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 چكیذه :

گصاقتِ، آًْب ثب  یطقْطًٍساى تبح یٍ اجتوبػ یفطز ّبی ییتفکط ٍ ػالئق، اهکبًبت ٍ تَاًب ی،ًَع ظًسگ یهیعاى ٍ ًَع ؾَاز،  ثط ضٍ

آهَظـ ٍ ٍ  یذسهبت ضؾبً یفٍِضـ پطزاذتِ، آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍظاظ آهَظـ ٍ پط یسیاًتظبضات جس یفثِ تؼط یٌسُثِ آ یًگبّ

ػلَم ظهیي زض آهَظـ  یاّساف ٍ ضٍـ ّب یفػْسُ زاقتِ، ثبظتؼط ِضا ثهٌطجق ثط ًیبظّب ٍهؼیبضّبی ّعاضُ پطٍضـ قْطًٍساى جبهؼِ 

ضٍـ ػلوی حل هؿبلِ ٍ  ٍ کتت ظهیي قٌبؾی زض زٍضُ هتَؾطِ ثب ضٍیکطز یآهَظـ ػوَه یزض زٍضُ  یػُثِ ٍ یػلَم تجطثکتت 

اًؿبى ططاظ ّعاضُ کِ  یتتطث یثطا یاثعاض هتطق ،اکتكبف زاًف ٍهْبضت ّب ٍ ًگطـ ّبی ػلوی اظ ططیق فؼبلیت ّبی ػولی ػلَم ظهیي

 .ثبقس یه قَز، یه یفزض ػصط تَؾؼِ ضٍظ افعٍى اضتجبطبت ٍ اطالػبت تؼط یػلو یثب صفبت ثبضظ ػلن ٍ تکٌَلَغ

 

 .یيػلَم  ظه ،آهَظـ احطثرف ی آهَظقی،ضٍـ ّب آهَظقی، اّساف ،یفثبظتؼط :كليد واژه ها
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Abstract: 
The amount and type of literacy affects, on the type of life, Thinking and interests, Features and capabilities of 

the individual and citizen. They look to the future to define new expectations of their education. Education, job 

and education services to citizens Millennium is responsible for standards in accordance with needs. Redefining 

the goals and methods of teaching Geoscience in the science books Especially in terms of public education And 

geology books at secondary school With the approach of the scientific method of problem solving and scientific 

exploration of knowledge, skills and attitudes through practical activities of Earth Sciences, Is a progressive tool 

for raising millennium-class man with remarkable characteristics of science and technology in the era of 

increasing development of information and communication is defined.  
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 مقذمه :

زض زًیبی اهطٍظ، آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍظیفِ ی تطثیت ًیطٍی اًؿبًی هابّط جْات ثابظاض پاط ضقبثات جْابًی قاطى ثیؿات ٍ یکان زض اثؼابز           

ٍ تاساٍم   ]1[هرتلف آى، ثب ٍیػگی ثبضظ فٌاوٍضی اطالػابت ٍ اضتجبطابت، تَلیاس زائان، ضٍظافاعٍى ٍ قاتبثبى ػلان ٍتکٌَلاَغی ػلوای           

قاْطًٍساى جبهؼاِ ی    ّوطاُ ؾبیط ًْبزّبی هسًی زؾت اًسض کبض تطثیت ٍ ؾَازآهَظی قْطًٍساى ثاِ ػْاسُ زاقاتِ،     آهَظـ آًْب ضا ثِ

جْبًی، ثطای آى کِ ثب ؾؼبزتوٌسی ّوطاُ ثب ضفبُ ٍ تَؾؼِ ی فطزی ٍاجتوبػی ظًسگی کٌٌاس ٍ ثاطای آى کاِ زض هؿایط تَؾاؼِ ٍ تؼابلی       

هؼِ ای ؾطثلٌس، هَحط ػول ًوبیٌس ثبیس زض ّوِ حبل، زض ّوِ جب ٍ ثاطای ّواِ زیاع، ثاب     ذَز هَفق ثبقٌس ٍ زض تَلیس جبفطزی ٍ اجتوبػی

اتکبی ثِ اضظـ ّبی هتؼبلی، فکط کٌٌس. اًتربة کٌٌس. ػول کٌٌس، ًتیجِ ثگیطًس ٍ ثبظ ّن فکط کٌٌس! ٍ ایي آهَظـ ٍ تطثیت ایاي گًَاِ   

