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 :چکیذُ 

خالقیت  یکی ازٍ یصگیْای هٌحصر بِ فرد هی باضذ  کِ بعضی از افراد  بیطتراز دیگراى از آى بْرُ هٌذ ّستٌذ ٍ  

با تَجِ بِ حساسیت ٍ ظرافت کار هذیریت لسٍم برخَرداری هذیراى هذارض از ایي ٍیصگی .برخی دیگر کوتر 

. ضَد ّای هختلف آى احساض هی ر زهیٌِبا تَجِ بِ اّویت هذیریت آهَزضی لسٍم خالقیت د .بسیار هْن است

ای  عالٍُ بر ایي بِ هْارتْای هذیراى کِ ضاهل هْارت فٌی، هْارت اًساًی ٍ هْارت ادراکی است، ًیس اضارُ

. ای برای برٍز خالقیت پیذا ضَد گیرد ٍ بایذ زهیٌِ این زیرا افکارّا در خأل ضکل ًوی داضتِ

ًقص  خالقیت هذیراى هذارض در  کیفیت بخطی بِ فعالیتْای  ٍ خالقیتّذف از ایي هقالِ ضٌاسائی راُ ّای  

تربیتی در هذارض هی باضذ  ٍ با هعرفی ضیَّای ًَیي خالقیت در  هذیریت  ٍ آضٌایی هذیراى با ایي هْارت  

 .گاهی هَثر در زهیٌِ کیفیت بخطی  د رتعلین ٍ تربیت بردارین

 

: ٍاشُکلیذ    

ر آهَزش ٍ پرٍرش، هذیریت خالق خالقیت در هذیریت، هذیریت د
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ٔمذٔٝ 

ی آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ دس حمیمت وٛؿـی اػت ثخشدا٘ٝ ثشای ثبال ثشدٖ ویفیت تؼّیٓ  ٔذیشیت دس ػبصٔبٖ ٌؼتشدٜ 

ٔذیشیت وبس ػبصٚ وبسآٔذ دس . ٚ تؼّّٓ ا٘ؼبٟ٘بیی وٝ ثبس ػٍٙیٗ تحَٛ ٚ پیـشفت فشدی ٚ رٕؼی سا ثش دٚؽ داس٘ذ

تٛا٘ذ ثٝ ثبالثشدٖ دسرٝ ی سضبیت ٔؼّٕبٖ اص وبس، پیٛ٘ذ اػتٛاس ثب اِٚیبی دا٘ؾ  آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ٔیػبصٔبٟ٘بی 

ٌیشی اص ٔٙبثغ  آٔٛصاٖ ٚ تمٛیت ا٘زٕٟٙبی اِٚیب ٚ ٔشثیبٖ، وبٞؾ افت تحصیّی، ٘ٛآٚسی ٚ خاللیت دس سٚؿٟب،ثٟشٜ

. ا٘ذا٘ؼب٘ی ٚ ٔبِی ٚ ثبالخشٜ ثٝ ؿىٛفبیی ؿخصیت وٛدوبٖ ٚ رٛا٘بٖ یبسی سع

اص ٚیظٌی ٞبی ٟٔٓ ا٘ؼبٖ لذست ا٘ذیـٝ اٚ ٚ اص ػبِی تشیٗ رّٜٛ ٞبی ا٘ذیـٝ ا٘ؼب٘ی ، تفىش خالق اػت ، لذستی 

. وٝ تب وٖٙٛ ثب آٖ تصٕیٓ ٌشفتٝ ٚتٛا٘ؼتٝ اػت ثٝ حُ ٔـىالت ثپشداصد ٚ ثٝ سؿذ ٚ تؼبِی ٘بیُ ؿٛد 

دس تٕبْ صٔیٙٝ ٞبی ارتٕبػی ، فشٍٞٙی ٚ  د٘یبی أشٚص ٘یبصٔٙذ ص٘بٖ ٚ ٔشدا٘ی خالق اػت وٝ ثٝ سؿذ ٚ استمب

التصبدی ثشػٙذ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ آٔٛصؽ صحیح وٛدوبٖ ، دس رٟت سؿذ خاللیت آ٘بٖ ثبیذ ٔٛسد تٛرٝ ٘ظبْ ٞبی 

. آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ رٟبٖ لشاس ثٍیشد 

یؾ ثٟجٛد ؿشایظ وبس، افضا. پزیش ٘یؼت ثٟجٛد آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ثذٖٚ ٔذیشیت صحیح، دسػت ٚ تٛإ٘ٙذ أىبٖ 

دٞی ثٝ أىب٘بت ٚ ٔٙبثغ ٔٛرٛد رٟت تحمك  ٞب دس ؿىُ سضبیت ٚ ایٕٙی خبعش وبسوٙبٖ ٚ ٕٞبًٞٙ ػبختٗ تالؽ

اٞذاف ٚ دس ٘تیزٝ تمٛیت سٚحیٝ وبسوٙبٖ ٚ آٔبدٌی ثشای ؿىٛفبیی، خاللیت ٚ ٘ٛآٚسی اػتؼذادٞبی ثبِمٜٛ 

( 1373:ثٟشٍ٘ی)آٔٛصاٖ اص رّٕٝ ٚظبیف ٔذیشاٖ ٔذاسع اػت دا٘ؾ
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ٔذیشیت 

 اص ٚاطٜ ٔذیشیت  تؼبسیف صیبدی ؿذٜ اػت وٝ دس ایٙزب ثشخی اص ایٗ تؼبسیف ٔی پشداصیٓ

ٞٙش ا٘زبْ دادٖ وبسٞب ثٛػیّٝ ی دیٍشاٖ -

ی ٔٙبثغ ٔٛرٛد ػبصٔب٘ی  فشاٌشد ثش٘بٔٝ سیضی، ػبصٔب٘ذٞی، سٞجشی ٚ ٘ظبست وبس اػضبی ػبصٔبٖ ٚ اػتفبدٜ اص ٕٞٝ -

ٔبٖ ثشای تحمك ٞذفٟبی ٔٛسد ٘ظش ػبص

ٔذیشیت فؼبِیتی اػت ٔٙظٓ دس رٟت تحمك ٞذفٟبی ٔؼیٗ وٝ اص عشیك ا٘زبْ سٚاثظ ٔیبٖ ٔٙبثغ ٔٛرٛد ٚ ا٘زبْ -

