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 هغبلؼِ (اثتسايی آهَظـ) یتیتطث ػلَم ضقتِ کبضٍضظی زضؼ ٍاکبٍی

 فبضؼ اؾتبى فطٌّگیبى زاًكگبُ: هَضزی

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف:

 3ةغی٤یّا ٠ؼوی٥ ك2اؿغ پ٨ر ٝیال، ٣1ژاد ا٣ارم ّتاس

 

 چکیسُ

 ٨ّٞـ رقح٥ دا٣كس٨یاف دیغگاق از کاركرزم كوْیث ةؼرؿی ك ق٤اظث ٦غؼ ةا پژك٦ف ای٢

 پژك٦ف .اؿث گؼٗح٥ ا٣ساـ ٗارس اؿحاف ٗؼ٤٦گیاف دا٣كگاق گؼایف آ٨٠زش اةحغایی#$ یحیجؼة

 در جؼةیحی ٨ّٞـ کارق٤اؿی دا٣كس٨یاف از ٣٘ؼ 50 ٠كارکث ةا ک٥ اؿث کی٘ی ٠ٌا٥ْٝ یك صاوؼ،

 در دا٣كس٨یاف جسارب ك ادراکات ةؼرؿی ة٥ ك قغ ا٣ساـ 93-94 جضنیٞی ؿاؿ اكؿ ؿ٣ی١ـا

 از اؿح٘ادق ةا ك گؼدیغ آكرم ز١ِ ةاز ٠ناصت٥ ًؼیٙ از ٦ا دادق .پؼداظث کاركرزم كاصغ ظن٨ص

 م٦ا یاٗح٥ .گؼٗث ٚؼار جضٞیٜ ك جسؽی٥ ٨٠رد ٚؼاردادم ركیكؼد ةا ٠ٌاةٙ ٠ضح٨ا جضٞیٜ ركش

 کاركرزم از ارزیاةی ك ظغ٠ات ،ریؽم ةؼ٣ا٥٠ کاركرزم، ةؼام آ٠ادگی: ٠ى٨١ف چ٧ار ةیا٣گؼ ٠ٌا٥ْٝ

 کالس ٦ام ٧٠ارت ةا آق٤ایی کاركرزم، درس ة٥ ٣ـتث دا٣كس٨ دیغگاق ٧٠ارت، ك دا٣ف در .ة٨د

 ٠غرؿ٥ در کار چگ٣٨گی ةا آق٤ایی ك ج٨زی٧ی ٦ام کالس ةؼگؽارم جغریؾ، ٣ض٨ق ةا آق٤ایی دارم،

 ز٠اف پؼكرش، ك آ٨٠زش ك ٠غارس ك دا٣كگاق ةی٢ ١٦ا٤٦گی ة٥ ریؽم ٥ةؼ٣ا٠ در .ة٨د ٣ُؼ ٨٠رد

 را١٤٦ا، اؿاجیغ از ارزیاةی ة٥ ارزیاةی، در .داقح٤غ جاکیغ ةؼ٣ا٥٠ ةؼگؽارم ٦ام ٠ضغكدیث ك ةؼگؽارم

 ك ٣ٜٛ ك ص١ٜ ا٨٠ر ظغ٠ات، ةعف در ك داقح٤غ اقارق کاركرزاف از ارزیاةی ٠غارس، ارزیاةی

 در ظ٨د ٣یاز ٨٠رد ٦ام ٧٠ارت یادگیؼم ةؼام دا٣كس٨یاف .ة٨د اکیغج ٨٠رد دیگؼ رٗا٦ی ظغ٠ات

                                                           
 پؼدیؾ ق٧یغ رزایی ٗارس ٗؼ٤٦گیاف، دا٣كگاق اؿحادیار، .  1
 قیؼاز ٗارؿی ؿ١ٞاف ّاٝی آ٨٠زش ٠ؼکؽ ٗؼ٤٦گیاف، دا٣كگاق جؼةیحی، ٨ّٞـ دا٣كس٨م.  2
 قیؼاز ٗارؿی ؿ١ٞاف ّاٝی آ٨٠زش ٠ؼکؽ ٗؼ٤٦گیاف، دا٣كگاق جؼةیحی، ٨ّٞـ دا٣كس٨م.  3
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 ؿ٨م از ازؼایی ٦ام ز٠ی٥٤ در ٦ا کی٘یث ارجٛام ظ٨اؿحار ك ٦ـح٤غ ٨٠از٥ ٠ككالجی ةا کاركرزم

ؽایف ةا گؼدد ٠ی پیك٧٤اد .ةاق٤غ ٠ی ٠ـئ٨ٝی٢  ك ةؼزـح٥ اؿاجیغ ا٣حعاب کاركرزم، ز٠اف ٗا

 ٦ا دكرق ای٢ کی٘یث ارجٛام ة٥ دا٣كس٨یاف ك اؿاجیغ کار از ٤٠اؿب ارزیاةی ك ٤٠اؿب ٠غارس

 .ق٨د پؼداظح٥

آهَظـ  فطٌّگیبى، زاًكگبُ تطثیتی، ػلَم کیفی، ضٍـ ّبی کلیسی: کبضٍضظی، ٍاغُ

 اثتسايی

 

 هقسهِ

 ک٥ اؿث جسؼةی یادگیؼم م ٣ُؼی٥ م پای٥ ةؼ کاركرز ام صؼ٥ٗ ك ٗؼدم پیكؼٗث ةؼ٣ا٥٠ کاركرزم

 .#2003پیـی٤ی، $ گیؼد ٠ی م٨رت قغق ریؽم ةؼ٣ا٥٠ جكٞیٖ ةا گا٦یدا٣ك گؼكق یك ٣ُارت جضث

 ٣یاز٦ام ك ق٨د آق٤ا ٠غرؿ٥ ٠ضیي ك ٠ْٟٞ ك آ٨٠ز دا٣ف ةا یاةغ ٠ی ٗؼمث دا٣كس٨ درس ای٢ در

 در ک٥ دار٣غ ٣یاز دا٣كس٨یاف .ؿازد ٠ؼجِ٘ آؿ ایغق ام ٠غرؿ٥ ة٥ رؿیغف ةؼام را ٦ا آف اؿاؿی

 آ٨٠ز دا٣ف ٠ْٟٞ، ك افآ٨٠ز دا٣ف ةی٢ ازح١اّی م راة٥ٌ ٗیؽیكی، كوْیث ارجٛام ك ارزیاةی ز٠ی٥٤

 ْٗاٝیث یك ٤٠ؽٝة ة٥ ١ْٞ٠ی قٕٜ .ک٤٤غ کـب را ی٦ای ٧٠ارت ّاً٘ی ز٨ ك آ٨٠ز دا٣ف ةا

 جاریط ٨ًؿ در ک٥ صاٝی در .اؿث ١ّٜ ك ٣ُؼی٥ ٠یاف پی٣٨غ ةؼام ام ٗٞـ٥٘ ٣یاز٤٠غ ،ام صؼ٥ٗ

 ١ّٜ گؼاف ک٤ف در ةاكر ای٢ ا٣غ، ةؼدق ر٣ر ١ّٜ ك ؼی٣٥ُ ٠یاف قكاؼ از جؼةیحی ٦ام ٣ُاـ جؼةیث،

 ای٢ اٝتح٥، .ا٣غ پػیؼم کارةؼد ٗاٚغ ١ّٜ ّؼمة در ٣ُؼم ٦ام ا٣گارق ک٥ اؿث قغق ایساد جؼةیث

 ك قایـحگی ٨٣ع کغاـ ١ْٞ٠اف ک٥ ای٢ ٠یك٤غ؛ پیغا ٠ح٘اكجی ٠ا٦یث ٠ْٟٞ، جؼةیث ص٨زق در ٠ـئ٥ٞ

ْی م ّؼم٥ ة٥ پا ١ّٞی ك ٣ُؼم قایـحگی ٠یاف ٣ـتحی چ٥ ةا  ای٢ از .گػاقث ظ٨ا٤٦غ جؼةیث كٚا

 ةؼ جا ؿاظث ٠ی آقكار ٣ض٨م ة٥ را ٠ْٟٞ جؼةیث ٧٠ٟ ٗؼمث جغارؾ ةؼام ٗؼ٤٦گیاف دا٣كگاق رك،

 .#1393جٞعاةی، $ یغآ ٗائٙ ١ّٜ ك ٣ُؼی٥ ٠یاف گــث
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 م صؼ٥ٗ ة٥ اقحٕاؿ ك کار م مض٥٤ در اؿحٛؼار از پؾ ٗؼ٤٦گیاف، دا٣كگاق ٦ام ظؼكزی

 م پای٥ ةؼ ٗؼدا .اؿث دٗاع ٚاةٜ اج٘اٚی ای٢ .گؼٗث ظ٨ا٤٦غ ٚؼار کارق٤اؿاف ةی٢ ذرق زیؼ ،١ْٞ٠ی

 دا٣كس٨ ١ّٞكؼد درةارق پژك٦كی م٦ا یاٗح٥ ١٦چ٤ی٢ ك ٠غیؼیحی ك کارق٤اؿی ٠كا٦غات چ٤ی٢

 ادّام .قغ ظ٨ا٦غ ٚىاكت ٗؼ٤٦گیاف ة٤یاف ٨٣ دا٣كگاق کی٘یث ك ّیار ة٥ ٣ـتث ا٠ؼكز ١ْٞ٠اف

