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 ثطضؾی هَاًغ اضتجبط اٍلیب ثب هسضؾِ ثب ضٍيکطزی ؾبظهبًی

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف:

 2ز٦ؼق ٚاؿ١یك  1کا٥ٞ٠ رقیغ

 

 چکیسُ

 ک٥ چؼا .اؿث پؼكرش ك آ٨٠زش ٣ُاـ ٗؼاركم ٠ككالت جؼی٢ ٧٠ٟ از یكی ٠غارس اكٝیا ك ارجتاط ّغـ

 آ٨٠زاف دا٣ف ةؼام وضیكا ٠ؼةیاف، ؿؼ٨٣قث ك اكٝیاء ةی٢ ١٦ـ٨ ٠كارکحی ك ارجتاط ٣غاقح٢ ةا

 در ٦ا آفاز  کغاـ ٦یچ ك گیؼد ٠ی ا٣ساـ ک٤غ ؿؼّث ةا ٦ا اؿحْغاد قك٨ٗایی گؼدد، ١٣ی جؼؿیٟ

 ق٤اؿایی ة٥ ام کحاةعا٥٣ -ج٨می٘ی ركش ة٥ ٠ٛا٥ٝ ای٢ .٣ع٨ا٤٦غ ة٨د ٨٠ٗٙ ا٦غاٗكاف ة٥ دؿحیاةی

 ؿپؾ ك ارجتاط وؼكرت ٥ة اةحغا ٨ُ٤٠ر ای٢ ةؼام .پؼدازد ٠ی ٠غرؿ٥ ك اكٝیاء ةی٢ ارجتاط ٨٠ا٣ِ

 ةؼرؿی زا٣ت٥ ٥١٦ م٨رت ة٥ را ٨٠ا٣ِ ؿپؾ .پؼدازد ٠ی ةؼظیؽد مضیش ارجتاط ای٢ از ک٥ آدارم

 چ٤غی٢ ةٞك٥ ةاقغ ١٣ی ارجتاط ای٢ ٠ا٣ِ ظاص ارگاف یك ج٧٤ا ک٥ رؿغ ٠ی ٣حیس٥ ای٢ ة٥ ك ک٤غ ٠ی

 ز٧ث را٦كار٦ایی .٦ـح٤غ دظیٜ ا٠ؼ ای٢ در پؼكرش ك آ٨٠زش ك ٠غرؿ٥ ظا٨٣ادق، ز٥ٞ١ از ّا٠ٜ

 ك ١٦چ٤ی٢ ٠غرؿ٥ ة٥ كاٝغی٢ ٠كارکث در زٞب پؼكرش ك ك آ٨٠زش ٠غرؿ٥ ك اكٝیاء ة٧حؼ ٦غایث

 .د٦غ ٠ی ارائ٥ ٠كارکث راق ؿؼ ٨٠ا٣ِ ةؼدف ٠یاف از ز٧ث در آگا٦ا٥٣ ریؽم ةؼ٣ا٥٠

 هَاًغ هسضؾِ، اٍلیب، اضتجبط،: ّبی کلیسی ٍاغُ

 

 

 
                                                           

٣ژاد ٠ك٧غ،  پؼدیؾ ق٧یغ ٦اق١ی ،دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف ،دا٣كس٨م کارق٤اؿی ٨ّٞـ جؼةیحی.  1

rashidkama53@gmail.com 
 ٣ژاد ٠ك٧غ ٦اق١ی ٧یغق پؼدیؾ، ٗؼ٤٦گیاف دا٣كگاق، جؼةیحی ٨ّٞـ کارق٤اؿی دا٣كس٨م.  2
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 هقسهِ

اؿث پؾ  ق٨د كٝی از اةحغام ج٨ٝغ ةا كاٝغی٢ ة٨دق ٠غرؿ٥ ٠ی كارد یؿاٝگ 7-6آ٨٠ز در ؿ٤ی٢  دا٣ف

 جؼی٢ كاٝغی٢ امٞی .ةضذی ٚاةٜ ٚت٨ؿ اؿثای٢ ک٥ كاٝغی٢ ٣ٛف اؿاؿی در جؼةیث ٗؼز٣غاف دار٣غ 

ةاق٤غ در ٣حیس٥ كٚحی ٠غرؿ٥ ك كاٝغی٢  داقح٥ ٠كارکث ٠غرؿ٥ ا٨٠ر در ةایغ ک٥ ٦ـح٤غ گؼك٦ی

 اؿاس ةؼای٢ .ةاق٤غ ٣حیس٥ ة٧حؼم ظ٨ا٦غ داقث آ٨٠زاف ١٦ا٤٦گ ةا ٦ٟ ةؼام جؼةیث دا٣ف

پیغا كٝی ةؼ ؿؼ راق ای٢ ارجتاط ٨٠ا٣ْی اؿث ک٥  اؿث؛ وؼكرم ا٠ؼم ٠غارس در كاٝغی٢ ٠كارکث

، ٗؼای٤غ ٦ا آفةا یاٗح٢ ٨٠ا٣ِ ٠كارکث ك رِٗ  .٣اپػیؼ اؿث کؼدف ٨٠ا٣ِ ٠كارکث، وؼكرجی ازح٤اب

یاٗح٢ ٨ّا٠ٜ ، ث ا٠ا کاٗی ٣یـثپیغا کؼدف ٨٠ا٣ِ، الزـ اؿ ق٨د ٠كارکث جـ٧یٜ ٠ی

 .٦ام ٠كارکث ٣یؽ ٧٠ٟ اؿث ک٤٤غق ك ز٠ی٥٤ جـ٧یٜ

 

 پیكیٌِ تحقیق

، @٠غرؿ٥ ا٨٠ر در كاٝغی٢ ٠كارکث زٞب ٦ام راق» ،1383 جاةـحاف ،٠یحؼا ،کؼدآؿیاةی کا١َی

 992 ك 892 ك 792 ق١ارق ،پی٣٨غ ٠س٥ٞ

 ك ظا٥٣ ١٦كارم ٦ام ز٠ی٥٤ اكٝیا، ٦ام ْٗاٝیث ك ٠كارکث ةؼرؿی ة٥ پژك٦ف ای٢ در

 ٨٠ٗٛیث ک٥ اؿث ای٢ اش ٣حیس٥ اؿث ك پؼداظح٥ اكٝیا ١٦كارم زٞب در ٠غیؼ ٣ٛف ك ٠غرؿ٥

 ٠غیؼ .دارد ةـحگی ؿیـحٟ آف ٠غیؼیث چگ٣٨گی ة٥ ظ٨د، ٦غؼ ة٥ رؿیغف در ؿیـحٟ ٦ؼ

 ای١اف اكٝیاء ُّیٟ ٣یؼكم ةایغ ٠غرؿ٥ ك ٠ؼدـ ةی٢ ارجتاط امٞی ّا٠ٜ ٨٤ّاف ة٥ ٣یؽ آ٨٠زقی

