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ّبی زضؾی ػلَم اثتسایی زض زّی هحتَای وتبة اضظقیبثی ؾبظهبى

 ـ هفَْم اًطغیآهَظ

 5ق٣اـ ٨٣یـ٤غ

 ٠1یحؼا ٗحضی

 

 چىیسُ

٦ػام درؿػی ّٞػ٨ـ اةحػغایی در د٦ی ٠ضحػ٨ام کحػا  ارزقیاةی ؿاز٠اف پژك٦ف صاوؼ، ٦غؼ

قػغق  ٦ػام ا٣ساـریػؽم درؿػی ك پػژك٦ف٠تضخ ا٣ؼژم ة٨د( ةا٠ٌا٥ْٝ ٤٠اةِ جعننی ةؼ٣ا٠ػ٥

ة٤ػغم  ٚاٝب زغكؿ ٨ٛ٠ٝػ٥ ، در٦ا آفقغق در  ٦ام ةیاف ٦ا، ٠ؤ٥٘ٝجضٞیٜ ٠ضح٨ام کحا  ز٠ی٥٤در

٦ا از اؿحعؼاج ك ٠ْیار ارزقیاةی ٚؼار گؼٗث( ركش پژك٦ف از ٨٣ع ارزقیاةی ك ز٧ث ةیاف یاٗح٥

ة٨د٣ػغ(  آز٠ػ٨فة٤غم ك ٠نػاصت٥ ك  قغق اؿث( اةؽار پژك٦ف، زغكؿ ٥ٝ٨ٛ٠ ركش کی٘ی اؿح٘ادق

یؼم ا٣سػاـ گ٦ا ٨٠ردةؼرؿی ٚؼار گؼٗث، ٥٣٨١٣چ٨ف کٜ ٠تاصخ ٠ؼة٨ط ة٥ ٨٧٘٠ـ ا٣ؼژم کحا 

ة٤غم ةا ارؿاؿ آف ةؼام ٠حعنناف ص٨زق ةؼ٣ا٥٠ درؿی ك پایػایی آف  ٣كغ( ركایی زغكؿ ٥ٝ٨ٛ٠

 ٦ػا آف ا١ّػاؿ ٣ُػؼات٦ام آ٨٠زقػی ٦ػؼ ٠ٌٛػِ ك  ة٥ ک١ک ٠ناصت٥ ةػا ١ْٞ٠ػی٢ ك ؿػؼگؼكق

٦ام کی٘ی ك ةا ارا ٥ اؿحغرؿ ك اؿػح٤اد ٦ا ةا اؿح٘ادق از ركشكجضٞیٜ دادق جسؽی٥ ؿ٤سیغق قغ(

٦ػام ّٞػ٨ـ ك  د٦ی کحػا  ٦ا م٨رت گؼٗث ك ٣حػایر كزػ٨د ٠كػکالجی در ؿػاز٠افصت٥ة٥ ٠نا

 آ٨٠زاف را ٣كاف داد( ٨٠اردم از ّغـ درؾ ٠٘ا٦یٟ ج٨ؿي دا٣ف

 زّی، هحتَا، وتبة زضؾی ػلَم، اًطغی. ّبی ولیسی: اضظقیبثی، ؾبظهبى ٍاغُ
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 همسهِ

٠ـحٛیٟ آف  جثدیؼک٥  كپؼكرش اؿث ٦ام اؿاؿی آ٨٠زش آ٨٠زش ٨ّٞـ ك ٤ٗاكرم یکی از پای٥

آ٨٠زش ٨ّٞـ  ٦ام  دؿث آكردجؼی٢ اؿث( از ٧٠ٟقغق  ظ٨ةی ٠كعل در ج٨ؿ٥ْ یک زا٥ْ٠ ة٥

٦ام رزـ ٦ـح٤غ جا ةح٨ا٤٣غ  در ٠غارس، جؼةیث اٗؼادم اؿث ک٥ دارام ٠٨ْٞ٠ات ك آگا٦ی

 #(444,،,$٦ار٢ٝ ٤٠ٌٛی ٗکؼ کؼدق ك آگا٦ا٥٣ جن١یٟ ةگیؼ٣غ

 ظ٨ا٦غ کارآ٠غ م٨رجی در جسؼةی ٨ّٞـ آ٨٠زش ٠ْحٛغ٣غ جسؼةی ٨ّٞـ آ٨٠زش کارق٤اؿاف

 ةا قغف درگیؼ ك آز٠ایف دادف ا٣ساـ اكؿ، دؿث ٦امجسؼة٥ ًؼیٙ از آ٨٠زاف دا٣ف ک٥ ة٨د

 #(32.,ةپؼداز٣غ $ةغریاف ك ١٦کاراف، آ٨٠زم ّٟٞ ة٥ ٠ـئ٥ٞ، صٜ ك پژك٦ف

٣غ ک٥ در ادؼ ٦ام اقحتاق زیادم در ٨٠رد ٠٘ا٦یٟ ٨ّٞـ دارآ٨٠زاف ٨١ْ٠رن ایغقدا٣ف

قغق ١ّٞی  ٦ا ک٥ أٞب ةا ّٛایغ پػیؼٗح٥اؿث( ای٢ ایغق ٦ا آف٦ا ك جسؼةیات ٚتٞی ق٤یغق

آ٨٠زاف  ق٣٨غ( ٠٘ا٦یٟ ظاـ در ؿاظحار ق٤اظحی دا٣ف ٣ا٠یغق ٠ی -٠ح٘اكت اؿث( ٠٘ا٦یٟ ظاـ

؛ ک٤١ٞث ,43,،.ک٤٤غ $٠ـحؼ ٦ام ةْغم جغاظٜ ٠ییاة٤غ ك ةا یادگیؼمپی٣٨غ ٠ی

ةا ٠٘ا٦یٟ ١ّٞی  ٦ا آفة٤اةؼای٢ ق٤اظث ٠٘ا٦یٟ ظاـ ك ةازؿازم ك زایگؽی٤ی  ؛#/43,،/كةؼاكف

آ٨٠زاف در ٨٠رد ٨٧٘٠ـ ا٣حؽاّی ا٣ؼژم، دك ٨٧٘٠ـ ظاـ كز٨د  ا٠ؼم ٧٠ٟ اؿث( در ذ٢٦ دا٣ف

٨٤ّاف ٣یؼك اؿث $دیاکیغك، ک٤غ ٨ ك  ٨٤ّاف ٠ادق ك دكـ جن٨ر ا٣ؼژم ة٥ دارد( یکی جٞٛی ا٣ؼژم ة٥

 #(.++-،٣٨ٝ0یغز

، ٣حایر ةـیار .++-ا١ٝٞٞی ریاویات ك ٨ّٞـ $جی١ؽ# در ؿاؿ  ٦ام ؿ٠٨ی٢ ٠ٌا٥ْٝ ةی٢ ٗح٥یا

