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 هسئلِطزح 

 طزح هسألِ

 شاًیاخهْن ثبضذ؟ چشا  ذیچشا ثب ست؟یچ یثشًبهِ دسس

هكشح است،  یآهَصش ػبل DNA شییوِ ثحث تغ

اص  یدسس یّب ثشًبهِ؟ وٌذ یههْن جلَُ  یثشًبهِ دسس

ّستٌذ وِ ًمص  ّب داًطگبُػٌبغش هْن 

آهَصش  یّب سسبلتدس تحمك اّذاف ٍ  یاًىبس شلبثلیغ

 يی. ثِ ّوداسًذ ػْذُثش  یفیٍ و یوو اصًظش یػبل

 يیتش هْنللت تپٌذُ داًطگبُ ٍ  ػٌَاى ثِاص آى  لیدل

 یپل دسٍالغ. ضَد یه ثشدُ ًبم یػٌػش ًظبم آهَصش ػبل

 يیاست. دس ا یداًطگبّ یسكح والى ٍ ٍاحذّب هیبى

 یّب تیٍالؼوِ  ضَد یههكشح  سؤال يیخػَظ ا

 ثبسُ يیدسا ست؟یچ شاىیا یهَجَد دس ًظبم آهَصش ػبل

 یاًسبً شٍیپشٍسش ً ؛جولِ هي یّب تیٍالؼثِ  تَاى یه

جبهؼِ،  یبصّبیهتٌبست ثب ً چٌذاى ًِ یّب تیثبلبثل

دس ووه ثِ  یدسس یّب ثشًبهِهَفك ًجَدى 

ٍ  ّب هْبستووه ثِ وست  یثشا بىیداًطجَ

اهشٍص ٍ  یبیدس دً ًمططبى یفبیاقالػبت الصم جْت ا

هختلف  یّب ػشغِثب  بىیداًطجَ ییػذم آضٌب

 بىیاًذن ه بسیثس یٍ ثبصاس وبس، ّوبٌّگ یخذهبت

. یػلن ٍ داًص ٍ ثشًبهِ دسس ذیتَل ضتبثبىسشػت 

تَجِ ًذاضتي ثِ  ،یدسس یّب ثشًبهِ یػذم سٍصآهذسبص

ٍ ػذم  یدسس یّب ثشًبهِ يیدس تذٍ یاسٌبد ثبالدست

ثبصاس وبس  یثب تمبؾب یدسس یّب ثشًبهِ یسبصگبس

 یثشًبهِ دسس یّب تیٍالؼ كیهػبد ضَاّذ ٍ ػٌَاى ثِ

هَاسد ًطبى اص  يیا ِیاست. ول شاىیدس ا یآهَصش ػبل

آى  یىشدّبیٍ سٍ یدسس یّب ثشًبهِداسد وِ  يیا

 يیثب تَجِ ثِ ا يیٍ ًبهٌبست است. ثٌبثشا َةیهؼ

ِ ه ذ ق  ه
 یثشًبهِ دسس يیدس حَصُ تذٍ یداًطگبُ ّب ثِ لحبل تخػػ

 ٍ چشا وِ اص اغَل ،ثبضٌذ یه یٍ آگبّ ییساٌّوب بصهٌذیً
الصم ًذاسًذ ٍ  یآگبّ یتخػػ تیفؼبل هیثؼٌَاى  ی آىٌذّبیفشا

 یاص چبسچَة هطخع ٍ جبهغ ثشا یفبلذ ثشخَسداس يیّوچٌ
 خَد ثِ ارػبى لزاثبضٌذ.  یه یداًطگبّ یدسس یثشًبهِ ّب يیتذٍ

 یجبهغ دس خػَظ چگًَگ یػول یداًطگبُ ّب فمذاى ساٌّوب
وطَس  یدس ثذًِ آهَصش ػبل یداًطگبّ یدسس یثشًبهِ ّب يیتذٍ

 یثِ اًتظبس ثش ایي هجٌب ٍ ًظشداضتضَد.  یثِ ضذت احسبس ه
ثؼٌَاى اتبق  یآهَصش ػبل یضیوِ اص هَسسِ پژٍّص ٍ ثشًبهِ س

 یگزاس بستیس یٍ تخػػ یجبى فىشیٍ پطت یفىش آهَصش ػبل
سٍد،  یوطَس ه یآهَصش ػبل ییٍ اجشا یتیشیهذ وبتیّب ٍ تػو

 یثِ ثذًِ ػلو یٍ ؾشٍست بصیً يیدس ثبة چٌ كیٍ تحم یشیگیپ
 لیآى تطى یجْت ثشسس یتخػػ یهَسسِ اًتمبل ٍ وبسگشٍّ

وِ لشاس است اهشٍص ثِ اضتشان  یهجٌب تجشثِ ا يی. ثش اذیگشد
ٍ  یبدیهتطىل اص دٍ ٍجِ ثٌ یپژٍّط ثِگزاضتِ ضَد تجش

ثشًبهِ  ذُیپذ یآى وبلجذضىبف یبدیاست. ّذف اص ٍجِ ثٌ یوبسثشد
ثِ  یبثیدست  یدس پ گشیاست ٍ ٍجِ د یدس آهَصش ػبل یدسس

ػول  یدس لبلت اسائِ ساٌّوب یٍ وبسثشد یٌیهلوَس ٍ ػ یخشٍج
اػن اص استبداى،  یجبهؼِ داًطگبّ یداًص ٍ آگبّ صیافضا یثشا
 یدسس یثشًبهِ ّب يیدس تذٍ .ٍ بىیداًطجَ ضاى،یثشًبهِ س شاى،یهذ

ٍ دٍ  هیسكح  یسضتِ ّب ٍ داًطگبُ ّب یدس توبه یداًطگبّ
اص  یدسس یضیثشًبهِ س بسیاخت ؽیًبهِ تفَ يییاست وِ قجك آ

 یثشخَسداس ه دس صهیٌِ تذٍیي ٍ ثبصًگشی ثشًبهِ دسسی ػول یآصاد
گزضتِ ٍ هَجَد  تیهٌظَس دس گبهل اٍل ٍؾؼ يیثذ. ثبضٌذ

 یهَسد ثشسس یثشًبهِ دسس يیتذٍ ٌِیدس صه شاىیا یداًطگبُ ّب
ٍ دس حبل  طشٍیپ یوطَسّب بتیلشاس گشفت. ػالٍُ ثش آى تجشث

ػول  یساٌّوب يیٍ دس گبم سَم ًسجت ثِ تذٍ یتَسؼِ ثشسس
آى الذام ثِ  یٍ اػتجبسسٌج یداًطگبّ یدسس یثشًبهِ ّب يیتذٍ

 ػول آهذ.
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ٍ ثحث  یالولل يیثٍ  یهطىالت ٍ ًظش ثِ تحَالت هل

است،  هَسدتَجِ طشٍیپ یدس وطَسّب بسیوِ ثس شییتغ

 یّب ثشًبهٍِ ثبصًگشی  يیٍ تذٍ یقشاح ًظبم ثِتَجِ 

 دسسی داًطگبّی ثسیبس هْن ٍ اسبسی است. 

 بزًبهِ درسی چیست؟

دستبٍسدّبی ثطش است وِ  يیتش هْنداًطگبُ یىی اص 

شدُ است ٍ دس قَل تبسیخ تحَالت صیبدی سا تجشثِ و

ثشای  وٌٌذُ يییتؼثسیبس  ػٌػش ثشًبهِ دسسی ػٌػشی

ثِ تَسؼِ است. اص ثشًبهِ  یبثی دستتغییش، ًَآٍسی ٍ 

 ػٌَاى ثِهختلفی ّوچَى ثشًبهِ دسسی  یّب ثشداضت

سشفػل، ثشًبهِ دسسی  ػٌَاى ثِهحتَا، ثشًبهِ دسسی 

است. ّوچٌیي ثشًبهِ  ضذُ اسائِدٍسُ ٍ..  ػٌَاى ثِ

داًص  ػٌَاى ثِحَصُ هكبلؼبتی،  ػٌَاى ثِدسسی 

آیٌِ  ػٌَاى ثِگفتگَ،  ػٌَاى ثِی، اجتوبػ بفتِی سبصهبى

ثشای دیذى، دیگش تؼجیشّبی اخیشتش ثشًبهِ  یا پٌجشٍُ 

ثب تَجِ  یقَسول ثِدسسی است. دس ایٌجب ثشًبهِ دسسی 

ثِ ّوِ ایي تؼبثیش ٍ ثب تَجِ ثِ ثبٍسّبی فلسفی 

 اصآًچِخبغی وِ هكشح ضذ، ثشًبهِ دسسی سا ػجبست 

اص  یا هجوَػِ، ضَد یهدس هذسسِ یب داًطگبُ تذسیس 

هَؾَػبت، هحتَا، ثشًبهِ هكبلؼبتی، هَاد آهَصضی، 

، یه دٍسُ یػولىشددسسی، اّذاف  یّب هبدُتَالی 

 هكبلؼبتی، ٍ هَاسدی اص ایي لجیل است.