. دادٖ وبس ثب ٔـبسوت افشاد دیٍش ٚ ؿشوت فؼبَ دس تصٕیٓ ٌیشی صٛست ٌیشد

 (۱۳۸۴فی،صب)ٔذیشیت دس ثؼذ ا٘ؼب٘ی ٚ اػالٔی ػجبست اػت اص وبسوشدٖ ثب ٔشدْ، ٔیبٖ ٔشدْ ٚ ثٝ خبعش ٔشدْ-

ٔذیشیت آٔٛصؿی  

ی ػبصٔبٟ٘بی  إِّّی تؼّیٓ ٚ تشثیت، ٔذیشیت آٔٛصؿی سا ثٝ وبسثشدٖ تىٙیىٟب ٚ سٚؿٟبی اداسٜ فشًٞٙ ِغبت ثیٗ-

. ا٘ذ تشثیتی ثب دس ٘ظشٌشفتٗ ٞذفٟب ٚ ػیبػتٟبی وّی تؼّیٓ ٚ تشثیت تؼشیف وشدٜ

اص یبسی ٚ ٔذد ثٝ ثٟجٛد وبس آٔٛصؿی اػت ٚ ٞش اص دیذٌبٜ ویٕجُ ٚایّض، ٔذیشیت ٚ سٞجشی آٔٛصؿی ػجبست اػت  -

. ؿٛد ػّٕی وٝ ثتٛا٘ذ ٔؼّٓ سا یه لذْ پیؾ ثجشد سٞجشی آٔٛصؿی خٛا٘ذٜ ٔی

. ی آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ اػت ٔذیشیت آٔٛصؿی،ثش٘بٔٝ سیضی، ػبصٔب٘ذٞی ٚ ارشای تصٕیٕبت دسثبسٜ-

ی ٘یشٚٞبی  ػّٕی، فٙی ٚ ٞٙشی وّیٝٞبی  ٔذیشیت آٔٛصؿی، فشآیٙذی اػت ارتٕبػی وٝ ثب ثٝ وبسٌیشی ٟٔبست -

ٞبی اٍ٘یضؽ ٚ سؿذ ثب تأٔیٗ ٘یبصٞبی  ا٘ؼب٘ی ٚ ٔبدی سا ػبصٔب٘ذٞی ٚ ٕٞبٍٞٙی ٕ٘ٛدٜ ٚ ثب فشاٞٓ آٚسدٖ صٔیٙٝ

آٔٛصاٖ ٚ وبسوٙبٖ ثٝ عٛس صشفٝ رٛیب٘ٝ ثٝ ٞذفٟبی تؼّیٓ ٚ تشثیت  ٔٙغمی فشدی ٚ ٌشٚٞی ٔؼّٕبٖ، دا٘ؾ

 (۱۳۸۴صبفی،)ثشػذ

إٞیت ارتٕبػی، حؼبػیت ػٕٛٔی، پیچیذٌی ٚظیفٝ، ٘ضدیىی سٚاثظ، )ٞبیی چٖٛ ص ٚیظٌیا  ٔذیشیت آٔٛصؿی

( ۱۳۸۰غٙذاِی ٚ خٛسؿیذی،.)ثشخٛسداس اػت( ای ٚ دؿٛاسی اسصؿیبثی تشثیت حشفٝ
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خاللیت  

تٛاٖ ایٗ دٚ سا اص ٞٓ  اٌشچٝ دس ػُٕ ٕ٘ی. ی ٘ٛآٚسی اػت ٚ تحمك ٘ٛرٛیی ٚاثؼتٝ ثٝ خاللیت اػت خاللیت الصٔٝ » 

ٞبی  صبحجٙظشاٖ تؼشیف.تٛاٖ تصٛس وشد وٝ خاللیت ثؼتش سؿذ ٚ پیذائی ٘ٛآٚسی اػت ٔتٕبیض ػبخت ِٚی ٔی

یت سا ثٝ ٔؼٙبی تٛا٘بیی تشویت ا٘ذیـٝ ٞب ٚ ٘ظشات اػتیفٗ سا ثیٙض خالق. ا٘ذ ٔتؼذدی اص خاللیت ٚ ٘ٛآٚسی اسائٝ دادٜ

ٔؼٙبی فشایٙذ اخذ ا٘ذیـٝ  اٚ ٘ٛآٚسی سا ثٝ. دس یه سٚؽ ٔٙحصش ثٝ فشد ثب ایزبد پیٛػتٍی ثیٗ آ٘بٖ ثیبٖ ٔی وٙذ

سضبئیبٖ خاللیت سا ثٝ وبسٌیشی . دا٘ذ ٚ سٚؽ ٞبی رذیذ ػّٕیبت ٔی  خالق ٚ تجذیُ آٖ ثٝ ٔحصَٛ، خذٔبت

 (1395ٞبؿٕی،).دا٘ذ ٘ی ثشای ایزبد یه فىش یب ٔفْٟٛ رذیذ ٔیتٛا٘بیی ٞبی رٜ

ٞبی افشاد خالق  ٚیظٌی

ثٙبثش تحمیمبت ٚ ثشسػی ٞبی ا٘زبْ ؿذٜ تٛػظ صبحجٙظشاٖ ٚ پظٚٞـٍشاٖ، ػٛأُ صیش دس ثشٚص خاللیت ٔإحش »

: ثبؿذ ٔی

ٚ تزشثٝ دائٕی، ٌشایؾ ثٝ ٘ذاؿتٗ تؼصت ٘یؼت ثٝ تغییش، ػاللٝ ثٝ یبدٌیشی ٚ وٙزىبٚ ثٛدٖ، ػاللٝ ثٝ آصٔبیؾ 

ی دا٘ؾ ٚ آٌبٞی خٛد، ٚالغ ثیٙی، اػتٕبد ثٝ ٘فغ ثبال، تٛرٝ ثٝ صٔبٖ ٚ ٚلت  ی دأٙٝ وبسٞبی پیچیذٜ، تٛػؼٝ

ٞبی ٘بپؼٙذ، تٛرٝ تٛأْ ثٝ  ؿٙبػی، ؿزبػت دس پزیشؽ ػیٛة خٛد، تٛا٘بیی تـخیص آ٘بٖ ٚ لذست تشن ػبدت

ثٙذی ٔؼبئُ ٚ لضبیب ٚ ٘تیزٝ ٌیشی، ثیبٖ ػمیذٜ خٛد دس  دست رٕغٌٛیی ٚ صشاحت ثیبٖ، داؿتٗ ق سؤیب ٚ ػُٕ، سن