٦ام اةحغایی ك را١٤٦ایی ٣كاف  ٦ام ٨ّٞـ دكرق آ٨٠زاف ایؼا٣ی را در ج١اـ آز٨٠ف وْیٖ دا٣ف

جؼ از اؿحا٣غارد٦ام  رؿا٣غ5 اٖٝ# کی٘یث آ٨٠زش ٨ّٞـ در کك٨ر ٠ا پایی٢ داد( ای٢ ٠ٌا٥ْٝ ٠ی
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 #(33.,$زْ٘ؼم ٦ؼ٣غم، ز٧ا٣ی اؿث 

آ٨٠زاف ایؼا٣ی، از٣ُؼ ة٥ ظاًؼ ؿپؼدف ك ١٧ٗیغف، در ؿٌش ٣ـتحان ةاریی ٚؼار   # دا٣ف

-٦ا، صٜ ٠ـئ٥ٞ ك ة٥ كجضٞیٜ دادق ٦ا، جسؽی٥ ٦ایی چ٨ف ؿاظح٢ ٣ُؼی٥ دار٣غ، ا٠ا در ٧٠ارت

یار زیـث، در ؿٌش ةـ ٦ام ١ّٞی ك یا جضٛیٙ درةارق ًتیْث ك ٠ضیي کارگیؼم اةؽار ك ركش

 #(30.,٣ٜٛ در ةغریاف ك رؿحگار، ,پایی٤ی ٚؼار دار٣غ $٠ارجی٢

٦ام آ٨٠زقی ٠ح١ؼکؽ ک٥ ٠ض٨ر ٠کح٨  ك ٠غكف كیژق در ٣ُاـ کحا  درؿی یا ٠ضح٨ا ة٥

ق٨د ٣یاز ة٥ جضٞیٜ ك ةؼرؿی ١ّٞی دارد( ای٢ جضٞیٜ ة٥ جْٞیٟ ك جؼةیث ٠ضـ٨  ٠ی

ا در ٤٦گاـ ج٧ی٥ ك جغكی٢، گؽی٤ف ك ک٤غ ج٦ام درؿی ک١ک ٠یریؽاف ك ٠ؤٝ٘اف کحا  ةؼ٣ا٥٠

 گیؼم ١٣ای٤غ(ا٣حعا  کحا  درؿی جن١یٟ

د٦ی ٠ضح٨ام آ٨٠زقی، ّا٠ٜ ةـیار ١٧٠ی در جْیی٢ چگ٣٨گی یادگیؼم اؿث(  ٨٣ع ؿاز٠اف

د٦ی  ک٥ ة٥ ٣ض٨ ٨ٌٞ٠  ؿاز٠اف ٦ا ك اٗکار ك جسار  درم٨رجیجؼی٢ ا٣غیك٥ ة٧حؼی٢ ك كاْٚی

زیؼا پؼاک٤غگی ٠ضح٨ام آ٨٠زقی ؿتب کا٦ف ا٣گیؽق  ؛ح٤غپػیؼ ك کارةؼدم ٣یـ ٣ك٨د، ا٣حٛاؿ

ج٧٤ا  گؼدد ك ٥٣گیؼم كاصغ ٠ی ق٨د، ١٦چ٤ی٢ ٠ا٣ِ ةؼداقث ك ٣حیس٠٥ٌا٥ْٝ ك یادگیؼم ٠ی

٦ام ٚتٞی ظ٨ا٤٣غق اظحالؿ  ؿازد( ةٞک٥ گا٦ی اكٚات در دا٣ف ك یاٗح٥یادگیؼم را دق٨ار ٠ی

 #(30.,ک٤غ $قک٦٨ی ٗؼد ك ١٦کاراف، ایساد ٠ی

م درؿی دكرق  ام جٌتیٛی ٣كاف داد٣غ ک٥ در ةؼ٣ا٥٠# در ٠ٌا30٥ْٝ.,یاف ك رؿحگار $ةغر

اةحغایی ایؼاف در ٠ٛایـ٥ ةا کك٨ر٦ام ژاپ٢، ا٣گٞـحاف، اؿحؼاٝیا ك آ٠ؼیکا ة٥ درؾ ٠٘ا٦یٟ 

 ٦ا ج٨ز٥ ک١حؼم قغق اؿث(کارگیؼم آز٠ایف ١ّٞی ك ًؼاصی ك ة٥

 ٦ام در کحا ا٣غ ک٥ ٌتیٛی ٣كاف دادقام ج#، در ٠ٌا32٥ْٝ.,اؿ٘یسا٣ی ك ١٦کاراف $

ة٤غم ك ٦ام پژك٦كی ٠ذٜ ًت٥ٛ ٨ّٞـ ایؼاف در ٠ٛایـ٥ ةا ا٣گٞـحاف ك آ٠ؼیکا ة٥ ٧٠ارت

آف ك ةضخ ك گؽارش ٣حایر، ج٨ز٥ ک١حؼم  آز٨٠فد٦ی اًالّات، ؿاظث ٗؼوی٥ ك  ؿاز٠اف

 قغق اؿث(
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قی کك٨ر ك زایگاق ك ا١٦یث کحا  درؿی در ؿیـحٟ آ٨٠ز ),در٠س٨١ع ةا ج٨ز٥ ة٥ 

ا١٦یث درس ٨ّٞـ ةؼام ٨٠ٗٛیث در  )-٨ًرکٞی ٤٠اةِ ك ٠ضح٨ام آ٨٠زقی(  وؼكرت ة٥

ا٣حؽاّی ة٨دف ٨٧٘٠ـ ا٣ؼژم ك در٣حیس٥ اصح١اؿ ّغـ درؾ مضیش  ).ز٣غگی ركز٠ؼق( 

در  )٠0ضح٨ا در یادگیؼم دارد(  ,د٦ی ا١٦یحی ک٥ ؿاز٠اف )/آ٨٠زاف از ای٢ ٨٧٘٠ـ(  دا٣ف

آ٨٠زاف ایؼا٣ی در درؾ ٠٘ا٦یٟ درس ٨ّٞـ ی٢، ٠كکالت دا٣فجضٛیٛات م٨رت گؼٗح٥ پیك

٦ام درؿی ٨ّٞـ د٦ی ٠ضح٨ام کحا  جا یغ قغق اؿث( ای٢ پژك٦ف ة٥ ارزقیاةی ؿاز٠اف

 اةحغایی پؼداظح٥ اؿث(

 زّی هحتَا اصَل ؾبظهبى

٦ا، ک٤٤غ5 صٛایٙ، ٠كا٦غات، دادق# ٠ضح٨ا را چ٤ی٢ جْؼیٖ ٠ی/3.,ك ١٦کاراف $ -ؿی٨ٞر

٦ا ٦ام ةؼگؼٗح٥ ازآ٣چ٥ ذ٢٦ ا٣ـافص٦ٜا ك راق٦ا، ًؼح٦ا، صـاؿیث ا، جكعیل٦دریاٗث

٦ا، ٠٘ا٦یٟ، ا٣غ ك آف ة٤ا٦ام ذ٤٦ی ک٥ ای٢ ٠ضن٨رت جسؼة٥ را دركف دا٣ف، ایغقدرؾ کؼدق

 د٦غ(٦ا دكةارق ؿاز٠اف ك ٣ُٟ ٠یص٦ٜا ك راق ٦ا، ام٨ؿ، ًؼحج١ْیٟ

د٤٦غق  قػ٨د کػ٥ در آف ٤ّامػؼ جكػکی٠ٜی ام گ٘ح٥د٦ی ةؼ٣ا٥٠ درؿی ة٥ قی٨ق ؿاز٠اف"