 عٌبصز بزًبهِ درسی

ّش چیضی دس ًظش گفتِ ضَد ٍ ثِ ّش  ػٌَاى ثِثشًبهِ 

است.  یّب هؤلفًِحَی دیذُ ضَد داسای ػٌبغش ٍ 

تؼبسیف آى هتفبٍت ٍ  اًذاصُ ثِػٌبغش ثشًبهِ دسسی ًیض 

تؼبثیش ٍ پیشٍ آى ػٌبغش  ثبٍجَدهتٌَع است. ثٌبثشایي 

 تیدسًْبهتفبٍت ٍ هتؼذد ٍ هتٌَع اص ثشًبهِ دسسی 

 شیًبپز خذضِاص ثشًبهِ دسسی است وِ  چْبسػٌػش

یبدگیشی، ٍ اسصضیبثی  یّب تیفؼبلاست؛ ّذف، هحتَا، 

است،  لشاسگشفتِهجٌبی ایي پژٍّص  ِآًچاست. ٍلی 

 چْبسػٌػشثَدُ است وِ ثیص اص  اگشالگَی 

. یؼٌی هٌكك داسد؛ هٌكك سا داسا است ضذُ هكشح

ثشًبهِ دسسی وَس لؿیِ است ٍ سپس هحتَا، 

یبددّی یبدگیشی،  یّب تیفؼبلساّجشدّبی تذسیس، 

داًطجَیبى، صهبى ٍ  یثٌذ گشٍُهَاد ٍ هٌبثغ یبدگیشی، 

هىبى یبدگیشی، ٍ اسصضیبثی است. الجتِ الگَ یب هجٌبی 

ایي تجشثِ پژٍّطی الگَیی تشویجی است وِ هجٌبی 

است ٍلی اص هَاسد دیگش ّن  اوش آى الگَی

 است.  ضذُ استفبدُ

 

 

 
 درس آهَختِۺ

بزداضت ّای هتفاٍت اس بزًاهِ درسی بز 
 هبٌای باٍرّای فلسفی

 درسی در ًَآٍری ٍ تغییزًقص بزًاهِ ّای 

 



 داًطگبُ ٍ بزًبهِ درسی 

اهطٍظُ وبضوطز آهَظـ ٖبلی زچبض تحَالت ظیبزی 

ؾبظهبى ّوىبضی ٍ  2002قسُ اؾت. زض ؾبل 

تَؾِٗ التهبزی چْبض وبضوطز؛ قىل زازى ثِ 

اًؿبًی، ایدبز هجبزی زاًف، اًتكبض ٍ  یّبِ یؾطهب

اؾتفبزُ اظ زاًف، حفبْت اظ زاًف وِ ثحث 

ٍ ثحث  اًس زاًؿتِضّجطی ٖلوی ضا ثؿیبض هْن 

 حتی 2003ٍ ؾپؽ زض ؾبل  یا حطفِضقس 

اؾت وِ ثطای ثطضؾی هَئَ  وطزُ اقبضُ آًؿلي

تسضیؽ ٍ یبزگیطی زض آهَظـ ٖبلی ثبیس ثِ 

تغییطات هحیٍ ٍ فًبی حبون ثط خبهِٗ تَخِ 

وطز ٍ ایٌىِ زاًكگبُ زض ّعاضُ خسیس ًبچبض ثِ 

زضؾی ؾی ؾبل  یّب ثطًبهِتغییط اؾت. ثٌبثطایي 

زاًكدَیبى چیع  زاقتي ًگِٖمت  طاظیغ ثِپیف 

 2011 زض ؾبل تیزضًْبزیگطی ًیؿت ٍ 

ویطیؿتیي ؾي ٍ آیطیي هُطح وطزًس وِ زی اى 

ای آهَظـ ٖبلی زض حبل تغییط اؾت. ًَیؿٌسگبى 

زض فهل چْبضزّن وتبة ذَزقبى ثب ٌَٖاى 

ضلبثت هتًبز ثِ هَئَ ثطًبهِ زضؾی ٍ ًمف آًْب 

ٍ  اًس وطزُ اقبضُزض تغییط وبضوطز زاًكگبُ ثؿیبض 

 هٌكأ ٌَٖاى ثِزضؾی  یّب ثطًبهِزض ایي اقبضُ ثط 

 قسُ اؾت.  سیتأوتغییط، ًَآٍضی 

 

درسی  یّب بزًبهِسبختبر تذٍیي 

 داًطگبّی؛ اس توزکش تب عذم توزکش

ثطًبهِ  سیذَاّ یهذیلی هْن اؾت وِ ٍلتی قوب 

زضؾی تسٍیي وٌیس، ؾبذتبض قوب هتوطوع اؾت؟ 

اؾت؟ اگط  طهتوطوعیغاؾت؟ یب  هتوطوع وِیً

ؾبذتبض هتوطوع اؾت تٗسازی اظ افطاز تحت 

ٍ َطاحبى آهَظقی السام ثِ  عیض ثطًبهٌَِٖاى 

. زض حبلت وٌٌس یهتسٍیي ثطًبهِ زضؾی 

وِ زض قطایٍ فٗلی ثط آهَظـ ٖبلی  هتوطوع وِیً

، اذتیبض ثِ زاًكگبُ ٍاگصاض فطم اؾتایطاى حىن 

 ٌسیگَ یه ٍالٕ ثِوبهل.  ََض ثٍِلی ًِ  قَز یه

ضوا خَدتاى صالح خَدتاى را تْتز »

درسی خَدتاى را  یّا تزًاهِلذا  ،ذیداً یه

تذٍیي کٌیذ ٍ تزای ها تفزستیذ ٍ چٌاًچِ تا 

ها در تٌالض ًثاضذ  یّا استیساصَل ٍ 

ٍ  زشیهَردپذتزًاهِ درسی پیطٌْادی 

یه ًٓبضتی اظ  ٍالٕ ثِ .«زدیگ یهتصَیز لزار 

ثبال ٍخَز زاضز. پؽ ثؿتِ ثِ ایٌىِ ؾبذتبض 

هتفبٍت  تَاًس یهچگًَِ اؾت ثطًبهِ زضؾی ًیع 

 ثبقس.

 ػُیٍ ثِمالة ٍ ًٓبم آهَظـ ٖبلی ایطاى پؽ اظ اً

پؽ اظ ثطًبهِ ؾَم تَؾِٗ ٍاضز تَؾِٗ ووی قس. 

ٍظاضت فطٌّگ ٍ آهَظـ ٖبلی پیكیي ٍ ؾپؽ 

زض پبؾد ثِ ًیبظّبی  ًبچبض ثِفٗلی  ُٖفٍظاضت 



خبهِٗ ٍ ثبلُجٕ پسیسُ انالحبت 

ضا اًدبم زازًس ٍ تمسم تَؾِٗ  یّب یثٌس تیاٍلَ

تَؾِٗ ٍ  یّب خٌجِٖلوی ضا ًؿجت ثِ ؾبیط 

. لطاضزازًستمَیت ٖلن ٍ فٌبٍضی ضا زض زؾتَض وبض 

ًْبزّبیی  ٌَٖاى ثِ ّب زاًكگبُزض چٌیي قطایُی 

پَیب، فٗبل ٍ ذَزگطزاى ثبیؿتی اظ اؾتمالل ًؿجی 

چْبض  2012، زض ؾبل ثبضُ يیزضاثطذَضزاض ثبقٌس. 

، آهَظـ، یا حطفِوبضوطز؛ ضّجطی ٖلوی، ضقس 

تَؾِٗ فٌبٍضی ٍ آهَظـ ٖبلی ثطای آهَظـ ٖبلی 

ثَز. ثحث ضّجطی ٖلوی  قسُ گطفتِزض ًٓط  

 یگبّزاًكهحمك ًرَاّس قس هگط اؾتمالل ًٓبم 

ثبقس. ثٌبثطایي اؾتمالل ًؿجی ٍ آى  قسُ يیتأه

اؾتمالل زاًكگبّی وِ اظ ثطًبهِ ؾَم ثِ ثٗس هسام 

 یا وٌٌسُ يییتٗ، ذیلی ًمف گطفت یهلطاض  سیتأو

زضؾی  یّب ثطًبهِضا زض تَؾِٗ ٖلن ٍ تغییط زض 

. زض ایي ظهیٌِ یىی اظ بیسایفب ًو ؿتیثب یه

تفَیى اذتیبض  ًبهِ يییآالساهبت قبیؿتِ تسٍیي 

زض اضزیجْكت  ّب زاًكگبُزضؾی  یعیض ثطًبهِ

 ثَز. 1331

ثٗس اظ قطٍٔ انالحبت ٍ تمسم تَؾِٗ ٖلوی ثط 

 ّب زاًكگبُتَؾِٗ ثِ زلیل ایٌىِ  یّب خٌجِؾبیط 

ٖبزت ثِ ًْبزی آظاز، ذَزگطزاى، ًمبز ٍ پبؾرگَ 

ٍ هؿئَل ثَزى ًساقتٌس. ثِ ٖجبضتی ٍلتی 

ثطای آًْب ثؿیبض  قَز یهتفَیى اذتیبض  ثبضُ هی ثِ

اظ آى  اؾتفبزُظهیٌِ ٍ قطایٍ  چطاوِؾرت ثَز 

ٖسم توبیل  تیزضًْب. ثِ ّویي زلیل اقتٌسًسضا 

 یعیض ثطًبهِثِ پسیسُ تفَیى اذتیبض  ّب زاًكگبُ

ٍ ٖسم ٍخَز  ّب زاًكگبُزضؾی ثبٖث ضقس ًیبفتي 

ؾبذتبض ًْبزی ثطای اًدبم ایي ٍْیفِ ذُیط ٍ 

ثٗس اظ انالحبت زض  ّب زٍلتتغییط  طیتأثّوچٌیي 

ایي  یطضؾویغ نَضت ثِ ؾبلِ ّكتیه زٍضُ 

 ؾلت قس. ّب زاًكگبُاذتیبض اظ 

ثٌبثطایي هب قبّس یه ؾیبؾت پبًسٍلی ّؿتین 

 طهتوطوعیغ، هتوطوع وِیًوِ گبّی توطوع، گبّی 

زض حَظُ تسٍیي ٍ ثبظًگطی ثطًبهِ زضؾی 

حبون ثَزُ زاًكگبّی ضا  لجل ٍ ثٗس اظ اًمالة 

. ثٌبثطایي ایي ؾیبؾت پبًسٍلی ّوچٌبى ثب اؾت

ٍظاضت  1312ازاهِ یبفت. زض ؾبل  ّب زٍلتتغییط 

زض اٍلیي الساهبت ذَز زٍثبضُ اذتیبض تسٍیي  فتٖ

 ّب زاًكگبُزضؾی ضا ثِ  یّب ثطًبهٍِ ثبظًگطی 

 23/11/1312زض هَضخ  ًبهِ يییآٍاگصاض وطز. ایي 

 درس آهَختِۺ
لشٍم استقالل آکادهیک بزای تحقق رّبزی 

 علوی
کیفیت رابطِ هتقابل داًطگاُ ٍ بزًاهِ درسی 

 در گزٍ استقالل داًطگاّی

 
 



لبًَى اّساف، ٍْبیف ٍ  6ٍ  2ثب اؾتٌبز ثِ لبًَى 

وِ  وٌس یه سیتأوهدسز  فتٖتكىیالت ٍظاضت 

 توطوعظزایی ٍ افعایف ؾُح اذتیبضات هٌَٓض ثِ

ٍاگصاضی اذتیبضات  ًبهِ يییآ ،ّب زاًكگبُ

ٍ هطاوع آهَظـ  ّب زاًكگبُزضؾی ثِ  یعیض ثطًبهِ

. قَز یهاثال٘  ّب زاًكگبُٖبلی ثبظًگطی ٍ ثِ 

ؾُح یه  یّب زاًكگبُوِ  قَز یهؾپؽ هُطح 

 ّب قْطؾتبىٍ زٍ وِ ثطذی زض تْطاى ٍ ثطذی زض 

هؿتمط ّؿتٌس هلعم ثِ تسٍیي ٍ ثبظًگطی 

زضؾی ّؿتٌس. آًچِ زض ایي هیبى ثِ  یّب ثطًبهِ

ثب تَخِ  ّب زاًكگبُاظ  ّطوسامایٌىِ  سیآ یهچكن 

ثِ تَاى ٖلوی ذَزقبى ثِ تسٍیي ٍ ثبظًگطی 

ضا  وبض يیا تَاًؿتٌس یًوپطزاذتٌس ٍ ثطذی ٌَّظ 

احی ایي هَاضز يطٍضت َط . لصااًدبم ثسٌّس

زضؾی  یّب ثطًبهِهٌؿدن ثطای تسٍیي  چبضچَة

  .ًوَز یهیبزآٍض  زاًكگبّی ضا 

؛ ّبِ یرٍتغییز ٍ ببسًگزی بزًبهِ درسی: 

 ّب چبلص

ثِ تٗجیط ضٍاى قٌبؾبى ّط تغییطی چبلكی ثِ 

زض همبثل  زضٍالّٕوطاُ ذَز ثِ زًجبل زاضز. 

