
یصتشًاهِ ورٌرىرَس ترشیی سیضی
ورِهْن یػرر زشیيهَضَػازی

هرذزری ترشیی رّيدیٍطلثاىسی
ِدسگیشهی یخَبوٌذ.یهتشًاه
ّرذ ّواى هراىلذسهاسیترِ

ًِضدیههی یوٌذوِیهتشًاهر
یهرایؿسثاُهاسییصّذ  هاىدٍس.
ترِلثلیصؿشٍعتشًاهِ سیضیتایذ

ّاییزَغِوشدزاآىتشًاهرِ ًىسِ
دسهاسیتِّذ  لرثرَ ری هاىٍ

دسییي .زشوٌذآصهَىیسؿذًضدیه
ًىسِتؼریراس8هطلةػؼیدیسین

ورِ هْنسیتِؿواآهَصؽدّین
هیزَیًذًمؾهْویدسترشًراهرِ
 سیضیؿوادسوٌىَسدیؿسِتاؿذ.

 
ٍ هطا ؼِتشییوٌىَسرؾِیسؿذ
ؾِدوسشیرفشآیٌذییػروِیه

 ٍسٍدیٍیهخشٍغیدیسد.
ییريییوِتاػصهیًىسِ ؿرَد

هَضَعفشییٌذیهؼئلِتشیًریریرض
تشیییفشیدتاؿذ ییيیػروِؿوا
ٍ یهشٍصػشهایِگزیسیهیوٌیرذ
ًسیػِیآىسییهػالتؼذهری

 گیشیذ.
یًیریرضُ ٍسٍدیّایییيفشییٌذ 

ٍلرٍزالؽٍخـسىاسؿواػرٍ
یره زرَیًرذ خشٍغیآىًیضهی

 هَلؼیرتْسشتاؿذ.
هرطرل تشًاهِسیضیتشییهطا ؼِ 
ًریراُ ّوِفشییٌذّا ًیاصهٌذیه
ییري دلیكیػر.یهاًىسِهرْرن
یره یػروِلثلیصییيوِهرا

ترِ تراؿریرن  تشًاهِلَیدیؿسِ
ترشیی دلریرك خلَفتشًراهرِ
ورِ ًیاصهٌذییيّؼسیرن هطا ؼِ 
ؿشییطیتشییهاآهادُؿَد.یؼٌی

زَیًیذیهتشًراهرِؿواصهاًیهی
ورِ هَفكوٌىَسدیؿسِتراؿریرذ
ؿشییطهمذهازیآىسیفشیّنوشدُ

 تاؿیذ.
هْوسشیيهؼئلِتشییدیؿسيیره
تشًاهِهٌاػةییيیػروِؿرورا
ییري همذهاذآىسیفشیّنوٌیرذ.
ٍ همذهاذؿاهلیاصدُتٌذیػرر
ًیاصیػرتشییهَفمیردسوٌىرَس
ّوِیآىّاسییًػامدّیذ.ییري
سیتِخاطشتؼداسیذوِیگشّشیه
دس یصییيهَیسدسییغشیًرىرٌریرذ 

زاىدؾاسهـرىرلتشًاهِهطا ؼازی
سی خَیّیذؿذ.تاّنییيًرىراذ

 وٌین...هیتشسػی

 
 
 

 2یدیهِدسكفكِ

 ًحَُ درض خَاًذى کٌکَری

 ماهنامه هدف
 گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی

 مذیر مسئول:

 الیبر روزیخواه

 سردبیر:

 )مشبور ارشذ(همب دانشمنذ  

 گردآوری مطبلب:

 )مشبور ارشذ(همب دانشمنذ 

 صفحه آرایی:

 سبرا یبدگبری

 :شمبرگبن

 (1شمبره  -جلذ )سبل اول 055

 فْرظت هطالة ایي ؼوارُ

 ًكَُدسعخَیًذىوٌىَسی 1

 هؼشفیدوسشغَیدهكوذًظید 3

4 
ؾیًَِّوشیُتادسٍعدیًـیاّیتشیییسؿرذ

 دسعتخَیًین؟

 خیـٌْادیذواسػاص 5

 هؼشفیسؿسِییوًََ َطی 6

 سٍقیِخَدسیخشیبًىٌیذ 7

 خاطشیذدیًـػَ 8

 سٍیذیدٍیخثاس 8

 گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی

 سبل اول - 1شمبره 
 1931تیرمبه 

 هـــــــدف
خلیلى

دکتر 
الیفى 

ى ت
موزش

ه آ
w گرو

ww
.dk

g.ir



خیلیهْنیػروِؿوایًییضُدیؿسِتاؿیرذ.
ٍ یًییضُهاًٌذتٌضیيدیخلتانهاؿیيیػرر
تاػصهیؿَدؿواقشوروٌیذ.هوىيیػرر
تِهشٍسصهاىهمذیستٌضیيونؿَدٍدسصهراى

 ّایهخسلفیتایذآىسییفضییؾدّیذ.
یهایًییضُؾیؼر؟یًییضُؾیضییػروِیگرش
ؿواػخسیوـیذیذ یگشهَفكًـذیذ یگشدس
هطا ؼِتِآىؾیضیوِهیخَیػسیذًشػیذیذ 
دسآصهَىّایآصهایـیخَبًثَدیذ تِؿورا

 ووههیوٌذزادٍتاسُزالؽوٌیذ.
صًرذگریییيسیتذیًیذوِّوِ دس یآدمّرا

هرَفرمریرر ؿىؼرسیزػشتِوشدُیًذ.یكل
دسكذ10یًیـسیيهیگَیذیًؼاىّایهَفك
دسكذیص90یصَّؽؿاىیػسفادُهیوٌٌذٍ

خـسىاسؿاى.خغیًییضُػاهلییػروِخرغ

ٍ یصّشتاسؿىؼر هػذدیتشًاهِسیضیوشدُ
 وٌیذ.قولِهی

دسكذسزثِتشزشّایػالگزؿسِسیتثریرٌریرذ 
ٍدسكذدسع ّایهخسلفسیهمایؼِورٌریرذ

 هیضیىزاضیشگزیسیّشدسعسیخیذیوٌیذ
یًریریرضُ یػرر؟ یًییضُؿاهلؾِؾیضّایی

ٍهی زَیًذهَیسدهسؼذدیتاؿذ؛یصسضایرخذس
ترِ هادسٍییػادیػنٍسػنگشفسِزاووره

 غاهؼٍِدسآهذتیـسش.
ورَزراُ ؿواتایذّوَیسُسػا ر ّذ ّرای
هذذٍیًییضّایزاىسیتِكَسذهرىرسرَب
دسع صهراى ّوشیُدیؿسِتاؿیذ.ّشٍلردس
خَیًذىدؾاسػخسیؿذیذ تِیًییضّرایرسراى

 .فىشوٌیذ

 تاى را تِ ّوراُ داؼتِ تاؼیذ . اًگیس1ُ

2 

 

