...  ٣ ا١يطازی آ٤ٝظـ

 .ثطٕعی٢س ضا
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 :آ٤ٝظقـــی ٤ٍٝقیز ٣ قطایظ ؾبظٝب١س٧ــــی# 4

 ا٧ساه سحٌَ ٣ سسضیؽ اٝط زض ٤ٝخ٤ز، اْٝب١بر اظ اؾشيبز٥ حساّثط ذالٍیز، ٣ اثشْبض ثب ٦ّ ثبقس ٍبزض ثبیس ٝقٜٚ

 .ثجطز ضا آ٤ٝظقی

 

  

 :فْٞٚطز ؾ٢دف ٣ اضظقیبثـــی# 5

 ٝشقسز، ٤ٍٝقیش٨بی زض ضا قبٕطزاٟ فْٞٚطز س٤ا١س ٝی ٝق٤ٞٙی ٧بی اضظقیبثی ثط فال٥٣ ٝطح٦ٚ ای٠ زض ٝقٜٚ

 س٤خ٦ ثب ٤ٝىَیز فسٛ ن٤ضر زض ٣ ٢ّس اضظیبثی ضا...  ٣ آ٤ٝظقی ىقبٙیش٨بی زض قطّز دط٣غ٥، زازٟ ا١دبٛ ٝب٢١س

 . ٢ّس اٍساٛ ا٤ٖٙ ٍجٚی ٝطاح٘ انالح ٣ سطٝیٜ ث٦ اضظقیبثی ١شبیح ث٦

 

 

  

 

 تذریط رٍؼْـــبی تؼــــریف

 

 سقیی٠ اظ ٍج٘ ٣ ٝحش٤ی ا١شربة اظ ثقس ٝقٜٚ. اؾز سسضیؽ ض٣ـ ا١شربة آ٤ٝظقی، عطاحی ٨ٜٝ ٝطاح٘ اظ

 ثطای ٦ّ ٢ٝؾٞی سساثیط ٝد٤ٞف٦ ث٦. ٢ّس ا١شربة ضا ذ٤ز سسضیؽ ٢ٝبؾت ض٣ـ ٣ ٝكی ذظ ثبیس ٣ؾی٦ٚ،

 .٤ٕی٢س "سسضیؽ ض٣ـ" ق٤ز ٝی اسربش اْٝب١بر ٣ قطایظ ث٦ س٤خ٦ ثب ٧سه، ث٦ ضؾیسٟ
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 سسضیؽ ض٣ق٨ـــبی ا١ـــ٤اؿ

 (آزهبیؽگبّی) آزهبیؽــی رٍغ( /  ػلوــی ًوبیػ)  ًوبیؽــی رٍغ

 

 ثق٤٢اٟ. ٕیط١س ٝی ىطا زیسٟ عطیٌ اظ ضا ذبنی ٨ٝبضس٨بی اىطاز. اؾز اؾش٤اض زیسٟ ٣ ٝكب٧س٥ ثط ض٣ـ ای٠

 ای٠ عطیٌ اظ ٦ّ ز٧س یبز آ٤ٝظاٟ زا١ف ث٦ ضا ٣ؾی٦ٚ یِ ثب ّطزٟ ّبض زاضز سهٞیٜ زضؼ ّالؼ زض ٝقٜٚ ٝثبٗ

 ٣ اؾز آ٤ٝظـ زض ٣اٍقی ٣ حَیَی اقیبی ّبضٕیطی ث٦ ض٣ـ، ای٠ حؿ٠ ٨ٝٞشطی٠. ٢ّس فٞ٘ س٤ا١س ٝی ض٣ـ

 .زاضز ّبضثطز زاض١س ى٢ی ٣ فٞٚی خ٢ج٦ ٦ّ زضؾ٨بیی ثطای ثیكشط

 

  ١ٞبیكـــی ض٣ـ اخــطای ٝـــطاح٘

 :آٝــبزٕـــی ٝـــــطح٦ٚ -1

 اثعاض آٟ ث٤زٟ ؾبٜٙ اظ ٣ ١ٞبیس ىطا٧ٜ ٍج٘ اظ ضا الظٛ اْٝب١بر ٣ ٢ّس ٝكرم زٍیَبً ضا سسضیؽ اظ ٧سه ثبیس ٝقٜٚ

 . ٢ّس حبن٘ اعٞی٢بٟ

 

  

 :س٤ضیح ٝـــطح٦ٚ -2

 ا١دبٛ فٚز ٣ ١ح٥٤ ٢ّس، ثیبٟ ٣ض٤ح ث٦ قبٕطزاٟ ثطای ضا قس٥ سقیی٠ ا٧ساه ثبیس سسضیؽ، ا١دبٛ اظ ٍج٘ ٝقٜٚ

 ٢ّس ٝغطح ضا ز٢٧س دبؾد سسضیؽ، دبیبٟ زض قبٕطزاٟ زاضز ا١شؾبض ٦ّ ضا ؾ٤االسی ٣ ز٧س س٤ضیح ضا فٞ٘ زازٟ

 .  ق٤ز قبٕطزاٟ س٤خ٦ خٚت ثبفث ٦ّ

  

 :١ٞبیكــــی ٝــــطح٦ٚ -3

 ث٦ ضا زیعٗ ٤ٝس٤ض یِ ّبض ىطآی٢س ٝثبٗ ثق٤٢اٟ ٣ ثٖصاضز ١ٞبیف ث٦ ضا آٟ ٝطاح٘ ٣ ّبض نحیح ض٣ـ ثبیس ٝقٜٚ

 . ز٧س س٤ضیح آ٤ٝظاٟ زا١ف
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 :ؾ٢دف ٣ آظٝـــبیف ٝــــطح٦ٚ -4

 آ٤ٝظاٟ زا١ف ٦ّ ق٤ز ٝش٤خ٦ سب ٢ّس زضیبىز ثبظذ٤ضز آ٤ٝظاٟ زا١ف اظ ثبیس ٝقٜٚ ثبال، ٝطاح٘ احطای اظ ثقس

 ضا ١َبیم ٝقٜٚ ٝكْ٘، ثط٣ظ ن٤ضر زض ٣# ٦١؟ یب ا١س ّطز٥ ّؿت ضا الظٛ ٨ٝبضر$  ٦١ یب ا١س ى٨ٞیس٥ ضا ٤ٝض٤ؿ

 . یبثس زؾز ٤ٝض٤ؿ ای٠ ث٦ س٤ا١س ٝی قيب٧ی یب ّشجی دطؾك٨بی ثب ٦ّ ١ٞبیس ثطعطه

 

  

 

 ١ٞبیكــــــی ض٣ـ ٝحس٣زیش٨بی ٣ ٝحبؾــ٠

 ٦ّ ى٢ی ٝساضؼ زض ض٣ـ، ای٠. ثطز ١بٛ ٣اٍقی ٣ حَیَی اقیبی ّبضٕیطی ث٦ اظ س٤اٟ ٝی ض٣ـ ای٠ ٝحبؾ٠ اظ

 ای٠ ث٦ س٤خ٦ ثب اٝب. اؾز ٢ٝبؾجی ض٣ـ اؾز، ٝحس٣ز ثؿیبض ّبض ٣ؾبی٘ ٣ زاض١س، ّبض ٣ ؾط آالر ٝبقی٠ ثب امٚت

 ٢٢ّس، ّؿت ضا الظٛ ٨ٝبضر سْطاض، ٣ سٞطی٠ ٣ فٞ٘ ضا٥ اظ ٣ ٝؿشَیٜ سدبضة ضا٥ اظ س٤ا٢١س ١ٞی قبٕطزاٟ ٦ّ

 . ث٤ز ١ر٤ا٧س ثطذ٤ضزاض ٝغ٤ٚثی چ٢ساٟ ّیيیز اظ یبزٕیطی

 

 (آزهبیؽگبّی) آزهبیؽـــی رٍغ

 سب ق٤ز ٝی ىطا٧ٜ قطایغی ٣ ٤ٍٝقیز ض٣ـ، ای٠ زض. اؾز اؾش٤اض اّشكبىی یبزٕیطی ان٤ٗ ثط ض٣ـ ای٠ اؾبؼ

 اؾز ىقبٙیشی ض٣ـ، ای٠. ٢٢ّس ّكو ضا ٝؿأ٦ٙ خ٤اة ٣ ثذطزاظ١س دػ٧٣ف ث٦ آظٝبیف عطیٌ اظ ذ٤ز قبٕطزاٟ

 سدطث٦ ذبل ٝي٤٨ٝی زضثبض٥ ذبل ٤ٝاز ٣ سد٨یعار ٣ ٣ؾبی٘ ّبضثطزٟ ث٦ ثب فٞالً قبٕطزاٟ آٟ، خطیبٟ زض ٦ّ

 ف٤ٚٛ ؾبیط ٣ ض٣ا١ك٢بؾی زض ٣ٙی اؾز ٢ٝبؾجی ثؿیبض ض٣ـ سدطثی ف٤ٚٛ ٤ٝض٤فبر ثطای. ٢٢ّس ٝی ّؿت

 حؽ اضضبی ثطای. ز٧س اىعایف ضا یبزٕیطی ّیيیز س٤ا١س ٝی ض٣ـ ای٠. ق٤ز ٝی اؾشيبز٥ آٟ اظ ١یع ا١ؿب١ی

 ث٦ افشٞبز ٣ اؾز ٝيیس ثؿیبض ىطإیطاٟ ا١شَبزی سيْط دط٣ضـ ٣ اذشطاؿ ٣ اّشكبه ١یط٣ی س٤َیز ٣ ٢ّدْب٣ی

 ١ؾبضر ٣ قبٕطزاٟ ٧سایز ض٣ـ، ای٠ زض ٝقٜٚ ١َف. ٢ّس ٝی ایدبز آ٤ٝظاٟ زا١ف زض ضا ذبعط ضضبیز ٣ ١يؽ

 ٝقٜٚ س٤ؾظ آظٝبیف آٟ اثشسا زض ثبیس اؾز ذغط١بُ آظٝبیك٨ب اظ ثقضی ا١دبٛ ای٦ْ٢ ث٦ س٤خ٦ ثب. آ٨١بؾز ّبض ثط

 شی٘ ٤ٝاضز ضفبیز حبٗ، ای٠ ثب ثذطزاظ١س آظٝبیف ث٦ ٝقٜٚ حض٤ض زض آ٤ٝظاٟ زا١ف ؾذؽ ٣ ٕیطز ن٤ضر زٍز ثب

 :ثبقس ٝيیس س٤ا١س ٝی
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 .ق٤ز ؾبظٝب١س٧ی ٣ ىطا٧ٜ سسضیؽ اظ ٍج٘ آظٝبیف اثعاض ٣ ٣ؾبی٘ -1

 .ق٤ز ا١دبٛ سٞطی٢ی ن٤ضر ث٦ آظٝبیف ٝغ٤ٚة، ١شید٦ ٕطىش٠ ٣ اعٞی٢بٟ ثطای آظٝبیف، اظ ٍج٘ -2

 .ق٤ز زاز٥ ٍطاض آظٝبیف خقج٦ ض٣ی ٤ٝضز١یبظ ٣ؾبی٘ آظٝبیف، ٢٧ٖبٛ -3

 .ق٤ز ٕصاقش٦ آظٝبیف خقج٦ زاذ٘ زض اضبىی، ٣ؾبی٘ قبٕطزاٟ، س٤خ٦ ا١حطاه اظ خ٤ٕٚیطی ثطای -4

 .ق٤ز خٚت آظٝبیف خطیبٟ ث٦ قبٕطزاٟ س٤خ٦ دطؾف، ٣ؾی٦ٚ ث٦ آظٝبیف اظ ٍج٘ -5

 .ثجی٢٢س آ١طا ثش٤ا٢١س ثطاحشی قبٕطزاٟ ٦ٞ٧ ٦ّ ق٤ز ا١دبٛ ای ٦١٤ٕ ث٦ آظٝبیف -6

 . ق٤ز اؾشيبز٥ ١یع ؾر٢طا١ی ض٣ـ ٝثالً ض٣ق٨ب، ؾبیط اظ آظٝبیف، ض٠ زض -7

 

  

 

 آظٝبیكــــی ض٣ـ ٝحس٣زیشـــ٨بی ٣ ٝحبؾـــ٠

 

 ٝحـــبؾ٠# اٙو

 

 .ث٤ز ذ٤ا٧س ٤ٝثطسط ٣ سط ثجبر ثب یبزٕیطی اؾز، قس٥ حبن٘ ٝؿشَیٜ سدبضة عطیٌ اظ یبزٕیطی چ٤ٟ -1

 .ٕیط١س ٝی یبز ١یع ضا ّطزٟ آظٝبیف ض٣ـ آ٤ٝظقی، ٧سى٨بی ث٦ یبىش٠ زؾز ثط فال٥٣ قبٕطزاٟ -2

 .٢ّس ٝی س٤َیز ضا سحَیٌ ٣ ٝغبٙق٦ ا١ٖیع٥ قبٕطزاٟ زض -3

 .ز٧س ٝی ١يؽ ث٦ افشٞبز آ٨١ب ث٦ ٣ ٢ّس ٝی اضضب ضا قبٕطزاٟ ٢ّدْب٣ی حؽ -4
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 .٢ّس ٝی س٤َیز قبٕطزاٟ زض ضا فٚٞی سيْط ٣ اذشطاؿ، اّشكبه، ١یط٣ی -5

 ذؿش٦ ّٞشط ضا آ١بٟ ١شید٦ زض ٣ ٢ّس، ٝی قیطی٠ ٣ خبٙت ىطإیطاٟ ثطای ضا آظٝبیكی ىقبٙیش٨بی ض٣ـ، ای٠ -6

 . ٢ّس ٝی ح٤ن٦ٚ ثی ٣

  

 

 ٝحس٣زیش٨ــــب# ة

 

 ٕطاٟ اٍشهبزی ١ؾط اظ سسضیؽ ض٣ق٨بی ؾبیط ثب َٝبیؿ٦ زض ٙصا زاضز، ىطا٣اٟ اْٝب١بر ٣ ٣ؾبی٘ ث٦ احشیبج -1

 .ق٤ز ٝی سٞبٛ

 .زاضز ١یبظ ثبق٢س، زاقش٦ آق٢بیی آظٝبیكی ض٣ـ ثب ذ٤ز ٦ّ ٝدطة ٣ إٓب٥ ٝقٚٞبٟ ث٦ -2

 زا٦٢ٝ ٣ ز٧س، ٍطاض قبٕطزاٟ اذشیبض زض ّٞشطی ٝق٤ٚٝبر ٣ اعالفبر اؾز ٠ْٞٝ ض٣ق٨ب ؾبیط ث٦ ١ؿجز -3

 .٢ْ١س س٤َیز ضا آ١بٟ ٝيب٧یٜ ٣ ٙنبر

 سثجیز قبٕطزاٟ ضىشبض زض مٚظ ض٣ـ ای٠ ٣ ق٤ز، اخطا مٚظ ن٤ضر ث٦ اؾز ٠ْٞٝ ٢ّشطٗ، فسٛ ن٤ضر زض -4

 . ٕطزز

 

  

 

 :٢ّس ضفبیز ضا ظیط ١ْبر ثبیس ض٣ـ ای٠ ّطزٟ ث٨شط ٧طچ٦ ثطای ٝقٜٚ آظٝبیكٖب٧ی ض٣ـ زض

 

 قبٕطزاٟ سقساز ٣ اْٝب١بر اؾبؼ ثط قبٕطزاٟ ث٢سی ٕط٥٣ -

 ىقبٙیز ٝطاح٘ ٣ ٕط٥٣ ٧ط قبٕطزاٟ افضبی ٣ؽبیو سقیی٠ -
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 قبٕطزاٟ ثطای آظٝبیف نحیح ض٣ـ ا١دبٛ -

 ٕط٥٣ ٧ط ١یبظ ثطحؿت آظٝبیكٖب٥ زض ٤ٝخ٤ز ٣ؾبی٘ ث٢سی سَؿیٜ -

 ای٢ٞی ١ْبر ضفبیز -

  ٕطىش٦ ن٤ضر آظٝبیك٨بی ٤ٝضز زض قبٕطزاٟ اظ ٕعاضـ اضائ٦ -

 

  

 

 گـــــرٍّـــــــی بحث رٍغ

 قطّز ٝكشطُ ٤ٝضزفال٦ٍ ٦ّ ذبل ٤ٝض٤فی زضثبض٥ ٢ٝؾٜ ٣ ؾ٢دیس٥ اؾز ٕيش٤ٖیی ٕط٧٣ی، ثحث ض٣ـ

. ثبق٢س زاقش٦ ١يط 24 سب 6 ثی٠ خٞقیشی ٦ّ اخطاؾز ٍبث٘ ّالؾ٨بیی ثطای ض٣ـ ای٠. اؾز ثحث زض ٢٢ّسٕبٟ

 زیٖطاٟ ثب ضا ذ٤ز سدطثیبر ٣ فَبیس ١ؾط٧ب، سب ز٧س ٝی ىطنز قبٕطزاٟ ث٦ ٦ّ اؾز ض٣قی ٕط٧٣ی، ثحث ض٣ـ

 .٢٢ّس ثیبٟ ٧ؿش٢س زالی٘ ثب ضا ذ٤ز ٧بی ا١سیك٦ ٣ ثٖصاض١س ٝیبٟ زض

 

  

 ّطز؟ سسضیؽ ٕــــط٧٣ی ثحث ض٣ـ ثب س٤اٟ ٝی ضا ٧بیی ٤ٝض٤ؿ ٣ زض٣ؼ چ٦

 

 .زاز اضائ٦ ٝشيب٣ر ٣ ٝرشٚو ١ؾطار آٟ زضثبض٥ ثش٤اٟ ٦ّ ٤ٝض٤ف٨بیی -1

 .٢٢ّس ّؿت ثش٤ا٢١س یب ثبق٢س زاقش٦ ضا الظٛ اعالفبر ٤ٝض٤ؿ، زضثبض٥ ىطإیطاٟ -2

 .ثبقس ثحث زض ٢٢ّسٕبٟ قطّز ٝكشطُ ٤ٝضزفال٦ٍ ٤ٝض٤ؿ -3
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 ح٨ٚب ضا٥ ٣ ان٤ٗ ١شبیح، یبىش٠ ث٦ ٤ٝٙو ذ٤ز ٝقٜٚ، یب ّشبة اظ اؾشيبز٥ اظ ثیف قبٕطزاٟ ض٣ـ، ای٠ زض$

 ف٤ٚٛ ضیبضیبر، چ٤ٟ ٤ٝض٤فبسی.# ثبق٢س ٢ٝس فال٦ٍ ٤ٝض٤ؿ ث٦ قبٕطزاٟ ٦ّ اؾز ن٤ضسی زض ای٠ ٣ ٧ؿش٢س

 سبضید، اخشٞبفی، ف٤ٚٛ چ٤ٟ ف٤ٚٝی ف٤و زض ٣ ١ساض١س ّبضآیی ٕط٧٣ی ثحث ثطای...  ٣ ٢٨ٝسؾی عجیقی،