تغییط؛ همبٍهت، هربلفت، ٍ.. اؾت. ٍلی ثب ّوِ 

وَتبُ آهس ٍ  ّب يیاایي اٍنبف ًجبیس زض ثطاثط 

تٌْب انل ثبثت زض  ٌَٖاى ثِتغییط ضا  ؿتیثب یه

زض نَضت ًپصیطفتي  چطاوِخْبى زض ًٓط گطفت، 

. قَز یهانل تغییط، ٍيٗیت هَخَز ثبظتَلیس 

اظ  طیًبپص ییخساخعئی  ٌَٖاى ثِثٌبثطایي تغییط 

. الجتِ ایي تغییط سیآ یه حؿبة ثِثطًبهِ زضؾی 

هساٍم اؾت ٍ زض ؾُح هُلَة تغییط ٍ ثبظًگطی 

 سیتأوؾبلِ هَضز  2ثطًبهِ زضؾی زض ثبظُ ظهبًی 

 . طزیگ یهلطاض 

زضؾی  یّب ثطًبهِزض زالیل ایدبز تغییط زض 

ثِ َٖاهل زضًٍی، تغییط ثط  تَاى یهزاًكگبّی 

اؾبؼ ًیبظّبی اختوبٖی ٍ فطزی، تغییط ثطای 

ًٓبم تًویي ویفیت اقبضُ وطز. ّوچٌیي 

ؾبل اؾت ثطای ّویي ًیبظ  پٌحزاًف  ٖوط وِیً

هساٍم ثِ انالح ٍ تغییط  نَضت ثِاؾت وِ 

 درس آهَختِۺ
تغییز بعٌَاى اصل جذایی ًاپذیز اس بزًاهِ 

 درسی
تٌَع ٍ جاهعیت در باب عَاهل تَجیِ کٌٌذُ 

 تغییز
 پزّیش اس سادُ اًگاری در باب تغییز

 تغییز هی بایست هبتٌی بز هطارکت باضذ
فْن فزایٌذ ٍ چگًَگی  فْن تغییز در گزٍُ

 اًجام تغییز
 



زضؾی پطزاذتِ قَز. ٖالٍُ آى ثبیس  یّب ثطًبهِ

ًگبّی  تَاى یًوپصیطفت وِ تغییط آؾبى ًیؿت ٍ 

ثِ آى زاقت. اظ تهوین ثطای  كِیّو اًگبضاًِ ؾبزُ

تغییط تب اخطایی قسى آى ًیبظ ثِ تغییطات ثؿیبض 

ظیبزی اؾت، ًیبظ ثِ ظهبى ظیبزی اؾت. لصا تغییط 

زضؾی زاًكگبُ آؾبى ًیؿت ٍ همبٍهت  یّب ثطًبهِ

ظیبزی زضثبضُ آى ٍخَز زاضز وِ زض اوثط هَاضز 

ٍ ثِ ّویي زلیل اؾت وِ  قَز یهًبزیسُ گطفتِ 

 .قَز یههٌدط ثِ قىؿت 

ذیلی ؾُحی  ّب یثبظًگط وِ یٍلتثٌبثطایي 

زیگطی  یعیض ثطًبهِهب زچبض یه ًَٔ  قَز یه

زضؾی  یعیض ثطًبهِتحت ٌَٖاى  نیقَ یه

 ذَاّس یهتهبزفی. یٌٗی هجٌب، ّسف ٍ ایٌىِ 

پبؾرگَی چِ چیعی ثبقس هكرم ًیؿت ٍ زض 

چٌیي قطایُی تغییط ٍ ثبظًگطی ؾُحی ٍ 

هرطة ٍ  تَاًس یهثطًبهِ زضؾی  یطانَلیغ

ثبقس. ازثیبت حَظُ ثطًبهِ زضؾی ثیبى  گط تیترط

فْن فطایٌس تغییط هْن ٍ  ،وِ ثطای تغییط زاضز یه

 اؾت.  یيطٍضاؾبؾی اؾت. فْن ایٌىِ چطا تغییط 

وِ  سیگَ یهٖالٍُ ثط آى فْن فطایٌس تغییط ثِ هب 

 ّب لیتوبهسیطیت اؾتطؼ، ايُطاة، همبٍهت، 

ثطای تغییط ٍ آهبزُ قسى ثطای ایدبز تغییط، 

قٌبؾبیی هٌبثٕ فكبض ثطای تغییط ٍ ثبظًگطی، 

ِ چطایی تغییط، آهبزگی ثطای پبؾرگَیی ث

، ٍ ؾبیط  ًفٗبى یشچگًَگی زضگیط وطزى افطاز، 

 گطٍُثطًبهِ ٍ اخطای تغییط، تكىیل  بىیهتهس

ثبظًگطی، ثِ وبض گوبضزى، تَظیٕ هؿئَلیت، 

هٌبثٕ ٍ فطاّن وطزى آًْب زض فطایٌس  یٌیث فیپ

ّوچٌیي َطاحی، تسٍیي ٍ  تغییط ٍخَز زاضز.

ثبظًگطی ثطًبهِ زضؾی هؿتلعم حوبیت هبلی ٍ 

هٌَٗی تهوین ؾبظاى ًٓبم آهَظـ ٖبلی اؾت. 

يوي آًىِ هكبضوت حساوثطی ثِ حسی هْن 

 ًفٗبى یشاؾت وِ اگط ایي هكبضوت حساوثطی 

ًجبقس ّوبى ثطًبهِ زضؾی تهبزفی اتفبق ذَاّس 

 افتبز. 

 یّب بهِبزًراٌّوبی عول تذٍیي ٍ ببسًگزی 

 درسی داًطگبّی

یب ثطًبهِ زضؾی  ضقتِ هیاٍلیي هطحلِ زض تسٍیي 

خسیس تَخِ ثِ هٌُك ایي وبض اؾت ایٌىِ چطا 

خسیس تسٍیي قَز؟ چطا ثبیس ثطًبهِ  یا ضقتِثبیس 

زضؾی خسیس تسٍیي قَز؟ ٍ ؾپؽ ثِ ازثیبت 

هطاخِٗ قَز وِ آیب زض زًیب ایي ضقتِ ٍخَز زاضز 

زاضًس؟ ایي ًتیدِ  یّب الةیؾچِ  آًْب؟ اگط اؾت 

ثطًبهِ زضؾی  یب ضقتِ هیحبنل قس وِ تسٍیي 

پیف اظ تسٍیي حیي  خسیس زاضای ؾِ ثرف؛

 تسٍیي ٍ پؽ اظ تسٍیي اؾت. 

 

 



 پیص اس تذٍیي

ثرف پیف اظ تسٍیي قبهل زٍ گبم ًیبظؾٌدی ٍ 

یب  ضقتِ هیهُبلٗبت پكتیجبى اؾت. اگط ثٌبؾت 

گطایف تسٍیي یب ثبظًگطی قَز الظم اؾت 

ًیبظؾٌدی قَز وِ يطٍضت ایي وبض هكرم 

اٍل زض ثرف پیف اظ تسٍیي اًدبم  گبمقَز. پؽ 

؛ هكبضوتی، خبهٕ، هٗتجط ٍ نَضت ثًِیبظؾٌدی 

 ّب زاًكگبُثط ْٖسُ ذَز  وبهالًهؿتٌس اؾت وِ 

یب قىبف ثیي  يطٍضتاؾت. ًیبظ یٌٗی فمساى یب 

ٍيٕ هَخَز ٍ هُلَة ٍ ًیبظؾٌدی ثِ هٌٗبی 

 هٌَٓض ثٍِ تحلیل اَالٖبت  یآٍض خوٕفطایٌس 

ٍ تٗییي ًیبظّب ثطای  یطیگ اًساظُقٌبؾبیی، 

 تسٍیي یب تَؾِٗ ضقتِ اؾت.