رّؼبت، ػذْ پبفـبسی دس تحٕیُ ػمبیذ خٛد، ؿٛخ عجؼی، ٔیُ ثٝ سیؼه وشدٖ، پـتىبس ٚ تالؽ ٔؼتٕش ٚ داؿتٗ 

 (1393ٞبؿٕی،)«ظشفیت ثبال دس تحُٕ ٘بٔالیٕبت

خاللیت دس ٔذیشیت    

یؼٙی ثٝ وبسٌیشی تٛا٘بییٟبی رٞٙی ثشای ایزبد یه فىش یب ٔفْٟٛ ٞش ٔذیشی ثبیذ خاللیت داؿتٝ ثبؿذ، خاللیت 

رذیذ، تذاْٚ حیبت ػبصٔبٟ٘ب ثٝ ثبصػبصی آٟ٘ب ثؼتٍی داسد ثبصػبصی ػبصٔبٟ٘ب اص عشیك ٕٞبًٞٙ وشدْ اٞذاف ثب 
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وٙذ؟  چٝ وؼی خاللیت ٚ ٘ٛآٚسی ٔی. ؿٛد ٚضؼیت سٚص ٚ اصالح ٚ ثٟجٛد سٚؽ ٞبی حصَٛ ایٗ اٞذاف ا٘زبْ ٔی

ثٙبثشایٗ ٘جبیذ خاللیت فمظ دس ا٘حصبس ٔذیشاٖ . ٘ؼبٖ ٔذیش یب غیش ٔذیشی اص اػتؼذاد ٚ خاللیت ثشخٛداس اػتٞش ا

ی ظٟٛس آٖ اػت  خبصی ثبؿذ صیشا آ٘چٝ وٝ ٔحىٕتش اص ٚرٛد اػتؼذاد خاللیت اػت، رٌّٛیشی اص ػٛأُ ثبصداس٘ذٜ

ی رٞٙی دس ٔذت وٛتبٞی تٛاٖ خاللیت ٚ ثٝ ٞب ٞب ٚ اٍِٛٞبی ص٘زیشٜ فشض وٝ ثٝ صٛست آصاد ػبصی رٞٗ اص پیؾ

   (1394ٞبؿٕی،)تٛاٖ دٚ ثشاثش افضایؾ داد وبسٌیشی فىشٞبی ٘ٛ دس ػُٕ ٔی

خاللیت دس ٔذیشیت آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ  

رٟت ٌیشی خاللیت دس ػبصٔبٟ٘بی آٔٛصؿی  

ػّٓ یب ٔذیش لشاس ٞبی ػٙتی، فشاٌیشاٖ فمظ دس ٔؼشض ٔغبِت ٚ ٟٔبستٟبی اسائٝ ؿذٜ اص عشف ْ دس اغّت آٔٛصؽ-۱

دس آٔٛصؽ خاللب٘ٝ، فشاٌیش٘ذٜ خٛد . سٚ٘ذ ٔی  تؼییٗ ؿذٜ حتی دس رضئیبت ثٝ پیؾ ٌشفتٝ ٚ ٔغبثك ثش٘بٔٝ اص پیؾ

٘مؾ فؼبَ ایفب ٕ٘ٛدٜ ٚ ٔشثی یب سٞجش ثٝ رض دس وّیبت ٚ رٟت اصّی آٔٛصؽ، خاللب٘ٝ، فشاٌیش٘ذٜ خٛد ٘مؾ فؼبَ 

. ای ٘ذاسد ات ٚ رٟت اصّی آٔٛصؽ، ٘مؾ تؼییٗ وٙٙذٜایفب ٕ٘ٛدٜ ٚ ٔشثی یب سٞجش ثٝ رض دس وّی

ی تفىش ٍٕٞشا دس فشاٌیشاٖ  ٞبی آٔٛصؿی ٚ ٔحتٛای ٔغبِت حتی االٔىبٖ ثبیذ ٔٛرت سؿذ ٚ تٛػؼٝ ثش٘بٔٝ -۲

. ؿٛد

. ٞبی ػبعفی ٚ غیش ػبعفی ٞش یه اص فشاٌیشاٖ ثشای پیـجشد أش آٔٛصؽ ضشٚسی اػت ؿٙبخت ػالیك ٚ اٍ٘یشٜ -۳

ٖ٘ٛ ٔغشح ؿذٜ دس ٞش ٔشحّٝ اص آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ فشاٌیشاٖ ثبیذ وبسثشدی ّٕٔٛع ٚ ػّٕی دس ٔجبحج ٚ ف -۴

. ص٘ذٌی ٚ وبسفشد داؿتٝ ثبؿذ

ٞبی  أیذ ثٝ آیٙذٜ ٚ ایٕبٖ ٚ اػتمبد ثٝ آ٘چٝ پغ اص تالؽ ٚ اػتٕشاس ٘صیت فشاٌیش خٛاٞذ ؿذ ثبیذ دس دٚسٜ -۵

. یـتشی ثشای فشاٌیش٘ذٜ ثٛرٛد آیذی ة آٔٛصؽ خاللیت ٔٛسد تأویذ لشاس ٌشفتٝ تب اٍ٘یضٜ

ٞبی ثذیغ خٛاٞذ  حُ ی آٖ ثب ٚضؼیت فؼّی، وٕه ٔفیذی ثٝ یبفتٗ ساٜ ی ٔؼبِٝ ٚ ٔمبیؼٝ تزؼٓ ٚضغ آیٙذٜ-۶

ٞبی  ؿٛد ثٙبثشایٗ یىی اص اِضأبت ٚ سٚؽ ٞبی ٔغّٛة، ؿىٛفب ٚ ٔتجّٛس ٔی اصٛالً اػتؼذادٞبی خالق دسٔحیظ. ٕ٘ٛد
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دس ػبصٔبٟ٘بی آٔٛصؿی ػالٜٚ . اد فضبی ٔحشن، ٔؼتؼذ ٚ ثٝ عٛس وّی خالق اػتٟٔٓ ثشای تجّٛس خاللیت، ایذ

ی الصْ ٚ فضبی ٔغّٛة سا  ثشایٗ وٝ چٙیٗ فضبیی ثبیذ ثشای ٔؼّٕبٖ ٚ ٔذیشاٖ ٟٔیب ثبؿذ، ٔؼّٕبٖ ٘یض ثبیذ صٔیٙٝ