 زضثبض٥. زاض١س سسضیؽ ٍبثٚیز ض٣ـ ای٠ ثب ق٢بؾی خبٝق٦ ٣ ق٢بؾی ض٣اٟ ٣ ؾیبؾی ف٤ٚٛ ىٚؿي٦، اٍشهبز،

 فال٦ٍ ایدبز آ٤ٝظاٟ زا١ف زض ٤١فی ث٦ ثبیس ٝقٜٚ ٧ؿش٢س ٢ٝس فال٦ٍ آٟ ث٦ ّٞشط آ٤ٝظاٟ زا١ف ٦ّ ٤ٝض٤فبسی

 ضا ٝيیس اْٝبٟ حس سب ثبیس ٝقٜٚ...  ٣ ىیٜٚ یِ درف ؾ٤اٗ، عطح ثب ٝثالً آ٣ضز ث٤خ٤ز حؿبؾیز آ٨١ب زض ٣ ٢ّس

 ٝرشٚو زیسٕب٨٧بی ٕط٧٣ی، ثحث زض سب ٢ّس اضائ٦ ٢ٝجـ یِ آ٨١ب اظ یِ ٧ط ث٦ ٣ ٢ّس ٝقطىی ىطإیطاٟ ث٦ ١یع

 ض٣ـ ٝغ٤ٚة اخطای زیٖط، فجبضر ث٦. ٕطزز ثطٝی ٝقٜٚ ٝي٢ی ٣ فٚٞی س٤ا١بیی ث٦ ٤ٝض٤ؿ ای٠ ٣ ق٤ز ٝغطح

 ض٣ـ ای٠ اظ ٦ّ ٝقٚٞی. زاضز ا٣ ذ١٤ٖطٝی زضخ٦ ٣ ٝقٜٚ قرهیز ث٦ ثؿشٖی ظیبزی ا١ساظ٥ سب ٕط٧٣ی ثحث

 ثیطا٦٧ ث٦ ٤ٝض٤ؿ ٦ّ ٢ّس ٧سایز ضا ثحث ع٤ضی ٣. ثبق٢س زاقش٦ ٕیطی سهٞیٜ ٍسضر ثبیس ٢ّس ٝی اؾشيبز٥

 . ١ك٤ز ّكیس٥

 

 ّطز؟ اؾشيبز٥ ٕط٧٣ی ثحث ض٣ـ اظ س٤اٟ ٝی ٧سىی چ٦ ثطای ٣ ٤ٍٝقیشی چ٦ زض

 ذبل ظٝی٦٢ زض ٝكشطُ إٓب٧ی ٣ فال٦ٍ ایدبز -1

 .#ثذطزاظز سحٚی٘ ٣ سدطث٦ ث٦ ق٤ا٧س ٣ اؾشسالٗ ثطاؾبؼ ثش٤ا١س قبٕطز یق٢ی$ ا١شَبزی سيْط دط٣ضـ ٣ ایدبز -2

 .#سطؾ٢س ٝی ٢٢ّس، اؽ٨بض١ؾط ّالؼ زض ٦ّ ای٠ اظ آ٤ٝظاٟ زا١ف ثیكشط$ خٞـ زض اؽ٨بض١ؾط س٤ا١بیی ایدبز -3

 .#١جبقس ٕطىش٠ ایطاز ٣ فیجد٤یی ٝق٢بی ث٦ ا١شَبزٕطی ٦ّ قطعی ث٦$  دصیطی ا١شَبز س٤ا١بیی س٤َیز -4

 ٝی ا١شربة ٕط٥٣ ٝسیط ثق٤٢اٟ ١يط یِ ض٣ـ ای٠ زض$ ٕط٥٣ زض ض٧جطی ٣ ٝسیطیز س٤ا١بیی س٤َیز ٣ ایدبز -5

 .#اؾز ثحث ٧سایز ٣ ظٝب١ج٢سی اـ ٣ؽیي٦ ٦ّ ق٤ز

 .#١كی٢٢س ١ٞی ؾبّز ٧ؿش٢س، ىقبٗ آ٤ٝظاٟ زا١ف اّثط ض٣ـ ای٠ زض. $اؾشسالٗ ٣ ثیبٟ ٍسضر س٤َیز -6

 ٕیطی سهٞیٜ ٣ سحٚی٘ ٣ سدعی٦ ٍسضر س٤َیز -7

 ٝؿبی٘ ح٘ ٣ اعالفبر ّؿت ض٣ـ ثب آق٢بیی -8

  اخشٞبفی ٝغ٤ٚة ضاثغ٦ ایدبز -9
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 ٕـــط٧٣ی ثحث ض٣ـ اخــــــطای ٝــــطاح٘

 

 ضیعی ثط١ب٦ٝ ٣ آٝبزٕــی: ا٣ٗ ٝــطح٦ٚ

 : ٝــــ٤ض٤ؿ ا١شربة -1

 ض٣ق٠ ٣ نطیح خٞالر ٣ ّٚٞبر ٍبٙت زض ثبیس ٧سه، ثب آ٨١ب اضسجبط ٣ ٕط٧٣ی ثحث ض٣ـ ف٢ب٣ی٠ ٣ ٤ٝض٤فبر

 .ق٤ز ثیبٟ

 

 

 :ٝكشطُ ٧بی ظٝی٦٢ ّطزٟ ىطا٧ٜ -2

 .ق٤ز یْؿبٟ ٤ٝض٤ؿ زضثبض٥ قبٕطزاٟ اعالفبر ؾغح اؾز الظٛ ٕط٧٣ی، ثحث قط٣ؿ اظ ٍج٘

 

 :اضسجبعی ٧بی قج٦ْ آضایف ١ح٥٤ سقیی٠ -3

 .اؾز ٤ٝثط اضسجبط ٤١ؿ زض ىـــطإیطاٟ، ١كؿش٠ ٣ ٕطىش٠ ٍطاض سطسیت

 

 . اضظیبة یب ١بؽــط ٨ٝٞبٟ، قرم قبٕطزاٟ، ٕط٥٣، ض٧جـــط
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 ٕـــــــــط٧٣ی ثحث اخــــطای ض٣ـ: ز٣ٛ ٝـــــطح٦ٚ

 ٕــط٧٣ی ثحث ض٣ـ زض ٝقٜٚ ٣ؽبیو -1

 اْٝب١بر ّطزٟ ىطا٧ٜ: اٙو

 ضا ٕط٧٣ی ثحث ض٤اثظ ٣ ٧سه َٝس٦ٝ ف٤٢اٟ سحز ثحث، قط٣ؿ زض اؾز ٤ٝؽو ٝقٜٚ: ثحث زض قطّز: ة

 .ز٧س ّب٧ف ق١٤٢س٥ یِ حس سب ثحث خطیبٟ زض ضا ذ٤ز ١َف ثبیس ٣ ز٧س قطح

  ثحث ٧سایز ٣ ٢ّشطٗ: ج

 

  

 ٕـــــط٧٣ی ثحث خطیبٟ زض قبٕـــطزاٟ ٣ؽبیو -2

 ٣ؾظ ٢٢ّس ٝغبٙق٦ ٍج٘، اظ ٤ٝض٤ؿ زضثبض٥ ثبیس قبٕطزاٟ. ثیب٤ٝظز آ١بٟ ث٦ ثسٍز ضا قبٕطزاٟ ١َف ثبیس ٝقٜٚ

 ثبق٢س ١ساقش٦ ا١شؾبض ٢٢ّس، ٤ٕـ زیٖطاٟ نحجش٨بی ث٦ ّبٝالً ٢٢ْ١س، نحجز یْسیٖط ثب. ١ذط١س زیٖطاٟ حطه

 . ق٤ز دصیطىش٦ حشٞبً آ٨١ب ١ؾط ٦ّ

 

  

 

 ٕــــط٧٣ی ثحث ض٣ـ ٝحس٣زیش٨بی ٣ ٝحبؾـــ٠

 

 ٝحـــبؾ٠# اٙو

 #آ٤ٝظاٟ زا١ف$ یْسیٖط سدطثیبر ٣ فَبیس زض قسٟ ؾ٨یٜ    

 ز٣ؾشی احؿبؼ ٣ ٧ْٞبضی حؽ س٤َیز    

 ذ٤ز اظ اىطاز اضظیبثی    
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 ١َبزی ض٣حی٦ دط٣ضـ ٣ ١يؽ ث٦ افشٞبز س٤َیز    

 ىطإیطاٟ ض٧جطی ٣ ٝسیطیز ٍسضر س٤َیز    

   اىْبض ث٦ ثركی ١ؾٜ ٣ ا١سیك٦ ٣ اؾشسالٗ ٥٤ٍ س٤َیز    

 

  

 

 ٝحس٣زیش٨ــــب# ة

 .١یؿز اخطا ٍبث٘ دطخٞقیز ّالؾ٨بی ثطای ض٣ـ ای٠    

 .١یؿز ٢ٝبؾت چ٢ساٟ اثشسایی ز٣ض٥ قبٕطزاٟ ثطای    

 .زاضز احشیبج ٨ٝبضر ث٦ ٣ اؾز ٝكْ٘ ثؿیبض آٟ اخطای ض٣ـ    

 

  

 

 (problem-solving model) هعألِ حل الگـــــَی

 

 ٝی ذ٤ز ٝحیظ ض٣یساز٧بی زضثبض٥ ذ٤ز، دیكی٠ ٧بی زا١ؿش٦ ٣ سدبضة اظ ٕیطی ث٨ط٥ ثب قبٕطزاٟ ا٤ٖٙ، ای٠ زض

 .٢٢ّس ح٘ ٍج٤ٙی ٍبث٘ ١ح٤ ث٦ ا١س قس٥ ٤ٝاخ٦ آٟ ثب ٦ّ ضا ٝكْٚی سب ا١سیك٢س
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 :ٝؿـــــأ٦ٙ ح٘ اٖٙـــــــ٤ی ٣یــــػٕی٨ــــبی

 

 :ٝؿأ٦ٙ ا٤ٖٙی زض اخطا ٝــطاح٘ ـ1

 :ٝكْ٘ ثبظ١ٞبیــــی یب ٝؿـــأ٦ٙ عــــــطح# اٙو

 ذه٤نیبر ث٦ ثبیس ٝؿأ٦ٙ عطح اظ ٍج٘. ّطز ایدبز قبٕطزاٟ ش٠٧ زض س٤اٟ ٝی ٝرشٚو ضا٨٧بی اظ ضا ٝؿأ٦ٙ

 اٍشهبزی ٣ اخشٞبفی قطایظ ىط٢٧ٖی، ٣یػٕی٨بی فبعيی، ٣ ش٢٧ی ضقس سحهیالر، ٝیعاٟ ؾ٠، ١ؾیط ىطإیطاٟ

 .ّطز س٤خ٦...  ٣

 

  

 :اعالفـــبر آ٣ضی خٞــــ# ة

 ٝقیبض٧بی ث٦ س٤خ٦ ثب ثبیس قس٥ آ٣ضی خٞـ اعالفبر ٣ ثبق٢س ٝقشجط فٚٞی ١ؾط اظ ثبیس اعالفبر ٕطزآ٣ضی ٢ٝبثـ

 .ق١٤س ث٢سی عج٦َ ٣فٚٞی نحیح

 

  

 :ىــــطضی٦ ؾبذش٠# ج

 ؾبذش٠ ثطای قبٕطز. اؾز ٝؿأ٦ٙ ح٘ ثطای حسؾی ٣ احشٞبٙی ح٨ٚبی ضا٥ ثی٢ی دیف ؾبظی، ىطضی٦ اظ ٢ٝؾ٤ض

 .ٕعی٢س ثطٝی ضا ضا٥ چ٢سی٠ ٝؿأ٦ٙ ح٘ ثطای ٣ ثذطزاظز سيْط ث٦ اؾز ١بٕعیط ىطضی٦

 

  

 :ىــــــطضی٦ آظٝـــــبیف# ز

 ش٠٧ زض ذبضج، ز١یبی ثب ثطذ٤ضز زض ٤ٝخ٤ز، ق٤ا٧س ٣ دیكی٠ اعالفبر ثطاؾبؼ ٦ّ اؾز حسؾی ىطضی٦،

 .ٕیطز ٝی قْ٘ قبٕطز
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 :ّبضثـــــطز ٣ سقٞیــــٜ ٕیـــــطی، ١شید٦# ٥

 . قس ١ر٤ا٧س ح٘ ٝؿأ٦ٙ ٕیطی ١شید٦ ثس٣ٟ. ق٤ز ٢ٝش٨ی ١شید٦ ث٦ ثبیس ٝؿأ٦ٙ، ح٘ ىطآی٢س

 

  

 :ٝؿأ٦ٙ ح٘ ا٤ٖٙی زض قبٕطزاٟ ث٦ ١ؿجز ٝقٜٚ ٣ا٢ّف ٣ ٢ّف چ١٤ٖٖی -2

 ای٠ زض. آ٤ٝظز ٝی قبٕطزاٟ ث٦ ضا اعالفبر ّؿت ض٣ـ. ٢ّس ٝی ثبظی سسضیؽ ىطآی٢س زض ضا ضا٢٧ٞب ١َف ٝقٜٚ

 زض. ١یؿز قس٥ سقیی٠ دیف اظ آ٤ٝظقی ٝحش٤ی ٣ اؾز س٤خ٦ ٤ٝضز ٤ٞ٧اض٥ س٤ا١بیی ٣ ضمجز ٣ فال٦ٍ ا٤ٖٙ

 . اضسجبع٢س زض ٝقٜٚ ثب زائٞبً قبٕطزاٟ. ق٤ز ٝی اؾشيبز٥ زض١٣ی ٧بی ا١ٖیع٥ اظ آ٤ٝظـ

 

  

 

 :ٝؿأ٦ٙ ح٘ اٖٙـــــ٤ی زض ٕـــــط٧٣ی ٝیبٟ ض٣اثظ -3

 ث٦ ٕب٧ی ٣ ىطزی ن٤ضر ث٦ ٕب٧ی: اؾز خب١ج٦ ز٣ اضسجبط. اضسجبع٢س زض ٝقٜٚ ثب قبٕطزاٟ ٦ٞ٧ ا٤ٖٙ، ای٠ زض

 ٝشَبث٘ ٝحجز ٣ احشطاٛ ثطاؾبؼ ّالؼ افضبی اضسجبط. ضا٢٧ٞبؾز ٣ ٝكب٣ض ١َف ٝقٜٚ، ١َف خٞقی ن٤ضر

 . اؾز

 

  

 :ٝؿأ٦ٙ ح٘ اٖٙـــــ٤ی زض ٤ٍٝقیز ٣ ٢ٝبثـ -4

. ثبق٢س اعالفبر زضیبىز ٢ٝجـ س٤ا٢١س ٝی...  ٣ ٤ٝظ٥ ىیٜٚ، ّشبثرب٦١، زضؾی، ّشبة ٝقٜٚ، چ٤ٟ ف٤اٝٚی

 . ١یؿز زضؼ ّالؼ ث٦ ٢ٝحهط آ٤ٝظقی ىقبٙیش٨بی
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 :ٝؿــــأ٦ٙ ح٘ اٖٙــــ٤ی ٝحس٣زیشــــ٨بی ٣ ٝحبؾـــ٠

 ضا ذ٤ز قْؿز، یب ٤ٝىَیز ٢٧ٖبٛ ٢ّس، ٝی ثیكشطی ٝؿئ٤ٙیز احؿبؼ اؾز، ىقبٗ قبٕطز ا٤ٖٙ، ای٠ زض

 ٣ ز٧س ٝی دط٣ضـ ضا ا١شَبزٕطی ٣ دػ٧٣ف ض٣ح. اؾز انٚی ٧سه قبٕطز ضقس ضا، ٝقٜٚ ٦١ زا١س ٝی ٝؿئ٤ٗ

 .ث٤ز ذ٤ا٧س ٤١آ٣ض ٣ ذالً ىطزی قبٕطز

 

 :ث٦ س٤اٟ ٝی ٝحس٣زیش٨ب ٝــــ٤ضز زض

 ٧ط زض قبٕطزاٟ سقساز. عٚجس ٝی ضا ىطا٣ا١ی اْٝب١بر. زاضز ١یبظ دػ٧٣كٖط ٣ ثبسدطث٦ ٣ ٤ٍی ٝقٚٞبٟ ث٦ ا٤ٖٙ ای٠

 .٢ّس سدب٣ظ ١يط 24 اظ ١جبیس ّالؼ ٧ط زض قبٕطزاٟ، سقساز ثغ٤ضّٚی ٣ اؾز ٝحس٣ز ّالؼ

 

  

 

 

 (preadvance-organizer model) دٌّذُ ظبزهبى پیػ الگـــــَی

 

 ث٦ ٦ّ ضا ٝجحثی سب آیس ٝی سسضیؽ َٝس٦ٝ زض ٦ّ اؾز ّٚی ٝي٤٨ٛ یب ٝغٚت یِ "ز٢٧س٥ ؾبظٝبٟ دیف"

 خسیس ٝيب٧یٜ اضسجبط ثطای ای دبی٦ ٣ ؾبظز ٝطث٤ط زضؼ ٧ٞبٟ دیكی٠ ٝجبحث ثب ق٤ز ٝی زاز٥ اضائ٦ قبٕطزاٟ

 .ٕیطز ٝی ٍطاض ثطضؾی ٤ٝضز خعئی ث٦ ّٚی اظ ٝغبٙت ٝق٤ٞالً ا٤ٖٙ، ای٠ زض. ق٤ز دیكی٠ ثب
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 چیعت؟ ؼٌبختــــی ظبخت

 ؾبذز" آیس، ٝی ٣خ٤ز ث٦ ىطز ش٠٧ زض زضؼ ضقش٦ یِ ظٝی٦٢ زض ٦ّ ٝيب٧یٞی ٣ اعالفبر ٝد٤ٞف٦

 زا١ف ش٠٧ زض ٍج٘ اظ ٦ّ ىیعیِ زضؼ ٝيب٧یٜ ٝثالًٌ. ز٧س ٝی سكْی٘ زا١ف ٝد٤ٞف٦ آٟ اظ ضا ا٣ "ق٢بذشی

 . ز٧س ٝی سكْی٘ ىیعیِ فٜٚ زض ضا ا٣ ق٢بذشی ؾبذز ٧ٜ ض٣ی ثط اؾز، آٝس٥ ٣خ٤ز ث٦ آ٤ٝظ

 

  

 

 چیعت؟ هؼٌـــــــــبدار یبدگیـــــری

 آٟ ثطاؾبؼ ٣ ثبقس زاقش٦ ىطز ٕصقش٦ ٝيب٧یٜ زض ضیك٦ خسیس، ٝيب٧یٜ ٦ّ ق٤ز ٝی ٕيش٦ یبزٕیطی ٤١ؿ آٟ ث٦

 .ق٤ز ث٢ب

 

  

 

 

