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 ثغوِ تؼبلی

96پبعخ تؾزیحی ٍ کبهل عَاالت تئَری هذیزیت دکتزی   

 

زض وساْ ضٚیىطز ٘ظبضت ؾبظٔب٘ی، فطآیٙس ازاضی قرهی ظزایی، ٔٙكأ اذتیبض ثطای وبضوٙبٖ رٟت ثطلطاضی اذتیبض ٚ ٔٛارٟٝ ثب . 1عَال 

 چبِف ٞب فبلس قفبفیت اؾت؟

 ( ٘بٔحؿٛؼ4( فٙی                        3               ( فطٍٞٙی    2( ؾبذتبضی                             1

 1د: ٌعیٙٝ 

   www. Pourshafi.com    ؾبیت   زض ٔٛرٛز ٔمیٕی زوتط وتبة ذظ ثٝ ذظ 67تغت ٔٙجغ: 

ٍ ّیچ تغییزی در تغت ّبی خط ثِ خط هَجَد در عبیت ثَدُ  کپیایي تغت 

 !!!!!!!!!صَرت عَال ًذاؽتین
 پبعخ تؾزیحی:

 بی کٌتزل ٍ ًظبرت عبسهبًیرٍیكزدّ

تٛاٖ ؾٝ زؾتٝ ضٚیىطز ضا زض ایٗ ٘ظطاٖ ٔیای اؾت وٝ ثبتٛرٝ ثٝ زیسٌبٜ نبحتضقتٝوٙتطَ ؾبظٔب٘ی، حٛظٜ تحمیمبتی ٚؾیغ ٚ ٔیبٖ

 وبضوطز ٔسیطیت ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز:

 کٌتزل عبدُ در هقبثل کٌتزل عبختبری

وٙس: وٙتطَ ؾبزٜ ٚ وٙتطَ ؾبذتبضی. زض وٙتطَ ؾبزٜ، ٘یبظ ثٝ ٙتطَ ؾبظٔب٘ی تكطیح ٔیزٚ ٘ٛع ضٚیىطز ٔرتّف ضا ثطای و« ضیچبضز ازٚاضز»

ٔساذّٝ یه قرم )ٔسیط( ثطای ٞسایت ضفتبض ػضٛ ٚ حفظ ٘ظٓ زض ؾیؿتٓ اؾت. زض ٔمبثُ، زض وٙتطَ ؾبذتبضی، فطآیٙس وٙتطَ اظ 

ٞبی ؾبظٔبٖ )ٕٞب٘ٙس وٙتطَ ٔبقیٙی ٚ ؾیؿتٓ زؾتبٖ قرم ٔسیط ذبضد اؾت ٚ فطآیٙس وٙتطَ زض زضٖٚ ٔحیظ فیعیىی ٚ پطاوٙسٜ

کِ در کٌتزل عبختبری، درحبلیٌٛیی ٚ ٚاوٙف ضٚقٗ اؾت؛ وٙس. زض وٙتطَ ؾبزٜ، ٔٙجغ اذتیبض ثطای پبؾدلب٘ٛ٘ی( ؾبٔبٖ پیسا ٔی

کبرکٌبى جْت  ؽَد ٍ هٌؾأ اختیبر ثزایؽَد، اختیبر در درٍى خَد عیغتن کبر گذاؽتِ هیهی« سداییفزدیت»فزآیٌذّبی اداری، 

 ّب، ؽفبف ًیغت.ثزقزاری ارتجبط ٍ هَاجِْ ثب چبلؼ

 کٌتزل ٌّجبری )تكلیفی( در هقبثل کٌتزل ػقالیی

ٕ٘بیٙس. ٘ظطاٖ ٔسیطیت ٕٞچٖٛ اؾتیفٗ ثبضِی ٚ ٌیسئٖٛ وب٘سا، ضٚیىطزی تب ا٘ساظٜ ٔتفبٚت ثطای ٔغبِؼٝ وٙتطَ ؾبظٔب٘ی اضایٝ ٔینبحت

وٙٙس. فطآیٙسٞبی وٙتطَ ٞٙزبضی اظ ثٙسی ٔیضا زض لبِت زٚ ٘ٛع وٙتطَ ٞٙزبضی ٚ ػمالیی تمؿیٓ ٞبی وٙتطَ ٔسیطیتٞب اؾتطاتػیآٖ

ٞبی قٛز. ضٞجطاٖ ؾبظٔب٘ی اظ رٙجٝعطیك تطغیت ضٚاثظ قرهی لٛی زض ٔحیظ وبض، ثبػج اٍ٘یعـ ٚ احطٌصاضی ثط ضفتبض اػضبء ٔی

ٞب ٚ ضفتبضٞب زض رٟت حٕبیت اظ اٞساف ؾبظٔب٘ی اؾتفبزٜ ٘غجبق ٍ٘طـٔٙظٛض اقبٖ ثٝارتٕبػی ٚ ٍٕٞب٘ی ثطای ٔتمبػسٕ٘ٛزٖ ظیطزؾتبٖ

وٙٙس )وبضوٙبٖ ذٛقحبَ، وبضوٙبٖ ِٔٛس٘س(. زض ٘مغٝ ٔمبثُ، اؾتطاتػی وٙتطَ ػمالیی اظ عطیك عطاحی ٔٙبؾت ٔكبغُ، تؼییٗ اٞساف ٔی

ا٘س، وبضوٙب٘ی ِٔٛس ی وٝ ثٝ زلت آٔٛظـ زیسٌٜصاضز )وبضوٙب٘ٞبی اٍ٘یعقی ٔٙغمی، ثط ضفتبض اػضبی ؾبظٔبٖ تأحیط ٔیضٚقٗ ٚ ٔحطن

ٞبی قٛز ٚ تالـوٙٙس، ٘ظٓ حبوٓ ٔیتط زضن ٔیقبٖ ضا زض ؾیؿتٓ ثعضيٞبیٞؿتٙس(. زض ؾیؿتٓ وٙتطَ ػمالیی، ظٔب٘ی وٝ اػضبء ٘مف

ثغ لسضت زض زضٖٚ ؾبظٔبٖ، ػٙٛاٖ ٔٙبٞبی اضتجبعبت قغّی ٚ ارتٕبػی ضا ثٝ٘كیٙس. ضٚیىطز ثبضِی ٚ وب٘سا، اؾتطاتػیرٕؼی ثٝ ثبض ٔی

 ؾبظز.ثطرؿتٝ ٔی
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 کٌتزل هحغَط در هقبثل کٌتزل ًبهحغَط

وٙٙس وٝ ضٚیىطز ٔحؿٛؼ ٔتىی ثط ٔٙبثغ ٞب اؾتسالَ ٔیقٛ٘س. آٖتبٔپىیٙع ٚ چٙی ثیٗ زٚ ضٚیىطز ٔحؿٛؼ ٚ ٘بٔحؿٛؼ تٕبیع لبئُ ٔی

ٞبی لب٘ٛ٘ی، وٙتطَ ٔبقیٙی ٚ ؾطپطؾتبٖ(. وبضٌیطی ؾیؿتٓاؾت )ثٝ٘فٛش ثیطٚ٘ی ثطای ٞسایت ضفتبض اػضبء ٚ زؾتیبثی ثٝ اٞساف ؾبظٔب٘ی 

وٙس وٝ ظیطزؾتبٖ تٕبیّی ثٝ ا٘زبْ وبض ٘ساض٘س ٚ قٛز. فٖٙٛ وٙتطَ ٔحؿٛؼ فطو ٔیایٗ ٘ٛع وٙتطَ اظ ٔحیظ ثیطٚ٘ی ثط افطاز تحٕیُ ٔی

بٔحؿٛؼ، ٘یبظ ثٝ اػضبی ؾبظٔب٘ی اؾت وٝ زض یب ٔكبضوت وٙٙسٌبٖ فؼبِی زض فطآیٙس وٙتطَ ٘یؿتٙس. زض ٔمبثُ، زض ضٚیىطز وٙتطَ ٘

قٛ٘س وٝ پیٛ٘س ٘عزیىی ثب یىسیٍط ثطلطاض وٙٙس ٚ پطزاظ٘س. ظیطزؾتبٖ تكٛیك ٔیربی ٘مف ا٘فؼبِی، ثٝ ایفبی ٘مف فؼبَ ٔیقبٖ ثٝٔسیطیت

پصیط٘س ٚ اظ ا ثب آغٛـ ثبظ ٔیٞبی ؾبظٔبٖ ضقٛ٘س، اضظـعٛض ٘بٔحهٛل وٙتطَ ٔیٞٛیت ذٛز ضا ثٝ ؾبظٔبٖ ٌطٜ ثع٘ٙس. وبضوٙب٘ی وٝ ثٝ

