
 ثِ ًبم خذا

 یبدگیشی-ًىتِ ثشای ثْجَد فشایٌذ یبددّی 02

 همذهِ 

ضبیذ هْوتشیي دغذغِ ٍ سؤال ّش هؼلن ایي است وِ چگًَِ هی تَاى یبدگیشی هغبلت  

دسسی سا هؤثشتش سبخت. آهَصش ثِ هجوَػِ فؼبلیت ّبیی گفتِ هی ضَد وِ هؼوَالً ثِ 

یبدگیشی هٌجش هی ضَد. ایي فؼبلیت ّب ثِ ٍسیلِ ی هؼلن ٍ یبد گیشًذُ تَأهبً اًجبم هی ضَد، 

یبدگیشی وِ ًتیجِ ی آهَصش است ثِ ٍسیلِ ی یبدگیشًذُ   بیی،ٍلی دس تجضیِ ٍ تحلیل ًْ

سٍش یبدگیشی سا آهَصش هی دّذ ًِ غشفبً هَضَع دسسی  غَست هی پزیشًذ؛ دس ٍالغ هؼلن، 

سا. هَفمیت دس اهش آهَصش ثِ ػَاهلی چَى هؼلن، ٍسبیل آهَصضی ٍ یبدگیشًذُ ٍ تؼبهل آًْب 

ي استجبط ثسیبس ًضدیه ثب یىذیگش، دٍ ثب یىذیگش هشثَط است. آهَصش ٍ یبدگیشی ضو

فشآیٌذ هستملٌذ. آهَصش هی تَاًذ ثِ یبدگیشی هٌجش ضَد، ٍلی ضشٍستبً یبدگیشی ًتیجِ ی 

آهَصش ًیست. ثِ ایي تشتیت، هؼلن یبدگیشی سا تسْیل هی وٌذ ٍلی ّش یبدگیشًذُ ای 

بلیت ّبیی هسئَل یبدگیشی خَد است. ثٌبثشایي، هی تَاى گفت آهَصش هجوَػِ ای اص فؼ

است وِ دس پی تسْیل یبدگیشی است ٍلی هوىي است ثِ یبدگیشی هٌجش ًطَد. ّش ًَع 

  تذسیس لضٍهبً ثِ یبدگیشی هٌتْی ًوی ضَد. آى چِ ثشای هؼلن دس اهش آهَصش اّویت داسد،

ضٌبخت یبدگیشًذُ ٍ تسْیل یبدگیشی ثشای یبدگیشًذُ است. ثٌبثش آًچِ گفتِ ضذ، ایي 

د وِ آهَصش سا ًوی تَاى ثِ سلیمِ ی ضخػی هؼلن ٍاگزاس وشد. ثِ ًتیجِ حبغل هی ضَ

 اسبسی ی ًىتِ چٌذ ثِ یبدگیشی –ّویي جْت دس ایي لسوت ثشای ثْجَد فشآیٌذ یبددّی 

 اضبسُ هی ضَد صیش دس



ثشخی هؼلوبى دس اٍلیي جلسِ ی تذسیس سبل  :والس دسس سا ثب جذیت ضشٍع وٌیذ -1.

گیشًذ ٍ ّویي اهش هوىي است ثْبًِ ای ثبضذ ثشای  والس دسس سا جذی ًوی  تحػیلی،

الصم است هؼلن هغبلجی سا اص لجل آهبدُ وٌذ ٍ دس  .دسس ًخَاًذى ثؼضی اص داًص آهَصاى

غَستی وِ داًص آهَصاى هٌجغ دسسی ًذاضتِ ثبضٌذ، ثشای آًْب هغشح وٌذ ٍ ثذیي ٍسیلِ 

 اٍلیي جلسِ ی تذسیس سا سسوی ٍ جذی ثگیشد

دس آغبص سبل تحػیلی خَاستِ ّبی خَد سا ثشای داًص  :خَد سا ثیبى وٌیذاًتظبسات  -0.

آهَصاى هغشح وٌیذ، ثیبى ایي اًتظبسات یه چْبسچَة ٍ لبلجی ثشای داًص آهَصاى ایجبد هی 

 وٌذ تب ثش اسبس آى ػول وٌٌذ

ػث ثشلشاسی ساثغِ ثب داًص آهَص ًِ تٌْب ثب :ثب ته ته داًص آهَصاى استجبط ثشلشاس وٌیذ  -3.

 ایجبد غویویت ٍ ّوذلی هی ضَد ثلىِ هَجت سفغ هطىالت آهَصضی ٍ اخاللی هی ضَد

ثشخی داًص آهَصاى هوىي است  :اص ٍضغ جسوی ٍ سٍحی داًص آهَصاى خَد آگبُ ضَیذ -4.