 . یاض فلعفی ٍ هؽکالت پیػ ر2ٍ

ًظشیِییدسسٍیًـٌاػیهیگَیذیًؼاىّایص
ییيوِهَسدزَغِلشیسگیشًذ زذهیترشًرذ.
ورِ یًؼاىّاهؼوَالتِدًثالییيّؼرسرٌرذ
یص ٍ یفشیدیهسٌاػةتاؿشییطخَدخیذیوٌٌذ
ییيوٍِغَدخَدسیدسٍغَدآىّازاییذوٌٌذ
 زذهیتشًذ.تِییيهؼٌیوِهيیگشفرشدی
... سیوِیصًظشػطفػلوی فىشی سٍیًیٍ
ترا تِخَدمؿثیِتاؿذ خیذیوٌن یصهلاقثر
سی یٍ زذهیتشم؛ؾَىدسٍیلغٍغَدخرَدم

 زاییذهیوٌن.
تشییهطا ؼِدسعّایآصهَىزركرلریرالذ
ّرورشیُ دٍ یرا زىویلیؿواتایذقسوایره

 هٌاػةدیؿسِتاؿیذ.
ییيّوشیُؾٍِیظگیّاییتایذدیؿسِتاؿرذ؟
یٍلییيوِتْسشیػرتاؿواّنسؿسِتاؿرذ 

یّرل ٍ ّوؿٌیيیٍتایذسٍیتطػوَهیتراال
ٍی ككثروشدىتاؿذٍؿواتایذتسَیًیذترا

ككثرؿَیذ.دسآخشیيهشقلًِیضیٍتایرذّن
تخَیّذوِتاؿواتاؿذٍخاتِخایؿواغرلرَ
 تیایذٍزَیًاییقلیؿىاالذدسػیؿواتاؿذ.

 . یک ّوراُ خَب3

هوىيیػردسطَلهطا ؼِدؾاسیاعفلؼفی
 هرطرل یص» ؿَیذٍهطالػَیلّایی ّرذ 
زاىتِػشیؽ« صًذگیٍدسعخَیًذىؾیؼر؟

تیایذ.خغزىلیفسیتاخَدزاىهـخقوٌیذ.
لثلیصییٌىِهطا ؼِتشییآصهَىیسؿذسیؿشٍع

 ّاسیتشییخَدقلوٌیذ. وٌیذ ییيهؼئلِ

 . درصذّا را تثیٌیذ4

ٍ دسكذسزثِتشزشّایػالگزؿسِسیتثیٌیرذ
ؿشییطآىّاسیتشسػیوٌیذ.تِػٌَیىهرطرال

ّرایّایآصهَىیسؿذدسػالدسكذسزثِیه
گزؿسِسیتثیٌیذٍؿشییطؿاىسیتؼرٌرػریرذ.

ٍدسكذدسع ّایهخسلفسیهمایؼِورٌریرذ
 دسكذزاضیشگزیسیّشدسعسیخیذیوٌیذ.

غرضٍ ّروریری ورٌرىرَس آیاسزثِتشزشّای
ّایتشزشوـَستَدًذ؟ؿواخرَیّریرذدیًـیاُ

دس سی دیذوِخیلیّاوًِسایعخیلیخَتی
وٌىَسػشیػشیگشفسِیًذ غضٍدیًـیاُّرای
دیًـریراُ تشزشًثَدُیًذ.یگشؿوادیًـػرَی
هطشقیًیؼسیذ دیًؼسيییيهَضَعهیزَیًذ

 تِؿواووهوٌذ.
سی تِػالٍُییٌىِتایذدسعّاییسصؿرورٌرذ

 تشییسؿسِیهَسدًظشزاىخیذیوٌیذ.

 

ییيهَسدیصغٌغتشًاهِیػر ٍ ییصغرٌرغ
تشًاهِسیضیًیؼر.هاػادذدیسینٍلسیولوِ

سیضیطشـهیؿَد تِسیخسيتشًراهرِتشًاهِ
سٍص تشییخَیًذىدسعّایهخسلفدسطَل

 ؿشٍعوٌین.
خَیّینتِیهتشًاهِتلٌرذهرذذغاهیدسییي
سزرثرِتدشدیصین .تِییيهؼٌیوٍِلسیدسكذ

تشزشّاٍدسػْاییسصؿوٌذسیتشسػیورشدیرذ 

ؾرِوٌیذدسزاتؼساىهیهـخقهی خَیّیذ
یگرش  زَكیِهی دسعّاییسیتخَیًیذ. ؿرَد

سیزؼذیددسعّای دسع زاىصیادیػر ؾٌذ
دسزاتؼساىقز وٌیذ.تْسشیػردسعّرای

وٌیذهْویسییًسخابوٌیذ.خغهـخلیهی
دسزاتؼساىٍخاییضلشیسیػرؾِدسعّاییسی

دسع  زَكیِهی تخَیًیذ. زرؼرذید ؿَدیگرش
 زاىصیادیػر ؾٌذدسعسیدسزاتؼساىّای

. ترای تاتعتاى ٍ پاییس ترًاهِ تریسیذ5  

سی قز وٌیذ.تْسشیػردسعّایهْروری
دسیًسخابوٌیذ.خغهـخلیهری ورٌریرذ

سی زاتؼساىٍخاییضلشیسیػرؾِدسعّایری
هرشقلرِ دٍ تخَیًیذٍیسزثاطدسػْادسییري
ؾیًَِّؼسٌذ.دسییيهشقلِهـخقورشدى

 ّویيهَضَعوافییػر.
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This story can fit 75-125 
words. 

Selecting pictures or graphics 
is an important part of add-
ing content to your newslet-
ter. 

Think about your article and 
ask yourself if the picture 
supports or enhances the 
message you’re trying to 
convey. Avoid selecting im-
ages that appear to be out 
of context. 

Microsoft Publisher includes 
thousands of clip art images 
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 ظَاتق تذریط

غْاد1 دس زغزیِ زخللی دوسشی آصهَى دس آهادگی غْر خضؿىاى تشیی زذسیغدسعتیَؿیوی .
 دیًـیاُػلَمخضؿىیؿْیذتْـسی

ّای2 تیَ َطیػلَ یهَ ىَ یتشییدیًـػَیاىسؿسِ تا یٌیٍ زذسیغدسٍعتیَؿیویػوَهیٍ .
خضؿىیؿْیذ ػلَم دیًـیاُ آهَصؿیاّْایهؼسثشزْشیىهطلغْاد خضؿىیدس صیؼسیٍ هخسلفػلَم

 تْـسی تؼیعدیًـیاُػلَمخضؿىیییشیىٍ...
زٌظین3 َّسهًَْا  تیَؿیوی خیام  یًسمال ٍ غـا تیَؿیوی  یدیذ  ٍ لٌذ تیَؿیوی دسٍع زذسیغ .

هماطغ دس خضؿىی ٍ صیؼسی ػلَم هخسلف ّای سؿسِ دیًـػَیاى تشیی ؿٌاػی آًضین ٍ هساتَ یؼن
ًیىاى  آهَصؽ  ؾسش تْاس  دیًـیاّیاى  هساًر  هطل زْشیى هؼسثش دسآهَصؿیاّْای یسؿذ واسؿٌاػی

 فشٌّییاىٍ...
تیَزىٌَ َطی 4 هٌْذػیخشٍزئیي  هٌْذػیتافر  وـرػلَ ی  زَیًاییزذسیغدسٍعییوًََؿیوی  .