 ٌیط٘س.ٞب ثطای اتربش تهٕیٕبت ٔٙبؾت ؾبظٔب٘ی ثٟطٜ ٔیآٖ

 

وساْ انَٛ ثط٘بٔٝ ضیعی ثتطتیت ثط ضطٚضت زضن ضٚقٗ شیٙفؼبٖ اظ ٘تبیذ ثط٘بٔٝ ٚ چٍٍٛ٘ی ػّٕىطز ثط٘بٔٝ تأویس زاضز؟ .2عَال   

قفبفیت -( آٌبٜ ؾبظی4           آٌبٜ ؾبظی  -( قفبفیت3             احتؿبة  -( قفبفیت2          قفبفیت  -ارتٙبة (1  

4د: ٌعیٙٝ   

  www. Pourshafi.comؾبیت    ذظ ثٝ ذظ وتبة زوتط ٔمیٕی ٔٛرٛز زض  8ٚ  7، 6ٔٙجغ: پبؾد تؿت ٞبی 

ٍ ثز اّیوت ثَدُ  هَجَد در عبیت ایي تغت دقیقب در پبعخ تغت ّبی خط ثِ خط

 !!!!!!!!!کزدینایي عَال در تغت ّبی هختلف اؽبرُ 
 پبعخ تؾزیحی

 ریشیاصَل ثزًبهِ

ٞبی ثٟیٙٝ ضا ثیبٖ ٕ٘بیس. ایٗ فطآیٙس ثبیس حُٞبی ٔؼغٛف ثٝ ضأٜٙس اؾت وٝ ثٝ ضٚقٙی ٌبْضیعی ذٛة ٘یبظٔٙس فطآیٙسی ٘ظبْثط٘بٔٝ

 انَٛ شیُ ضا ٕ٘بیبٖ ؾبظز:

 ٌیط٘س.ٞبی ٟٔٓ ٚ وبضؾبظ ثبیس ٔٛضز تٛرٝ لطاض تٕبٔی ٌعیٙٝ. اصل جبهؼیت: 1

 ضیعی ٘جبیس ٔٛرت اتالف ظٔبٖ ٚ ٔٙبثغ قٛز.فطآیٙس ثط٘بٔٝ . اصل کبرآیی:2

ضیعی زضٌیط قسٜ ٚ ٔكبضوت زازٜ پصیط٘س ثبیس فطنت زاقتٝ ثبقٙس تب زض فطآیٙس ثط٘بٔٝافطازی وٝ اظ ثط٘بٔٝ تأحیط ٔی . اصل احتغبة:3

 قٛ٘س.

 ٘فؼبٖ زضن ٚ ٔٛضز پصیطـ لطاض ٌیطز.ٚؾیّٝ شیضیعی ثبیس ثٝ٘تبیذ حبنُ اظ ثط٘بٔٝ عبسی:. اصل آگب4ُ

 ٔست ثبیس اٞساف ثّٙسٔست ٚ اؾتطاتػیه ضا ٔٛضز پكتیجب٘ی لطاض زٞٙس.افطاز ٚ تهٕیٕبت وٛتبٜ عبسی:. اصل تلفیق5

 ای ثطای ثطزاقتٗ ٌبْ ثؼسی قٛز.ظٔیٙٝضیعی ثبیس پیفٞط ٌبْ ثط٘بٔٝ. اصل پیبهذ هٌطقی: 6

 ضیعی زضن ضٚقٙی زاقتٝ ثبقس.٘فغ اؾت، ثبیس اظ چٍٍٛ٘ی ػّٕىطز فطآیٙس ثط٘بٔٝشی ٞط قرهی وٝ . اصل ؽفبفیت:7
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، تهٕیٓ ٌیط٘سٜ قیفتٝ ٚ پبیجٙس ثٝ اعالػبت اِٚیٝ ای وٝ ثسؾت آٚضزٜ اؾت،       ٌیطی ٚ ذغب زض تهٕیٓ ٌیطیءزض وساْ ؾٛ. 3عَال 

 ٔی قٛز ٚ زض ٔمبثُ ایسٜ ٞبی ثؼسی ٔب٘غ تطاقی ٔی وٙس؟

  ( ذغبی ثبظٕ٘بیی4( ذغبی ٚاپؽ ٍ٘طی                 3( ذغبی ٍِٙطا٘ساظی                  2وبٔطٚایی ػیٙی             ( ذغبی 1

2 د: ٌعیٙٝ  

  www. Pourshafi.com      ؾبیت زض ٔٛرٛز ٔمیٕی زوتط وتبة ذظ ثٝ ذظ 52تغت  ٔٙجغ:

ٍ ّیچ تغییزی در  ثَدُ هَجَد در عبیت تغت ّبی خط ثِ خط کپیایي تغت دقیقب 

 !!!!!!!!!صَرت عَال ًذاؽتین
 پبعخ تؾزیحی

وٙٙس، ثّىٝ ٕٞچٙیٗ اظ لٛاػس ٞبی ذبل ذٛزقبٖ اؾتفبزٜ ٔیٞب ٘ٝ تٟٙب اظ ؾجهوٙٙس، آٌٖیطی ٔیظٔب٘ی وٝ ٔسیطاٖ الساْ ثٝ تهٕیٓ

وٙٙس. ٞطچٙس وٝ ایٗ تكبٖ اؾتفبزٜ ٔیؾبظی تهٕیٕبؾطاٍ٘كتی )تزطثٝ( یب ٔىبقفٝ )یبزٌیطی ػّٕی اظ ضاٜ تزطثٝ ٚ ذغب( ثطای ؾبزٜ

 قٛز.ٞب ٚ ذغبٞب ٔیز٘جبَ زاضز، ِٚی زض فطآیٙس پطزاظـ ٚ اضظیبثی اعالػبت، ٔٙزط ثٝ ثطذی ؾٌٛیطیقیٜٛ ػُٕ، ٔعایبیی ثٝ

-ٔخجت غیط ٚالغزا٘س ٚ زیسٌبٜ ٌیط٘سٜ تٕبیُ زاضز وٝ ایٙغٛض ثیٙسیكس وٝ ثیكتط اظ زیٍطاٖ ٚ ارطاوٙٙسٌبٖ تهٕیٕبت ٔیظٔب٘ی وٝ تهٕیٓ

خطبی کبهزٍایی »قسٜ اؾت. زض  «خطبی اػتوبد ثِ ًفظ ثیؼ اس حذ»ٌیط٘سٜ زچبض ثیٙب٘ٝ ٘ؿجت ثٝ ذٛزـ ٚ ػّٕىطزـ زاضز، تهٕیٓ

ٞبیی وٝ ٞبی فٛضی اؾت. ثطای ایٗ افطاز، ٌعیٌٙٝیط٘سٜ ذٛاٞبٖ پبزاـ فٛضی ٚ ارتٙبة اظ ٞعیٙٝٔٙسی فٛضی، تهٕیٓیب ضضبیت «آًی

« اثز لٌگزاًذاسی»ٞبیی وٝ اظ ثبظزٞی ثبالتطی زض آیٙسٜ ثطذٛضزاض٘س، إٞیت ثیكتطی زاض٘س. ؾطیغ ٞؿتٙس، ٘ؿجت ثٝ ٌعیٙٝزاضای ثبظزٜ 

ؽَد ٍ در ای کِ ثذعت آٍردُ هیگیزًذُ ؽیفتِ ٍ پبیجٌذ ثِ اطالػبت اٍلیِکٌذ کِ چطَر یک تصوینکٌذ تؾزیح هیتؾزیح هی

 کٌذ.تزاؽی ًوَدُ ٍ ثزای ًپذیزفتي آًْب تَجیْبت هختلفی ارائِ هیکٌذ، هبًغریبفت هیّب ٍ اطالػبتی کِ ثؼذّب دهقبثل ایذُ

وٙس، زچبض وٝ چغٛض یه تهٕیٓ ٌیط٘سٜ ثهٛضت ٌعیٙكی الساْ ثٝ ؾبظٔب٘سٞی ٚ تفؿیط ضٚیسازٞب ثط ٔجٙبی ازضاوبت ٘بزضؾت ٔی

-ٞبیی وٝ ایزبز ٔیوٙس ٚ ٌعیٙٝٔؿبئّی وٝ قٙبؾبیی ٔیوٙس، قٛز. ایٗ ٔٛضٛع ثط اعالػبتی وٝ وؿت ٔیٔی «خطبی ادراک گشیٌؾی»