 :ز٢٧س٥ ؾبظٝبٟ دیف اٖٙـــ٤ی ٣یػٕی٨ـــــبی

 :ز٢٧س٥ ؾبظٝبٟ دیف اٖٙـــ٤ی اخـــطای ٝــــطاح٘ -1

 اضائ٦ ث٦ ٝقٜٚ ؾذؽ ثبقس سط ّٚی خسیس زضؼ ٝغبٙت اظ ثبیس ٦ّ ق٤ز ٝی اضائ٦ ز٢٧س٥ ؾبظٝبٟ دیف اثشسا زض

 ٦١٤ٞ١ ٣ ٝثب٨ٙب ثبیس خسیس ٝغبٙت ثیكشط سي٨یٜ ثطای ّبض آذط زض ٣ دطزاظز ٝی خسیس زضؼ ٝيب٧یٜ ٣ ٝغبٙت

 .ز٧س ٝی اضائ٦ ٧بیی
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 :ز٢٧س٥ ؾبظٝبٟ دیف ا٤ٖٙی زض قبٕطزاٟ ث٦ ١ؿجز ٝقٜٚ ٣ا٢ّف ٣ ٢ّف چ١٤ٖٖی -2

 ٝغٚت دصیط١س٥ ٣ ٢٢ّس٥ زضیبىز قبٕطزاٟ، ٣ زاضز ضا زضؼ ٝيب٧یٜ ٢٢ّس٥ اضائ٦ ٣ ا١شَبٗ ١َف ٝقٜٚ ا٤ٖٙ ای٠ زض

 زضؾی، ٝغبٙت اضائ٦ ثطای ثبیس ٝقٜٚ ٦ّ اؾز ای٠ ١ْش٦ ٨ٝٞشطی٠ ا٤ٖٙ، ای٠ ث٦ ثركیسٟ اثط ثطای. ٧ؿش٢س زضؾی

 . اؾز قبٕطزاٟ یب قبٕطز عطه اظ ٧ٞیك٦ اضسجبط، خ٨ز. ٢ّس ا١شربة ضا ز٢٧س٥ ؾبظٝبٟ دیف ٢ٝبؾجشطی٠

 

  

 

 :ٕــــــط٧٣ی ٝیبٟ ض٣اثظ ٝــــب٧یز -3

 اؾز عطى٦ یِ اضسجبط ای٠ ٣ٙی ٢ّس ٝی دیسا اضسجبط آ٨١ب ّ٘ ثب یب آ٤ٝظاٟ زا١ف ىطز ىطز ثب ٝقٜٚ ا٤ٖٙ، ای٠ زض

 اىعایف ثطای. اؾز ٝؿٚظ ّالؼ ثط ٝقٜٚ ٣اٍـ زض ٣ ١ساض١س اضسجبط یْسیٖط ثب ٣ ا٣ ثب ٝق٤ٞالً قبٕطزاٟ یق٢ی

 زض قطّز ث٦ ضا ىطإیطاٟ ٢٢ّس٥، ضا٢٧ٞبیی دطؾك٨بی عطح ثب س٤ا١س ٝی ٝقٜٚ ا٤ٖٙ، ای٠ زض ٕط٧٣ی ٝیبٟ ض٣اثظ

 . ٢٢ّس ٢ٝس فال٦ٍ ّالؼ ثحث٨بی

 

  

 

 :ز٢٧س٥ ؾبظٝبٟ دیف اٖٙــــ٤ی زض الظٛ ٢ٝبثـ ٣ قـــطایظ -4

 ثش٤ا١س ثبیس ٝقٜٚ ا٤ٖٙ ای٠ زض. ٧ؿش٢س آ٤ٝظقی قطایظ ٣ ٢ٝبثـ ىَظ زضؼ ّالؼ ٣ ّشبة ٣ ٝقٜٚ ا٤ٖٙ، ای٠ زض

 آ٤ٝظقی ىطآی٢س زض سب ز٧س ىطنز ىطإیطاٟ ث٦ ثبقس، ذ٤ثی ؾر٢طاٟ ثبیس. ز٧س سٞیع خعئی اظ ضا ّٚی ٝغبٙت

 خ٦ٚٞ اظ ٢ٝبثـ ؾبیط ٣ اؾز اعالفبر ٝشقسز ٢ٝبثـ اظ یْی آ٤ٝظقی، ٤ٍٝقیز ٧ط زض ٝقٜٚ. خ٤ی٢س قطّز

 . ٢٢ّس ١ٖب٥ ٝرشٚو ٧بی ظا٣ی٦ اظ زضؾی ٝغبٙت ث٦ سب ز٢٧س ٝی اْٝبٟ قبٕطزاٟ ث٦ آ٤ٝظقی، اثعاض٧بی
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 :ز٢٧س٥ ؾبظٝبٟ دیف اٖٙــ٤ی ٝحس٣زیش٨بی ٣ ٝحبؾ٠

 ىَیط آ٤ٝظقی ١ؾب٨ٝبی ثطای ٢ٝبؾت ٣ اؾز ١ؾطی زض٣ؼ ثطای ٢ٝبؾجی ا٤ٖٙی ز٢٧س٥، ؾبظٝبٟ دیف ا٤ٖٙی

 خ٤ٕٚیطی ٣ٍز اساله اظ. ّطز ضا اؾشيبز٥ حساّثط س٤اٟ ٝی ٝحس٣ز آ٤ٝظقی ظٝبٟ یِ اظ ا٤ٖٙ ای٠ زض. ثبقس ٝی

 .ٕیطز ٝی خبی قبٕطزاٟ ق٢بذشی ؾبذز زض ٢ٝؾٜ ثغ٤ض ٝيب٧یٜ،. ق٤ز ٝی

 

 

 :ث٦ س٤اٟ ٝی آٟ ٝحـــس٣زیش٨بی اظ

 س٤خ٦ ّٞشط قبٕطزاٟ س٤ا١بیی٨بی ٣ فالیٌ ٣ ١یبظ٧ب ث٦ ق٤ز ٝی ٕطىش٦ ٝقٜٚ س٤ؾظ سهٞیٞبر سٞبٛ ا٤ٖٙ ای٠ زض

 اخشٞبفی ٣ فبعيی ض٣ا١ی، ٝؿبئ٘ ث٦. ١ساضز اضسجبعی چ٢ساٟ قبٕطزاٟ ٣اٍقی ظ١سٕی ثب ٝحش٤ا ق٤ز، ٝی

 .ق٤ز ٝی س٤خ٦ ّٞشط قبٕطزاٟ

 

  

 

 اًفـــرادی آهــــَزغ رٍؼْـبی

 

 اخطای زض قبٕطزاٟ عٚجی اؾشَالٗ ض٣حی٦. ض١٣س ٝی دیف س٤ا١بییكبٟ حؿت ثط قبٕطزاٟ ض٣ق٨ب، ٤١ؿ ای٠ زض

 دصیطىش٠ ٧سىی چ٢ی٠ سحٌَ ضا٥ زض ٕبٛ سطی٠ اؾبؾی ٣ ا٣ٙی٠. ق٤ز ٝی س٤َیز ثعضٓ ٣ ٤ّچِ ٧بی دط٣غ٥

 .اؾز آ٤ٝظـ ٣ عطاحی زض ٝح٤ضی قبٕطز ٝي٤٨ٛ
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 :ا١يـــطازی آ٤ٝظـ ا٧ساه

 

 :ىـــــطزی سيب٣س٨ــــبی ضفبیز -1

 ذ٤ا٧س س٤َیز آ٤ٝظـ ىقبٙیز اظ س٢يط ٣ ا١عخبض ذؿشٖی، ١ك٤ز، ٕطىش٦ ١ؾط زض ىطزی سيب٣س٨بی ّالؼ زض إط

 .قس

 

 

 :یبزٕیـــــطی ٣ فٞ٘ زض اؾشَالٗ ضقس -2

 .ثٖیط١س یبز چ٦١٤ٖ ٦ّ ٕیط١س ٝی یبز یق٢ی ٕیط١س، ٝی ٝؿشَ٘ آ٤ٝذش٠ ض٣ـ ا١يطازی آ٤ٝظـ زض آ٤ٝظاٟ زا١ف

 

 

 

 :ٝغبٙقــــ٦ ث٦ فبزر -3

 ٧بی ىقبٙیز اظ ضضبیز ثیكشط، ٝق٤ٚٝبر ّؿت. ٢٢ّس ٝی ّؿت ضا ثیكشطی ٝق٤ٚٝبر قبٕطزاٟ ض٣ـ ای٠ زض

 .٢ّس ٝی فبزر ٝغبٙق٦ ث٦ قبٕطز ىقبٙیز ازا٦ٝ اثط زض ٣ ٢ّس ٝی ىطا٧ٜ ضا آ٤ٝظـ

 

  

 :اؾز ّطز٥ دیك٨٢بز ضا SQ3R ض٣ـ ضاثی٢ؿ٤ٟ: ٝغبٙق٦ زض ٨ٝبضر ایدبز -4

 :اخٞبٙــــی ٝغبٙقـــــ٦# اٙو

 #Survey. $ٕصقش٦ اعالفبر یبزآ٣ضی، ٣ ف٢ب٣ی٠ ٝغبٙق٦ یق٢ی
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 : ؾـــــؤاٗ# ة

 زاز٥ ثبیس آ٨١ب دبؾد احشٞبالً ٦ّ ؾؤا٨ٙبیی ث٦ ّشبة ف٢ب٣ی٠ ثطٕطزا١سٟ یق٢ی ش٠٧، زض ؾؤا٨ٙبیی ایدبز

 #question.$ق٤ز

 

 #:ذـــــ٤ا١سٟ$ ٝغبٙقــــ٦# ج

 #read$ ؾؤاالر دبؾد یبىش٠ ثطای ٝش٠ زٍیٌ ٍطائز یق٢ی

 

 : ثـــطذ٤ا١سٟ اظ# ز

 #rectie.$ّشبة اظ اؾشيبز٥ ثس٣ٟ ٤ٝاالر، سط زٍیٌ ٧بی دبؾد یبىش٠ ثطای سالـ یق٢ی

 

 : ثبظ١ٖـــــطی# ٥

 #review$ ٨ٜٝ ١ْبر یبزآ٣ضزٟ ث٦ ٣ ٧ب یبززاقز ٝط٣ض یق٢ی

 

  

 

 : ٝؿشَ٘ ٣ قس٥ ٧سایز ذ٤ز ٝغبٙقـــــ٦ -5

 ضا قبٕطزاٟ ٣ ق٤ز ٝی ثبضظسط یبزٕیطی ثبقس، سط اضظـ ثب قبٕطزاٟ ثطای آ٤ٝظقی ىقبٙیش٨بی ٧بی ٧سه ٕب٥ ٧ط

 ث٦ س٤اٟ ٝی زیٖط ١ْبر اظ. ثبقس ٢ّشطٗ ذ٤ز ٦ّ ٕیطز ٝی یبز ض٣ـ ای٠ زض ؾبظز، ٝی سط ٢ٝؾٜ ّبض ا١دبٛ زض

 زض سب ز٧س ٝی ازا٦ٝ اٝشحبٟ ٣ ٝغبٙق٦ ث٦ آ١َسض قبٕطز ض٣ـ ای٠ زض. ّطز اقبض٥ سؿٚظ حس سب یبزٕیطی

 . اؾز نحیح دبؾد زضنس 94 اٙی 84 ٝق٤ٞالً ٤ٍث٘ ٍبث٘ ٝقیبض. ثطؾس ٍج٤ٙی ٍبث٘ ؾغح ث٦ یبزٕیطی
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 :سؿٚظ حس سب یبزٕیــــطی

 ثؿشٖی یبزٕیطی ظٝبٟ ثب ٣ؾیقی ع٤ض ث٦ ىطإیطاٟ سحهیٚی دیكطىز ٣ یبزٕیطی ١ؾطی٦، ای٠ ثطاؾبؼ

 سب یبزٕیطی زض. اؾز ظٝبٟ ، قبٕطزاٟ سحهیٚی اؾشقساز انٚی قبذم ّبض٣ٗ فَیس٥ ث٦# 1963، ّبض٣ٗ.$زاضز

 ای٠ زض ىطز ٧ط اؾشقساز ٣ ث٤ز ذ٤ا٧س ١یبظ ّٞشطی ٣ٍز ثبقس، فبٙی ٣ ٝغ٤ٚة سسضیؽ ض٣ـ إط سؿٚظ حس

 ٝی اثط قبٕطزاٟ ذ٤ز، ٝي٤٨ٛ ض٣ی سؿٚظ حس زض یبزٕیطی ٨ٝبضر اؾز ٝقشَس ث٤ٚٛ. زاضز ثؿعایی ١َف ض٣ـ

. اؾز ض٣حی ؾالٝز ٢ٝبثـ ٤ٍیشطی٠ اظ یْی ، ض٣ـ ای٠ ٣ ثط١س ٝی دی ذ٤ز ّيبیز ٣ اضظـ ث٦ قبٕطزاٟ. ٕصاضز

 . ٢ّس س٢ؾیٜ ىطزی ٧بی سيب٣ر ثطاؾبؼ ضا ذ٤ز آ٤ٝظـ ض٣ق٨بی ٢ّٞس ٝی ؾقی ٝقٜٚ ض٣ـ ای٠ زض

 

  

 

 :ذهـــــ٤نی سسضیؽ

 ض٣ـ، ای٠ زض. اؾز قبٕطزاٟ قرهی س٤ا١بیی٨بی ٣ فالیٌ ٧ب، ظٝی٦٢ ث٦ س٤خ٦ آ٤ٝظـ، ٤١ؿ ای٠ زض ّبض اؾبؼ

. ق٤ز َٝبیؿ٦ ذ٤زـ ثب ثبیس قبٕطز ٧ط. ثبقس ٝد٨ع ٝثجز ٢٢ّس٥ س٤َیز ف٤اٝ٘ ٝد٤ٞف٦ یِ ث٦ ثبیس ٝقٜٚ

. ١ك٤ز ٝش٢يط یب ثیعاض ٣ ذؿش٦ آ٤ٝظـ، اظ قبٕطز سب ثبقس ٝسر ٤ّسب٥ ّبىی ا١ساظ٥ ث٦ ثبیس آ٤ٝظـ، خٚؿبر

 . ق٤ز ؾبظٝب١س٧ی ىطز سحهیٚی ٣ضقیز ٣ ٠ٝ ثب ٢ٝبؾت ٣ سيطیح ثب ٧ٞطا٥ ضاحز، ثبیس آ٤ٝظقی ٝحیظ

 

  

 

 :programmed instruction ای بــــرًبهِ آهـــَزغ

 ای٠ زض. ؾبظز ٧ٞب٢٧ٔ قبٕطزاٟ، ١یبظ٧بی ثب ضا یبزٕیطی ٢ّس ٝی ٤ّقف ٦ّ اؾز ا١يطازی آ٤ٝظـ ١ؾبٛ یِ

 ٧ب ٕبٛ ای٠. ق٤ز ٝی ١بٝیس٥ ٕبٛ یب چ٨بضچ٤ة ٦ّ ق٤ز ٝی سَؿیٜ ٤ّچِ ٣احس٧بیی ث٦ آ٤ٝظقی ٤ٝاز ض٣ـ،

 ١ؾط اظ. ؾبظز ٝی ١عزیِ ٨١بیی ٧سه ث٦ ضا آ٤ٝظ زا١ف ٕبٛ ٧ط. اؾز قس٥ س٢ؾیٜ ٣ قبٕطز ٍجٚی زا١ف ثطاؾبؼ

 ای ثط١ب٦ٝ آ٤ٝظـ زض. ق٤ز ٝی فطض٦ ای قبذ٦ یب ذغی ن٤ضر ز٣ ث٦ ای ثط١ب٦ٝ آ٤ٝظـ ٝغبٙت، س٢ؾیٜ
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 ثبیس قبٕطز ٝغٚت، زضُ ثطای ٣ ض٣ز دیف ٍسٛ ث٦ ٍسٛ ٣ ٢ّس ٝغبٙق٦ ضا ٧ب ٕبٛ سٞبٝی ثبیس قبٕطز ذغی،

. ق٤ز زاز٥ زض١ٔ ثی ثبظذ٤ضز. ثبق٢س ٤ّسب٥ ثبیس ٕب٨ٝب. ز٧س ٍطاض ٝغبٙق٦ ٤ٝضز زٍز ثب ضا ٍجٚی ٕب٨ٝبی سٞبٝی

 ث٦ ٕبٛ ٧ط اظ ثقس إط یق٢ی ٢ّس ٝی ز١جبٗ ضا آ٤ٝظـ ای٠ ذ٤ز س٤ا١بیی ثطاؾبؼ آ٤ٝظ زا١ف ای قبذ٦ ثط١ب٦ٝ زض

 خجطا١ی ٕب٨ٝبی ث٦ مٚظ دبؾد زازٟ ن٤ضر زض ٣ ض٣ز ٝی دیف ذغی ن٤ضر ث٦ ثس٧س نحیح دبؾد ؾؤاٗ

 ضا ذ٤ز اقشجب٥ اضبىی، ٝغبٙت زضیبىز ثب قبٕطز ٦ّ اؾز ای٠ خجطا١ی، ٕب٨ٝبی اظ ٧سه ٦ّ. ق٤ز ٝی زاز٥ ؾ٤ً

 زض. ذ٤ا٢١س ١ٞی ضا ثط١ب٦ٝ ٍؿٞش٨بی سٞبٛ آ٤ٝظاٟ زا١ف ٦ٞ٧ ، ای قبذ٦ ای ثط١ب٦ٝ آ٤ٝظـ زض ٣ ٢ّس سهحیح

 ىطز ث٦ ضؾیسٕی آ٤ٝظقی، سد٨یعار ٣ ٤ٝاز ثب آق٢بیی ، آ٤ٝظـ ٧بی ٧سه س٨ی٦ ٝقٜٚ، ١َف آ٤ٝظـ ٤١ؿ ای٠

 .ث٤ز ذ٤ا٧س آ٤ٝظـ ثط١ب٦ٝ یبثی اضظـ ٣ قبٕطزاٟ ىطز

 

  

 

 ظخٌـــــــراًی رٍغ

 

 ٣ ٝقٜٚ عطه اظ قيب٧ی ع٤ض ث٦ ٝيب٧یٜ اضائ٦ ث٦ زاضز آ٤ٝظقی ١ؾب٨ٝبی زض ع٤ال١ی ای ؾبث٦َ ٦ّ ض٣ـ ای٠

 ٤١ؿ یِ ض٣ـ ای٠ زض. دطزاظز ٝی قبٕطز عطه اظ ثطزاقش٠ یبززاقز ٣ ّطزٟ ٤ٕـ عطیٌ اظ آ٨١ب یبزٕیطی

 .ق٤ز ٝی ایدبز قبٕطز ٣ ٝقٜٚ ثی٠ ش٢٧ی ضاثغ٦ ٣ یبزٕیطی

 ؾر٢ــــطا١ی ض٣ـ اخــــطای ٝـــطاح٘

 

