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سوػه و نقٜ كبف٪ده   ییاُ آن إز که نبٍٕب یدْوه٘ كبک یٚینهمَوٍ د ػٞاّ دظ١ٝؾ ٝ چشا٦٧ ا٧ؼبد ؿذٙ آٙ:

ثه ٥وٍ هبٛ م٦َف ٙي  إز لٌا دْوه٘ كب١دَ ثده    یثه ٥وٍ ٭بم و نبٍٕب هوان یبىایَی یهب یىٍ نبسوان یهٖشه اٝس

و  یکبٍآمدي ىٍ ىٍمدبن اهدشالالر ىوٍ  کدوىک     یثه ٭نوان ٍوٙ یٍفشبٍ یٙنبهش یىٍمبن یُثب  یاطَثوٚ یمن٪وٍ ثٍَٕ

ثدَ   یٍفشدبٍ  یٙدنبهش  یىٍمبن یثبُ یبٕوال دْوه٘ که آ ینثه ا اویی¬إز و ثه ىنجبل دبٕن یي اَى ی٥َاك ینوػوان

 .ثبٙي¬یموطَ إز م یبىایَی ینبسوان یىٍ ىان٘ آموُان ىاٍا یثاجوى سوػه و كبف٪ه کبٍ

دْوه٘ ثه ٙکل آُمبیٚی و ىٍ  بلت ٥َف دی٘ آُمون دٔ آُمون ثب اَو  کنشَل اػَا اَىیي ناونده   ٝؽ اٛؼبٕ دظ١ٝؾ:س

آموُٗ و دَوٍٗ ساَان ثوى کده ثده ٝدوٍر سٞدبىفی      6ن َ اُ ىان٘ آموُان نبٍٕب هوان دبیه ٕوم اثشيایی من٦قه  30ٙبمل 

یٜ ىاى  ٙيني. ناونه ثه آُمون هواندين و نبٍٕدب هدوانی نادب      ن َی آُمبی٘ و کنشَل سوٞ 15انشوبة و ٕذٔ ثه ىو ىٕشه 

 3ػسٖده ای )  10دبٕن ىاىني. ثَنبمه مياهسه ای ٙبمل یک ثٖدشه آموُٙدی   واّ  إشَوح  -آُمون كبف٪ه کبٍی  آُمون ٍنگ

شدبٍی ىٍ ایدن   ٍف -ثبُی ىٍمبنی ٙدنبهشی  ٍفشبٍی ثوى که ثَای اَو  آُمبی٘ ثَاِاٍ اَىیي. -ٕب٭شه( اُ ثبُی ىٍمبنی ٙنبهشی

(؛ 1387دْوه٘ ٙبمل اٝول و فنونی إز که سو٤ٕ دْوهٚگَ ثَإبٓ کشدبة هدبی کسیدبر ثدبُی ىٍمدبنی  ِویندی ندْاى)       

( ٥َاكی اَىیي  إز. این اٝول و فنون ٙبمل افِای٘ مابٍر هدبی اٍسجدب٣ ثدین فدَىی و اَوهدی       1387ملايإاب٭یل)

ؼبن هبی من ی  افِای٘ مابٍر كل مٖبله و سٞدای  ایدَی  ثاجدوى    افِای٘ مابٍر هوىآابهی  افِای٘ مابٍر مقبثسه ثب هی

 ثبٙي. ىٍ این دْوه٘ اَو  کنشَل هیؾ مياهسه ای ٍا ىٍیبفز نکَىني.كبف٪ه و افِای٘ سوػه و ساَکِ می

 ثَای سؼِیه و سلسیل ىاى  هب اُ سلسیل کوواٍیبنٔ إش بى  ٙي. نشدبیغ نٚدبن ىاى کده ثدین ىو ادَو  ىٍ مول ده هدبی        ٛشب٧غ:

 كبف٪ه کبٍی و سوػه س بور مٮنب ىاٍی وػوى ىاٍى.

ٍفشبٍی ٍوٗ مياهسده   -یبفشه هبی دْوه٘ نٚبن ىاى که ثبُی ىٍمبنی ٙنبهشی ثحض ٝ عشح ػٞاّ ثشا٥ دظ١ٝـ٢ب٥ آس٦:

یغ ای کبٍآميی ثَای ثاجوى کبٍکَىهبی اػَایی ىان٘ آموُان نبٍٕب هوان ثوى  و سأطیَاٌاٍی آن سبییي اَىیي. ثب سوػه ثده نشدب  

ثه ىٕز آمي  ىٍ دْوه٘ هبی آسی این ٕوال دْوهٚی می سواني  بثل ثٍَٕی ثبٙدي کده آیدب ثدبُی ىٍمدبنی ىٍ ثاجدوى ٕدبیَ        

نٚبنگبن ىان٘ آموُان ىاٍای نبسوانی یبىایَی مبنني مابٍر هبی اػشاب٭ی و مٚکالر ٍفشبٍی نیِ می سواني موطَ ثبٙي؟ ٭الو  

ٖه اطَثوٚی ٍوٗ ثبُی ىٍمبنی ثدب ٕدبیَ ٍوٗ هدب ىٍ ثاجدوى مٚدکالر ىاند٘       ثَاین ىٍ دْوه٘ هبی آسی می سوان ثه مقبی

 آموُان نبٍٕب هوان دَىاهز.

 ٍفشبٍی -نبسوانی یبىایَی  ثبُی ىٍمبنی  كبف٪ه کبٍی  سوػه  نبٍٕب هوان  ٙنبهشی ٨ًٔذٝاطٟ:
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