 هىاًیهػلَ یٍ...

. تایذّا ٍ ًثایذّای رٍزّای پیػ ر6ٍ . یاض فلعفی ٍ هؽکالت پیػ ر2ٍ  

سی دسییيهشقلًِیاصیػرتایذًٍثایذّایسراى
دسسٍصّایهطا ؼِهـخقوٌیذ.ی ثسِزَغرِ

ترِوٌیذییي ّاًثایذخیلیغضئیٍسیضؿًَذ.
ػٌَیىهطال:هيتایذّشسٍصهطا ؼِوٌن هري

ًرثرایرذسیضیًثایذیصتشًاهِ یمفاكلِتییرشم 
یرهیًییضُ سٍص یمسییصدػرتذّن تایذّش

 ػاػرصتاىتخَیًینٍ....
ٍ ری ییيتایذّاًٍثایذّاسیهـخقوٌریرذ

 یآىگؼسشدُؿَد.ًثایذدیهٌِ
ّاخطّایلشهضیّؼسٌذوِ« تایذًٍثایذ» 

ؿوازكرّیؽؿشییطیًثایذیصآىگزسوٌیذ.
تاییيواسػالٍُتشآًىِتًِكَُهطا ؼِؿرورا

ؿَد زوشیٌیتشییلاًَىهذیسیغْردیدُهی
  .گشیضیًیضّؼرٍغلَگیشییصلاًَى

 . تِ خَدتاى پاداغ تذّیذ7

طرَل دس تایذؿوادسلثالدػساٍسدّاییوِ
خرادیؽ هطا ؼِخَیّیذدیؿر تشییخَدزراى

 زؼشیفوٌیذ.هطال ّرش ػراػرر2تِیصیی
یرا دّرن  هطا ؼِ یهلطؼِهَػیمیگَؽ

سی2ٍلسیتؼذیص دسػری ّفسِطثكتشًراهرِ
ترشیی گزسیًذم تِػیٌوایاخاسنتشٍمٍ....

 ّاّنتایذػِطثمِزؼشیفوشد؛خادیؽ

 خادیؽوَزاُهذذ هیاىهذذٍتلٌذهذذ.

ّوراُ داؼتِ تاؼیذ . لثخٌذ خَد را ت8ِ  

آصهرَى ترشیی ؿواتایذدسزوام كظازیوِ
وٌیذ  ثخٌذخَدسیتِّورشیُیسؿذهطا ؼِهی

دیؿسِتاؿیذ.تذیًیذوِدییشیىّنؿشییرطری
ترشًراهرِ یص ؿرورا یگرش ؿثیِؿوادیسًرذ؛

ّرنزاىخؼسِهیهطا ؼازی دیریرشیى ؿَیذ 
خَیُخَدؿًَذ یگشتِآىًسیػِدلخؼسِهی

ّنًشػیذیذ دییشیىّنهاًٌذؿواّؼسرٌرذ.
سی دًریرا خغ ثخٌذسیفشیهَؽًىٌذ. ثخٌذ 

 وٌذ.تشییؿواؿادهی

 هعرفی اظاتیذ

1931تیزماه   
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ِػولوٌٌذزراییضاترًَؿرٍگفرّوِییٌیًَسیضیوشدى ًؼخِزَیىتشییتشًاهِّایهشتَطتِخَدسیدیسدًٍوییتسذیتْسشیػرتذیًیذّشوؼیٍیظگی
ػَسُهثاسور22ِآیِص)هَفكؿًَذ.خذیًٍذهسؼالیًؼاًْاسیؿثیِتِّنخلكًىشدُیػر.تشخییصآیازیوِتٍِغَدزفاٍذتیيیًؼاًْایؿاسُهیىٌذػثاسزٌذی

دس« یكلزفاٍذّایفشدی» ػَسُهثاسوِصخش ٍ...(.ّوؿٌیيدسسٍیًـٌاػییكلیٍغَددیسدتاًام32ػَسُهثاسوِقػشیذ آی13ِسٍم آیِ ؛یًؼراًرْرا
هؼیشهَفمیررّاییًؼاًْاػروِتاػصؿذُّاٍ....تایىذییشزفاٍذدیسًذٍییيزفاٍذتؼیاسییصخلَكیاذسفساسی غؼوی یػسؼذیدّا ػالیكٍخَیػسِ

ٌاخرسریاؿتشییّوِیىؼاىًثاؿذ.ّشفشدیخلَكیاذخَدؽسیتْسشهیؿٌاػذٍتاهْاسذّا زَیًاییّا ًماطضؼفٍلذسذخَدتیـسشآؿٌاّؼرٍت
ددیسیذوِییيآگاّیسیًؼثرتِخَوِیصیكَلتشًاهِسیضیككیفوؼةهیوٌذهیزَیًذتشًاهِییهسٌاػةتاٍیظگیّایخَدؽزٌظینوٌذ.هطالًؿوا

ّرا غِتِییيٍیظگیزَآیاهیزَیًیذدسػشٍكذیٍؿلَغیٍ...دسعتخَیًیذٍیاییٌىِهطا ؼِتؼذیصیریىكثفتشییؿوایهىاىخزیشیػریا...؛خغتا
تشًاهِسیضیككیفسیخذهسساىیسیئِهیوٌینزاتِییيؿٌاخرتشػیذ؛ییريهادسییٌػاتِطَسولییكَلهشتَطتِتشًاهِسیضیّاّنهسفاٍذخَیّذتَد.

ّراشیيتشًاهِسیضیتْسدییشتِخَدؿواتؼسییدیسدوِآىسیتاٍیظگیّاٍؿشییطخَدٍفكدّیذٍخیادُوٌیذ.ییيسیًیضتذیًیذوِیگشیسیدٍُّوسیخـر
 :دیسینتیاىهیسیًثاؿذ آًْازٌْاتشسٍیواغزهیهاًٌذٍّیؽگاُػولیًخَیٌّذؿذ.دسیدیهِیكَ یوِتِؿوادستشًاهِسیضیواسآهذووهخَیّذوشد

طرَسی یفرشید گفسٌییػرییري
یص تشًاهِسیضیهیوٌٌذوِخغ
ورِ لثَ یدسیسؿذ زازاسیرخری
ّرای دفرسرشؾرِ زؼییيؿذُ)دس
ؿرَد(  آصهَى ییيهَسدروشهی
سی زوامٍیقذّایدٍسُواسؿٌاػی
غریرش خاعوشدُتاؿٌذ ؾَىدس
ییٌلَسذیگشّندسیسؿذلرثرَل
ؿًَذ ًویزَیًٌذتِآىٍسٍدخیرذی
ليریرِ ییري وٌٌذ خغهشیلة

 تاؿیذ.
یگشسؿسِییوِتشییوٌىرَس-2

یدیهرِ یسؿذیًسخابهیوٌیذ دس
سؿسِواسؿٌاػیزاىتاؿذواسزراى
تؼیاسآػاىزشیػرؾَىدسدٍسُ
واسؿٌاػیتاهٌاتغآىآؿٌاتَدیرذ
هری ٍ ٍتشآىهؼلطزشّؼسیذ
زَیًیذّنتشییآصهَىآهادُؿَیذ
ٍّنیصخغیهسكاىّایزشمزاى