 ؾر٢ــــطا١ی ثـــطای آٝبزٕــــی: ا٣ٗ ٝــــطح٦ٚ

 #قس؟ ذ٤ا٧س اؾشيبز٥ آ٤ٝظقی ٣ؾبی٘ اظ ؾر٢طا١ی زض آیب$ سد٨یعار ١ؾط اظ آٝبزٕی -

 #٢ّٜ؟ ٝی ؾر٢طا١ی آؾ٤زٕی ثب ٠ٝ آیب$ فبعيی آٝبزٕی -

 #زاضز؟ ٣خ٤ز قسٟ آٝبز٥ ثطای ّبىی ظٝبٟ آیب$ ظٝبٟ ١ؾط اظ آٝبزٕی -
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 ؾر٢ـــطا١ی َٝس٦ٝ: ز٣ٛ ٝــطح٦ٚ

 

 :قبٕـــــطز ٣ ٝقٚـــٜ ثی٠ ضاثغ٦ ایدـــبز -1

 ... ٣ ٢ّس سقطیو ای ٙغیي٦. ثع١س ٕذی آ٤ٝظاٟ زا١ف ثب نحجز اثشسای زض ٝقٜٚ

 

  

 :قبٕـــطزاٟ س٤خ٦ خٚت -2

 دیسا زؾز ٨ٜٝ ای٠ ث٦ س٤اٟ ٝی ثهطی ٣ؾبی٘ اظ اؾشيبز٥ ٕيش٤ٖ، ٣ ثرث ؾ٤اٗ، عطح ٧ٞچ٤ٟ ىقبٙیش٨بیی ثب

 :ثبقس ٝيیس ثؿیبض س٤ا١س ٝی ظیط ١ْبر ض٣ایز قبٕطزاٟ، س٤خ٦ خٚت زض. ّطز

 

 قبٕــــطزاٟ ٧بی ذ٤اؾش٦ ٣ فالیٌ ق٢بذز: اٙو

 ...# ٣ اٍشهبزی اخشٞبفی، ٣ضـ خ٢ؽ، ؾ٠، ٧ٞچ٤ٟ ف٤اٝٚی ث٦ س٤خ٦$

 

 ا١ٖیــــعـ ایدبز: ة

 .#ثبقس ٝی ح٘ ٣ ى٨ٜ ٍبث٘ ٣ٙی ٝكْ٘ ٤ٝض٤ؿ ق٤ز ٕيش٦ قبٕطز ث٦ اؾز ث٨شط سسضیؽ، ىطآی٢س زض$

 

 

 ؾر٢ــــطا١ی ٨ٜٝ ١ْبر ٣ ٧سى٨ب نــــطیح ثیبٟ: ج
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 :ز٢٧س٥ ؾبظٝبٟ دیف اظ اؾشيبز٥: ز

 .ق٤ز ٝی آ٨١ب ّطزٟ حيؼ اعالفبر، ث٢سی زؾش٦ ثبفث ز٢٧س٥ ؾبظٝبٟ دیف اضائ٦

 

  

 :قبٕــــطزاٟ اعالفبر ٣ إٓب٧ـــی ّــــطزٟ ىقبٗ ٣ آظٝـــ٤ٟ دیف# ٥

 ".آ٨١بؾز یبزٕیطی زض فبٝ٘ ٨ٝٞشطی٠ ىطإیطاٟ ٍجٚی ٧بی یبزٕطىش٦ ": ٤ٕیس ٝی آظ٣ث٘

 

  

 

 ؾر٢ــــطا١ی ٝحشـــ٤ی ٣ ٝش٠: ؾـــ٤ٛ ٝـــــطح٦ٚ

 

 :ٝحشــ٤ی ث٤زٟ خبٝــــ -1

 خبٝقیز ٝقٚٞب١كبٟ ؾر٢طا١ی ٦ّ قبٕطزا١ی. ثبقس زاقش٦ ثط زض ضا آ٤ٝظقی ا٧ساه سٞبٛ ثبیس ؾر٢طا١ی ٝش٠

 .ٕیط١س ٝی یبز ث٨شط ثبقس زاقش٦ ثیكشطی

 

  

 :ٝحشـــ٤ی ٢ٝغَـــی ؾبظٝب١س٧ـی -2

 ؾبظٝب١س٧ی ظیطا ق٤ز ٝی آؾب١شط یبزٕیطی. ق١٤س ؾبظٝب١س٧ی ذ٤ة آ٤ٝظقی ٤ٝاز ٣ٍشی اؾز ٝقشَس اؾْی٢ط

 .ز٧س ٝی اىعایف ضا ٝيب٧یٜ زضُ ٍسضر
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 ٝحشـــ٤ی اضائ٦ ع٤ٗ زض قبٕـــطزاٟ س٤خ٦ اؾشَـــطاض -3

 :ٝحــطُ سنییـــطزازٟ: اٙو

 چ٨ط٥ حبالر ٣ حطّبر زض س٤٢ؿ ثی٠. قس ذ٤ا٧س یبزٕیطی ا١ٖیع٥ ضىش٠ ثبال ؾجت ٝحط٨ّب ّبضٕیطی ث٦ زض س٤٢ؿ

 ثب ٝش٢بؾت نحجز ٢٧ٖبٛ زض نسا س٠ُ سنییطار. زاضز ٣خ٤ز ٝؿشَیٜ ضاثغ٦ قبٕطزاٟ، سحهیٚی دیكطىز ٣ ٝقٜٚ

 زض سحهیٚی دیكطىز ٣ ٝحطُ سنییط ضاثغ٦ ٦ّ اؾز زاز٥ ١كبٟ سحَیَبر. اؾز سأثیطٕصاض یبزٕیطی زض ٤ٝض٤ؿ

 .اؾز ٝثجز زثیطؾشبٟ زض ٣ ٢ٝيی زثؿشبٟ

 

 

 :اضسجبعــــی ّب١ب٨ٙـــــبی سنییـــــط: ة

 ثعضٕؿبالٟ. آیس ٝی ٣خ٤ز ث٦ ضىشبضی ا٤ٖٙی زض ٢ٝبؾت سنییط احشٞبٗ ثهطی ث٦ ؾٞقی اظ اضسجبط سقییطزازٟ ثب

 ٧بی ضؾب٦١ ؾبیط ٣ فْؽ ٤ٞ١زاض، اؾالیس، اظ اؾشيبز٥. $ز٢٧س ٝی سطخیح ؾٞقی ثط ضا ثهطی آ٤ٝظـ ١ؾبٛ

 #ثهطی

 

  

 :خؿٞــــی ىقبٙیز: ج

 خؿٞی زضٕیطی اْٝبٟ ثب ضا ذ٤ز سسضیؽ ض٣ـ س٤ا٢١س ٝی ٝقٚٞبٟ. ق٤ز ا١دبٛ ىقبال٦١ ن٤ضر ث٦ ثبیس یبزٕیطی

 ؾر٢طا١ی، ثی٠ زض ٝسر ٤ّسب٥ سيطیح٨بی ظ١ٔ ثب ٝثالً. ؾبظ١س سط م٢ی یبزٕیطی، ض١٣س زض قبٕطزاٟ ىْطی ٣

 ىطآی٢س زض ثیكشط س٤خ٦ ایدبز ٤ٝخت آ٨١ب، ٍطاضزازٟ ٝربعت زض اؾبٝی اظ اؾشيبز٥ ٣ قبٕطزاٟ دبؾد سْطاض

 .ق١٤س سسضیؽ
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 :ع٢ـــــــــع اظ اؾشيـــــبز٥: ز

 ث٦ ٝطث٤ط ٦ّ ق٤ذی٨بیی اٙجش٦$ ز٧س ٝی اىعایف ضا قبٕطزاٟ یبزٕیطی ٣ س٤خ٦ ٝیعاٟ سسضیؽ، زض ع٢ع ّبضثطز

 #.ق٤ز سسضیؽ ٝغٚت

 

 

 :ؾر٢ـــــــطاٟ حــــطاضر ٣ قــــ٤ض: ٥

 ٕطىش٦ یبز ث٨شط ٣ ثیكشط ق٤ز اضائ٦ ٝقٜٚ خب١ت اظ ق٤ً ٣ ش٣ً ثب ٦ّ ٝغبٙجی ٦ّ اؾز ١ْش٦ ای٠ ثیب١ٖط سحَیَبر

 #چكٞی اضسجبط چ٨ط٥، حبالر سنییط نسا، آ٢٧ٔ. $ق٤ز ٝی

 

  

 :ؾر٢ــــطا١ی حی٠ زض دبؾـــــد ٣ دـــطؾف: ٣

 س٤خ٦، ذ٤زإٓب٧ی، سٞطی٠، سأّیس،: ثبقس زاقش٦ ضا ظیط ٝغ٤ٚة سأثیطار س٤ا١س ٝی قبٕطزاٟ اظ ّطزٟ ؾ٤اٗ

 .سْطاض ٣ ٤ّسب٥ اؾشطاحز

 

 

 ٕیــــطی ١شید٦ ٣ ث٢سی خٞـ: چ٨ـــــبضٛ ٝـــطح٦ٚ

 :س٤ا١س ٝی ٝقٜٚ ؾر٢طا١ی اسٞبٛ اظ ثقس

 .ث٤ٖی٢س آ٨١ب زضثبض٥ ضا ذ٤ز ١ؾط یب ثیب٣ض١س ذبعط ث٦ ضا زضؼ ٨ٜٝ ١ْبر اظ ثقضی ٦ّ ثر٤ا٧س قبٕطزاٟ اظ: اٙو

 .٤ٕیس دبؾد قبٕــــطزاٟ ؾ٤ا٨ٙبی ث٦: ة

 .٢ّس ٝط٣ض ٣ ٤ٕقعز ضا زضؼ اؾبؾــــی ٣ ٨ٜٝ ١ْبر: ج
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 زضؼ ی٤٢ْاذشی ٣ ذكْی سب ق٤ز میطضؾٞی ٝؿبئ٘ ٣اضز قبٕطزاٟ ثب ثبیس ٝقٜٚ ؾر٢طا١ی، خٚؿ٦ یِ دبیبٟ زض

 . ٢٢ّس قطّز ثیكشط ضمجز ثب زیٖط خٚؿبر زض قبٕطزاٟ ٣ یبثس ّب٧ف

 

  

 

 ؾر٢ـــــطا١ی ض٣ـ ٝحس٣زیش٨بی ٣ ٝحبؾ٠

 

 ٝحبؾــ٠# اٙو

 ظیبزی حس سب س٤ا١س ٝی ض٣ـ ای٠. اؾز اضظا١ی ثؿیبض ض٣ـ. اؾز دطخٞقیز ّالؾ٨بی ٝرشم ؾر٢طا١ی، ض٣ـ

 ثؿیبض ؾر٢طا١ی ض٣ـ سد٨یعار، ٝد٤ٞف٦ ٣ ْٝب١ی ٣ ظٝب١ی ٤ٍٝقیش٨بی ث٦ س٤خ٦ ثب. یبثس سغجیٌ ٝقٜٚ ثط١ب٦ٝ ثب

 ١يؽ ث٦ افشٞبز فال٦ٍ، ظیجبیی، ش٣ً اخشٞبفی، س٤َیز ؾجت اؾز ٠ْٞٝ ؾر٢طا١ی ٤ٍٝقیز اؾز دصیط ا١قغبه

 . ق٤ز س٨٢بیی احؿبؼ ّب٧ف ٣

 

  

 

 ؾر٢ـــــطا١ی ض٣ـ ٝحـــــــس٣زیز# ة

 اؾشيبز٥ ق٤٢ایی حؽ اظ ثیكشط. ١یؿش٢س ىقبٗ چ٢ساٟ قبٕطزاٟ اؾز ٣حس٥ ٝشْٜٚ ٝقٜٚ چ٤ٟ ض٣ـ، ای٠ زض

 ٣. ٕطزز ٝی ٢ٝؾ٤ض آٟ زض ىطزی سيب٣س٨بی. ق٤ز ١ٞی س٤َیز چ٢ساٟ قبٕطزاٟ سْٜٚ ٍسضر. ق٤ز ٝی

 اظ ثطذی ٣خ٤ز ٝؿشٚعٛ ض٣ـ، ای٠. آ٨١بؾز نحیح ّبضثطز فسٛ ث٦ ٝشقٌٚ ثیكشط ؾر٢طا١ی ض٣ـ ٝحس٣زیز

 .اؾز...  ٣ ١ؾٜ ٣ آضاٝف ؾر٠، ض٣ا١ی ؾر٤ٖ٢یی، ض٣ـ نسا، ٝب٢١س قرهیشی ذه٤نیبر
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 کبهپیـــــَتر ٍظیلِ بِ آهــــَزغ

 

 ىَظ ٣ اؾز ٝبقی٠ ٢ّشطٗ زض ٝغبٙق٦ زض دیكطىز ٦ّ سيب٣ر ای٠ ثب اؾز ای ثط١ب٦ٝ آ٤ٝظـ ٝب٢١س ث٦ ض٣ـ ای٠

 ٝی زاز٥ ا٣ ث٦ سبظ٥ ٝغبٙت ضیبضز ٣ دیكطىز اخبظ٥ قس، ٤ٝىٌ آ٤ٝظـ اظ ٝطح٦ٚ یِ زض قبٕطز ٦ّ ظٝب١ی

 ٣ؾبیٚی آ٤ٝظقی ٧بی ٝبقی٠. ق١٤س ٝی ١بٝیس٥ "آ٤ٝظـ ٝبقی٠"آ٤ٝظـ، زض اؾشيبز٥ ٤ٝضز ّبٝذی٤سط٧بی. ق٤ز

 آ٤ٝظـ ٣ ى٤ضی ثبظذ٤ضز ٣ قبٕطز ىقبٙیز ٤ٝخت ٣ ٢٢ّس، ٝی فطض٦ ٢ٝؾٜ عطیٌ ث٦ ضا آ٤ٝظـ ٦ّ ٧ؿش٢س

 .ق١٤س ٝی ا١يطازی

 

  

 : اظ فجبضس٢س ذالن٦ عـــ٤ض ث٦ سسضیؽ ٝبقی٨٢ــــبی ٝكرهبر

 

 .٢ّس ٝی س٤َیز ى٤ضاً ضا دبؾد -1

 .٢ّس ٝی ز١جبٗ ضا ثط١ب٦ٝ ذ٤ز س٤ا١بیی ٣ اؾشقساز ثطاؾبؼ قبٕطز -2

 .ا١س قس٥ س٢ؾیٜ آٟ زض ٢ٝغَی ؾیط یِ ثب ٝيب٧یٜ -3

 .ا١س ٣اثؿش٦ یْسیٖط ث٦ ای ظ١دیط٥ ن٤ضر ث٦ ٧ب دطؾف -4

 .ثبقس آ٤ٝذش٦ ضا ٍج٘ ٝطاح٘ ٦ّ ز٧س ازا٦ٝ ثط١ب٦ٝ ث٦ س٤ا١س ٝی ن٤ضسی زض قبٕطز -5

 .ق٤ز ٝی ٨ٖ١ساضی آٟ زض قبٕطزاٟ، خ٤اث٨بی ث٦ ٝطث٤ط اعالفبر -6

 .ق٤ز ٝی اضائ٦ قبٕطزاٟ ث٦ ١یع# ٝشحطُ سهب٣یط ٣ ٤ٞ١زاض سهب٣یط،$ میطّالٝی عطیٌ اظ اعالفبر -7

 .  ق٤ز ١ٞی ١بضاحشی ٣ فهجب١یز ح٤نٖٚی، ثی ٝب٢١س ف٤اضضی زچبض ا١ؿبٟ ثطذاله ٝبقی٠ -8
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 تذریط ًظـــــری هببًـــــی

 . دطزاظیٜ ٝی اؾز ضایح سسضیؽ ظٝی٦٢ زض ٦ّ ٝيب٧یٞی ثطضؾی ث٦ ٝجحث، ای٠ زض

 

1- Education: 

 ٝی ّبض ث٦ ضا دط٣ضـ ىبضؾی ٝقبزٗ اٝط٣ظ. قس ٝی اعالً دط٣ضـ ٣ آ٤ٝظـ ٣ سطثیز ٣ سقٚیٜ ث٦ ٕصقش٦ زض

 ٣ اخشٞبفی خؿٞب١ی، ضقس ٣ ٧سایز ، آٟ ٧سه ٦ّ ٝؿشٞط ٣ ٢ٝؾٜ اؾز خطیب١ی سطثیز یب دط٣ضـ. ثط١س

 ٣ ثكطی ٝقبضه زضُ ٣ ّؿت خ٨ز زض ٤ٝظاٟ آ زا١ف قرهیز خب١ج٦ ٦ٞ٧ ضقس ّٚی ثغ٤ض یب اذالٍی

 اؾز ؾیؿشٜ ٣ ١ؾبٛ یِ دط٣ضـ. اؾز اىطاز اؾشقساز ق٤ْىبیی ث٦ ِّٞ ٣ دصیطـ ٤ٝضز اخشٞبفی ٢٧دبض٧بی

 ضقس ٧ٞب١ب ٦ّ ٧سه یِ ث٦ ضؾیسٟ، ثطای ف٢بنط ٝد٤ٞف٦ ای٠ ٦ّ زاضز ٣خ٤ز آٟ زض ف٢بنط اظ ای ٝد٤ٞف٦ ٦ّ

 . ٢٢ّس ٝی ىقبٙیز اؾز اؾشقساز٧ب ق٤ْىبیی ٣

 

 

2-Instruction: 

 ٧بیی ٤ٍٝقیز ٣ ىطنش٨ب ٤ٞ١زٟ ىطا٧ٜ آٟ ٧سه ٦ّ قس٥ سقیی٠ دیف اظ ٣ زاض ٧سه اؾز ىقبٙیشی آ٤ٝظـ

 . ٢ّس ٝی سؿطیـ ضا یبزٕیطی اٝط ٦ّ اؾز

 

  

3- Teaching: 

 قطایظ ایدبز آٟ ٧سه ٣ اؾز قس٥ عطاحی ٍج٘ اظ ٦ّ اؾز ٝطسجی ٣ ٢ٝؾٜ ىقبٙیش٨بی ؾٚؿ٦ٚ سسضیؽ،

 ٝق٢ی ثی قبٕطز ٣ ٝقٜٚ سقبٝ٘ ثس٣ٟ سسضیؽ. اؾز ىطإیطاٟ س٤ؾظ یبزٕیطی سؿ٨ی٘ ٣ سنییط ثطای ٝغ٤ٚة

 . ق٤ز ٝی ا١دبٛ ّالؼ زض ٝقٜٚ حض٤ض ثب ٦ّ اؾز ىقبٙیشی آٟ سسضیؽ. اؾز
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4- Training : 

 ٦ٞ٧ ق٤ْىبیی سقٚیٜ، اظ ٧سه. ٕیطز ٝی یبز ضا ٨ٝبضسی یب حطى٦ ىطإیط یق٢ی اؾز ّبضآ٤ٝظی ٝق٢بی ث٦ سقٚیٜ