 گطٍُ ٌَٖاى ثِ ضا تیوی تسٍیي، وبضگطٍُ

 گطٍُ ایي هؿئَل ٌَٖاى ثِ ضا فطزی ٍ ًیبظؾٌدی

 ثبیؿتی ًیبظ ایي قٌبؾبیی هٌجٕ. وٌس هی تٗییي

 یب ؾبظهبى یب فطز یه تَاًس یه وِ قَز هكرم

 ًحَُ. ثبقس افطاز ایي اظ تطویجی یب ٍ ای ٍیػُ گطٍُ

 ٖلوی ضًٍس هی ثط هجتٌی وِ یبظؾٌدیً

 قسُ زازُ قطح تَاًس هی اؾت ذبنی یقٌبؾ ضٍـ

 لبلت زض ضًٍس ایي چٌبًچِ. قَز یهؿتٌسؾبظ ٍ

 تط یٖلو قَز، اضائِ پػٍّكی ٖلوی پطٍغُ یه

. قس ذَاّس يیتأه اهط همبنس اظ ثؿیبضی ٍ ثَزُ

 ٍ هلی ،یا هٌُمِ لبلت زض ًیبظ ثٗس ًیبظؾٌدی زض

 ٍ قَز زیسُ ثبیس هرتلف ؾَُح ٍ یالولل يیث

 اضائِ ًیبظّب ثِ پبؾد زض گطایف/ضقتِ یّب لَت

 گطایف یب ضقتِ وِ اؾت ایي ّسف زضٍالٕ. قَز

 تسٍیي، ٍالٗی ًیبظ یه ثط هجتٌی هَضزتمبيب

 زاضای یبظؾٌدیً ثرف. قَز ایدبز ٍ پیكٌْبز

 ؾِ ثب اٍلَیت زاضای) اؾت اّویت ثبالتطیي

 اؾٌبز یه ثب یا ثطًبهِ چٌبًچِ ٍ( ؾتبضُ

 ایدبز، قبًؽ قَز تسٍیي لَی ًیبظؾٌدی

 ثبالتط ثؿیبض آى هَفمیت ٍ همجَلیت یب هَافمت

 .ثَز ذَاّس

 ٌَٖاى ثِ ضا تیوی تسٍیي، وبضگطٍُ زٍم، ٍّلِ زض

 وٌس هكرم تَاًس هی پكتیجبى هُبلٗبت گطٍُ

 تطویت. ًوبیس اخطا ٍ ّسایت ضا ثرف ایي وِ

 ًیبظؾٌدی گطٍُ افطاز اظ تَاًس هی گطٍُ ایي افطاز

 ًیبظؾٌدی گطٍُ افطاز اظ چٌبًچِ اهب. ثبقس هتفبٍت

 ثِ قَز گطفتِ ثْطُ تسٍیي هطاحل توبهی زض

 ذَز ٍخَز يیثبا. قس ذَاّس افعٍزُ وبض غٌبی

. زّس اًدبم ضا ثرف ایي تَاًس هی تسٍیي وبضگطٍُ

. قَز تىویل ثبیؿتی گطٍُ ایي هدطی هكرهبت

 زض ٍ زًیب زض گطایف/ضقتِ تبضیرچِ ّوچٌیي

 وِ یزضنَضت. قَز تكطیح ثبیؿتی ایطاى

 تسٍیي ایطاى زض ثبض اٍلیي ثطای یا یا ضقتِ

 ایطاى زض ضقتِ تبضیرچِ زض هَئَ ایي قَز هی

. قَز تسٍیي ثبیس ًیع ضقتِ فلؿفِ. گطزز شوط

 تسٍیي ثطای پكتیجبى هُبلِٗ زض وِ اؾٌبزی



 ثبیس اًس گطفتِ وبض ثِ هَضزًٓط گطایف/ضقتِ

 .قًَس هكرم

 هزحلِ تذٍیي

 اؾت، ثطًبهِ تسٍیي ثرف وِ ثرف زٍهیي زض

 گبم ایي ثطای ،قَز یه هُطح هٌُك هطحلِ اثتسا

 هكرهبت آى زض وِ اؾت قسُ زازُ لطاض فطهی

 تىویل ثبیس زضؾی ثطًبهِ تسٍیي وبضگطٍُ ولی

 یّب ثرف توبهی زض وبضگطٍُ ایي افطاز. گطزز

 تٗییي هطحلِ زض. ثبقٌس ثبثت تَاًٌس یه ثٗسی

 ضقتِ اّساف ٍ یََضول ثِ ضقتِ اّساف اّساف،

 ،ّب تیهأهَض اّساف، ثب هتٌبؾت همُٕ/زٍضُ زض

 هطثََِ زاًكگبُ یب زاًكىسُ ضؾبلت ٍ اًساظ چكن

 ثبیس ثٗس، گبم زض. قَز تَخیِ ٍ تسٍیي ثبیس

 گطایف/ضقتِ هحتَای ثِ هطثََِ یّب تیفٗبل

 یّب ثرف اظ یىی هحتَا. گیطز لطاض هَضزتَخِ

 هكرهبت. اؾت گطایف/ضقتِ تسٍیي زض هْن

 ٍ هَضزًٓط گطایف/ضقتِ ایي ٍاحسّبی ولی

 ثِ هطثٌَ زضٍؼ اظ یه ّط هكرهبت

 تىویل ثبیس ثرف ایي یّب ثطگِ زض گطایف/ضقتِ

 ثِ زضؼ ٌَٖاى قبهل هكرهبت ایي. قَز

 نَضت ثِ زضؼ ٍاحس تٗساز اًگلیؿی، فبضؾی،

 ٍاحس ًَٔ ٖولی، ٍ ًٓطی تفىیه ثِ ٍ ولی

 هٌجٕ ٍ ًیبظّب ّن ،بظّبیً فیپ زضؼ، ًَٔ زضؼ،

 هكرم زضٍالٕ زضؼ ًیبظ هٌجٕ. اؾت زضؼ ًیبظ

 ًتبیح حبنل آیب پیكٌْبزی زضؼ وِ وٌس یه

 ایي یقٌبؾ تیآؾ یب اؾت پكتیجبى هُبلٗبت

 تكریم يطٍضی گطایف/ضقتِ ثطای ضا زضؼ

. اؾت ثَزُ هَاضز ایي زٍ ّط تطویت یب  زازُ

 زض ّب آى ثب هطتجٍ یبزگیطی ًتبیح ٍ زضؼ اّساف

 . قًَس تىویل ثبیس ثٗسی ثرف

 اؾت ّب ؾطفهل اظ یا هدوَِٖ زاضای زضؾی ّط

 هٌبثٕ. قًَس فْطؾت ثبیس ّب ؾطفهل ایي وِ

 اذتیبضی نَضت ثِ زضؼ ثطای پیكٌْبزی

 تسٍیي ثِ ثٗسی گبم. قًَس زضج تَاًٌس یه

. قَز یه هطثٌَ یبزگیطی-یبززّی ضاّجطزّبی

 یّب تیفٗبل اظ یا هدوَِٖ اظ زضؼ ّط ثطای

 ثبیس وِ قَز یه گطفتِ ثْطُ یبزگیطی-یبززّی

 زیگطی ضاّجطزّبی چٌبًچِ. قًَس هكرم

. قَز ايبفِ تَاًس یه اؾت وبضگطٍُ هسًٓط

 یبزگیطی هبًٌس یبزگیطی یّب َُیق اظ یطیگ ثْطُ

 فٗبل، یبزگیطی هٌُٗف، تدطثی،یبزگیطی

 ثٗسی خسٍل زض زضؼ ّط ثطای غیطُ ٍ هكبضوتی

 اّویت ثط وِ اؾت ایي ّسف. قَز هكرم ثبیس

 تسضیؽ زض یبزگیطی یّب َُیق ایي اظ یطیگ ثْطُ

 زضؼ ّط ثطای ّب آى هتٌبؾت وبضثطز ٍ زضٍؼ

 زض اؾبتیس ًمف اظ وِ ییاظآًدب. قَز تَخِ

 ضاّجطزّبی ٍ زضؾی ثطًبهِ یه هَفك پیكجطز

 ،ضٍ يیاظا قس، غبفل تَاى یًو یبزگیطی - یبززّی

 چِ وِ قَز هكرم ثطًبهِ تسٍیي زض ثبیس

 یا حطفِ تَؾِٗ ثطای ضٍیىطزّبیی/ضٍیىطز



 ًتبیح تسٍیي زض. قس ذَاّس وبضثطزُ ثِ اؾتبزاى

 ییّب هْبضت یب ّب تینالح یىؿطی یبزگیطی

 ّب ضقتِ اوثط ثیي زض وِ فطو فیپ ٌَٖاى ثِ

 آى آهَذتگبى زاًف ثطای ّؿتٌس اّویت زاضای

 افطاز. اؾت قسُ لحبِ تسٍیي هَضز گطایف/ضقتِ

 هَضزًٓط گطایف/ ضقتِ حؿت تَاًٌس یه گطٍُ

 ضا هتٌبؾجی یّب هْبضت یب ّب تینالح ذَز،

 فطاگیطاى. وٌٌس یگصاض ٖالهت یب هكرم

 زضؾی ثطًبهِ َطیك اظ ثبیس گطایف/ضقتِ

 زض ّب هْبضت یب ّب تینالح ایي ثِ قسُ يیتسٍ

 ایي اظ ثطذی. یبثٌس زؾت یبزگیطی ًتبیح لبلت

 ٍ زاًف پصیطی، اقتغبل هبًٌس یبزگیطی ًتبیح

 لحبِ ّب ضقتِ توبهی زض ثبیس ّوىبضی ٍ یبزگیطی

. اًس لطاضگطفتِ اٍلَیت زض ،ضٍ يیاظا گطزز،

 لبلت زض ییّب هْبضت یب ّب تینالح وِ یزضنَضت

 زض قسُ هكرم هَاضز اظ فطاتط یبزگیطی ًتبیح

 زض تَاًٌس یه اؾت، تسٍیي وبضگطٍُ هسًٓط خساٍل

 زضٍؼ، اظ یه ّط. گطزًس لحبِ هدعایی خسٍل

 ّب هْبضت یب ّب تینالح اظ یا هدوَِٖ تَاًٌس یه

 وِ وٌٌس ایدبز فطاگیطاى زض( یبزگیطی ًتبیح)

