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  زٍضُ اثتسايی جبيگبُ آهَظـ کبضآفطيٌی زض ثطًبهِ ّبی زضؾی

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف:

2زی٤ب ٗىائٞی ٗؼك   1ّٞیؼوا ّنارق
 

 

 چکیسُ

 .اؿث اةحغایی دكرق درؿی ٦ام ةؼ٣ا٥٠ در کارآٗؼی٤ی آ٨٠زش زایگاق ةؼرؿی صاوؼ پژك٦ف ٦غؼ

 کك٨ر٦ا، گـحؼش زا٣ت٥ ٥١٦ رقغ ك اقحٕاؿ ایساد در کارآٗؼی٤ی ٨٠دؼ ك جیصیا ٣ٛف ة٥ ج٨ز٥ ةا

 ٣ُاـ ٤٠ُؼ ای٢ از ق٨د ٠ی اصـاس پیف از ةیف آ٨٠زقی ٦ام ٣ُاـ در آف آ٨٠زش ك کارآٗؼی٤ی

 ٦ام ٧٠ارت ج٨ؿ٥ْ ك رقغ ایساد، ةؼام زا٥ْ٠ ٦ؼ در ٧٠ٟ ةـحؼ٦ام از یكی پؼكرش ك آ٨٠زش

ؼاد در کارآٗؼی٤ی ؼاد جؼةیث ٣یؽ آ٨٠زقی ٦ام ٣ُاـ ا٦غاؼ جؼی٢ ٧٠ٟ از .آیغ ٠ی صـاب ة٥ ٗا  ٗا

 ٠ی م٨رت درؿی ٦ام ةؼ٣ا٥٠ ك ٦ا کحاب ًؼیٙ از ا٠ؼ ای٢ ک٥ اؿث زا٥ْ٠ ٣یاز ٨٠رد ك قایـح٥

 جْٞیٟ اكٝی٥ ٦ام دكرق از درؿی ٦ام کحاب ٠ضح٨ام ًؼیٙ از ج٨اف ٠ی را کارآٗؼی٤ی آ٨٠زش .پػیؼد

 ٠ٛا٥ٝ درای٢ .داد ادا٥٠ دا٣كگاق ؿٌش در ّاٝی ٦ام دكرق جا ك کؼد آٔاز دةـحاف ٠ا٤٣غ جؼةیث ك

 وؼكرت ك ا١٦یث ك کارآٗؼی٤ی آ٨٠زش کارآٗؼی٤ی، ١٦چ٨ف ٨٠اردم آق٤ایی ةا اؿث قغق جالش

 کارآٗؼی٤ی ٣گاق ةا اةحغایی دكرق درؿی ٦ام ةؼ٣ا٥٠ ةایغ چؼا ک٥ ق٨د دادق پاؿط پؼؿف ای٢ ة٥ آف،

 ق٣٨غ؟ جغكی٢ ك ًؼاصی

 اثتسايی زٍضُ زضؾی ّبی ثطًبهِ کبضآفطيٌی، آهَظـ کبضآفطيٌی،: یکلیس ّبی ٍاغُ

 

 

                                                           
 دا٣كیار ةؼ٣ا٥٠ درؿی دا٣كگاق جؼةیث دةیؼ ق٧یغ رزایی . 1
 ریؽم درؿی دا٣كگاق جؼةیث دةیؼ ق٧یغ رزایی دا٣كس٨م دکحؼم ةؼ٣ا٥٠ . 2
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 هقسهِ

 کارآٗؼی٤ی ج٨ؿ٥ْ ك ا١٦یث ة٥ ٤٠سؼ اٚحنادم ؿیـحٟ در کارآٗؼی٤اف ك کارآٗؼی٤ی ا١٦یث ا٠ؼكزق

 ٥٣ کارآٗؼی٤ی آ٨٠زش .اؿث قغق پؼكرش ك آ٨٠زش ز٥ٞ١ از کك٨ر یك ة٤یادی٢ ٦ام ةعف در

 ؿؼ٠ای٥ ج٨ؿ٥ْ در ١٧٠ی ّا٠ٜ ٨٤ّاف ة٥ ةٞك٥ دارد کار ك بکـ آ٨٠زش در صیاجی ٣ٛف ج٧٤ا

 از یكی .آیغ ٠یة٥ صـاب  ٣یؽ ركز ٦ام ٤ٗاكرم ك زغیغ ٦ام ٧٠ارت از اؿح٘ادق ةؼام ا٣ـا٣ی

 قغف ةاریك ةاالجؼ ٦ام دكرق ك اةحغائی دكرق در کارآٗؼی٤ی آ٨٠زش ازؼام ةؼام ا٦غاؼ جؼی٢ ٧٠ٟ

 ک٥ ٦ایی ةؼ٣ا٥٠ .ةاقغ ٠ی افآ٨٠ز دا٣ف ٠یاف ارآٗؼی٤یک ٦ام ٧٠ارت ك ١ّٞی ٦ام ج٨ا٣ایی قكاؼ

 ٦ا ٧٠ارت ك ٦ا آ٨٠زش ای٢ ١٦چ٤ی٢ .ةپؼداز٣غ کارآٗؼی٤ی از درؿحی درؾ ك جؼكیر ة٥ ٤غج٨ا٣ ٠ی

 در قٕٜ ا٣حعاب ةؼام را آ٣اف ٦ام آگا٦ی ؿٌش ك کؼدق ْٗاؿ را افآ٨٠ز دا٣ف ذ٢٦ ٤غج٨ا٣ ٠ی

ؽایف آی٤غق  .#1390 ،ماکتؼاؿث $ ةكؼم ز٨ا٠ِ ٥١٦ ٣اپػیؼ یافپا از٤٠اةِ کارآٗؼی٤ی .د٤٦غ ٗا

ؼاد ةؼظ٨ردارم ؼاد .ةعكغ ٠ی جـ٧یٜ را ٠ككالت صٜ ٗؼای٤غ کارآٗؼی٤ی ركصی٥ از زا٥ْ٠ ٗا  اگؼ ٗا

 یاد ٣یؽ کار ك کـب د٣یام ك ٠ضیي در را آف از اؿح٘ادق چگ٣٨گی دا٣ف، کـب ةؼ ّالكق ةح٨ا٤٣غ

 جؼةیث رك ای٢ از .قغ ظ٨ا٦غ زیاد جازق کار٦ام ك ـبک آف د٣تاؿ ة٥ ك کارآٗؼی٤اف ةگیؼ٣غ، جْغاد

 ج٨ؿ٥ْ الز٥٠ ک٥ چؼا ٚؼارگؼٗح٥ اؿث آ٨٠زقی ٠ؼاکؽ از ةـیارم کار دؿح٨ر در کارآٗؼی٤اف

 ٣ُاـ ٣اپػیؼ ازح٤اب پی٣٨غ ة٥ ّتارجی .#1388قاق صـی٤ی، اؿث $ آف آ٨٠زش کارآٗؼی٤ی،

 دؿح٥ .#1384اؿث $ّغٝی، کؼدق ١یٜجض آف ةؼ را کارآٗؼی٤ی رؿاٝث اٚحنادم ٣ُاـ ةا آ٨٠زقی

 اؿث ٠كعل ا٦غؼ ك ٨٠و٨ّی چارچ٨ب دارام کارآٗؼی٤ی ک٥ ٣یؽ ٠ْحٛغ٣غ ٣ُؼاف ماصب از ام

 ك آیا٣ی ٠ٛغـ ك $ج٨کٞی .٨١٣د جغكی٢ درؿی ةؼ٣ا٥٠ ك ا٣حعاب کؼد ٠ضح٨ا آف ةؼام ج٨اف ٠ی ة٤اةؼای٢