 . زاضز ١یبظ آٟ ث٦ ٝقی٠ ای حطى٦ زض ٦ّ اؾز ٧بیی ٨ٝبضر ٣ ى٤٢ٟ ث٦ ثركی ١ؾٜ ث٦ْٚ ١یؿز، اؾشقساز٧ب خب١ج٦

 

  

 تذریط هختلف دیذگبّْبی

 

 #:Descriptive$ ســــــــــ٤نیيی ١ٖب٥ -1

 ٝشْٜٚ ٝقٜٚ. آ٤ٝظاٟ زا١ف ث٦ ٝقٜٚ ؾ٤ی اظ اعالفبر ٣ زا١ف ا١شَبٗ یق٢ی اؾز سسضیؽ ث٦ ن٢قشی ١ٖب٥ ٧ٞبٟ

 . ٢ٕدس ٝی ؾر٢طا١ی ض٣ـ ٍبٙت زض ثیكشط س٤نیيی ١ٖب٥. زاض١س ا١يقبٙی حبٙز آ٤ٝظاٟ زا١ف ٣ اؾز ٣حس٥

 

  

 

 #:success$  ٤ٝىَیشــــی ١ٖب٥ -2

 ىالٟ ٠ٝ: ٤ٕیس ٝی ٝقٚٞی ٣ٍشی یق٢ی. اؾز یبزٕیطی اـ ١شید٦ سسضیؽ ٧ط. اؾز ٤ٝىَیز فبٝ٘ سسضیؽ

 . ثبقس ٕطىش٦ ن٤ضر ٧ٜ یبزٕیطی ىطای٢س آٟ عی ثبیس ٢ّٜ ٝی سسضیؽ ضا زضؼ

 

 

 :اضازی ١ٖــــب٥ -3

 ث٦ ٣ ٢ّس ٝی سقیی٠ ضا ٧ب ٧سه. ٢ّس ٝی ٝكرم ضا آ٤ٝظـ ٧بی ٕب٧ٜ ٝقٜٚ. اؾز ضىشبضٕطایب٦١ ١ٖب٧ی

 ذبٛ ٤ٝاز ٣ س٤ٙیس ىطای٢س عی ّبضذب٦١ زض ، اؾز ّبضذب٦١ ثبض٥ ای٠ زض ٤ٞٚٝؼ ٝثبٙی. ز٧س ٝی خ٨ز ىقبٙیش٨بی

 . اؾز ىطای٢س یِ سسضیؽ ٣ یبزٕیطی خب ای٠ زض. ق١٤س ٝی اؾشيبز٥ ٍبث٘ ٝحه٤ٗ یِ ث٦ سجسی٘
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 :٢٧دـــــــــبضی ١ٖــــب٥ -4

 اظ ز٧یٜ؟ آ٤ٝظـ آ٤ٝظاٟ زا١ف ث٦ ثبیس ضا چیعی چ٦ ٝثبٗ ثق٤٢اٟ زاض١س اضظقی زیس چیع ٦ٞ٧ ١ٖب٥، ٤١ؿ ای٠ زض

 . ٢ّیٜ اؾشيبز٥ ض٣ـ چ٦

 

  

 : فٚٞـــی ١ٖب٥ -5

 ىقبٙیش٨بی ٝد٤ٞف٦ یق٢ی سسضیؽ ٣ ق٤ز ٝی ثیبٟ زٍیٌ ٣ ض٣ق٠ ٣ ٢ٝؾٜ سسضیؽ، ٝي٤٨ٛ ١ٖب٥، ٤١ؿ ای٠ زض

 ثط١ب٦ٝ ٣ عطاحی ٍج٘ اظ ثبیس ىقبٙیش٨ب یق٢ی. ق٤ز قبٕطز یبزٕیطی یب سنییط ث٦ ٢ٝدط ٦ّ ٧سىساضی ٣ ٢ٝؾٜ

 .ثبق٢س قس٥ ضیعی

 

 

 

 پبظخ ٍ پرظػ رٍغ

 :٧سه

 ؾ٤ً ىقبٗ یبزٕیطی ؾٞز ث٦ ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف آٟ ّبضٕیطی ث٦ ٦ّ ٧بیی ض٣ـ اظ زیٖط یْی زضؼ، ّالؼ زض

 ؾؤاٗ ٝقٜٚ ٧ٜ ٣ آ٤ٝظاٟ زا١ف ٧ٜ ف٤ٚٛ، ذ٤ة ٣ ىقبٗ ّالؼ یِ زض. اؾز «دبؾد ٣ دطؾف» ض٣ـ ز٧س، ٝی

 ٝب، ٧بی دطؾف. اؾز زازٟ دبؾد چ٦١٤ٖ ٣ دطؾیسٟ چ٦١٤ٖ اؾبؾی ی ١ْش٦ اٝب. ٧ؿش٢س ز٢٧س٥ دبؾد ٣ ٢٢ّس٥

 ٝی ضا ثكط زا١ف ٣ فٜٚ س٤ٙیس ٢ٝكأ ˝ان٤ال. اؾز زا١ؿش٠ ٣ ى٨ٞیسٟ ث٦ ١ؿجز ٝب زض١٣ی ٝی٘ ثبظسبة ٣اٍـ زض

 ٦ّ اؾز حسی ث٦ ف٤ٚٛ آ٤ٝظـ زض دبؾد ٣ دطؾف ض٣ـ ا٧ٞیز. زا١ؿز زض١٣ی ٝی٘ ٣ ٢ّدْب٣ی ٧ٞی٠ س٤اٟ

 ضیك٦ ٣ اؾز قس٥ ٝقط٣ه ؾَطاعی ض٣ـ ث٦ ض٣ـ، ای٠. زا٢١س ٝی ف٤ٚٛ آ٤ٝظـ ٨ٜٝ ٧بی ض٣ـ اظ یْی ضا آٟ

 ٝغبٙت ى٨ٜ ؾٞز ث٦ ضا یبزٕیط١س٥ ٧سىساض، ٧بی دطؾف عطح ثب ٝطثی ؾَطاعی، ض٣ـ زض. زاضز ١یع سبضیری ی

 .٢ّس ٝی ٧سایز ١ؾط ٤ٝضز
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 :اخطایی ١ْبر

 ٣ دطؾف چ١٤ٖٖی ی زضثبض٥ ثبیس ٝب ف٤ٚٛ، ّالؼ زض آٟ ّبضٕیطی ث٦ سط٣یح ثطای ٣ ض٣ـ ای٠ ا٧ٞیز زٙی٘ ث٦

 :ق١٤س ٝی سَؿیٜ زؾش٦ چ٢س ث٦ ٧ب دطؾف ˝ان٤ال. ثبقیٜ زاقش٦ ّبىی اعالفبر دبؾد

 

 ٢٢ّس؛ ٝی خٚت ىقبٙیز ٤ٝض٤ؿ ث٦ ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف س٤خ٦ ٧ب دطؾف ٦١٤ٕ ای٠: سٞطّعز٢٧س٥ ٧بی دطؾف# اٙو

 ٝی چ٦ ثی٢٢س، ٝی چ٦ ٦ّ ز٢٧س٥ دبؾد ٣ ٢٢ّس ٝكب٧س٥ ٦ّ ذ٤ا٧س ٝی آ٤ٝظاٟ زا١ف اظ ٝقٜٚ ٣ٍشی ،"ٝثال

 زا١ف ٦ّ ق٤ز ٝی ؾجت ٧ب دطؾف ای٠ عطح ٢٢ّس، َٝبیؿ٦ ضا چیع ز٣ ٦ّ ای٠ یب ٢٢ّس ٝی ٙٞؽ چ٦ ٣ ق١٤٢س

 .ز٢٧س ا١دبٛ ٧سىساض ٣ سط زٍیٌ ضا ٧ب ىقبٙیز آ٤ٝظاٟ

 

 ا١دبٛ قسٟ سط زٍیٌ ثبفث ٦ّ ٧ؿش٢س ٧بیی دطؾف: ٕیطی ا١ساظ٥ ٣ قٞبضـ ث٦ ٝطث٤ط ٧بی دطؾف# ة

 ٧بیی دطؾف چ٢ی٠. میط٥ ٣ ا١ساظ٥ چ٦ َٝساض، چ٦ چ٢سسب، ٝسر، چ٦: ٝب٢١س ٧بیی دطؾف ق١٤س؛ ٝی ىقبٙیز

 ضا ذ٤ز ّیيی ٝكب٧سار ٧ب ثچ٦ ٦ّ اؾز ای٠ ٝب ٧بی ٧سه اظ یْی. ق١٤س ٝی ٧ب ىقبٙیز قسٟ سط ّٞی ثبفث

 .٢٢ّس سجسی٘ ّٞی ٝكب٧سار ث٦

 

 ز٣ یب چیع ز٣ ّٞیز، ز٣ ی َٝبیؿ٦ ؾٞز ث٦ ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف ٧ب دطؾف ای٠: ای َٝبیؿ٦ ٧بی دطؾف# ح

 .٢٢ّس ٝی سجسی٘ زٍیٌ ٕطایی ٝكب٧س٥ ث٦ ضا آ١بٟ ٣ ز٢٧س ٝی ؾ٤ً دسیس٥

 

 آ١بٟ ٣ ٢٢ّس ٝی زف٤ر ىقبٙیز زازٟ ا١دبٛ ث٦ ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف ٧ب دطؾف ای٠: دصیط ىقبٙیز ٧بی دطؾف# ر

 ضا ید إط: »دطؾیٜ ٝی ٣ٍشی ،˝ٝثال ٧ؿش٢س؛ ىقبٙیشی زازٟ ا١دبٛ ث٦ ٝدج٤ض ٧ب دطؾف ای٠ ث٦ زازٟ دبؾد ثطای

 ٤ٝضز ىقبٙیز ثبیس دطؾف ای٠ ث٦ زازٟ دبؾد ثطای آ٤ٝظ زا١ف «٢ّس؟ ٝی سنییطی چ٦ آٟ حدٜ ز٧یٜ، حطاضر

 .ز٧س ا١دبٛ ضا ١ؾط
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 ا١دبٛ ث٦ ضا آ٤ٝظ زا١ف ٦ّ ٧بیی دطؾف یق٢ی، ٧ؿش٢س؛ «عٚت ىقبٙیز» ٧بی دطؾف ٧ب، دطؾف ٤١ؿ طی٠شث٨

 ف٤ٞٝی ٧بی دطؾف ٦ّ ای٠ ٣خ٤ز ثب. زاض١س ٝی ٣ا ىقبٗ یبزٕیطی ١شید٦، زض ٣ ٤ٕیی دبؾد ثطای ىقبٙیشی زازٟ

 اظ یِ ٧ط ث٦ ١ی٘ ثطای اٝب ثی٢دبٝس آ٤ٝظ زا١ف زض ٨ٝبضر چ٢س یب یِ س٤َیز ٣ ایدبز ث٦ س٤ا٢١س ٝی ّٚی ع٤ض ث٦

 ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف آ٨١ب، اظ ّساٛ ٧ط ث٦ ٤ٕیی دبؾد ٦ّ ّطز ٝغطح اذشهبنی ٧بی دطؾف س٤اٟ ٝی ١یع ٧ب ٨ٝبضر

 عج٦َ ١یع «٣إطا» ٣ «ٕطا ٧ٜ» ٕط٥٣ ز٣ ث٦ س٤اٟ ٝی ضا ٧ب دطؾف. ضؾب١س ٝی ٧ب ٨ٝبضر اظ یْی ث٦ ٣یػ٥ ع٤ض ث٦

 .ّطز ث٢سی

 

 

 :گرا ّن ّبی پرظػ

 ز٢٧س٥ دبؾد ١ؾط ٣ ٝرشٚو قطایظ ث٦ آ٨١ب دبؾد ٣ زاض١س ثبثشی ٣ ٝكرم دبؾد ٦ّ ٧ؿش٢س ٧بیی دطؾف

 .١ساضز ثؿشٖی

 

 

 :ٍاگرا ّبی پرظػ

 ٕب٧ی آ٨١ب دبؾد ٣ ثبق٢س زاقش٦ ٝرشٚيی ٧بی دبؾد س٤ا٢١س ٝی ٝشيب٣ر ٢ٝؾط٧بی اظ ٦ّ ٧ؿش٢س ٧بیی دطؾف

 اؾز ز٢٧س٥ دبؾد زیس ی ظا٣ی٦ ث٦ ٣اثؿش٦

 

 ا٣ آٝبزٕی ٣اٍـ زض آ٤ٝظ زا١ف ؾؤاٗ ٧ط. زاضز ٣خ٤ز ١یع زازٟ دبؾد ذ٤ة ٢٧ط دطؾیسٟ، ذ٤ة ٢٧ط َٝبث٘ زض

 ىطنز ای٠ ثبیس ٝقٜٚ ٣ اؾز ٝقٜٚ ّبض فغو ی ١َغ٦ یبزٕیطی ٝحطُ ای٠. ز٧س ٝی ١كبٟ یبزٕیطی ثطای ضا

 زاضز؛ ٣خ٤ز زازٟ دبؾد ثطای ٝشيب٣سی ٧بی ضا٥ آ٤ٝظ، زا١ف دطؾف ثب قسٟ ٤ٝاخ٦ ٢٧ٖبٛ. ثكٞطز م٢یٞز ضا

 زیٖط، ثقضی. ٕصاض١س ٝی آ٤ٝظ زا١ف اذشیبض زض ّبٝ٘ ع٤ض ث٦ ٣ ٝؿشَیٜ ضا ؾؤاٗ دبؾد ٝقٚٞبٟ اظ ثقضی

 ث٦ ضا زیٖطی ٢ٝبثـ ٣ ٧ب ٝد٦ٚ ٧ب، ّشبة ، یبىش٠ ثطای ١یع ثقضی ٣ ٕطزا٢١س ثطٝی آ٤ٝظ زا١ف ذ٤ز ث٦ ضا دطؾف

 ٧سایز ٢ٝبؾت ىقبٙیز یِ ؾٞز ث٦ ضا آ٤ٝظ زا١ف دطؾف س٤اٟ ٝی ٧ٜ ٕب٧ی. ٢٢ّس ٝی ٝقطىی آ٤ٝظاٟ زا١ف

 .ّطز
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 اؽ٨بض ،˝ٝثال اؾز؛ ٝؤثط ثؿیبض آ٤ٝظاٟ زا١ف زض قس٥، ٝغطح ؾؤاالر ث٦ ١ؿجز ٝقٜٚ اٙقٞ٘ فْؽ ٕب٧ی

 دبؾد ٢٧ٖبٛ دؽ. ق٤ز ٝی ؾؤاٗ ث٦ آ٤ٝظاٟ زا١ف ی ثَی٦ س٤خ٦ خٚت ثبفث ٝقٜٚ ی فال٦ٍ ٣ قٖيشی سقدت،

 ٝؿیط زض ضا آ٨١ب یق٢ی ثذط٧یعز؛ نحیح دبؾد زازٟ اظ ٝقٜٚ ٦ّ اؾز ای٠ ان٘ آ٤ٝظاٟ، زا١ف ؾؤاالر ث٦ زازٟ

 .ز٢٧س ٍطاض ىقبٗ یبزٕیطی

 

  

 ٢ّس سجسی٘ یبزٕیطی ٧بی ىقبٙیز ؾٚؿ٦ٚ یِ ث٦ ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف ٧بی دطؾف ٦ّ اؾز ٝقٚٞی ٢٧ط٢ٝس، ٝقٜٚ

 اظ ثؿیبضی زض ثش٤ا١س، ثبیس ٝقٜٚ. ثطؾ٢س ذ٤ز دطؾف دبؾد ث٦ ٧ب، ىقبٙیز ای٠ زازٟ، ا١دبٛ ثب آ٤ٝظاٟ زا١ف سب

 ّ٘ زا١بی ا٣ ٦ّ ز٧س ٝی یبز آ٤ٝظاٟ زا١ف ث٦ ٝقٜٚ ٕيش٠ «٦١. »آ٣ضز ظثبٟ ث٦ ضا «٦١» ی ٦ّٞٚ ق٨بٝز ثب ٤ٝاضز

 ثب ثیبییس ٧ب، ثچ٦: »ث٤ٖیس آ٤ٝظاٟ زا١ف ث٦ ٝقٜٚ ٦ّ اؾز ای٠ ٧ب دطؾف ث٦ ٤ٕیی دبؾد ض٣ـ ث٨شطی٠. ١یؿز

 فبعيی ی ضاثغ٦ ایدبز ثبفث ض٠ٞ، زض ٣ ٕیطز ٝی آ٤ٝظاٟ زا١ف اظ ضا ١سا١ؿش٠ سطؼ ّبض ای٠.« ثٖیطیٜ یبز ٧ٜ

 .ق٤ز ٝی آ٨١ب ٣ ٝقٜٚ ثی٠
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  گرٍّی بحث ٍ کبر الگَی

 

 :َٝس٦ٝ

 ا١دبٛ ىطزی ن٤ضر ث٦ ا١سیك٦ ٣ ىْط حشی ٣ اٍشهبز ى٢ب٣ضی، فٜٚ ٧بی ظٝی٦٢ زض ّبضی ٧یچ ز١یب زض اٝط٣ظ٥

 ث٦ ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف ثبیس ٣ اؾز ف٤ٚٛ ّالؼ زض سسضیؽ انٚی ٧بی ض٣ـ اظ یْی ّبضٕط٧٣ی. ق٤ز ١ٞی

 .٣ازاضیٜ ّبضٕط٧٣ی

 

 

 :٧سه

 ٝی سَٚی ٨ٝٞی ثؿیبض ١ٖطقی ٧سه ٝب ثطای اؾز، آ٤ٝظقی ض٣ـ یِ ٦ّ ای٠ فی٠ زض ٕط٧٣ی، ثحث ٣ ّبض

 ث٦ آ٤ٝظاٟ زا١ف ٧بی ش٠٧ زض ضا فٜٚ ٣ ٝسضؾ٦ ث٦ ١ؿجز ٝثجز ٧بی ١ٖطـ ایدبز ىطنز ٕط٧٣ی ّبض. ق٤ز

 ثحث ٣ ّبض. اؾز اخشٞبفی ٤ٝخ٤زی ا١ؿبٟ. ٢ّس ٝی س٤َیز آ٨١ب ثی٠ ضا فبعيی سقبٝ٘ ٣ آ٣ضز ٝی ٣خ٤ز

 ٝی آق٢ب زاضز، ٣خ٤ز آ٨١ب اخشٞبفی ظ١سٕی ضا٥ ؾط ثط ؾبٙی ثعضٓ زض ٦ّ ٝكْالسی ثب ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف ٕط٧٣ی،

 ث٦ ضؾیسٟ ثطای ٤ّچِ سٞطی٢ی ای٠ ٣اٍـ، زض. آ٤ٝظز ٝی آ١بٟ ث٦ ضا ٝكْالر ّطزٟ ثطعطه ٣ َٝبث٦ٚ ضا٥ ٣ ٢ّس