 قسُ هكرم ثرف ایي ًْبیی خسٍل زض ثبیؿتی

 اظ گبم آذطیي اضظقیبثی. قًَس زازُ تُجیك ٍ

. اؾت زضؾی ثطًبهِ تسٍیي هطحلِ زٍم ثرف

 ًتبیح ذهَل زض لًبٍت ثطای اضظیبثی قیَُ

 خسٍلی زض زضؾی ثطًبهِ فطاگیطاى یبزگیطی

 زّس یه ًكبى خسٍل ایي زضٍالٕ. قَز یه تٗییي

 ًتبیح ثِ زؾتیبثی اظ اَویٌبى حهَل ثطای وِ

 ٍ ّب تینالح) قسُ هكرم یبزگیطی

 زض زضؾی ثطًبهِ اضائِ اظ پؽ وِ ییّب هْبضت

 چِ فطاگیطاى زض( قَز یه ایدبز فطاگیطاى

. قًَس ثؿتِ وبض ثِ تَاًٌس یه اضظقیبثی ییّب َُیق

 ثِ ًوطُ ثبظذَضز ًحَُ ٍ زّی ًوطُ ؾبذتبض

 ًیع اضظقیبثی قیَُ ثب هتٌبؾت ثبیؿتی فطاگیطاى

 ّط ثب هطتجٍ اضظقیبثی یّب َُیق. قَز  هكرم

 ایي. قَز تٗییي ثبیس ثٗسی ثرف زض زضؼ

 ثبیؿتی تٌْب ٍ اًس قسُ اضائِ خسٍلی زض ّب َُیق

 ضا هتٌبؾت یّب َُیق زضؼ وس ّط ثطای

 .وطز یگصاض ٖالهت

 پس اس تذٍیي

 ثطًبهِ تسٍیي اظ ثرف ؾَهیي ٍ ًْبیی گبم

 ایي. اؾت ثبظًگطی ٍ ثبظذَضز زاًكگبّی، زضؾی

 قسُ یگصاض ًبم تسٍیي اظ پؽ ٌَٖاى تحت ثرف

 زض آى اخطای ٍ ثطًبهِ تسٍیي اظ پؽ زضٍالٕ. اؾت

 اهط ،(ؾبل ّفت تب پٌح)تَافمی ظهبًی ثبظُ یه

 ٍ ّب آى اظ ثبظذَضز زضیبفت ،ًفٗبى یش اظ پبیف

 ثطًبهِ تسٍیي ثبظ یب ٍ ثبظًگطی ثط تهوین ؾپؽ

 ثطضؾی ظهبى زض. قس ذَاّس گطفتِ زضؾی

 هكرهبت ثطًبهِ، اخطای اظ پؽ ثطًبهِ ثبظذَضز

 ظهبى زض ،ضٍ يیاظا. گطزز هكرم ثبیس هدطی

. ًیؿت فطم ایي تىویل ثط ًیبظی ثطًبهِ تسٍیي

 زضؾی ثطًبهِ اخطای اظ ثٗس ثِ ثرف ایي تىویل



 آى اضظیبثی ظهبى سىیفطاضؾ ٍ(خسیس) قسُ يیتسٍ

 ثطًبهِ اضظیبثی ظهبًی ثبظُ ،حبل يیثبا. اؾت هطثٌَ

 ایي. قَز هكرم ثطًبهِ تسٍیي ثب ظهبى ّن ثبیس

 اظ پبیف ثطای ٍ اؾت لطاضزازی زضٍالٕ ظهبًی ثبظُ

 ثط تهوین ٍ ّب آى اظ ثبظذَضز زضیبفت ،ًفٗبى یش

 ًٓط زض زضؾی، ثطًبهِ ثطای ثبظذَضز ایي اؾبؼ

 ؾبل 3 یب 2 اظ ثٗس هثبل ٌَٖاى ثِ) قَز یه گطفتِ

 اضظیبثی ثبیس ثطًبهِ زضؾی، ثطًبهِ اخطای اظ پؽ

 ثطًبهِ اضظیبثی كٌْبززٌّسُیپ انلی هطخٕ(. قَز

 زض ٍ اخطا هكرم ظهبًی ثبظُ قسى ؾپطی اظ پؽ

 ًَٔ. قَز هٗطفی تَاًس یه ثطًبهِ اضظیبثی ظهبى

 ثطًبهِ ثطای ثطًبهِ اضظیبثی اظ پؽ وِ تهویوی

 ثبقس ثبظًگطی ذَاُ) قس ذَاّس گطفتِ زضؾی

 ٍ اضظیبثی اخطای اظ پؽ ًیع( تسٍیي ثبظ ذَاُ

 تَخِ قبیبى. قس ذَاّس لحبِ ثطًبهِ ثبظذَضز

 وِ قَز یه ثبظًگطی ضقتِ هی ظهبًی وِ اؾت

 ٍلی ثبقس زضنس 30حسٍز تب قسُ اٖوبل تغییطات

 هیعاى آهسُ ٖول ثِ یّب یبثیاضظ اظ پؽ چٌبًچِ

 آى زض ثطؾس ثبالتط یب زضنس 30 هطظ ثِ تغییطات

 ًِ قَز یه يیتسٍثبظ  گطایف یب ضقتِ نَضت

 قسُ يیتسٍ زضؾی ثطًبهِ ویفیت هیعاى. ثبظًگطی

. قَز اضظیبثی ثبیس ًفٗبى یش اظ پبیف اؾبؼ ثط ًیع

 زض ًفٗبى یش اظ پبیف ٍ ثطًبهِ اضظیبثی اؾٌبز اضائِ

 زضؾی ثطًبهِ ذهَل زض تهوین اٖالم ظهبى

 ثطًبهِ ثبظًگطی ثط تهوین چٌبًچِ. زاضز يطٍضت

 یهَضزثبظًگط ّبی هحسٍزُ ثبیس ثبقس، زضؾی

 .قَز هكرم

 

هَسسِ  یعلو ئتیّ؛ عضَ احوذ رٍضي

 آهَسش عبلی یشیر بزًبهِپژٍّص ٍ 

 هسئلِثَد وِ چشا دس تؼشیف  سؤالهي دس رٌّن ایي  

آى تٌْب ثِ ثبصاس وبس تَجِ ضذُ  یشیگ ضىلٍ چگًَگی 

ضذُ ٍ ٍاسد ثبصاس  لیالتحػ فبسؽاست. یؼٌی یه ًفش 

الصم ثشای وبس  یّب تیلبثلٍلی تَاًبیی ٍ  ضَد یهوبس 

سا ًذاسد، ثٌبثشایي ثشًبهِ دسسی هوىي است هطىل 

ثشًبهِ  هسئلِداضتِ ثبضذ. ػشؼ هي ایي است وِ 

دسسی هحذٍد ثِ ثبصاس وبس ًیست. دس ایي هیبى چگًَِ 

صًذگی وشدى، هؼٌبیبثی ثشای صًذگی، سّجشی، 

 ثِ ًظش هي ّب يیا، تفىش اًتمبدی هسئلِیبدگیشی، حل 

 ّب ٍ ًظزاتدیذگبُ



فلسفِ  اغالًًىتِ ایٌىِ  يیتش هْناست.  تش هْن

 نیخَاّ یهآهَصش ػبلی ایشاى چیست؟ هب ثِ وجب 

ه هبضیٌی قشاحی ثشٍین؟ فشؼ وٌیذ وِ ضوب ی

جبدُ ٍ وذام همػذ دس وذام  ذیداً یًووشدیذ ٍلی 

ثشٍیذ. آیب ایي همػذ وَّستبًی است،  ذیخَاّ یه

چِ ضشایكی داسد. ػشؼ هي ایي  والًثشفی است، ٍ 

ثشٍین ٍ فلسفِ  نیخَاّ یهوجب  نیثِ ثٌاست وِ اثتذا 

آهَصش ػبلی هب چیست ٍ ثؼذ ًسجت ثِ تذٍیي ثشًبهِ 

هْن  خألدسسی الذام ثىٌین. ثٌبثشایي ثِ ًظش هي یه 

داًطی دس آهَصش ػبلی هب ایي است وِ فلسفِ 

 است.  ًطذُ يیتذٍآهَصش ػبلی 

؟ یب سشهبیِ اًسبًی خَة؟ نیخَاّ یههب ضْشًٍذ خَة 

؟ ثِ ًظش هي نیّخَا یهًیشٍی وبس ثشای ثبصاس وبس 

آهَصش ػبلی داًطجَ است. خیلی  ًفغ یر يیتش هْن

 داًذ یههَالغ داًطجَ خیلی ثْتش اص استبد ٍ دیگشاى 

 ٍقت کیهثال  طَر بِ»هطىل چیست.  مِیدل

زرسی را بزای ب لیاتَهبضوا یک هتخصص 

 دارّا یتاکسبا  ٍقت بٍِ  ذیآٍر یههاضیي 

 یجکِ اضکال کار  یکٌ یهصحبت  یرٍ یه

است؟ یا حتی با هکاًیک ٍ یا حتی دسدّای 

هٌظَسم ایي است وِ   «دسدًذ یهکِ هاضیي را 

ثب سٍیىشد  هثالًهذاسی داسین یؼٌی  ًفغ یراگش سٍیىشد 

ثشًبهِ دسسی سا ثشسسی  نیخَاّ یهحىوشاًی خَة 

ثبیستی وِ داًطجَ دس اٍلَیت ثبضذ ٍ هطبسوت  ،وٌین

اص  ّب ثشًبهِ فَقدادُ ضَد. ًىتِ آخشم ایي است وِ 

ّستٌذ ٍ الصم است  تش هْندسسی سسوی  یّب ثشًبهِ

ًیض تَجِ  ّب ثشًبهِثِ ساٌّوبی ػول تذٍیي ایي 

 غَست گیشد. 

هَسسِ  یعلو ئتیّعببس رضٌَادی: عضَ 

 آهَسش عبلی یشیر بزًبهِپژٍّص ٍ 

است وِ هجٌبی وبس  اگشهي غحجتن سٍی الگَی 

وَس اغلی  تبٍَى ٌجبیااست. دس حمیمت  لشاسگشفتِ

وِ  اػتمبدداسمهٌكك ثشًبهِ دسسی ثَد. ثٌذُ  هسئلِ

یه ثشًبهِ ثستشی ثشای تحػیل یه ّذف است. 

 یًخَسایي حبلت ولی است یؼٌی یه ثشًبهِ ثِ 

وِ ثستشی ثبضذ ثشای سسیذى ثِ یه  ضَد یهقشاحی 

ّذف اغلی دس آهَصش ػبلی تَلیذ  ٌجبوِیاصاّذف. 

آى است، دس هٌكك  سخت ٍ ًشم یّبِ یسٍلذست ثب 

ثِ تجؼیت ایي هَؾَع هب  ذیآ یهثِ ًظش  یضیس ثشًبهِ

ٍ ٍجِ ًشم ٍ سخت سا لحبل وٌین. هي  ِیسٍ هیثبیذ 



هثبل ضَسای تحَل ػلَم  قَس ثِ وٌن یهاحسبس 

غذ  افشادیاًسبًی اگشچِ هوىي است اػؿبی آى 

ثشای آى جبیگبُ ًجبضٌذ ٍلی خبلی اص  هٌبست دسغذ

حمیمت ایي ضَسای تحَل  . یؼٌی دسهٌكك ًیست

هٌتْب هوىي  ،است یضیس ثشًبهَِػی اص ّوبى هٌكك ً

ثبضٌذ. دس ایي  ًطذُ اًتخبة یدسست ثِاست اػؿبی آى 

است ٍ ثش اسبس آى وبس  ضذُ هكشحالگَی وِ 

ثشًبهِ  هتَجِ ضَم وِ ًخَاستناست ثٌذُ  گشفتِ ضىل

یؼٌی چِ  ،لحبل ضذُ ثبضذ دس آى پٌْبى آهَصضی

آى سا  خَاّذ یهٍ چِ وسی  خَاّذ یه یا ثشًبهِ

 ثگَیین نیخَاّ یههب  دسٍالغ ثِ ػجبستی .تذٍیي وٌذ

است ٍ وجب  یضیس ثشًبهِسٍیِ ًشم  آى چِ وسی هتَلی

 ثبیذ آى سا پیگیشی ٍ هكبلجِ وٌین؟ 

 یعلو ئتیّصبلحی: عضَ  هحوذجَاد

آهَسش  یشیر بزًبهِهَسسِ پژٍّص ٍ 

 عبلی

ّط ٍلت  نیگَ یه ّب ثچِثِ  تطم اٍلهي زض 

ثپطؾیس ٍ احؿبؼ وطزیس آى  یؾؤال سیذَاؾت یه

ثبقس حتوب ثپطؾیس  زاض ذٌسُهوىي اؾت  ؾؤال

ًَز زضنس ثمیِ والؼ  ؾؤال احتوبالً وِ چَى

 هي ، هُطح وٌٌس.وكٌس یهذدبلت اؾت ٍلی 

قطایُی قسم. هي  يیچ ّنذَزم گطفتبض  االى

چیع ضٍ زض وِ زٍ  نیگَ یهذسهت قوب  گًَِ يیا

ٌَّظ ًتَاًؿتن زضؾت وٌن  قرهی ذَزم ظًسگی

، یىی ّن ًَقتي ثطًبهِ بةیحًَضٍغیىی ًٓن ٍ 

 سیتأو ثِ ّنزضؾی اؾت وِ ذیلی زض زاًكگبُ 

یه ثطًبهِ زضؾی ثٌَیؽ ٍلی ٌَّظ ّن  وٌٌس یه

 ًٌَقتن. 