 را اكٝیاء ركصی٥ ك ٗؼ٤٦گ .د٦غ قؼکث ٦ا گیؼم جن١یٟ ٥١٦ در را ٦ا آف ك ةاقغ ح٥داق

 .ک٤غ ةؼظ٨رد آ٣اف ةا ٦ا ٠ضغكدیث ك ٦ا ج٨ا٣ایی وْٖ، ةؼاؿاس ك ةك٤اؿغ

، ٠س٥ٞ @٠غرؿ٥ ٦ام ْٗاٝیث در كاٝغی٢ ٠كارکث ا١٦یث»، 1387 اؿ٤٘غ ة٧ت٨دم، ٦ایغق،

 87 اؿحذ٤ائی، ق١ارق جؼةیث ك جْٞیٟ
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 ا٠ؼ ٠حعنناف  ج٨ز٥ ٨٠رد ١٦یك٥ ٠غرؿ٥ ك ظا٨٣ادق زغم ك٦ف ٠كارکثدر ای٢ پژ

 ك ا٦غاؼ از اكٝیاء ق٤اظث ّغـ ٨٠اِٚ گا٦ی ا٠ا .اؿث ة٨دق ٦ا ظا٨٣ادق ك پؼكرش ك آ٨٠زش

 ا٣ساـ درؿحی ة٥ ٠غرؿ٥ ك ظا٨٣ادق ةی٢ ١٦كارم ك ارجتاط ق٨د ٠ی ةاّخ ٠غرؿ٥ کارکؼد٦ام

 درگیؼ ٠غرؿ٥ ا٨٠ر در ظا٨٣ادق  ک٥ گیؼد ٠ی رتم٨ ز٠ا٣ی كاْٚی ٠كارکث ک٥ صاٝی در ٣ك٨د

 كاٝغی٢ ٚغر ٦ؼ اؿث دادق ٣كاف ٦ا پژك٦ف .ةتی٤غ ظ٨د ١٦ؼاق را  ظا٨٣ادق ٣یؽ ٠غرؿ٥ ك ق٣٨غ

 .یاةغ ٠ی اٗؽایف ک٨دؾ جضنیٞی ةاق٤غ، پیكؼٗث داقح٥  ٠كارکث ةیكحؼ ٠غرؿ٥ ٠ـائٜ در

 ةایغ ک٥ اؿث ٠ؤدؼ م ةؼ٣ا٥٠ یك م٣یاز٦ا  پیف از ٠غرؿ٥ ك ظا٨٣ادق ٠كارکث ة٤اةؼای٢، ج٨ٛیث

 .گیؼد ٚؼار ج٨ز٥ ٨٠رد

ةاج٨ز٥ ة٥ ای٢ ک٥ جضٛیٛاجی در ای٢ ز٠ی٥٤ ا٣ساـ قغق كٝی ٨٤٦ز ارجتاط كاٝغی٢ ةا ٠غرؿ٥ 

گ٥٣٨ ک٥ ةایغ ةاقغ ٣یـث پؾ جن١یٟ گؼٗح٥ قغ ک٥ ٨٠ا٣ِ ای٢ ارجتاط ة٥ ٨ًر  آف

 .رد ةیكحؼ ق٨د٦ا در ای٢ ٨٠ جؼم ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼارگیؼد جا آگا٦ی گـحؼدق

 

 پػٍّف ؾَاالت

 چیـث؟ ٠غرؿ٥ ةا كاٝغی٢ ٠كارکث راق ؿؼ ةؼ ٨٠ا٣ِ

 کؼد؟ ةؼًؼؼ را ٠غرؿ٥ ةا كاٝغی٢ ٠كارکث راق ؿؼ ةؼ ٨٠ا٣ِ ج٨اف ٠ی چگ٥٣٨

 اؿث؟ کاٗی ٠كارکث ٨٠ا٣ِ رِٗ ةؼام ٠غرؿ٥ یا ظا٨٣ادق جالق٧ام آیا

 

 ت ٍ اّویت اضتجبط اٍلیب ٍ هطثیبىضطٍض

ام ازح١اّی ٦ـح٤غ ک٥ دیگؼ ٧٣اد٦ام رؿ١ی ك ٔیؼرؿ١ی را ٠حت٨ٞر ظا٥٣ ك ٠غرؿ٥ كاصغ٦

پؼكرش ك ٨٠ٗٛیث  ك قاظل ز٧ث آ٨٠زش جؼی٢ ٨٤ّٟ٧٠اف   زایگاق ٠غرؿ٥ ة٥ .ؿاز٣غ ٠ی

را ٣یؽ  ٦ا آفج٨اف زایگاق كاٝغی٢ ك وؼكرت ٠كارکث  ا٠ا ١٣ی .اؿث ٣اپػیؼ آ٨٠زاف ا٣كار دا٣ف

 .٣ادیغق گؼٗث
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م اكؿ ٗؼز٣غ ك ٠غرؿ٥،  ٖ جؼةیحی ٠ك١ٜ یكغیگؼ٣غ ظا٥٣ ٠غرؿ٥ظا٥٣ ك ٠غرؿ٥ در ا٣ساـ كَای

٦ام ١٦ا٤٦گ ٣غاقح٥ ةاق٤غ، در رك٣غ رقغ  ك ةؼ٣ا٥٠ ٦ا ركشظا٥٣ دكـ اكؿث ك اگؼ ای٢ دك ٧٣اد 

دك ٧٣اد ظا٥٣ ك ٠غرؿ٥ ٣ٛف اؿاؿی در جك٨ی٢ قعنیث ک٨دکاف  .آیغ ک٨دؾ اظحالؿ ة٥ كز٨د ٠ی

٦ام ظا٥٣ ك ٠غرؿ٥ ةایغ ١٦ـ٨یی كز٨د داقح٥ ةاقغ ك یكی  ك ٤٠ف ٦ا ركشةی٢  .ك ٨٣ز٨ا٣اف دار٣غ

# ٠غرؿ٥ ةایغ پیكا٤٦گ 1389زر٦ا٣ی، جازیك، $ . ، کار دیگؼم را ظ٤ذی ٣ك٤غ از ای٢ دك کا٨٣ف

جؼةیث  ك ٦ام گ٣٨اگ٨ف اؿتاب ٠كارکث ٗكؼم اكٝیا را در ا٠ؼ جْٞیٟ ارجتاط ةا ظا٥٣ ةاقغ ك ةا ركش