 ٣ ّبض سَؿیٜ زض ا١س٣ظی سدطث٦ ثط فال٥٣ آ٤ٝظاٟ زا١ف ٕط٧٣ی، ّبض خطیبٟ زض. اؾز ث٨شط اخشٞبفی ظ١سٕی

 ٣ ّبض زض قطّز. آ٣ض١س ٝی زؾز ث٦ ٧ب ىقبٙیز ز٧ی ؾبظٝبٟ ٣ ٝسیطیز ی ظٝی٦٢ زض ١یع سدطثیبسی ٝؿئ٤ٙیز،

 .ق٤ز ٝی ٝب١سٕبضسط ٣ سط فٞیٌ یبزٕیطی ایدبز ثبفث ٕط٧٣ی ثحث
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 :اخطایی ١ْبر

 زاضای ذبل ی ظٝی٦٢ یِ زض ٦ّ ذ٤ضیٜ ثطٝی آ٤ٝظا١ی زا١ف ث٦ ف٤ٚٛ ٧بی ّالؼ زض حبضط، حبٗ زض

 ٣ ّشبة ٝغبٙق٦ ىیٜٚ، زیسٟ عطیٌ اظ ضا اعالفبر ای٠˝ٝق٤ٞال آ٨١ب. ٧ؿش٢س ٝقٜٚ اظ ثیكشط حشی ٣ ظیبز اعالفبسی

 ضا ّالؼ ٕط٧٣ی، ثحث ىضبی ایدبز ثب ٝقٜٚ ٕط٧٣ی، ثحث زض. ٢٢ّس ٝی ّؿت فٞٚی سدطث٦ ٣ ٝؿبىطر حشی

 .ق١٤س ٝی سك٤یٌ ١یع اىطاز ای٠ حبٗ، فی٠ زض ٣ ٢ّس ٝی ٢ٝس ث٨ط٥ آ٤ٝظاٟ زا١ف ٦١٤ٕ ای٠ اعالفبر اظ

 ٣ ١جبق٢س ٕیط ٤ٕق٦ ٣ ٢ٝع٣ی آ٤ٝظاٟ، زا١ف اظ ّساٛ ٧یچ ٦ّ ثبقس ٝطاٍت ثبیس ٝقٜٚ ٕط٧٣ی، ّبض ٣ ثحث زض

 آ٤ٝظاٟ زا١ف زض ضا ٧ٞسٙی ٣ ٧ٞیبضی ٧ٞيْطی، ض٣حی٦ ٕط٧٣ی ّبض. ٢٢ّس ٝكبضّز ٕط٧٣ی ّبض زض ٦ٞ٧

 .ٕیطز ٝی ضا ١بؾبٜٙ ضٍبثز خ٤ٚی ٣ ز٧س ٝی اىعایف

 ثؿشٖی ١یع آ٤ٝظاٟ زا١ف ؾ٠ ٣ ّالؼ اْٝب١بر ث٦ ٣ اؾز ٝشيب٣ر ىقبٙیز ٤١ؿ ث٦ س٤خ٦ ثب ٕط٥٣ اىطاز سقساز

 حی٠ زض سب ثبقس ٝطاٍت ثبیس ٝقٜٚ. ق٤ز ٝی ٕط٥٣ زض د٤یبیی ٣ ا١ٖیع٥ ایدبز ثبفث ّب سَؿیٜ چ٢ی٠ ٧ٜ. زاضز

 ز٢٧س، ا١دبٛ ٕط٧٣ی ّبض ٣ ٢٢ّس ثحث آٟ ٤ٝضز زض ثبیس ٦ّ ٤ٝض٤فی اظ آ٤ٝظاٟ زا١ف ٕط٧٣ی، ّبض ا١دبٛ

 ٧سه. زاز ؾ٤ً انٚی ٧سه ؾ٤ی ث٦ ٢ٝبؾت ٧بی ض٣ـ ثب ضا آ١بٟ ثبیس ا١حطاه، ن٤ضر زض ٣ ١ك١٤س ٢ٝحطه

 .زضٕط٥٣ ا١يطازی ن٤ضر ث٦ ٦١ اؾز، ٕط٧٣ی ن٤ضر ث٦ ّبض زازٟ ا١دبٛ ٕط٧٣ی، ثحث ٣ ّبض زض انٚی

 

 آضایف سنییط. اؾز ّالؼ ٧بی ١یْٞز ٣ ٧ب ن٢سٙی آضایف قْ٘ انٚی ٝكْالر اظ یْی ٕط٧٣ی، ّبض زض

 ىطا٧ٜ ث٨شط یبزٕیطی ثطای ضا خصاة ٣ ٢ٝبؾت ٧بی ىطنز ّالؼ، اظ ذبضج ٝحیظ زض ّالؼ سكْی٘ ثب ّالؼ

 ضا سيطیظ ٣ اىطاط خ٤ٚی ثبیس ١یع ض٣ـ ای٠ زض ٦ّ ق٤یٜ ٝی ٝشصّط ثحث ای٠ زض آذط ١ْش٦ ف٤٢اٟ ث٦. ٢ّس ٝی

 ٣ ثبقس ا١يطازی ٧بی ىقبٙیز اظ زؾش٦ آٟ ّطزٟ ىطا٤ٝـ ٣ ١يی ٝق٢بی ث٦ ١جبیس ٕط٧٣ی ّبض زازٟ ا١دبٛ. ٕطىز

 .ز٢٧س ٝی دط٣ضـ ضا ١يؽ ث٦ اسْب ی ض٣حی٦
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  آهَزغ الگَی بْتریي رٍؼْب، ادغبم

 

 زض١٣ی ٤ٕ٣ی ٕيز ●

 ٣ ٧ب ایس٥ ؾذؽ ٣ ٢٢ّس ىْط ذ٤ثی ث٦ زضؾی ٤ٝض٤ؿ زضثبض٥ سب ق٤ز ٝی ذ٤اؾش٦ آ٤ٝظاٟ زا١ف اظ ض٣ـ ای٠ زض

 ض٣ـ ای٠ اظ اؾشيبز٥. ٢٢ّس ثجز زیٖطی ١ح٤ ث٦ یب ثیب٣ض١س ّبمص ض٣ی ث٦ آٟ زضثبض٥ ضا ذ٤ز فَبیس ٣ ١ؾطار

 .٢ّس ىْط ىقبال٦١ ٣ ثیبیس ثیط٣ٟ ٝغٌٚ ق١٤٢س٥ یِ ٤ٝضـ اظ آ٤ٝظ زا١ف سب ق٤ز ٝی ٤ٝخت

 

 آ٤ٝظاٟ زا١ف زیٖط ثب ٤ٕ٣ ٕيز ●

 ثب ضا ّشبثی ّالؼ زض یب آ٤ٝظاٟ زا١ف زازٟ ٢ّيطا١ؽ ن٤ضر ث٦ ض٣ـ ای٠ اظ ١یع ؾ٢شی آ٤ٝظـ ٧بی قی٥٤ زض

 چ٢ساٟ ٣ٙی ٢ّس، ایدبز س٤٢فی ّالؼ زض س٤ا١س ٝی ٤ٝاضز ای٠ چ٢س ٧ط. ق٤ز ٝی اؾشيبز٥ ذ٤ا١سٟ ث٢ٚس نسای

 .١یؿز ّبضآٝس

 

 ٝكب٧س٥ ●

 .ٕیط١س ٝی ىطا ق٢یساضی یب زیساضی ن٤ضر ث٦ ضا زضؼ ٤ٝض٤ؿ آ٤ٝظاٟ زا١ف ض٣ـ ای٠ زض

 اظ ثبظزیس ٣ فٚٞی اضز٧٣بی ث٦ ضىش٠ ن٤سی، ٧بیCD یب ٤١اض ث٦ زازٟ ٤ٕـ ، ىیٜٚ زیسٟ ، آظٝبیكٖب٥ اظ اؾشيبز٥

 .ٕیط١س ٝی ٍطاض زؾش٦ ای٠ زض ٝرشٚو ٧بی ٤ٝظ٥

 

 فٞٚی سدطث٦ ●

 زازٟ ا١دبٛ. ظ١س ٝی ٝرشٚو ٧بی ىقبٙیز ا١دبٛ ث٦ زؾز ٣ ق٤ز ٝی فٞ٘ ٣اضز ذ٤ز آ٤ٝظ زا١ف ض٣ـ ای٠ زض

 ٍطاض زؾش٦ ای٠ زض آىطی٢ی ١َف ٧بی ثبظی ٣ زازٟ ١ٞبیف ، ٢٧طی ّبض٧بی زازٟ ا١دبٛ ، ٝرشٚو ٧بی آظٝبیف

 .ٕیط١س ٝی
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 ٤ٕ٣ ٕيز ٣ سدطث٦ ا٤ٖٙی اظ اؾشيبز٥ ●

 ٢ّس اؾشيبز٥ آ٤ٝظاٟ زا١ف آ٤ٝظـ ّطزٟ ٝؤثطسط ثطای چ٨بضٕب٦١ ٝسٗ ای٠ اظ س٤ا١س ٝی ٝقٜٚ یِ چ٦١٤ٖ

 .ثبق٢س ٝؤثط ثؿیبض ثبض٥ ای٠ زض س٤ا٢١س ٝی ظیط ضا٧ْبض٧بی

 

 

 سسضیؽ ٧بی ض٣ـ س٤ؾق٦ ●

 ث٦ ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف ثش٤ا١یس إط. ّطز اؾشيبز٥ ظیبزی ٣ ٝش٤٢ؿ ٧بی ض٣ـ اظ س٤اٟ ٝی زازٟ آ٤ٝظـ ثطای

 ٧بی ثحث اظ اؾشيبز٥. ثطز ذ٤ا٧یس ٙصر ثیكشط سسضیؽ اظ ٧ٜ ذ٤زسبٟ ٢ّیس، سطمیت یبزٕیطی زض ٝكبضّز

 ٢ّیس ؾقی. آ٣ضز ٝی ثیط٣ٟ ثبض ّؿبٙز حبٙز اظ ضا ّالؼ ٣ ٢ّس ٝی ٝكشبً ٣ ىقبٗ ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف ٕط٧٣ی

 ؾ٤ً زضؾی ٤ٝض٤ؿ زضثبض٥ ٝشرهم اىطاز ثب ٤ٕ٣ ٕيز حشی ٣ دػ٧٣ف ٣ سحَیٌ ؾ٤ی ث٦ ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف

 ٝی د٤ؾشط٧ب ٣ ٧ب فْؽ ٧ب، ىیٜٚ. ٢ّیس اؾشيبز٥ ذ٤ثی ث٦ ثهطی ٣ ؾٞقی ٝحه٤الر اظ ّالؼ زض. ز٧یس

 ای٠ زض قس٥ اضائ٦ ٝسٗ چ٨بض اظ اؾشيبز٥ اٙجش٢٢ّ.٦س زضؼ ٤ٝض٤ؿ زضٕیط ضا آ٤ٝظاٟ زا١ف ش٠٧ ذ٤ثی ث٦ س٤ا٢١س

 .ثبقس ثطزاقش٦ زض ذ٤ثی ثؿیبض ١شبیح س٤ا١س ٝی یْسیٖط ٤ٝاظار ث٦ ا٤ٖٙ

 

 

 اؾشسالٙی یبزٕیطی ●

 ٣ سدطث٦ حَیَز زض. اؾز ز٣ ای٠ ثی٠ سقبزٗ ٣ سقبٝ٘ ایدبز ٧سه ٤ٕ٣، ٕيز ٣ سدطث٦ ا٤ٖٙی اظ اؾشيبز٥ زض

 ٤ٝخت سدطث٦. ق٤ز ٝی زیٖطی س٤ؾق٦ ٤ٝخت آ٨١ب اظ یِ ٧ط زض دیكطىز ٣ ١یؿش٢س خسا یْسیٖط اظ ٤ٕ٣ ٕيز

 ضا ظٝی٦٢ آٟ زض ذ٤ز فَبیس ٣ اىْبض ٣ ٢٢ّس ثطضؾی ضا زضؾی ٤ٝض٤ؿ ٝرشٚو ظ٣ایبی اظ آ٤ٝظاٟ زا١ف سب ق٤ز ٝی

 سدطث٦ ث٨شط زضُ ٤ٝخت ١یع ٤ٕ٣ ٕيز. ق٤ز ٝی زیس٥ ٤ٕ٣ ٕيز زض آٟ ثبظسبة ٦ّ ز٢٧س اضسَب ثبالسطی ؾغح ث٦

 .ق٤ز ٝی ٧ب آظٝبیف ٣ ٝكب٧سار اظ سطی ٣ؾیـ ٝيب٧یٜ ٣ ٝقب١ی ث٦ زؾشیبثی
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     روشها و فنون تــدریس
 


روش های آموزش


مجموعه تدابیری که با استفاده از امکانات موجود برای رسیدن به هدفی مورد استفاده قرار میگیرد، روش  گفته می شود که نهایتا به یادگیری در فراگیران منجر می شود. هر روش آموزشی و تدریس دارای معیارها و شرایط خاصی است که در زیر به برخی از این معیارها اشاره می شود.یک روش مطلوب،  اولا و قبل از هر چیز باید با پایه های بیولوژیکی و روانی رفتار انسانها هماهنگی داشته باشد . ثانیا دارای اعتبار و ارزش منطقی  و همسو و هم جهت با روشهای معتبر کسب دانش باشد ، ثالثا با اصول و ایده ال های انسانی همدم وسازگار باشند و بالاخره دارای ارزش و اعتبار تربیتی باشد .


هدف این قسمت ، معرفی روش های متداول آموزش است . ممکن شما مربیان در مورد سلامت مطالب زیادی بدانید ولی روش آموزشی مناسب برای دستیابی به اهداف آموزشی و انتقال مطالب و دانش به فراگیران را بخوبی ندانید .غالباً روش آموزش بر اساس میزان دستیابی فراگیران به مطالب و بهره گیری آنها از دوره تعیین می شود فراگیران با گوش کردن ، دیدن ، پرسش و پاسخ و اجرای آموخته ها مطالب را یاد می گیرند و بر همین اساس هم روش آموزشی مناسب انتخاب می شود . روش های تدریس فراوان و متعدد هستند که هر کدام شرح مفصل و طولانی دارد  هر یک از روش های آموزشی به تنهایی مزایا و معایبی دارد و از اینروست که غالباً بکارگیری مجموعه ای از روش های تدریس و آموزش توصیه می شود تا کارآیی و اثربخشی بیشتری به همراه داشته باشد . 


همیشه به خاطر داشته باشید : 


هنگامی که گوش می کنید ، فراموش می کنید ؛ 


هنگامی که می بینید ؛ به خاطر می آورید ؛ 


و هنگامی که انجام می دهید ؛ یاد می گیرید ؛ 

پژوهش ها در زمينه “گوش دادن” نشان مي دهد که:

60%  از وقت فراگيران در مدارس ابتدايی و  90%  در دوره های بالاتر و دانشگاه ها صرف گوش دادن مي شود.شاگردان  تنها قسمت ناچيزی ازآنچه را که شنيده اند حدود(  3/1 تا 5/1% )   به خاطر می سپارند . افراد بالغ به طور متوسط قادر به حفظ کردن  50%   مطالب در ذهن خود هستند حدود  دو ماه  بعد، اين ميزان به نصف نيز کاهش خواهد يافت.

  نتيجه اینکه با وجود صرف وقت زياد در کاربرد حس شنوايی، اين حس تاثير ناچيزی در يادگيری انسان دارد.

		یادگیری



		گوش کردن

		

		

		

		20 %



		گوش کردن

		دیدن

		

		

		50 %



		گوش کردن

		دیدن

		صحبت کردن

		

		70 %



		گوش کردن

		دیدن

		صحبت کردن

		عمل کردن

		100 %





آشنایی با روش های آموزش می تواند در برنامه ریزی آموزش و نیل به اهداف آموزش کمک بسیار مؤثری نماید از اینرو سعی داریم شما را با تعدادی از روش های آموزش موجود آشنا سازیم . 


قبل از آنکه روش خاصی را برای آموزش انتخاب کنید به چند سوال در ذهنتان پاسخ دهید : 


1. تعداد فراگیران 

2. مدت زمان اجرای آموزش 

3. سطح آگاهی و دانش فراگیران 

4. تجهیزات آموزشی مورد نیاز 

5. انتظار شما از میزان مشارکت فراگیران در طول دوره آموزش 

و به خاطر داشته باشید که روش آموزشی مورد استفاده باید با توجه به اهداف آموزش مورد نظر در انتقال دانش ، تغییر نگرش و مهارت های عملی و علمی رفتارهای فراگیران انتخاب شود . چنانچه روش آموزشی ، مناسب با دوره مورد نظر انتخاب شود ، شما به اهداف آن دوره دسترسی پیدا می کنید و تدریس موفقی را احساس می کنید . روش آموزشی منتخب شما باید به فراگیران اجازه شرکت فعال در کلاس و برنامه های درسی را بدهد و فراگیران بتوانند با ابعاد فرهنگی جامعه ای که می خواهند در آن خدمت کنند ارتباط برقرار نمایند. 


 انواع روش های آموزشی 

1. روش حفظ و تکرار 

2. روش  سخنرانی  

3. روش بارش فکری و ابتکارات ذهنی (brain storming)

4. روش نمایش و اجرای تمرین های عملی ( Demonstration ) 

5. روش مباحثه 

6. روش پرسش و پاسخ

7. روش ایفا نقش در نمایش ( Role Plying )

8. روش بازدید از صحنه های واقعی 

9. روش داستان گویی و نمایش 

10. روش آموزش چهره به چهره


همانطور که ذکر شد هر یک از روش های آموزش ما را در رسیدن به اهداف آموزشی کمک می کند و بر اساس انتخاب این روش ها درجاتی از کسب دانش ، مهارت های عملی و رفتار و عملکرد را در فراگیران ایجاد می شود . جدول زیر راهنمای خلاصه ، برای انتخاب روش آموزشی در مراحل مختلف می باشد . 