 .#1387 ظٞیٞی، ٨١ّزادق

 ةایغ کارآٗؼی٢ ا٣ـا٧٣ام پؼكرش ةؼام ک٥ د٦غ ٠ی ٣كاف کك٨ر٦ام پیكؼٗح٥ ٨٠ٗٙ جسؼة٥

 راد، ق٨د $اص١غیاف گ٤سا٣غق درؿی کحاة٧ام در ر٣گی پؼ قكٜ ة٥ کارآٗؼی٤ی ة٥ ٠ؼة٨ط ٠٘ا٦یٟ

 ؿاظح٢ ١٦ا٤٦گ ك ٨٣ؿازم ة٥ دادف ا١٦یث درؿی ریؽم ةؼ٣ا٥٠در  ٧٠ٟ ٨٠و٨ّات از .1386#
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 ٨٣ركززادق، ك اؿث $ک٨دؼم ٣ا١ٌ٠ئ٢ ك جٕییؼ صاؿ در قؼایي ةا جغریؾ ٦ام ركشك  ٠ضح٨ا

 ك ٣گؼش جٕییؼ دا٣ف، ارائ٥ ةؼام ٤٠اؿتی ٠ض١ٜ درؿی ٦ام ةؼ٣ا٥٠ گ٘ث ج٨اف ٠ی كاِٚ در .1388#

 آی٤غق گیؼ٣غگاف جن١یٟ ك ةؽرگـاالف ٨٤ّاف ة٥ افآ٨٠ز دا٣ف ة٥ ک٥ اؿث ی٦ای ٧٠ارت آ٨٠زش

 جن١ی١ات كالت٠ك ةا ٨٠از٥٧ م٨رت در ك ق٣٨غ ركةؼك ٠ككالت ةا ک١حؼ ک٥ کؼد ظ٨ا٤٦غ ک١ك

 ٣ُاـ در درؿی کحب زایگاق ة٥ ج٨ز٥ ةا .#١٦1386كاراف،  ك زادق صكیٟک٤٤غ $ اجعاذ ام ؿاز٣غق

 ة٥ پاؿعگ٨یی ج٨ا٣ایی ک٥ ق٣٨غ جغكی٢ ام گ٥٣٨ ة٥ کحب ٠ضح٨ام ركد ٠ی ا٣حُار ایؼاف آ٨٠زقی

 دارا ادؼةعف ك کارا قكٜ ة٥ را ّنؼ ٦ؼ افآ٨٠ز دا٣ف ...ك ٗؼ٤٦گی ازح١اّی، جٛاوام کارآٗؼی٤ی،

 .#1389ةاقغ $ز٧ا٣یاف،

 دكراف از را کارآٗؼی٤ی آ٨٠زش ةایغ د٦یٟ پؼكرش کارآٗؼی٢ ةؽرگـاؿ ٣ـٜ ک٥ ای٢ ٝػا ةؼام

 ؿؼ٨٣قث ك صـاس ةـیار دكرق اةحغایی دكرق .#1386 راد، ک٤یٟ $اص١غیاف آٔاز اةحغایی ك ک٨دکی

ؼاد ز٣غگی در ؿازم  در آف آ٨٠زش ك آٗؼی٤ی کار ةؼ ی٠تح٤ درؿی ٦ام ةؼ٣ا٥٠ كز٨د ةا .ةاقغ ٠ی ٗا

 اكواع جضٞیٜ ز٠ی٥٤ در ج٨ا٤١٣غ ز٨ا٣ا٣ی ج٨اف ٠ی اةحغایی دكرق ی٤ْی آ٨٠زش ؿٌش جؼی٢ ام پای٥

حنادم ٗؼ٤٦گی، ازح١اّی،  ا٣گیؽق ك ٣٘ؾ ةاكرم، ّؽت ظ٨د ٣٘ؾ، ة٥ اّح١اد ك جؼةیث ؿیاؿی ك ٚا

١٦یث ٨٠و٨ع کارآٗؼی٤ی در ز٧اف، ةا ج٨ز٥ ة٥ ا .٨١٣د ایساد آ٣اف در ٣یؽ را ا٦غاؼ ة٥ دؿحیاةی

 چ٤غ ة٥ ک٥ اؿث گؼٗح٥ م٨رت اةحغایی دكرق در کارآٗؼی٤ی آ٨٠زش ز٠ی٥٤ در زیادم جضٛیٛات

 .ق٨د ٠ی اقارق ٦ا آف از ٨٠رد

 ٣حیس٥ ای٢ ة٥ جؼکی٥ اةحغایی دكرق زغیغ درؿی ٦ام ةؼ٣ا٥٠ ٠ضح٨ام جضٞیٜ ةا# 2009$ گ٨كف

 ك ّٟٞ ٨ّٞـ، ١٦چ٨ف اةحغایی آ٨٠زش درؿی ٦ام ٥ةؼ٣ا٠ در کارآٗؼی٤ی دؿحاكرد٦ام ک٥ رؿیغ

 افآ٨٠ز دا٣ف در کارآٗؼی٤ی ٦ام كیژگی از ةؼظی ایساد ة٥ ٤٠سؼ ریاویات ك ازح١اّی ٨ّٞـ م٤ْث،

 .#٣2009یـث $گ٨كف، کاٗی ٠ٛغار ای٢ ا٠ا ،ق٨د ٠ی

 کارآٗؼی٤ی كز٨د ک٥ یاٗح٤غ دؿث ٣حیس٥ ای٢ ة٥ ظ٨د جضٛیٙ در 2013 ؿاؿ در آ٠ادم ك ی٨دك

حناد ةؼام را ٠٘یغم ادؼات اةحغایی دكرق درؿی ٦ام ةؼ٣ا٥٠ در  .آكرد ظ٨ا٦غ ار٠ٕاف ة٥ کك٨ر ٚا
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 ةؼام ظ٨ب قؼكع یك اكٝی٥ ؿ٨ٌح در کارآٗؼی٤ی ٠ٌاْٝات ٠ْؼٗی ک٥ قغق ةی٤ی پیف ة٤اةؼای٢

 .#2013$ی٨دك ك آ٠ادم، ةاقغ ٠ی افآ٨٠ز دا٣ف

 کار ك کـب ج٨ؿ٥ْ ك آٗؼی٤یکار آ٨٠زش ةؼرؿی ة٥# 2014$ ظ٨د جضٛیٙ در دیٖ ك ةٞـی٤گ

 افآ٨٠ز دا٣ف ک٥ د٦غ ٠ی ٣كاف جضٛیٙ ای٢ ٣حایر .پؼداز٣غ ٠ی ٣یسؼی٥ افآ٨٠ز دا٣ف ٠یاف در

 ًؼیٙ از ةیكارم ةؼدف ةی٢ از ةؼام ظ٨ةی صٜ راق ك ؿیاؿث کارآٗؼی٤ی آ٨٠زش ٠ْحٛغ٣غ

ك $ةٞـی٤گ  ةاقغ ٠ی دكٝث درآ٠غ ٤٠تِ ك ٤ٗآكرم ظالٚیث، م٤ْث، جؼكیر ظ٨داقحٕاٝی،

 .#2014دیٖ،

 آ٨٠زش ؿازم ةـحؼ وؼكرت ٨٤ّاف جضث پژك٦كی# 1389$ اؿحیؼم ك اص١غم ٣یؽ ایؼاف در

ؼی٤ی  دكرق در کارآٗؼی٤ی آ٨٠زش وؼكرت جضٛیٙ ای٢ ٣حایر .داد٣غ ا٣ساـ اةحغایی دكرق در کارٗا

 .#1389$اص١غم ك اؿحیؼم،  ک٤غ ٠ی جاییغ را ةؽرگـاٝی در افآ٨٠ز دا٣ف ؿازم ج٨ا٤١٣غ ك اةحغایی