ؽكف ٦ام قایـحگی دارام ک٥ ١ْٞ٠اف یغزغ ٣ـٜ جؼةیث  ك دا٣كی ارزقی، ٦ام ّؼم٥ در جؼم ٗا

گؼٗث  ظ٨ا٤٦غ ٚؼار آز٨٠ف ٨٠رد ّا١ٝا٥٣ جؼ، ج١اـ چ٥ ٦ؼ رص١ی ةی ةا .٦ـح٤غ ٧٠ارجی

 .#٧٠1393ؼ٠ض١غم، $

 ةا دا٣كس٨یاف آق٤ایی ةؼام ا٠كا٣ی کاركرزم# 1392زاد $ ٠ض١غم ك ةٞحؼؾ ّاةغی٤ی زّٟ ة٥

ؽایف ةاّخ ج٧٤ا ٥٣ ک٥ ؿازد ٠ی ا٦ٟٗؼ را کار ٠ضیي  ةٞك٥ ،ق٨د ٠ی ةی٢ ای٢ در آ٣اف ٦ام ٚاةٞیث ٗا

 از ٨٣ع ای٢ زیؼا اؿث؛ آ٨٠زقی ٠غیؼیث ٦ا ٠غیؼیث جؼی٢ ٨٠دؼ صاؿ ّی٢ در ك جؼی٢ ٧٠ٟ از یكی

ؽایف یادگیؼم یادد٦ی ٗؼای٤غ در ٠غیؼیث  ٦ؼ ا٦غاؼ جضٛٙ ك آ٨٠زقی ؿاز٠ا٧٣ام كرم ة٧ؼق ٗا

 ٠غت ک٨جاق ك ة٤ٞغ٠غت رؿ١ی ا٨٠زقی ٦ام دكرق .دارد ٗؼاكا٣ی جادیؼ ضنیٞیج ٦ام دكرق از یك

 ٨ّٞـ كزارت ٨٠زقیآ  ریؽم درةؼ٣ا٥٠ ک٥ زایی جا دارد ام ١ّغق ؿ٧ٟ قایـح٥ ٠غیؼاف جؼةیث در

 .اؿث قغق گ٤سا٣غق جؼةیحی ٨ّٞـ دررقح٥ کاركزم درس ك٤ٗاكرم جضٛیٛات

 كاصغ ٨٠ز٨د كوْیث ة٧ت٨د ةؼام ک٥ ٦غد ٠ی ٣كاف ٦ا یاٗح٥# 1370$ ةاةایی پژك٦ف ًتٙ

 ةؼام کاركرز دا٣كس٨ ٣٘ؼ 12 صغاکذؼ اظحناص# 1 ق٨د: رّایث ةایغ ذیٜ ٨٠ارد کاركرزم درؿی

 اًالّات ة٥ ج٨ز٥ ةا الزـ امالصی جٕییؼات ك کاركرزم دؿح٨را١ْٜٝ ةاز٣گؼم# 2 کاركرز ٠غرس ٦ؼ

 ةؼام ٣ٛٞی٥ كؿایٜ ج٧ی٥ ٠عن٨ما کاركرزم ازؼام ةؼام الزـ اّحتار جعنیل# 3 جضٛیٙ از صام٥ٞ

 از را١٤٦ا ١ْٞ٠اف ك ٠غیؼاف ةؼام ٠غت ٠یاف ٦ام دكرق جككیٜ# 4 ركؿحایی ك ق٧ؼم ذ٦اب ك ایاب

 ك ٠ْٟٞ جؼةیث ٠ؼاکؽ ةیكحؼ ك ٠ـح١ؼ ٣ُارت# 5 ظغ٠ث و٢١ ك ٠ْٟٞ جؼةیث دٗحؼ ًؼؼ

ٜ# 6 ٠غارس در کاركرزم ازؼام از ٠ْٟٞ جؼةیث کارق٤اؿی  كاصغ ا٣غفگػر ةؼام ١٣ؼق صغٚا

ؽایف# 7 .ق٨د ٨ُ٤٠ر 14 کاركرزم  ک٥ را١٤٦ا ١ْٞ٠اف ك ٠غارس ٠غیؼاف ةؼام قٕٞی اْٝادق ٨ٗؽ ٗا

 .٦ـح٤غ کاركرزم دار ٧ّغق
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 ةیكحؼی٢ ارجتاًی ٧٠ارت کـب ک٥ گؼدیغ ٠كعل# ١٦1392كاراف $ ك صـی٤ی جضٛیٙ در

 اج٘اٚی ؿاز٠اف ٠ضیي ثق٤اظ ًؼٗی از .دارد را ا١٦یث ک١حؼی٢ را١٤٦ا اؿحاد ةا جْا٠ٜ ك ا١٦یث؛

 ا٠حیاز ک١حؼی٢ دا٣كگا٦ی از٠ٌاٝب اؿح٘ادق ك اؿث دادق آف ة٥ را ا٠حیاز ةیكحؼی٢ کارآ٨٠ز ک٥ اؿث

 .اؿث اكردق ةغؿث را

 زا٠ِ ةؼ٣ا٥٠ ک٥ ای٢ ٣عـث .رؿغ ٠ی ة٤ُؼ وؼكرم ٣كح٥ دك# 1393$ یؼمٗٛ ك جٞعاةی ٣ُؼ از

 ٠ْٟٞ جؼةیث گؼاف آ٨٠زش ةؼام ةؼ٣ا٥٠ ای٢ ا٣غاز چكٟ جا گؼدد جغكی٢ ؿؼّث ة٥ ةایغ کاركزم

 دار٣غ ٣یاز ةؼ٣ا٥٠ کارگا٦ی ك ١ّٞی آ٨٠زش ة٥ ٣یاز کاركرزم ٠غرؿاف ک٥ ای٢ دكـ ك گؼدد؛ ركق٢

 .ق٨د ک٨جاق قغق ةؼ٣ا٠ةازؼا ك قغق ٚنغ ةؼ٣ا٠ة ةی٢ ٗام٥ٞ جا

 ة٥ ق٤اظحی کاركرزم راق از ٧٠ارت ك جسؼة٥ آ٨٠زش، کـب# 1382$ ١ْ٠ار ٠عحارم زّٟ ة٥

 کاركرزم، ًؼیٙ از .٣غارد كز٨د آف کـب ا٠كاف ًؼیٙ ای٢ از ةسؽ ک٥ ةعكغ ٠ی کاركرز دٗؼ

 را اش صؼ٥ٗ ٠ح٨ف ك ٤٠اةِ ک٤غ، جضٞیٜ ك  جسؽی٥ را ركزا٥٣ ركیغاد٦ام جا یاةغ ٠ی ٧٠ارت کاركرز

 ٨ٝاؿا٣ی ٠عحارم .ةع٨ا٣غ را ام صؼ٥ٗ ٠ـائٜ ك ص٨ادث ؿ٨ٌر الم الة٥ ٠ْؼكؼ ٨ٚؿ ة٥ ك ة١٧٘غ

 ٨ْٞ٠ـ ةایغ ك اؿث ج٨ز٧ی ٚاةٜ ز٠اف ٠غت دا٣كس٨ ٦ؼ ةؼام کاركرزم ک٥ اؿث ٠ْحٛغ# $1381

 را ظ٨د ٦ام آ٨٠ظح٥ دا٣كس٨ ك ق٨د ٠ی ٦ایی ْٗاٝیث چ٥ ا٣ساـ مؼؼ ز٠اف ٠غت ای٢ ک٥ ق٨د

 در قغق مؼؼ ز٠اف ٠غت ام٨الن  آیا ك ک٤غ ٠ی کـب ی٦ای ٧٠ارت چ٥ ك گیؼد ٠ی کار ة٥ چگ٥٣٨

 گػار جأدیؼ قغ، اقارق ةغاف جؼ پیف ک٥ گ٥٣٨ آف کار، ةازار ة٥ كركد امةؼ دا٣كس٨یاف ؿازم آ٠ادق

 .ظیؼ یا اؿث

 ة٥ ةؼام ١٧٠ی ّا٠ٜ دا٣كس٨یاف قٕٞی آ٠ادگی ظغ٠ث در کاركرزم# 1393$ جؼاةی زّٟ ة٥

 ١ّٞی ة٤ی٥ ؿ٨ یك از ک٥ دا٣كس٨یا٣ی درصٛیٛث .اؿث درآكردف صؼکث ة٥ ك درآ٠غف صؼکث

 راصحی ة٥ ک٤٤غ، ٠ی آ٠ادق کارةؼدم ك ١ّٞی ٣ُؼ از را ظ٨د دیگؼ ؿ٨م از ك ک٤٤غ ٠ی ج٨ٛیث را ظ٨د

 .٣یـح٤غ پایی٢ دؿح١ؽد٦ام ك ٦ا ص٨ٛؽ ةا کؼدف کار ة٥ صاوؼ صحی ك ق٣٨غ ٠ی کار ةازار كارد
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 زؽ ٔایحی ٠ْٟٞ جؼةیث در کاركرزم درؿی ةؼ٣ا٠ة اگؼ# 1393$ صـی٤ی آؿ ّٛیغق ة٥

 ركایی پژك٦ف ٣غارد، جؼةیث مض٤ة در كرزم ١ّٜ ةؼام آی٤غق ١ْٞ٠اف کؼدف ٧٠یا ك ةؼا٣گیعح٢