قسٜ ضا تهسیك ٞبی ٌصقتٝ ٚ اعالػبت اظ پیف آٔبزٌٜصاضز. تهٕیٓ ٌیط٘سٌب٘ی وٝ ثس٘جبَ اعالػبتی ٞؿتٙس وٝ ٌعیٙٝوٙس، تأحیط ٔی

ٞب ضا ٔٛضز تأییس ٞبی آٖٞب ٚ زیسٌبٜا٘س. ایٗ افطاز تٕبیُ ثٝ پصیطـ اعالػبتی زاض٘س وٝ اضظـقسٜ «خطبی راعتی آسهبیی»ٕ٘بیٙس، زچبض 

ذغبی »ٌیطز. ٞب ٔٛضز قه ٚ تطزیس ٚ ا٘تمبز لطاض ٔیوكب٘س، اظ ؾٛی آٖٞب ضا ثٝ چبِف ٔیٞبی آٖزٞس ٚ اعالػبتی وٝ زیسٌبٜلطاض ٔی

ؾبظز، زض حبِی وٝ ٞبی ذهی اظ یه ٔٛلؼیت ضا ا٘تربة ٕ٘ٛزٜ ٚ ثطرؿتٝ ٔیٌیط٘سٜ، رٙجٝزٞس وٝ تهٕیٓظٔب٘ی ضخ ٔی« ثعضٌٕٙبیی

ٞبی قٛ٘س، ٕٞعٔبٖ رٙجٝٞب ثطرؿتٝ رّٜٛ زازٜ ٔیٞب إٞیتی لبئُ ٘یؿتٙس. زض ایٗ قطایظ ضٕٗ ایٙىٝ ثطذی رٙجٝزیٍطاٖ ثطای آٖ رٙجٝ

ٌطزز ٚ ٔٛضٛػبت انّی ثط ٔجٙبی قٛز تحطیف ٔیٌطز٘س. ثٙبثطایٗ آ٘چٝ زیسٜ ٔیزیٍط وٓ إٞیت رّٜٛ زازٜ قسٜ ٚ یب حصف ٔی

ٌیط٘سٜ تٕبیُ زاضز ضذسازٞبیی ضا ثربعط افتس وٝ تهٕیٓظٔب٘ی اتفبق ٔی «خطبی دعتزعی»قٛ٘س. ت ٘بزضؾت ثٙیبٖ ٌصاقتٝ ٔیاعالػب

تط اؾت. ٘تیزٝ چٙیٗ ذغبیی ایٗ ذٛاٞس ثٛز وٝ تٛا٘بیی ثربعط آٚضزٖ ا٘س ٚ زض حبفظٝ فطز ظ٘سٜٚلٛع پیٛؾتٝتط ٚ اذیطاً ثٝثیبٚضز وٝ تبظٜ

 قٛز.ٌیطی حبوٓ ٔیٞبی احتٕبِی ثط فطآیٙس تهٕیٓٞب ٚ اضظیبثیٙی، ٔرتُ ذٛاٞس قس ٚ لضبٚتضٚیسازٞب ثهٛضت ػی

قٛز. ٔی «خطبی ثبسًوبیی»ٕ٘بیس، زچبض ٌیط٘سٜ احتٕبَ ضذساز حٛازث ضا ثط ٔجٙبی ٔمبیؿٝ ثب ضٚیسازٞبی زیٍط ثطآٚضز ٔیٚلتی تهٕیٓ

زٞٙس. ٞبی ٔكبثٝ ٚ ٕٞؿبٖ وٝ ٚرٛز ذبضری ٘ساض٘س، ٞع ذٛز ثطٚظ ٔیتٔسیطاٖ ایٗ ذغب ضا زض ٍٞٙبْ لیبؼ ٕ٘سٖ ٚ ٔكبٞسٜ ٔٛلؼی

وٙس ضٚیسازٞبی تهبزفی ضا ٔؼٙبزاض ٕ٘بیس وٝ تالـ ٔیای ضا تكطیح ٔیٌیط٘سٜ، السأبت تهٕیٓ«خطبی هزثَس ثِ رخذادّبی تصبدفی»
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ٌیط٘سٌبٖ ػاللٝ ٘ساض٘س وٝ ثب قب٘ؽ تط تهٕیٌٓیطی، ایٗ اؾت وٝ ثیكٚ ٘كب٘ٝ چیعی رّٜٛ زٞس. ػّت ضٚی آٚضزٖ ثٝ ایٗ ذغبی تهٕیٓ

خطبی »ثیٙی آٖ ثطای ٞیچ وؽ أىب٘پصیط ٘جبقس. ٞب پیف ثیبیس وٝ پیفؾط ٚ وبض زاقتٝ ثبقٙس، حتی اٌط ضٚیسازٞبی تهبزفی ثطای آٖ

تٛا٘ٙس ٌصقتٝ ضا انالح ٞبی فؼّی ٕ٘یوٙس وٝ ٌعیٌٙٝیط٘سٜ فطأٛـ ٔیزٞس وٝ تهٕیٓظٔب٘ی ضخ ٔی «ّبی گذؽتِفزٍرفتي در ّشیٌِ

-ٞبی ظٔب٘ی، پِٛی ٚ وبضی ٌصقتٝ ٔتٕطوع ٔیٞب ثزبی تٕطوع ثط پیبٔسٞبی آتی، ثٝ ٘بزضؾتی ثط ضٚی ٞعیٙٝوٙٙس. آٟ٘ب زض اضظیبثی ٌعیٙٝ

-ٞبیكبٖ ٞؿتٙس ٚ زض ٍٞٙبْ قىؿت ثٝ ؾطظ٘ف ػٛأُ ثیطٚ٘ی ٔیٞب، ثربعط ٔٛفمیتٞب ثزبی فطأٛـ وطزٖ ایٗ ٞعیٙٝقٛ٘س. آٖ

ٌیط٘سٌبٖ ثٝ ػجبضتؿت اظ تٕبیُ تهٕیٓ «ًگزی یب قْقزگزاییخطبی ٍاپظ»قٛ٘س. ٟ٘بیتبً ٔی «خطبی خَد خذهتی»طزاظ٘س، زچبض پ

ا٘س، زض حبِی وٝ پیبٔسٞبی آٖ ثیٙی وطزٜقٛ٘س، زلیمبً ٘تبیذ یه ضٚیساز ضا پیفٞب ٔسػی ٔیثبٚضٞبی وبشة ٚ زضٚغیٗ، ثغٛضی وٝ آٖ

ٞب، اظ احطات ٚقٗ ٚ ٔكرم ثٛزٜ اؾت. ٔسیطاٖ ثبیس ثب آٌبٜ قسٖ اظ ایٗ ذغبٞب ٚ ؾپؽ ػسْ اؾتفبزٜ اظ آٖضٚیساز ٚالؼبً ثطای ٕٞٝ ض

 ٔٙفی ایٗ اقتجبٞبت ٚ ذغبٞبی تهٕیٓ ارتٙبة ٕ٘بیٙس.

 

انَٛ ضإٞٙب زض ٔسَ ؾغُ ظثبِٝ.... .4عَال   

( ٘ظطیٝ ٚ ػ4ُٕ                       ( قب٘ؽ ٚ تهبزف  3                ( تزطثٝ ٚ ٔمبیؿٝ          2                   ( لسضت      1  

3د: ٌعیٙٝ   

  www. Pourshafi.com    ؾبیت   زض ٔٛرٛز ٔمیٕی زوتط وتبة ذظ ثٝ ذظ 42ٍ  41 ّبی تغتٔٙجغ: پبؾد 

 اّیوت ثز ٍثَدُ  هَجَد در عبیت ایي تغت دقیقب در پبعخ تغت ّبی خط ثِ خط

 !!!!!!!!!کزدین اؽبرُ هختلف ّبی تغت در عَال ایي

 گیشیّبی تلوینهقبیؼِ هذل

 ّب    هذل ؿبخق      

 هذل ّب  

 گیشیتلوین

 تجضیِ ٍ تحلیل تؼییي اّذاف

 ّذف -ٍػیلِ

 اسصیبثی تلوین

 خَة

 اكَل ساٌّوب

اّذاف ػبصهبًی لجل اص  هذل والػیه

ّب تٌظین اسائِ گضیٌِ

 ؿَد.هی

ّویـِ هجتٌی ثش تجضیِ ٍ 

 ف اػت.ّذ -تحلیل ٍػیلِ

ثْتشیي ٍػیلِ ثشای تحمك 

 ّذف ػبصهبًی

 تئَسی

اّذاف هؼوَالً لجل اص  هذل اداسی

-ّب تؼییي هیاسائِ گضیٌِ

 ؿًَذ.