 ایؼاف ک٣٨٤ی زا٥ْ٠ در کارآٗؼی٤ی ج٨ؿ٥ْ ركیكؼد ک٥ اؿث ٠ْحٛغ ٣یؽ# 1386$ یعافق

غا٠اجی ز٥ٞ١ از ك اؿث وؼكرم ؽایف داد ا٣ساـ ج٨اف ٠ی ز٠ی٥٤ ای٢ در ک٥ ٚا  ٦ام ج٨ا٣ایی ٗا

 در ٗؼمث جكعیل پػیؼم، ظالٚیث، ٠عاًؼق ٨٣آكرم، ٦ام ٧٠ارت ج٨ٛیث قا٠ٜ کارآٗؼی٤ی

 آ٠غکؼدف ركز ك کار ك کـب كاصغ یك د٦ی قكٜ ٣یاز ةؼام ٨٠رد سدرك جغریؾ اف،آ٨٠ز دا٣ف

 .#1386$قیعاف، ةاقغ ٠ی درؿی کحب در ٠ـایٜ ك ٠ذا٧ٝا

 در ك اٗح٥ی ج٨ؿ٥ْ کك٨ر٦ام در کارآٗؼی٤ی آ٨٠زش ا١٦یث د٤٦غق ٣كاف جضٛیٛات ای٢ ٥١٦

 ك ثاؿ یاٗح٥ زیادم ا١٦یث کارآٗؼی٤ی ک٥ اؿث ٠غجی ٠ا کك٨ر در .ةاقغ -٠ی ج٨ؿ٥ْ صاؿ

ؽایف ةؼام را ٦ایی ةؼ٣ا٥٠ آ٨٠زقی ٦ام ٣ُاـ ز٥ٞ١ از ٦ا آفؿاز٠ ك ٦ا دؿحگاق از ةـیارم  ك ٗا

 در ایؼاف در قغق ا٣ساـ جضٛیٛات ةیكحؼ ا٠ا ا٣غ دیغق جغارؾ کارآٗؼی٤اف جْغاد ك کارآٗؼی٤ی ج٨ؿ٥ْ

 قغق، ا٣ساـ م٦ا پژك٦ف ک١ت٨د دٝیٜ ة٥ .اؿث گؼٗح٥ م٨رت ّاٝی آ٨٠زش ك ةؽرگـاالف ؿٌش

 ٣گاق ةا اةحغایی دكرق درؿی ٦ام ةؼ٣ا٥٠ ةایغ چؼا ک٥ ةاقغ ٠ی ؿ٨اؿ ای٢ ة٥ پاؿط درمغد ٠ٛا٥ٝ ای٢

 ق٣٨غ؟ جغكی٢ ك ًؼاصی کارآٗؼی٤ی
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 تؼطيف کبضآفطيٌی

 .اؿث آف از ركق٢ جْؼیٖ پغیغق، ارائ٥ یا ٨٧٘٠ـ ٦ؼ درؿث جتیی٢ ك ق٤اظث ز٧ث گاـ ٣عـحی٢

 ٦ام جئ٨رم ةاردر اكٝی٢ ةؼام امٌالح ای٢ ک٥ د٦غ ٠ی ٣كاف کارآٗؼی٤ی ادةیات جاریعی ةؼرؿی

در ای٤سا  .#2012قغق اؿث $٠ؼجى٨م ك ة٧ؼا٠ی،  ٗؼؿحادق ٠غارس ة٥ ك ؿپؾ ٠ٌؼح اٚحنادم

 ج٨ز٥ ٨٠رد آ٨٠زقی ٣ُا٧٠ام ؿاظحار ك ٠ا٦یث ة٥ ج٨ز٥ ةا کارآٗؼی٤ی جْؼیٖ ك ٨٧٘٠ـ اؿث الزـ

 .د٦یٟ ٚؼار

 ك ق٤اؿایی ة٥ ؿ٨ یك از ک٥ اؿث ٠ـح١ؼم ك ٤٠ُٟ ٗؼای٤غ پؼكرش ك آ٨٠زش در کارآٗؼی٤ی

 دیگؼ ؿ٨م از ك ق٨د ٠ی ٤٠سؼ آ٨٠زقی ٣ُاـ ةیؼك٣ی ك درك٣ی ٤٠اةِ کٞی٥ از ٨٠دؼ ةؼدارم ة٧ؼق

 ٗؼاگیؼ آ٨٠زش ٠ض٨ر دك ةؼ جكی٥ ةا ٗؼای٤غ ای٢ گؼدد ٠ی یادگیؼم زغیغ م٦ا ٗؼمث ایساد ٨٠زب

ِ .#1385 ٠ؼادم، $صـ٢ ددگؼ ٠ی ٠ضٛٙ ك ٨٧َر آف ةؼكز ٦ام ز٠ی٥٤ ٨١٣دف ٗؼا٦ٟ ك  در كٚا

 ة٥ زیادم صغ جا غج٨ا٣ ٠ی ٠غرؿ٥ اكٝی٥ ٦ام ؿاؿ ک٥ اؿث ةی٤ف ك ٗكؼ ًؼز یك کارآٗؼی٤ی

 .#١٣2010ایغ $راپ٨ؿ٨ ك دكپاک٨، ک١ك ةی٤ف ای٢ پؼكرش

 ضطٍضت ٍ اّویت کبضآفطيٌی زض جْبى اهطٍظ

 ةؽرگـاٝی ز٣غگی ةؼام را ز٨ا٣اف آ٨٠زقی، ؿیـحٟ چگ٥٣٨ ک٥ ای٢ ةضخ گػقح٥ د٥٦ دك ٨ًؿ در

 ٦ا آفؿاز٠ ز٨ا٠ِ، ٣یاز ةضخ ای٢ .اؿث داقح٥ كز٨د ،ک٤غ ٠ی کارآ٠ادق د٣یام ةؼام ظاص ٨ًر ة٥ ك

 ةا ک٥ ٣ا٨ْٞ٠ـ ك رٚاةحی پیچیغق، ز٧اف ةا ةح٨ا٤٣غ جا اؿث كاف٦ای ج٨ا٣ایی رقغ ةؼام ق٧ؼك٣غاف ك

 ك ظالؽ ج٨ا٤١٣غ، ز٨ا٣ا٣ی پؼكرش ؼامة .ةیای٤غ ک٤ار دار٣غ، کار ؿؼ ك ٨٣آكرم ك جٕییؼ از ةاالیی ٣ؼخ

 .ةؼد ؿ٨د کارآٗؼی٤ی از ج٨اف ٠ی اٚحنادم ك ؿیاؿی ٗؼ٤٦گی، ازح١اّی، اةْاد ج١ا٠ی در ٨٣آكر

ؼاد د٦غ ٠ی ازازق ک٥ ٦اؿث ٧٠ارت ك م٘ات رٗحار٦ا، از ام ٠س٥ّ٨١ کارآٗؼی٤ی  جٕییؼ گؼك٧٦ا ك ٗا

 ارجٛاء رقغ در کارآٗؼی٤ی ؼكرتو ك ا١٦یث ا٠ؼكزق .#1996آكر٣غ $گیب، كز٨د ة٥ ٨٣آكرم ك

 ا١٦یث .اؿث قغق ٠كعل ظ٨ةی ة٥ ج٨ؿ٥ْ صاؿ در ك م٤ْحی ٦ام کك٨ر ٠ٞی رٗاق ك اٚحنادم
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اؿث  ٦ا کك٨ر م ج٨ؿ٥ْ م٦ا ًؼح امٞی ٦ام ةؼ٣ا٥٠ زؽ آف ة٥ پؼداظح٢ ك ا٣كار٣اپػیؼ کارآٗؼی٤ی

 ة٥ اظیؼ ٦ام د٥٦ در ز٧اف کك٨ر٦ام اکذؼ ركیكؼد .#1389 زْ٘ؼپ٨ر، ك ك ةاكرماد زادق $ة٧ؼاـ