ؼاد داد ٠كارکث .ٗؼز٣غا٣كاف ٗؼا٦ٟ ک٤غ در ؿؼ٨٣قث آ٨٠زش ظ٨یف ٥٣ ٌٖٝ اؿث ك ٥٣ ٤٠ث ف ٗا

 ةٞك٥ صٙ آ٣اف ك وؼكرت زا٥ْ٠ اؿث؛ صٙ از ای٢ ٣ُؼ ک٥ ٦ؼ کـی صٙ دارد در ٠ٛاـ ق٧ؼك٣غ

یك زا٥ْ٠ ك ةؼام ةؼآكردف ٣یاز٦ام گ٣٨اگ٨ف، در رقغ ك ةا٤ٝغگی ا٨٠ر آ٨٠زقی ٠ؼة٨ط ة٥ ظ٨د ك 

حغ ک٥ ا٣ـاف ج٨ؿ٥ْ ٣یؽ ز٠ا٣ی اج٘اؽ ٠ی .ٗؼز٣غا٣ف قؼکث ک٤غ ٦ا در جْیی٢ ؿؼ٨٣قث ظ٨یف  ٗا

 #1378پ٨یا،  ٚاؿ١ی$ .٣ٛكی ْٗاؿ داقح٥ ةاق٤غ

٠ؼةیاف اؿث ک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ ا١٦یث آف  ك یكی از راق ٦ام ارجتاط كاٝغی٢ ك ٠غرؿ٥ ا٣س٢١ اكٝیا

 .پؼكرش اؿث ك ازح١اّی، اٚحنادم ك ٠كارکحی در آ٨٠زش -دارام زایگاق جؼةیحی، ٚا٣٨٣ی، ٗؼ٤٦گی

٠ؼةیاف ةایغ ؿْی  ك ةؼ جككیٜ ا٣س٢١ اكٝیا  ٠غارس ّالكقكٝی  #1389اؿ٘اد ك ١٦كاراف،  ٤ی$صـی

جؼةیث ك پاؿعگ٨یی ة٥ ٣یاز٦ام ركز  ك ؿاز صى٨ر ةیكحؼ كاٝغی٢ در ٗؼای٤غ جْٞیٟ ١٣ای٤غ جا ز٠ی٥٤

زا٥ْ٠ ك جٌاةٙ ةا ٠ٛحىیات ازح١اّی ةؼام ة٥ ا٣ساـ رؿا٣غف رؿاٝث ظ٨د ك صؼکث در ز٧ث 

 .در٦ٟ ج٤یغق ةا اكٝیا ةؼٚؼار ١٣ای٤غك  ام پ٨یا ةیكحؼ ةاق٤غ ك راة٥ٌ ادؼةعكییی٢ قغق ك ا٦غاؼ جْ

 ٠ؼكاریغ٦ام پؼاک٤غق#ؿایث $

گیؼد ک٥ كاٝغی٢ پی٨ؿح٥ در ٠غرؿ٥  ارجتاط مضیش ةی٢ كاٝغی٢ ك ٠غرؿ٥ كٚحی قكٜ ٠ی

ةایغ ٠غرؿ٥ را  كاٝغی٢ .پؼكرقی دظاٝث ک٤٤غ ك آ٨٠زقی ٦ام ْٗاٝیث  گیؼم صى٨ر یاة٤غ ك در جن١یٟ

در ای٢  .جؼ ١ّٜ ١٣ایغ پؼكرش، ٠غرؿ٥ ٨ٚم ك در ق٤اظث ٗؼز٣غقاف یارم د٤٦غ جا در آ٨٠زش

 :ج٨اف ة٥ ای٢ ٨٠ارد اقارق کؼد ظیؽد ک٥ ة٥ ٨ًر ظالم٥ ٠ی ٠ی م٨رت آدارم از ای٢ ارجتاط ةؼ
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ا ٦ جؼ ةؼ٣ا٥٠ آكرم اًالّات ةیكحؼ ك ة٥ د٣تاؿ آف ًؼاصی دٚیٙ ٠كارکث ٗؼمحی ةؼام ز١ِ

 .ةاقغ ٠ی

ؼاد از ةؼ٣ا٥٠   .ق٨د ٦ا ٠ی ٦ا ةا ةؼ٣ا٥٠ ٦ا ك کا٦ف ٠عاٝ٘ث ٠كارکث ةاّخ ص١ایث ٗا

 .د٦غ ٠كارکث ٣یؼكم ةیكحؼم را در اظحیار ٠غیؼاف ٚؼار ٠ی

ؼاد ة٥  .آكرد كز٨د ٠ی ٠كارکث اصـاس ٠ـ٨ٝیث را در ٗا

 .غ داقث٠كارکث، ٠ك٨رت، ١٦٘كؼم ك رٚاةث ؿاٟٝ ١٦ؼاق ةا ظالٚیث را ة٥ د٣تاؿ ظ٨ا٦

 #26 -25ص ، 1389اؿ٘اد ك ١٦كاراف،  صـی٤ی$

 .ق٨د ٗؼا٦ٟ ٠یآ٨٠ز  ازح١اّی دا٣ف ٦ام قعنیحی ك ز٤ت٥ از ز٠ی٥٤ ق٤اظث ةیكحؼ

ؽایف ٨٠ٗٛیّث جضنیٞی دا٣ف٠كارکث   ٦ام آز٨٠فآ٨٠زاف ةا کـب ١٣ؼات ةاال، ٨٠ٗٛیث در  ٗا

 .را در پی دارد آ٨٠ز در ٧٣ایث رقغ قعنّیحی دا٣فك ٠عحٖٞ 

ؽایف ا٣گیؽق دا٣فرکث ةاّخ ٠كا آ٨٠ز ةؼام ٗؼاگیؼم ٠تاصخ درؿی ك کا٦ف ظٌؼ جؼؾ  ٗا

 .ق٨د ٠ی آ٨٠ز جضنیٜ دا٣ف

 .ک٤غ اف ج٨ٛیث ٠یآ٨٠ز ٣٘ؾ دا٣ف ة٥ ظ٨دةاكرم كاّح١اد

 .ق٨د ٠ی ج٨ٛیث كاٝغی٢ آ٨٠ز ةا صى٨ر ركصی٥ جْا٠ٜ در دا٣ف

 .٤٤غک در٠غرؿ٥ ةؼرؿیرا  آ٨٠ز دا٣ف ٦ام ْٗاٝیث ج٨ا٤٣غ ٠ی كاٝغی٢

 .ق٨د آ٨٠زاف ةیكحؼ ٠ی دا٣ف ق٤اظث كاٝغی٢ از جْا٠الت ازح١اّی

 امالح ظ٨د را ٦ام جؼةیحی ركش آ٨٠ز دا٣فجضنیٞی  -ظا٨٣ادق ةؼام ة٧ت٨د كوْیث ركا٣ی

 .ک٤غ ٠ی

 ٠ؼكاریغ ٦ام پؼاک٤غق#$ .ق٨د ٠ی ز٨ٞگیؼم آ٨٠زاف از جىاد رٗحارم دا٣ف

 پؼكرش ك آ٨٠زش ة٥ ةؼظی ک٥ ق٨د ٠ی جٛـیٟ دؿح٥ دك ة٥ ٠غرؿ٥ ةا كاٝغی٢ ارجتاط ّغـ دالیٜ