 یادگیؼم، ًؼیٙ از ٠گؼ ق٨د ١ی٣ ٠یـؼ ک٥ ة٧ت٨دم ٣غارد؛ كرزم ١ّٜ ة٧ت٨د زؽ ٔایحی ٦ٟ

 از ةاٝیغف ك رقغ ٣یاز٤٠غ ظ٨د ک٥ ام جسؼة٥ جسؼة٥؛ ًؼیٙ از ٠گؼ ،ق٨د ١ی٣ ٠یـؼ ک٥ ام یادگیؼم

 .اؿث ٧ٟٗ ًؼیٙ

 را ظا٨٣ادق ك زا٥ْ٠ ٣یاز٦ام دا٣كس٨ ک٥ گؼدد ٠ی ٠یـؼ ٤٦گا٠ی ٦غؼ ای٢ ة٥ دؿحیاةی

 کاركرزم، .ؿازد ٠ؼجتي كاْٚی د٣یام جسؼةیات ةا را کالؿی چگ٥٣٨ ةگیؼد یاد ك دادق جكعیل

 جغریؾ ٦ام ركش ةا درس کالس از زغا ٠ضیٌی در ك كاْٚی افآ٨٠ز دا٣ف ةا کؼدف کار م جسؼة٥

 .دارد ةـؽا ؿ١٧ی یْٗٞ كوْیث ة٧ت٨د در ك کؼدق پػیؼ ا٠كاف را ٦ا ٧٠ارت ك

 ک٥ اؿث ٗؼ٤٦گیاف دا٣كگاق ة٥ ٠ؼة٨ط زغیغ م٦ا ًؼح ز٥ٞ١ از کاركرزم درس ک٥ آ٣سایی از

 ٠عحٖٞ، زكایام از ك ٠حْغد م٦ا پژك٦ف ًی اؿث الزـ ؛ةاقغ ٠ی ا٣ساـ صاؿ در ٨٣ ركیكؼدم ةا

 ار٦امرا٦ك ةؼ٣ا٥٠، ای٢ وْٖ ك ٨ٚت ٣ٛاط ق٤اؿایی و٢١ جا گیؼد ٚؼار ةؼرؿی ك ٠ٌا٥ْٝ ٨٠رد

 صاوؼ ٠ٌا٥ْٝ ة٤اةؼای٢ .ق٨د ارائ٥ ك ا٣غیكیغق آف کی٘یث ؿٌش ة٧ت٨د ك ٦ا ٣ارؿایی رِٗ ةؼام الزـ

 ا٠كاف جا گؼدیغ ًؼاصی دا٣كس٨یاف دیغگاق از کاركرزم ٨٠ز٨د كوْیث ق٤اظث ٦غؼ ةا

 جغكی٢ ك آ٨٠زش کی٘یث ارجٛام ةؼام کارةؼدم پیك٧٤ادات ارای٥ ك ٠ككالت ك ٠ـائٜ ق٤اؿایی

 .گؼدد ٧٠یا کاركرزم ٨ٌٞ٠ب ةؼ٣ا٥٠

 

 ضٍـ

 پؼدیؾ دك در ک٥ ةاقغ ٠ی ٠ضح٨ا جضٞیٜ ك جسؽی٥ ركش ة٥ کی٘ی ٠ٌا٥ْٝ یك صاوؼ، پژك٦ف

 .گؼٗث ا٣ساـ ٗارس ٗؼ٤٦گیاف دا٣كگاق# ظ٨ا٦ؼافةا٤٦ؼ $ ق٧یغ پؼدیؾ ك# ةؼادراف$ رزایی ق٧یغ

 ؿ٨االت ةا ك ػیؼپ ا٣ٌْاؼ م٨رت ة٥ ٠ناصت٥ .قغ ا٣ساـ دؿحؼس در م٨رت ة٥ گیؼم ٥٣٨١٣

 دا٣كس٨یاف از ٣٘ؼ 50 ةا ٠ناصت٥ ًؼیٙ از ٠ٌا٥ْٝ ای٢ م٦ا دادق .ة٨د ةاز ١ّغجا ٦ا پاؿط ك ٠كعل
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 کاركرزم كاصغ اكٝی٢ گػرا٣غف صاؿ در ٠ٌا٥ْٝ ا٣ساـ ز٠اف در ک٥ جؼةیحی ٨ّٞـ رقح٥ دكـ ؿاؿ

 .ة٨د٣غ ٣٨٠خ ٣٘ؼ 17 ك ٠ػکؼ ک٤٤غگاف قؼکث از ٣٘ؼ 32 .قغ آكرم ز١ِ ة٨د٣غ

 ةا ٠ناصت٥ .گؼٗث ا٣ساـ ٠ناصت٥ کؼد٣غ جْیی٢ ظ٨دقاف ک٥ یی٦ا آفز٠ در ک٤٤غگاف قؼکث زا

 ك دا٣ككغق ٦ام کالس در یا ظ٨اةگاق در ظ٨دقاف قعنی اجاؽ در زغاگا٥٣ م٨رت ة٥ دظحؼاف

 ٨٣ار ركم ٦ا ٠ناصت٥ ک٤٤غگاف ٠كارکث ازازق ةا .گؼٗث ا٣ساـ درس کالس در پـؼاف ةا ٠ناصت٥

 دٚی٥ٛ 30-15 ةی٢ ز٠اف ٠غت در ك زٞـ٥ یك ًی ک٤٤غق قؼکث ٦ؼ ةا ٠ناصت٥ .قغ وتي

 .اٗثی ادا٥٠ اًالّات اقتاع از ا١ًی٤اف جا ٦ا ٠ناصت٥ .ة٨د ٠حٕیؼ

 17 ةا ٠ناصت٥ پـؼ، دا٣كس٨م 32 ٦ام ٠ناصت٥ از قغق اؿحعؼاج ٠٘ا٦یٟ ة٤غم ًت٥ٛ از پؾ

 ٠ح٘اكت جضنیٜ ٠ضٜ كد ةا ز٤ؾ دك ج٨ؿي قغق ٠ٌؼح ٠٘ا٦یٟ جا گؼٗث ا٣ساـ دظحؼ دا٣كس٨م

 جضٞیٜ ك جسؽی٥ .گیؼد ٚؼار ج٨ز٥ ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ در ٦ا آف ٦ام ج٘اكت ك ٦ا قتا٦ث ك ق٨د ارزیاةی

 از پؾ جؼجیب ةغی٢ .قغ ا٣ساـ ٦ا دادق آكرم ز١ِ اج١اـ از پؾ ٠ضح٨ا جضٞیٜ ركش ة٥ ٦ا دادق

 ٨٠رد در کٞی صؾ یك ة٥ ٠ضٛٛی٢ جا قغ ٠ؼكر ةار چ٤غی٢ ٦ا ٠ناصت٥ ٠ح٢ ٦ا دادق آكرم ز١ِ

 ج٨ز٥ ةا ک٤٤غگاف قؼکث م٦ا پاؿط ك قغ ظ٨ا٣غق ک٥١ٞ ة٥ ک٥١ٞ ٦ا دادق ؿپؾ .یاة٤غ دؿث ٠ح٢

 ةؼ ك قغ ةؼرؿی یك ة٥ یك ٦ا کغ ای٢ ؿپؾ قغ گػارم کغ ٧٠ٟ ك کارةؼدم ٤ّاكی٢ ك ا١٦یث ة٥

 اـادٔ ٦ٟ در کغ٦ا از ةْىی .گؼٗث ٚؼار ام زغاگا٥٣ ٦ام ًت٥ٛ در ٦ا ج٘اكت ك ٦ا قتا٦ث اؿاس

 کغ٦ا ٗؼای٤غ ای٢ در .گؼٗح٤غ زا ٠ؼة٥ً٨ م ًت٥ٛ زیؼ در ك ج٘كیك ٠سغدا ٦ا آف از ةْىی ك قغ٣غ

 گ٘ث ك ةضخ ةا ٠ؼة٥ً٨ ًت٥ٛ ةا ١٦ا٤٦گی ّغـ ك جىاد م٨رت در ك ک٤حؼؿ ٠ضٛٛی٢ ج٨ؿي ٠كؼرا

 اٝگ٨م م٨رت ة٥ ٦ا ًت٥ٛ ة٤غم دؿح٥ از پؾ .گؼدیغ ٠ی ةؼًؼؼ ١٦ا٤٦گی ّغـ ای٢ گ٨ ك

 ك ٧٠ٟ ٦ام کغ ك قغ ق٤اؿایی ًتٛات ةی٢ ارجتاط ك قغ گػاقح٥ ٦ٟ ک٤ار دار٤ْ٠ا ٠٨٧٘٠ی

 ك کغگػارم ٦ا دادق جؼجیب ای٢ ة٥ .گؼدیغ َا٦ؼ ک٤٤غکاف قؼکث ج٨ؿي پؼجكؼار ك کارةؼدم

 ك ١٦ـا٣ی ٠ٛت٨ٝیث، جضٛیٙ دٚث ك ركایی جاییغ ز٧ث ٧٣ایث در ك گؼدیغ ة٤غم ًت٥ٛ

 ٚؼار ک٤٤غگاف قؼکث از ج٢ چ٤غ اظحیار در ٣حایر .ؼٗثگ ٚؼار ةؼرؿی ٨٠رد ٦ا دادق پػیؼم ّی٤یث
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 درؾ ك ٣ُؼات ک٤٤غق ٤٠ْكؾ ك ٚت٨ؿ ٨٠رد ک٤٤غگاف ٠كارکث كؿی٥ٞ ة٥ ٣حایر ٠ٛت٨ٝیث جا گؼٗث