 د٣یا در کارآٗؼی٤ی ج٨ؿ٥ْ ؿیاؿح٧ام از ٨٠زی گؼدیغق ٨٠زب آف، ج٨ؿ٥ْ ك کارآٗؼی٤ی ٨٠و٨ع

 ارائ٥ کارآٗؼی٤اف، از الزـ ٦ام ص١ایث ا٣ساـ کارآٗؼی٤ی، ٗؼ٤٦گ ج٨ؿ٥ْ رك ای٢ از .ق٨د ایساد

 کك٨ر٦ام ا٠اتاٚغ ز٥ٞ١ از الزـ پژك٦ك٧ام ك جضٛیٛات ا٣ساـ ك آ٣اف ة٥ ٣یاز ٨٠رد آ٨٠زق٧ام

 .#1389داریا٣ی، پ٨ر اؿث $اص١غ ة٨دق کارآٗؼی٤ی ز٠ی٥٤ در ج٨ؿ٥ْ، صاؿ در ك اٗح٥ی ج٨ؿ٥ْ

 ؿیاؿی، اقحٕاؿ ك درآ٠غ زایی ازح١اّی، اٚحنادم، اةْاد گؼٗح٢ ٣ُؼ در ةا کارآٗؼی٤ی ة٤اةؼای٢

 ٠ا ٨رکك در .#2008را٦تؼدم اؿث $ک١ـی٨ف اركپا،  ركیكؼد٦ام اجعاذ ك ریؽم ةؼ٣ا٥٠ ٠ـحٞؽـ

 ج٨ٝیغ ٗؼاكاف ًتیْی ٤٠اةِ از ةؼظ٨رارم ٣یؽ ك ٠ح٧ْغ ك ٨٦ق٤١غ ز١ْیحی داقح٢ رٟٔ ة٥ اک٨٤ف

 کؼدق جضنیٜ صحی ك ز٨اف ٦ام از ٣یؼك ج٨ز٧ی ٚاةٜ ق١ار .اؿث پایی٢ ؿٌش در داظٞی ٣اظاٝل

 #1388$١٦حی،  اؿث وؼكرم ةـیار کارآٗؼی٤ی ج٨ؿ٥ْ رك ای٢ از .ا٣غ ة٧ؼق ةی اقحٕاؿ ا٠كا٣ات از

ة٥ ٨٠اردم ١٦چ٨ف  ٦ا ك ٠ؼاکؽ آ٨٠زقی ٝػا ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣ٛف ك ا١٦یث کارآٗؼی٤ی ةایغ در دا٣كگاق

 ٝؽكـ ٠غیؼیحی، ٦ام ٧٠ارت کارآٗؼی٤ی، ة٥ ٠ؼة٨ط ٨٠و٨ّات زغیغ ةا درؿی ٦ام ةؼ٣ا٥٠ ة٥ ج٨ز٥

 دركس ٨١٣دف کارةؼدم کارآٗؼی٤ی، ك ج٨ٝیغم ٦ام ْٗاٝیث کارآٗؼی٤ی، ج٨ؿ٥ْ آ٨٠زش ٦ام ةؼ٣ا٥٠

 .#1383پؼداظح٥ ق٨د $٨ٚرچیاف ك ١٦كاراف،  ظالٚیث ایساد ةؼام ٠غت ة٤ٞغ ریؽم ةؼ٣ا٥٠ ك

 ؿاظحار ك ٠غیؼیحی ص١ایث ز٥ٞ١ از ٠غارس در الزـ ؿاز٠ا٣ی ٦ام كیژگی ا١ّاؿ ١٦چ٤ی٢

 ك کار ةازار ة٥ كركد ةؼام را اٗؼاد ج٨ا٣غ ٠ی جك٨یٛی ك ادؼةعف آ٨٠زقی ؿیـحٟ ٤٠اؿب، ؿاز٠ا٣ی

ؿازد $٠ْن٨ـ ةیگی،  ٠ضٛٙ را ٠ؼجتي ك ٣ُؼ ٨٠رد ا٦غاؼ ؿایؼ ة٥ دؿحیاةی ك آ٠ادق اقحٕاؿ

 ٦ا، ظالٚیث قغف ةاركر ١٦چ٨ف دیگؼم ٦ام پیا٠غ دارام کارآٗؼی٤ی اقحٕاؿ، ةؼ ّالكق .1390#

ؽایف آف، م ج٨ؿ٥ْك ٨٣آكرم ة٥ جؼٔیب  دؼكت ج٨ٝیغ جك٨ٝ٨٤ژم، ج٨ؿ٥ْ ك ایساد ٣٘ؾ، ة٥ اّح١اد ٗا

ؽایف ك زا٥ْ٠ در  ة٥ ج٨ز٥ ةا ة٤اةؼای٢ #1387 دٛ٘ی، کال٣حؼم ك اؿث $ز٧ا٣گیؼم ٠٨١ّی اقرٗ ٗا

حنادم ٦ام ٣ُاـ ركم پیف ٦ام چاٝف ك ٠ككالت ة٥ ج٨ز٥ ةا ك قغ گ٘ح٥ ک٥ آ٣چ٥  ازح١اّی ك ٚا
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 ٧٣ادی٥٤ ك کارآٗؼی٤ی ؿ١ث ة٥ جا دارد ٣یاز پیف از ةیف ٠ا آ٨٠زقی ٣ُاـ ةیكارم، ةاالم ٣ؼخ ٣ُیؼ

 .#1388 ٠ض١غم، ك زادگاف ةؼدارد $صیغر ٚغـ زا٥ْ٠ در آف کؼدف

 

 کبضآفطيٌی آهَظـ تؼطيف

 ك ٦ا ٧٠ارت دا٣ف، قا٠ٜ قغق جغكی٢ آ٨٠زقی ٨٠اد از یای ٠س٥ّ٨١ م ارائ٥ کارآٗؼی٤ی آ٨٠زش

ؼاد ة٥ کارآٗؼی٤ا٥٣ م٦ا ٣گؼش  كاِٚ در .ةاقغ ٠ی گؼا ٦غؼ ك آگا٦ا٥٣ ٣ُا٤٠غ، ٗؼای٤غم .اؿث ٗا

 ز٧ث ٣یاز ٨٠رد اًالّات ك دا٣ف ا٣حٛاؿ ةؼام آف از ک٥ اؿث ْٗاٝیحی کارآٗؼی٤ی آ٨٠زش

ؽایف، ک٥ ق٨د ٠ی اؿح٘ادق کارآٗؼی٤ی ؼاد ٦ام ج٨ا٣ایی ك ٦ا ٧٠ارت ،٦ا ٣گؼش ج٨ؿ٥ْ ك ة٧ت٨د ٗا  ٗا

 کارآٗؼی٤ی آ٨٠زش دیگؼ ٣گا٦ی در .#1387 ظ٨اقصـی٤ی داقث $ ظ٨ا٦غ پی در را ٔیؼکارآٗؼی٢

 ج١اـ در ك اؿث یادگیؼ٣غگاف در ٗؼ٤٦گ ك ٧٠ارت ٣گؼش، ة٥ دادف قكٜ ةؼام کٞیغم ٨٤ّاف ة٥

 .#2012$ک١یـی٨ف اركپا، ق٨د ٠ی ارائ٥ دا٣كگاق ٦ام ةؼ٣ا٥٠ ك ٠ح٨ؿ٥ٌ اةحغایی، آ٨٠زش ؿ٨ٌح

 

 اثتسايی زٍضُ زضؾی ّبی ثطًبهِ زض کبضآفطيٌی آهَظـ ضطٍضت

 ٨رد٠ زغیغ ١ّٞی رقح٥ یك ١٦چ٨ف کارآٗؼی٤ی آ٨٠زش ٨٠رد در جضٛیٙ یالدم٠ 1990ؿاؿ  در

ؼاد، پػیؼش ٚاةٞیث کارآٗؼی٤ی، آ٨٠زش ٦ام ركش ١٦چ٨ف ٠ضح٨ا، ٨٠اردم ةؼ ك گؼٗث ٚؼار ج٨ز٥  ٗا