 (1396ٞبؿٕی،) .آٔٛصاٖ فشاٞٓ ػبص٘ذ ثشای دا٘ؾ

  ٔفْٟٛ ٔذیشیت 

: 

ٔذیشیت یؼٙی ٌشدآٚسی اعالػبت ٚتٙظیٓ آٟ٘ب دس رٟت ا٘زبْ وبسٞبی ػبصٔب٘ی یب ٔذیشیت ػجبست اػت اص 

ٚدس تؼشیف دیٍش ٔذیشیت یؼٙی ثٝ   ٕٞبٍٞٙی ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی ٚٔبدی ، دس رٟت دػت یبفتٗ ثٝ ٞذفٟبی ػبصٔبٖ 

 ٔبٖ ٔی ثبؿذ ٚرٛدآٚسدٖ یب تبٔیٗ یه ٔحیظ ٔٙبػت ، ثشای افشاد ػبصٔب٘ی دسرٟت ٞذفٟبی ػبص

دس ٔذیشیت وٕبَ ٔغّٛة ایٗ اػت وٝ ثبالتشیٗ ثٟشٜ اص وبس ٌشفتٝ ؿٛد ٚایٗ أش ثٝ صٚس أىبٖ ٘خٛاٞذ داؿت صیشا 

ٚفبداسی ، ػاللٝ ثٝ وبس ٚاثتىبس ػُٕ سا ثبصٚس ٕ٘ی تٛاٖ دس افشاد ایزبد وشد ثغٛس خالصٝ ثبیذٌفت ٔذیشاٖ ٔٛػؼبت 

تىِٙٛٛطی ٚلتی ثب ا٘ؼبٟ٘ب ػشٚوبس پیذا ٔی وٙٙذ ثبیذ دس دسرٝ ٘خؼت ٔذسٖ أشٚصی ثب داؿتٗ آخشیٗ اعالػبت ٚ

ثٝ ٘یبصٞبی آ٘بٖ تٛرٝ داؿتٝ ثبؿٙذ تب ثتٛا٘ٙذ اص اثتىبس ػُٕ آ٘بٖ دس ثبال ثشدٖ ػغح وبسآیی ٚافضایؾ ثبصدٜ وبس 

 (1396ٞبؿٕی،)ٔٛػؼبت اػتفبدٜ وٙٙذ 

  ٚظبیف ٔذیش آٔٛصؿی

أش آٔٛصؽ ٚیبدٌیشی اػت وٝ ثشای سػیذٖ ثٝ ایٗ ٞذف ٔذیشاٖ  ٞذف اصّی ٔذیشیت آٔٛصؿی تؼٟیُ ٚپیـجشد

. آٔٛصؿی ثبیذ ٚظبیف صیش سا ا٘زبْ دٞٙذ

 ٚظبیف ػٕٛٔی  -1

ػجبست اػت اص تؼییٗ اٞذاف ٚتذاسن فؼبِیتٟب ، أىب٘بت ٚٚػبیُ ثشای تحمك  ثش٘بٔٝ سیضی : ثش٘بٔٝ سیضی -اِف

  ػبال٘ٝ اص ٚظبیف ٟٔٓ یه ٔذیش ٔٛفك آٔٛصؿی اػتاٞذاف ِزا داؿتٗ عشح ٚثش٘بٔٝ وبس ٞفتٍی ، ٔبٞب٘ٝ ٚ

فشا ٌشد ػبصٔب٘ذٞی یؼٙی رشیبٖ ٘ظٓ ٚتشتیت دادٖ ثٝ وبس ٚفؼبِیت ، تمؼیٓ ٚتىّیف آٖ ثٝ افشاد : ػبصٔب٘ذٞی -ة
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ٔذیش آٔٛصؿی ثذیٗ ٔٙظٛس ثبیذ ٕٞبٍٞٙی ٞبی الصْ سا . ثٝ ٔٙظٛس ا٘زبْ دادٖ وبس ٚتحمك ٞذفٟبی ٔؼیٙی ٔی ثبؿذ 

 ٚٚاحذٞبی ٔختّف ثٛرٛد آٚسد ثیٗ افشاد

سٞجشی دس ٔذیشیت ، فشاٌشد احش ٌزاسی ٚ٘فٛر دس سفتبساػضبی ػبصٔبٖ ثشای یبسی ٚٞذایت : ٞذایت ٚسٞجشی -د

ِزا یه ٔذیش ٔذسػٝ ثبیذ لجُ اصٞشچیض یه سٞجش آٔٛصؿی ثبؿذ چشا وٝ سٞجش .آٟ٘ب دس ایفبی ٚظبیفـبٖ اػت 

اسوٙبٖ اٍ٘یضٜ وبس ٚفؼبِیت سا دس آٟ٘ب ثٛرٛدٔی آٚسد ٕٚٞٛاسٜ ٔـىالت آٔٛصؿی ثب ثشلشاسی استجبط ٔتمبثُ ثب ن

 . ٚوـٕىؾ ٞبی آٟ٘ب سا حُ ٔی ٕ٘بیذ

٘ظبست ٚوٙتشَ فشاٌشد اسصؿیبثی ػّٕىشد فشدی ٚػبصٔب٘ی اػت ثشای آٖ وٝ ٔؼّْٛ ؿٛد آیب : ٘ظبست ٚوٙتشَ -د

ٚسٚؿٟبی ػٙزؾ ػّٕىشد سا تؼییٗ ٔی وٙذ یه ٔذیش خٛة اثتذا ٔالوٟب . ٞذفٟبی ػبصٔبٖ تحمك پیذا وشدٜ یب ٘ٝ 

ٚآٍ٘بٜ ثشػّٕىشدٞب ٘ظبست ٚآٟ٘بسا ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔی وٙذ ٚدس ادأٝ ٘تبیذ حبصّٝ سا ٔمبیؼٝ ٚدس پبیبٖ ثشای تصحیح 

 . ػّٕىشد ٞب الذاْ ٔی ٕ٘بیذ

اختصبصی ٚظبیف  -2

ٚیبدٌیشی ثٝ ٚیظٜ  ٟٕٔتشیٗ ٚظیفٝ ٔذیشاٖ آٔٛصؿی ٞذایت رشیبٖ آٔٛصؽ: ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی ٚتذسیغ -اِف

تؼٟیُ رشیبٖ سؿذ ٚپشٚسؽ دا٘ؾ آٔٛصاٖ اػت ٔذیشاٖ ٔذاسع اٌش ثش٘بٔٝ ٞبیـبٖ سا ثبسٚؿٗ ثیٙی ارشا ٕ٘بیٙذ 