یکای اظ هْان تاطیي هٌابثغ اؾاترطاد       اظ ایي ضٍ  .]2[هی ثبقس قْطًٍساًی ، زض زضجِ ًرؿت، ثِ ػْسُ زؾتگبُ آهَظـ ٍ پطٍـ جبهؼِ

صاَضت اٍ  قاْطًٍساى ّاط جبهؼاِ     .  زض ایاي ]3[اّساف آهَظقی، ًیبظّب ٍ ذَاؾتِ ّب، اهکبًبت ٍ زاقاتِ ّابی زاًاف آهاَظاى اؾات     

ی ظًسگی گطٍّای  ٍزُّبی ًیبظّبی قرصی زض ظًسگی فطزی، ًیبظّبی اجتوبػی زض هحسًیبظّبی هرتلف، هتٌَع ٍ هتؼسزی زض حیطِ

اجتوابػی   کكاَضّب ٍ ًیبظّابی   اّاساف  یاجتوبػی زض هحسٍزُکٌین، ًیبظّبیهیزض قْطّب ٍ ضٍؾتبّب ٍ حتی جْبًی کِ زض آى ظًسگی

ِ  قْطًٍساى ٍ ًیبظّابی  کٌٌس، زاضًس. حبًیب ًیبظّبیهیکَزک ٍ ثعضگی کِ زض آًْب ظًسگیجَاهغ یزض هحسٍزُ قاْطًٍسی ثاب    یجبهؼا

یبثس ٍ هتحَل ٍ هی کٌس، تَؾؼِهی ّبی آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍ ..... تغییطی تَاًوٌسیّبی قْطًٍسی ٍ حتی تَؾؼَِؾؼِ ٍ تطقی تَاًبییت

  .]3[اًسیكٌسپطٍضـ هی ٍ جسیسی اظ آهَظـ،  قْطًٍساى ثبًگبّی ثِ آیٌسُ ثِ اًتظبضات]4[هتٌَع گطزیسُ
◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیقبحث و 

ُ   ی فطزی ٍ جوؼی ّنِتحقق اّساف تَؾؼ ی هابزام الؼواط ٍ تَاًوٌاس زض    زَى پطٍضـ اًؿبى هتؼبلی، ػجسصابل،، قاْطًٍساى یبزگیطًاس

ّابی ػلوای تَلیاس قاسُ، تَاًوٌاس زض      زٌیي تَاًوٌس زض تَلیس تکٌَلَغی ػلوی ٍ تَاًابیی ّبی ػلوی ٍ ّنتَلیس اضظـ، زاًبیی ٍ هْبضت

اضظقای ٍ ضفتبضّابی   ّبیتط، پطٍضـ قْطًٍساًی زاضای اًسیكِّبی تَلیسقسُ ٍ اظ ّوِ هْنّب ٍ تکٌَلَغیهٌسی اظ ػلَم ٍ هْبضتثْطُ

ٍپطٍضـ هتحاَل ٍ کبضآهاس اؾات، لاصا  ظم اؾات زض تجیایي ّاسف ّابی آهَظقای،          اجتوبػی ٍ فطزی زض گطٍ تحقق آهَظـ هتؼبلی

تجطثی کِ اثعاض تَاًوٌس، تَؾاؼِ یبفتاِ ٍ هاَحط زض     هحتَای آهَظـ ٍ ضٍـ ّبی آهَظـ ٍ قیَُ ّبی اضائِ ی ؾَاز ثِ ٍیػُ ؾَاز ػلَم

کطزّابیی  ثبقس، ثبظهٌْسؾی ًواَزُ  زض ایاي ضُ گاصض هتٌاَع ٍ هتغییاط، تاسٍیي ضٍی      تکٌَلَغیک ثِ هربطجیي هی –اضائِ ی ؾَازػلوی 

ی اظ ططیاق فاطاّن   ّبی ٌّجبضی ٍ ططاحی ٍ اجطای ثطًبهاِ ّابی آهَظقا   ّب ٍ هْبضتزیگطگًَِ زض آهَظـ ثب تبکیس ثط آهَظـ اضظـ

ّب ٍ ظهیٌِ ّبی هتؼسز، هتٌبؾت ٍ هتٌَع ثطای کبضکطزى، اًسیكیسى ٍ یبزگطفتي قْطًٍساى زض قاطای  طجیؼای   ّب، هَقؼیتًوَزى فطصت