ثلَست هؼتوش اص تجضیِ ٍ 

ّذف  -تحلیل ٍػیلِ

ؿَد ٍلی اػتفبدُ هی

ثٌذست ًیض اّذاف تغییش 

 وٌٌذ.هی

 ًتبیج ػبصهبًی

 ثخـیسهبیت

 تئَسی ٍ تجشثِ



 هَلفیي: ویَهشث پَسؿفیغ- ػجبد ػجذاهلل پَس

5 

 

-ٌَى ساٌّوبی خيخ هذل پَیؾ هختلي

-هـی لجل اص اسائِ گضیٌِ

 ؿًَذ.ّب تٌظین هی

اّذاف گؼتشدُ ٍ 

ٍػبیل هَلتی ثَدُ ٍ 

ّب تجضیِ ٍ تحلیل

 ؿًَذ.هتوشوض هی

 ًتبیج ػبصهبًی

 ثخؾسهبیت

 تئَسی، تجشثِ ٍ همبیؼِ

ّب دس ّن اّذاف ٍ گضیٌِ هذل تغییشات تذسیجی

 تٌیذُ ّؼتٌذ.

 -تجضیِ ٍ تحلیل ٍػیلِ

ّب ذاسد. ٍػیلِّذف ٍجَد ً

ّب هٌفه اص ّن ٍ ّذف

 ًیؼتٌذ.

پزیشًذ وِ گیشاى هیتلوین

تلویوبت دس جْت دسػت 

 لشاس داسًذ.

 تجشثِ ٍ همبیؼِ

كَست اّذاف ثِ هذل ػٌل صثبلِ

-خَدجَؽ پذیذاس هی

 ؿًَذ.

ّب ٍ اّذاف هؼتمل ٍػیلِ

اص ّن ّؼتٌذ ٍ ؿبًغ ٍ 

ّب سا ثِ ّن تلبدف آى

 وٌذ.هتلل هی

گبى ساُ حلْب وٌٌذهـبسوت

-سا ثب هؼبئل هشتجي هی

 ػبصًذ.

 ؿبًغ ٍ تلبدف

اّذاف ثلَست  هذل ػیبػی

-خَدجَؽ پذیذاس هی

ؿَد، اهب ؿخلی 

 ّؼتٌذ.

ّذاف ؿخلی 

ّبی وٌٌذُ ساُتؼییي

 ػبصهبًی ّؼتٌذ.

-اّذاف ؿخلی هحمك هی

 ؿًَذ.

 لذست

 
اؾبؼ آٖ، افطاز ٚ ٌطٜٚ ٞب ٞٛیت ؾبظٔب٘ی ثطای ذٛز ایزبز ضٚیىطزٞبی ٔغطح زض وساْ ٘ظطیٝ ثس٘جبَ ضٚـ ٞبیی ٞؿتٙس تب ثط .5عَال 

 وٙٙس ٚ ٞٛیت آٟ٘ب زض فطًٞٙ ؾبظٔب٘ی ٌٙزب٘سٜ ٔی قٛز؟

( ا٘ؼىبؾی4                       ( ٔسض٘یؿت   3                    ( پؿت ٔسض٘یؿت      2                  ( ٘ئٛٔسض٘یؿت     1  

4د: ٌعیٙٝ   

ثبرّب ایي ًكتِ در کالط ایٌجبًت ٚ www. Pourshafi.com      ؾبیت زض ٔٛرٛز خالصِ دکتز هقیویجشٍُ  35صفحِ ٔٙجغ: 

 هَرد تبکیذ قزار گزفت ٍ در تغت ّبی خط ثِ خط ًیش هَجَد اعت. 

ٍ اس ثیي  دقیقب ایي ًكتِ در جشٍُ خالصِ دکتز هقیوی هَجَد در عبیت آهذُ اعت

 !!!!!!!!!اٍى ّوِ ًكتِ در فصل دٍم، هب ایي ًكتِ رٍ آٍردین
 پبعخ تؾزیحی:

-ٌطایی ٕ٘بزیٗ ٚ پسیساضقٙبؾی، اظ تٛؾؼٝ زا٘ف حٕبیت ٔیتؼبُٔٔىبتت فىطی  ًظزیِ عبسهبى اًؼكبعی )ًوبدّب، هؼبًی ٍ تفبعیز( :

ٞبیی ٞؿتٙس تب وٙٙس ٚ ثب چٍٍٛ٘ی احؿبؼ افطاز اظ رٟبٖ اعطاف ٚ ثیبٖ آٖ اظ عطیك ٔؼب٘ی ؾطٚ وبض زاض٘س. ایٗ ضٚیىطزٞب ثٝ ز٘جبَ ضٚـ

 .زض فطًٞٙ ؾبظٔب٘ی ٌٙزب٘سٜ قٛزٞب ٞب، ٞٛیت ؾبظٔب٘ی ثطای ذٛز ایزبز ٕ٘بیٙس ٚ ٞٛیت آٖثط اؾبؼ آٖ، افطاز ٚ ٌطٜٚ
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زض ثٛضٚوطاؾی ٔمطضات ٚ ضٚیٝ ٞبی ضؾٕی وٝ ثطای تؿٟیُ زض تحمك اٞساف ٚضغ ٔی قٛ٘س  ثیبٖ ٕ٘ٛز وٝ وساْ ا٘سیكٕٙس .6عَال 

؟٘سثیف اظ ٞسف ٔٛضز تأویس  

( پیتط زضاوط4طتٖٛ                            ( ضاثطت 3ٔ( آِٛیٗ ٌّس٘ط                           2ٚاضٖ ثٙیؽ                         ( 1  

3د: ٌعیٙٝ   

هَجَد در جشٍُ کالعی ٍ تغت ٚ  www. Pourshafi.com    ؾبیت زض ٔٛرٛز جشٍُ خالصِ دکتز هقیوی 22صفحِ ٔٙجغ: 

 ّبی خط ثِ خط

 دقیقب ایي ًكتِ در جشٍُ خالصِ دکتز هقیوی هَجَد در عبیت آهذُ اعت!!!!!!!!!
 پبػخ تـشیحی

 ساثشت هشتَى: ؿخلیت ثَسٍکشاتیک

سیضی ؿذُ ٍ هتٌبلن الذاهبت اجتوبػی ثؼي سا ثشای تـشیح ًتبیج غیش ثشًبهِ« پیبهذّبی ًبخَاػتِ»هیالدی هفَْم  7957دس ػبل « َىساثشت هشت»

ای ثب ثَسٍوشاػی ػمالًی داسد؛ چشا وِ دس ثَسٍوشاػی فشم ؿذُ اػت وِ استجبى سٍؿي ٍ هؼتمیوی دادُ اػت. هفَْم هَسد ًظش هشتَى استجبى ٍیظُ

ای جْت دػتیبثی ثِ اّذاف اص پیؾ تؼییي ػٌَاى ٍػیلِوٌٌذگبى ػبصهبًی ٍ دػتیبثی ثِ اّذاف ٍجَد داسد. سفتبس ػبصهبًی ثِبت هـبسوتثیي الذاه

ّبی سفتبس ػبصهبًی هٌجش ثِ پیبهذّبی غیش هٌتظشُ ٍ ًبخَاػتِ ؿَد؛ دس ایي حبلت، عقالًی ثَدى فعبلیتگشدًذ. اگش ؿذُ، تلمی هی

 صیش ػَال ثشٍد.تَاًذ ػبصهبى هی

ای وِ اص ػیؼتن ایفبی ًمؾ ًوبیذ؛ ثِ گًَِ «کبس ٍیظُ ًْفتِ»ػٌَاى ٍسصد وِ پیبهذّبی ًبخَاػتِ هوىي اػت ثِهشتَى ثش ایي ًىتِ تبویذ هی

 اّذاف ػبصهبى ػبصهبًی هحبفظت وٌذ، یب الذام ثِ ثبصػبصی ػیؼتن ًوبیذ. اص ػَی دیگش، هوىي اػت پیبهذّب داسای وظ وبسوشدّبیی ثبؿٌذ ٍ ثِ

-ّبی ثَسٍکشاتیک کبسکٌبى سا تشغیت هیػبصهبىسػذ وِ ثٌذی هیؿخلیت ثَسٍوشاتیه ثِ ایي جوغ»كذهِ ثضًٌذ. هشتَى ثب تجضیِ ٍ تحلیل 

پزیش ٍ ؿخلیت ثَسٍکشاتیک اًعغبف ًبتَاًذ ٍایي هَهَع هی سا ػشلَحِ اقذاهبت خَد قشاس دٌّذ « کٌٌذ کِ قَاًیي ٍ هقشسات سػوی