 آ٨٠زقی ٣یاز٦ام ١٦چ٤ی٢ ك آ٨٠زش ٠عحٖٞ ٦ام قی٨ق ٠غارس، در کارآٗؼی٤ی آ٨٠زش

 گؽارق در ك پؼكرش ك آ٨٠زش ة٤یادی٢ جض٨ؿ درؿ٤غ .#1371کارآٗؼی٤اف جاکیغ قغ $٠ؼیغیخ، 

 قایـحگی کـب کارآٗؼی٤ی، ركصی٥ ٣یؽ ایؼاف ٠٨١ّی ك رؿ١ی جؼةیث ك ْٞیٟج ٣ُاـ ارزقی ٦ام

 ٔؼیب ك ٣اق٤اظح٥ دٝیٜ ة٥ ا٠ا اؿث گؼٗح٥ ٚؼار ج٨ز٥ ٨٠رد ٤٦ؼم ك ٧٠ارجی ،ام صؼ٥ٗ ّاـ ٦ام

اؿث  ٣گؼٗح٥ م٨رت دا٣كگا٧٦ا ك ٠غارس آ٨٠زقی ٦ام ٣ُاـ در ٤٠اؿتی ةـحؼ کارآٗؼی٤ی ة٨دف

 ٠ـحٛیٟ ة٨ٌر ام ٥ٌٛ٤٠ یا ك ز٧ا٣ی جض٨الت از اّٟ ضیٌی٠ جض٨الت .#1379$ظغ٠حی ج٨ؿٜ،
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 ادٔاـ .#1387آیحی،$ ١٣ایغ ٠ی دگؼگ٣٨ی دچار را درؿی ٦ام ةؼ٣ا٥٠ جتِ ة٥ ك آ٨٠زقی ٣ُاـ

 ك ٗؼاگیؼاف یادگیؼم جسارب ؿازم ٤ٔی ٨٠زب ٠غارس درؿی م ٣ا٥٠ةؼ در کارآٗؼی٤ی آ٨٠زش

ؽایف  کارآٗؼی٤ی ة٥ دٝیٜ ا١٦یث ای٢ ارجتاط، .دق٨ ٠ی کكاكرزم ك م٤ْث ٠غرؿ٥، ٠یاف ارجتاط ٗا

 آةادم، ٣سٖ گیؼد ی٨ْٛةی ٚؼار درؿی ةؼ٣ا٥٠ ٦ام آٔاز ٥ٌٛ٣ ةایغ ة٥ ٨٤ّاف یك وؼكرت در

 در جضنیٞی دكرق جؼی٢ ٧٠ٟآ٨٠زش کارآٗؼی٤ی در دكرق اةحغایی ا١٦یث ٗؼاكا٣ی دارد زیؼا  .1389#

 در آ٨٠زش اؿاس ك پای٥ ای٢ دكرق .اؿث اةحغایی دكرق ز٧اف، پؼكرش ك آ٨٠زش ٦ام ٣ُاـ ج١اـ

 ٦ا آف ةا ركز٠ؼق ز٣غگی در ک٨دؾ ک٥ ٠ْا٣ی ك رقغ ٠٘ا٦یٟ در ك اؿث ز٣غگی ةْغم ٦ام دكرق

 اةحغایی دكرق ک٥ گ٘ث ج٨اف ٠ی ّتارجی ة٥ .#1379 یماٗدارد $ ٧ّغق ةؼ ١٧٠ی ٣ٛف اؿث، ٨٠از٥

 آی٤غق ك کار ١٦چ٨ف ی٠٘ا٦ی١ آق٤ایی ةؼام دكرق ة٧حؼی٢ ة٤اةؼای٢ اؿث، آ٨٠زش ة٤ام ؿ٤گ

 ک٨دکاف ٣٘ؾ دةـحاف اكٝی٥ ؿا٧ٝام ٨ًؿ در ک٥ چؼا اؿث اةحغایی دكرق افآ٨٠ز دا٣ف قٕٞی ٣گؼم

 ازح١اّی ك ٤غ ركاةي اظالٚیج٨ا٣ ٠یقغق ك  آگاق ظ٨د ٨ّاًٖ ك اصـاؿات از ٦ا آف ك گؼٗح٥ قكٜ

 ةؼ٣ا٥٠ در ٗؼی٤یکارآ آ٨٠زش ك ٠ْؼٗی كاِٚ در .#2010د٤٦غ $آؿیـی ك اؿالف،  گـحؼش را ظ٨د

 کـب ٨ُ٤٠ر ة٥ افآ٨٠ز دا٣ف ةؼام را ةیكحؼم ٗؼمث دةیؼؿحاف ك اةحغایی ٦ام دكرق درؿی ٦ام

 ٠ی ٗؼا٦ٟ ز٣غگی ٦ام چاٝف ةا ٠ٛاة٥ٞ ةؼام ٦ا آف ةیكحؼ جس٧یؽ ك اؿاؿی ٦ام ٧٠ارت ك دا٣ف

 از ك قغق آق٤ا کارآٗؼی٤ی کار ك کـب ك پای٥ دا٣ف ةا ٤غج٨ا٣ ٠ی افآ٨٠ز دا٣ف ای٢ ةؼ ّالكق .آكرد

 اؿحٛالؿ، اةحكار ٣٘ؾ، ة٥ اّح١اد ١٦چ٨ف یی٦ا ارزش ة٥ کار، ك کـب ای٢ از درؿث اؿح٘ادق ًؼیٙ

یاة٤غ $ةاکارم ك  دؿث کارآٗؼی٤ی ك ظالٚیث ا٣حٛادم، ج٘كؼ ١٦چ٨ف ی٦ای ٧٠ارت ك

 جـ٧یٜ ةؼام ٦ا قی٨ق ٠ؤدؼجؼی٢ از یكی ج٨ا٣غ ٠ی کارآٗؼی٤ی آ٨٠زش ة٤اةؼای٢ .#١٦2007كاراف،

 یادگیؼ٣غگاف قعنیحی ٦ام كیژگی گیؼم قكٜ ك کار ةازار ة٥ ة٥ پػیؼجؼ ٠ـئ٨ٝیث ز١ْیث ا٣حٛاؿ

 .#٣1389ادرم،  ك ةاقغ $ٗؼا٦ا٣ی كگ٨درزم

 ٨٠رد کك٨ر٦ا از ةـیارم ٠ا٤٣غ آف آ٨٠زش ك کارآٗؼی٤ی ٨٠و٨ع اظیؼ ؿاؿ چ٤غ در ایؼاف در

 ةا ا٠ا ة٨دق، ٦ا دا٣كگاق ك ّاٝی آ٨٠زش در ةیكحؼ ج٨ز٥ ك جاکیغ ای٢ چ٥ اگؼ .اؿث گؼٗح٥ ٚؼار ج٨ز٥

 از آ٨٠زقی ٦ام دكرق دیگؼ اقحٕاؿ، ی٤ْی آف ٧٠ٟ پیا٠غ٦ام از ك یكی کارآٗؼی٤ی ا١٦یث ة٥ ج٨ز٥
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 کار ٠ا٤٣غ ٦ایی کحاب كز٨د اةحغایی دكرق در .ا٣غ ٣ت٨دق ٔاٜٗ ٨٠و٨ع ای٢ از ٣یؽ اةحغایی دكرق ز٥ٞ١

 ك اظالٚی قایـحگی ایساد کارآٗؼی٤ی، ج٨ٝیغ، ر،کا ٗؼ٤٦گ ج٨ٛیث ك جؼكیر ٦غؼ ةا ک٥ ٤ٗاكرم ك