تطیي هجبحج آهَظقای  ی ٍاقؼی ٍ ػولی ػلوی اظ هْنّبی اًتربثی ٍ آظازاًِّبی زضؼ ثب اًجبم فؼبلیتزضٍى کالؼ ٍ ذبضد اظ کالؼ

ـ    ،]5[قسُی زض ًظبم تؼلین ٍ تطثیت قْطًٍساى ّعاضُ اؾت کِ هططح ٍ پطٍضق ٍ کؿات اضظـ ّاب، آهَظقاگبُ ٍ     ثاطای اضائاِ، آهاَظ

ّابی  صاَضت فؼبلیات  زض ایاي .]2[ثبقاس ضؼ جبهؼاِ های  تطیي هحل ٍ هَحطتطیي اثاعاض زض اذتیابض ٍ زؾات   ّبی آهَظقگبّی هْنفؼبلیت

-ٍضظیٍزؾتٍٍاقؼی ثطای کبضکطزىّبی هتؼسز، هتٌَع، هتٌبؾتّبٍهَقؼیتطصتاهکبًبت، فًوَزىٍپطٍضـ زض جْت فطاّنآهَظـ
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ّبی هتؼابلی ٍ ثبلٌاسُ   اضظـیاٍل زض حیطِزؾتتجطثیبتهَجَز زض هحی  ثطای کؿتٍاقؼی ٍ طجیؼیّبیآهَظاى ثب اقیب ٍ پسیسُزاًف

آزهای ثاطای   ی، کسام اؾت؟ آیب ػلن، زاًف اؾت یب تالـفؼبلیت ػلو زیؿت؟ ٍایي اؾت: ػلنهْن زض ایي هؿیط، ؾَال  .]5[ثبیس ثبقس

-هابى های  اططاف ظهیيظیؿتی ٍ ّبیاًؿبًی اؾت کِ اظ ططیق آى ثِ زضکی اظ جٌجِّب؟ ػلن، فؼبلیتیضؾیسى ثِ زاًبیی ٍ کكف ًبزاًؿتٌی

ِ  زازّابی ب ضخّاب، اقایبی یا   زٌّس هَقؼیات هیّب یب هفبّیوی اؾت کِ اهکبىایسُضؾین. ایي زضک هكتول ثط تکَیي ّان، زٌابى   هطثاَ  ثا

یبفتي پبؾد ػلوای ثاطای ؾاَا ت ٍ ًبزاًؿاتٌی ّاب زض      ضٍـ .]6[ًَ ضا ثفْوینّبیتجطثِّبی پیكیي، هؼٌبیکوک تجطثِپیًَسیبثٌس کِ ثِ

، هَاجاِ  زاضز. زض ایي ضٍـ هحقق ثب ؾَال  یؼٌی آى زِ کاِ پبؾارف ضا ًوای زاًاس    تجطثی، ضٍـ ػلوی حل هؿبلِ ًبمی ػلَمهحسٍزُ

-ًوبیاس. ثاِ ایاي کبضّابی    اؾت. کبضّبیی اًجبم هی زّس تب ثطای آى ؾَال، پبؾد هٌبؾت پیساکٌس ٍ ًبزاًؿتٌی ذَز ضا ثِ زاًؿتٌی تجاسیل 

ی پسیسُ ٍ هَضَػبت هرتلف ٍ هتٌَع هَجَز زض ثب هكبّسُ ظهیي مَگَیین. هحققیي ٍ زاًكوٌساى ػلهی هؿبلِػلوی حلػلوی،  ضٍـ

پطؾٌس ٍ یب ثطای یبفتي پبؾد پطؾف ّبیی کِ هططح قسُ اؾت ثِ جوغ آٍضی اطالػبت هی پطزاظًاس ٍ ًظطیاِ   طؾف هیهحی  اططاف پ

اضائِ هی ًوبیٌس ٍ آظهبیف ٍ تحقیق هی کٌٌس تب اظ یک ططف ثطای ایي پطؾف ّبی ػلوی کِ پبؾد آًْاب ضا ًوای زاًٌاس ، پبؾاد تَلیاس      

طف زیگط ثط هیعاى هْبضت ّبی قْطًٍسی ذَز ٍ ّوکبضاى ذَز زض طی ایي فؼبلیات ّابی   کٌٌس ٍ ثط قؼبع ؾَاز آزهی ثیبفعایٌس ٍ اظ ط

هتٌَع ػلوی هی افعایٌس. زض ططاحی ٍ اجطای ّط فؼبلیت آهَظقای زاِ زض ثطًبهاِ ی ضؾاوی ٍ زاذال آهَظقاگبّی ٍ زاِ ثاِ صاَضت          