ّب ًظش اص ایٌىِ آیب آىّب هـغَل ػبصد. ؿخلیت ثَسٍوشاتیه، كشفّب سا ثِ اًبػت وَسوَساًِ اص سٍیِدادُ  ٍ رّي آى سا دس افشاد افضایؾ خـک

 ساتچَى ٍ چشا ثب هقشّوشًگی ٍ ّوٌَایی ثیاًذ، ثش اًذ یب وبسآیی ػبصهبى سا توویي ًوَدٍُالؼبً ثِ پیـشفتی دس جْت اّذاف ػبصهبى دػت یبفتِ

-ّذف ثبؿٌذ. ثِ ای ثشای تحققجبی ایٌکِ ٍػیلِثِ، ؿًَذدس ایي حبلت هقشسات تجذیل ثِ ّذف هیٍسصد. ّبی ػبصهبًی اكشاس هیٍ سٍیِ

جبیی جبثِ»گشدد. هشتَى اص ایي پذیذُ دس ثَسٍوشاػی ثب ػٌَاى هی« خللت ػمالًی»جبیگضیي « سفتبس ػبصهبًی تـشیفبت گشایبًِ»ػجبست دیگش، 

 ؿَد.هی ّبی سػویّذف ٍاقعی ػبصهبى فذای هقشسات ٍ سٍیِوِ ًی ایي ؿشایي،  کٌذیبد هی« فاّذا

  

تیّٛض زض چٝ ؾغحی تحّیُ ٔی وطز؟ .7عَال   

( ٔحیظ وال4ٖ( ؾبظٔب٘ی                            3( ؾبذتبضی                            2( ضٚا٘كٙبؾی ارتٕبػی                        1  

1د: ٌعیٙٝ   

  www. Pourshafi.com      ؾبیت زض ٔٛرٛز جشٍُ خالصِ دکتز هقیوی 24صفحِ ٔٙجغ: 

 وی هَجَد در عبیت آهذُ اعت!!!!!!!!!دقیقب ایي ًكتِ در جشٍُ خالصِ دکتز هقی
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ایي تغت ٍاقؼب تغت گیج کٌٌذُ ٍ فزیجٌذُ ای ثَد. اهب کغی کِ جشٍُ عبیت رٍ 

 خًَذُ ثَد ثزاحتی پبعخ هیذاد!!!!!!!
 پبعخ تؾزیحی

 :هقبیؼِ دیذگبُ تیلَس ٍ فبیَل

سیضی وبس ٍ ًحَُ چیٌؾ ٍظبیف وبسی هتٌَع اػت. ی ثشًبهِّبیی ثشادًجبل ًشاحی سٍؽاػت ٍ ػوذتبً ثِ ؿذت عولگشایبًِثًِگشؽ  تیلَس داسای

تئَسی اداسی ثبٍس ثش ایي اػت کِ اػت. دس  ٍػیلِ فبیَل داسای سٍیکشدی کوتش عولگشایبًِ ٍ ثیـتش تجَیضیتئَسی اداسی عشضِ ؿذُ ثِ

گیشی بم ًـذًی ٍ اًجبم ؿذًی دس تلوینای اص وبسّبی اًجؿَد وِ هجوَػِػشهِ هی عٌَاى خغَط ساٌّوبی هذیشاىاكَل عبم هذیشیت ثِ

وَؿذ تب جبی آى هیّب ػش ٍ وبس داسد ٍ ثِكَست ػولگشایبًِ یب تجَیضی( ثشای ثْجَد ػبصهبىّب )خَاُ ثِهذیشیتی اػت. ٍ ثش ووتش ثب وـف ساُ

ّبیی اص حیج ػٌح تجضیِ ٍ ، تفبٍتّبی ػبختبس ثَسٍوشاتیه ػشهِ ًوبیذ. ػالٍُ ثش تفبٍت ًگشؿیهجتٌی ثش ٍیظگی تلَسی تَكیفی)فبیَل(

ای وِ توشوض اٍ ثش افشادی ؛ ثِ گًَِکبس تیلَس عوذتبً دس ػغح سٍاًـٌبػی اجتوبعی قشاس داسدپشداصاى والػیه ٍجَد داسد. تحلیل ثیي ًظشیِ

وِ ثش سفتبسّب تأحیشگزاس اػت. دس همبثل،  دًجبل توْیذات ػبختبسی اػتپشداصًذ. تیلَس ثِاػت وِ ثِ اًجبم ٍظبیف هـغَلٌذ ٍ یب ثِ اتخبر تلوین هی

ػبصی ٍ هَسد تجضیِ ٍ تحلیل قشاس ّبی ػبصهبًی سا هفَْمکَؿٌذ تب هـخلبت ؿکلفبیَل ٍ ٍثش دس ػغح ػبختبسی اػت کِ هیوبس 

 دٌّذ.

 

زض ؾبظٔب٘ی وٝ اؾتطاتػی تٙٛع ٔحهَٛ یب ذسٔت ضا ا٘تربة وٙس، چٝ ٘ٛع ؾبذتبضی ٔٙبؾت اؾت؟ .8عَال   

( پطٚغٜ ای4( ٚظیفٝ ای                            3( ؾبزٜ                                2كی                               ( ثر1  

1د: ٌعیٙٝ   

  www. Pourshafi.com    ؾبیت   زض ٔٛرٛز ٔمیٕی زوتط وتبة ذظ ثٝ ذظ 84تغت ٔٙجغ: پبؾد 

 پبعخ تؾزیحی

ٍاحذّبی کغت »یب « عبختبر هحصَل»ای ػبْ اؾت وٝ ثطذی اٚلبت ثب ػٙٛاٖ طاحی ؾبظٔب٘ی، ٚاغٜٚاغٜ ؾبذتبضثركی زض ایٗ ٘ٛع ع

 ؽَد.گذاری هیًبم« ٍ کبر اعتزاتضیک

 عبختبر ثخؾی:

 ًقبط قَت ٍ ضعف ػبختبسثخـی

 ًقبط ضعف ػبختبسثخـی ًقبط قَت ػبختبسثخـی

 . هالصم ثب تغییشات ػشیغ دس هحیي ًبپبیذاس اػت.7

وِ هؼئَلیت هحلَل ٍ ًمبى استجبًی سٍؿي ایي. ثِ ػلت 2

 ؿَد.ّؼتٌذ، هٌجش ثِ سهبیت هـتشیبى هی

 ؿَد.. هَجت ّوبٌّگی دس هیبى ٍظبیف هی3

ّب دس دّذ تب خَدؿبى سا ثب تفبٍت. ثِ ٍاحذّب اجبصُ هی4

 هحلَالت، ًَاحی ٍ هـتشیبى اًٌجبق دٌّذ.

 ّبی ثضسگ ثب هحلَالت هتعذد، ثْتشیيثشای ػبصهبى. 5

 حبلت اػت.

 ؿَد.گیشی هی. ثبػج ػذم توشوض دس تلوین6

جَیی دس همیبع دس ٍاحذّبی . ثبػج اص ثیي سفتي كشف7ِ

 ؿَد.ای هیٍظیفِ

 ػبصد.. ّوبٌّگی دس هیبى خٌَى تَلیذ سا توؼیف هی2

 گیشد.گشایی فٌی سا ًبدیذُ هی. داًؾ ػویك ٍ تخلق3

ٌَى تَلیذ سا ثب ػبصی ٍ اػتبًذاسدػبصی دس هیبى خ. یىپبسچ4ِ

 ػبصد.هـىل هَاجِ هی
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ًكتِ: ثیؾتز هذیزاى عبسهبى ّبی ثشرگ، عبختبر ثخؾی را اًتخبة هی کٌٌذ ٍ هجوَػِ ای اس ٍاحذّبی کغت ٍ کبر را ثزای 

 تَلیذ ًَع خبصی اس هحصَل ثزای ًَع خبصی اس هؾتزی ایجبد هی ًوبیٌذ. 