 اآلىایي اؾت وِ ایي ثطًبهِ زضؾی وِ  ؾؤالن

س؟ ثِ هي ثىٌ تَاًس یهاؾت چِ ووىی  هَضزثحث

، چِ ووىی ضًٍَقتنیٌٗی هي ایي ثطًبهِ زضؾی 

ثِ هي ثىٌس؟ ویفیت وبض هي ثْتط  ذَاّس یه

ثط وبض هي اؾتبز  یطیتأثثكَز؟ لصا چِ ووه ٍ 

اؾت زض حَظُ  یؾَا الت ّب يیاذَاّس زاقت؟ 

هَضز تأهل  ؿتیثب یهثطًبهِ زضؾی هُطح اؾت ٍ 

 لطاض گیطز. 

 



هَسسِ  یعلو ئتیّسّزا رضیذی: عضَ 

 آهَسش عبلی یشیر بزًبهِپژٍّص ٍ 

ثٌسُ زض یه تدطثِ پػٍّكی وِ زض حَظُ ضٍـ 

اثتسا تٗطیف هكرهِ  ؿتیثب یهتسضیؽ زاقتن 

. ثِ وطزم یهذَزم اظ ثطًبهِ زضؾی ضا هُطح 

تٗساز افطازی وِ ٍخَز زاضز تٗبثیط هتفبٍتی اظ 

 ثطًبهِ زضؾی ٍخَز زاضز. 

هي زض تدطثِ ذَزم ذیلی فىط وطزم وِ چگًَِ 

یه تٗطیفی زاقتِ ثبقن وِ ذیلی لبثلیت ٖولی 

زاقتِ ثبقس. اظ یه تٗجیطی اؾتفبزُ وطزم تحت 

ثحث  اآلىٌَٖاى پلت فطم اختوبٖی. چَى 

هؿئَلیت اختوبٖی ذیلی هُطح اؾت ٍ 

 هؿئلِزض ًؿل چْبضم ذیلی ضٍی ایي  ّب زاًكگبُ

َضت وِ اگط هب هؿبئل توطوع وطزًس ٍ ثِ ایي ن

زض ًٓط ثگیطین، ثطًبهِ زضؾی  ااختوبٖی ض

پبؾرگَ ثبقس. ٍلتی اظ لفّ اختوبٖی  تَاًس یه

هٌَٓض ایي اؾت وِ حتی ثطًبهِ  ،وٌن یهاؾتفبزُ 

زضؾی ثتَاًس ثطای ٖوَم حتی ایدبز ظیطؾبذت 

ایي اؾت وِ آیب ایي چبضچَة  ؾؤالّن وٌس. 

پبؾرگَی هؿبئل  تَاًس یهتسٍیي ثطًبهِ زضؾی 

 اختوبٖی هب ثبقس؟ 

هَسسِ  یعلو ئتیّهعصَهِ قبرٍى: عضَ 

 آهَسش عبلی یشیر بزًبهِپژٍّص ٍ 

ٍ اص آى ثشداضت  ِیلؿ يیوشدم ثب ا یهي ّوشاّ آًچِ

دس  یهطىالت اسبس یسش هی است وِ يیوشدم ا

 هی وِ ثِ ٍجَد داسد یثشًبهِ دسس يیثحث تذٍ

ٍ  ػیاجتوب یدس ًظبم التػبد تش یولهَؾَع 

 يیا ّن آىٍ  گشدد یثشههب  یآهَصش ػبل خػَظ ثِ



 يیثِ ا ّب داًطگبُثِ  بسیاخت ؽیتفَ طِیاست وِ ّو

آًْا را  یپاّا» اغكالح ثِثَدُ است وِ  تغَس

 سٌگالخپز اس  طیهح کیدر  نیگفت نیباس کزد

 یسزّووکِ با  نیبست ضَ دست یراُ بزٍ ٍل

است کِ  بستِ ّنٍ دستص  يیخَرُ سه

 ًخَردکٌِ کِ صَرتص  یزیحذاقل جلَگ

دس  ؽیخالغِ اص تفَ یلیهػذاق خ هی يیا .«يیسه

استمالل  ٌِییآ يیا ٍالغ ثِاست.  یًظبم آهَصش ػبل

ثشًبهِ  يیدس وطَس هب است. دس ثحث تذٍ یداًطگبّ

شح ضذ. كه  یخَث ثِثحث ٍجَد داسد ٍ  يیا ًیض یدسس

ضَد  یّن ثشسس یخیتبس شیاگش دس س وٌن یهفىش 

 يیتذٍ بسیاخت ؽیاص تفَ ّب داًطگبُاص  یّوَاسُ تؼذاد

 طِیّو یتؼذاد هیاستفبدُ وشدًذ ٍ  یثشًبهِ دسس

 ثْشُ ثجشًذ. بسیاخت يیا ًتَاًستٌذ اص

استفبدُ وٌٌذ  تَاًٌذ یه ّب داًطگبُ يیچشا ا ٌىِیحبال ا

است  یضٌبس تیآس هی ّن آىخَد  ،تَاًٌذ یًو ِیثم

دس  ي،یووه وٌذ. ثٌبثشا ِیلؿ يیثِ حل ا تَاًذ یهوِ 

، اػتشاؼ داسًذ بسیاخت ؽیّوِ اص ًحَُ تفَ فیضشا يیا

اص آى استفبدُ وٌٌذ ٍ یه  تَاًٌذ یًوصیشا یه سشی  

ٍ  ثشٍوشاسی ٍ تؼذد ًْبدّبی صیبد ثِ خبقشسشی ّن 

دس تبئیذ ٍ  هسیشّبی قَالًی دسٍى ٍ ثشٍى داًطگبّی

 یّب تیهحذٍدسا ثب  ّب داًطگبُتػَیت ثشًبهِ دسسی، 

است وِ  يیهي ًظشم ا. لزا جذی هَاجِْ وشدُ است

 یثشًبهِ دسس يیتذٍ چبسچَة بیػول  یدس ساٌّوب

 ذُید ضیً بسیاخت ؽیهسبئل هشثَـ ثِ تفَ یداًطگبّ

ػول  یساٌّوب يیضَد ٍ ؾوي آًىِ الصم است ا

ٍ ًَع  یآهَصض یّب گشٍُ ،یلیحست دٍسُ تحػ

 بسیثس یفؿب هیآهَصش هتٌَع ثبضذ ٍ ثتَاًذ 

 لشاس ثذّذ. ّب داًطگبُ بسیسا دس اخت یشیپز اًؼكبف

 یعلو ئتیّ: عضَ خَاُفزاستهقصَد 

آهَسش  یشیر بزًبهِهَسسِ پژٍّص ٍ 

 عبلی

 هثبثِ ثِتهَضم ایي اؾت وِ ثطًبهِ زضؾی  ثٌسُ

یه پلت فطم اختوبٖی اؾت. ثطًبهِ زضؾی یه 

ٍ  ّب فطنت ذَاّس یهپلت فطم اختوبٖی اؾت وِ 

هساٍم تَلیس،  نَضت ثِآهَذتي ضا  یّب ثحث

ٕ ثىٌس وِ ّوِ ثتَاًٌس اظ ی، تَؾِٗ ٍ تَظسیثبظتَل

ثَزى، َطیك ایي پطٍتىل اختوبٖی؛ ظًسگی، 

، پیكطفت وطزى، ؾبظگبضی ثب زًیبی هؿبلوت



یبفتي ٍ .. ضا یبز ثگیطًس. ذالق، تَؾِٗ 

طٍتىل اختوبٖی یٌٗی ّوِ ، پگطیز ٖجبضت ثِ

اختوبٖی هكبضوت وٌٌس  ًفٗبى یشّوِ  قطوب ٍ

هي تهَض  سیٌیثجتب ثطًبهِ زضؾی ثِ ٍخَز ثیبیس. 

ًیبی هسضى ضا زیط هب ذیلی اظ چیعّبی ز وٌن یه

یٌٗی ظهیٌِ ظزایی وطزین. ثِ  ثؿتطؾبظی وطزین؛

هٌٗبیی، چیعّبیی اظ زًیبی هسضى گطفتین ٍ اظ آى 

 یا تطخوِظهیٌِ ظزایی وطزین. هفَْم ضا ثِ قىل 

ثِ ٍلی ثب هفَْم، ظهیٌِ ضا ّن ظزٍزین.  ام گطفتِ

گطفتین ٍلی  اـ ٌِیظهاظ  ضا یعیچ هیٖجبضتی، 

 دِیزضًتٍ  نیوٌ یهثسٍى آى ظهیٌِ زًجبلف 

 وطزین.ظهیٌِ ظزایی 

ظهیٌِ  تَاى یهثٌسُ  یآهَظ زاًفایي ضا ثِ ثیبى 

ذَز زض  ٔ  ٌِیزضظهظزایی ًبهیس. ثجیٌیس، ثطًبهِ 

ثطًبهِ زض زًیبی  اؾبؾبًهمبثل تهبزف ایدبز قس. 