 #(1/-، ص 31.,$٠ٞکی، " یاة٤غ٣ُاـ آ٨٠زقی ارجتاط پیغاکؼدق ك ج٨اٝی ٠ی ةؼ٣ا٥٠ درؿی ة٥

 د٦ی ٠ضح٨ا قا٠ٜ ٨٠اد زیؼ اؿث( #( ام٨ؿ ؿاز٠اف.44,$ .از٣ُؼ ار٣كحای٢ ك ٦ا٣کی٤ؽ

ام 5 كؿْث قا٠ٜ ا٣ػ٨اع جسػار  آ٨٠زقػی کػ٥ ٚػؼار اؿػث از ًؼیػٙ ٠غرؿػ٥ ةػؼ/كؿْث

 آ٨٠زاف ٧٠یا ق٨د، اؿث( دا٣ف

م درؿػی  5 كصغت، پی٣٨غ دادف ج١اـ جسؼةیػاجی اؿػث کػ٥ در یػک ًػؼح ةؼ٣ا٠ػ0٥كصغت

د٦غ کػ٥ ٤ْ٠ػایی ١ّیػٙ از ٨٠وػ٨ع درؿػی ك آ٨٠زاف ازازق ٠یقغق اؿث ك ة٥ دا٣ف گ٤سا٣غق

 دیغگا٦ی یکـاف از ارزش دا٣ف ة٥ دؿث آكر٣غ(
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 ق٨د(م درؿی گ٘ح٥ ٠ی 5 ة٥ راة٥ٌ ٨١ّدم ةی٢ ٤ّامؼ ةؼ٣ا٥٠,ج٨اٝی

٦ػػام  م درؿػػی، ةػػؼام گـػػحؼش ٧٠ارت ٦ػػام ةؼ٣ا٠ػػ٥یػػا جػػغاكـ5 جکػػؼار ٠ؤٝ٘ػػ٥ -اؿػػح١ؼار

 ٨٠رد٣ُؼ اؿث( ز٠ی٥٤آ٨٠زاف در دا٣ف

آ٨٠زاف ٗؼمث دار٣غ ةؼ دا٣ف جـٞي یاة٤ػغ ك آف م درؿی ٠حْادؿ دا٣ف 5 در ةؼ٣ا٥٠.جْادؿ

م ك ازح١ػاّی ك ّٛال٣ػی ٠ح٤اؿػب کارگیؼ٣غ ک٥ ةا ا٦ػغاؼ ٗػؼد را درك٣ی کؼدق ك ة٥ ٣ض٨م ة٥

 ةاقغ(

 اّساف پػٍّف

ارزقػیاةی  )-٦ام درؿی ٨ّٞـ اةحػغایی د٦ی ٠ضح٨ام کحا  ٦ام ارزقیاةی ؿاز٠افجْیی٢ ٠الؾ ),

٦ام درؿی ٨ّٞـ اةحغایی در ٨٠رد ٠تاصخ ٠ؼة٨ط ة٥ ٧٘٠ػ٨ـ ا٣ػؼژم ةػؼ د٦ی ٠ضح٨ام کحا  ؿاز٠اف

 قغق( ٦ام ارزقیاةی جْیی٢اؿاس ٠الؾ

 پػٍّف قٌبؾی ضٍـ

 قغق اؿث( ٦ام زیؼ ةیافم٨رت گاـ ٠ؼاصٜ ركش ازؼام پژك٦ف ة٥

 ٦ام درؿی(د٦ی ٠ضح٨ام کحا  ٦ام ارزقیاةی ؿاز٠افق٤اؿایی ٠الؾ ),

 ٦ام درؿی(د٦ی ٠ضح٨ام کحا  ٦ام امٞی ارزقیاةی ؿاز٠اف# اؿحعؼاج ٠الؾ,),

ةػؼام  ٦ػا آفقػغق در  ٦ػام ةیافریػؽم درؿػی، ٠ػالؾ٦ام ٠ؼزػِ ةؼ٣ا٠ػ٥ةا٠ٌا٥ْٝ کحا 

 د٦ی ٠ضح٨ا اؿحعؼاج قغ( ؿاز٠اف

 ٦ام درؿی(د٦ی ٠ضح٨ام کحا  ٦ام ارزقیاةی ؿاز٠اف# ١ّٞیاجی کؼدف ٠الؾ-),

جضٞیٜ ٠ضح٨ام کحب،  ز٠ی٥٤قغق در ٦ام ا٣ساـ٦ام در دؿحؼس ك پژك٦فةا٠ٌا٥ْٝ کحا 

ـ ٠الؾ اؿحعؼاج قغ( ؿپؾ ةؼ ای٢ اؿاس ک٥ زیؼ٠س٥ّ٨١ کغا ٦ا آفقغق در  ٦ام ةیاف٠ؤ٥٘ٝ

٦ا را ةا گیؼ٣غ ة٥ قکٜ زیؼ ٥ٝ٨ٛ٠ ٚؼار گؼٗح٤غ( ة٥ ای٢ م٨رت ٠كعل قغ ک٥ ٠الؾٚؼار ٠ی
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ة٥ قکٜ زغكؿ  ٦ا آف٦ام  ٦ا ك زیؼ٠س٥ّ٨١ج٨اف ؿ٤سیغ( در٧٣ایث ٠الؾ٦ایی ٠یچ٥ قاظل

 ة٤غم قغق درآ٠غ٣غ(٥ٝ٨ٛ٠

 ٦ام درؿی(د٦ی ٠ضح٨ام کحا  ٦ام ارزقیاةی ؿاز٠اف# اّحتارةعكی ٠الؾ.),

، ةؼام ٦كث ٣٘ؼ از ٠حعننی٢ ٗؼؿػحادق قػغ ك ٣ُػؼات ٦ا آف٦ام  ٦ا ك زیؼ٠س٠٥ّ٨١الؾ

ة٤غم قغق ٧٣ػایی ٦ا اّحتارةعكی قغ٣غ ك زغكؿ ٥ٝ٨ٛ٠ا١ّاؿ گؼدیغ( ة٥ ای٢ قکٜ ٠الؾ ٦ا آف