 ٣یؼكم آ٨٠زش یادگیؼ٣غگاف، ک٤حؼٝی ظ٨د ك یثظالٚ ٣٘ؾ، ة٥ اّح١اد قساّث، ٠ا٤٣غ قعنیحی

 آ٠غق كز٨د ة٥ کارآٗؼی٤ی ج٨اف ارجٛاء ك کار ةازار ٣یاز٦ام ةا ٠ح٤اؿب کارآ٠غ ك ٠ا٦ؼ ٠حعنل،

 ج٨ا٣ایی ك درس کالس در افآ٨٠ز ٣فدا ٦ام یادگیؼم ٠یاف قكاؼ صغكدم جا ج٨ا٣ـح٥ اؿث،

 .د٦غ کا٦ف ازح١اّی ز٣غگی ك کار كاْٚی ٠ضیي در را ٦ا یادگیؼم ای٢ کارةـث

 آف کارآٗؼی٤ی، آ٨٠زش ٨٠و٨ع از کك٨ر پؼكرش ك آ٨٠زش ٣ُاـ گـحؼدق اؿحٛتاؿ رٟٔ ّٞی ا٠ا

 کی٘یث رد چاٝف :از ّتارج٤غ ٦ا آف جؼی٢ ٧٠ٟ ک٥ اؿث ركةؼك ٠حْغدم ٦ام چاٝف ةا  ٠غارس در

 آ٨٠زقی، چاٝف ٦ام ركش ادؼةعكی در آ٨٠زقی، چاٝف ٦ام قی٨ق ك ٠ضح٨ا در ٠غرؿاف، چاٝف

 در چاٝف ك کارآٗؼی٢ آ٨٠زاف دا٣ف ٨٤ْ٠م ك ٠ادم ٦ام ص١ایث در آ٨٠زقی، چاٝف اةؽار٦ام در

 آدار ٠غت ة٤ٞغ ٣ك٣٨غ در جتغیٜ ٗؼمث ة٥ اگؼ ٦ا چاٝف ای٢ .آ٨٠زاف دا٣ف یادگیؼم ٣یاز٦ام

 ةـیارم در .#1387$ كزاٝی کؼد $کؼد٣ائیچ ظ٨ا٤٦غ جض١یٜ پؼكرش ك آ٨٠زش ٣ُاـ ةؼ را ارمة زیاف

 ك کار ةازار ة٥ كركد ةؼام درؿی ٔیؼ ٦ام ٧٠ارت ایساد د٣تاؿ ة٥ آ٨٠زقی ٦ام ٣ُاـ کك٨ر٦ا از

ؽایف  در ا٠ا .٦ـح٤غ ا٠ؼكزم ز٨ا٠ِ ٦ام پیچیغگی ةا ٨٠از٥٧ ةؼام ةؼدةارم ك جض١ٜ آؿحا٥٣ ٗا

 ٦ام آ٨٠زش ایٟ ٣ح٨ا٣ـح٥ ٨٤٦ز قغق، ةؼداقح٥ ٦ام گاـ ك رك پیف ٦ام چاٝف كز٨د ةا ایؼاف

 زام ١٦چ٤اف ك ک٤یٟ ٝضاظ پؼكرق١اف ك آ٨٠زش ٣ُاـ در را 21 ٚؼف ٦ام ٤ٗاكرم ةا ٠ح٤اؿب

 چكٟ ة٥ ٠ا آ٨٠زقی ٣ُاـ در کارآٗؼی٤ی ز٥ٞ١ از ٦ا ٧٠ارت ة٥ ٠ؼة٨ط ٠تاصخ از ةـیارم ظاٝی

 زیؼا ق٨د ٠ی اصـاس ةیكحؼ چ٥ ٦ؼ ٦ا آف ة٥ ج٨ز٥ ٝؽكـ # ک1387٥ظ٨رد $اص١غیاف راد، ٠ی

 ٣یاز ةایغ ٦ؼکك٨ر .ةاق٤غ ٠ی کك٨ر ٦ؼ ج٨ؿ٥ْ ةؼام صیاجی ٦ام ةؼ٣ا٥٠ کارآٗؼی٤ی ٦ام آ٨٠زش

 ؿازم پیادق ركش ك ج٨ؿ٥ْ ؿ٨م ة٥ صؼکث از ٚتٜ کارآٗؼی٤ی ٦ام ةؼ٣ا٥٠ ةا راة٥ٌ در را ظ٨د ٦ام

 ز٠اف ١٦ی٢ در اٗح٥ی ج٨ؿ٥ْ ٔیؼ ك اٗح٥ی ج٨ؿ٥ْ کك٨ر٦ام ةی٢ ج٘اكت ة٥ كاِٚ ک٥ .ک٤غ جْیی٢ آف

 ةع٨ا٦غ اگؼ ایؼاف پؼكرش ك آ٨٠زش اؿث ٠ْحٛغ آةادم ٌٖٝ .#2008اؿث $ی٣٨ـك٨، ریؽم ةؼ٣ا٥٠
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 ز٣غگی ةؼام را آ٣اف ةایغ ةعكغ اّحال را ٨٣ز٨ا٣اف ك ک٨دکاف ق٧ؼك٣غم ٦ام ٧٠ارت ك ٠ٞی ٨٦یث

 ة٥ پؼكرش ك آ٨٠زش ٣گؼش ٨ُ٤٠ر ای٢ ةؼام .ک٤غ قآ٠اد صاوؼ ٚؼف در قغف ز٧ا٣ی ّنؼ در

ؽكف ك یاةغ جٕییؼ ةایغ ٠٨١ّی آ٨٠زش در ٠غرؿ٥ ك کالس ٦ام ْٗاٝیث ك درؿی ٦ام ةؼ٣ا٥٠  ةؼ ٗا

 ٦ام ٧٠ارت ك ق٧ؼك٣غم آ٨٠زش ا٣ـا٣ی، ارزقی ٣ُاـ ك ٨٦یث جضكیٟ درؿی، ٦ام آ٨٠زش

حنادم ازح١اّی، ز٣غگی د٦غ $ٌٖٝ  ٚؼار جؼةیحی ك یآ٨٠زق ٦ام ةؼ٣ا٥٠ ٠ض٨ر را ١ّٞی ك ٚا

 .#1385آةادم،

 

 گیطی ًتیجِثحث ٍ 

 کارآٗؼی٤ی .اؿث اٚحنادم ةْغ از ٗؼاجؼ کارآٗؼی٤ی ٣ٛف اٗح٥ی ج٨ؿ٥ْ کك٨ر یك در رؿغ ٠ی ٣ُؼ ة٥

ؽایف ةاّخ  ازح١اّی جٕییؼات ة٥ پاؿط ك ةی٤ی پیف ةؼام دا٣كس٨یاف ك افآ٨٠ز دا٣ف ج٨ا٣ایی٧ام ٗا

 ةیكارم ج٨ؿ٥ْ درصاؿ کك٨ر٦ام اکذؼ ٠ا٤٣غ ایؼاف ٠ا ك٨ردرک .ق٨د ٠ی زا٥ْ٠ در ٨٠ز٨د

 زیا٧٣ام ك وؼر ج٧٤ا ٥٣ اٝحضنیالف ٗارغ ةیكارم .آیغ ٠ی صـاب ة٥ زا٥ْ٠ ٠ْىٜ ةؽرگحؼی٢

را  اظالٚی ك ٗؼ٤٦گی ؿ٤گی٢ مغ٠ات ةٞك٥ کؼدق ایساد زا٥ْ٠ ةؼام ازح١اّی ك اٚحنادم گ٣٨اگ٨ف

 .کؼد اؿح٘ادق ٤٠اؿب ك درؿث را٧٦ام از ةایغ كك٠ٜ ای٢ صٜ ةؼام .ةؼام زا٥ْ٠ ة٥ ةارآكردق اؿث