وِ ٖلیِ  اؾت یهَخَزهسضى چیعی اؾت ٍ 

 سًذ یهتزًاهِ یک ًْیة »تهبزف پسیس آهس؛ 

اگز  يیتث ذیگَ یهتَدى سًذگی،  یاالتختکتِ 

 .«یٌیت یهآسیة  تطَد یاالتختک ات یسًذگ

زًیبی هسضى ٍ ٖمالًیت زًیبی هسضى وِ الجتِ 

هحل ًمس تَؾٍ ذَزـ ًیع اؾت، زًیبی  اآلى

پسیس آٍضزُ  ّب فیگكبٍ  ّب فطنتثَزُ وِ ذیلی 

اؾت. زض زًیبی هسضى اٖتمبز ثط ایي ثَز وِ هب 

آهَذتي ضا ثِ یه ٍيٗیت تهبزفی  نیتَاً یًو

هَوَل وٌین، لصا ثبیس ثطًبهِ زاقتِ ثبقین. ایي 

ثطًبهِ ثبیس یه پطٍتىل اختوبٖی ثبقس وِ فطز ضا 

تَؾِٗ زّس، یٌٗی ثط يس تهبزف ثبقس. اهب ٍلتی 

ٍ ثؿتط ایطاى ٍاضز  ٔ  ٌِیزضظهّویي هفَْم 

وبضوطز انلی ذَزـ ضا اظ زؾت  ،قَز یه

يس ٍ  ثكَز، ِ يس تهبزفایٌى یخب ثٍِ  زّس یه

لصا ّط همساض زض ایطاى  .قَز یههبًٕ ذاللیت 

ذاللیت ووتط اؾت. یٌٗی ّط  ،ثطًبهِ ثیكتط اؾت

ّن ذاللیت ون  لسض ّوبىهمساض ثطًبهِ ظیبز اؾت 

اؾت. ثجیٌیس چَُض قسُ وِ  هؿئلِاؾت. ایي 

وِ آهسُ ثَز ثط يس تهبزف ثبقس ثط يس  یا ثطًبهِ

تزًاهِ درسی اسثی تَد جلَی »ذاللیت قس؛ 

گاری است جلَی اسة!  تِ اآلىگاری ٍلی 

گاری را جلَی  تصَر کٌیذ ذیتَاً یًوضوا 

 اآلىٍلی  ضَد یهچِ  داًن یًواسة تثٌذًذ. 

 رٍم یه ام تزًاهِضذُ. یعٌی هي تا  یطَر يیا

، ضَم یهکالس هشاحن حزکت کالس  در

هشاحن جاهعِ  رٍد یه اش تزًاهِداًطگاُ تا 

 «ٍ ایي خیلی عجیة است. ضَد یه

زض زًیب ثطای  انالًثطًبهِ زضؾی  سیثِ ثٌثٌبثطایي 

یه پطٍغُ  یآهَظ ٖلنوِ آهَذتي ٍ  آهسایي 

ثبقس. لصا ّط ثحثی یه پطٍغُ اختوبٖی ثطای 

 خسیسی تغییط ٍ تَؾِٗ اؾت. ثسیي هٌٗب وِ چیع

 ًیبظی احؿبؼ زاًكگبُ ذَز زض ثگیطز، قىل

 ذَز زض ثیبیس، ٍخَز ثِ ؾفبضقی یه ثكَز،

.  ثسٌّس تَؾِٗ ذَاٌّس یه زاًف هطظّبی زاًكگبُ



 زض یب یٌٗی زضؼ ٍ ثطًبهِ زضؾی هي ًٓط ثِ

 ََض ثِوِ  یّب یآگبّ اؾبؼ ثط زاًكگبُ زاذل

خسیسی زض  یّب ضٍظًِّسف ایي اؾت وِ  هثبل

 زاًكگبُ ذَز ثكَز، زض ثبظ زاًف هطظّبی

 ٍخَز ثِ ؾفبضقی یه ثكَز، ًیبظی احؿبؼ

 اظ یب. زضؾی ثطًبهِ یه قَز یه ّب يیاثیبیس. 

 .زاضًس اضتجبٌ ثبّن یب ٍ قَز یه قطٍٔ ثیطٍى

 هكىلی یه هي سیگَ یه ثیطٍى اظ هثبل ََض ثِ

 حل ضاُیبزگیطی یب  حل ضاُ هی آى ثطای وِ زاضم

. زضؾی ثطًبهِ قَز یه ایي اؾت ٍ الظم زاًكی

قیوی،  زٍؾتبى ضا ایي ٍ اؾت ضٍقي ذیلی

 .زاًٌس یه هٌْسؾی ٍ..فیعیه، 

ثطًبهِ زضؾی زض ایطاى چیؿت؟ ثجركیس.  اآلىاهب 

پطٍغُ ثَز ثطای هب چِ قسُ؟  زضٍالٕثطًبهِ وِ 

غبلت قسُ، تىلیف قسُ، یٌٗی یه ٍْیفِ ازاضی 

را هی تٌین  ّا البیسهي ٍلتی »قسُ اؾت. 

یک رٍح کٌص گزی  کٌن یهاحساس 

 ذیگَ یهکٌِ تا سیالتس  فَراىایستادُ 

تیایذ تا تیست ًفز سی ًفز هي تا ایي طزحن 

ایٌجا  کِ یدرحالیک کاری تکٌن.  خَاّن یه

تزای هي چْار ٍاحذ تایذ درس  نییگَ یه

تا سز هاُ  نیدّ یهرا اًجام  ام فِیٍظتذم 

رٍ  کٌن ذایارتما پحمَلن رٍ تگیزم، ارتماء 

 ّا تچِتِ  نیدّ یهتگیزم ٍ ّویي رٍ سزایت 

ٍ  نیتگذراًٍاحذم رٍ  ٌذیگَ یهّن  ّا تچٍِ 

هذرکن را تگیزم. یک پیواى ًاًَضتِ ٍ 

ّن تیي هي ٍ  یا ًاًَضتِ ًاهِ تَافك

 ّا آى کِ یطَر تِ افتذ یهداًطجَیاى اتفاق 

ٍ هي  کِ ها دًثال ارتماء ّستین ٌذیگَ یه

ًوزُ تگیزم  خَاّن یهًاًَضتِ  طَر تِّن 

ٍ در هزاتة  نیدّ یهرٍ اًجام  هاى فِیٍظ

لصا هي فىط  «تاالتز ّن تِ ّویي ضکل است.

زض تسٍیي ثطًبهِ زضؾی ؾفبضـ ثطًبهِ  وٌن یه

زضؾی ثبیس زض ًٓط گطفتِ قَز، چَى پطٍتىل 

پؽ زاًكگبُ ثبیس ؾفبضـ  ،اختوبٖی گفتین

ثگیطز وِ چِ ثطًبهِ زضؾی؟ٍ ًمف زاًكگبُ 

ظهیي هْن ثبظی ذیلی اؾبؾی اؾت،  ٌَٖاى ثِ

 ًفٗبى یشزاًكگبُ ثبیس ؾفبضـ اختوبٖی ثگیطز، 

ثطًبهِ زضؾی هكبضوت زازُ قًَس تب ثطًبهِ زضؾی 

 یه ٖول اختوبٖی ثِ ٍخَز ثیبیس.  هثبثِ ثِ

 

 

 

 

 

 



هَسسِ  یعلو ئتیّیعقَة اًتظبری: عضَ 

 آهَسش عبلی یشیر بزًبهِپژٍّص ٍ 

ًیؿت وِ هب  یََض يیاثِ ًٓط هي ثطًبهِ زضؾی 

 ضقتِ هی زضٍالٕتسٍیٌف ثىٌین.  ثتَاًین

، تَؾِٗ وٌس یه، ضقس قَز یهتحهیلی هتَلس 

. یٌٗی یه ضٍز یهاظ ثیي  تیزضًْبٍ  وٌس یهپیسا 

ؾیىل ظًسگی زاضز. ایٌىِ هب ثرَاّین اظ اثتسا 

 انالًثجیٌین  قسُ حؿبةضا زلیك ٍ  عیچ ّوِ

 ًیؿت. طیپص اهىبى اؾبؾبًچیعی ًیؿت ٍ  يیچ ّن

 تَاًس یًوٍ ثطًبهِ ثِ ایي قىل  ضقتِ هیلصا  

 تسٍیي قَز.

 ذَز ذَزثِیب ثطًبهِ زضؾی  ضقتِ هیزض حمیمت، 

ثب تَخِ ثِ ٖطيِ ٍ تمبيبی زاًكی وِ زض آى 

ٍ ثطًبهِ زضؾی  سیآ یهضقتِ ٍخَز زاضز ثِ ٍخَز 

تؿْیل گط تَلیس ٍ تَظیٕ آى زاًف للوساز 

 .  قَز یه

فزیذُ جعفزی: کبرضٌبس اًتطبرات هَسسِ 

 آهَسش عبلی یشیر بزًبهِپژٍّص ٍ 

ٍلتی زضزی یب هكىلی زض خوٗی گفتِ  هٗوَالً

افطاز اٍى خوٕ اظ ًگبُ ذَزقبى ثِ زضز ٍ  قَز یه

هكىالت فىط هی وٌس. زض هَضز ثطًبهِ ضیعی 

زضؾی اظ هٌٓط ضقتِ ذَزم هی ذَاّن ٖطو 

فطهَزًس وِ  ثِ زضؾتیوٌن. آلبی زوتط ضٍقي 

ثطای تسٍیي ثطًبهِ زضؾی ٍالٗب خبی زاًكدَ 

زضؾتِ ٍلی هي هی ذَاّن ایي ضا ّن  .ذبلی اؾت

ايبفِ وٌن وِ زاًكدَیبًی وِ زض حَظُ ضقتِ 

هی تَاًس  ّن ذَزقبى هكغَل ثِ وبض ّؿتٌس



اثطگصاض ثبقٌس. چًَىِ ظهبًی وِ قوب ثب یه ضقتِ 

ذبنی هكغَل ثِ وبض هی قَیس زض ٍالٕ چبلف 

ّب ٍ هعیت ّبی اٍى ضقتِ ٍ زضن وبهلی اظ 

 ٍيٗیت آى ضقتِ ضا لوؽ هی وٌیس.

ت ٍالٗب ثطذی اظ هكىالت ٍ يٗف ّب ٍخَز ذ

وِ اًتٓبض زاضیس ثطای همُٕ زوتطی ثطای آى  زاضز

ٍلی ٍلتی هی ضٍیس  ،فىطی اًسیكیسُ قسُ ثبقس

خبّبی ذبلی  آىهی ثیٌیس ایٌگًَِ ًیؿت یٌٗی 

ًٓط هِ ضیعی زضؾی ثِ ٌَّظ ٍخَز زاضز. زض ثطًب

هثال ثطای ؛ هي ایي لًیِ ذیلی اّویت زاضز

ّویي ضقتِ وتبثساضی زض همُٕ زوتطی زیگِ 

چِ زضٍؼ ٍ هحتَایی هی ثبیؿت ايبفِ وٌٌس وِ 

وتبثساضاى هْبضتكبى ثیكتط قَز. ثلِ گفتِ قس وِ 

فمٍ ثب ٌٖبٍیي وبض هی وٌٌس. ّویي ضقتِ 

ط چٌس ثب ٌَٖاى ضقتِ ّ س ٍوتبثساضی فمٍ آهسً

اظ وتبثساضی آهسًس ثِ  ،ؾبل یه ثبض ثبظی وطزًس

ٖلن اَالٖبت ٍ زاًف قٌبؾی ضؾیسًس، ٍلی 

زضزی اظ زضزّبی ضقتِ زٍا ًىطزُ اؾت. زض ٍالٕ 

ایٌىِ ثطًبهِ  ذت ّسف ثطًبهِ زضؾی چی ّؿت؟

زضؾی تسٍیي ثكَز، آهَذتِ ثكَز ٍ ثٗس 

 زض ثحث وبضثطز ٍ ثِ ذهَل لصاوبضثطزی ثكَز. 