 ج٤ُیٟ قغ(

٦ام درؿی در ٠تضخ ا٣ؼژم ةػؼ اؿػاس زػغكؿ د٦ی ٠ضح٨ام کحا  ارزقیاةی ؿاز٠اف )-

 ة٤غم قغق(٥ٝ٨ٛ٠

٦ام درؿی در ٠تضخ ا٣ؼژم ةػؼ اؿػاس د٦ی ٠ضح٨ام کحا  # ا٣ساـ ارزقیاةی ؿاز٠اف,)-

 ة٤غم قغق، ج٨ؿي ظ٨د ٠ضٛٙ(زغكؿ ٥ٝ٨ٛ٠

٦ػام ّٞػ٨ـ کػ٥ جضػث ٣ُػؼ ٠حعنػل ٗیؽیػک ٦ام ٠ؼة٨ط ة٥ ٨٧٘٠ـ ا٣ؼژم کحػا ٗنٜ

٦ػام ٨٠زػ٨د قغق ة٨د، ج٨ؿي ٠ضٛٙ ٨٠رد ارزیاةی ٚؼار گؼٗث ك ةؼام ٦ؼ یک از ٠ؤٝ٘ػ٥ ا٣حعا 

 ر زغكؿ ة٥ ج٘کیک ٗن٨ؿ ٠ذاؿ ّی٤ی از ٠ح٢ کحا  اؿحعؼاج قغ(د

٦ام درؿی در ٠تضخ ا٣ؼژم ةؼ اؿاس زػغكؿ د٦ی ٠ضح٨ام کحا  # ارزقیاةی ؿاز٠اف-)-

 ٦ام آ٨٠زقی( ة٤غم قغق، ج٨ؿي ١ْٞ٠ی٢ ك ؿؼگؼكق٥ٝ٨ٛ٠

ةا پ٤ر ٠ْٟٞ ك یک ؿؼگؼكق آ٨٠زقی در ٦ؼ پای٥، در٠س١ػ٨ع  م٨رت ٠ناصت٥ ای٢ ٠ؼص٥ٞ ة٥

٣٘ؼ در ٦ؼ پای٥ $ةاؿاة٥ٛ جغریؾ ةارم ةیـث ؿاؿ#، م٨رت گؼٗث ةػ٥ ایػ٢ مػ٨رت کػ٥  قف

 ك ؛در ٨٠رد٣ُؼ ٠ضٛٙ ٣ُؼ داد٣غ ك ٨٠ارد ّػغـ جٌػاةٙ صػٜ ك ج٨اٗػٙ ٣ُػؼ صامػٜ قػغ ٦ا آف

 جؼجیب پایایی ٣ُؼ ٠ضٛٙ ٨٠ردةؼرؿی ٚؼار گؼٗث( ای٢ ة٥

سف ٠یػؽاف درؾ ك ٧ٗػٟ آ٨٠زاف ةؼام ؿ٤# ا٣ساـ ٠ناصت٥ ٣ی٥١ ؿاظحاریاٗح٥ ةا دا٣ف.)-

 از ٠٘ا٦یٟ ٠ؼة٨ط ة٥ ا٣ؼژم( ٦ا آف

قػػغق در ٠ػػ٨رد چگػػ٣٨گی رّایػػث ٠ْیار٦ػػام  ةػػؼام ا١ًی٤ػػاف از مػػضث ارزقػػیاةی ا٣ساـ 

٦ػام ّٞػ٨ـ، از یػک ٠ْٞػٟ در ٦ػؼ پایػ٥  د٦ی ٠ضح٨ا در ٗن٨ؿ ٠ؼة٨ط ة٥ ا٣ؼژم کحػا  ؿاز٠اف
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٦ام ٨٠رد٣ُؼ ؿػؤاؿ ا قغق در کح درظ٨اؿث قغ جا از ٠تاصخ ٠ؼة٨ط ة٥ ٨٧٘٠ـ ا٣ؼژم ٠ٌؼح

٦ػا آز٠ػ٣٨ی  كؿػی٥ٞ آف ًؼح ١٣ایغ( ؿپؾ ای٢ ؿؤارت ة٥ جا یغ ٠حعنل ٗیؽیػک رؿػیغ ك ة٥

آ٠ػ٨ز آ٨٠زاف ٦ػؼ پایػ٥ $یػک دا٣ػفم٨رت ٠ناصت٥ ٣ی٥١ ؿاظحاریاٗح٥، ةا قف ٣٘ؼ از دا٣ف ة٥

آ٨٠ز وْیٖ از دك ٠غرؿ٥ قػ٧ؼ ةیؼز٤ػغ# در ٠ػ٨رد  آ٨٠ز ٠ح٨ؿي ك یک دا٣ف ٨ٚم، یک دا٣ف

 ٠٘ا٦یٟ ٠ؼة٨ط ة٥ ا٣ؼژم ة٥ ١ّٜ آ٠غ(درؾ 

٦ام کی٘ی ك ةػا ارا ػ٥ اؿػحغرؿ ك آ٠غق ةا اؿح٘ادق از ركش دؿث ٦ام ة٥كجضٞیٜ دادق جسؽی٥

 ٦ا م٨رت گؼٗح٥ اؿث( اؿح٤اد ة٥ ٠ناصت٥

 ّبی پػٍّفیبفتِ

٦ػام ٦ام ّٞػ٨ـ اةحػغایی ةػؼ اؿػاس ٠ػالؾد٦ی ٠ضح٨ام کحا  ٣حایر کٞی ارزقیاةی ؿاز٠اف

 قغق اؿث( # ٣كاف دادق,د٦ی ٠ضح٨ا در زغكؿ $ ٠افارزقیاةی ؿاز
 

ّبی اضظقیبثی ّبی ػلَم اثتسایی ثط اؾبؼ هالنزّی هحتَای وتبة ( ًتبیح ولی اضظقیبثی ؾبظهبى1خسٍل )

 زّی هحتَا ؾبظهبى
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٦ام درؿی ٨ّٞـ اةحغایی در ٨٠رد ٠تاصخ ٠ؼة٨ط ة٥ ٨٧٘٠ـ آیا جْادؿ کحا  ),ؿؤاؿ 

 (ا٣ؼژم در صغ ٤٠اؿتی اؿث
 

 ّبی زضؾی ػلَم اثتسایی زض هَضز هجبحث هطثَغ ثِ هفَْم اًطغی( تؼبزل هحتَای وتبة2خسٍل )

 ٨ٛ٠رت ٠ؼة٨ط ة٥ جْادؿ
 ٠ٌِٛ جضنیٞی

 ٗنٜ# +,$ اةحغایی

 ٗنٜ 4 ج٤اؿب صسٟ ٗنٜ ةا ٨٠و٨ع ج٤اؿب صسٟ ٗنٜ

 