 ق٨د ٠ی ٠ؼة٨ط كاٝغی٢ ة٥ دیگؼ ةؼظی ك

 :پؼكرش ك آ٨٠زش ة٥ ٠ؼة٨ط ٨٠ا٣ِ-1

 :ا٣ـا٣ی ٨ّا٠ٜ-1-2
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 :دالیٜ ة٥ ٣غار٣غ را كاٝغی٢ ٠كارکث زٞب ج٨ا٣ایی ٠غیؼاف اکذؼ-1-2-1

 اكٝیاء ةا ارجتاط ةؼٚؼارم ج٨ا٣ایی ٠غیؼاف از ةـیارم :ارجتاط ةؼٚؼارم ّغـ-1-2-1-1

 .ق٨د ٠ی كاٝغی٢ ٠كارکث از ٠ا٣ِ ٦ا آف ٣ا٤٠اؿب ةؼظ٨رد ٣غار٣غ را آ٨٠زاف دا٣ف

 را ٠ؼدـ ٠كارکث زٞب ةؼام الزـ آ٨٠زش ٠غیؼاف اکذؼ :٠غیؼاف آگا٦ی ّغـ-1-2-1-2

 .٣غار٣غ کاٗی آگا٦ی ٠عحٖٞ اةْاد ك ٠كارکث ٨٧٘٠ـ ٣غیغ٣غ، از

 ؼاف٠غی ج٨ؿي كاٝغی٢ از ٠اٝی ک١ك درظ٨اؿث-1-2-1-3

 ا٣س٢١ زٞـات ةؼگؽارم ز٧ث ٠غرؿ٥ اكٝیا ؿ٨م از ٤٠اؿب ریؽم ةؼ٣ا٥٠ ّغـ-1-2-1-4

 ٠ؼةیاف ك اكٝیا

 .٠غرؿ٥ م ادارق ة٥ ٠غیؼ ؿ٤حی ٣گاق-1-2-1-5

 .٠غرؿ٥ ا٨٠ر در اكٝیا ةیسام م ٠غاظ٥ٞ از جؼس-1-2-1-6

 .٠غرؿ٥ در اكٝیا صى٨ر ة٥ ٠غیؼ ٤٠٘ی ٣گاق-1-2-1-7

 .٠غیؼ ًٞتی ٚغرت ّتارجی ة٥ یا ٠غیؼ تٚغر قغف کٟ از جؼس-1-2-1-8

 ٠غرؿ٥ ٠ؼةیاف ك اكٝیا ا٣س٢١ ة٥ ؿ٤حی ٣گاق-1-2-1-9

 #پی٣٨غ ق١یٟ$ .اكٝیا ٠كارکث زٞب در ٠غیؼ م ا٣گیؽق ّغـ-1-2-1-10

 از ٠ؼةیاف ٣ت٨دف آق٤ا دٝیٜ كاٝغی٢ ک٥ ة٥ ةا ارجتاط ةؼٚؼارم در ١ْٞ٠اف ْٗاٝیث ّغـ-1-2-2

 .اؿث اكٝیاء ٠كارکث ٠ؽایام

 ة٥ ةـحگی ٠ؼدـ ٠كارکث ٠یؽاف :پؼكرش ك آ٨٠زش ةیؼك٣ی ك درك٣ی کارکؼد٦ام-1-3

 ةاالیی کی٘یث از آ٨٠زقی ٠ضح٨ام ک٤٤غ اصـاس ک٥ ز٠ا٣ی دارد پؼكرش ك آ٨٠زش کارکؼد٦ام

 .د٤٦غ ٠ی ٣كاف ١٦كارم ةؼام جؼم ةیف اؿث، ّال٥ٚ ةؼظ٨ردار

 در جؼم ةیف ٣ُارت صٙ ةایغ ٢كاٝغی: پؼكرش ك آ٨٠زش ازؼایی ٠ٛؼرات ك ٦ا ٣ا٥٠ آئی٢-1-4

 كاٝغی٢ صاوؼ صاؿ در كٝی ک٤٤غ ٠كارکث ٦ا گیؼم جن١یٟ در ك ةاق٤غ داقح٥ ٠غارس ٦ام ١ّٞكؼد

 ٝػا اؿث قغق ؿٞب ٦ا آف از ا٨٠ر در ٣ُارت ك ١ّٜ اةحكار ك ٦ـح٤غ ٠غیؼ دؿح٨رات ٠ٌیِ ٗٛي
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 ٨٠ا٣ِ ظالم٥ ر٨ً ة٥ .اؿث صاکٟ ةؼآ٧٣ا ز٨یا٥٣ ٠نٞضث ٦ام ؿك٨ت ك کارم ٠ضا٥ُٗ ١٦یك٥

 :از ّتارج٤غ ٦ا ٣ا٥٠ آئی٢ از ٣اقی

 .٠كارکث ةؼام پاگیؼ ك دؿث ٨ٚا٣ی٢ كز٨د-1-4-1

 .٠ـئ٨الف ك ٠غیؼاف از ةؼظی ا١ّاؿ ةا ٦ا ةعك٤ا٥٠ ٠ٕایؼت-1-4-2

 .قعنی گاق ك ٠عحٖٞ ٦ام م٨رت ة٥ ٨ٚا٣ی٢ ج٘ـیؼ-1-4-3

 كاٝغی٢ ة٥ ٠ؼة٨ط ّٜٞ-2

 ا١٦یث از كاٝغی٢ آگا٦ی ٗٛغاف غٝی٠ٜغرؿ٥ ة زٞـات در اكٝیا قؼکث ّغـ -2-1

 .پؼكرش ك آ٨٠زش

ةؽ٤٣غ ك از  ج٨ا٤٣غ ة٥ ٠غرؿ٥ ؿؼ ٦ام قٕٞی ١٣ی ظتؼم پغر ك ٠ادر ة٥ ّٞث گؼٗحارم ةی-2-2

