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 ؽثّٛعاصیٔکاستشدآٌدسسٔاَؾُاعیٔسٔاٌپضؽکی

 هاًذاًا ؼیرازی
ػضٞ ٨١ئز ػ٦٘ٔ داٛـِبٟ ػٕٔٞ دضؿ٦ٌ س٢شاٙ، ػضدٞ  ، دًششا٥ سخلل٦ اٗٞصؽ دضؿ٦ٌ ٝ كٞم دًششا٥ ػٕٔٞ ثب٦ٜ٨ٓ

 Mandana.shirazi@ki.se    ٝاثؼش٠ ٝ داٛـ٨بس داٛـِبٟ ًبس٨ٜٓٝؼٌب ػٞئذ

ىٍ  .وا ٮی ٥َاكی ٙدي  إدز  هبیی که ثب هيف انٮکبٓ ملی٤  ٕبُی ثه ٭نوان یک ٍوٗ سيٍیٔ  ٭جبٍر اُ مؼاو٭ه فٮبلیز ٙجیه

ٙوى  بثل انشقبل ثده   ٙوى سب كي امکبن مو ٮیز ٕبهشه ٙي  مٚبثه كبلز وا ٮی ثبٙي سب آنـه آموهشه می ٕبُی  ٕٮی می ٍوٗ ٙجیه

إش بى  اُ این ٍوٗ ىٍ كی٦ه هبی دِٙدکی و ٍوان ىٍمدبنی و ٍوانذِٙدکی و دیَادِٙدکی ثٖدیبٍ ٍایدغ إدز.         .ملی٤ وا ٮی ثبٙي

ٙکی ثه ىلیل کاجوى ثیابٍان و سٮياى ُیبى ىانٚؼویبن ٭سوم دِٙکی و ٍوانٚنبٕی  و هاـنین ٍ٭بیز اهالق دِٙکی ثه ىٍآموُٗ دِ

ىلیل کٖت كيا ل مابٍر الُم  جل اُ ثَهوٍى ثب ثیابٍ وا ٮی ثه ىلیل کبه٘ ٝيمبر اكشابلی نبٙی اُ سبُ  کبٍ ثوىن آناب إدش بى   

َاین إش بى  اُ ٙجیه ٕبُی ثه ٭نوان یک سکنیک ما  آموُٙی و اٍُیدبثی ث٥َدَف کنندي      اُ این ٍوٗ ثیٚشَ ١َوٍر می یبثي. ثنبث

 ثٖیبٍی اُ ؿبل٘ هبی ن٪بم آموُٙی ٕنشی ا٥َُیق ىٕشیبثی ثه اهياف ُیَ می ثبٙي 

 اٍسقب امنیز ثیابٍان ثب فَاه  ناوىن فَٝز کبفی ثَای اهٌ سؼَثیبر ٍوان ٙنبهشی و ٍوان ىٍمبنی   ىانٚؼویبن 

 ٕبهشن سئوٍی ثه ٭ال  ثب اٍائه هاِمبن إشَاسْیابی آموُٙی و اٍُیبثی موطَاُ ٭اسکَى ىانٚؼویبن  مَسج٤ 

      اٍسقبء مابٍر هبی سکنیکی ) مابٍر هبی دَوٕیؼَال( و مابٍر هبی غیَ سکنیکی ثبلینی) مادبٍر هدبی اٍسجدب٥ی   انؼدبم

 ه  ىهنيابن هيمبر ٕالمز ٍوانمٞبكجه هبی سٚویٞی ٍوان ىٍمبنی   کبٍاَوهی و ميیَیز ثلَان( اٍائ

 مواػه ٕبهشن ىانٚؼویبن ثب كی٦ه وٕیٮی اُ سؼَثیبر ٍوان ٙنبهشی و ٍوان ىٍمبنی   ىانٚؼویبن 

 و کبه٘ ه٦ب هبی سٚویٞی و ىٍمبنی ىٍ ُمینه ٍوان ىٍمبنی ىٍ ملی٤ كقیقی 

 فَاه  ٕبهشن فَٝز کبٍاَوهی و هاکبٍی ثین ٍٙشه ای 

 ُهوٍى )ثبُهوٍى ىٍیبفز ٙي  سو٤ٕ هوى فَى)ٍفسکٚن( و ثبُهوٍى اُ ىیگَانفَاه  ٕبهشن ثٖشَی ػاز اٍایه ثب 

ٙجیه ٕبُی هب ثه ٝوٍ موشسف سقٖی  ثنيی می ٙوى ولی ٍایغ سَین سقٖی  ثنيی آن ثه ىو ٙکل سکنیکدبل و غیدَ سکنیکدبل مدی     

ثه ٭نوان اٍُیبة ثبلینی ىٍ اٍُیدبثی هدبی   ثبٙي. ىٍ آمَیکب اُ ثیابٍ إشبنياٍى ٙي  ثه ىلیل ىٕشَٕی ٕبى  و مقَون ثه َٝفه ثوىن   

ثه ٭نوان اثِاٍ اٍُیبثی )ٕوال امشلبن( ٙنبهشه ٙدي  و اُ  SPمنؼَ ثه اهٌ ميٍک  إش بى  می ٙوى. ىٍ مقبثل  ىٍ کبنبىا و انگسٖشبن  

ٙدي  ادبهی  او دبر     واّ  ثیابٍ ٙجیه ٕبُی ٙي  و ثیابٍ إدشبنياٍى إش بى  می ٙوى.  OSCEدِٙکبن ثبلینی  ثَای اٍُیبثی آُمون 

اٙشجبهب مٮبىل  یکيیگَ إش بى  می ٙوني س بور ثین ىو م اوم ىٍ این إز که سبکیي ىٍ ثیابٍ ٙجیه ٕبُی ٙي  ثدَ ٙدجیه ٕدبُی    

مو ٮیز )اٍائه ٭الئ  و نٚبنه هبی ثیابٍ وا ٮی( می ثبٙي ىٍ كبلی که ىٍ ثیابٍ إشبنياٍى ٙي   سبکیي ثدَ طجدبر و إدشبنياٍى ٕدبُی     

 ٙجیه ٕبُی می ثبٙي. فَآیني 

 م٦بلجی که ىٍاین ٕونَانی سٮبمسی اٍائه می ٙوى ٙبمل:

 سٮَیف ٙجیه ٕبُی 

 انوا٫ ٙجیه ٕبُی 

 س بور ثیابٍ ناب و ثیابٍ إشبنياٍى 

  کبٍثَى ثیابٍ ناب و ثیابٍ إشبنياٍى ىٍ آموُٗ و اٍُیبثی 

Archive of SID

www.SID.ir

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