		

		روش آموزشی

		دانش

		مهارت های عملی

		رفتار و عملکرد



		1

		سخنرانی

		خیلی مؤثر ++

		مؤثر نیست

		مؤثر نیست



		2

		داستان و شعر گفتن

		خیلی مؤثر ++

		مؤثر +

		مؤثر +



		3

		نمایش

		خیلی مؤثر ++

		خیلی مؤثر ++

		مؤثر+



		4

		بازدید از صحنه های واقعی

		مؤثر +

		خیلی مؤثر ++

		خیلی مؤثر ++



		5

		مباحثه

		مؤثر +

		خیلی مؤثر ++

		خیلی مؤثر ++



		6

		ابتکارات فکری

		مؤثر +

		مؤثر نیست

		مؤثر نیست



		7

		پرسش و پاسخ

		مؤثر+

		مؤثر نیست +

		می تواند مؤثر باشد یا نباشد -/+



		8

		تکرار نمایش عملی توسط فراگیر

		مؤثر +

		شدیداً مؤثر +++

		مؤثر +



		9

		ایفای نقش

		مشخص نیست

		می تواند مؤثر باشد یا نه -/+

		بسیار بسیار مؤثر ++++





روش حفظ وتکرار:


سخنرانی :

این نوع آموزش بر اساس کلام و صحبت مربی یا سخنران می باشد و یادگیری از طریق گوش کردن و یادداشت برداشتن از طرف فراگیر انجام می گیرد . سخنراني با انواع سخنراني فيالبداهه، حفظ سخنراني و سخنراني با آمادگي قبلي قابل اجرا است. موثرترین روش در انتقال اطلاعات روش سخنرانی است . بدیهی است مربی باید از اطلاعات وسیع و فن بیان خوبی برخوردار باشد و مطالب را به گونه ای ارائه دهد که نیازهای شنوندگان را بر آورده سازد .


درصد يادگيری در يک سخنرانی بر حسب پيام های کلامی و غير کلامی سخنران عبارتند از :

زبان وحرکات بدن (55 %)   ،  کلمات (7 %)  ،   لحن صدا (38 %)

مزایای این روش : 


1. توانایی مربی در برنامه ریزی و هدایت فراگیران در راستای اهداف آموزشی 

2. ارایه مطالب زیاد در مدت کوتاه 

3. آموزش فراگیران زیاد در مدت کوتاه 

4. هزینه بر نمی باشد و سود و زیانی مطرح نمی باشد . 

معایب این روش 


1. مشارکت و فعالیت کم فراگیران 

2. دشواری در یادداشت برداری و توجه و گوش دادن همزمان به سخنران 

3. خمودگی و خواب آلودگی در فراگیران اگر مربی فعال و محرک نباشد 

4. این روش قادر به تغییر نگرش و نهایتاً ایجاد رفتار جدید نمی باشد 

5. آموزش عملی کمتر وجود دارد 

6. دشواری در ارزیابی فراگیران در درک و فهم مطالب 

7. یادگیری مشکل در زمانی که مربی مهارت کلامی موفق و جذاب نداشته باشد. 

نحوه ارتقای توانایی این روش : 


1. محدود کردن زمان سخنرانی ( 20 دقیقه )

2. تشویق به مشارکت فراگیران با طرح سوال

3. بکار بردن وسایل کمک آموزشی به منظور افزایش حافظه فراگیران و کمک به تفهیم موضوع و ایجاد فضای مطلوب آموزشی ( نظیر اورهد ، اسلاید ، رایانه و ...) 

4. از اطاله کلام بپرهیزید و فقط نکات ضروری را ارایه کنید و نکات مهم را تکرار کنید.

5. مثال هایی مرتبط با فراگیران بزنید و از کلمات ساده استفاده کنید

6. در ابتدا و انتهای جلسه ، خلاصه ای از موضوع را ذکر کنید

7. در صورت امکان اجازه تمرین عملی به فراگیران بدهید

8. بلند و واضح صحبت کنید اجازه دهید فراگیران یادداشت بردارند 

9. برای اطمینان از فهم مطالب به صورت فراگیران نگاه کنید و سوالاتی از آنها بپرسید. به تک تک افراد حاضر در کلاس نگاه کنید .

روش سخنرانی به تنهایی روش کافی و خوبی نیست و باید آن را همزمان با سایر روش های آموزشی استفاده کرد.


الگوریتم  اجرای روش سخنرانی :




آمادگی


ابتکارات فکری( طوفان فکری )

این روش یک نوع فعالیت سریع است ، که در جمع آوری نظرات فراگیران به مربی کمک می کند و یک روش پرتحرک می باشد. 


مزایای این روش :


1. برقراری ارتباط آزاد بین فراگیران

2. ارایه نظرات و عقاید جدید 

3. بیان آزادانه افکار

4. تحریک خلاقیت فکری فراگیران

5. شرکت در فعالیت های ذهنی 

معایب این روش :


1. سردرگمی فراگیران در شناخت موضوعات مورد نیاز 

2. عدم احساس امنیت و راحتی در فراگیران 

3. اتلاف  وقت 

4. عدم فایده در فراگیران با تحصیلات مختلف و رشته های گوناگون 

5. سردرگمی و گیجی فراگیران در برخورد با ابتکارات فکری مختلف 

نحوه ارتقای این روش :


1. شناسایی مشکلات و آگاه کردن کامل فراگیران نسبت به موضوع 

2. مشارکت دادن همه فراگیران در خلاصه گویی و تشویق به پاسخ های سریع 

3. اجتناب از ارزیابی فکرهای هر فرد 

4. مطلع نمودن فراگیران از مراحل مختلف که پس از مشاهده فهرست نظرات باید طی کنند

5. بکار بردن انواع چارت ، تصاویر و تخته سیاه و گچ به منظور تفهیم دستورات و نظارت بر مشارکت همه فراگیران 

6. ترکیبی نظرات و جمع بندی تفکرات و بسط و گسترش نتایج 

7. چیدمان مناسب فراگیران و تجهیزات 

نمایش و اجرای تمرین های عملی


( Demonstration )


این روش در واقع نوعی تمرین مهارت عملی است که به وسیله شخص مربی نشان داده می شود ، مربی باید قبل از اجرای نمایش تجهیزات لازم را تدارک دیده باشد و به عنوان یک مربی آماده ، مهارت های لازم عمل را مرور و اجرا نماید . ( مانند نمایش احیاء قلبی – ریوی ) غالباً پس از اینکه فراگیران دانش و تئوری های لازم را آموختند ، خواهند توانست برای یادگیری مهارت های عمل آماده شوند . پس باید ابتدا دانش منتقل شود تا مربی بتواند مهارت های عملی را به فراگیران یاد دهد. 


مزایای این روش 


1. یادگیری آسان و عینی و مصور 

2. لمس واقعیت توسط فراگیر و درک حقیقی

3. امکان ارزشیابی و بررسی مهارت های عملی فراگیران 

4. امکان تکرار و تمرین توسط فراگیران 

5. ایجاد فرصت برای فراگیران به منظور شرکت در یادگیری 

معایب این روش 


1. وقت گیر است 

2. عدم درک صحیح فراگیران و برداشت غلط 

3. احتمال یادگیری اشتباه در صورت اجرای غیر اصولی و صحیح توسط مربی 

4. اگر تعداد فراگیران زیاد باشند احتمال رویت دقیق نمایش برای همه مهیا نمی شوند

5. فراگیر ارتباط بین نمایش و اهداف یادگیری را درک نکند

نحوه ارتقای این روش 


1. آمادگی کامل قبلی در مربی 

2. وجود تجهیزات کافی و لازم 

3. وجود فضای کافی برای تمرین عملی و به حداقل رساندن شلوغی و سر و صدا 

4. امکان مشاهده آسان برای همه فراگیران 

5. ارایه توضیح علمی همزمان با نمایش عملی توسط مربی 

6. تفکیک مراحل تمرین عملی و شرح آن 

7. امکان مشاهده نمایش از زوایای مختلف 

8. ارایه کامل نمایش یکبار با توضیح و یکبار بدون وقفه و بدون توضیح 

9. اجرای آهسته نمایش به منظور آموزش مهارت های عملی پیچیده 

10. اجازه اجرای نمایش توسط هر یک از فراگیران برای مربی و راهنمایی توسط مربی 

11. وقت کافی برای تمرین بدهید . همیشه مدت زمان بیشتری برای روش نمایش عملی و تمرین در نظر بگیرید . 

12. وقتی همه فراگیران تمرین کردند ، خلاصه ای از مراحل را مجدداً بیان و مرور کنید. 

مثال : 


ارایه کمک های اولیه و اجرای CPR توسط مربی در کلاس 


الف - انتقال دانش و اطلاعات 


ب – توصیف مهارت های عملی


ج – اجرا و نمایش توسط مربی 


د – تمرین و اجرا توسط فراگیران 


به خاطرداشته باشید : 


تمرین کردن تنها شرط یادگیری نیست ، اما تمرین کامل و درست ، دانش را کامل تر می کند. 


سلسله مراتب آموزش مهارت های عملی عبارتند از : ( توصیف ، نمایش و تمرین ) 


مباحثه

در این روش فراگیران بیش از مربی صحبت می کنند، اغلب خوب است که فراگیران بصورت گروهی مباحثه کنند.اینگونه مباحثات را میتوان در گروههای کوچک ویا بزرگ رهبری نمود و به 2 صورت انجام می شود. 


1. مباحثه در گروه کوچک 

2. مباحثه در گروه های بزرگ 

 یک مباحثه در گروه کوچک یا بزرگ  این امکان رابه هر یک از فراگیران  می دهد که از برنامه درسی برداشت مشخصی داشته باشد.مربی باید در برنامه مداخله و شرکت نموده وبحث را باتسهیلاتی که ایجاد میکند آسانتر وروانتر کرده وآنرا هدایت کند و مراقب باشد تا بحث از مسیر خود خارج نشود .غالبا در این روش آموزشی برای فراگیران فرصتی فراهم میشود تا دیدگاهها و نقطه نظرات شخصی خود را وسعت داده وبا مربی و سایر فراگیران ارتباط موثر برقرار کند.


مزایای این روش : 


· انتقال مطالب آموزشی زیاد در زمان کم


· بروز نظرات و ایده های جدید و خلاقیت فکری و امتحان عقاید 


· مشارکت فعالانه همه فراگیران در فرآیند یادگیری


· ارتقائ مهارتهای برقراری ارتباط و مهارتهای کلامی در فراگیران


· تثبیت دانش در ذهن فراگیران  بواسطه تکرار ومداخله در موضوع درسی


معایب این روش:

· ممکن است وقت گیر شود


· ممکن است  بدون نظارت، هدایت وراهنمایی مربی فراگیران از بحث وموضوع خارج شوند 


· برخی از فراگیران بخصوص فراگیران خجالتی در بحث شرکت نکنند 


· برتری یابی برخی از افراد گروه

کار گروهی: تصور کنید قصد دارید  برای  انجام کاری ودستیابی به هدف مشخصی  به محل مورد نظر بروید، بالطبع برای رسیدن به آن محل راهها وروشهای مختلفی وجود دارد که گرچه هر یک به نوبه خود محاسن ومعایبی دارد ولی مجموع آنها شما را به هدفتان می رساند. با  این رویکرد برای هر یک از مباحث کتاب (بسیجی الگوی زندگی سالم} با توجه به اهداف آموزشی که برای آن تعیین شده است در مورد روش آموزشی مناسب بحث نموده  و محاسن و معایب هر روش را در گروه بررسی ودر جمع بندی روشهای تلفیقی مورد نظر وتوافق گروه را ارئه کنید.



مطلوب ترین 


ماموریت ممکن 


در محیط فعلی


رسالتاستراتزی ها


اهداف استراتژیک


دورنما


دوست داریم این 


باشیم


محور زمان


محیط درونی


محیط بیرونی


 


ایفای نقش  :           «  Role  Playing  »

         ایفای نقش ، نوعی روش آموزشی است که مشکلات و مسائلی درآن عنوان می شود و مورد بحث و بررسی قرار می گیرند که ممکن است برای فراگیران مبهم و سوال برانگیز باشد . دراین روش فراگیران نقش را ایفاء می کنند درحالیکه در روش نمایش و اجرای تمرین عملی مربی نقش را ایفاء می کند . ( تفاوت Demonstration وRole playing ) .


مزایای این روش : 


· مربی میتواند از قدرت عملکرد و شناختی که توسط فراگیران بدست آمده،آگاهی پیدا  کند. 

· فراگیران قادر به تمرین در موقعیتی بسیار نزدیک به واقعیت می باشند .

· فراگیران اعتماد به نفس بیشتری درزمان مواجهه با  واقعیت پیدا می کنند .

· فراگیران یاد می گیرند در موقعیت های مختلف واکنش های عملی ومختلف از خود نشان دهند .

· فراگیران می توانند بطور مستقل کارکنند و با فراگیری قواعد و نقش خود متکی به غیر نباشند .

· این روش باعث تداوم علاقه فراگیران به حضور در برنامه درسی می شود .

· این روش موجب ایجاد حس همکاری و ارتباط و و اکنش متقابل میان فراگیران می شود .

· فراگیران فرصت استفاده از تصورات و بروز تفکرات و خلاقیت را پیدا می کنند .

    معایب این روش:

· اگرفراگیر نتواند  نقش خود را خوب ایفا کند موجب شر مساوی و از بین رفتن اعتماد به نفس وی می شود .

· ممکن است فراگیران این روش را به چشم سرگرمی نگاه کنند و آن را جدی نگیرند و اثر یادگیری کمی داشته باشد .

· وقت زیادی می گیرد و باعث طولانی شدن بیش از حد برنامه درسی می شود 

· اگر تمرکز روی روش های ایفاء نقش متمرکز شود ، می تواند اهداف آموزشی را تحت الشعاع قرار دهد و از اهداف دور شوید .

· ممکن است همه فراگیران فرصت ایفاء نقش و شرکت در فعالیت را نداشته باشند .

   افزایش توانایی این روش:

· راهنمایی و آموزشهای لازم به طور واضح و شفاف ارائه شود 

· ایفاء نقش توسط فراگیران بطور داوطلبانه باشد .

· هدف از ایفاء نقش بیان شود و آرام سازی ذهنی برای فراگیران ایجاد شود .

· فراگیران  نسبت به ارتباط موقعیت ها با یکدیگر آگاه و توجیه باشند .

· زمان کافی برای ایفاء نقش داده شود .

· روی نکات آموزشی توجه نموده و آنها را پررنگ تر نمایش دهند .

· تجربیات ایفاء کنندگان نقش پس از اجرا مورد بررسی وبحث قرار گیرد .

· از تجربیات ایفاکنندگان نقش  باز خورد (فیدبک ) تهیه شود و مورد بحث قرار گیرد .


داستان گویی و نمایش

این روش در بسیاری از جوامع آسیایی و آفریقایی راه متداول و مناسبی برای آموزش مردم می باشد مانند تعزیه خوانی و شاهنامه خوانی و....)  . ذکر داستانهایی از بزرگان ، حکما ، پهلوانان  روش های خوبی برای انتقال اطلاعات و آشنایی کودکان با شیوه های صحیح زندگی است . داستان ها معمولاً پیرامون مسایل شایع و جریانات مهمی که مردم در جامعه خود با آن روبرو می شوند خلق می گردند . این روش قرن های یکی از روش های با ارزش انتقال دانش و علوم ، ارزش ها و آداب و رسوم در ایران بوده است .


    مزایای این روش:

· قدرت زیاددر ایجاد انگیزه، نگرش جدید و پیدایش وبروز رفتارهای مطلوب 

· درک بهتر ارزش ها و تایید باورهای درست و نفی باورهای غلط 

· فراهم آمدن شرایط مناسب برای فراگیران در فهم باورهای فرهنگی و اجتماعی

· مدنظر قرار دادن باورهای خوب و تشویق فراگیران و مردم برتکیه به نکات و باورهای خوب 

· توسعه خلاقیت در فراگیران 

·  کمک به شکل گیری، تغییریا استحکام انگیزه ها و نگرش فراگیران و نهایتاً ایجاد  رفتار مطلوب.

معایت این روش:

· وقت گیر است .

· نیاز به آمادگی قبلی دارد .

· بیان داستان اگر ضعیف باشد و خوب روی آن فکر نشده باشد ممکن است موجب گیجی و تحیر فراگیران شود .

· ممکن است داستان برای فراگیران جذاب نباشد و علاقه پیدا نکنند .

· نیاز به قدرت مربیان در داستان گویی و داستان پردازی و قدرت تحلیل و تصور زیاد در مربیان دارد .

توانمندسازی این روش : 

· ارتباط نزدیک موضوع آموزشی با داستان و نمایشنامه .

· درصورت داشتن زمان ، داستان دو مرتبه تکرار و بازگو شود .

· نمایشنامه و داستان را طوری انتخاب کنید که فراگیران بتوانند خود را بجای قهرمانان قرار دهند و به نوعی خود را در داستان بگنجانند .

· از داستانهای محلی و بومی برای قابل فهم بودن درس استفاده کنید .

· ابتدا عنوان و موضوع مورد بحث را ارائه دهید و بعد  داستان را بگویید و در آخر آنرا به نمایش درآورید .

بازدید از صحنه های واقعی  :


دراین روش فراگیران قادر می شوند موقعیت های حقیقی را تجربه کنند و از نزدیک با آن آشنا شوند و آنرا تجربه نمایند . برای مثال اعزام راهیان نوربه مناطق جنگی و مشاهده آثار و صحنه های باقیمانده از 8 سال دفاع مقدس که این مسئله آنها را نسبت به مسایل دفاع مقدس آشنا می کند و اطلاعات و دانسته های آنها بطور عینی مرور می شود و آنها را درک می کنند .


همیشه از ارتباط صحنه های واقعی با تجربیات و آموخته های فراگیران و جامعه اطمینان حاصل کنید و از فراگیران انتظار داشته باشید بعداً بتوانند در جامعه بکار ببندند . بازدید از صحنه به فراگیران فرصت کسب تجربیات فراوانی از زندگی می دهد و می توانند اطلاعات خوبی جمع آوری نموده و با تلفیق و انطباق این اطلاعات جدید با دانش قبلی ، به درک واقعی موضوع برسند . 


مزایای این روش : 

· ایجاد اعتماد به نفس بالا در فراگیران 

· رویارویی فراگیران با مردم و واقعیت جامعه 

· افزایش مهارت های عملی و ایجاد نگرش عمیق و بروز رفتارهای مطلوب 

· تماس نزدیک و ملموس با واقعیت ها 

· فراگیران با فعالیت و کار کردن انس می گیرند و تجربیات خود را وسعت می بخشند .

· ایجاد تشویق و علاقه در فراگیران نسبت به درس و تحریک و علاقه مندی در پذیرش بیشتر دانش و اطلاعات 

· افزایش درک و فهم بهتر مشکلات و مسایل جامعه 

معایب این روش : 

· گاهاً امکان بازدید از صحنه های واقعی وجود ندارد .

· ترتیب دادن بازدید از صحنه ها وقت گیر و هزینه بر است و مشکلات زیادی من جمله هماهنگی،  همکاری ومراقبت به همراه دارد .

· به علت آزادی این روش ممکن است فراگیران آن را جدی نگیرند .

· تعداد فراگیران کمی را می توان به همراه برد . 

· دشواری در نقل و انتقال 

· بازدید صحنه های مختلف ممکن است انتظارات زیادی را در مردم آن منطقه ایجاد کند 

· دشواری ایجاد ارتباط میان اهداف آموزش و تجربیات حاصله در صحنه 

· عدم سازماندهی و برنامه ریزی مناسب می تواند موجب اتلاف وقت،  سرخوردگی فراگیران و خستگی و دلزدگی از آموزش شود .

· مسئولین و مردم حاضر در صحنه و منطقه ممکن است الویت ها و مشکلاتی را مطرح کنند که به اهداف آموزش و جامعه ارتباط نداشته باشد و موجب انحراف مسیر آموزش شود .