 

اظ ػسْ اعٕیٙبٖ ظیبز اؾت، وساْ ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی ٔٙبؾت اؾت؟زض وكٛضٞبیی وٝ فبنّٝ لسضت وٓ ٚ ارتٙبة  .9عَال   

( ازٞٛوطاؾی4( ثٛضٚوطاؾی حطفٝ ای                       3( ثٛضٚوطاؾی ٔبقیٙی                 2( ثركی                    1  

3د: ٌعیٙٝ   

  www. Pourshafi.com    ؾبیت   زض ٔٛرٛز ٔمیٕی زوتط وتبة ذظ ثٝ ذظ 113تغت : پبؾد 1ٔٙجغ

  www. Pourshafi.com      ؾبیت زض ٔٛرٛز جشٍُ خالصِ دکتز هقیوی 147صفحِ : 2ٔٙجغ 

خط ثِ خط هَجَد در عبیت ثَدُ ٍ ٍاقؼب تغت  ایي تغت دقیقب در پبعخ تغت ّبی

 !!!!!!!!!سیجبیی ّغت ٍ ًكتِ عٌجی طزاح رٍ ًؾَى هیذُ
  پبعخ تؾزیحی

 

 
  

طنت قٙبؾی ٚ یبفتٗ ٘ظٓ زض ثی ٘ظٕی ثتطتیت وساْ اؾت؟تٛا٘بیی ٔسیط زض ف .12عَال   

ربشثٝ ٞبی غطیت -( ٌِٞٛٛطافیه2               احط پطٚا٘ٝ ای                                                    -( ٌِٞٛٛطافیه1  

ربشثٝ ٞبی غطیت -( احط پطٚا٘ٝ ای4              حؿبؾیت ثٝ قطایظ اِٚیٝ                                -( ربشثٝ ٞبی غطیت3  

4د: ٌعیٙٝ   

  www. Pourshafi.com    ؾبیت   زض ٔٛرٛز ٔمیٕی زوتط وتبة ذظ ثٝ ذظتغت ّبی 63ٍ  62، 61تغت پبؾد پبؾد  :1هٌجغ
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ربشثٝ لؿٕت زْٚ ایٗ ؾٛاَ ثبضٞب زض تؿت ٞبی وٙىٛض ٔغطح قسٜ ٚ ٕٞچٙیٗ زض وتبة آلبی زوتط اِٛا٘ی ٔٛضٛع ٔطثٛط ثٝ  ًكتِ:

ؾٛاَ ثیبٖ وٙٙسٜ ایٗ اؾت وٝ وٛچىتطیٗ تغییطات ٔی تٛا٘ٙس ٔٙزط ثٝ ثعضٌتطیٗ ٘تبیذ زض ٞبی غطیت آٔسٜ اؾت. أب ثرف اَٚ ایٗ 

  ثٝ ظبٞط وٛچه ضا زض ٘ظط ثٍیط٘س. ؾبظٔبٖ ثبقٙس ٚ ٔسیطاٖ ثبیس فطنت قٙبؼ ثبقٙس ٚ ایٗ تغییطات

 

اضی ٔكتطوٙس؟وساْ ٚیػٌی ثیٗ فٙبٚضی ٞٙطی ٚ غیطتىط .11عَال   

( تٕطوعٌطایی زض ٞط زٚ وٓ اؾت2             ( ضؾٕیت زض ٞط زٚ ٔتٛؾظ                                                1  

( ٕٞبٍٞٙی ٚ وٙتطَ زض ٞط زٚ ٔجتٙی ثط ضٚیٝ ٞب4             ( حیغٝ وٙتطَ زض ٞط زٚ ٔتٛؾظ ثٝ ثبال                                   3  

2د: ٌعیٙٝ   

ایي ًكتِ ثِ کزات در کالط ّبی ایٌجبًت )پَرؽفیغ( هطزح ٍ ثبرّب ثِ داٍطلجبى ّؾذار دادم کِ ایي ثخؼ را جذی : 1هٌجغ

!!!!!راثیٌش هی ثبؽذ 15ایي ًكتِ ثخَثی درط دادُ ؽذ. رفزًظ اصلی ایي هطلت فصل  11پبرت دٍم جشٍُ در جلغِ در ٍ  ثگیزًذ  

   www. Pourshafi.com    ؾبیت   زض ٔٛرٛز ٔمیٕی زوتط وتبة ذظ ثٝ ذظ 77 ٍ 76پبؾد تؿت ٞبی : 2هٌجغ 

عبختبر -جذٍل. پیؼ ثیٌی ّبی پزٍ اس راثطِ فٌبٍری  

  ٚیػٌی ٞبی ؾبذتبضی

 ضؾٕی ثٛزٖ تٕطوعٌطایی حیغٝ وٙتطَ ٕٞبٍٞٙی ٚ وٙتطَ فٙبٚضی

ثط٘بٔٝ ضیعی ٚ لٛا٘یٗ 

 ذكه

 تىطاضی ظیبز ظیبز ٚؾیغ

 ٟٔٙسؾی وٓ ظیبز ٔتٛؾظ ٌعاضـ ٞب، رّؿبت

 ٞٙطی ٚ نٙؼتٍطا٘ٝ ٔتٛؾظ وٓ ٔتٛؾظ ثٝ ثبال وبضآٔٛظی ٚ رّؿبت

ٞٙزبضٞب ٚ رّؿبت 

 ٌطٚٞی

 غیطتىطاضی وٓ وٓ ٔتٛؾظ ثٝ پبییٗ

ٞؿت.  در کن ثَدى توزکش گزایی: زاٚعّجبٖ ػعیع تٛرٝ ٔی وٙٙس وٝ ٚرٝ اقتطان ٞٙطی ٚ غیطتىطاضی تذکز  

 

ای، ٕٞبٍٞٙی ؾبذتبضی: زض تىِٙٛٛغی ظ٘زیطٜ .12عَال   

( ثط٘بٔٝ ضیعی، ضٚیٝ ٞبی اؾتب٘ساضز قسٜ، وٙتط2َ( تٙظیٓ ٔتمبثُ، ا٘ؼغبف پصیطی، تؼبُٔ، ضاثظ                                           1  

٘ساضز، ٔٙؼغف( ثط٘بٔٝ ضیعی، تؼبُٔ، اؾتب4( اؾتب٘ساضز ٞبی یىپبضچٝ لبثُ ٔكبٞسٜ، ضٚیٝ ٞبی تىطاضی ٚ لٛاػس               3  

2د: ٌعیٙٝ   

   www. Pourshafi.com    ؾبیت   زض ٔٛرٛز ٔمیٕی زوتط وتبة ذظ ثٝ ذظ 73ٍ  72پبؾد تؿت ٞبی  هٌجغ:

 ایي تغت دقیقب در پبعخ تغت ّبی خط ثِ خط هَجَد در عبیت ثَدُ اعت!!!!!!!!!
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 ؽٌبعی تبهپغَى اس ٍاثغتگی هتقبثل ٍظبیفًَع

 ّوبٌّگی ػبختبسی تقبثلًَع ٍاثؼتگی ه ًَع تکٌَلَطی

ّبی ّش ّب، کبس خشٍجیتکٌَلَطی هیبًجی )ٍسٍدی

ٍاحذ یب ؿخق فقظ هٌحلش ثِ خَد اٍػت. ّوبًٌذ 

 ّب، عولیبت پضؿکبى(ّب، ػَپشهبسکتثبًک

كَست هؼتقل اص دیگشاى ٍاثؼتگی کلی )ّش ؿخق ثِ

 کٌذ(ثشای دػتیبثی ثِ اّذاف ػبصهبى تالؽ هی

ّبی ثل هـبّذُ، سٍیِاػتبًذاسدّبی یکپبسچِ قب

 تکشاسی ٍ قَاعذ

ّبی یک ٍاحذ یب ؿخق، ای )خشٍیتکٌَلَطی صًجیشُ

ؿَد. ّبی یک ٍاحذ یب ؿخق دیگش قلوذاد هیٍسٍدی

 ّبی فشآیٌذی(ّوبًٌذ خغَط هًَتبط، تکٌَلَطی

ای )کبس یک ؿخق یب ٍاحذ ثِ کبس ٍاثؼتگی صًجیشُ

 ؿخق یب ٍاحذ قجلی ٍاثؼتِ اػت(

 ّبی اػتبًذاسد ؿذُ ٍ کٌتشلٍیِسیضی، سثشًبهِ

ّبی ّب، کبس ٍ خشٍجیتکٌَلَطی فـشدُ )ٍسٍدی

ٍاحذّب یب اؿخبف استجبط پیَػتِ ٍ هتقبثل ثب یکذیگش 

ّب، كٌعت داسًذ. ّوبًٌذ ٍاحذ اٍسطاًغ ثیوبسػتبى

 ػبصی ٍ تلَیضیَى(فیلن

ّبی افشاد هختلف ثشای ٍاثؼتگی دٍجبًجِ )فعبلیت

بى ثِ یکذیگش ٍاثؼتگی دػتیبثی ثِ اّذاف ػبصه

 هتقبثل ٍ دٍػَیِ داسد( 

 پزیشی، تعبهل، ساثظتٌظین هتقبثل، اًعغبف

ٞب، تزٟیعات ٚ اؾت تب لبزض ثبقس ثب ا٘ٛاع ٔرتّف تىِٙٛٛغی تزّبی فؾزدُ ًیبسهٌذ عبختبر عبسهبًی ارگبًیکتكٌَلَصیزض ٔزٕٛع، 

تز ّغتٌذ، چزا کِ کبر ای یب هیبًجی ًیبسهٌذ عبختبرّبی هكبًیكیزُّبی سًجیتكٌَلَصیتؼبٔالت ثٝ اٞساف ٔٛضز ٘ظط زؾت یبثس. 