 صٍ٘ .گؼٗث ا٣ساـ دا٣كگاق ةؼزـح٥ اؿاجیغ از یكی ج٨ؿي ٦ا ٣ـع٥ ةاز٣گؼم .ةاقغ ٦ا آف

 ک٤٤غق جى١ی٢ ٨ّا٠ٜ از دیگؼاف ٣ُؼات کـب ةؼام جالش ك جضٛیٙ ٠ؼاصٜ ًی در ٠ـح٤غات

 .ة٨د ٦ا دادق پػیؼم ّی٤یث

 

 ّب يبفتِ

 دا٥٤٠ در ک٤٤غگاف قؼکث از درمغ 80 جٛؼیتا ک٤٤غق قؼکث ٣٘ؼ 50 ٠س٨١ع از صاوؼ ٠ٌا٥ْٝ در

 از درمغ 65 از ةیف .داقح٤غ ٚؼار 22-21 ؿ٤ی دا٥٤٠ در دیگؼ درمغ 20 ك ؿاؿ 21-20 ؿ٤ی

 80.ة٨د٣غ ظ٨د کاركرزم ٦ام كاصغ اكٝی٢ گػرا٣غف اؿص در ک٥ ة٨د٣غ ٠ػکؼ ک٤٤غگاف قؼکث

 ظ٨اةگاق از ك ة٨د٣غ ة٠٨ی دا٣كس٨یاف ةٛی٥ درمغ 20 ك ظ٨اةگاق ؿاک٢ ک٤٤غگاف قؼکث درمغ

 .کؼد٣غ ١ی٣ اؿح٘ادق

 گؼدیغ صامٜ امٞی ٠ى٨١ف چ٧ار کغ٦ا، اؿحعؼاج ك ٠ٌا٥ْٝ م٦ا دادق جضٞیٜ ك جسؽی٥ از پؾ

 كوْیث امٞی ٠ىا٠ی٢ .قغ ٠ی ظغ٠ات ك کاركرزم رزیاةیا ،ریؽم ةؼ٣ا٥٠ آ٠ادگی،: قا٠ٜ ک٥

 یك، ق١ارق زغكؿ در .اؿث ٨١٣دق ٤٠ْكؾ کاركرزم از ةْغ ك صی٢ ٚتٜ، ٠ؼاصٜ در را کاركرزم

 ٠ـائٜ د٦غ ٠ی ٣كاف ک٥ اؿث گؼدیغق ارائ٥ ٦ا صی٥ٌ زیؼ ةا ١٦ؼاق قغق اؿحعؼاج امٞی ٠ىا٠ی٢

 ةا ٦ا آف ١٦كارم م ٣ض٨ق ك ةؼزـح٥ اؿحاداف كز٨د وؼكرت ةؼ کاركرزم در دا٣كس٨یاف ای٢ اؿاؿی

 ١٦كارم، ز٧ث ک١ی ك کی٘ی ٝضاظ از ٤٠اؿب ٠غارس ا٣حعاب کاركرزم، صی٢ در دا٣كس٨یاف

 کالس در افآ٨٠ز دا٣ف ةا ٨٠دؼ ارجتاط ةا آق٤ایی کاركرزم، درس ة٥ ٣ـتث دا٣كس٨یاف دیغگاق

 ارائ٥ کارةؼدم، م٨رت ة٥ ٠ح٨٤ع جغریؾ ٦ام ركش ةا آق٤ایی دا٣كس٨، ١ّٞی جسؼة٥ درس،

 داقح٥ جاکیغ ٠غارس ك اؿاجیغ دا٣كس٨یاف، از ارزیاةی ك کاركرزاف ةؼام رٗا٦ی ٤٠اؿب ظغ٠ات

 دادق قؼح ٠سؽا ٨ًر ة٥ کغاـ ٦ؼ ٠ٌا٥ْٝ، ای٢ امٞی ٠ىا٠ی٢ جؼ زا٠ِ ج٨میٖ ٨ُ٤٠ر ة٥ .اؿث

 .اؿث قغق
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 بضٍضظیک هَضز زض زاًكجَيبى زيسگبُ اظ حبنلِ یّب هقَلِ ٍ هضبهیي: 1 جسٍل

 ٦ا ٥ٝ٨ٛ٠ امٞی ٠ىا٠ی٢

 

 

 آ٠ادگی ةؼام کاركرزم

 کاركرزم درس ة٥ ٣ـتث دا٣كس٨ دیغگاق

 دارم کالس ٦ام ٧٠ارت ةا آق٤ایی 

 جغریؾ ٣ض٨ق ةا آق٤ایی 

 ج٨زی٧ی ٦ام کالس ةؼگؽارم 

 ٠غرؿ٥ در کار چگ٣٨گی ةا آق٤ایی 

 

 ریؽم ةؼ٣ا٥٠

 

 پؼكرش ك آ٨٠زش ك ٠غارس ك دا٣كگاق ةی٢ ١٦ا٤٦گی

 ةؼگؽارم فز٠ا

 ةؼگؽارم ٠كاف

 ةؼگؽارم ٠ضغكدیث

 

 ارزیاةی

 را١٤٦ا اؿاجیغ از ارزیاةی

 ٠غارس ارزیاةی 

 ازکاركرزاف ارزیاةی 

 ٣ٜٛ ك ص١ٜ ظغ٠ات ظغ٠ات

 دیگؼ رٗا٦ی ظغ٠ات 

 

 کبضٍضظی ثطای آهبزگی -1

ؼاد در آ٠ادگی ایساد ة٥ ٣یاز کارم ٦ؼ قؼكع ةؼام  ةؼام ی٢ة٤اةؼا ةاقغ ٠ی آف ة٥ ٠ؼة٨ط ٠ـائٜ ك ٗا

دا٣كس٨یاف،  در ٦ایی آ٠ادگی .دارد زیادم ٦ام آ٠ادگی ة٥ ٣یاز ةاقغ ٠ی ٧٠ٟ ا٠ؼ یك ک٥ کاركرزم

 اقارق قغق ایساد ٦ایی آ٠ادگی ةؼرؿی ة٥ ٥ٝ٨ٛ٠ ای٢ در .٠غرؿ٥ ٠ـئ٨الف ك را١٤٦ا، ١ْٞ٠اف اؿاجیغ

 .ک٤یٟ ٠ی
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 :کبضٍضظی ثِ ًؿجت زاًكجَ زيسگبُ( الف

 ةیاف ك ة٨د٣غ ظ٨قضاؿ ةـیار ك کؼد٣غ ٠ی ظؼؿ٤غم اةؼاز دكرق ای٢ گػرا٣غف از دا٣كس٨یاف م ٥١٦

 ٦ا آف .ةاقغ ٠ی دركس ؿایؼ ة٥ ٣ـتث قغق ارائ٥ درس جؼی٢ کارةؼدم درس ای٢ ک٥ کؼد٣غ ٠ی

 پیغا آق٤ایی ظ٨د آی٤غق قٕٜ ةا زغم ك ١ّٞی ٨ًر ة٥ کاركرزم، جسؼة٥ ةا ک٥ ة٨د٣غ ٠ْحٛغ

 ٦ا آف .ة٨د ظ٨قای٤غ ةؼایكاف ک٥ ا٣غ رؿیغق ١ْٞی٠ ة٥ ٣ـتث ٠ح٘اكجی ق٤اظث ة٥ ك ا٣غ کؼدق

 ك وؼكرم را ٦ا دكرق ای٢ ك ک٤٤غ ٠ی جٞٛی ٠ذتث را ٠غرؿ٥ ٗىام ك درس کالس در صى٨رقاف

 ةیاف 8 ق١ارق ک٤٤غق قؼکث .ق٨د آ٠ادق ظ٨د کار ةؼام ظ٨ةی ة٥ ٠ْٟٞ دا٣كس٨ جا دا٤٣غ ٠ی الزـ

 ٚتٜ ٦ام جؼـ در قغق ارائ٥ دركس ؼة٥ ؿای ٣ـتث ای٤ك٥ ٝضاظ از کاركرزم درس$$: ک٤غ ٠ی

ْی اصـاس ك آق٤ایی ٝضاظ از ك اؿث جؼ کارةؼدم  ##.اؿث جؼ ارز٣غق ةـیار ة٨دف ٠ْٟٞ كٚا

 :زاضی کالؼ ّبی هْبضت ثب يی( آقٌبة

 ٨٠دؼ ١٦چ٤ی٢ ك ركصیات ك اظالٚیات از ٠ح٨٤ّی ك گـحؼدق ًیٖ ةا ة٨دف رك ركة٥ دٝیٜ ة٥ ١ْٞ٠ی

 ةغكف ٗؼدم اگؼ .ةاقغ ٠ی ٠ككٜ ك صـاس ةـیار قٕٞی افآ٨٠ز دا٣ف قك٨ٗایی ك رقغ در ة٨دف

 دچار ٠ـ١ٞا ق٨د آ٨٠زقی ٠ضیي یك كارد ٠ـائٜ ای٢ ٨٠رد در کاٗی اًالّات ك جسؼة٥ داقح٢

٦ام  جیپ ةا جا ک٤غ ٠ی ک١ك ١ْٞ٠اف دا٣كس٨ ة٥ کاركرزم ٦ام دكرق .ق٨د ٠ی ؿؼدرگ١ی

 ةا ظ٨ةی ة٥ ةح٨ا٤٣غ ةیا٨٠ز٣غ؛ را ٦ا آف ةا ةؼظ٨رد م ٣ض٨ق ك ق٣٨غ آق٤ا افآ٨٠ز دا٣ف قعنیحی