تشتیاییذ.ٍلسیّنتِصهاىآصهَى
ترایرذ وٌىَسًضدیههیؿرَیرذ
ورِ طَسیتشًاهِسیضیورٌریرذ
فشكرتیـسشیتشییهطا ؼِوسة
وٌىَسیدیؿسِتاؿیذ.تِّشقرال

گیشیذ ّاییوِهیخغیصهـَسذ
دسًْایرتایذتِؿشییطٍٍیظگری
یػراع ّایخَدًیاُوٌیذٍتش

 آىزلوینتییشیذ.
سی-3 ییري یگشهیتیٌیذزَیًایی

دسٍع ترِ ًذیسیذوِّورضهراى
آصهرَى دیًـیاّیٍهطا ؼِتشیی
ییري وراس یسؿذتدشدیصیذ تْسشیي
ترِ یػروٍِلسساىسیهؼرطرَ 
دسٍعدیًـیاّیوٌیذزاهَفكتِ
دس ؿرَیرذ. خایاىدٍسُواؿٌاػی
ترشیی فرشكرر ػالّایتؼرذ
ؿشوردسآصهَىیسؿذتافشیؽتال
 تیـسشٍخیا یآػَدُزشّؼر.

یتسذیؾْاسًىسِهْنسیهسزوشهری
دس سی ؿَمٍػدغزَضیكرازری
یسزثاطتاتشًاهِسیضیتشییلثَ ری

 :دسوٌىَسیسؿذیسیئِهیوٌن
ّرن-1 یفشیدیوِهیخَیٌّرذ

ٍ زرشم دسٍع صهاىتِهطا ؼرِ
هطا ؼِوسةوٌىَسیتردرشدیصًرذ 
ػؼیهیوٌٌذدسزشهیوِهٌسْی
)زرشم ؿرَد تِآصهَىیسؿذهری
)یورطرش ٍیقرذ هْشهاُ( ووسشیري
لرَیًریري یػراع دیًـیاُّاتش

ٍیقذووسش12آهَصؿیهلَب یص
ٍیقذترش12ًویدٌّذ یؼٌیتایذ

ی ثسِهیزَیًیذییيهَضَع دیسیذ؛
خرَد سییصتخؾآهَصؽدیًـیاُ
ترِ ػَیلوٌیذٍیؿشی تیـسشی
آىخیذیوٌیذ(تشدیسًذزافرشكرر
تیـسشیتشییهطا ؼِوسةهشتَط
تراؿرٌرذ. تِآصهَىیسؿذدیؿرسرِ

 چگًَِ ّوراُ تا درٍض داًؽگاّی ترای ارؼذ درض تخَاًین؟

َ ر ی  ٌ ک  َ ی ا ى   ک   د ا ً ؽ ن 

ی ثسِیگشییيزَیًاییسیدسخَدهی
ترشًراهرِ تیٌیذ هیزَیًیذتایه
سی ّرذ  دٍ سیضیككیفّرش
دًثالوٌیذ)واسیوِزؼذیدصیادی
هرَفرك یصدیًـػَیاىهیوٌٌذٍ
هیؿًَذ(؛ٍ ییٍ َیریٍلهؼلواً
ؾرَى تادسٍعدیًـیاّییػرر
ؿوایگشًسَیًیذدٍسُواسؿٌاػیسی
دس زرَیًریرذ تِخایاىتثشیذ ًوی
)یرؼرٌری همطغیسؿذلثَلؿَیذ
سی یسؿرذ یغاصُقيَسدسهمطرغ

 ًخَیّیذدیؿر.
دػرر-4 یص گراُ صهاىسیّیؽ

یگشللذلثَ یدسوٌىرَس ًذّیذ؛
یسؿذػالآیٌذُسیدیسیذ یصّویي

  یالىؿشٍعوٌیذ.

 در کٌکَر کارؼٌاظی ارؼذ ریسی ٍ ًکاتی ترای قثَلی ترًاهِ

تایذیّذی دلیكٍسٍؿٌیدیؿسرِ
تاؿیذ.ییيهؼأ ِدستشًاهِسیرضی
زكلیلیقائضیّویرفشیٍیًرسرشی
یػر.تشیىهٌظنؿذى تایؼرسر 
ٍ یّذی سیدسدٍگشٍُتلٌذهذذ
وَزاُهذذزمؼینوشدٍػردرغ

ترشیىتشًاهِ یىصهاىتٌذىؿرذُ
ٍكَلتِآىطشیق ٍػولًوَد.
ؾشیوِیگشزوامیّذی تلٌذهذذ

گرزس تاؿٌذیقسوالییٌىِؿواترا
یهریرذی صهاىدؾاسخؼسییًٍا
یّرذی  گشدیذصیادیػریهایگرش
تراؿرذ وَزاُهذذًیضدسًظشزاى
تؼذیصهذذوَزاّیتاسػیذىترِ
یّذی وَزاُهذذتؼیاسزمرَیرر
ترشیی خرادیؿری گشدیذٍُآىسی
ترا ٍ صقواذزاىدسًظشگشفسرِ
ترشًراهرِ لَذٍلذسذتیـسرشی

هرَفرك ٍ تذیًیذوِفشدّذفوٌذ
وؼییػروِتشییسٍصّا ّفرسرِ
خرَد ّا هاُّاٍقسیػالّای

یص20تشًاهِسیضیهیوٌذ.یگش%
سیرضی صهاىخَدسیكش تشًاهِ

ترا80ًواییذ ٪ سی تالیهراًرذُ
یطویٌاىتیـسشیتشییسػیذىترِ
یّذی خَدگامتشخَیّیذدیؿر.
یهرَس تشییتشًاهِسیضیدسولیرِ

 : اّذاف خَد را رٍؼي کٌیذ1اصل 

ّایساىسیدًثالخَیّیذوشد.خرغ
تشییخَدسٍؿيوٌیذیّذی تلٌذ
هذذؿواوذیهْاّؼسٌذٍیّذی 
 :وَزاُهذذوذیهْاّؼسٌذ؛هطال

یّذ تلٌذهذذ:فشیگیشیورل-
 هٌاتغوٌىَس

-ٍ ّذ وَزاُهذذ:هطرا رؼرِ
یادگیشیؾٌذتخؾدسییيهاُیرا

 دسییيّفسِ
 5یدیهِدسكفكِ
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 : اّذاف خَد را زهاى تٌذی کٌیذ2اصل 
صهاىدلیمیتشییّشیهیصیّذی وَزاُ

 هذذزؼییيوٌیذ.
هطالزؼییيوٌیذوِهطا ؼِؾِدسٍػیسی
ترشد. دسؾِهذذصهاًیتِیزوامخَیّیذ
هشیلةتاؿیذوِتشًاهِّایزٌظینؿرذُ
سیتِهَلغٍتذٍىزأخیشیًػامدّیذ؛صیشی
خَبهیدیًیذزأخیشدسیغشییتِهرَلرغ