افزایش توانمندسازی این روش : 

· برنامه ریزی صحیح برای بازدیدها و حضور فعال مربیان و کمک مربیان 

· فراگیران را در خلال بازدید از صحنه ها ، به دنبال کردن روش های دیگر آموزشی تشویق کنید .

· اهداف بازدیدها برای فراگیران و مسئولین جامعه روشن شود .

· فراگیران را برای جمع بندی پرسش و پاسخ هایی که در بازدید صحنه های واقعی پیش می آید کمک کنید .

· افراد که در صحنه حاضر هستند ( مردم ، مسئولین ، راهنماها ) را تشویق کنید که فراگیران را در جمع آوری اطلاعات کمک کرده و به سوالات آنها به روشنی پاسخ دهند .

· دیدار مجدد از صحنه ها به منظور پیگیری فعالیت های ویژه امکان پذیر باشد .

· خلاصه هایی از بازدید تهیه کنید تا فراگیران بتوانند بین ادراکات و یافته های خود با اهداف آموزشی رابطه برقرار کنند .

· قبل از اینکه به منطقه بروید ، نقشه محل مزبور و عکس  و فیلم  ( خصوصاً تصاویر هوایی ) تهیه کنید و برای فراگیران پخش کنید و یا جریان حادثه بوجود آمده را با استفاده از تصاویر برای آنها نمایش دهید و مسیر حرکت ذهنی آن ها را کاملاً هدایت و رهبری کنید .

· درباره آنچه اتفاق افتاده و آنچه که می توان انجام داد ، پس از مراجعت از منطقه و صحنه بازدید شده ، صحبت نمایید و از فراگیران بخواهید راه حل ارائه نمایند .

پرســـش و پاســخ  

 در این روش آموزشی ، مربی با پرسیدن سوالاتی از فراگیران و گرفتن پاسخ از آنها ، شرایط  پویایی و یادگیری فعال را درکلاس ایجاد می نماید و بدین طریق می تواند بطور سریعی به بررسی وضعیت علمی و میزان یادگیری آنها پرداخته و  می فهمد که فراگیران چه چیزهایی را می دانند و چه چیزهایی را نمی دانند . نکته جالب اینکه فراگیران همزمان که در سوال و جواب شرکت می کنند ، یاد می گیرند ولی نباید در جواب گرفتن عجله به خرج داد و فراموش نکنید که فراگیران برای شرکت در روش سوال وجواب باید احساس آزادی و آرامش نموده و نباید احساس کنند درصورت غلط بودن جواب مورد مواخذه قرار می گیرند . 


           هدف از این روش کمک و تشویق فراگیران به تفکر است و نباید روشی در پیش بگیریم که فراگیران دچار شرمساری شوند . درجریان سوال و جواب اگر مربی جواب سوالی را نمی داند ، قبول کند و بگوید نمی داند ولی بعداً وقتی جواب سئوال را پیدا کرد به آنها پاسخ دهد .


مزایای این روش : 

· افزایش سرعت یادگیری 

· شروع خوب برای یک مباحثه 

· هشیار سازی فراگیران نسبت به مطلب و موضوع کلاس 

· سنجش یادگیری نسبت به آموخته ها و آنچه از قبل می دانند 

· تشویق به تمرین کردن و مهارتهای فکری 

· مرور مفاد درسی 

· تشویق فراگیران به مطالعه بیشتر 

معایب این روش : 

· کناره گیری برخی از فراگیران عقب مانده از درس

· هدر رفتن زمان 

· دلسردی و ناامیدی فراگیران در زمان پاسخ غلط 

· خجالت کشیدن عده ای از فراگیران و ترس از تحقیر شدن 

· طولانی شدن سوال و جواب و خارج شدن کلاس از کنترل مربی 

· ارائه پاسخ های حدسی و بدون تفکر به سوالات و ایجاد شبهه در فراگیران 

توانمندسازی این روش : 

· پیروی از یک الگوی مناسب برای سوال کردن از فراگیران ( از همه سوال شود )

· صبر و حوصله در زمان جوابگوئی فراگیر 

· جنبه های مثبت جواب را گرفته و فراگیر را تشویق کنید .

· تحسین رفراگیر در زمان پاسخ درست و راهنمایی و تشویق در زمان تلاش به پاسخگویی 

· سوالات را طوری طراحی کنید که به سمت چیزهایی که نمی دانند حرکت کنند .

· مربی نباید وانمود کند همه چیز را می داند و صداقت داشته باشد .

· بیش از حد از این روش استفاده نکنید ، پس از پاسخ فراگیران حتماً جواب صحیح ونهایی را به طور مختصر و مفید و قاطع ارائه کنید .

آموزش چهره به چهره     (face to face)  

آموزش چهره به چهره جزء بهترين  روشهای آموزش از نظر ايجاد تغيير رفتاردر فراگیران ميباشد. در اين نوع آموزش مربي وآموزش گيرنده به طور مستقيم و رودر رو  با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند وفراگیر آزادانه اجازه صحبت، پرسش و ارائه نظر دارد.  بزرگترين مزيت آموزشي  انفرادي بودن آن است كه ميتوان با افراد بحث و گفتگو كرد و آنها را تشويق نمود كه رفتار خود را دگرگون سازند. آموزش انفرادي فرصتي پيش ميآورد تا پرسشهايي در مورد علائق ويژه فراگير مطرح شود. محدوديت آموزش انفرادي چهره به چهره آن است كه شمار گيرندگان آموزشي محدود است و تنها كساني آموزش ميبينيد كه با آموزشگر در تماس باشند.


در آموزش چهره به چهره اصولی باید رعایت شود: 


1- احترام به فراگیر


2- وقت کافی جهت مشکل مطرح شده از طرف فراگیر

3- اجازه سوال به فراگیر در حین آموزش

4- ارایه توصیه های مشخص و دقیق و مرتبط با شرایط فراگیر

5- به کاربردن کلمات ملموس و متناسب با سطح سواد و درک فراگیر

6- واضح و شمرده صحبت کردن و استفاده ا زافعال معلوم به جای افعال مجهول

7- نگاه کردن به فراگیر هنگام صحبت کردن با او

8- سوال از فراگیر به منظور کسب اطمینان از درک صحیح او از مطالب 

9- تعیین قرار ملاقات بعدی با فراگیر برای پیگیری مشکل او

مهارتهای پایه ای در آموزش چهره به چهره

الف- ارتباط غیر کلامی

ارتباط کلامی شامل تمام شیوه هایی است که مردم از طریق آن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند که مقوله های اصلی ارتباط غیر کلامی عبارتند از : 

1. جهت یابی: قرارگیری مربی و فراگیر در جهت مناسبی برای انتقال دانش


2. سطح : تفاوت در میزان ارتفاع بین فراگیر و مربی در انتقال دانش موثر است. بنابراین بنظر می رسد که مثلاً با یک کودک ، در حالت هم قامت با او بهتر می توان گفتگو کرد


3. حالت (ژست): وضعیت، چگونگی ایستادن و نشستن افراد را بیان می کند. حالت می تواند یک پیام اضطراب و یا حالت خوشحالی را منتقل کند.


4. جلوه ظاهری:  بدلیل پیامی که به فراگیران منتقل می کند دارای اهمیت است. 


5. بیان چهره : به وضوح احساساتی همچون شادی، خشم، تعجب و سردرگمی را نشان دهد.


6. حرکات دست و سر: می تواند بطور واضحی توافق یا عدم توافق را بیان کند.


7. جهت خیره شدن و تماس چشمی eye to eye contact))

ارتباط غیر کلامی قلمرو بسیار جذاب و پیچیده ای است که مطالعات بیشتری را می طلبد. 


ب- گوش کردن فعال


یک مهارت اساسی مورد نیاز مربیان ، گوش کردن موثر به منظور آموزش بهتر به فراگیران و مراجعان است، گوش کردن یک فرایند فعال است و صرفاً شنیدن کلمات نیست. . بعضی از کارها باعث انحراف از گوش دادن شنونده می شوند مثل قطع سخنان گوینده، تفکر در مورد یک تجربه مشابه، برنامه ریزی در مورد آنچه بعداً می خواهد بگوید. دعوت به صحبت کردن، توجه نشان دادن، تشویق کردن، انعکاس احساسات و معانی و جمع بندی از اصول، آموزشهای چهره به چهره می باشد که باید از طرف مربی و آموزش دهنده رعایت شود.


ج- ارتباط کلامی 


همواره برای رسیدن به هدف گفتگو نیازمند متقاعد کردن و درک متقابل هستیم. برای آن که بتوانیم از عهده متقاعد سازی و رسیدن به درک متقابل در یک جلسه آموزشی برآییم این سه ویژگی دارای اهمیت بسیاری است: 


1. منش     2.  منطق     3. شور و علاقه 

1- منش : حسی که شما آن را با نوع رفتار و عادات خود به مخاطب منتقل می کنید، یکی از بخشهای مهمی است که میتواند مخاطب را جلب کند. منش و نحوه برخورد می تواند زمینه مناسبی از اعتماد و اطمینان برای آغاز و ادامه گفتگو فراهم کند. 


2- منطق: روشی است که اندیشه هایمان به طور منظم روی آن سوار می شود. 

3- شور و علاقه : معمولاً نوعی تعهد و احساس است که در ارتباط برقرار کردن آنها را نشان میدهیم. اگر اندیشه و فکری در ما شور و حرارتی بر نیانگیزد، نمی توانیم انتظار داشته باشیم دیگران را نیز تحت تاثیر قرار دهد. اما فراموش نکنیم که شور و علاقه را نمیتوان جعل و یا به گونه ای تقلید کرد. هر چقدر این شور و علاقه مندی درونی تر باشد به نوعی مسری تر نیز هست.

مزایای این روش :

1. قابليت بحث و گفتگو و تشويق


2. طرح پرسشهاي مورد علاقه 


3. محدوديت تعداد فراگيران


4. انفرادي بودن

5. دریافت بازخوراند

6. پایش و ارزشیابی مناسب

    معایب این روش:

1. وجود زمینه شکاف اجتماعی و فرهنگی بین فراگیران و مربیان 


2. گیرندگی محدود فراگیر،  پریشانی فکر،عدم اهمیت به مسایل 


3. نگرش منفی نسبت به مربی و آموزش دهنده


4. پیامهای متناقض


5. عدم تاکید کافی مربی بر آموزش:  کمبود اعتماد به نفس نسبت به مهارتها و دانش در مربیان ، بی حوصلگی مربیان و اکراه داشتن مربی در آموزش فراگیران 

وضعیت هائی که در ارتباط چهره به چهره با آن روبرو می شوید:

آمادگی وذهنیت  افراد  از خود و فرد پیام دهنده نقش مهمی در برقراری ارتباط دارد و موجب       ایجاد موقعیتهای مختلفی در پذیرش یا رد ارتباط میگردد  به عنوان مثال پذیرش پیام  سلامت در خصوص مضرات سیگار از سوی فرد غیر سیگاری به مراتب موثرتر از فرد سیگاری است.  

وضعیت اول:«من خوب هستم- تو خوب هستی»

این افراد احساس خوبی نسبت به خودش داشته ودر کارش اعتماد به نفس دارد این یک وضعیت سالم، خوش بینانه و مطمئن است . پذیرش این است که مردم علی رغم اختلافات جرئی و ناکامی هایشان، اساساً خوب هستند( این گروه قابلیت پذیرش آگاهی وآموزش را دارد) 


       وضعیت دوم: «من خوب هستم- تو خوب نیستی» 

افرادی که این وضعیت را اتخاذ می کنند اغلب از دیگران انتقاد می کنند و  در حال تحقیر دیگران و سرزنش آنها می باشند . با این همه  افرادی که مایلند کارها را برای دیگران انجام دهند نیز چنین حالتی را دارند.

       وضعیت سوم«من خوب نیستم - تو خوب هستی»


افراد دارای این دیدگاه اغلب خود را دست کم می گیرند و در برابر سایرین احساس حقارت می کنند و در نتیجه بشدت افسرده شوند و براحتی آموزش پذیر می باشند .  

       وضعیت چهار «من خوب نیستم - تو خوب نیستی»


افراد دارای این دیدگاه، بسیار آسیب پذیر بوده و ممکن است قبلاً به مشکلاتی در سطوح  بهداشتی و سلامت و مواجهه با  اعتیاد به الکل و مواد مخدر یا بیماریهای مزمن دچار شده باشند. کار با آنها مستلزم هوشیاری است و لازم است که شخص آموزش دهنده بداند چگونه  با این گروه ارتباط برقرار کند  تا ضمن ارائه آموزش مناسب از بازیچه قرار گرفتن در دست این گونه فرد اجتناب کند.

فنون تد ریس


واژه فن که معادل واژه تکنیک به کار رفته است در زبان فارسی به راه، روش ، شیوه و مهارت  معنی شده است . در امر تدریس مجموعه تمهیدات و وسایلی که به منظور ارائه روش و تسهیل روند یادگیری به کار می روند فن تدریس گفته می شود . فنون تدریس مهارتهایی هستند که در اجرای روشهای تدریس مورد استفاده قرار می گیرند. به عبارت ساده تر باید گفت هر یک از روشهای تدریس به کمک چند فن اجرا می گردد مثلا در روش سخنرانی از فنونی چون فن بیان تحریرو پرسش و پاسخ استفاده می شود . بنابر این مربی باید از فنون مختلف اطلاع داشته باشد و در بکار گیری آنها مهارتهای لازم را کسب کند .           


در تدریس و مربی گری بعد از اصول اعتقادی و ارزشی دو عامل موثرند : یکی علم و دانش مربی و دیگری هنر او . منظور از علم تسلط داشتن به محتوای درسی و اطلاع کامل از نتایج تجارب صاحبنظرانو دست اندر کاران تعلیم و تربیت در گذشته و حال است و منظور از هنر ذوق و سلیقه و ابتکار عمل در انتقال مفاهیم درسی است و این همان مهارت بکارگیری فنون مختلف تدریس است.  

مهمترین فنون تدریس عبارتند از :


فنون کلامی:


فن پرسش و پاسخ ، فن بیان ، فن تکلیف ، فن تمرین ، فن شروع درس ، فن تشویق و تنبیه ، فن مطالعه، فن برقراری انضباط ، فن رشد بهداشت روانی،  فن ارتباط ، فن ارزشیابی ، فن توضیح وجمع بندی .


فنون غیر کلامی:


حالت چهره ، کوبیدن روی میز، حرکات مختلف مربی در کلاس .

به عنوان نمونه چند فن تدریس مختصرا توضیح داده می شود .

1 . فن پرسش و پاسخ : 

هدف از این فن برانگیختن حس کنجکاوی ، ایجاد علاقه ،ایجاد تفکر خلاق در فراگیران، سنجش میزان کارآیی مربی و فراگیران ، ارتباط دادن درس با تجارب قبلی فراگیران و مسایل روزمره زندگی،  رفع یکنواختی در کلاس درس و تثبیت یادگیری می باشد . این فن در کلیه روشهای تدریس کاربرد دارد . 

2 . فن تمرین :


در این فن مربی فراگیران را به تکرار یا کاربرد مفاهیم مورد نظر تشویق می کند تا تبحر کافی پیدا و عادت لازم را کسب کنند . این فن به صورت فردی یا گروهی قابل استفاده است .


3 . فن شروع درس :


مربی باید آمادگی ذهنی فراگیران رابرای فراگیری موضوع جدید فراهم کند . شروع تدریس ممکن است با پرسش چند سوال از فراگیران یا اشاره مختصری به درس گذشته توسط خود مربی انجام شود .


 4 . فن بیان : یکی از ممترین ابزار کار مربی سخن گفتن و فن بیان است .صدای معلم باید از این ویژگیها برخوردار باشد .


الف :صدا باید رسا باشد. 


ب : صدا باید دارای زیر و بم مناسب باشد و یکنواخت نباشد .


ج : کلمات باید به فارسی و سلیس باشد .


د : صدا باید با توجه به موقعیت و شرایط شمرده ودر خور درک فراگیران باشد .


5 . فن ارتباط کلاسی :


هماطور که می دانید در  هر ارتباط4 عامل دخالت دارند که عبارتند از : پیام دهنده، پیام گیرنده ، پیام و بازخورد   


( هرگز در کلاس متکلم وحده نباشید و اجازه دهید ارتباط دو طرفته باشد ) 


گیرنده پیام 


پیام 


فرستنده پیام


بازخورد ( واکنش )


                                     ( نمایش ساده ارتباط و مکالمه ) 


6 . فن رشد بهداشت روانی در کلاس

مربی باید در کلاس محیطی به وجود  آورد که فراگیران را جذب کند و فراگیران باید در انجام امور یادگیری افرادی منضبظ و منظم به بار آیند نوعی ترس منطبق بر توان و تحمل خود را در این زمینه بپذیرند . د رجهت رشد بهداشت روانی معلم باید به نکات زیر توجه کند :

·  شاد بودن در کلاس


·  تاکید بر نقاط قوت فراگیران

·  پرهیز از هر نوع تبعیض

·  جلب همکاری والدین

·  ایجاد اعتماد به نفسدر فراگیر

·  درک نیازها واستعدادهای فراگیر

· کاربرد یافته های علمی در تعدیل رفتار فراگیران


 7 . فن تشویق وتنبیه :


تنبیه گاعا موجب حذف یک رفتار نامطلوب می شود . تنبیه بدنی جایز نیست و باید متناسب با سن و کار اشتباه فراگیر صورت گیرد .

8 . فن برقراری انضباط : 


عوامل بی نظمی در کلاس یا ناشی از رفتار مربی  به صورت سرزنش کردن، تهدید، ایجاد تبعیض، عدم توجه به تفاوتهای فردی و بی نظمی است و یا ناشی از رفتار فراگیر به صورت رفتارهای تهاجمی، رفتارهای کلامی نابجا و بی اعتنایی به دستورات مربی می باشد .


9 . فن جمع آوری مطالب


در پایان هر درس مربی باید با این فن و بیان رئوس مطالب با هدف نتیجه گیری از مطالب ، تمرکز حواس فراگیران بر مطالب درسی ،  پایان دادن به کلاس و...  جمع بندی به عمل آورد .


10 . فن ارزشیابی نهایی


ارزشیابی نهایی به منظور اطلاع از نقاط قوت و ضعف تدریس انجام می شود .  


ماخذ: راهنماي تربيت مربي دفتر ارتباطات و آموزش سلامت معاونت سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

آمادگی از نظر تجهیزات





پیش آزمون و فعال کردن دیگران





ایجاد روابط بین معلم وفراگیر











مرحله مقدماتی





 آمادگی از نظر زمان   زمانزمان 





آ      آمادگی عاطفی
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مطلوب ترین ماموریت ممکن 


در محیط فعلی


رسالت


استراتزی ها


اهداف استراتژیک


دورنما


دوست داریم این باشیم


محور زمان


محیط درونی


محیط بیرونی