ایي فؼبلیت آهَظقی ایي اؾات کاِ زاًاف     فؼبلیت ّبی هکول ٍ ػولی ذبضد اظ کالؼ ؾَال ثؿیبض هْن ٍ اؾبؾی زض ططاحی ٍ اجطای

ػلَم تجطثای زض   یآهَظقی ظیط ُ ثطای آهَظـ هجبحج ؾبزُؾٌبضیَی ؟]7[گیطزآهَظ ثب اًجبم زازى ایي فؼبلیت زِ زیعّبیی ضا یبزهی

 :]8[اؾت ّبی ضٍـ ػلوی حل هؿبلِ، ططاحی قسُثب ضٍیکطز آهَظـ هْبضت ظهیيقبذِ ی ػلَم 

 ػت ثب اؾتفبزُ اظ ؾبیِتؼییي ؾب :عملی فعاليت

 زّس. قکل ظیط یک ؾبػت آفتبثی ضا ًكبى هی

گیطی ظهبى زض طَل ضٍظ اظ ؾبػت آفتبثی اؾاتفبزُ کٌٌاس. ؾابػت    تَاًٌس ثطای اًساظُهی هطزم

آیس، اًساظُ ٍجَز هیثِ ای کِ اظ تبثف ذَضقیس ثط یک هیلِآفتبثی ظهبى ضا ثب اؾتفبزُ اظ ؾبیِ

کٌس. الف: قکل ظیاط زْبضؾابیِ ضا   ٍ هحل آى زض طَل ضٍظ تغییط هیگیطًس. زضاظی ؾبیِ هی

 زّس. هیضٍظ ًكبىیکّبی هرتلفآفتبثی زض ظهبىثط ضٍی یک ؾبػت

صج،  6اؾت. ضٍی قکل ًَقتِ قس 4 قوبضُیٍ ؾبیِ 1 قوبضُّبیهطثَ  ثِ ؾبیِّبیؾبػت

 2ی ی قوبضُثٌَیؿیس. )ؾبیِی زیگط ضا ضٍی قکل ّبی هطثَ  ثِ زٍ ؾبیِظْط. ؾبػت 12ٍ 

 (.3ی ی قوبضٍُ ؾبیِ

-کٌس؟ یک ضاُ زیگط ثطای اًساظُّبی هرتلف ضٍظ تغییط هیة: زطا قکل ؾبیِ زض ؾبػت
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 گیطی ظهبى، اؾتفبزُ اظ آًٍگ اؾت. 

زّس. ایي آًٍگ ثب ثؿتي یک ٍظًِ ثِ اًتْبی یک تکِ قکل هقبثل یک اًٍگ ضا ًكبى هی

ظًِ ضا ثِ ططف ثب  ثکكین ٍ ضّب کٌین، حطکت آًٍگ آغبظ ًد ؾبذتِ قسُ اؾت. اگط ٍ

قَز کٌس. زِ زیعی ؾجت هیقَز. زض ایي ٌّگبم ٍظًِ ثِ ططف ػقت ٍ جلَ حطکت هیهی

-ّبی آّيکِ ٍظًِ ثؼس اظ ضّب قسى ثِ ططف جلَ ٍ ػقت حطکت کٌس؟ الف: کكف قطت

   زؾت ضثبیی ظهیي    ة: کكف ظهیي     د: فكبض ثبز          ز: فكبض

 

ُ     ػلوی اظ ضٍـّبیزض اًجبم  ایي فؼبلیت ِ    قابهل  ػلوای حال هؿابلِ اؾاتفبزُ قاس ثاطای جواغ آٍضی   هكابّسُ   ،هكار  کاطزى هؿابل

ِ ٍ زؾاتِ ثٌاسی آًْاب، ف   اطالػبت  یاٍلیِ آٍضیجوغ ،پطؾف اظ ذَزاطالػبت، ِ فطضایِ ٍ تاسٍیي  ؾابظی، تكاکیل  طضای ثطاؾابؼ   فطضای

قاسُ ٍ اًجابم آى،   ططاحای کاِ آظهابیف  پطزاظز. زض صَضتیهیثِ اًجبم آظهبیفزؾت آهسُ، ططاحی تحقیق ٍ  هكبّسات ٍاطالػبت ثِ