 .ّاتشیتشتاػذمهَفمیریػر تشًاهِ

 ّا : تؽخیص ًیازّا ٍ کاظتی3اصل 

سیتایذخَیػر ّاٍیقسیاغاذیػاػ خَد
آى  دسصهیٌِ ترشیی دیسیرذ ییوِللذ

ترِ تشًاهِسیضیوٌیذؿٌاػاییورٌریرذ.
ػٌَیىهطال:دسیههمطغهـخق ؾرِ

 .دسػ سیتایذهطا ؼِوشد

 : تعییي زهاى الزم4اصل 

ّاٍیٍلاز وِتایذكش زكرمركفشكر
یّذی تشًاهِؿَدسیتایذهـخقوشدزا
ّرش دس دسًْایرهؼلَمؿَدؾمذسصهاى
یخرسرلراف سٍصیاّفسِتِآىهَضرَع
خَیّذیافر.تِػٌَیىهطالیگشلشیستاؿذ

یره300یهوساب كفكِییدسطَل
سٍصی هاُخَیًذُؿَدالصمیػرقذیلرل

كفكِیصوسابهطا ؼِؿَدٍییيًیاص11
 .تِقذیللیهػاػرٍلردیسد

: طثقِ تٌذی اّذاف تر اظااض     5اصل 

 اٍلَیت

دّریرذ   واسّاییسیوِهی خَیّیذیًػام
ٍ یضرطرشیس تشقؼةیٍ َیسْاٍهریرضیى
یّویرآى طثمِتٌذیوٌیذ.ترْرسرشیري
وراسّرا صهاًْاٍیٍلاذسیتشییهْوسشیي
ورن لشیسدّیذ.دسییيكَسذیگشٍلرر
ترِ دیؿسِتاؿیذٍیاتِّشد یلًسَیًیرذ
ّوِیّذی ٍواسّایساىتشػیذ هطورئري

سی  ّؼسیذیّذی ٍتشًاهِ یكرلری ّرای
 .یًػامخَیّیذدید

 : تٌاظة تا تَاًوٌذی6اصل 

یص تشًاهِتایذدسقذزَیىتاؿذًِخراسظ
زرَیى ٍ زَیى.خغتایذهطاتكطرالرر
غؼویٍسٍقیزاىتشًاهِسیطشـسیرضی
ٍیغشیوٌیذٍ.ؿىؼرهَیغِخَیّیذؿذ.
تایذصهاىّایساىسیتِدسػسی تشیییًػام
یهَسهخسلفزمؼینوٌیذ)هطا ؼِ زفشیرف 

 یػسشیقر ػثادذٍ...(

 : عذم ایذُ آل ًگری7اصل 

یرؼرٌری ییذُآلًیشٍهطلكگشیًثاؿیذ 
ٍ ّرا خرَیػرسرِ ًخَیػسِتاؿیذزورام
آسصٍّایساىفَسیٍتِؿىلواهلٍزوام
دػرر ترِ سیُ تشآٍسدُؿَدّشؾٌذدس
ًرظرش دس آٍسدىآىزالؽهیورٌریرذ.

 
یػرر-1 زرَغرِ ػؼیوٌیذتاییػادیًییضُّایًیشٍهٌذٍدسًظشگشفسيیّذیفیوِتشییساىهْنٍغا ة

زرورشورض ًؼثرتِهطا ؼِدسخَدؿَقٍػاللِییػادوٌیذ.صیشیػاللِدیؿسيًؼثرتِهَضَػیػرثرة
 .قَیعدسٌّیامهطا ؼِآىهَضَعهیؿَد

هَلؼیرّاییوًِویزَیًیذدسآىّازوشوضقَیعدیؿسِتاؿیذ زػضیٍِزكلیلوٌیذ یقؼاػاذخرَد-2
سی سیهَسدتشسػیلشیسدّیذٍتذیًیذوِؾِػَیهلییفىاسؿواسیدگشگَىهیوٌٌذ.یفىاسهٌفیٍتیواسگًَِ

 .یصخَددٍسوٌیذٍّشهَلؼیرسیزاقذیوِهیزَیًیذتِطَسهٌطمیزؼثیشٍزفؼیشوٌیذ
آى-3 هَضَعّایهطا ؼازیخَدسیزمؼینتٌذیوٌیذیؼٌیّشهَضَػیسیوِهیخَیّیذهطا ؼِوٌیذ 

 .سیتِلؼورّایوَؾىسشزمؼینوشدٍُتِزذسیعدسصهاًْایهخسلفیآًْاسیهطا ؼِوٌیذ
آى-4 ّشٍلرهلونؿذیذهطا ؼِوٌیذیاواسدییشییًػامدّیذ تىَؿیذتشػضمخَدخاتشغاتاؿیذزرا

 .واسسیتِیزوامتشػاًیذ
سی-5 خرَد صهاىّایهطا ؼِخَدسیتافؼا یرّایهسٌَعزمؼینًوائیذزاییيوِتسَیًیذزوشوضقرَیع

تشییهذذصهاىطَالًیزشیقفظوٌیذٍهطا ؼِسیدسآىػاػریصسٍصیًػامدّیذوِتشییؿواهٌاػرة
 .زشیػر

صهراًری هرذذ یػسفادُیصیهیػسشیقروَزاُدسّشػاػر یًشطیالصمتشییقفظزوشوضقَیعسیتشیی
 .طَالًیزشدسیخسیاسفشدهیگزیسد

ّشواسیتِغایخَیؾًیىَػرخغتشًاهِهطا ؼازیدیؿسِتاؿیذٍتشییّشواسیٍلرتِخلرَف-6
 .زؼییيوٌیذ

وراسترشد-7 صیرشی تاآگاّییصفٌَىهطا ؼٍِتىاسگیشیآىّادسٌّیامهطا ؼِدسخَدییػادزوشوضوٌیذ
 .فًٌَیوِخَیًٌذُسیدسػولهطا ؼِفؼالهیػاصد ولیذیػاػیییػادزوشوضیػر

یراتِغایییيوِتىَؿیذدًیایخاسظسیزغییشدّیذ خَدسیزغییشدّیذٍالصمًیؼروِ-8 ٍ دییشیى
 .سفساسآىّاسیهطاتكد خَیُخَیؾزغییشدّیذ

هوىيیػرقَیعخشزیؿواًاؿییصگشػٌییٍزـٌییؿذیذ تیخَیتی خؼسیی ٍیاػلریاػلل-9
 .دسًٍیدییشیتاؿذ دسؾٌیيهَلؼیسیّشگضهطا ؼًِىٌیذ

10-ٍ دیرَیس هطا ؼِدسقا رّاییًظیشدسیصوـیذى تِخـرخَیتیذى دسقالسیُسفسيزىیِصدىترِ
یهطالییيّاهفیذًویتاؿذ.صیشیدسؾٌیيهَلؼیرّاییًویزَیىزوشوضقَیعخَدسیقفظًوَد تٌاتشییي

 .ٌّیامهطا ؼِػؼیؿَدخنؿذىووشػادذًـَدٍفاكلِوسابزاؾـنػیػاًسیوسشتاؿذ
 ٌّیامهطا ؼِییدسع وسابّاٍهَضَػاذدسػیدییشسیدٍسیصدػسشعخَدلشیسدّیذ.-11
سفرسري-12 ػؼیوٌیذدسعّاسیتاػشػرتیـسشیهطا ؼِوٌیذ زاهاًغیصخشذؿذىقَیعٍیصتریري

رّرٌری زوشوضزاىؿَیذ.ٍلسیؿواتِتْاًِیفْویذىدسٍع ػشػرهطا ؼِسیوٌذهیوٌیذ دسگیشی
 الصمسیییػادًىشدُییذ دسٍیلغرّيیصػاويتَدىوالفِؿذٍُخَدسیدسگیشغایدییشیهیوٌذ.