ٚٞذفٟبی خٛد سا ثصٛست لبثُ فٟٓ ٚػّٕی عشح ٕ٘بیٙذ ٔی تٛا٘ٙذ ثبصدٜ آٔٛصؿی ٔذاسع سا ثٟجٛد ثخـٙذ ِزا 

ٞذفٟب یُ اس ، تمؼیٓ ٞذفٟبی وّی ثٝ ٞذفٟبی فشػی ، تجذتؼشیف دلیك ٞذفٟبی وّی ٘ظبْ آٔٛصؿی ثصٛست ٔؼٙی د

ٔی تٛا٘ذ تغییشات چـٍٕیشی سا دس ... ثٝ ٞذفٟبی ػّٕی دس والع ثٝ وٕه ٔؼّٕبٖ ، ثبال ثشدٖ سٚحیٝ وبسوٙبٖ ٚ

ثبصدٜ وبسٔؼّٕبٖ ٚ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ایزبد وٙذ ػالٜٚ ثشایٗ ٔذیش آٔٛصؿی ٔی ثبیؼت ثب اسصؿیبثی ٔؼتٕش تذسیغ 

ی آٔٛصؿی ٔذسػٝ ٔیضاٖ احش ثخـی ٚوبسایی ٔؼّٕبٖ ٚٔیضاٖ تحمك ٞذفٟبی آٔٛصؿی سا ٔـخص ٚدس ٚفؼبِیتٟب

 . صٔبٟ٘بی ٔؼیٙی اص تغییش ٚتزذیذ ٘ظش دس ثش٘بٔٝ آٔٛصؿی ٔذسػٝ اػتفبدٜ وٙذ

یىی دیٍش اص ٚظبیف ٔذیشاٖ آٔٛصؿی تٛرٝ ثٝ أٛس دا٘ؾ آٔٛصاٖ اػت ٔذیش :تٛرٝ ثٝ أٛس دا٘ؾ آٔٛصاٖ -ة



 

 9 

ٚظیفٝ اسائٝ خذٔبت اداسی ٚػشپشػتی أٛس دا٘ؾ آٔٛصاٖ سا ثؼٟذٜ داسد ٚٞٓ ٚظیفٝ ؿٙبػبیی تٛا٘بیی  ٔذسػٝ ٞٓ

 . ٞب ، ػالیك ٚ٘یبصٞب ٚپشٚسؽ آٟ٘ب سا ػٟذٜ داس ٔی ثبؿذ

ٔذیشاٖ آٔٛصؿی ثب ثٟشٜ ٌیشی اص ؿبیؼتٍی ٞبی فشدی ٚ تخصصی ٔؼّٕبٖ ٚسإٞٙبیبٖ تؼّیٕبتی : أٛس وبسوٙبٖ -د

 . پیـشفت فؼبِیتٟبی آٔٛصؿی ٚثشسػی ٚافضایؾ ثبصدٜ ٔذاسع وٕه وٙٙذٔی تٛا٘ٙذ ثٝ 

یىی دیٍش اص ٚظبیف ٔذیشاٖ ثشلشاسی استجبط ٔٛحش ٔیبٖ ٔذسػٝ ٚارتٕبع اػت ٞذف اص :ثشلشاسی استجبط حؼٙٝ -د

ثذیٗ  ایزبد ایٗ ساثغٝ ، ایزبد اػتٕبد ٔتمبثُ اصعشیك اعالع سػب٘ی ثٝ ٔشدْ دسثبسٜ ی ٚضؼیت وبس ٔذاسع اػت تب

ٚػیّٝ حٕبیت آ٘بٖ سا ثشای حُ ٚفصُ ٔـىالت ٌٛ٘بٌٖٛ ٔذاسع رّت ٕ٘بیٙذ ٔشدْ ثبوؼت آٌبٞی ثیـتش اص 

إٞیت آٔٛصؽ ٚپشٚسؽ ثٝ ٔـبسوت دس ػش٘ٛؿت آٔٛصؿی ٚتشثیتی فشص٘ذاٖ خٛد تـٛیك ٔی ؿٛ٘ذ ٔذسػٝ ٞٓ 

ی اِٚیب ٚٔشثیبٖ ، تـىیُ ؿٛساٞبی اص ٘ظشات ٚ٘یبصٞبی ٔشدْ ٚارتٕبع ٔغّغ ٔی ؿٛد ِزا تـىیُ ا٘زٕٗ ٞب "ٔتمبثال

 . اصإٞیت ثؼضایی ثشخٛسداس اػت... آٔٛصؿی ٔحّی ، ثشلشاسی استجبط ثب ٔٛػؼبت فشٍٞٙی دیٙی ، ارتٕبػی ٚ

یىی دیٍش اص ٚظبیف ٔذیشاٖ آٔٛصؿی تٟیٝ ٚتذاسن أىب٘بت ، تؼٟیالت ٚتزٟیضات ٚیظٜ :تذاسان أىب٘بت  -ٜ

ٖ ٚتبػیؼبت ٔذسػٝ ، صٔیٗ ثبصی ٚ ٚسصؽ ، آصٔبیـٍبٜ ، وتبثخب٘ٝ ٚ ٚػبیُ اػت دسایٗ صٔیٙٝ ٔی تٛاٖ ثٝ ػبختٕب

ثٟذاؿتی ٚٚسصؿی ، تؼٕیش ٍٟٚ٘ذاسی ػبختٕبٖ ٚ  -ٚػبیُ آٔٛصؿی  -ٚاثضاس وٕه آٔٛصؿی ، ٔیض ٚ٘یٕىت 

 . اؿبسٜ وشد.... تبػیؼبت حشاستی ٚتٟٛیٝ ٚتبٔیٗ أىب٘بت آة ، ثشق ، ٌبص ، تّفٗ ٚ

سائٝ خذٔبت آٔٛصؿی ٚفؼبِیتٟبی ٔذسػٝ ٔٙٛط ثٝ اداسٜ ٔٛحش أٛس ٚتبٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی ٚثٛدرٝ ا: أٛس ٔبِی ٚاداسی :ٚ

اػت ثٙبثشایٗ اداسٜ ٔٛحش أٛس ٌٛ٘بٌٖٛ ٔذسػٝ ، حجت ٘بْ ، تمؼیٓ وبس ثبتٛرٝ ثٝ ؿشح ٚظبیف وبسوٙبٖ اثالؽ آییٗ 