 چگ٥٣٨ قغ٣غ ٨٠از٥ ظاًی افآ٨٠ز دا٣ف ةا کالس در اگؼ ک٤٤غ؛ ةؼٚؼار ارجتاط ا٣كافآ٨٠ز دا٣ف

 ك ک٤٤غ درؾ را افآ٨٠ز دا٣ف ركصی ك ذ٤٦ی زـ١ی، ٠ككالت ةغ٤٦غ؛ ٣كاف ا١ْٜٝ ّكؾ

 کاركرزم ٦ام دكرق ؼگؽارمة ٠ْحٛغ٣غ کاركرزاف .ةیا٨٠ز٣غ را آ٨٠ز دا٣ف ة٥ کؼدف ک١ك چگ٣٨گی

 ك افآ٨٠ز دا٣ف ةا ٠ْٟٞ ةؼظ٨رد ١ّٞی جسارب از اؿح٘ادق ك ک٤غ ٠ی ٠ـائٜ ای٢ صٜ ة٥ زیادم ک١ك

 جسؼة٥ ک٥ ک٤غ ٠ی ک١ك کاركرز ة٥ درس کالس در آ٨٠ز دا٣ف ؿ٨م از رٗحار آف ةازظ٨رد دیغف

 رٗحار ك ١ّٜ ركم فاآ٨٠ز دا٣ف ک٥ داقح٤غ جاکیغ ١٦چ٤ی٢ ٦ا آف .ک٤غ کـب آی٤غق ةؼام ٠٘یغم

ب آی٤غق در ةایغ ٦ٟ ٦ا آف پؾ ٠یك٤٤غ، ةؼدارم اٝگ٨ ك ٦ـح٤غ صـاس ١ْٞ٠اف  ك رٗحار ٠ؼٚا

 .٦ـح٤غ ا٣كافآ٨٠ز دا٣ف اٝگ٨م ک٥ چؼا ةاق٤غ؛ ظ٨د صؼکات
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 :تسضيؽ فطايٌس ثب آقٌبيی( ج

 جغریؾ ٦ام ركش از اؿح٘ادق ةؼزـح٥ ٠ْٟٞ یك ٦ام ٣یاز جؼی٢ اؿاؿی ك جؼی٢ ٧٠ٟ از یكی

 ٨٤ٗف ك ٦ا ركش ٠ذٜ ٦ایی درس گػرا٣غف ک٥ داقح٤غ اّحٛاد کاركرزاف ٔاٝب .اؿث ٤اؿب٠

 ٦ام کالس در صى٨ر ای٢ ة٤اةؼ .٣یـث کاٗی ا٠ؼ ای٢ در جـٞي ة٥ رؿیغف ةؼام ج٧٤ایی ة٥ جغریؾ

 دركس در ٦ا آف کارگیؼم ة٥ م ٣ض٨ق ك گ٣٨اگ٨ف جغریؾ ٦ام ركش ةا ١ّٞی آق٤ایی ك درس

 آی٤غق در غج٨ا٣ ٠ی راصحی ة٥ ز٠ی٥٤ پیف ای٢ ةا ٠ْٟٞ دا٣كس٨ ك اؿث کارؿاز ك ٠٘یغ ةـیار ٠عحٖٞ

 کاركرزاف ٣ُؼ ٨٠رد ک٥ ٣كاجی از یكی اٝتح٥ .گیؼد کار ة٥ را ٤٠اؿب جغریؾ ركش ظ٨د کالس در

 صى٨ر ٠ح٘اكجی ٦ام کالس در ةایغ ک٥ دار٣غ اّحٛاد کاركرزاف .کالؿ٧اؿث ٣ت٨دف چؼظكی اؿث،

 افآ٨٠ز دا٣ف از دیگؼم ًیٖ ةا ك ک٤٤غ اؿح٘ادق ٦ٟ دیگؼ ١ْٞ٠اف جسارب از ةح٨ا٤٣غ جا ک٤٤غ پیغا

 .ق٣٨غ آق٤ا ٦ٟ

 :تَجیْی ّبی کالؼ ی( ثطگعاضز

 ٦ام کالس ٣كغف ةؼگؽار ٠ٌا٥ْٝ، ای٢ در ک٤٤غق قؼکث کاركرزاف ا٣حٛاد٦ام ك ٠ككالت از یكی

 ٦ام کالس ةایغ ک٥ د٣غة٨ ٠ْحٛغ ک٤٤غگاف قؼکث .ة٨د ٦ا دكرق ای٢ ةؼگؽارم از ٚتٜ کاٗی ج٨زی٧ی

 ك ق٣٨غ ج٨زی٥ کا٠ال درس کالس در صى٨ر از ٚتٜ کاركرزاف جا ق٨د ةؼگؽار آ٨٠زقی -ج٨زی٧ی

 قغف ج٨زی٥ ةا .ركد ٠ی ٦ا آف از ا٣حُاراجی چ٥ آظؼ در ك چیـث ٦ا آف كَایٖ دٚیٛا ک٥ ةغا٤٣غ

 .قغ ظ٨ا٦غ ة٧حؼ ٣یؽ کاركرزم ٣حیس٥ کاركرز ٤٠اؿب ك کاٗی

 

 :هسضؾِ زض کبض ًَگیچگ ثب آقٌبيی( ُ

 ٠ـائٜ ٣یؽ آ٨٠زقی ؿیـحٟ ك ٠غرؿ٥ .دارد را ظ٨د ة٥ ٠ؼة٨ط ادارم ٠ـائٜ کارم ؿیـحٟ ٦ؼ

 داقح٥ آق٤ایی آف ادارم ٠ـائٜ ةا ةایغ ؿیـحٟ آف ّى٨ یك ٨٤ّاف ة٥ ٦ٟ ٠ْٟٞ ک٥ دارد ادارم

 ك ٗحؼمد ٠ـائٜ ةا را ٦ا آفدٗحؼ،  ك ٠غرؿ٥ در صى٨ر ک٥ ة٨د٣غ ٠ْحٛغ ک٤٤غگاف قؼکث .ةاقغ

 آ٠ادگی ةا ك ةیای٤غ ک٤ار ٠ـائٜ ای٢ ةا ٤غج٨ا٣ ٠ی ة٧حؼ آی٤غق در ٦ا آف ك ؿازد ٠ی آق٤ا ٠غرؿ٥ ادارم
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 کؼد٣غ اقارق آف ة٥ ک٤٤غگاف قؼکث ک٥ ٤٠٘ی ٣كات از یكی اٝتح٥ .ق٣٨غ ٠غرؿ٥ كارد آگا٦ی ك

 ةا ةایغ ٠٥ٞـئ ای٢ ک٥ ة٨د ٦ا آف ةا ٠غارس کادر ك ٠غیؼاف ةؼظی ٣ا٤٠اؿب ك ٣ا٨ٌٞ٠ب ةؼظ٨رد

 ارزش جا ةك٨د ةؼًؼؼ پؼكرش ك آ٨٠زش ٠ـئ٨ٝی٢ ك ٠غارس پؼؿ٤ٜ ك ٠غیؼاف ةا زٞـات ةؼگؽارم

 .٣ك٨د ٦ا آف دٝـؼدم ةاّخ رٗحار٦ا گ٥٣٨ ای٢ ك گؼدیغق صٍ٘ کاركرزاف قعنیث ك

 

 ضيعی ثطًبهِ -2

 ك رس٠غا ٠یاف ٣یاز ٨٠رد ١٦ا٤٦گی ا٣ساـ ةؼام الزـ ٦ام ریؽم ةؼ٣ا٥٠ وؼكرت ة٥ ٠ى٨١ف ای٢

 دا٣كگاق، ةی٢ از ز٥ٞ١: ١٦ا٤٦گی صی٥ٌ چ٧ار قا٠ٜ ك دارد ج٨ز٥ ٠كاف ك ز٠اف ٣ُؼ از دا٣كگاق

 ز٠ی٥٤ ای٢ در ٨٠ز٨د ٦ام ٠ضغكدیث ك ةؼگؽارم ز٠اف ةؼگؽارم، ٠كاف پؼكرش، ك آ٨٠زش ك ٠غارس

 .ةاقغ ٠ی

 :پطٍضـ ٍ آهَظـ ٍ هساضؼ زاًكگبُ، ثیي ّوبٌّگی( الف

 ا٣ساـ را الزـ ٦ام ١٦ا٤٦گی پؼكرش ك آ٨٠زش ةا ةایغ دا٣كگاق ئ٨ٝی٠٢ـ کاركرزم ٦ام دكرق از ٚتٜ

 ك د٦غ ٚؼار دا٣كگاق اظحیار در را ٠غارس ةایغ دا٣كگاق ١٦كار ٨٤ّاف ة٥ پؼكرش ك آ٨٠زش ك د٤٦غ

 دكرق رك٣غ در اظحالٝی ١٦ا٤٦گی، ّغـ ٠ككالت جا آكرد ١ّٜ ة٥ را الزـ ٦ام ١٦ا٤٦گی ٦ا آف ةا

 از ك داقح٤غ گالی٥ ٨٠ز٨د ٦ام ٣ا١٦ا٤٦گی از ک٤٤غگاف قؼکث أٞب .٣ك٤غ ایساد کاركرزم ٦ام

 .قغ گؼٗث ةاّخ اجالؼ كٚث ٠ی ٠ی م٨رت ٦ا ١٦ا٤٦گی ٠غرؿ٥، ةایغ در صى٨رقاف ٤٦گاـ ک٥ ای٢