...ٍ 
می باشد ي  وشسته پشت میش مطالعٍبهتزیه يضعیت بزای درس خًاودن  دسؾاجتؼذی

 بدتزیه يضعیت دراسکشیدن است

ْ ا د ا ت   ک ا ر ظ ا ز   ٌ  پ ی ؽ 

ؿرىرؼرر ًیشفسيٍیلؼیاذ تشًاهِسیترا
هَیغِهیىٌذ.یادزاىتاؿذوِتذٍىزؼییي

ترذٍىیّذی  تشًاهِ ٍ سیضىغیشهوىي
 .سیضى ًظنًاهیؼّشیػرتشًاهِ
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سؿرسرِ *یىییصٍیظگیْایهٌكلشتِفرشد
ییوًََ َطیگؼسشدگیصیادآىیػرٍتِطثغ

 ّایواسیآىگؼسشدگیصهیٌِ
تراالی *ییيسؿسِدیسییگؼسشدگیتؼریراس
ولیٌیىیٍتا یٌیٍآصهایـیاّیٍزـخیلری
یػرتِطَسیوِدسزوامآصهایـیراّرْرای
دیسیی زـخیقطثیییيتخؾٍغَددیسدٍ
یص واستشدفشیٍیىٍیػاػیدسیًَیعتؼریراسی
یػرر. آصهرایـریراّری زؼسْاٍزىٌیىْای
ٍ ییرورًَرَیػری یًرَیع )ػشٍ َطیٍی یضیٍ

 فلَػایسَهسشیٍ...(
ٍ *ػالٍُتشآىتِد یلّویيگؼرسرشدگری
ٍ خرضؿرىری یص قيَسؽدسیوطشسؿسِّا
ػرلرَم ٍ...زرا خرشػرسراسی ٍ دًذیًدضؿىی
ٍ ٍیرشٍع ٍ آصهایـیاّیٍهیىشٍتیَ َطی
خرضؿرىری ٍ لاسؼٍیًیلٍتیَزىٌرَ رَطی
... ٍ هَ ىَ یٍدیهدضؿىیٍزشتیرترذًری
لاتلیرغزبّیئرػلویٍزذسیغتراالیری

 دیسد.
ؿواسییصصهیٌِّایواسیییوًََ َطیؼسرْرا 

 ؿاهل:
ترِ-1 ییوًََ َطیػشطاىٍییوًَرَزرشیخری

ػٌَیىػلویتؼیاسسٍتِسؿذٍیصیهیرذّرای
ػرشهرایرِ ٍ دسهاىػشطاىدسآیٌذُهیثاؿذ
گزیسیْایوالًیدسییيصهیٌِؿذٍُهیـَد.
دس یًیؼسیسَواًؼشتیواسػساىیهامخوریرٌری
 صهیٌِزكمیماذزَهَستؼیاسفؼالهیتاؿذ.

زلَسیًغٍیزَییوٌی)تیواسیْاییزَییوٌری-2
 هطلیمیع,آسزشیرسٍهازَیذٍ...(

گؼرسرشؽ-3 آػنٍآ شطیوِتؼیاسسٍتِ
ٍ یػرتاصهیٌِغزبدسهشیوضزـخریرلری
دسهاًیزخللیآػنٍآ شطی یصصهیٌِّای
فرَق واسیوِتؼیاسهَسدزَغِخرضؿرىراى
زخلقییوًََ َطییػر.هشوضآػنٍآ شطی
تیواسػساىیهامخویٌیدسصهیٌِزكرمریرمراذ
آ شطیٍغزبهسخللیيییوًََ َطیتؼیراس

 هَفكػولوشدُیػر.
ًرمرق-4 ًمقییوٌی)یًَیعتیوراسیرْرای

ییوٌی(یصصهیٌِّایواسیوِوِتؼیاسهَسد
ییرورًَرَ رَطی زَغِخضؿىاىفَقزخلق

 یػر.
ییرورٌری ًرمرق ٍ دسهَسدآػنٍآ رشطی
دورسرشیی ٍ یسؿرذ دیًـػَیاىواسؿٌاػری

سی ییوًََ َطیدٍسُّایواسٍسصیتیواسػساًی
 هییزسیًٌذ.

دس-5 تؼریراس ییوًََفاسهاوَ َطیتاواسترشد
ترا كٌؼردیسٍػاصیٍزَ یذدیسٍ)ّورىراسی

 ووداًیّایدیسٍػاصی(
6-ٍ ٍیرشٍع ییوًََ َطیػفًَیوِزورام

ٍ یًیلٍهیىشٍبٍلاسؼٍ...دستشهییریرشد
 یسزثاطهؼسمینتاػیؼسنییوٌیدیسد.

یًرَیع-7 ٍ گرَیسؽ ییوًََ َطیهخاطیٍ
 فشیٍیًییصتیواسیْایی سْاتیتایّذی دسهاًی

8-ٍ ییوًََ َطیییذصوِتؼیاسگؼسشدُتَدُ
زرَغرِ هرَسد تؼریراس یصغولِصهیٌِّرای
یص ٍ ییوًََ َطیؼسْاٍٍیشٍعؿٌاػْراػرر
تراالی ّرای غولِصهیٌِّایدیسییتَدغِ

 زكمیمازی
ًاًَییوًََ َطیلاتلزَغِدٍػساسیىػرلرن-9

ّرورىراسی ّرای ًاًَتِطَسیوِصهیٌرِ
فشیّن ٍییوًََ َطیؼسْاسی ًاًَتیَزىٌَ َطیؼسْا

 آٍسدُیػر.
10-ٍ آًسیتادیهًََولًَالٍهرْرٌرذػری

طشیقیآًسیتادی)ییوًَرَتریرَزرىرٌرَ رَطی(
ٍ تایّذی تؼیاسگؼسشدُزـخیلیٍدسهاًی
زَ یذیتالاتلیرغزبدسووداًیّایویرر
ییرشیًری ػاصیّوؿٌیيػاخریًَیعویسْای

 زـخیلیتؼیاسهَسدزَغِهیثاؿذ.
ترِ-11 هرٌرذیى ییوًََّوازَ َطی:)ػاللرِ

ٍ ّوازَ َطی(هطا ؼِیًَیعتیواسیْایخًَری
یسزثاطآىتاػیؼسنییوٌی,تشسػیٍیوٌـْای
ػیؼسنییوٌیلثلٍتؼذیصیًسمالخَىٍیًَیع
ًاػاصگاسیْاوِیصصهیٌِّایتؼیاسوراسترشدی
ٍ دسػاصهاًْاییًسمالخَىدسػشیػشوـَس