 جْادؿ ةی٢ ز٤ت٥ ٣ُؼم ك ١ّٞی

 ٗنٜ +, ج٤اؿب ٠ٛغار ْٗاٝیث

 ٗنٜ +, ث ٠ـحٜٛ ك كاةـح٥جْادؿ ةی٢ ْٗاٝی

 ٦ام ٠ضح٨اجْادؿ ةی٢ ةعف

 ٗنٜ 4 جْادؿ ةی٢ ٠ٌاٝب ؿعث ك آؿاف

قغق  جْادؿ ةی٢ امٌالصات زغیغ ٠ٌاٝب آ٨٠ظح٥

 ٚتٞی
 ٗنٜ 4

 ٗنٜ +, ج٤اؿب جْغاد ٤ّامؼ ةنؼم در م٘ض٥ جْادؿ ةی٢ ٤ّامؼ ةنؼم ك ٠ح٢

جْادؿ ةی٢ ٠ٌاٝب ٠٨١ّی ك 

 ٗؼدم
 + ك ازتارم جْادؿ ةی٢ جکاٝیٖ اظحیارم

 جْادؿ ةی٢ ؿؤارت ك ٠ح٢
 ٗنٜ . ج٤اؿب جْغاد ؿؤارت

 ٗنٜ +, ج٨زیِ ٤٠اؿب ؿؤارت

 

ق٨د ک٥ جْادؿ ٠ضح٨ا در اکذؼ ٨٠ارد ٤٠اؿب اؿث كٝی # ٠كا٦غق ٠ی-ةؼ اؿاس زغكؿ $

٦ا كز٨د ٣غارد ک٥ ةا یک از ٗن٨ؿ کحا  جْادؿ ةی٢ جکاٝیٖ اظحیارم ك ازتارم در ٦یا ),

آ٨٠زاف ك كز٨د ٨٠اردم از ّغـ ٦ام ٗؼدم ك ّالیٙ دا٣ف یث ج٨ز٥ ة٥ ج٘اكتج٨ز٥ ة٥ ا١٦

ق٨د جا ةؼ جْغاد جکاٝیٖ اظحیارم اٗؽكدق ق٨د آ٨٠زاف پیك٧٤اد ٠یدرؾ ٠٘ا٦یٟ ج٨ؿي دا٣ف

٦ا جْغاد جْغاد ؿؤارت کٟ اؿث ك ج٧٤ا در ؿ٥ ٗنٜ از کحا  )-جا ا٣گیؽق ٠ٌا٥ْٝ ةار ركد( 

ق٨د ةؼ آ٨٠زاف پیك٧٤اد ٠ی٨ز٥ ة٥ كز٨د ٨٠ارد ّغـ درؾ دا٣فک٥ ةا ج اؿثؿؤارت ٤٠اؿب 
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 ٦ا ٗؼا٦ٟ ق٨د(جْغاد ؿؤارت اٗؽكدق ق٨د جا ٗؼمث ةؼام ج١ؼی٢ ك جکؼار آ٨٠ظح٥

٦ام درؿی ٨ّٞـ اةحغایی در ٨٠رد ٠تاصخ ٠ؼة٨ط ة٥ ٨٧٘٠ـ ا٣ؼژم در آیا ج٨اٝی کحا )-

 صغ ٤٠اؿتی اؿث؟
 

 ػلَم اثتسایی زض هَضز هجبحث هطثَغ ثِ هفَْم اًطغی ّبی زضؾی( تَالی هحتَای وتبة3خسٍل )

 ج٨اٝی ٨ٛ٠رت ٠ؼة٨ط ة٥
 ٠ٌِٛ جضنیٞی

 ٗنٜ# +,$ اةحغایی

 ّی٤ی ة٥ ا٣حؽاّی
 ٗنٜ 4 ؿیؼ ٠ٌاٝب از ّی٤ی ة٥ ا٣حؽاّی

 ٗنٜ +, آ٨٠زاف ركز٠ؼق دا٣ف  آقکار کؼدف ٠٘ا٦یٟ

 ٗنٜ 4 ؿیؼ ٠ٌاٝب از ؿادق ة٥ ٠كکٜ ؿادق ة٥ ٠كکٜ

 زؽ کٜ ة٥
 + م ٠٨٧٘٠ی اؿح٘ادق از ٣ٛك٥

 + اؿح٘ادق از پیف ؿاز٠اف د٤٦غق

 کٜ زؽت ة٥

 ٗنٜ +, كز٨د ؿؤاؿ در آٔاز ٠ح٢

 ٗنٜ +, یادآكرم جک١یٜ اًالّات ج٨ؿي یادگیؼ٣غق

 ٗنٜ +, كز٨د ارجتاط ٠یاف ٠٘ا٦یٟ

 ٗنٜ +, ة٤غم اًالّات درظ٨اؿث ًت٥ٛ

 ٗنٜ +, ة٤غم ارا ٥ امٜ ةؼ اؿاس ًت٥ٛ

 ٗنٜ +, ٨اؿث کارةؼد ام٨ؿ در ٨٠ْٚیث زغیغدرظ

 

ق٨د ک٥ ج٨اٝی ٠ضح٨ا در اکذؼ ٨٠ارد ٤٠اؿب اؿث كٝی # ٠كا٦غق ٠ی.ةؼ اؿاس زغكؿ $

٣كغق اؿث ک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ كز٨د  یک از کحب ٨٠رد٣ُؼ اؿح٘ادق از ٣ٛك٥ ٠٨٧٘٠ی در ٦یا ),

د٦ی  ٧ت٨د ؿاز٠اف٨ُ٤٠ر ة ق٨د از ای٢ ركش ة٥ آ٨٠زاف پیك٧٤اد ٠ی٨٠ارد ّغـ درؾ دا٣ف

ةا  ک٥ ؛٣كغق اؿث از پیف ؿاز٠اف د٤٦غق اؿح٘ادق )-اؿح٘ادق ق٨د(  ٦ا آف٠ٌاٝب در ذ٢٦ 

٨ُ٤٠ر ة٧ت٨د  ق٨د از ای٢ ركش ة٥ آ٨٠زاف پیك٧٤اد ٠یج٨ز٥ ة٥ كز٨د ٨٠ارد ّغـ درؾ دا٣ف
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 اؿح٘ادق ق٨د( ٦ا آفد٦ی ٠ٌاٝب در ذ٢٦  ؿاز٠اف

یی زض هَضز هجبحث هطثَغ ثِ هفَْم ّبی زضؾی ػلَم اثتسا آیب اؾتوطاض وتبة-3

 اًطغی زض حس هٌبؾجی اؾت؟
 

 ّبی زضؾی ػلَم اثتسایی زض هَضز هجبحث هطثَغ ثِ هفَْم اًطغی( اؾتوطاض هحتَای وتبة4) خسٍل

 ٨ٛ٠رت ٠ؼة٨ط ة٥ اؿح١ؼار
 ٠ٌِٛ جضنیٞی

 ٗنٜ# +,$ اةحغایی

 ٗنٜ +, ٦ام ٠عحٖٞجکؼار ٠تضخ ٨٠رد٣ُؼ در پای٥

 