 ظ٨د درس کالس در کاركرزاف صى٨ر ة٥ ٣ـتث ٦ٟ گؼدیغ ١ْٞ٠اف ؿتب ٠ی ٦ا ٣ا١٦ا٤٦گی ای٢

 ک٤٤گاف قؼکث اکذؼ .٣غ٤٦غ ا٣ساـ را ظ٨د كَایٖ ٤ك٥ای یا ك ةاق٤غ ٣غاقح٥ ظ٨قا٣یغم اصـاس

 ز٨ٞم یا کؼد٣غ ٠ی اؿح٘ادق ظ٨دقاف ٠ـئ٨ٝیث ا٣ساـ ةؼام ٦ا آف از ١ْٞ٠اف ک٥ داقح٤غ ا٧َار

 روایث ٦ا آف صى٨ر از ک٥ داد٣غ ٠ی ٣كاف ظ٨د صؼکات ةا ك ٠یكؼد٣غ رٗحار دیگؼ ام گ٥٣٨ ة٥ ٦ا آف

 ٠ـئ٥ٞ ای٢ ك ٣غاقح٤غ کاركرزاف ة٥ ا٣حٛاؿ ةؼام ٤٠اؿتی ك کاٗی ٦ام جسؼة٥ ١ْٞ٠اف ای٤ك٥ یا .٣غار٣غ
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 ای٢ ٤٠اؿب ٦ام ا٣حعاب ك ٚتٞی ٦ام ١٦ا٤٦گی ةا ةایغ ک٥ اؿث کاركرزاف اکذؼ ٣اروایحی ةاّخ

 .ق٨د ٠ؼجِ٘ ٠ككالت

 :ثطگعاضی ظهبى( ة

 ٠ضـ٨ب ١ْٞ٠اف دا٣كس٨ ةؼام ١ّٞی زػاب کالس یك ك دارد ک٥ ا١٦یحی ة٥ ة٤ا کاركرزم درس

کاركرزاف،  دیغ از ٦ا دكرق ای٢ ٤٠٘ی ٣كات از یكی .ق٨د ةؼگؽار ٤٠اؿب م٦ا فاز٠ در ةایغ دق٨ ٠ی

 کالس ای٢ ک٥ ة٨د٣غ ٠ْحٛغ ک٤٤غگاف قؼکث .اؿث ٦٘ح٥ پایا٣ی ركز٦ام در ٦ا دكرق ای٢ ةؼگؽارم

 ةیكحؼ کالؿ٧ا در ٦٘ح٥ پایا٣ی ركز٦ام ک٥ چؼا .ق٨د ةؼگؽار ٦٘ح٥ ٣عـحی٢ ٦ام ركز در ةایغ ٦ا

 جغریؾ ٗؼای٤غ ركم ظیٞی ك ق٨د ٠ی پؼداظح٥ زا٣تی کار٦ام ك ا٠حضا٣ات ةؼگؽارم ة٥ افكٚحك

 ک٥ ٦٘ح٥ آٔازی٢ ركز٦ام در کالؿ٧ا ای٢ ک٥ اؿث ة٧حؼ ای٢ ة٤اةؼ .ق٨د ١ی٣ جاکیغ امٞی دركس

 در کاركرزم$$ :ک٤غ ٠ی ةیاف 17ق١ارق  ک٤٤غق قؼکث .ق٨د ةؼگؽار ق٨د ٠ی امٞی، جغریؾ دركس

 ک٥ ةاقغ ٦٘ح٥ ةی٢ ای٤ك٥ ٥٣ ٦٘ح٥ آظؼ جٌْیٞی ة٥ ج٨ز٥ ةا ةاقغ دا٣كس٨یاف ز٣غگی ٦ام ٠ضٜ

 امٞی ٦ام درس اةحغایی افآ٨٠ز دا٣ف ک٥ ق٨د ا٣حعاب ركز٦ایی ک٤غ ایساد آ٠غ ك رٗث ٠ؽاص١ث

 ##.ةاق٤غ داقح٥

 :ثطگعاضی هکبى( ج

 غگافک٤٤ قؼکث ای٤ك٥ ٣عـث .ة٨د ةضخ ٨٠رد ک٤٤غگاف قؼکث ةؼام ٣ُؼ ؿ٥ از ةؼگؽارم ٠كاف

 در ا٠كاف صغ در ك ةاقغ ا٨ٝم٨ؿ ؿؼیِ ةایغ کاركرزم ٦ام کالس ةؼگؽارم ٠كاف ک٥ ٠ْحٛغ٣غ

 کاركرزا٣ی ك ٣ك٨د جٖٞ ٦ا کالس ةؼگؽارم ٠كاف ة٥ رؿیغف ةؼام ٦ا آف كٚث جا دا٣كگاق ٠ضغكدق

 رد کالؿ٧ا ک٥ ٨٠رد دكـ ای٢ .ک٤٤غ پیغا را ٠غارس آؿا٣ی ة٥ ةح٨ا٤٣غ ٣غار٣غ آق٤ایی قیؼاز ةا ک٥

 کار ة٥ ٠ك٨ٕؿ ظ٨دقاف ؿك٣٨ث ٠ضٜ در ق٧ؼ ٦ا آف ک٥ چؼا .اؿث ظ٨دقاف ؿك٣٨ث ٠ضٜ ق٧ؼ

 جا ک٤٤غ پیغا آق٤ایی ظ٨دقاف ق٧ؼ ك آ٨٠زقی ٠ضیي ا٠كا٣ات ك قؼایي ةا ةایغ پؾ .ق٣٨غ ٠ی

 ة٨دف ٨ٌٞ٠ب ٣كح٥، ؿ٠٨ی٢ ك .ق٣٨غ ٠ك٨ٕؿ ظغ٠ث ة٥ ك ک٤٤غ ریؽم ةؼ٣ا٥٠ جؼ راصث ةح٨ا٤٣غ

 آ٨٠زقی ٗىا٦ام ك ا٠كا٣ات ٣ُؼ از ک٥ آ٨٠زؿی ٗىام .ة٨د دكرق ک٤٤غق رةؼگؽا ٠غرؿ٥ قؼایي
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 ٗىا٦ام ك قؼایي ةا ةح٨ا٤٣غ کاركرزاف جا ةاق٤غ ٠حٕیؼ ٠غارس ا٠كاف م٨رت در .ةاقغ ٤٠اؿب

 .ق٣٨غ آق٤ا ٗىا٦ا ای٢ در جغریؾ م ٣ض٨ق ك ٠عحٖٞ

 :ّب هحسٍزيت( ز

 ة٥ ٚادر جؼ پایی٢ ٦ام جؼـ دا٣كس٨یاف ك ق٨د ٠ی ارائ٥ دا٣كس٨یاف ة٥ ةْغ ة٥ 4 جؼـ از ٦ا دكرق ای٢

 ٦ام جؼـ از ٦ا دكرق ای٢ اگؼ داقح٤غ اّحٛاد ک٤٤غگاف قؼکث .٣یـح٤غ ٦ا دكرق ای٢ گػرا٣غف

 ةا ز٠اف ٦ٟ ٤غج٨ا٣ ٠ی ١ْٞ٠اف دا٣كس٨ ک٥ اؿث چؼا ٨٠دؼجؼ ك ة٧حؼ ظیٞی ق٨د ارائ٥ دا٣كگاق جؼ پایی٢

 .ةیا٨٠ز٣غ درس کالس در ١ّٞی م٨رت ة٥ را ٦ا آف جئ٨رم، دركس گػرا٣غف

 

 اضظيبثی -3

 ك دا٣كس٨یاف ةؼام ٦ا کالس کارایی را١٤٦ا، اؿاجیغ از ارزیاةی م ٣ض٨ق ة٥ ارزیاةی ٠ى٨١ف در

 ة٥ ١٦چ٤ی٢ ك ق٨د ٠ی اقارق ٦ا کالس ای٢ ٨ٌٞ٠ب ةؼگؽارم در دا٣كگاق ةا ١٦كار ٠غارس ارزیاةی

 قا٠ٜ ٠ى٨١ف ای٢ .پؼدازد ٠ی یؽ٣ گػارد ٠ی دا٣كس٨یاف ركم ةؼ ٦ا کالس ای٢ ک٥ جادیؼاجی

 :اؿث ذیٜ قؼح ة٥ یی٦ا ٥ٝ٨ٛ٠

 ا١٦یث از کاركرزاف ر٦تؼم ك ٦غایث در را١٤٦ا اؿاجیغ ٣ٛف: را١٤٦ا اؿاجیغ از ارزیاةی# اٖٝ

 ةاق٤غ، ةاالجؼم ؿٌش در ١ّٞی ٝضاظ از ك جؼ جسؼة٥ ةا اؿاجیغ ک٥ چ٥ ٦ؼ .اؿث ةؼظ٨ردار ةاالیی

 اؿاجیغ از اؿح٘ادق ک٥ داقح٤غ اّحٛاد ک٤٤غگاف قؼکث .ح٤غ٦ـ کاركرزاف ةؼام ة٧حؼم را١٤٦ام

 ةؼام ٦ا آف ة٥ ةیكحؼم کاركرزاف، ک١ك کار ةؼ ٣ُارت ك ٦ا آف زا٣ب از ةیكحؼ را١٤٦ایی ك ةؼزـح٥

 ظ٨ةی ة٥ را ٦ا آف ؿ٨االت جا داقح٤غ ا٣حُار اؿاجیغ از ١٦چ٤ی٢ .٠یك٤غ ارزق٤١غ ٦ام جسؼة٥ کـب