فاَ  ضا ثبزقات ثیكاتط ٍ هحاسٍزتطکطزى     ّبیصَضت  ظم اؾت هحقق توبهی فؼبلیتضا ثِ پبؾد هٌبؾت ٍ صحی، ًطؾبًس زض ایي هحقق

 اؾتفبزُ هی قَز. آغبظیي ضا ثبزقت ثیكتط ططح کٌس ٍ ...پطؾفزّس. ػول هجسزا ٍ هجسزا اًجبمیزایطُ

آهاَظاى هاب زض   پطٍضقی ثب ضٍی کطز حل هؿابلِ زض ثطًبهاِ ّابی آهَظقای، زاًاف      -ثب ططاحی ٍ اجطای فؼبلیت ّبی هتٌَع آهَظقی    

ای ططاحی ٍ ؾبهبى زّی گًَِ یبز ًوی گیطز!  ثلکِ آهَظـ ضا ثِ…ٍ یب   ؾٌگ، آة، ذبک، فؿیل، آتكفكبى، ظلعلِزضؼ ػلَم فق  

یابزگیطی فؼابل هْابضت ّابیی ػلوای       -آهَظقی ٍ زض طی فطآیٌس یابززّی ّبیآهَظاى ثب قطکت زض فؼبلیتًوبیین کِ زاًفٍ اجطا هی

ّابی  یکؿت کٌٌس تب ثتَاًٌس ثِ کوک آى، هْبضت ّب، ًِ تٌْب ثِ تَلیس ػلَم  ٍ تکٌَلَغی ػلوی ثپطزاظًس ثلکِ ثتَاًٌس ػلاَم ٍ تکٌَلاَغ  

.  ثطذای اظ  ]11[ی ضٍظ ، اطالػابت کؿات ًواَزُ ٍ ثْاطُ ثاطزاضی ًوبیٌاس      جسیس ضا ًیع قٌبذتِ ٍ اظ ػلَم ٍ تکٌَلَغی ّبی تَلیس قاسُ 

ُ   هْبضت گیاطی کاطزى، جواغ    ّبی ػلوی هَضز ًظط اظ آهَظـ ػلَم تجطثی ػجبضتٌساظ : هكبّسُ، ثطقطاضی اضتجب ، کابضثطز اثاعاض، اًاساظ

آهاَظ زض  . زاًاف ]9[تفؿیط یبفتِ ّب، پیف ثیٌی کطزى، اجطای زؾتَض الؼول، اًجبم آظهبیف، ططاحای تحقیاق ٍ...   ثٌسی ٍ ًتیجِ گیطی، 

ـ کٌٌاس، ثیاٌف  های ّبیی ػلوی ٍ ػولی کاِ کؿات  ّب ٍ تَاًبییگیطًس ٍ هْبضتکٌبض هطبلت زاًكی کِ هربطجیي هب فطاهی ّاب ٍ  ّاب، اضظ

آٍضًاس. هاب   زؾتػلوی ثِّبی زضًٍی ٍ اذال قًَس. تَاًبییصَضت هخجت تقَیتقبى ثِّبیکٌٌس تب ًگطـػلوی ضا ًیع کؿتثبٍضّبیی

-گطاى ، یبثٌسگبى ٍ زاًكوٌساى هبّط ٍ کبضآهس ثب اػتقبزات ٍ تؼْاسات ٍ ًگطقای  ذَاّین فطظًساى هبى کٌجکبٍ، جؿتجَگط، کبٍـهی

کطز حل هؿبلِ زض ػلَم تجطثی ثِ ٍیػُ ثرف جصاة، هتٌاَع،  ػلوی ثبقٌس. پؽ ثب ططاحی ٍ اجطای ثطًبهِ ّبی هتٌَع آهَظقی ثب ضٍی 

، ثب آهَظـ هفبّین الکتطیؿیتِ، آّي ضثب، ًَض، صَت، جبشثِ، هبقیي، ًیاطٍ ٍ... ًگاطـ ّابی ػلوای     ظهیيلصت ثرف ٍ ذَاؾتٌی ػلَم 

جکابٍی ، ػالقوٌاسی   ّب ٍ ػظوت ذلقت ٍ قٌبذت حکوت ٍ زاًبیی ذبلق زض ذلق ّؿتی قگفت اًگیع، کٌّن زَى تَجِ ثِ ٍ یػگی

ظیؿت، ضػبیت ًظن فاطزی ٍ ػواَهی، گاَـ کاطزى، ًظطیاِ زازى، قجاَل کاطزى، ضز کاطزى، احؿابؼ          ثِ ػلن ٍ هؼلن، تَجِ ثِ هحی 