ق٨د ک٥ اؿح١ؼار ٠ضح٨ا ٤٠اؿب اؿث ك در ٥١٦ ٗن٨ؿ # ٠كا٦غق ٠ی/ؿ $ةؼ اؿاس زغك

 رّایث قغق اؿث(

٦ام درؿی ٨ّٞـ اةحغایی در ٨٠رد ٠تاصخ ٠ؼة٨ط ة٥ ٨٧٘٠ـ ا٣ؼژم در صغ آیا كؿْث کحا )/

 ٤٠اؿتی اؿث؟
 

 ّبی زضؾی ػلَم اثتسایی زض هَضز هجبحث هطثَغ ثِ هفَْم اًطغی( ٍؾؼت هحتَای وتبة5) خسٍل

 ت ٠ؼة٨ط ة٥ كؿْث٨ٛ٠ر
 ٠ٌِٛ جضنیٞی

 ٗنٜ# +,$ اةحغایی

 ٗنٜ 2 کٞی٥ ٨٠و٨ّات ٠ؼة٥ً٨ پؼداظح٢ ة٥

 

ق٨د ک٥ كؿْث ٠ضح٨ا در اکذؼ ٨٠ارد ٤٠اؿب اؿث ك # ٠كا٦غق ٠ی0ةؼ اؿاس زغكؿ $

ٗٛي در ؿ٥ ٗنٜ ة٥ ٥١٦ ٨٠و٨ّات پؼداظح٥ ٣كغق اؿث ك ةا ج٨ز٥ ة٥ كز٨د ٨٠ارد ّغـ درؾ 

 ق٨د ة٥ ٨٠و٨ّات ٨٠رد٣ُؼ پؼداظح٥ ق٨د(٠یآ٨٠زاف پیك٧٤اد دا٣ف

٦ام درؿی ٨ّٞـ اةحغایی در ٨٠رد ٠تاصخ ٠ؼة٨ط ة٥ ٨٧٘٠ـ ا٣ؼژم در صغ آیا كصغت کحا )0

 ٤٠اؿتی اؿث؟
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 ّبی زضؾی ػلَم اثتسایی زض هَضز هجبحث هطثَغ ثِ هفَْم اًطغی( ٍحست هحتَای وتبة6خسٍل )

 ٨ٛ٠رت ٠ؼة٨ط ة٥ كصغت
 ٠ٌِٛ جضنیٞی

 ٗنٜ# +,$ اةحغایی

 ٗنٜ ٤٠اؿب اؿث( 2ٗنٜ کٟ ك در  . در كز٨د جالش ةؼام جٞ٘یٙ ةا دركس دیگؼ

 

ق٨د ک٥ كصغت ٠ضح٨ا در ؿ٥ ٗنٜ از دق ٗنٜ اةحغایی # ٠كا٦غق ٠ی1ةؼ اؿاس زغكؿ $

آ٨٠زاف ةا ج٨ز٥ ة٥ ا١٦یث جٞ٘یٙ ك ١٦چ٤ی٢ ٨٠ارد ّغـ درؾ دا٣ف ک٥ ؛کٟ رّایث قغق اؿث

 جؼم پؼداظح٥ ق٨د(٨ًر زغم ة٥ ق٨د ة٥ جٞ٘یٙپیك٧٤اد ٠ی

٦ام درؿی ٨ّٞـ اةحغایی در ٨٠رد ٠تاصخ ٠ؼة٨ط ة٥ ٨٧٘٠ـ ة٤غم کحا  آیا چ٧ار چ٨ )1

 ا٣ؼژم در صغ ٤٠اؿتی اؿث؟

 

 ّبی زضؾی ػلَم اثتسایی زض هَضز هجبحث هطثَغ ثِ هفَْم اًطغیثٌسی هحتَای وتبة ( چْبض چَة7) خسٍل

 ٨ٛ٠رت ٠ؼة٨ط ة٥ چ٧ارچ٨  ة٤غم
 جضنیٞی٠ٌِٛ 

 ٗنٜ# +,$ اةحغایی

 + كز٨د ةعف ظالم٥

ٜ ٦ؼ ؿ٥ ٨٠رد كز٨د دارد( / ٗنٜ ٗٛي جن٨یؼ كز٨د دارد ك در 1 در كز٨د جن٨یؼ ك زغكؿ ك ٨١٣دار  ٗن

 ٗنٜ +, ج٤اؿب جناكیؼ ةا ٠ح٢

 

ة٤غم ٠ضح٨ا در اکذؼ ٨٠ارد ٤٠اؿب  ق٨د ک٥ چ٧ار چ٨ # ٠كا٦غق ٠ی2ةؼ اؿاس زغكؿ $

٦ام ٨٠رد٣ُؼ پؼداظح٥ ٣كغق اؿث ك ةا ج٨ز٥ یک از کحا  م٥ در ٦یااؿث كٝی ة٥ ةعف ظال

د٦ی ٧٣ایی ك جذتیث  ق٨د( ز٧ث ؿاز٠افآ٨٠زاف پیك٧٤اد ٠ی ة٥ ٨٠ارد ّغـ درؾ دا٣ف

٦ا گ٤سا٣غق ق٨د( ١٦چ٤ی٢ از دق ٗنٜ ٗٛي در ای٢ ةعف در کحا  ٦ا آفاًالّات در ذ٢٦ 

ي جن٨یؼ كز٨د دارد ک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٗنٜ ٗٛ 1چ٧ارٗنٜ ٨١٣دار ك زغكؿ كز٨د دارد ك در 
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ج٨ا٣غ ا٣ساـ د٦غ پیك٧٤اد د٦ی ك درؾ ٠ٌاٝب ٠ی ک١کی ک٥ زغكؿ ك ٨١٣دار در ؿاز٠اف