 ک١حؼم گیؼم ؿعث گؽارش ج٧ی٥ ة٥ ٣ـتث ك ةاق٤غ داقح٥ ٦ا آف ةا ٨ٌٞ٠ةی رٗحار ك ةغ٤٦غ پاؿط

 .ک٤٤غ ا١ّاؿ

 قایـح٥ کاركرزم ٦ام کالس ك کاركرزاف ةؼام ٣ُؼ ٥١٦ از ةایغ ٠غارس: ٠غارس ارزیاةی# ب

 ٨ٌٞ٠ب، کادر ٦ام کالس٤٠اؿب،  رٗا٦ی ا٠كا٣ات ةایغ ، ٠غارسک٤٤غگاف قؼکث دیغ از .ةاقغ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

758 | 
 
 
 

 ٠ح٨٤ع ك ٤٠اؿب آ٨٠زقی ا٠كا٣ات از ةؼظ٨ردارم ة٨دف، ٨م٨ؿاٝ اظالؽ، ؿ٧ٜ ةا ك ٠سؼب دٗحؼم

 ا٣حعاب را ٠غارس ای٢ دٚث ةا ةایغ دا٣كگاق ك پؼكرش ك آ٨٠زش ١٦چ٤ی٢ .ةاقغ ةؼام کاركرزاف

 .ک٤٤غ

 ك کاركرزاف از ارزیاةی کاركرزم، پؼكژق ٦ام ٚـ١ث جؼی٢ ٧٠ٟ از یكی: کاركرزاف از ارزیاةی# ج

 قغف ةیغار ّخ ةا ٦ا دكرق ای٢ داقح٤غ اّحٛاد ک٤٤غگاف قؼکث .ةاقغ ی٠ ٦ا آف ةؼ ٦ا دكرق ای٢ جادیؼ

 ةؼظ٨رد ٣ض٨ق ةا ١ْٞ٠ی، آق٤ایی کار قؼایي ك ٦ا كیژگی ةا ، آق٤ایی٦ا آف در ٠ـئ٨ٝیث اصـاس

 در پـؼ ک٤٤غگاف قؼکث ک٥ ج٨ز٧ی ٚاةٜ ٣كات از .ق٨د ٠ی ٠غرؿ٥ کادر ك افآ٨٠ز دا٣ف ٨٠دؼ، ةا

 ک٥ ٠ْحٛغ٣غ ک٤٤غگاف قؼکث .ة٨د ٠غارس افآ٨٠ز دا٣ف ك ٢١ْٞ٠ ـیثز٤ کؼد٣غ ةیاف ٦ا دكرق ای٢

 ک٥ چؼا .داقح٤غ ک١حؼم راصحی اصـاس ة٨د٣غ دظحؼ افآ٨٠ز دا٣ف درس، کالس در ک٥ ٤٦گا٠ی

 ٦ا آف ةؼاةؼ در ة٨د زف اگؼ کالس ٠ْٟٞ صحی یا ك ک٤٤غ ةؼظ٨رد ٦ا آف ةا راصحی ة٥ ـح٤غج٨ا٣ ١ی٣

 آؿ ایغق کالس یك الز٥٠ ک٥ م١ی١یحی صؾ کالس ك ك٣غر ک٥ قغ ٠ی ةاّخ ای٢ ك ة٨د ٠ْػب

 ركم اؿاجیغ گیؼم ؿعث ٠ـئ٥ٞ ركم دظحؼ، ةیكحؼ ک٤٤غگاف قؼکث .ةاقغ ٣غاقح٥ اؿث، كز٨د

 ٦ا کالس ركم ج١ؼکؽ زام ة٥ ٦ا کالس در ٠ی داقح٤غ ةیاف ك کؼد٣غ ٠ی جاکیغ گؽارش ج٧ی٥

 زام ة٥ را١٤٦ا اؿاجیغ ک٥ ة٨د ای٢ ٦ا آف ا٣حُار .ة٨د٣غ ٦ایكاف گؽارش ج٧ی٥ ٗكؼ در جؼ ةیف

 .ةاق٤غ داقح٥ جاکیغ ٦ا دكرق ای٢ آ٨٠زقی ٦ام ز٤ت٥ ة٥ ٦ا گؽراش ای٢ ج٧ی٥ ركم گیؼم ؿعث

 

 ذسهبتی اهَض -4

 ةؼگؽار ة٧حؼ ٨ُ٤٠ر ة٥ دا٣كس٨یاف آؿایف ك رٗاق ةؼام ظغ٠اجی ا٨٠ر ةؼظی وؼكرت ة٥ ٠ى٨١ف ای٢

 .ک٤غ ٠ی ج٨ز٥ دا٣كگاق در ؿ١ی٤ار ك کالس جككیٜ ك ٠غرؿ٥ در کاركرزم ةؼ٣ا٥٠ قغف

 ٚؼار ٠ـئ٨ٝی٢ ٣ُؼ ٠غ ٦ا دكرق ةؼگؽارم در ةایغ ک٥ ٣كحی از یكی: ٣ٜٛ ك ص١ٜ ظغ٠ات# اٖٝ

 از ک٤٤غگاف قؼکث اکذؼ .ةاقغ ٠ی ٦ا کالس ةؼگؽارم ٠ضٜ ة٥ کاركرزاف آ٠غ ك رٗث ٠ـئ٥ٞ گیؼد
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 اؿث ٠ككٜ پؼ ٠غارس ٥ة آ٠غقاف ك رٗث ٠ـئ٥ٞ ک٥ کؼد٣غ ةیاف ك داقح٤غ قكایث ٨٠ز٨د كوِ

 ایساد ٠ككٞی کاركرزاف ةؼام جا ةگیؼد ٧ّغق ةؼ را ٦ا آ٠غ ك رٗث ای٢ ٠ـئ٨ٝیث ةایغ دا٣كگاق ظ٨د ك

 ؿؼیِ ك دا٣كگاق ٣ؽدیك صغاال٠كاف ٠غارس ١٦چ٤ی٢ .ق٣٨غ صاوؼ ٦ا کالس ؿؼ ٨٠ِٚ ة٥ ك ٣ك٨د

 ة٥ ة٨دـ رٗح٥ جغریؾ ةؼام ركز یك$$: ک٤غ ٠ی ةیاف 28 ق١ارق ک٤٤غق قؼکث ةاق٤غ ا٨ٝم٨ؿ

 رٗحیٟ ٠ی آف ةا ک٥ ٠اقی٤ی ةؼكـ ٠غؿ٥ ة٥ زكدجؼ داقحٟ دكؿث ة٨دـ ظ٨قضاؿ ظیٞی ك ٠غرؿ٥

 ##.قغ ٣اراصث ٠ا دؿث از ٠غرؿ٥ ٠غیؼ ك قغ پ٤چؼ

 کاركرزاف از ٠غارس پػیؼایی كوِ از ک٤٤غگاف قؼکث أٞب: دیگؼ رٗا٦ی ظغ٠ات# ب

 ق٨د ج٨زیِ ٠غارس در متضا٥٣ داقح٤غ جٛاوا ظ٨اةگاق در ؿاک٢ ک٤٤غگاف قؼکث .ة٨د٣غ ٤٠غ گالی٥

 ز٠اف در متضا٥٣ ظ٨ردف ةؼام ز٠ا٣كاف ك ةؼؿا٤٣غ ٠غارس ة٥ ٨٠ِٚ ة٥ را ظ٨د ةح٨ا٤٣غ ٦ا آف جا

 دكرق ٦ام کحاب ٣ت٨دف دؿحؼس در از ک٤٤غگاف قؼکث .٣ك٨د جٖٞ دا٣كگاق ؿ٨م از قغق جْیی٢

 ٦ا آف ٣ت٨دف دؿحؼس در ك ٦ا کحاب ای٢ ة٥ ٣یازقاف ة٥ ج٨ز٥ ةا داقح٤غ گالی٥ ةازار در اةحغایی

 .ق٨د دادق ٚؼار ٦ا آف اظحیار در پؼكرش ك آ٨٠زش ًؼیٙ از کحاة٧ا جا داقح٤غ ا٣حُار

 ک٤٤غ پػیؼایی ٦ا آف از ١ْٞ٠اف ١٦ا٤٣غ ٠غرؿ٥ ٠ـئ٨الف داقح٤غ ا٣حُار ١٦چ٤ی٢ ک٤٤غگاف قؼکث

 .١٣ای٤غ ٗؼا٦ٟ ٦ا آف ةؼام ٠غارس در را رٗا٦ی ظغ٠ات ك

 

 گیطی تیجِثحث ٍ ً

 زا٥ْ٠ ٣یاز ةا ٠ح٤اؿب ةایغ دا٣كس٨ ام صؼ٥ٗ ك ٗؼدم رقغ ك ْٗاؿ یادگیؼم ةؼ ّالكق کاركرزم

 ك ریؽم ةؼ٣ا٥٠ گػارم، ؿیاؿث در را ٦ا آف ك ق٨د ارائ٥ کی٘یث ة٧ت٨د ةؼام غج٨ا٣ ٠ی کاركرزم .ةاقغ

 .کؼد اؿح٘ادق ف١ْٞ٠ا از ةایغ ٠ككالت ةا ركیایی در .>13د٦غ = ٚؼار ج٨ز٥ ٨٠رد آ٨٠زش ٠غیؼیث