تطثیتای، ایاي ًگاطـ ّاب ٍ      -ی ّوکبضی ٍ...  ًیع ثِ زاًف آهَظاى اضائِ هی قَز تب آًْب ثب توطیي ایي ضفتبضّبی ػلوی هؿئَلیت، ضٍحیِ

اًؿبًی ثِ ػٌَاى ثرف هْوی اظ اضظـ ّبی قْطًٍسی زض ّعاضُ ی ؾَم هیالزی ضا فطاگطفتِ ٍ زض ضفتبضّابی   -ی ػلویاضظـ ّبی ٍا 

ّبی ضطٍضی ًٍگطـ ّابی   ّبی ضطٍضی، هْبضتثب تسٍیي اّساف آهَظقی زض ؾِ ثرف زاًؿتٌی فطزی ٍ اجتوبػی آًْب ًْبزیٌِ قَز.
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  َ  -ذَاّاس ایاي زاًابیی ّاب ٍ هْابضت ّابی ػلوای        ظـ ٍ پاطٍضـ زگًَاِ های   ضطٍضی، ایٌک  ؾَال اؾبؾی ٍ هْن ایي اؾت کاِ آها

-های گطاى هتطتتی آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍ آهَظـجسیسی ثطػْسُیصَضت ٍظیفِزض ایي زّس ؟ اجتوبػی ضا ثِ زاًف آهَظاى آهَظـ

ظقی ثطای آهَظـ پطٍضـ قْطًٍساى ّبی هتٌَع آهٍَ اجطای ثطًبهِگطزز ٍ آى اٍ  قٌبذت ٍ تجییي صحی، آیٌسُ ثَزُ ٍ حبًیب ططاحی

 .]8[اؾتاحطثرف ططاحی قسُ آهَظـکطزثب ضٍی ظهیيػلَم  ػولی اظ فؼبلیت ّبیایآهَظقی ظیط ًوًَِفؼبلیت  آیٌسُ اؾت.

 ها نفوذ پریسی خاک نام فعاليت:

 وسایل موزد نياش:  

 

 هقساضی ذبک کٌبض زیَاض ............. -

 هقساضی ..................ا ذبک ثبؽ زِ.........

 هقساضی ا ذبک جبضٍ...............................

 هقساضی ا ذبک زاًِ زضقت...................

 هقساضی ا ذبک زاًِ ضیع.........................

 هقساضی ّبی ّن اًساظُ... ا ذبک ثب زاًِ

 ا لیَاى قفبف پالؾتیکی........

 ی...................ا قبقق پالؾتیک

 ا آة.........................................

 ا هید .....................................

 ػسز1

 ػسز1

 هقساضی

 ػسز1

 دستوز كاز: 

 ا زٌس ػسز لیَاى یک ثبض هصطف تْیِ کٌیس.

 ّب ضا ؾَضاخ کٌیس. ّط لیَاى یک ؾَضاخ.  ا ثب هید تِ لیَاى

 ى ثِ هقساض هؿبٍی ذبک ثطیعیس. ا زض ّط لیَا

 ا اؾن ًَع ذبک ضا ضٍی لیَاى ثٌَیؿیس. 

 ا زض ّط لیَاى یک قبقق آة ثطیعیس.

 ضیعز.  ا آة زض کسام ًَع ذبک ظٍزتط ثِ تِ لیَاى ضؾیسُ ٍ اظ ؾَضاخ ثیطٍى هی

 ایس، ثطای ًفَش پصیطی یک تؼطیف ثٌَیؿیس. ا ثب تَجِ ثِ فؼبلیتی کِ اًجبم زازُ

      

آهاَظاى،  ثاب اًجابم ایاي     آهَظقی زاًفیهٌس زض ثطًبهِآهَظقی هتٌَع ٍ ّسف -ػلویّبیفؼبلیتیٍپطٍضـ ثب ططاحی ٍ اضائِـآهَظ

ًِ تٌْب زاًف آهاَظاى تجطثیابت زؾات اٍل ٍ     ظهیيگؿتطزُ، قگفت اًگیع، جصاة ٍ ذَاؾتٌی ػلَم یػلوی زض حیطِّبیگًَِ فؼبلیت