حهیالت تىویلی يٗف ّبی ظیبزی همُٕ ت زض

 ٍخَز زاضز.

ًستزى هبلویز: داًطجَی دٍرُ دکتزی 

 بزًبهِ ریشی درسی داًطگبُ خَارسهی

ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ٍظاضت ٖتف ثؿتطی ضا ثطای اضائِ 

پیكٌْبزّب زض خْت ثبظًگطی زضٍؼ زاًكگبّی 

یىی اظ اؾبتیس ثِ هب پیكٌْبز  ،فطاّن وطزُ اؾت

زازًس وِ ؾطفهل ّبی زضٍؼ ضا ثِ نَضت 

ی ٍ ثِ ٍظاضت ٖتف پیكٌْبز زّین. گطٍّی ثبظًگط

ذت هي زض اثتسای ایي وبض اٍلیي ؾَالی وِ زض 

شٌّن هُطح قس ایي ثَز وِ ًمُِ قطٍٔ ثطای 

ثبظًگطی زضٍؼ زاًكگبّی ثِ ذهَل ضقتِ 

بی ذَزم ودبؾت؟ ذت هي اؾٌبز ٍ ؾطفهل ّ

هطتجٍ ثب ضقتِ ذَزم ضا هطٍض وطزم ثٗس هتَخِ 

قسم وِ ثطای اثطثركی ّط چِ ثیكتط ثبظًگطی 

زٍضؼ زٍضُ زوتطی ثْتط اؾت یه ثبظًگطی ضٍی 



ؾطفهل ّبی زٍضُ اضقس زاقتِ ثبقین. ثطضؾی 

ّبی ثیكتط ًكبى زاز الظم اؾت ثِ یه هطحلِ 

ٖمت تط یٌٗی ثبظًگطی زضٍؼ وبضقٌبؾی تَخِ 

ًِ چٌیي ضقتِ ای زض ایي همُٕ قَز وِ هتبؾفب

ٍخَز ًساضز. ثبظ ایي ؾَال ضا ثب ذَزم هطٍض هی 

وطزم وِ ًمُِ قطٍٔ ایي ثبظًگطی ثالذطُ 

ودبؾت. زیسگبّن ضا َٖو وطزم ٍ یه زیسگبُ 

هسیطیتی فطٌّگی خبهِٗ قٌبؾی اتربش وطزم. لصا 

ثِ ًٓطم آهس ثطای ثبظًگطی ثطًبهِ زضؾی توبهی 

هبًی آى زاًكگبُ تَخِ ضقتِ ثبیس ثِ فطٌّگ ؾبظ

قَز. ثبظ هتَخِ قسم ثبیس ثِ ٖمت ثطگطزم ٍ 

فطٌّگ زاًكىسُ، فطٌّگ گطٍُ ٍ ثالذطُ فطٌّگ 

 والؼ ضا ثبیس هَضز ثطضؾی لطاض ثسّن.

کوبلی: داًطجَی دٍرُ دکتزی حبهذ 

 آهَسش عبلی داًطگبُ ضْیذ بْطتی

ٖمیسُ ٍ ًٓط هي ایي اؾت وِ هؿبلِ خبهِٗ 

زاًكگبّی ایطاى لجل اظ فمساى چبضچَثی ثطای 

تسٍیي ٍ ثبظًگطی ثطًبهِ ّبی زضؾی زاًكگبّی، 

ٌیس ثب ثطضؾی ی. ثجفْن ثطًبهِ زضؾی اؾتهؿبلِ 

هی تَاى هتَخِ قس وِ ثطًبهِ زضؾی  ؾطگصقت

 تحَالت زچبض حیبت ذَززض ََل  ایي حَظُ

قسُ اؾت. هحَض ایي  ظیبزیَّیتی ٍ وبضوطزی 

تحَالت تغییط هَخَزیت ثطًبهِ ضیعی زضؾی 

ثٌَٗاى یه في ٍ فٗبلیت هٌْسؾی گًَِ ثِ یه 

هَخَزیت هُبلٗبتی هیبى ضقتِ ای ثب زاهٌِ 

. زض چٌیي اؾتهفبّین ٍ وبضوطزّبی گؿتطزُ 

گصاضی، هبّیت، تٗطیف ٍ ًَٔ هَاخِْ ثب زٍ 

ولیسی ثطًبهِ زضؾی یٌٗی زاًف ٍ هَئَ 

 .قسبزگیطی زچبض تغییطات اؾبؾی ی

ثطًبهِ زضؾی ثٌَٗاى هَخَزیتی فٌی )ثطًبهِ 

ثِ ٍخَز آهس.  یزض ٖهط نٌٗت ضیعی زضؾی(

ٍ  یهحَض يیپلیؿیز ٖهطی وِ قبذهِ آى

ٌَٗاى هحیُی هؿئَل ث یآهَظق ٍیاًتٓبض اظ هح

 يیزض چٌ. ثَزثبظاض وبض  یهترهم ثطا تیتطث زض

ؾبوي ٍ ثبثت زض ، زاًف ثٌَٗاى خطیبًی یُیقطا

 زض لبلت یثطًبهِ زضؾ ًٓط گطفتِ هی قس وِ

خطیبى اًتمبل ایي زاًف ضا ثط  ثؿتط َطح ٍ ًمكِ

پبیِ ضٍیىطزی گصقتِ هحَض، هحهَل هحَض ٍ 



 يیا ْٖسُ زاقت.ثط ىؾبزُ ؾبظاًِ ثِ زاًكدَیب

ثَزُ  ٍ هٌْسؾی گًَِ یوبضذبًِ ا ٌسیفطا هی

 یٍ ثطٍى زازّب ٌسیاؾت وِ زضٍى زاز، فطا

ثب شوط  یقسُ ا يییتٗ فیهكرم ٍ اظ پ

ایي َّیتی ثَز وِ  .ثَزهی آى لبئل  یثطا بتیخطئ

تب  ثطًبهِ زضؾی زض ٖهط نٌٗتی ٍ زض اٍایل تَلس

اظ آى ثطذَضزاض ثَز. اظ  زِّ چْلن اظ ٖوط ذَز

اٍایل زِّ قهت ثب ٍضٍز ثِ ٖهط زاًبیی ٍ 

اَالٖبت، َْْض هىبتت ضٍقٌفىطاًِ، َطح هجبحث 

خْبًی ؾبظی ٍ هَاخِْ قسى ًٓبم آهَظقی ثب 

زیگط ثطًبهِ زضؾی ثٌَٗاى  ،چبلف ّبی هتٗسز

هَخَزیتی فٌی پبؾرگَی هحیٍ هتغیط ٍ 

 ؿبیل پیطاهَى ًجَز ٍ ًمسّبی اؾبؾی ثط آىه

 ٍاضز قس. زض ایي زٍضاى ثطًبهِ زضؾی ًِ ثٌَٗاى

في ثلىِ ثٌَٗاى زاًكی للوساز قس وِ  یه

آى تحَل هفَْم یبزگیطی،  یهكرهِ ثبضظ َّیت

فطاتط ضفتي یبزگیطی اظ ؾُح زضؼ، تغییط هفَْم 

زاًف ثٌَٗاى اهطی ایؿتب ثِ اهطی ؾیبل ٍ هساٍم، 

اختوبٖی ؾبذتِ قسى زاًف، ًمف شی ًفٗبى زض 

ثِ حؿبة هی  .ی، ظایف ٍ ذلك زاًف ٍیبزگیط

آهس. ثسیي تطتیت ثطًبهِ زضؾی ثٌَٗاى ٖلوی 

هیبى ضقتِ ای وِ ًِ ًَقتِ هی قَز ثلىِ زض 

ثبفتی اختوبٖی ؾبذتِ قسُ ٍ ظهیٌِ اًدبم 

فٗبلیت ٖلوی تَؾٍ افطاز ٖلوی ضا فطاّن هی 

 هرتلفهجبحث  ٍ اضتجبٌ آى ثبللوساز قس  ،آٍضز

هَضز  .خٌؿیت ٍبؾت، اٖن اظ ًػاز، فطٌّگ، ؾی

. لصا هي فىط هی وٌن زض اثتسا تَخِ لطاض گطفت

ًیبظ اؾت خبهِٗ زاًكگبّی ثب َّیت تحَل یبفتِ 

س تب ثتَاًس ٌثطًبهِ زضؾی آقٌب ٍ آى ضا فْن ًوبی

ثب وبضوطزّب ٍ ٍیػگی ّبی آى ٍ ًمكی وِ هی 

تَاًس زض تَلیس ٍ تَظیٕ خطیبى زاًف زاقتِ ثبقس 

َاّس ٖیٌی ٍ پػٍّكی اهطی وِ ق ،آقٌب ؾبظز

حبوی اظ فبنلِ ظیبز ثب آى زاضز ٍ ووبوبى ثطًبهِ 

زضؾی ثِ ٌَٖاى یه هَخَزیت فٌی ٍ تىٌیىبل ٍ 

هتطازف ثب ؾیالثؽ زضؾی هیبى خبهِٗ 

ٍ  قٌبذتِ هی قَززاًكگبّی ٍ هسیطیتی وكَض 

اظ آى ًگطاى وٌٌسُ تط ؾیُطُ ایي فْن هیبى ذَز 

 ضتيطٍخبهِٗ ٖلوی ثطًبهِ زضؾی اؾت وِ 

تَخِ خسی پػٍّكگطاى، اًٖبی ّیأت ٖلوی ٍ 

َّیت حطفِ  زاًكدَیبى ایي ضقتِ ثطای تطهین

ای ضقتِ ٍ اًدبم فٗبلیت ّبی هتٌَٔ خْت 

قٌبؾبیی نحیح ایي حَظُ ثِ خبهِٗ زاًكگبّی 

 ضا یبزاٍض هی قَز.

  

 

 

 

 

 