 تیواسػساًْاػر.
ییوًََطًسیهٍیسزثاطگؼسشدُػیرؼرسرن-12

 ییوٌیٍطًسیه)ػاللِهٌذیىػلنطًسیه(
ٍیوؼي)دسهاًییاخیـییشی(ٍزَػرؼرِ-13

ٍیوؼيوِیػاػاخایٍِیػاعآىییوًََ َطی
یػرٍیصغولِصهیٌِّایفَقی ؼادُگؼسشدُ
)یص یػرر. دسولغْاىٍتاتَدغِتاالػرر

 غولِصهیٌِّایتاآیٌذُواسیػا ی(
یىییصصهیٌِّایزَ یذٍیوؼي سؿرسرِ-14

ترؼرٌرَیى ٍیوؼري ییوٌَ َطییػر.زَ ریرذ
یص دًریرا  دیسٍیری خشفشٍؽزشیيهكلرَل
هْوسشیيػَیهلخیـییشیتیواسیْایػفًَری

 ٍػشطاىیػر.
ترٌریرادی-15 ییوًََ َطیخیًَذٍػلَ ْای

دیسیییّویرتؼیاستاالدستیواسیىخریرًَرذی
 )آصهایـیاّْایزخللیییوًََ َطیخیًَذ(

دسصهیٌِخیًَذ هشوضخیًَذؿشیؼسیٍّوؿٌیي
 هشوضخیًَذوثذدسؿیشیصتؼیاسفؼالیػر.

ییوًََ َطیزغذیِوِتؼیاسهَسدزرَغرِ-17
هسخللیيزغزیِلشیسگشفسِیػرؾشیوِترِ
ترا ػٌَیىهطالتؼیاسییصتیواسیْایهشزثرط
 ؾالیتافؼالؿذىػیؼسنییوٌیّوشیُیًذ.

ییوًََ َطییػلاب)تیواسیْایهشزثطتا-18
 هغضٍػلَمیػلابٍسٍیًدضؿىی(

ی رسرْراتری-19 ییوًََ َطیللة)تیواسیْای
 للة(
ییوًََ َطیًاتاسٍسیٍقاهلیی)یصصهیٌِ-20

تراال ّایتاصهیٌِزكمیمازیٍغزبٍتَدغِ
 دسهشیوضزخللیدسهاىًاتاسٍسی(

21-ٍ ییوًََدسهازَ َطی,ییوًََیًفَسهازریره
هركریرط ییوًََخازَ َطیخیشیٍییوًََ َطی
ٍ ّرَی صیؼر)تازَغِتِآ َدگیسٍصیفرضٍى
زاضیشتاالتشػیؼسنییوٌی(یصػایشصهیٌِّای
واسیتَدٍُقسیییوًََ َطیدّاىٍدًرذیى
یصغولِصهیٌِّایزكمیمازیدًذیًدرضؿرىراى

 یػر.
یص زَغِ:)ییوًََخازَ َطیهػشٍقاىؿیویایری
دس صهیٌِّایییػروِتِطَسزخرلرلری

 دیًـیاُؿاّذواسهیـَد(
یص-22 ییوًََ َطیدیهدضؿىی)ییوًَرَ رَطی

 سؿسِّایتؼیاسهَسدزَغِدیهدضؿىاىیػر(
سؿرسرِ-23 ییوًََ َطیٍسصؽ)وِیصغولِ

ّایزاصُزاػیغدسییشیىیػرٍتازَغِترِ
دس صهیٌِّایواسیدیًـػَیاىزشتیرتذًری
ییري دس ییيهَسدّوىاسیییوًََ َطیؼسرْرا

 صهیٌِضشٍسییػر(
 

 هشینهؼاػی

 واسؿٌاػییسؿذییوٌیؿٌاػی

   ِ َ ش ی ه ع ر ف ی   ر ؼ ت  َ ل   ً َ  ا ی و 
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ورِ فرَق ػرثراسذ یگشّویري
یخَدسیخشیبًرىرٌریرن  سٍقیِ

ػرَم ؾٌذیيتاسزىشیسوٌین دس
 آىؾِتِدػرهیآیذ؟

 سٍقیِیییفؼشدٍُخشیبیػر.
ؿواییيػَیلتشییساىهطشـؿَد
ورِ دیسد وِػثاسذ زاویذتشییي
  سٍقیِییخشیبًذیؿسِتاؿیرن
خغؾِطَسهوىيیػروِزاضیش
هٌفیتشغایتیزیسد.دلروٌیذدس
تراس ٍیلغهاییيػثاسذسیؾٌذیي
  زىشیسوشدُیینٍّویيزرىرشیس
هرا ًسیػِهؼىَعیصآىؾِورِ
هیخَیّینتشغایخَیّذگزیؿر.
هاآىؾیضیسیوًِویخَیّریرن
هذیمزىشیسهیوٌینٍآىهطلرة
دسواًَىفىشیهالشیسهیگیرشد
هری ٍرّيیصفؼلهٌفییًثاؿسِ
ؿَد.قالیگشتِغایییيػثاسذ
ترِ  تیَیین:هيتاسٍقیِهطثر
ؾیضیوِتخَیّنهیسػن یاهي
ّش كظِؿادزشهیؿَم زراضریرش
هطثسیتشرّيهاخَیّذگزیؿرٍ
ییيغولِتِكَسذزذیػیآىؾِ
سیوِهیخَیّینتشییواىتراصگرَ

 هیوٌذ.
ًسیػِییوِهیخَیّینیصگفسي
ییيدٍػثاسذتییشمییيیػروِ
آىؾیضیوًِویخَیّینتِصتاى
ورِ تیاٍسینٍتِغایآى ؾیرضی
ٍ هیخَیّینسیدسرّيزػؼرن
یص ورِ زىشیسوٌین.یوطشیفرشیدی
ػالثرؾیضیهیزشػٌذًاخَدیگاُ
هری آىسیدسرّيخَدزرػرؼرن
هری وٌٌذ.یًػامییيواستراػرص
ؿَدزاضیشیذهٌفیصیادیتشخرَد
تیزیسد دسقا یوِّویيزلَیش
ترِ ػاصیؿشییطسیتشییسػیذى
آىؾِیصآىزشعدیسًذآهادُهی

 ػاصد.