 جؼ اؿح٘ادق ق٨د(٨ًر زغم ق٨د از ای٢ دك ٤ّنؼ ة٥ ٠ی

٦ام ق٨د ک٥ در ٨٠رد ٠٘ا٦یٟ اکذؼ ٗن٨ؿ کحا ٦ا ٠كا٦غق ٠یةا ج٨ز٥ ة٥ یاٗح٥

آ٨٠زاف كز٨د دارد ك ج٧٤ا در ؿ٥ ٗنٜ ٘ا٦یٟ ج٨ؿي دا٣ف٨٠ردةؼرؿی ٨٠اردم از ّغـ درؾ ٠

 از دق ٗنٜ اةحغایی ٨٠اردم از ّغـ درؾ دیغق ٣كغق اؿث(

 گیطیًتیدِ

 ٦ام ٨ّٞـ قا٠ٜ ٨٠ارد زیؼ اؿث(قغق از ةؼرؿی ٗن٨ؿ ٠ؼة٨ط ة٥ ا٣ؼژم کحا  ٣حایر صامٜ

ك ازتارم كز٨د جْادؿ ٠ضح٨ا در اکذؼ ٨٠ارد ٤٠اؿب اؿث كٝی جْادؿ ةی٢ جکاٝیٖ اظحیارم  

 قغق کٟ اؿث( ٣غارد ك ١٦چ٤ی٢ جْغاد ؿؤارت ٠ٌؼح

ج٨اٝی ٠ضح٨ا در اکذؼ ٨٠ارد ٤٠اؿب اؿث كٝی از ٣ٛك٥ ٠٨٧٘٠ی ك پیف ؿاز٠اف د٤٦غق در 

 ٣كغق اؿث( یک از ٗن٨ؿ ٨٠رد٠ٌا٥ْٝ اؿح٘ادق ٦یا

 اؿح١ؼار ٠ضح٨ا ٤٠اؿب اؿث ك در ٥١٦ ٗن٨ؿ رّایث قغق اؿث(

د ٤٠اؿب اؿث ك در ؿ٥ ٗنٜ ة٥ ٥١٦ ٨٠و٨ّات پؼداظح٥ كؿْث ٠ضح٨ا در اکذؼ ٨٠ار

 ٣كغق اؿث(

ج٨اف گ٘ث ک٥ در ةؼظی ٗن٨ؿ ٨٠رد٠ٌا٥ْٝ ة٥ جٞ٘یٙ ةا دركس در ٨٠رد كصغت ٠ضح٨ا ٠ی

 قغق اؿث( ر٣گ پؼداظح٥ دیگؼ ةـیار ٠ضغكد ك کٟ

یک از  ة٤غم ٠ضح٨ا در اکذؼ ٨٠ارد ٤٠اؿب اؿث كٝی ة٥ ةعف ظالم٥ در ٦یا چ٧ار چ٨ 

رد٣ُؼ پؼداظح٥ ٣كغق اؿث( ١٦چ٤ی٢ از دق ٗنٜ ٗٛي در چ٧ارٗنٜ ٨١٣دار ك زغكؿ ٗن٨ؿ ٨٠

 قغق اؿث( كز٨د دارد ك در ةٛی٥ ٗٛي از جن٨یؼ اؿح٘ادق

٦ا ٤٠اؿب د٦ی ٗن٨ؿ ٨٠رد٠ٌا٥ْٝ کحا  در٠س٨١ع ٣حایر صاکی از ای٢ اؿث ک٥ ؿاز٠اف

ث كٝی در کارةؼد قغق اؿ ٦ام ْٗاؿ ك کاكقگؼم در جغریؾ ٠٘ا٦یٟ اؿح٘ادق اؿث ك از ركش

آ٨٠زاف ک١ک ١٣ایغ $اؿح٘ادق از  د٦ی ٠ٌاٝب در ذ٢٦ دا٣ف ٦ایی ک٥ ة٥ جذتیث ك ؿاز٠افركش

آز٨٠ف د٤٦غق، ةعف ظالم٥# ج٨ز٥ چ٤غا٣ی ٣كغق اؿث ك در اکذؼ  م ٠٨٧٘٠ی، پیف ٣ٛك٥
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د٦ی اقکارجی دیغق قغ( ٨٠اردم از ّغـ درؾ ٠٘ا٦یٟ  ٨٠ارد در ٗن٨ٝی ک٥ از٣ُؼ ؿاز٠اف

 آ٨٠زاف ٣یؽ ٠كا٦غق قغ(٣فج٨ؿي دا

٣حایر پژك٦ف صاوؼ از ای٢ ٝضاظ ک٥ صاکی از كز٨د ٨٠اردم از ّغـ درؾ ٠٘ا٦یٟ 

ا١ٝٞٞی ریاویات ك  ٦ام ؿ٠٨ی٢ ٠ٌا٥ْٝ ةی٢ آ٨٠زاف اؿث ةا یاٗح٥ ٠ؼة٨ط ة٥ ا٣ؼژم ج٨ؿي دا٣ف

 ظ٨ا٣ی دارد( # ٦ٟ.++-٨ّٞـ $

٠٨٧٘٠ی ك پیف ؿاز٠اف د٤٦غق ک٤غ( اؿح٘ادق از ٣ٛك٥ ١٦چ٤ی٢ از ای٢ ٝضاظ ک٥ ةیاف ٠ی

#( 32.,د٦ی کحب ٨٠رد ٔ٘ٞث ٚؼارگؼٗح٥ اؿث ةا پژك٦ف اؿ٘یسا٣ی ك ١٦کاراف $ در ؿاز٠اف

 ٠ٌاةٛث دارد(

دا٣غ ك ةا ٣حیس٥ پژك٦ف اؿ٘یسا٣ی، کٜ ٠ی ٦ا را زؽ ة٣٥حایر پژك٦ف صاوؼ ج٨اٝی کحا 

 ظ٨ا٣ی دارد(#( 32ٟ٦.,ز٠ا٣ی ك ةعحیار ٣نؼآةادم $

د٦غ( ٠ضح٨ام کحا  ٣كاف ٠ی ک٥ ؛#.3.,وؼ ةا ٣حیس٥ پژك٦ف اصٛؼ $٣حایر پژك٦ف صا

آ٨٠زاف ؿاؿ پ٤سٟ ک١حؼ از پای٥ پ٤سٟ اةحغایی ٣ی٥١ ْٗاؿ اؿث، ؿٌش جض٨ؿ ١ّٞیاجی دا٣ف

كؿ٥ ٨٧٘٠ـ کحا ، ٗٛي  آ٨٠زاف از پ٤ساق کك٨ر٦ام دیگؼ اؿث ك دا٣ف ؿٌش ک٨دکاف در

آ٨٠زاف در درؾ ٠٘ا٦یٟ  ک٥ دا٣ف ز٧ث ا٣غ، ازای٢ق كچ٧ار ٨٧٘٠ـ را درؾ کؼد ةیـث

ز٧ث ک٥ کحا  ة٥ ركش ٣ی٥١ ْٗاؿ اؿث ٠ٌاةٛث ٣غارد  دار٣غ( ٠ٌاةٛث دارد كٝی ازای٢ ٠كکٜ

 ك پژك٦ف صاوؼ درٝث ةؼ ْٗاؿ ة٨دف کحا  در ٠تاصخ ٠ؼة٨ط ة٥ ا٣ؼژم دارد(

ركیکؼد کحا  ٨ّٞـ  ک٥ ؛#+3.,٣ا٥٠ قاق ٠ض١غم $٣حایر پژك٦ف صاوؼ ةا ٣حیس٥ پایاف

 م ْٗاؿ ةیاف کؼدق اؿث، ٠ٌاةٛث دارد( را قی٨ق پ٤سٟ

٦ام ٨ّٞـ ةا ٦ا کحا  ٦ا ك آز٠ایف٣حایر پژك٦ف صاوؼ از٣ُؼ ک٘ایث جْغاد ْٗاٝیث

ج٨ا٣غ ة٥ دٝیٜ  #( ٠ٌاةٛث ٣غارد ك ّٞث ّغـ جٌاةٙ ٠ی30.,پژك٦ف ةغریاف ك رؿحگار $

ف ةغریاف ك ٠ضغكد ة٨دف پژك٦ف صاوؼ ة٥ ٠تاصخ ٠ؼة٨ط ة٥ ا٣ؼژم ك زا٠ِ ة٨دف پژك٦

 رؿحگار ةاقغ(
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 ّب پیكٌْبز

٦ام ٨ّٞـ در ٨٠رد ٠٘ا٦یٟ د٦ی ٠ضح٨ام کحا  ارزقیاةی ؿاز٠اف ز٠ی٦٥٤ایی درپژك٦ف ),

 دیگؼ ٨ّٞـ $٨٣ر، اٝکحؼیـیح٥ ك ٔیؼق# م٨رت گیؼد(

م ٠٨٧٘٠ی، پیف ؿاز٠اف د٤٦غق، ةعف  اؿح٘ادق از ٣ٛك٥ جثدیؼدر کار٦ام آز٠ایكی  )-

آ٨٠زاف در  قغق در درؾ ٠٘ا٦یٟ دا٣ف ک٥ در کار دادق ٦ایی یك٧٤ادپظالم٥، جٞ٘یٙ ك دیگؼ 

 ٨٠رد ٨٧٘٠ـ ا٣ػؼژم ك دیگؼ ٠٘ا٦یٟ ٨ّٞـ ةؼرؿی ق٨د(

 