جیؼی ٍ ٍاقؼی کؿت هی ًوبیٌس ٍ ًِ تٌْب العاهبت قْطًٍس یبزگیطًسُ ی هبزام الؼوط ضا ثِ زؾات های   قرصی اظ ٍقَع حَازث ٍ ٍقبیغ ط
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تکٌَلَغیک ضا فطا هی گیطًس،  ثلکِ ثؿیبضی اظ اضظـ ّاب ٍ هْابضت ّابی ػلوای ثاطای ظًاسگی ؾابلن         -آٍضًس ٍ هقسهبت  ؾَاز ػلوی

، گفتگَی ػلوی ٍ اظْابضًظطػلوی، تصاوین   ثطقطاضی اضتجب ی، حل هؿئلِ ، تصوین گیطی ، کبضگطٍّی ٍ هكبضکتقْطًٍسی ّن زَى 

ظیؿت، ایجبز اضتجب  ثب زیگطاى ٍ تساٍم ، تفکط ذال ، اػتوبز ثِ ًفؽ، ذَزآگبّی، تَجِ ٍ حوبیت اظ هحی پصیطیگیطی ٍ هؿئَلیت 

زض هجواَع   .]11[گیطًاس آى، قٌبذت ذَز ٍ آگبّی اظ احؿبؾبت ٍ ذَاؾتِ ّبی ذاَز ٍ زیگاطاى، قکؿات ػلوای ٍ ...  ضا فاطا های       

ـ ّبی هتؼبلی قصسقسُ زض ًظبم تؼلینثْتطیي ضاُ ثطای آهَذتي اضظـ . کؿات  ]12[تؼابهلی یبزگیطًاسُ هحاَض اؾات    ّابی ٍتطثیات، ضٍ

ّبی ػولی ٍ کبض گطٍّای یاب   فؼبلیت زضکبضگیطی اجتوبػی قبهل هكبّسُ، توطیي ٍ ثِّبی هتؼبلی ثط اؾبؼ فطآیٌسّبی یبزگیطیاضظـ

ّابی  ػولی، اجطای ًوبیف ٍ تئبتط کالؾی، ثحج ٍ گفتگَی تحقیقای ٍ هؿاتٌس، فؼبلیات    -آهَظقی -ػلویًفطُ، ثبظزیسّبی زٍ یب زٌس

 اؾت.   …ػلَم ٍ ًظطیبت هرتلف ٍیّبی ػلوی ٍ تحلیل ًقبزاًِتفطیحی ٍ ٍضظقی ٍ ثبظی
◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :

ّبی اًؿبًی یب زاضایی ّبی فکطی ٍ هؼٌَی ذَز ضا ثِ طَض هطلَة ِجَاهؼی هی تَاًٌس اظ حطٍت کبفی ثطذَضزاض ثبقٌس کِ ؾطهبی

ذسهبت هتٌَع آهَظقی ٍ پطٍضقی، ثِ تطثیت ٍ تَلیس قْطًٍس یآهَظـ ٍ پطٍضـ ثب اضائِ پطٍضـ زازُ ٍ قکَفب ًوَزُ ٍ ًقس ًوبیٌس.

ؾت، هی پطزاظز. تحقق ایي هْن اظ ططیق ثبظتؼطف الؼوط کِ زاضای ؾَاز ػلوی تکٌَلَغیک اهبزامیّبیی یب ػٌَاى یبزگیطًسُثب تَاًبیی

اّساف آهَظقی، ثبظؾبظی ضٍـ ّبی تسضیؽ ٍ تسٍیي ضٍی کطزّبی جسیس آهَظقی زض تؼلین ٍ تطثیت قْطًٍساى هربطت ًظبم 

اظ ططیق تجطثی، کطزًی ایي قبذِ اظ ػلَمتؼلین ٍتطثیت ثَزُ، آهَظـ ػلَم فیعیکی، ثِ زلیل هبّیت ػلوی جصاة، هتٌَع ٍ آظهبیف

آهَظـ ضٍـ کبض زض ػلَم فیعیکی، یؼٌی ضٍـ ػلوی حل هؿبلِ، تَاًبیی ّبی هٌحصط ثِ فطز ٍ یػُ ای ضا زض اذتیبض ًْبز آهَظـ ٍ 

-پطٍضـ، آهَظقگبُ ٍ زض ًْبیت هؼلن، ثِ ػٌَاى اضائِ کٌٌسُ ی ًْبیی ذسهبت قصسقسُ زض زؾتگبُ آهَظـ ٍ پطٍضـ ثِ زاًف

هَظـ فؼبل ٍ هَحط ػلَم فیعیکی، فطصت ّب ٍ هَقیؼت ّبی هتؼسز، هتٌبؾت ٍ هتٌَع آهَظقی ضا ثطای زّس تب ثب  آآهَظاى، قطاضهی