یص سی خغًخَیػسيها یؼٌیآى
رّيخَدقز وٌین ٍدییشترِ
آىًیاًذیـینٍتثیٌینترْرسرشیري
آى ترشیی زرَیى فىشیوِهی
غاییضیيویٌنؾیؼر.یفشیدیوِ
دیسًرذ  ّوَیسُّذ هـخرلری
تشییسػیذىتِآىخاسیهرسرشّرای
هطثرآىهَلؼیرٍتِآىؾیرضی
هری فرىرش دیسًرذ وِدسیخسیاس
یص وٌٌذ.ؿواتشییسػیذىتِیىی
ّرایری آسصٍّایساىقسوازَیًایری
ٍ دیسیذوِهٌكلشتِفشدیػرر
دسؿٌاخرییيزَیًاییّاّورَیسُ
وَؿیذُییذٍهیزَیًیذتازیىِتش
آىّاخَیػسِّایخَدسیػولری

زَیًاییوٌیذ.فىشوشدىدستاسُی
ّایساى ؿواسیتِػورّذفسراى
دس ّذییرهیوٌذ.تایفشیدیوِ
هَلؼیرتْسشیّؼسٌذییيگرًَرِ
خَدسیهمایؼًِىٌیذوِؿرشییرط
الصمسیًذیسیذ یهىاىؿىؼرؿوا
یگرش ؾٌذیيتشیتشآىیفشیدیػر 
یقیاًاؿوادسییيصهیٌِؿىرؼرر
تخَسیذ ؿشییطخیلیػخرزشی
ٍ دسخیؾسٍیساىلشیسهیگیرشد
زَیىؿشٍعهػذدسیدسآىصهیٌرِ
ٍیادسغایدییشیًذیسیذٍ...زا
ییيغاوافیؼر زوامییيیفىاس 
هركرذٍدورٌرٌرذُ فمطفىشّرای
ّؼسٌذ.زاهیزَیًیذهیترایؼرر
سّرا خَدسییصییيگًَِزفىرشیذ
وٌیذ ّوَیسُتًِىاذهطثرخرَد
تیاًذیـیذٍتای یَیغذیذفىشی

هيتاسػیرذى”ییيگًَِتیَییذ:
خریرلری تِخَیػسِّایخَدتِ
ؾیضیّادػرهییاتن.ییيیه
هری ٍیظگیتشییهيهكرؼرَب
ؿَدوِهیتایؼرتازوامًیشٍین
تشییسػیذىتِّذفنقشوروٌن
زرا ٍزوامزالؽخَدسیهیوٌن

هری ورِ سی آىؾرِ
خَیّن تِدػرآٍسم 
دس ؿایذیفشیددییرشی
تررْررسررشی ؿررشییررط
یصهَلؼیرهيتاؿرٌرذ 
د ریرل ٍ یآىّاترِ

ّویيهَلؼیر ییيگًَِوِهري
زالؽهیوٌن فؼا یرًویوٌٌذ
ٍهيتایًشطیتیـسشیوِدسییي
هرشیزرة صهیٌِكش هیوٌنتِ
غلَزشیصآىّاّؼسنًٍرسریرػرِ
هَفمیرآهیضیسیوِتِدػرهی
آٍسمتایسصؽزشیصهَلؼیرآىّا
خَیّذتَد.هيًسیػِیغؼراسذ
ّرش ٍ ٍفؼا یرخَدسیهیتیٌن
زرش سٍصتِآىػیذتضسيًضدیه

 “هیؿَم.
خغدسّشؿشییطیوِّؼسیذتِ
ًىاذهطثرصًذگیخَدتیاًذیـیذ
ترِ آى ترش  ًىازیوِتازىیرِ
زرش ًرضدیره خَیػسِّرایرسراى
ؿَیذ.ییيزفىشیذؿواػروِهی
زَیًذدسییيهَلؼیسیوِّؼسریرذ
یص ؿواسیتِغلَّذییروٌذٍیا
آىؾیضیوِّؼسیذدسهَلؼریرر
ییري ؿرورادس تذزشیلشیسدّذ.
ؿشییطتِؾِؾیضّاییًیاصدیسیرذ
  وِتسَیًیذتاهسىیتَدىتِآى
زرٌرْرا ّشسٍصغلَزشتشٍیذ؟یگرش
ًریرض ّؼسیذ ییيهَلؼیرزٌْایی
یهٍیظگیهكؼَبهیؿَدوِ
گرشدى قَیدشصًذگیخَدسیترِ
تییشیذٍتایزىاتًِیشٍیػظریرن
ترِ خَیؾؿشییطسیتًِفغخَد

 خایاىتشػاًیذ.

خود را مقیذ کنیذ اس حذ انتظاری 

که دیگزان اس شما دارنذ فزاتز 

 تزویذ.

  هنزی واردتیچز

ٌ ی ذ  َ د   ر ا   خ ر ا ب   ً ک  ِ   خ  ٍ ه ی   ر 

1931تیزماه   

الوار های خوب ، آسان ته دست 

نمی آینذ . درختان ضخیم ، طوفان 

های سخت تزی را اس سز گذرانذه 

 انذ.

  ویالرد ماریوت

ِ   ه   ث ت   ا ً ذ ی ؽ 

 جمالت  تامل تزانگیش
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یخاطشیذزلخٍؿیشیيدیًـػَّایدییشدسهؼیشوٌىَسقاٍیزػشتیاذتؼیاسگشیًثْاییّؼسٌذوِدسلا ةصتاًیػادُتِؿواووههیوٌٌذز صا
ییيزػشتیاذیػسفادُوٌیذ.هطلدیًـػَیػضیضیوِیصؿذذًَؿسيخالكِدسعّا هػثَسؿذدػسؾسٍیههاُزَیآزلًیِدیسُ تراٍسزرَى

 هیـِ!؟؟یادیًـػَییوِغضٍُزایحؿذُیػسادسٍتشیییادگیشیتیـسشتاصًَیؼیهیىشد!!!غا ثِهیًِِ؟

ِ ّرنؿودسًیاُیٍلٍخَیًذىییيهطا ةؿایذتِػٌَیىیهطٌضتْؾًیاُوٌیذٍتخٌذیذٍ یهساػفاًِتیيدیًـػَیاىیزفاقهییفسذ.ؿایذیگ ا
ًرذیًؼرسر ػرلرر ترِ سی يزَؿشییطوٌىَسیلشیستییشیذٍیػسشعوٌىَسسیدیؿسِتاؿیذٍدًثالتْسشیيٍهَضشزشیيسیُتیشدیذ ّویيیؿسثاّاذ

 سیّىاسّایدسػریًػامدّیذ.

لؼورییيخغتیاییذلثلیصؿشٍعهطا ؼِتشییوٌىَسییيهَیسددسػرٍخشواستشدسٍتذًٍین زایهگامدییِتِهَفمیرًضدیىسشؿین.تشییّویي
تِیغغیصًـشیِسٍیخسلافدیدینتِتؿِّازاتسًٌَذزػشتیاذخَدؿَىسٍدسسیتطِتاًكَُهطا ؼِ خالكًَِیؼی دسعخًَذى ٍّشؾیضیوِس

 وٌىَسّؼر دسلا ةخاطشُیاطٌضتِػایشدٍػساؿَىهٌسملوٌٌذ.

ییريؿواّنیگشخاطشُ ییدیسیذوِتًِظشزَىتشییتمیِغزیبٍؿیشیيّؼر تِدػرهاتشػًَیذزاتِیػنخَدؿوادسًـشیِؾاجتـِ.ترشیی
)هـاٍسیسؿذدخاسزواىهـاٍسٍُتشًاهِسیضیزكلیلی(زكَیلسزکار خاوم داوشمىدهٌظَسخاطشیذسٍدسلا ةفایلزایحؿذُیادػرًَیغتِ

 زواعتییشیذزایطالػاذواهلیدسییيخلَفتِدػرتیاسیذ.136دیخلی66568621تذیذیاتاؿواسُزواع

 هٌسظشخاطشیذٍزػشتِّایؿیشیيٍزلخٍزشؽزَىّؼسین!!!:(
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