 ك ٗؼ٤٦گ گـحؼش ك ج٨ؿ٥ْ ةیكارم ٠ـئ٥ٞ صٜ ك اقحٕاؿ ایساد ةؼام صٜ راق ة٧حؼی٢ ةی٢ درای٢

 ك ک١یث در ٠ـحٛیٟ ٨ًر ة٥ ک٥ اؿث ؿیاؿحی کارآٗؼی٤ی آ٨٠زش .اؿث کارآٗؼی٤ی آ٨٠زش

 ك اةحغایی دكرق ا١٦یث ة٥ ز٥ج٨ ةا .گػارد ٠ی ادؼ زا٥ْ٠ دریك کارآٗؼی٤اف م ّؼو٥ کی٘یث

 ٦ام دكرق در د٣یا آ٨٠زقی ٠ؼاکؽ دكرق، در ای٢ در ٗؼد زا٣ت٥ ٥١٦ رقغ ك قعنیث گیؼل قكٜ

 ای٢ جؼی٢ ٧٠ٟ ز٥ٞ١ از .گیؼد ٠ی ا٣ساـ کارآٗؼی٤ی ج٨ؿ٥ْ راؿحام در ٠عحٞ٘ی ٦ام ْٗاٝیث اةحغایی،

 ةا جْا٠ٜ ك ة٧ت٨د ؿٌش ایفاٗؽ ٠كأٜ، ةا آق٤ایی ز٣غگی، ك کار ٦ام ٧٠ارت ج٨ؿ٥ْ ٦ا ْٗاٝیث

ؼاد کؼدف آ٠ادق ازح١اع، ؼاد در کارآٗؼی٤ی ةاكر ك ذ٤٦یث ایساد ٨٣آكر، اٚحناد م ارائ٥ ةؼام ٗا  ك ٗا

 ّنؼ ای٢ در کارآٗؼی٤ی وؼكرت ك ا١٦یث ة٥ ةاج٨ز٥ .ةاقغ ٠ی آ٨٠زقی ٦ام ةؼ٣ا٥٠ کی٘یث ة٧ت٨د
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 آ٨٠زقی ا٦غاؼ ك ؿیاؿح٧ا ام٨ؿ، ار،درؿاظح الزـ جٕییؼات ایساد ةا ةایغ ٠ا ٣یؽ آ٨٠زقی ٣ُا٧٠ام

 ٦ام ةؼ٣ا٥٠ ٠ضح٨ام .١٣ای٤غ ٗؼا٦ٟ افآ٨٠ز دا٣ف در را کارآٗؼی٤ی قك٨ٗایی ك رقغ ز٠ی٥٤ ظ٨د

ْی ز٣غگی ةا آ٨٠ز٣غ ٠ی درس کالس در افآ٨٠ز دا٣ف ک٥ آ٣چ٥ ک٥ ةاق٤غ ٨ًرم ةایغ درؿی  كٚا

 الزـ ٦ام قایـحگی کـب ةا ٧٣ایث در ك کؼدق پیغا ٠كأٜ از ة٧حؼم درؾ ك ةاقغ ٠ؼجتي ٦ا آف

 .ةعك٤غ ة٧ت٨د را ظ٨د ز٣غگی کی٘یث ةاق٤غ ٚادر

 

 پیكٌْبزّب

 .اةحغایی دكرق ز٥ٞ١ از پای٥ آ٨٠زقی ٦ام دكرق در کارآٗؼی٤ی آ٨٠زش ة٥ ةیكحؼ ج٨ز٥

 ٦ام دكرق درؿی، ٦ام کحاب ارائ٥ ًؼیٙ از افآ٨٠ز دا٣ف ٠یاف در کارآٗؼی٤ی ةی٤ف ةؼدف ةاال

 .٠غاكـ ارزقیاةی ك ٤٠اؿب یؾجغر ركق٧ام آ٨٠زقی،

 ٠یاف در کارآٗؼی٤ی ركصی٥ ةؼدف ةاال ٨ُ٤٠ر ة٥ کارآٗؼی٤ی ٦ام ةؼ٣ا٥٠ آ٨٠زش ك ق٤اؿا٣غف

 .افآ٨٠ز دا٣ف

حنادم ازح١اّی، ٦ام ٠ضیي ةا ٠غارس گـحؼدق ك ٠ـح١ؼ جْا٠ٜ  ١ّیٙ پی٣٨غ ك ج٨ٝیغم ك ٚا

 .زا٥ْ٠ ٣یاز٦ام ةا ٠غارس زا٣ت٥ ٥١٦ ك

 .آق٤ایی ةا کارآٗؼی٤اف ٨٠ٗٙ ك کارآٗؼی٤ی ةا ٠ؼجتي درؿی ٦ام ةؼ٣ا٥٠ جغكی٢

 

 هٌبثغ

 ،یزازؼ٠ :ج٧ؼاف .اٝگ٦٨ا ،یات٣ُؼ ،یٖجْار :ی٤یکارآٗؼ .#٠1389ض٨١د $داریا٣ی،  پ٨ر اص١غ

 .٧٣ٟ چاپ
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 دكرق در کارآٗؼی٤ی آ٨٠زش ؿازم ةـحؼ وؼكرت .#1389$ ّاٝی٥ اؿحیؼم، ك پؼكی٢ اص١غم،