ًبساحتی جسوی یب سٍاًی داضتِ ثبضٌذ، لزا الصم است هؼلن اص ٍجَد ایي گًَِ ًبساحتی ّب 

 ٍم آًْب سا ثِ پضضه هشثَعِ اسجبع دّذآگبّی یبفتِ ٍ دس غَست لض

داضتي عشح دسس ًِ تٌْب ثبػث  :ثشای خَد عشح دسس سٍصاًِ ٍ سبالًِ داضتِ ثبضیذ -5.

تسلظ هؼلن ثش هَضَع دسسی هی ضَد ثلىِ ثبػث احبعِ ی ثیطتش هؼلن ثش والس دسس هی 

 ضَد

تذسیس هبًٌذ  استفبدُ اص یه ضیَُ ی خبظ :ثب سٍش ّبی گًَبگَى تذسیس آضٌب ضَیذ -6.

سخٌشاًی داًص آهَصاى سا ثِ صٍدی وسل هی وٌذ، لزا هؼلن ثبیذ ثب ضیَُ ّبی هتفبٍت 

 تذسیس آضٌب ضَد ٍ ثش حست هَسد اص ّش یه اص آًْب استفبدُ وٌذ



ثشخی داًص آهَصاى ثٌب ثِ دالیلی سفتبسّبی ًبضبیست اخاللی  :ثب لبعؼیت ثشخَسد وٌیذ -7.

دضٌبم گفتي ٍ... دس ایي گًَِ هَاسد ًجبیذ   گذ صدى ثِ دیگشی،اص خَد ًطبى هی دٌّذ هبًٌذ ل

 ثشسسی وٌذ  هؼلن ثی تفبٍت ثوبًذ ثلىِ ثبیذ لبعؼبًِ هَسد سا دلیمبً

اٍلیي ثشخَسد ثشای داًص آهَصاى ثسیبس هْن ٍ هؤثش  :خَش خلك ٍ خَش سفتبس ثبضیذ -8.

خَش ثشخَسدی ًطبى دٌّذ لزا الصم است هؼلوبى دس آغبص سبل تحػیلی اص خَد  هی ثبضذ، 

 تب رٌّیت هثجتی دس داًص آهَصاى ایجبد وٌٌذ

ًجبیذ هؼلوبى خَد سا دس چْبسچَة یه ثشًبهِ ی وبسی هطخع  :اًؼغبف پزیش ثبضیذ -9.

لشاس ثذٌّذ، ثٌب ثِ دالیلی هبًٌذ ایبم تؼغیلی هٌبسجت ّب، ثشًبهِ ّبی فشٌّگی ٍ... الصم هی 

هؼلوبى خَد سا اص آى لبلت هطخع   سات پیص ًوی سٍد،آیذ هَالؼی وِ وبسّب هغبثك اًتظب

 ثیشٍى آٍسًذ

سؼی وٌیذ ثِ ضیَُ ی هستمین یب غیش هستمین اص ٍضؼیت خبًَادُ ی )ٍالذیي( داًص  -12.

دس غَستی وِ هؼلن اص هیضاى تحػیالت، هیضاى دسآهذ، ضغل ٍ  :آهَص اعالػبتی حبغل وٌیذ

حبغل وٌذ، اص یه سَ ثبػث ایجبد ّن ًَایی ثب تؼذاد فشصًذاى ٍالذیي داًص آهَص ضٌبخت 

 داًص آهَص ٍ اص سَی دیگش هَجت پیطشفت تحػیلی داًص آهَص هی ضَد

تؼْذ ٍ تخػع  :اص آخشیي اعالػبت ٍ یبفتِ ّب دس سضتِ ی تخػػی خَد آگبّی یبثیذ -11.

 دٍ سٍی یه سىِ اًذ. پیطشفت تىٌَلَطی ػلَم ٍ فٌَى سٍص ایجبة هی وٌذ وِ هؼلوبى اص

آخشیي یبفتِ ّب دس سضتِ ی تحػیلی خَد آگبّی یبثٌذ. اًتمبل ایي اعالػبت ثِ داًص 

آهَصاى هَجت هی ضَد وِ داًص اهَصاى، هؼلن سا آگبُ ٍ ثب سَاد ضوشدُ ٍ اص والس دسس ٍی 

 لزت ثجشًذ



گبّبً ثشخی داًص آهَصاى سؤاالت دسسی ٍ یب  :ًگَییذ پبسخ سؤالی سا وِ ًوی داًیذ،  -10.