 .كوْیث ک٨دکكاف

 .آف جادیؼات ك ٠ؼةیاف اكٝیاك ا٣س٢١ زٞـات جككیٜ ا٦غاؼ از ٣ت٨دف آگاق-2-3

 .كاٝغی٢ کارم ٥٠ةؼ٣ا ك ا٣س٢١ جككیٜ ؿاّات ةی٢ ٣ا١٦ا٤٦گی-2-4

 . آ٨٠زقی ا٨٠ر گیؼم پی ةؼام آ٣چ٤ا٣ی كاٝغی٢ ٣غاقح٢ یا ٣یـح٢ د٣یا در كاٝغی٢-2-5

 .گیؼ٣غ ١٣ی ةؼ٧ّغق را اك ٠ـ٨ٝیث کغاـ ٦یچ ك ا٣غ کؼدق ٠حارک٥ كاٝغی٢-2-6

 .ق٨د ٠ی ک٨دؾ ٗؼا٨٠قی ةاّخ آ٣اف اّحیاد كاٝغی٢، ا٣ضؼاؼ-2-7

 ک٨دؾ ٨٠ٚث ز٣غگی یا ك ظا٨٣ادق در ٣ا٠ادرم ك ٣اپغرم ٗؼا٨٠قی ک٨دؾ ةغٝیٜ كز٨د -2-8

 .ظا٨٣ادق یك در

 .كاٝغی٢ ةی٢ د٨ّا ك ةغٝیٜ ز٤گ ک٨دؾ ٗؼا٨٠قی -2-9

 اك، ة٨دف ٣اظ٨اؿح٥ ج٨ا٣غ ٠ی ًؼد ٦ام ّٞث ک٥ ٠ادرش ك پغر ٣ؽد ک٨دؾ قغف ًؼد -2-10

 ام ّٛغق ٣غ،ا ٠ا٣غق ٠ضؼكـ ک٨دکی در ظ٨د چ٨ف ٠ادر ك پغر .ةاقغ ٝیاٚث ّغـ یا ك ٣ارؿایی ك ٣ٛل

 .ک٤٤غ ٠ی ج٨ز٧ی ةی ک٨دؾ ة٥ ك قغق

حنادم یكی از ٨ّا٠ٜ اؿث، ٗٛؼ-2-11  ةیكحؼم ٠غت ٠ْاش ا٠ؼار ةؼام ٠ادر ك پغر ی٤ْی ٚا

 .ةؼؿ٤غ ٗؼز٣غقاف جؼةیث ك جضنیٜ ة٥ ٣غار٣غ ٗؼمث ك ک٤٤غ ٠ی جالش
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 .اردد جادیؼ كاٝغی٢ ج٨ز٧ی ةی در ٦ا ظا٨٣ادق ٠ـك٣٨ی ٥ٌٛ٤٠ ك زٕؼاٗیایی ٨٠ْٚیث-2-12

 ز٧ث در را الزـ ٦ام رؿیغگی ٣ح٨ا٤٣غ ٠ادر یا پغر گؼدد ٠ی ٨٠زب ک٥ اكالد کذؼت-2-13

 .د٤٦غ ا٣ساـ جضنیٜ ک٨دؾ

، یّٞ ،ییا٨ٔا ( ج٨ا٣غ ٨٠دؼ ةاقغ ٠غرؿ٥ ٠ی در اكٝیا صى٨ر ةؼام ٤٠اؿب ٠كاف ٗٛغاف-2-14

1366# 

 ٠كارکث ٣اآگا٦ی از چگ٣٨گی -2-15

 ٗؼز٣غ ة٨دف پػیؼ ٠ـئ٨ٝیث ةاكر ة٥ -2-16

 ٣ُؼیات ك ّٛایغ م ارائ٥ ٚتاؿ در ٠غرؿ٥ ٠ـئ٨ٝی٢ آ٠یؽ ظك٣٨ث گیؼم ٨٠وِ جؼس از -2-17

 $ؿایث اظحنامی ٠یگ٤ا# .پؼكرقی ك آ٨٠زقی

د٦ی ك اجعاذ  ةؼام ٠كارکث اكٝیا در ا٨٠ر ٠غرؿ٥، جغكی٢ را٦تؼدم ٠تح٤ی ةؼ ؿاز٠اف 

ة٥ د٣تاؿ داقح٥ ةاقغ، از ٦ایی ک٥ ةح٨ا٣غ ٠كارکث صغاکذؼم اكٝیا را  ٠كیي ٦ا ك ظ ؿیاؿث

پؼداظح٥  ٦ا آفک٥ در ای٢ زا ة٥ ٨ًر ظالم٥ ة٥ ةیاف  .ا١٦یث ك وؼكرت ظاص ةؼظ٨ردار اؿث

 .ق٨د ٠ی

 پطٍضـٍ  ّبيی ثطای زٍلت ٍ آهَظـ پیكٌْبز

 ٗٛؼ ة٥ ج٨ز٥ ةا :ازح١اّی ّغاٝث ك اٚحنادم کالف ٦ام ؿیاؿث از ٣اقی ٦ام کاؿحی رِٗ-1

 اٚحنادم کالف گػارم ؿیاؿث ةایغ ٠ْیكحی ٠ـائٜ در كاٝغی٢ ة٨دف درگیؼ ك ٠اٝی، ٗؼ٤٦گی

 .ک٤غ ا١ّاؿ ًتٛاجی قكاؼ جْغیٜ ز٧ث را ٦ایی دگؼگ٣٨ی

 ٗؼز٣غاف از ص١ایحی گ٣٨اگ٨ف ٦ام ةؼ٣ا٥٠ ًؼح ةا ج٨ا٣غ ٠ی دكٝث :دكٝث ص١ایحی ٣ٛف-2

 ١٧٠ی ةـیار ٣ٛف ک٥ ٠غارس ٠غیؼاف ك ١ْٞ٠اف ة٨یژق ظ٨د کارک٤اف از ص١ایث ك زا٥ْ٠ ٗؼكدؿث

 .ةعكغ ة٧ت٨د را پؼكرش ك آ٨٠زش در دار٣غ، ٠كارکث ٠كارکث زٞب در

 .ؿازم ةـحؼ ك د٦ی آگا٦ی-3
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غاـ پاگیؼ ك دؿث ٠ٛؼرات ز٠ی٥٤ در امالصات ز٧ث :ك٠ٛؼرات ٨ٚا٣ی٢ امالح-4  ةایغ الزـ ٦ام ٚا

 .ق٨د جغكی٢ ٠ؼدـ ة٥ اّح١اد ك ٠ذتث ةا٣گؼش زغیغ ٨ٚا٣ی٢ پػیؼد ك م٨رت

غ ةا جن٨یب ج٨ا٣ ٠یدر ای٢ ز٧ث، دكٝث  .٠كارکث اكٝیا كز٨د داقح٥ ةاقغز٠اف کاٗی ةؼام -5