 ٨ّٞـ دا٣ككغق ارقغ، کارق٤اؿی ٣ا٥٠ پایاف .آف ةؼام درؿی ٤ّامؼ جتیی٢ ك اةحغایی

 .اٝؽ٦ؼا دا٣كگاق ركا٣ك٤اؿی، ك جؼةیحی

، کارآٗؼی٤ی ك ظالٚیث دق٢١ آ٨٠زش ک٥٤٧ ٦ام قی٨ق .#1386$ راد، ص١یغق اص١غیاف

 .ؿیؽد٦ٟ ؿاؿ ایؼاف، ركز٣ا٥٠

 .ایؼاف ركز٣ا٥٠ ،پؼكرش ك آ٨٠زش در ٦ا دگؼگ٣٨ی ّنؼ .#1387$ راد، ص١یغق اص١غیاف

 .چ٧ارـ چاپ دا٣كگا٦ی، ز٧اد :ج٧ؼاف .کارآٗؼی٤ی ج٨ؿ٥ْ .#1390$اهلل  کؼا٠ث ؼم،اکت

 .قغف ز٧ا٣ی م ّؼم٥ در درؿی ٦ام ةؼ٣ا٥٠ ازح١اّی ٠تا٣ی .#1387$ ٠ضـ٢ آیحی،

 .ج٧ؼاف درؿی، - ةؼ٣ا٥٠ ١٦ایف ٦كح١ی٢

 ز٨ ٣ٛف ارزیاةی .#1389$ ٠ض٨١د زْ٘ؼپ٨ر، ك ٧٠غم؛ ةاكرماد، ةٞٛیؾ ٠ض١غ زادق، ة٧ؼاـ

 جؼةیحی ٨ّٞـ ٠س٥ٞ .ا٨٦از ق٧ؼ ٠ح٨ؿ٥ٌ ٠ٌِٛ افآ٨٠ز دا٣ف کارآٗؼی٤ی ركصی٥ در ؿاز٠ا٣ی

 .1 ق١ارق قكٟ، م دكرق ا٨٦از، دا٣كگاق

 ادؼةعكی ٨ّا٠ٜ ةؼرؿی .#1387$ ظٞیٞی، صـی٢ ٨١ّزادق ك ؛ آیا٣ی، ؿپیغقروا ٠ٛغـ، ج٨کٞی

 .20-102،27 ١ارقق زا٥ْ٠، ك کار ٠س٥ٞ .٨٠ا٣ِ از گػر را٦كار ك کارآٗؼی٤ی آ٨٠زش در

 کارآٗؼی٤ی ٦ام كیژگی ؿ٤سف ك ةؼرؿی .#1387$ رةاة٥ دٛ٘ی، کال٣حؼم ك یّٞ ز٧ا٣گیؼم،

 .1ق١ارق  کارآٗؼی٤ی، ج٨ؿ٥ْ ٗن٤ٞا٥٠ .٠غیؼاف

 ك ٤ٗی ٦ام آ٨٠زقكغق در کارآٗؼی٤ی ج٨ؿ٥ْ را٦كار٦ام ةؼرؿی .#1389$ ر٠ىاف ز٧ا٣یاف،

 آ٨٠زقی، ٠غیؼیث جضٛیٛات پژك٦كی – ١ّٞی ٗن٤ٞا٥٠ .اؿال٠ی آزاد دا٣كگاق یای صؼ٥ٗ

 .51-74 مل ،2 ق١ارق

 كآ٨٠زش جضٛیٛات ٨٠ؿـ٥ :کؼج .کارآٗؼی٤ی ٠غیؼیث .#٣1385ؼگؾ $ ٠ؼادم، صـ٢

 .اكؿ چاپ ٠غیؼیث،
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 ةا را١٤٦ایی دكرق درؿی ٦ام کحاب ٠ضح٨ام جضٞیٜ .#١٦1386كاراف $ ك رو٨اف زادق، صكیٟ

 ةؼ٣ا٥٠ ٠ٌاْٝات ٗن٤ٞا٥٠ .درؿی ةؼ٣ا٥٠ م ص٨زق در ز٧ا٣ی ركز ٠تاصخ ك ٠ـائٜ ة٥ ج٨ز٥

 .3.17 ق١ارق درؿی،

 آ٨٠زقی، ٣ُاـ در کارآٗؼی٤ی آ٨٠زش .#1388$ ا٠ی٢ ٠ض١غم، ك ّٞیؼوا صیغرزادگاف،

 ك کارآٗؼی٤ی ٠غیؼیث ٠ٞی ١٦ایف اكٝی٢ ٠ٛاالت ٠س٥ّ٨١ .را٦كار٦ا ك ٨٠ا٣ِ ٦ا، وؼكرت

 .زا٦غاف ایی، ٥ٌٛ٤٠ ج٨ؿ٥ْ

 دةیؼؿحا٧٣ام در کارآٗؼی٤ی پؼكرش ةؼكز ٦ام ز٠ی٥٤ رؿیةؼ .#1379$ مادؽ ج٨ؿٜ، ظغ٠حی

 ك ١ْٞ٠اف ٠غیؼاف، ٣ُؼ از گا٥٣ 4 ك٨٣اصی کؼج ق٧ؼؿحاف دا٣ف ك کار دكٝحی پـؼا٥٣

 .ة٧كحی ق٧یغ دا٣كگاق جؼةیحی ٨ّٞـ دا٣ككغق ارقغ، کارق٤اؿی ٣ا٥٠ پایاف .افآ٨٠ز دا٣ف

 .اكؿ چاپ آییژ، :ج٧ؼاف .١ّٜ در ی٤یکارآٗؼ .#1388$ صـی٤ی، ّٞی قاق

-ؿیاؿی ٠س٥ٞ .افآ٨٠ز دا٣ف در کارآٗؼی٤ی جؼكیر ك آ٨٠زش .#1386$ ٣ا٦یغ قیعاف،

 .272-281 مل ،245-246 ق١ارق اٚحنادم،

: ٦ؼاف .٠ح٨ؿ٥ٌ ك جضنیٞی را١٤٦ام اةحغایی، پؼكرش ك آ٨٠زش .#1379$ اص١غ ماٗی،

 .كجؼةیث جْٞیٟ ٣ُاـ در کارآٗؼی٤ی آ٨٠زش .ؿ١ث

 .ج٧ؼاف ١ّٞی، ، ٣كـثؿ٨ـ ٦ؽارق در کارآٗؼی٤ی زغیغ م٦ا یاٗح٥ .#1386$ کا٠تیؽ ًاٝتی،

 .ا٣غیك٥ ٗؼاق٤اظحی: ج٧ؼاف .دا٣ف ٗؼا ؿ٨م ة٥ صؼکث دا٣ف ٠غیؼیث .#1384$ ٗؼیتا ّغٝی،

 ک١ك ك درؿی ٦ام ةؼ٣ا٥٠ ٣ٛف .#1389$ ٣غا ٣ادرم، ك ٠ض٨١د گ٨درزم، اة٨اٝ٘ىٜ؛ ٗؼا٦ا٣ی،

 کارآٗؼی٤ی ٧٠ارت جا٠ی٢ در قغار کارق٤اؿی ٠ٌِٛ در ةغ٣ی جؼةیث رقح٥ درؿی

 .6 ق١ارق كرزقی، ٠غیؼیث ٠س٥ٞ .آ٨٠ظحگاف دا٣ف ٣ُؼ از دا٣كس٨یاف

 ةؽرگ دا٣ك٤ا٥٠ ة٤یاد: ج٧ؼاف .ّاٝی آ٨٠زش ا١ْٝارؼ دایؼق# 1383$ ١٦كاراف ك ٨ٚرچیاف

 .ٗارؿی
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-97ق١ارق ، كزا٥ْ٠# کاراٚحناد $ ٣كؼی٥ ." .#1387$ ك زاٝی، ٠ض١غروا کؼد٣ائیچ، اؿغاهلل

 .4-13 مل ،96

 درؿی ةؼ٣ا٥٠ چ٧ارگا٥٣ ٤ّامؼ ٦ام كیژگی جتیی٢ .#1388$ روا ٨٣ركززادق، ك ک٨دؼم، ٠ؼیٟ

 ك پژك٦كی ٗن٤ٞا٥٠ .کارآٗؼی٤ی ٦ام ٧٠ارت ةؼپؼكرش جاکیغ ةا کارق٤اؿی ٠ٌِٛ

 1-18 مل ،54 ق١ارق ّاٝی، آ٨٠زش در ریؽم ةؼ٣ا٥٠

 ٣ُاـ ك ٨٦یث جضكیٟ ةا ١ؼاق٦ ز٧ا٣ی ك ٠ٞی ق٧ؼك٣غم آ٨٠زش .#1385$آةادم، صـی٢  ٌٖٝ

 .17 ق١ارق پ٤سٟ، ؿاؿ آ٨٠زقی، ٦ام ٨٣آكرم ٗن٤ٞا٥٠ .افآ٨٠ز دا٣ف ارزقی

 کار، ا١ٝٞٞی ةی٢ دٗحؼ: ج٧ؼاف .#1371$ یافئ ة٤ی مادؽ ٠ض١غ جؼز٥١ ،کارآٗؼی٤ی .٠ؼیغیخ

 .ازح١اّی جا٠ی٢ ك کار ٨٠ؿـ٥

 ٠ٌِٛ درؿی کحب رد کارآٗؼی٤ی ٦ام ٥٘ٝ٨٠ ج٨ز٥ ٠یؽاف .#1390$ ٠ؼیٟ ةیگی، ٠ْن٨ـ

 .ج٧ؼاف دا٣كگاق ارقغ، کارق٤اؿی ٣ا٥٠ پایاف .ة٧ی٥٤ را٦كارآ٨٠زقی ارائ٥ ك ٠ح٨ؿ٥ٌ

 .اكؿ چاپ ٨٣ر، مآكا :ج٧ؼاف .#٠تا٣ی ك ام٨ؿ$ ی٤یکارآٗؼ .#1388$ زالؿ ١٦حی،

 .جضنیٞی ٠ٛاًِ ٥١٦ در کارآٗؼی٤ی آ٨٠زش وؼكرت .#1389$ اقؼؼ آةادم، ٣سٖ ی٨ْٛةی

 .پ٤سٟ دكرق چ٧ارـ، ٠غرؿ٥، ق١ارق ٠كاكر
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