ش دسسی هی پشسٌذ، اگش هؼلن پبسخ سؤال هَسد ًظش سا ًذاًذ، دس ایي غَست ثب حتی غی

گفتي ثْتش اص آى است وِ ثِ داًص آهَصاى اعالػبت « ًِ یب ًوی داًن»غشاحت جَاة 

 ًبدسست اًتمبل دادُ ضَد، اص سَی دیگش ایي اهش غذالت هؼلن سا ثیطتش ًوبیبى هی وٌذ

شخی داًص آهَصاى تٌْب اص یه ضیَُ ی هغبلؼِ ث :ثب ضیَُ ی هغبلؼِ آضٌب ضَیذ -13.

استفبدُ هی وٌٌذ ٍ ّویي اهش دس دساص هذت هوىي است هَجت وبّص اًگیضُ ی داًص آهَص 

ضَد، لزا الصم است داًص آهَصاى ثِ ٍسیلِ ی هؼلوبى خَد ثب سٍش ّبی گًَبگَى هغبلؼِ 

 آهَصاى هؼشفی وٌٌذ آضٌب ضًَذ. هؼلوبى دس ایي صهیٌِ هی تَاًٌذ هٌبثؼی سا ثشای داًص

ثب لجخٌذ ٍ گطبدُ سٍیی ٍاسد والس ضَیذ ًِ ثب تشضشٍیی.  :ثب ػاللِ ٍاسد والس ضَیذ -14.

ایي اهش ثبػث ایجبد ػاللِ دس داًص آهَصاى ضذُ ٍ ضَس ٍ ضَق فشاٍاًی ثشای ضٌیذى ٍ 

 هغبلؼِ ایجبد هی وٌذ

ثل دلت وٌیذ، ایي هغبلت ثب گفتي ولوبتی ه :تَجِ داًص آهَصاى سا ثِ خَد جلت وٌیذ -15.

صیش ایي سغش خظ ثىطیذ، ایي هغلت دس صًذگی ضوب وبسثشد ثیطتشی داسد ٍ...   هْن است،

 هی تَاى تَجِ داًص آهَصاى سا ثِ دسس ٍ والس ثیطتش هتوشوض ًوَد

ّش هؼلوی الصم است اص ًمبط لَت ٍ  :ضیَُ ی وبسی )تذسیس( خَد سا اسصیبثی وٌیذ -16.

 ذ ٍ سٍصاًِ ضیَُ ی تذسیس خَد سا اسصیبثی وٌذضؼف خَد آگبّی یبث

ّش گًَِ پیطشفت دس  :ثِ داًص آهَصاى اجبصُ ی اًتمبد سبلن ٍ پیطٌْبد هفیذ سا ثذّیذ -17.

سبیِ ی اًتمبد سبلن ٍ پیطٌْبد هفیذ حبغل هی ضَد. لزا الصم است هؼلوبى ثِ داًص آهَصاى 

 ٍ یب پیطٌْبد هفیذی داسًذ هغشح وٌٌذ خَد ثگَیٌذ ٍ اص آًْب ثخَاٌّذ ّش گًَِ اًتمبد سبلن



ّوبى گًَِ وِ استفبدُ  :دس غَست لضٍم هٌبثغ جبًجی ثشای داًص آهَصاى هؼشفی وٌیذ -18.

اص ٍسبیل ووىی آهَصضی ثِ فْن ثْتش هغبلت دسسی ووه هؤثشی هی وٌذ، استفبدُ اص 

 هٌبثغ جبًجی ًیض دس ثشخی اٍلبت ثِ دسن ثیطتش هفبّین دسسی ووه هی وٌذ

هؼلوی   ثِ گفتِ ی ضْیذ سجبیی، :سفتبسّبی هتفبٍت داًص آهَصاى سا صیش ًظش ثگیشیذ -19.

ضغل ًیست، ػطك ٍ ٌّش است. لزا ایي ػطك ٍ ٌّش ایجبة هی وٌذ وِ ّش هؼلوی ثشای ًیل 

  .ثِ ّذف غبیی پبسخ همتضی ٍ هٌبست ثِ سفتبسّبی هختلف داًص آهَصاى ثذّذ

اهشٍصُ ثیطتش اص سٍش ّبی فؼبل ٍ ًَیي ثش هطبسوت گشٍّی داًص آهَصاى تأویذ وٌیذ:  -02

تذسیس استفبدُ هی ضَد، استفبدُ اص ایي ضیَُ ّب ایجبة هی وٌذ وِ ّوِ ی داًص آهَصاى 

 .ثبضٌذ داضتِ جبًجِ ّوِ هطبسوت یبدگیشی –دس فشآیٌذ یبددّی 

   گشدآٍسًذُ :گشٍُ دسسی چْبسم اثتذایی استبى                     