 .اؿث وؼكرم ظغ٠ث صی٢ در چ٥ ك ٚتٜ چ٥ ١ّٞی آ٨٠زش ٦ام ریؽم ةؼ٣ا٥٠ ة٥ ج٨ز٥ پؾ

 ا٣گیؽق ایساد ةاّخ ٦ا دكرق ای٢ كز٨د ک٥ داقح٤غ ةیاف ٠ٌا٥ْٝ ای٢ در ک٤٤غق قؼکث دا٣كس٨یاف

 ٦ا دكرق ای٢ كز٨د .اؿث قغق ٨ٌٞ٠ب کارم آی٤غق ؿاظح٢ ةؼام جالش ك کؼدف ریؽم ةؼ٣ا٥٠ ةؼام
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 ةیكحؼ .اؿث ؿاظح٥ آق٤ا دارم کالس ٦ام ٧٠ارت ك جغریؾ ٦ام ركش ةا ١ّٞی ٨ًر ة٥ را ٦ا آف

 ّغـ از ةعف ای٢ در .ة٨د ریؽم ةؼ٣ا٥٠ ٠تضخ ة٥ ٠ؼة٨ط ک٤٤غگاف قؼکث ا٣حٛادات ك ٠ككالت

 پؼكرش، ك آ٨٠زش دا٣كگاق، ةی٢ ١٦ا٤٦گی ٚتیٜ از ٦ا دكرق ةؼگؽارم از ٚتٜ ٦ام ١٦ا٤٦گی

 ٣غادف اظحناص ك ٦ا دكرق ؿاّث ة٨دف کٟ ة٥ ز٠ا٣ی ٣ُؼ از .ة٨د ١ْٞ٠اف ةا ٠غیؼاف ك ٠غارس

 ای٢ ةؼگؽارم ة٥ اکذؼا ك ٠كا٣ی ٣ُؼ از .ة٨د٣غ ٤٠غ گالی٥ ٦٘ح٥، اكایٜ ز٥ٞ١ از ٤٠اؿب م٦ا آفز٠

 كز٨د دٝیٜ ة٥ ٠ا دیغ از ا٠ؼ ای٢ ک٥ داقح٤غ اقارق ظ٨د ز٣غگی ٠ضٜ ق٧ؼؿحاف در ٦ا دكرق

 ک٤٤غگاف قؼکث .٣یـث ازؼا ٚاةٜ الزـ ٦ام ریؽم ةؼ٣ا٥٠ ك ٦ا ١٦ا٤٦گی ٜٚتی از ام ١ّغق ٠ككالت

 ک٤٤غگاف قؼکث ارزیاةی، ٚـ١ث در .ق٣٨غ ارائ٥ جؼ پایی٢ ٦ام جؼـ از ٦ا دكرق ای٢ ک٥ داقح٤غ ةیاف

 ا٣حٛاد ٦ا آف .کؼد٣غ اقارق ةاال ١ّٞی ؿٌش دارام ك جسؼة٥ ةا را١٤٦ام اؿاجیغ ا٣حعاب ك كز٨د ة٥

 گالی٥ ٠غارس ة٥ آ٠غ ك رٗث م ٣ض٨ق از ظغ٠ات ةعف در .ق٨د ا٣حعاب ة٧حؼم رس٠غا ک٥ داقح٤غ

 ك رٗث ٠ككٜ صٜ ةؼام دا٣كگاق ؿ٨م از ةیكحؼم ١٦ا٤٦گی ك ١٦كارم جٛاوام ك ة٨د٣غ ٤٠غ

 ای٢ در دظحؼ ك پـؼ دا٣كس٨یاف دیغگاق ج٘اكت ٠ٌا٥ْٝ در زاٝب ٣كح٥ .ة٨د٣غ ٠غارس ة٥ آ٠غقاف

 ج٘كیك ظ٨ا٦اف پـؼ دا٣كس٨یاف ة٨د ٠ؼة٥ً٨ ٠ْٟٞ ك آ٨٠ز دا٣ف ز٤ـیث ة٥ ٣ـتث ٠ٌا٥ْٝ

 م ٣ض٨ق ركم دظحؼ دا٣كس٨یاف كٝی ٣غاقح٤غ ز٠ی٥٤ ای٢ در ٠ككٞی دظحؼاف ك ة٨د٣غ ز٤ـیحی

 .کؼد٣غ ا٣حٛاد گؽارش ٨٣قح٢ در اؿاجیغ گیؼم ؿعث

 

 هٌبثغ

 .5 ق١ارق اكؿ، ؿاؿ ٗؼ٤٦گیاف، دا٣كگاق آ٨٠زق٤ا٥٠# 1393$ .ٗؼقح٥ صـی٤ی، آؿ

 ج١ؼی٢ ك ١ّٞی آ٨٠زش ةعكی کی٘یث ز٧ث را٦كار٦ایی "# 1392$ .ز٦ؼا ةادم،آ اص١غ

 ی٨ر٠اقق٧ؼ 7ك  6 ایؼاف، قی١ی آ٨٠زش ؿ١ی٤ار ٦كح١ی٢ ،" قی١ی آ٨٠زش در ١ْٞ٠ی

 .ؿ٤١اف دا٣كگاق قی١ی دا٣ككغق ،1392
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 جؼةیث دا٣كـؼا٦ام ٠ؼاکؽ کاركرزم ٨٠ز٨د كوْیث ةؼرؿی "# 1370$ .٠ؼاد ّٞی ةاةایی،

 .پؼكرش ك آ٨٠زش کٜ ادارق پژك٦كی ًؼح ،" کؼ٠ا٣كاق فاؿحا ٠ْٟٞ

 .5 ق١ارق اكؿ، ؿاؿ ٗؼ٤٦گیاف، دا٣كگاق آ٨٠زق٤ا٥٠# 1393$ .٠ض٨١د جٞعاةی،

 دا٣كگاق آ٨٠زق٤ا٥٠ "کاركرزم گ٘ح١اف جضٞیٜ"# 1393$ .٠ض١غ ٗٛیؼم، ٠ض٨١د؛ جٞعاةی،

 .5 ق١ارق اكؿ، ؿاؿ ٗؼ٤٦گیاف،

 ٣ـتث کارآ٨٠زاف ٣گؼش ةؼرؿی "# 1392$ .یّٞ ظ٨از٥ ّٞیؽادق، اکؼـ اٝـادات؛ صـی٤ی،

 ٠ٞی ١٦ایف ،"٠از٣غراف دا٣كگاق دا٣كس٨یاف آف ٠ٌا٥ْٝ ٨٠رد ک٥ کارآ٨٠زم ٦ام دكرق

 .دا٣كگاق ك م٤ْث ٨٠دؼ ارجتاط ةـ٨م ام یچ٥در کارآ٨٠زم؛

 درس گػرا٣غف وؼكرت ةؼرؿی "# 1392$ .ؿ١ی٥ زاد، ٠ض١غم ٠ی٤١ث؛ ةٞحؼؾ، ٠ْاةغی٤ی

 کارآ٨٠زم؛ ٠ٞی ١٦ایف ،"ام٧٘اف دا٣كگاق جؼةیحی ٨ّٞـ ٣كس٨یافدا ةؼام کاركرزم

 .دا٣كگاق ك م٤ْث ٨٠دؼ ارجتاط ةـ٨م ام دریچ٥

 ٠ٌِٛ دا٣كس٨یاف ك ١ّٞی ٦یأت اّىام ٣ُؼات ةؼرؿی" .صـی٢ ٨ٝاؿا٣ی، ٠عحارم

 ؿؼاؿؼ پؽقكی ٨ّٞـ ٔیؼ دكٝحی ٦ام دا٣كگاق رؿا٣ی اًالع ك کحاةغارم رقح٥ کارق٤اؿی

 یحیجؼة ٨ّٞـ ك ركا٣ك٤اؿی ٠س٥ٞ ،"کارق٤اؿی ٠ٌِٛ کاركرزم دركس پیؼا٨٠ف کك٨ر

 .65 ق١ارق ،1381 ز٠ـحاف ك پاییؽ ،#ج٧ؼاف دا٣كگاق$

 ك کحاةغارم آ٨٠زش در آف ٣ٛف ك کاركرزم "# 1382$ .صـی٢ ١ْ٠ار، ٠عحارم

 .40 ق١ارق ،37ؿاؿ  دا٣كگا٦ی، رؿا٣ی اًالع ك کحاةغارم جضٛیٛات ٠س٥ٞ ،"رؿا٣ی اًالع

 كیـحا ؿایث ،"دا٣كس٨یاف قٕٞی آ٠ادگی ظغ٠ث در کاركرزم " .٧٠ؼةا٣ی ؼاةی،ج ٧٠غم

 .http://vista.ir/articl: آدرس ة٥ ،1393 آذر 13 ق٤ت٥ پ٤ر ٠ؼزِ،

 .5 ق١ارق اكؿ، ؿاؿ ٗؼ٤٦گیاف، دا٣كگاق آ٨٠زق٤ا٥٠ 1393$ .٠ض٨١د ٠ض١غم، ٧٠ؼ

 ف٣كس٨یادا درؾ "# 1390$ .ٗا٥١ً اٝضا٣ی، .٤٠یؼق ا٨٣ق٥، .٣ا٦یغ رژق، .٠سیغق ٦ؼكم،

 ٠س٥ٞ ،" کی٘ی ٠ٌا٥ْٝ یك: زا٥ْ٠ قثاة٧غ رمپؼؿحا ّؼم٥ در زم٨٠رآکا از رمپؼؿحا

 .#5$ 11 ق١ارق ،1390 آذر ،پؽقكی ـ٨ّٞ در زش٨٠آ ٣یایؼا
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