٠ؼةیاف ٠غرؿ٥ ك جككیٜ زٞـات  ك  را در ز٠اف ةؼگؽارم ا٣حعاةات ا٣س٢١ اكٝیا ٚا٣٨٣ی، صى٨ر اكٝیا

ة٥ صـاب  ٦ا آف٤٠غ ٨١٣دق، زؽء ز٠اف کار  ؿاّث ٚا٨٣ف ٠٨١ّ8ی ا٣س٢١ در ًی ؿاؿ، ة٥ ٠غت 

 .آكرد

م ارجتاط اكٝیا ةا ٠غارس، در ؿٌضی ةاالجؼ از  ٠ٛؼرات ٨٠ز٨د در ز٠ی٥٤ ك ٨ا٣ی٢ةاز٣گؼم در ٚ -6

پؼكرش، از ز٥ٞ١ در ٦یأت ٠ضحؼـ دكٝث یا ٠سٞؾ ٠ضحؼـ ق٨رام اؿال٠ی، ةا ج٨ز٥ ة٥  ك آ٨٠زش

 .ٗؼاركم زا٥ْ٠ م٦ا ٣یاز

پؼكرش از ز٥ٞ١ ٠غیؼاف ٠غارس در ز٧ث زٞب  ك ٤٠غ ٠غیؼاف آ٨٠زش ٦غایث ٚا٨٣ف -7 

 .٦ا آف٦ام اكٝیا ك ارزیاةی ١ّٞكؼد  ٠كارکث

آ٨٠زاف  م ٠ضٞی اًؼاؼ ٠غرؿ٥، ةازدیغ ١ْٞ٠اف از ظا٥٣ دا٣ف ایساد جض٨ؿ در زا٥ْ٠-8 

 #1380اؿحاداف ًؼح زا٠ِ آ٨٠زش ظا٨٣ادق، $...پؼ٠ـئ٥ٞ، صى٨ر داكًٞتاف در ٠غرؿ٥ ك

یام ٠كارکث ٦ام ارجتاط ز١ْی ةؼام جتیی٢ ٠ؽا ٦ام ٤٠اؿب از ًؼیٙ رؿا٥٣ ةؼ٣ا٥٠ پعف -9 

 .اكٝیا در ا٨٠ر ٠غرؿ٥

ؽایف ٤٠اةِ ك ا٠كا٣ات ا٣س٢١ اكٝیا -10  ٦ام ٠ؼجتي ةا زػب  ٠ؼةیاف ةؼام ازؼام ةؼ٣ا٥٠ ك ٗا

 .اكٝیا ٦ام ٠كارکث

٦ام  ٠ؼكاریغؿایث $ .٧٣ادی٥٤ ٨١٣دف ٗؼ٤٦گ ٠كارکث در زا٥ْ٠ ة٥ج٨ز٥ دكٝث  -11 

 #پؼاک٤غق

ا ج٨ز٥ ة٥ ٣ٛف ٧٠ٟ آ٣اف در زػب ٠كارکث ٦ام ظاص ةؼام ٠غیؼاف ة ةؼگؽارم آ٨٠زش -12 

 .اكٝیا

 پیكٌْبزاتی ثطای هسيطاى هساضؼ ٍ اػضبی هٌترت اًجوي هساضؼ
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 .٠٨١ّی زٞب ٠كارکث ك آ٣اف ١٣ای٤غگاف ك اكٝیاء ة٥ اّح١اد ٠غیؼاف -1

 زٞـات در ٦ا آف قؼکث ك ١ْٞ٠اف کؼدف ْٗاؿ ةؼام الزـ ٦ام ٗؼا٦ٟ ٨١٣دف ز٠ی٥٤ -2

 .٠ؼةیاف ك اكٝیا

 ظارج جكؼی٘اجی صاٝث از ٦ا ا٣س٢١ اگؼ :٠ؼةیاف ك اكٝیاء ا٣س٢١ ة٥ ٣ـتث ٦ا ٣گؼش ٕییؼج-3

ؼاد ٣گؼش ةاق٤غ، در گ٨ ز٨اب ْٗاال٥٣ آ٨٠زاف دا٣ف اكٝیام ة٥ پیك٧٤اد٦ام ك ق٣٨غ  ة٥ ٣ـتث ٗا

 .قغ ظ٨ا٦غ ایساد ج٨ز٧ی ٚاةٜ جٕییؼات ٦ا ا٣س٢١

 زٞـات جككیٜ ك ٦ا قی، ركز٣ا٥٠، ٣كؼی٥آ٨٠ز ٦ام زؽكق ا٣حكار ًؼیٙ از کؼدف اكٝیاء آگاق -4

 .٠ـح١ؼ

در آٔاز ؿاؿ  ١ْٞ٠اف ك کادر ادارم ٠غرؿ٥ ة٥ كاٝغی٢ چگ٣٨گی ارجتاط ةا رؿا٣ی اًالع -5

 .جضنیٞی

پؼكرش ک٨دکاف ك  ك ج٨ا٣ایی ك َؼٗیث ُّیٟ اكٝیا در آ٨٠زش از١ْٞ٠اف  کؼدف آگاق -6

 #1384زادق، ٠ض١غصـی٢،  صائؼم$ .٨٣ز٨ا٣اف

 .کارم ظ٨د ٠كارکث كاٝغی٢ در ٨٠ْٚیثق١ؼدف ش ةا ارز ػ 7

٦ا از صى٨ر در آف ك ّى٨یث در  ام ک٥ اكٝیا ك ظا٨٣ادق جٕییؼ قؼایي ٠غرؿ٥ ة٥ گ٥٣٨ -8 

 .٦ام ٠عحٖٞ اصـاؿی ٠ذتث داقح٥ ةاق٤غ گؼكق

ك ٚتال در  در ٣ُؼ ةگیؼد کالس ةا دةیؼاف اكٝیاء ٦ؼ ٠غیؼیث ٠غرؿ٥ ركز٦ایی را ةؼام ٠الٚات-9

اكٝیا ة٥ درب کالس،  اف ةؼؿا٣غ ك ای٤ك٥ ٠ؼازْات ٠كؼر١ْٞ٠  اًالع ة٥ را ٦غؼ رازٞـات ق٨

 .٣ك٤غ آ٨٠زاف ك ١ْٞ٠اف را ٗؼا٦ٟ ٨٠زتات ظـحگی دا٣ف

٠ضیي م ٦ا ارائ٥ ّی٤ی کاؿحی ةؼام ٠كارکث در ا٨٠ر ٠غرؿ٥ ةا ةؼا٣گیعح٢ ا٣گیؽق اكٝیا -10