ٞذاسی اص آٟ٘ب ، تبٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی ٘بٔٝ ٞب ، ثخـٙبٔٝ ٞب ٚدػتٛساِؼُٕ ٞب ، ٘ظبست ثشدفبتش ٚٔذاسن ٔذسػٝ ًٚ٘

 (1374ػاللٝ ثٙذ ، ) ٔذسػٝ چٝ اص عشیك دِٚتی یب ٔشدٔی ٘یض اص ٚظبیف ٔذیشاٖ ثٝ ؿٕبس ٔی سٚد 

  ارضا ػیؼتٓ ٔذسػٝ

 ارضا ػیؼتٓ یه ٚاحذ آٔٛصؿی ثٝ چٟبس لؼٕت صیش تمؼیٓ ٔی ؿٛد 
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  ٚسٚدی ٞبی ػیؼتٓ ٔذسػٝ -1

  فشایٙذٞبی ٔذسػٝ-2

  تٓ ٔذسػٝخشٚری ٞبی ػیغ -3

  ثبصخٛسد -4

ٚسٚدی ٞبی ػیؼتٓ ٔذسػٝ ػجبستٙذ اص دا٘ؾ آٔٛصاٖ ، ٔؼّٕبٖ ، ٔٙبثغ فیضیه ، ٔٙبثغ ٔبِی ، دا٘ؾ ٘ظشی ٚػّٕی 

تذسیغ ، ٔذیشیت ، اسصؿیبثی ، ٔحتٛا ٚسٚؿٟب ثٝ ػخٗ دیٍش آ٘چٝ : فٙی ٚپظٚٞـی فشایٙذ ٞبی ٔذسػٝ ػجبستٙذ اص 

ٜ تب خشٚد آ٘بٖ دس پبیبٖ ػبَ تحصیّی اتفبق ٔی افتذ ٚاص آٟ٘ب فشد ٔٛسد دس حذ فبصُ ٚسٚد دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثٝ ٔذسع

 . ٘ظش ٚٔؼغٛف ثٝ ٞذف سا ٔی ػبصد فشایٙذ ٘بٔیذٜ ٔی ؿٛد

 . خشٚری ٞبی ػیؼتٓ ٔذسػٝ ٞٓ ٕٞبٖ دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ٚفبسؽ اِتحصیالٖ ٞؼتٙذ

 -ػیش ٚرشیبٖ یبددٞی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثؼٙٛاٖ ٚسٚدی ٞبی ػیؼتٓ ، تحت آٔٛصؽ لشاس ٌشفتٝ ٚدس ْ "ٔخال

 (خشٚری) یبدٌیشی ،تغییش سفتبس دادٜ ٚدس پبیبٖ ػبَ تحصیّی ثٝ ٔشتجٝ ٚلبثّیت ٞبیی ٔی سػٙذ

ٔٙظٛس اص ثبصخٛسد ساثغٝ ای اػت وٝ ثیٗ ثشٚ٘ذاد، دسٚ٘ذاد ٚفشایٙذ، ثبػّٕیبت ػیؼتٓ ثشلشاس ٔی ٌشدد تب ثشاػبع 

 (1387سضبئیبٖ،).ٚآٖ سا دس تؼبدَ ٍٟ٘ذاسدٔمتضیبت ٔحیغی ٚ٘یبصٞب ثٝ وبسػیؼتٓ اصالح ٌشدیذٜ 

  دیذٌبٟٞبی ٔٛرٛد دس ٔذیشیت آٔٛصؿی

ثبتٛرٝ ثٝ ثشسػی ٚٔغبِؼٝ ؿیٜٛ ٞبی ٔذیشیت ٚدیذٌبٟٞبی ٔذیشاٖ آٔٛصؿی ٘ؼجت ثٝ حُ ٔـىالت ٚٔؼضالت 

 :ٚاداسٜ ٔذسػٝ ثٝ دٚدیذٌبٜ ٟٔٓ دس صیش اؿبسٜ ٔی ؿٛد

الت ٚ ٘یض ساٜ حُ ٞب سا دس ٚسٚدی ٞبی ػیؼتٓ ٔذسػٝ ٔی ثشخی ٔذیشاٖ ٔذاسع سیـٝ ثؼیبسی اص ٔـه –اِف 

رٛیٙذ آٟ٘ب ٔؼتمذ٘ذ وٝ اٌش ظشفیت ٞبی ٚسٚدی ٔذسػٝ اصلجیُ ٔٙبثغ ٔبِی ، فیضیه ٚپَٛ افضایؾ یبثذ ٔی تٛاٖ 

ٕٞٝ ی تٍٙٙبٞب ٚٔـىالت ٔذسػٝ ساحُ وشد دسایٗ ٍ٘بٜ ػٙتی ٔذیشیت وبس ٚلتی خٛة ا٘زبْ ؿذٜ وٝ دسصذ لجِٛی 
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یٗ ٔیضاٖ ثشخٛسداس ثبؿذ اغّت ٔذیشاٖ ٚٔؼّٕبٖ ٞٓ دا٘ؾ آٔٛصاٖ سا افشادی ثی اٍ٘یضٜ ٚ٘بتٛاٖ اص ؿٙبخت اص ثبالتش

  ٘یبصٞبیـبٖ ٔی دا٘ٙذ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٞٓ تصٛس ٔی وٙٙذ وبسؿبٖ فمظ حفظ ٔفبٞیٓ وتبثٟب ٚ آٚسدٖ ٕ٘شٜ لجِٛی اػت

ا٘تظبس دس ٚسٚدی ٞبی ػیؼتٓ ٔذسػٝ حبیض دػتٝ دْٚ ثشایٗ ثبٚس٘ذ وٝ ٌشچٝ تٛرٝ ثٝ ٔٙبثغ ٔٛرٛد ٚٔٛسد  -ة

إٞیت ٚتبحیش ثؼیبس اػت أب ثبتٕشوض دس فشآیٙذ ػیؼتٓ ٔذسػٝ ٚثٟجٛد استمبی ٔؼتٕش فشایٙذ ٞب ٕٞشاٜ ثب تؼییٗ 

اػتشاتظی ٞب ٚساٞىبسٞبی ٔشتجظ ٔی تٛاٖ ثؼیبسی اص حفشٜ ٞبی آؿىبس ٚ پٟٙبٖ ساحتی دس ٚسٚدی ٞبی ػیؼتٓ 