گطی ّبی ػلوی، ٍضظی، کؿت تجطثیبت قرصی، کٌجکبٍی ّبی لصت ثرف، کبٍـیبزگیطی هَحط اظ ططیق کبضکطزى، زؾت

ٍُ ثط آى کِ زاًف آهَظاى ػلن تَلیس هی کٌٌس یبفتي ػلن ٍ تَلیس زاًف، کؿت ٍتقَیت هْبضت ّبی ػلوی ٍ ًگطـ ّبی ػلوی،  ػال

تکٌَلَغیک اؾت، تجسیل قسُ،  -الؼوط کِ زاضای ؾَازػلویٍػلن هی آهَظًس، ضٍـ ػلوی ضا فطاگطفتِ، ثِ اًؿبى یبزگیطًسُ ی هبزام

 .گطززاظ ایي ططیق، ضؾبلت ًْبیی آهَظـ ٍ پطٍضـ، یؼٌی تَؾؼِ ٍ تؼبلی اًؿبى ٍ زض ًتیجِ جبهؼِ ی اًؿبًی فطاّن 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 منابع فارسي :
 .1381ضجبئی، فطٌّگ. پسیسُ ی جْبًی قسى،ٍضؼیت ثكطی ٍ توسى اطالػبتی، اًتكبضات آگبُ.   ]1[

 . ) ؾبزُ حوعُ(.1381گالؾط ، ٍیلیبم. هساضؼ ثسٍى قکؿت، اًتكبضات ضقس.   ]2[

 .13488ٍاحس ظاّساى .  -بضات زاًكگبُ آظاز اؾالهیصبحت ظازُ ، ثْطٍظ . زاًف ّب ٍ هْبضت ّب زض آهَظـ ػلَم تجطثی،. اًتك  ]3[

 .1381کطهی پَض ، هحوس ضضب . آهَظـ هتٌبؾت ثب ػصط اطالػبت، اًتكبضات ضقس.   ]4[
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ضت .  اًتكبضات زفتط تکٌَلاَغی آهَظقای ٍظا   31هجلِ ضقس آهَظـ اثتسایی، قوبضُ ػلَم تجطثی ضا ثب زِ ضٍیکطزی آهَظـ هی زّیس،لیي فلیط، هبضی .   ]5[

 طْطاًی(.)هحوَزاهبًی1379آهَظـ ٍ پطٍضـ . 

 . ) قبّسُ ؾؼیسُ(. 1375ّبضلي ، ٍیي . ًگطقی ًَ زض آهَظـ ػلَم تجطثی ، تْطاى . اًتكبضات هسضؾِ. ]6[

 . ) هحوس زیصضی.(. 1376ًٍتلیٌگ، ثطًبهِ ضیعی ثطای آهَظـ احطثرف، زاًكگبُ تطثیت هسضؼ.  ]7[

 .1391ٍاحس ظاّساى .  -ًی آهَظـ ػلَم تجطثی، اًتكبضات زاًكگبُ آظاز اؾالهیصبحت ظازُ ، ثْطٍظ . هجب  ]8[ [

، هحوَػِ هقب ت: هجلِ ی ضقس آهَظـ اثتسایی ٍیػُ ًبهِ ی آهَظـ ػلَم تجطثی. اًتكبضات ػلَم تجطثیآهَظـطْطاًی، هحوَز   ٍ ّوکبضاى. اهبًی  ]9

 .  1379کوک آهَظقی ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ. 

. اًتكبضات زفتاط تکٌَلاَغی آهَظقای ٍظاضت آهاَظـ ٍ     162هجلِ ضقس تکٌَلَغی آهَظقی . قوبضُ ی  کسام ضٍی کطز آهَظقی ٍ زطا،، ػبزل. یغوب   ]11[

 .1382پطٍضـ . 

اضت آهاَظـ  اًتكبضات زفتط تکٌَلَغی آهَظقی ٍظ  .5هجلِ ضقس آهَظـ اثتسایی، ؾبل آهَظـ جْبًی هْبضت ّبی ظًسگی، هقبلِ: ًیک ًػاز، ؾْیل .   ]11[

 . 1381ٍ پطٍضـ . 

 (.ًبزضُ قعٍیٌی ٍ ّوکبضاى . )1361هسضؾِ.اًتكبضات ػلَم،آهَظـیًَؿکَ،   ]12[
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