 ٠ؼكاریغ٦ام پؼاک٤غق#ؿایث $ .٠غرؿ٥

ارجتاًی آ٣اف ةا اكٝیا ةؼام ق٤اظث ة٧حؼ  ٦ام ٧٠ارتف در ز٧ث ج٨ٛیث ١ْٞ٠اآ٨٠زش ة٥  -11

 .ا٣حُارات ك ٣یاز٦ام ًتٛات ٠عحٖٞ ازح١اّی
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 .٠ؼةیاف در ٠غرؿ٥ ك م جككیٜ ا٣س٢١ اكٝیا در ٣ض٨ق جض٨ؿ ك  جٕییؼ -12

 #ؿایث زیتا كب$ .٦ام اكٝیا در ٠غرؿ٥ ك ١٦كارم ٦ا ْٗاٝیثاز  ٚغردا٣ی -13

ام ٠حككٜ از دةیؼاف ك ا٣س٢١  در ؿاؿ اّىام امٞی ا٣س٢١ در زٞـ٠٥غجی یكتار  صى٨ر-14

 ا٨٠ر در دظاٝث ةغكف ا٣ْكاس آف ة٥ كاٝغی٢ در زٞـات ٠٨١ّی ٣ُؼ دةیؼاف ك اؿح١اع ةؼام

ةغؿ کؼدف ٣ُؼات ًؼٗی٢ در ٗىایی آراـ ك ًؼح  ك ركش کار ١ْٞ٠اف ٠غرؿ٥ ك رد كآ٨٠زقی 

 .ظ٨ا٦غ کؼد ٨٠زاف ک١كآ ة٥ آ٨٠زش دا٣ف٦ام ١ْٞ٠اف ةؼام ج٧ی٥ ٦ؼ آ٣چ٥ ک٥  درظ٨اؿث

٠ؼةیاف در  ك ا٣س٢١ اكٝیا آ٨٠زاف ةا ك دا٣ف كاٝغی٢ةؼرؿی م٤غكٚی ةؼام ارجتاط ك  ج٧ی٥ -15

 .٠غرؿ٥ ةؼام ارائ٥ ٣ُؼات ك پیك٧٤ادات ة٥ ا٣س٢١ اكٝیا ؿا٢ٝ

ةؼام ا٣س٢١ اكٝیام  آ٨٠زقی  ك  ارائ٥ ٠ٌاٝب جؼةیحی ٦غؼ ةا ٗٛي جاؿیؾ یك كةالگ -16 

 .غرؿ٠٥

امٞی ا٣س٢١ ة٥  ّى٨كاٝغی٢  از یكی ا٣س٢١ ٠غرؿ٥ةؼ ّالكق  ًؼح ا٣س٢١ کالؿی ک٥-17

 ٦ا آف٥ ٣ُؼات ك ٠ٌاٝتات ٌام گػاقح٥ ك ٣ٛ اةحغام ؿاؿ زٞـ٥ ٨٤ّاف ١٣ای٤غق کالس، ةا كاٝغی٢ در

 .ظ٨ا٦غ ةؼد را دریاٗث ك ةؼرؿی ك ة٥ زٞـ٥ ا٣س٢١ ةؼام ًؼح

  آ٨٠زاف ةؼام ك ة٥ كاٝغی٢ ك دا٣فیاة٤غ  ؿ٥ صى٨ر٠غجی یكتار ا٣س٢١ اكٝیا در ٠غر -18

ای٢ اٚغاـ و٢١  .ق٨د رؿا٣ی ظ٨د اًالع پیك٧٤ادات ك ٣ُؼات ًؼح درارم اظحی ٠ؼاز٥ْ

٦ا  ك ج٤ف ٦ام ٗكؼم کارک٤اف ٠غرؿ٥ ٦ٟ ظ٨ا٦غ کاؿث درگیؼم از قغف ةؼام اكٝیا، ٚایٜ اصحؼاـ

ٜ ظ٨ا٦غ رؿا٣غ  .را ة٥ صغٚا

ار چ٤غ ج٢ از دةیؼاف را ة٥ ٨٤ّاف ْٗاؿ ة٥ ا٣س٢١ اكٝیا ٠ْؼٗی ٠اق یكت ٦2ؼ  ٠غیؼ ٠غرؿ٥-19

ؿایؼ  جا ةا اؿح٘ادق از ٤٠اةِ ٔیؼاز ٠غرؿ٥ از كم جٛغیؼ ة٥ ١ّٜ آیغ ك ٨٠زتات جؼٔیب ١٣ایغ

 .٦ـح٤غ ٦ا آف١٦كاراف را ٗؼا٦ٟ ؿاظح٥ ك ای٤ك٥ ١ْٞ٠اف اصـاس ک٤٤غ كاٝغی٢ ٚغرداف زص١ات 

ا٣حُارات ظ٨د را از  ؼ ا٣س٢١ اكٝیا ة٥ كاٝغی٢ دادق ق٨د ک٥ام از ًؼ ٣ا٥٠ ٦ؼ ؿ٥ ٠اق یكتار-20

در زٞـ٥ ظن٨می ا٣س٢١ كٚث گػاقح٥  ٦ا آفك ةؼام پیك٧٤ادات  ا٣س٢١ اّالـ ١٣ای٤غ ك ٠غرؿ٥

 .ق٨د
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ح -21 ٨٠رد یكی از كاٝغی٢ ة٥ دٝیٜ  اّحؼاض ةی جا غار ا٣س٢١ اكٝیا ةایغ ة٥ صغم صٍ٘ ق٨دٚا

٦ؼ ٨٣ع  ٣گؼدد ك ٠غیؼ٠غرؿ٥ ك ادارق ٠حت٨ع ةایغآ٣اف  ةاّخ دٝـؼدم ٦ام قعنی ظن٠٨ث

 .ای٤ك٥ ٨٠ز٥ ةاقغ ة٥ ا٣س٢١ ٤٠ْكؾ ٣ك٤غ، ٠گؼ ٠ـحٛی١ا را كاٝغی٢اّحؼاض 

كاٝغی٢ ٗؼمث دادق ق٨د جا  در زٞـات ٠س١ِ ٠٨١ّی اكٝیا، در صغ ا٠كاف ة٥ چ٤غ ج٢ از-22

 .٦ا ك پیك٧٤ادات ظ٨د را ٠ٌؼح ١٣ای٤غ ظ٨اؿح٥

 ّب پیكٌْبزّبيی ثطای ذبًَازُ

 .غ٣آق٤ا ق٨ ظ٨د ةا ٠ْٟٞ ٗؼز٣غ -1

غ ٤غ ك ظ٨د را ة٥ اك ٠ْؼٗی ک٣٤، ة٥ ٠غرؿ٥ ةؼكآ٠غف ٠ْٟٞ زغیغ٤٦گاـ ةازگكایی ٠غارس یا  

اٝگ٨م یادگیؼم ك ّالیٙ  .غ٤كگ٨ ک٤ ف ةا اك گ٘ثقادرةارق ٗؼز٣غ .غ٤یا یادداقحی ةؼایف ة٘ؼؿح