 ف وشدٔذسػٝ ثٟجٛد ثخـذ ٚثشعش

دس ٔذیشیت فشایٙذ ٔحٛسٕٞٝ ی تالؽ ٚٞذف ٔذسػٝ ٚٔذیش ٔؼغٛف ثٝ سضبیت دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚتٛػؼٝ ی 

یبدٌیشی اػت ٚتبٚلتی سضبیت دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚٔؼّٕبٖ حبصُ ٘ـذٜ ثبؿذ دس ٔذسػٝ وبسی ا٘زبْ ٍ٘شفتٝ اػت 

 (1380احٕذی،)دسایٗ ؿیٜٛ ٔذیشیت دا٘ؾ آٔٛصاٖ اس ثبة ٚػشٚس ٞؼتٙذ 

 فیت ربٔغٔذیشیت وی

لجُ اص ایٙىٝ ٔذیشیت ویفیت ربٔغ سا تؼشیف وٙیٓ الصْ اػت ثذا٘یٓ ٔذاسع ویفی ربٔغ چیؼت ؟ٔذاسع ویفی 

ربٔغ ٔحصَٛ ٔذیشیت فشایٙذ ٔذاس ٚٔذیشیت ویفیت ربٔغ اػت دسایٗ ٔذاسع ثیٗ ٕٞٝ وبسوٙبٖ اصرّٕٝ ٔؼّٕبٖ 

ٚصاٖ ، خب٘ٛادٜ ٞب ٚوبسوٙبٖ لذست ٔی دٞٙذ تب ٚدا٘ؾ آٔٛصاٖ استجبط ٔغّٛثی ثشلشاس اػت ثٝ ٔؼّٕبٖ ، دا٘ؾ آْ

فشصت سا ثشای تٛػؼٝ ی ویفیت دسٔذسػٝ دسن وشدٜ ٚثب اثضاسٞبی ٔذیشیت ٔٛرجبت تٛػؼٝ ٔذاسع سافشاٞٓ 

آٚس٘ذ دسایٗ ٔذاسع ٕٞٝ وبسوٙبٖ دسغٙی ػبصی ٚاستمبی ویفیت ٔذسػٝ ٔـبسوت داس٘ذ ثٟؼبصی ٕٞٝ ی ػٙبصش 

ی دسػی ، آٔٛصؿی ، أٛس پشٚسؿی ، فٛق ثش٘بٔٝ ، ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی استجبط ثب ٚاِذیٗ ٚػٛأُ ٔذسػٝ اصرّٕٝ ثش٘بٔٝ ٞب

ٔذیشیت ایٗ ٔذاسع فشایٙذ ٔذاساػت ٚتالؽ ٔی . ٚسٚؽ ٞبی اسصؿیبثی ، اصَٛ ٘بظش ثش ٔذاسع ویفی ربٔغ اػت

حش ثخؾ ٘یبص وٙذ ثش٘بٔٝ سیضی اػتشاتظیه سا ٚاسد سفتبس سٚصا٘ٝ ٔذاسع وٙذ ایٗ ٔذاسع ثٝ سٞجشاٖ ٚٔذیشاٖ ا

داس٘ذ ٔذیشا٘ی وٝ آیٙذٜ ٌشا ثٛدٜ ٚدیذٌبٟٞبی آیٙذٜ سا ثشسػی وشدٜ ٚایذٜ ٞبیی سا ثشای تغییش پیـٟٙبد وٙٙذ 
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پزیشای ایذٜ ٞبی رذیذ ثٛدٜ ٚثشای دیٍشاٖ ثٛیظٜ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚٔؼّٕبٖ أیذ ٚخٛؽ ثیٙی ٚ٘ـبط فشاٞٓ وٙٙذ 

 (1393ٞبؿٕی)

یه ساٜ   ربٔغ یه ٘ظشیٝ ٘یؼت ثّىٝ یه حشوت ٟٚ٘ضت ٍٕٞب٘ی اػتحبَ ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ ٔذیشیت ویفیت 

صحیح وبس اػت وٝ ٕٞٝ افشاد ثبیذدس ایٗ ٟ٘ضت ٔـبسوت وٙٙذ دس ٚالغ ٔذیشیت ویفیت ربٔغ ، سٚؽ ٔذیشیت 

ٌشٚٞی ا٘زبْ دادٖ وبس ثشای ثٟجٛد ٔذاْٚ ویفیت ٚثٟشٜ ٚسی لبثّیت ٞب ٚاػتؼذاد ٞبی ٔذیشیت ٚ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی 

 (1394ٞبؿٕی،)وبس اػت 

ٔذیشاٖ آٔٛصؿی ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی 

ٟٕٔتشیٗ ٚظیفٝ ی آٔٛصؿی ٞذایت رشیبٖ آٔٛصؿی ٚ یبدٌیشی ثٝ ٚیظٜ تؼٟیُ رشیبٖ سؿذ ٚ پشٚسؽ دا٘ؾ 

ٔذیشاٖ ٔذاسع اٌش ثش٘بٔٝ ٞبیـبٖ سا ثب سٚؿٗ ثیٙی ارشا ٕ٘بیٙذ ٚ ٞذفٟبی خٛد سا ثصٛست لبثُ فٟٓ . آٔٛصاٖ اػت

ِزا تؼشیف دلیك ٞذفٟبی وّی ٘ظبْ . ٔی تٛا٘ٙذ ثبصدٜ آٔٛصؿی ٔذاسع سا ثٟجٛد ثخـٙذٚ ػّٕی عشح ٕ٘بیٙذ 

آٔٛصؿی ثصٛست ٔؼٙی داس، تمؼیٓ ٞذفٟبی وّی ثٝ ٞذفٟبی فشػی،تجذیُ ٞذفٟب ثٝ ٞذفٟبی ػّٕی دس والع ثٝ 

ٚ دا٘ؾ ٔی تٛا٘ذ تغییشات چـٍٕیشی سا دس ثبصدٜ وبس ٔؼّٕبٖ …ی وبسوٙبٖ ٚ وٕه ٔؼّٕبٖ، ثبالثشدٖ سٚحیٝ

آٔٛصاٖ ایزبد وٙذ ػالٜٚ ثش ایٗ ٔذیش آٔٛصؿی ٔی ثبیؼت ثب اسصؿیبثی ٔؼتٕش تذسیغ ٚ فؼبِیتٟبی آٔٛصؿی ٔذسػٝ 