 هٌبثغ

#( جضٞیٜ ٠ضح٨ام کحا  ٨ّٞـ جسؼةی پ٤سٟ اةحغایی ك ج٤اؿب آف ةا ج٨اف .3.,اصٛؼ، ٚغؿی( $

 (2)3.#، /( $آ٨٠زاف ق٧ؼ ج٧ؼاف( ٗن٤ٞا٥٠ جْٞیٟ ك جؼةیث( ؿاؿ ةیـحٟذ٤٦ی دا٣ف

٦ام ٨ّٞـ اةحغایی ایؼاف از٣ُؼ #( ٠ٛایـ٥ کحا 32.,٣نؼآةادم، ح( $ ك ؛اؿ٘یسا٣ی، ا( ز٠ا٣ی، ع

٦ام پژك٦كی ةا آ٠ؼیکا ك ا٣گٞیؾ( ٗن٤ٞا٥٠ ٠ٌاْٝات ةؼ٣ا٥٠ درؿػی(  ٠یؽاف ج٨ز٥ ة٥ ٧٠ارت

 (..,)00,#، 3ؿاؿ دكـ( $

رد٦ام آ٨٠زش ٨ّٞـ دكرق آ٠ػ٨زش #( ٠ٌا٥ْٝ جٌتیٛی اؿحا٣غا30.,رؿحگار، ط( $ ك ؛ةغریاف، ع

جی١ؽ( چکیغق ٠ٛارت قك١ی٢ ١٦ایف ا٣س٢١  آز٨٠ف٠٨١ّی ایؼاف ك کك٨ر٦ام ٨٠ٗٙ در 

كپؼكرش، ؿػاز٠اف پػژك٦ف ك  ٠ٌاْٝات درؿػی ایػؼاف( ج٧ػؼاف5 ا٣حكػارات كزارت آ٠ػ٨زش

 ریؽم ك ا٣س٢١ ٠ٌاْٝات ةؼ٣ا٥٠ درؿی( ةؼ٣ا٥٠

#( اّحتارةعكػی اٝگػ٨یی ادػؼةعف 32.,، ط( $ّتػغم ٣ػژاد ك ؛ةغریاف، ع( قکؼةأی، ا( ام٘ا، آ

آز٠ایكػػگا٦ی در آ٠ػػ٨زش ّٞػػ٨ـ جسؼةػػی دكرق ٠ح٨ؿػػ٥ٌ(  ٦ػػام ْٗاٝیثةػػؼام ا٣سػػاـ دادف 

 (4-,)01,#، 3-ٗن٤ٞا٥٠ ٨٣آكرم آ٨٠زقی( ؿاؿ ٦٘حٟ( $

#( ةؼرؿػی جٌتیٛػی 33.,زْ٘ؼم ٦ؼ٣غم، ر( ٠یؼ قا٦ی زْ٘ؼم، س(ع( كٝػی اٚحػغار، ـ(ج( $

٦ػام ٣ػ٨ی٢ جؼةیحػی( یؼاف ك چ٤غ کك٨ر ز٧اف( ٠س٥ٞ ا٣غیكػ٥ةؼ٣ا٥٠ درؿی آ٨٠زش ٨ّٞـ ا

 (0/,).4,#،-دكرق پ٤سٟ( $
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ریؽم درؿی ةػؼام جػغریؾ ك  #( ةؼ٣ا3/٥٠.,٨ٝییؾ، آ(زی( $ ك ؛ؿی٨ٞر، زی(گ( اٝکـا٣غر ك(اـ

 یادگیؼم ة٧حؼ( جؼز٥١ ٔال٠ؼوا ظ٨یی ٣ژاد( ٠ك٧غ5 ا٣حكارات آؿحاف ٚغس رو٨م(

 ك پػ٤س٦ٟػام چ٧ػارـ ٦ام ٨ّٞـ جسؼةی پای٥ح٨ام کحا #( جضٞیٜ ٠ض+3.,٠ض١غم، ف( $ قاق

٣ا٠ػ٥ کارق٤اؿػی ارقػغ ّٞػ٨ـ  اةحغایی ةا ركش كیٞیاـ رك٠ػی ك ٣ُؼؿػ٤سی ١ْٞ٠ػاف( پایاف

 جؼةیحی( دا٣كگاق آزاد ج٧ؼاف(

د٦ی  ٦ػػام ؿػػاز٠اف #( امػػ٨ؿ ك ركش30.,قػػک٦٨ی ٗػػؼد، ح( صـػػی٤ایی، ـ(ك ز٣گػػ٨یی، ا( $

 دا٣كگا٦ی( ج٧ؼاف5 ا٣حكارات ؿ١ث(٦ام درؿی دا٣كگا٦ی( کحا  درؿی  کحا 

 ریؽم درؿی آ٨٠زش ٠ح٨ؿ٥ٌ( ج٧ؼاف5 ا٣حكارات ؿ١ث(#( ٠تا٣ی ةؼ٣ا31٥٠.,٠ٞکی، ح( $

Clement,J.&Brown,D. (,43/).Using Analogical Reasoning to Deal with 

"Deep" Misconceptions in Physics. www.eric.ed.gov 

Diakidoy, I.A.N., Kendeou, P.,& Loannides, Ch. (-++.). Reading about 

energy: The effects of text structure in science learning andconceptual 

change. ContemporaryEducational Psychology,-3, ..0–.01'-++..from 

www.sciencedirect.com. 

Harlen, W. (,444). Effective Teaching of Science, Edinburgh: Scottish 

Council for Research in Education. 

Mestre, J. P. (,432). Computer-Based Methods for Promoting Thinking 

in Physics and Algebra: Incorporating Cognitive Research Findings 

into Software Design. International Conference on Thinking .rd, 

Honolulu, Hawaii, January, ,432.from www.eric.ed.gov 

Ornestein, A.C, & Hunkins, F. (,44.). Curricuum,Fundations, Principles 

and Issues. - nd ed. Boston: Allynand Bacon 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sciencedirect.com/
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Mestre+Jose+P.%22
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