ةؼام آ٠غف ة٥ ٠غرؿ٥ كٚث  ٦ایی ک٥ ١ْٞ٠اف ة٥ ظا٨٣ادق .غ٤ة٥ ٠ْٟٞ ةگ٨یٗؼز٣غقاف را 

 .گػار٣غ، ج٨ز٥ دار٣غ ٠ی

 .غ٦٤ا ةپؼؿ ٦ایی درةارق درس پؼؿف -2 

 .در ج١اس ةاقغ ٦ا آفغ درم٨رت ٝؽكـ ةا ٤از ٠ْٟٞ ةع٨ا٦ -3 

 .غ٠٣غرؿ٥ كٚث کاٗی ةگػار ٦ام ْٗاٝیثةؼام  -4 

 .اف ة٥ آ٨٠زش ظارج از ةؼ٣ا٥٠ ٣یاز دارد یا ٥٣قغ آیا ٗؼز٣غ٤از ٠ْٟٞ ةپؼؿ -5 

 .غ٤ف از ١ْٞ٠ف ةپؼؿقا٦ام کالؿی ٗؼز٣غ درةارق ا٠حضا٣ات ك پؼؿف -6 

 .غ٦٤ام ٠غرؿ٥ را پیگیؼم ک٤ ، کار٦ام ١ّٞی ك آز٠ایف٦ا ْٗاٝیث -7 

 .غ٤ك ٠ـائٜ ا٣ىتاًی ةا دٗحؼ ٠غرؿ٥ در ج١اس ةاق كآ٠غ درةارق رٗث -8 
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 گیطی ًتیجِ

جؼ از آف ظا٨٣ادق اؿث ک٥  ٧٠ٟآ٨٠زاف دارد كٝی  ٠غرؿ٥ ٣ٛف ١٧٠ی در جؼةیث ك جضنیٜ دا٣ف

ةایغ ةا ٠غرؿ٥ در ارجتاط ةاقغ جا ٣حیس٥ ة٧حؼم را در پی داقح٥ ةاقغ كٝی در ؿؼ راق ای٢ ارجتاط 

ق٨د دالیٜ ای٢ ٨٠ا٣ِ ٗٛي ٠ؼة٨ط ة٥ ٠غرؿ٥ ك كاٝغی٢ اؿث كٝی ّالكق ةؼ  ٨٠ا٣ْی اؿث، جن٨ر ٠ی

ك ةؼام  .در ای٢ ا٠ؼ دظیٜ ٦ـح٤غپؼكرش ك دكٝث ٣یؽ  ك ای٢ دك ٨ّا٠ٞی در ؿ٨ٌح ةاالجؼ آ٨٠زش

٦ا در ٠ؼاجب ةاالجؼ ٣یؽ ةایغ جٕییؼاجی دادق  رِٗ ای٢ ٠ككٜ ٥٣ ج٧٤ا ٠غرؿ٥ ك ظا٨٣ادق ةٞك٥ ارگاف

 .ق٣٨غ جا ای٢ ٧٠ٟ ٠ضٛٙ ق٨د

 

 هٌبثغ 

 چاپ ،@اةحغایی در ٗؼز٣غاف ك ظا٨٣ادق» ،1380ظا٨٣ادق،  آ٨٠زش زا٠ِ ًؼح اؿحاداف
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 101 ق١ارق د،پی٣٨ @ارجتاط ظا٥٣ ك ٠غرؿ٥» ،1366 ،یّٞ ،ا٨ٔام

، ٠س٥ٞ @٠غرؿ٥ ٦ام ْٗاٝیث در كاٝغی٢ ٠كارکث ا١٦یث»، 1387ة٧ت٨دم، ٦ایغق، 

 70 جا 65 م٘ض٥ 87 ق١ارق اؿحذ٤ائی، جؼةیث ك جْٞیٟ

 اكؿ، چاپ ،دؼ٨٠ ٠ْٟٞ ٦ام كیژگی ،1384 ٝیٞی، صـی٢، ٠ض١غ ةیگٟ، ظیؼی٥ زادق، صائؼم

 .ٌٚؼق ٣كؼ ظؼد، ٥٠٨ُ٤٠ ا٣حكارات

٦ام ا٣س٢١  م جسارب ك ٨٣آكرم گؽیغق$ ٣٨غیپق١یٟ ، 1389اؿ٘اد ك دیگؼاف،  صـی٤ی

 .٠ك٧غ: وؼیش آٗحاب٠ؼةیاف ٠غارس#،  ك اكٝیا

 ك ظا٥٣ جؼةیحی ٦ام ٣ٛف»، 1389 ّؽیؽاهلل، اؿ١اّیٞی، جازیك اص١غ، ؿیغ زر٦ا٣ی،

 .20-22 م٘ض٥ ،372 ق١ارق پی٣٨غ، ٠س٥ٞ ،@٠غرؿ٥

 ، ؿایث اظحنامی ٠یگ٤ا@جْا٠ٜ كاٝغی٢ ةا ٠ـ٨الف ٠غرؿ٥»قاق ة٨داٚی، ًا٦ؼق، 
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 ٦ام پؼاک٤غق م٘ؼم، ؿایث ٠ؼكاریغ

 .ّؼب ٣ژاد، ٠ؼوی٥، ؿایث زیتا كب

، چاپ اكؿ، ج٧ؼاف: كزارت پؼكرش ك ٠كارکث ٠ؼد٠ی در آ٨٠زش، 1380ٚاؿ١ی پ٨یا، اٚتاؿ، 

 .جؼةیث كٟ پؼكرش، پژك٦ككغق جْٞی ك آ٨٠زش

 ،@٠غرؿ٥ ا٨٠ر در كاٝغی٢ ٠كارکث زٞب ٦ام راق»، 1383، ٠یحؼا ،کؼدآؿیاةی کا١َی

 .992 ك 892 ك 792 ق١ارق ،پی٣٨غ ٠س٥ٞ

 .، چاپ دكـ، ج٧ؼاف، یـٌؼكفركاةي ا٣ـا٣ی در آ٨٠زقگاق، 1378ک١اٝی، ٠ض١غ،  ٠یؼ
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