 تز اعت.تز ٍ قبثل کٌتزلتز، عبختبر یبفتِتكزاری

 

 ضٚـ ٟٔٙسؾی ا٘ؿب٘ی: .13عَال 

 اضتجبط ٘یبظ ارتٕبػی ثب ضضبیت قغّی( 1

 ( اضتجبط ایٕٙی ٚ ؾالٔتی وبضوٙبٖ ثب ضضبیت قغّی2

 ی( اضتجبط ٘یبظ ارتٕبػی ٚ ثٟطٜ ٚض3

 ( اضتجبط ایٕٙی ٚ ؾالٔتی وبضی ثب ثٟطٜ ٚضی4

 4د: ٌعیٙٝ 

   www. Pourshafi.com    ؾبیت   زض ٔٛرٛز ٔمیٕی زوتط وتبة ذظ ثٝ ذظ 29پبؾد تؿت  هٌجغ:

 ایي تغت دقیقب در پبعخ تغت ّبی خط ثِ خط هَجَد در عبیت ثَدُ اعت!!!!!!!!!

کِ ثِ ثذٍى ایياؾت تب  ّبی افزادّبی فیشیكی ٍ ٍیضگیي هؾبغل ثب تَاًبییهتٌبعت عبختز٘جبَ ثٝ ارگًََهیک یب هٌْذعی اًغبًی

زٞس، ٚلتی ٔكبغُ تٟٙب ثطاؾبؼ انَٛ اضٌٛ٘ٛٔیىی قٛز، ٚظبیف ذٛز ضا ا٘زبْ زٞٙس. ٔغبِؼبت ٘كبٖ ٔیای ٍارد عالهتی افزاد لطوِ

ا٘زبْ قسٜ، « هلی عالهتی ٍ ایوٌیٔؤؾؿٝ »ٚؾیّٝ طاً ثٝای وٝ اذیقٛز. زض یه ٔغبِؼٝثیكتط ٔی ٍری کبرکٌبىثْزُعطاحی قسٜ ثبقٙس، 

زٚ ٌطٜٚ اظ وبضوٙبٖ ثب یه ؾیؿتٓ حمٛلی ٔكبثٝ ٔٛضز ٔمبیؿٝ لطاض ٌطفتٙس. ٘تبیذ ٘كبٖ زاز ٌطٚٞی وٝ وبضقبٖ ٔغبثك انَٛ اضٌٛ٘ٛٔیه 
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ب ثط ٔجٙبی انَٛ اضٌٛ٘ٛٔیه عطاحی ٞٞب ثیؿت ٚ پٙذ زضنس ثبالتط اظ ٌطٚٞی ثٛز وٝ ٔكبغُ آٖآٖ ٍریثْزُعطاحی قسٜ ثٛز، ٔیعاٖ 

 ٍ٘طزیسٜ ثٛز.

 

 ٘ظطیٝ ٔحتٛایی اٍ٘یعقی: )ٔٙظٛض ؾٛاَ ایؿٙت وٝ وساْ ٌعیٙٝ رعء ٘ظطیٝ ٞبی ٔحتٛای اٍ٘یعقی ٔی ثبقس؟( .14تغت 

 ( ٞسف ٌصاضی الن4 ( ا٘تظبض ٚضْٚ                   3( ٘یبظ ٔه وّّٙس                       2ثطاثطی آزأع                     ( 1

 2د: ٌعیٙٝ 

   www. Pourshafi.com    ؾبیت   زض ٔٛرٛز ٔمیٕی زوتط وتبة ذظ ثٝ ذظ 61پبؾد تؿت  هٌجغ:

 رعء تئٛضی ٞبی فطآیٙسی ٔی ثبقس.  4ٚ   3ٚ  1٘ىتٝ: ٌعیٙٝ 

ٍ جشء تغت  خط ثِ خط هَجَد در عبیت ثَدُ ایي تغت دقیقب در پبعخ تغت ّبی

 !!!!!!!!!ّبی آعَى تئَری ثَد
 پبؾد تكطیحی

 ّبی هحتَایی ٍ فزآیٌذی اًگیشػاًذاس هذیزیتی اس تئَریچؾن

 کبرثزد هذیزیتی ّبگذاراى تئَریپبیِ تؾزیح رٍیكزدّبی ًظزی هجٌبی ًظزی

ثط ػٛأّی وٝ زض زضٖٚ اقربل  ّبی هحتَاییتئَری

لطاض زاض٘س ٚ ٔٙزط ثٝ ایزبز 

ا٘طغی، ٞسایت، اؾتٕطاض ٚ تٛلف 

ز٘س، ٔتٕطوع اؾت. ٌطضفتبض ٔی

تٛا٘س حبِت ایٗ ػٛأُ تٟٙب ٔی

 وٙٙسٌی زاقتٝ ثبقٙس.زالِت

-ٔطاتت پٙذٔبظِٛ )ؾّؿّٝ -

 ٌب٘ٝ ٘یبظٞب(

 آِسضفط )ؾٝ ؾغح ٘یبظ( -

ٞطظثطي )زٚ ػبُٔ ٟٔٓ  -

وٝ ٍٟ٘ساض٘سٜ ٚ اٍ٘یعا٘ٙسٜ 

 قٛ٘س(٘بٔیسٜ ٔی

ٔه وّّٙس )ؾٝ ٘ٛع ٘یبظ  -

ثطٌطفتٝ اظ فطًٞٙ قبُٔ: 

تؼّك ٚ عّجی، تٛفیك

 لسضت(

ٔسیطاٖ ٘یبظ ثٝ ایٗ زاض٘س وٝ اظ 

ٞب زض ٘یبظٞب، تٕبیالت ٚ تفبٚت

اٞساف آٌبٞی پیسا وٙٙس، چطا وٝ 

ٞب افطاز زض ثؿیبضی اظ ظٔیٙٝ

 فطز ٞؿتٙس.ٔٙحهطثٝ

تكطیح، تجییٗ ٚ تزعیٝ ٚ تحّیُ  ّبی فزآیٌذیتئَری

-وٝ ضفتبضٞب چٍٛ٘ٝ ا٘طغی ثٝایٗ

-آٚض٘س، ٞسایت ٔیزؾت ٔی

وٙٙس ٚ ، اؾتٕطاض پیسا ٔیقٛ٘س

 ٌطز٘س.ٔتٛلف ٔی

 ٚضْٚ )تئٛضی ا٘تظبض( -

آزأع )تئٛضی ثطاثطی  -

ٔجتٙی ثط ٔمبیؿبتی وٝ افطاز 

 زٞٙس(.ا٘زبْ ٔی

-الن )تئٛضی ٞسف -

ٌصاضی وٝ ثط ضٚی اٞساف 

ارٕبع قسٜ ٚ ٔمبنس تؼییٗ 

ٔسیطاٖ ٘یبظٔٙس ایٗ ٞؿتٙس وٝ 

ثٝ افطاز ضا  فطآیٙس اٍ٘یعٜ زازٖ

زضن ٕ٘بیٙس، ثسا٘ٙس وٝ چٍٛ٘ٝ 

افطاز ثطاؾبؼ تطریحبت، 

ٞب ٚ ٘یُ ثٝ ٞسف پبزاـ

 وٙس.ٌیطی ٔیتهٕیٓ
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 وٙٙسٜ ضفتبض ٞؿتٙس(

 وساْ ػبُٔ ؾبذتبضی أىبٖ قىُ ٌیطی تؼبضو زض ؾبظٔبٖ ضا ثیكتط ٔی وٙس؟. 15تغت 

 ( ٚاثؿتٍی ٔتمبثُ ٚظیفٝ ای ٚاحسٞب2  تفىیه ثیف اظ حس ٚاحسٞب                                                    ( 1

 ( ضؾٕیت ثبالی زضٖٚ ؾبظٔب٘ی4( ٚاثؿتٍی یه رب٘جٝ ٚاحسٞب                                                                  3

 3د: ٌعیٙٝ 

 ٚ پبضت یه رعٜٚ ؾبیت ٚ والؾی فهُ ٔسیطیت تؼبضو -وتبة تئٛضی ؾبظٔبٖ ضاثیٙع هٌجغ:

 پبعخ تؾزیحی:

ثطػىؽ ٚاثؿتٍی ٔی قٛز.  احتوبل ایجبد تؼبرض خیلی ثیؾتزرب٘جٝ ثٝ ٚاحس زیٍط ٚاثؿتٝ اؾت  ٚلتی وٝ یه ٚاحس ثٝ نٛضت یه

زٚرب٘جٝ یب ٔتمبثُ، ٚاثؿتٍی یه رب٘جٝ ثسیٗ ٔؼٙبؾت وٝ تٛاظٖ لسضت تغییط وطزٜ اؾت. اظ ایٗ ضٚ ا٘تظبض ایزبز تؼبضو ظیبزتط اؾت. 