ٔیضاٖ احش ثخـی ٚ وبسایی ٔؼّٕبٖ ٚ ٔیضاٖ ٞذفٟبی آٔٛصؿی سا ٔـخص ٚ دس صٔبٟ٘بی ٔؼیٗ اص تغییش ٚ تزذیذ ٘ظش 

ٚظبیف ٔذیشاٖ آٔٛصؿی تٛرٝ ثٝ أٛس دا٘ؾ آٔٛصاٖ اػت یىی دیٍش اص .دس ثش٘بٔٝ ی آٔٛصؿی ٔذسػٝ اػتفبدٜ وٙذ

ی اسائٝ خذٔبت ٚ ػشپشػتی أٛس دا٘ؾ آٔٛصاٖ سا ثؼٟذٜ داسد ٚ ٞٓ ٚظیفٝ ی ؿٙبػبیی  ٔذیش ٔذسػٝ ٞٓ ٚظیفٝ

ٔذیشاٖ آٔٛصؿی ثب ثٟشٜ ٌیشی اص ؿبیؼتٍی ٞبی .تٛا٘بیی ٞب، ػالیك ٚ ٘یبصٞب ٚ پشٚسؽ آٟ٘ب سا ػٟذٜ داس ٔی ثبؿٙذ

خصصی ٔؼّٕبٖ ٚ سإٞٙبیبٖ تؼّیٕبتی ٔی تٛا٘ٙذ ثٝ پیـشفت فؼبِیتٟبی آٔٛصؿی ٚ ثشسػی ٚ افضایؾ فشدی ٚ ت

یىی دیٍش اص ٚظبیف ٔذیشاٖ آٔٛصؿی تٟیٝ ٚ تذاسن أىب٘بت، تؼٟیالت ٚ تزٟیضات .ثبصدٜ ٔذاسع وٕه وٙٙذ

تؼٕیش ٍٟٚ٘ذاسی دس ایٗ صٔبٖ ٔی تٛاٖ ثٝ ػبختٕبٖ ٚ تأػیؼبت ٔذسػٝ، صٔیٗ ثبصی ٚ ٚسصؽ، . ٚیظٜ اػت
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ٔٛػی، )اؿبسٜ وشد …ػبختٕبٖ ٚ تأػیؼبت حشاستی ٚ تٟٛیٝ ٚ تأٔیٗ أىب٘بت آة، ثشق، ٌبص ٚ تّفٗ ٚ

 (13۸۸ٔجبؿشی،

 ٘تیزٝ ٌیشی ٚ پیـٟٙبدات

ٔذیشاٖ ٔذاسع اص رٟبت ٔختّفی ثبیذ ثشوبس ػبصٔبٖ ٚ ٘یشٚٞبی آٔٛصؿی ٘یض ٘ظبست داؿتٝ ثبؿٙذ، اص رّٕٝ ٔیضاٖ »

آٔٛصؿی، ٘ظبست ثش تٛاٖ تخصصی ٔؼّٕبٖ، سٚؽ ٞبی تذسیغ، سٚاثظ ثب دا٘ؾ آٔٛصاٖ، حذٚد  دػتیبثی ثٝ اٞذاف

سضبیت ؿغّی ٔؼّٕبٖ، ٔیضاٖ اٍ٘یضؽ دا٘ؾ آٔٛصاٖ، ٘ظبست ٔإفك ٚ حٕشثخؾ ٘یبص ثٝ وؼت اعالػبت ضشٚسی 

. اػت

: ثٙبثشایٗ ٔذیشاٖ آٔٛصؿی ثبیذ دس ٔٛاسد صیش اعالػبت وبفی داؿتٝ ثبؿٙذ

وٝ ؿبُٔ اعالػبتی دس صٔیٙٝ ی ا٘تظبسات دا٘ؾ آٔٛصاٖ، ٔٙبثغ : دس صٔیٙٝ ثش٘بٔٝ سیضی ٚ آٔبدٌیوؼت اعالػبت -۱

. ٔٛسد٘یبص ثشای ا٘زبْ فؼبِیتٟب، ٕٞبٍٞٙی ٔشاحُ ثش٘بٔٝ ٞب ػغٛح ٔختّف تٛا٘بیی ٞب ٚ ٔٛفمیت ثشآٟ٘بػت

٘بثغ دس دػتشع ٚٔیضاٖ اعالػبتی دس استجبط ثب ْ: وؼت اعالػبت دس صٔیٙٝ ی ٔذیشیت ٚ ػبصٔب٘ذٞی والع -۲

تٛا٘بیی دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس اػتفبدٜ اص ٔٙبثغ، ویفیت ٚ چٍٍٛ٘ی فؼبِیتٟبی دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس اػتفبدٜ اص ٔٙبثغ 

. ثٝ وبسٌیشی سٚؽ ٞبی خاللیت ٚ پظٚٞؾ ٚ تزشثیبت یبدٌیشی: وؼت اعالػبت دسثبسٜ سٚؽ ٞبی تذسیغ -۳

وٝ ؿبُٔ اعالػبتی سارغ ثٝ ٘حٜٛ ی ثشخٛسد ٔؼّٓ ثب دا٘ؾ : وؼت اعالػبتی دسثبسٜ ی سٚاثظ ثب دا٘ؾ آٔٛصاٖ -۴

. آٔٛصاٖ ٚ ٔیضاٖ تٕبع ٚ استجبط دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثب ٔؼّٓ ٔی ؿٛد

ثب پیـشفت تحصیّی   اعالػبتی دس استجبط: وؼت اعالػبت دسثبسٜ ی ویفیت یبدٌیشی ٚ ٔٛفمیت دا٘ؾ آٔٛصاٖ -۵

. ؿفبٞی ٚ ػّٕی دا٘ؾ آٔٛصاٖدا٘ؾ آٔٛصاٖ، ا٘تظبسات ٔؼّٕبٖ اص دا٘ؾ آٔٛصاٖ، تٛاٖ 

دس ایٗ صٔیٙٝ اعالػبتی دسثبسٜ ی سٚؿٟبی : وؼت اعالػبت دسثبسٜ ی چٍٍٛ٘ی ٍٟ٘ذاسی ػٛاثك دا٘ؾ آٔٛصاٖ-۶

 (1394ٞبؿٕی،)«رٕغ آٚسی ػٛاثك، ٔیضاٖ أىبٖ پزیشی ثش٘بٔٝ سیضی اص سٚی ػٛاثك ٘یبص اػت
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