  ی ٍاثغتگی یک جبًجِ ّغتٌذ.تَلیذ داراخطَط اؾت.  در عبسهبى ّب، ثیؾتز ٍاثغتگی یک جبًجِ هتذاٍل

 

 ٟٔبضت ظزایی زض ؾبظٔبٖ ضوٗ انّی وساْ ٘ظطیٝ اؾت؟. 16عَال 

 ( ثٛضٚوطاؾی4          ( فطآیٙس وبض          3                     وبض ( تمؿی2ٓ          اظ ذٛز ثیٍبٍ٘ی وبضوٙبٖ         ( 1

 1د: ٌعیٙٝ 

 www. Pourshafi.com      ؾبیت زض ٔٛرٛز ز هقیویجشٍُ خالصِ دکت 22صفحِ  هٌجغ:

 اص خَدثیگبًگی ثَسٍکشاتیک

ّب ایجبد هضاحوت ٍ جبی افشاد، ثشای آىّب، همشسات ٍ ٍظبیف ثِّبیی ّوچَى ًمؾیبثٌذ وِ دس تؼبهل ثب دیگشاى، ٍاطُثؼیبسی اص وبسوٌبى دس هی

ّبی هىتَة اػتفبدُ ًوبیٌذ. تؼجت آٍس بی كحجت سٍ دس سٍ ثب افشاد دیگش، اص یبدداؿتجّب دٍػت ًذاسًذ ثِوٌٌذ. هوبفبً ثش ایٌىِ آىتـَیؾ هی

ّب ثب یکذیگش دس تعبهل آىوٌٌذ وِ ثیـتش اؿیبء ّؼتٌذ تب اًؼبى؛ چشا وِ ّبی ثضسي، ثؼوی اٍلبت احؼبع هیًخَاّذ ثَد وِ وبسوٌبى دس ػبصهبى

ّب آىٍ  ؿَدّب ًویم هلضم ثِ اًجبم ٍظبیف تکشاسی ّؼتٌذ ٍ تَجْی ثِ آىعَس هذاٍّب ٍ فشآیٌذّبی سػوی ثَدُ ٍ ثِقبلت سٍیِ

ًبهذ ٍ هؼتمذ اػت گشچِ هحَل ًوَدى ٍظبیف تىشاسی ثِ ایي ٍاوٌؾ سا اص خَد ثیگبًگی هی« هبسوغ» تجبًؼی ثب هحیظ اعشاف خَد ًذاسًذ.

یت ٍ احؼبع کوک ثِ هحلَل ًْبیی ؿذُ سا کبّؾ دادُ ٍ هٌجش ثِ خالقؿَد تب ػبصد، ٍلی ایي پذیذُ ثبػج هیوبسوٌبى، تَلیذ سا وبسآتش هی

 .دٌّذًبسضبیتی کبسکٌبى ؿَد. تحت ؿشایظ اص خَدثیگبًگی اػت کِ کبسکٌبى کٌتشل خَد سا ثش کبس اص دػت هی
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ص خَد ًیض ثیگبًِ هی ؿًَذ. وبسگشاى : اص آًجب وِ وبسگشاى اص فؼبلیت تَلیذی ٍ اص وبالی تَلیذ ؿذُ ثیگبًِ هی ؿًَذ، ا: ثیگبًگی اص خَددیگش ًکتِ

هْبست ّبی خَد سا ثغَس کبهل افضایؾ دٌّذ، ًتیجِ ایي اهش تَدُ ای اص کبسگشاى اص خَد ثیگبًِ ثذلیل تخللی ؿذى وبسّب ًوی تَاًٌذ 

 (. 79: ف 7388، چشا وِ افشاد هٌفشد، اهىبى اظْبس ًظشاتـبى سا ًذاسًذ )دیلیٌی، اػت

زض وتبثی ٘جٛزٜ ٚ ثطزاقت ٌطٜٚ آٔٛظقی وسیًٙ ایٗ ٞؿت وٝ ثب تٛرٝ ثٝ تٛضیحبت، پبؾد ضت ٔؿتمیٓ نٛضت ایٗ ؾٛاَ ثهٛ ًكتِ:

 ؾٛاَ ٌعیٙٝ یه ٞؿت. 

 

 ارعای ؾبظٔبٖ یبزٌیط٘سٜ: :17عَال 

 ٔسَ شٞٙی، ٟٔبضت قرهی، تفىط ؾیؿتٕی، ثهیطت ٔكتطن ٚ یبزٌیطی ٌطٚٞی :درعت ج

 فب پبؾد زضؾت ضٚ ثطای قٕب ٌصاقتیٓ. طزیٍط ایٗ ؾٛاَ ثسؾت ٔب ٘طؾیس ٚ نزاٚعّجبٖ ػعیع ثب ػطو پٛظـ، ٌعیٙٝ ٞبی  ًكتِ:

   www. Pourshafi.com    ؾبیت   زض ٔٛرٛز ٔمیٕی زوتط وتبة ذظ ثٝ ذظ 85تب  78ّبی پبؾد تؿت  هٌجغ:

 پٌج اكل ٍجَد داسد وِ ػجبستٌذ اص: ػبصهبى یبدگیشًذُ پیتشػٌج،دس هذل 

 ؿذ کِ دس ػیؼتن تیوی هـتشک هیتَاًذ ًوَ پیذا کٌذ.... ّش ؿخلی داسی یک هذل رٌّی هی ثب

 :ثخـی ثلیشت فشدی،ػبصی ٍ عوقػشآهذی یب هْبست فشدی ثِ تعْذ هؼتوش ؿخق دس ؿفبف ػشآهذی ؿخلی 

ایي اكل چیضی فشاتش اص اًشطی ثخـی، ؿىیجبیی ٍسصیذى ٍ تَاًبیی ثشای دیذى ٍالؼیبت ّوبًگًَِ ّؼتٌذ، اؿبسُ داسد. 

 ْبست اػت.ؿبیؼتگی ٍ ه

 :سٍاثظ علی هعلَلی هؼبئل هشثَط ّؼتٌذ وِ  ّبی ثیشًٍیتجشثیبت ؿٌبختی اص ػیؼتنّبی رٌّی، هذل هذل رٌّی

ّب ٍ ثبٍسّبیی وِ افشاد ثشای ّذایت الذاهبتـبى ٍ ّبی رٌّی ثِ ایذُهذل ػبصًذ.ّب سا هـخق هیی ػیؼتنثِ اداسُ

 دٌّذ، اؿبسُ داسد.یؿبى هَسد اػتفبدُ لشاس ههؼٌبثخـی ثِ تجشثیبت

 :ی ظشفیت یک تین ثشای خلق ًتبیجی کِ  ثشای تَػعٍِ  ػبصیفشآیٌذ ّوشاػتبػجبست اػت اص  یبدگیش تیوی

 اعضبیؾ کبهالً هغلَة ٍ خَؿبیٌذ اػت.

 :اعضب دس ػشتبػش ػبصهبى کبهالً ًؼجت ثِ آى هتعْذ ّؼتٌذ.ثیٌؾ هـتشن ثیٌـی اػت وِ  ثیٌؾ هـتشک 

 :ای ػبصی دس افشاد ثشای ثشسػی یک هـکل دس قبلت هجوَعِاص ظشفیتػیؼتوی ػجبست اػت تفىش  تفکش ػیؼتوی

 کبهل اص عٌبكشی کِ ثب یکذیگش استجبط هتقبثل داسًذ.

 

 

 

ٚ  ػعیعاٖٚ ٔٛفمیت ته ته قٕب  سذساٚ٘س یبض ٚ یبٚض ٕٞٝ قٕب زاٚعّت ٞبی ػعیع ثبق»

 «ْضطظٔیٙٓ ایطاٖ ضا اظ ذساٚ٘س ٔتؼبَ ذٛاؾتبؾ ٘رجٍبٖ
 

 

 

 


