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 اص صٌْف ُفتن الی ًِن  هتْسطَ ۀدّس

 ًتایج رٌُیتی ًتایج هِاستی ًتایج داًشی اُذاف عٌْاًِای فشعی عٌْاًِای اساسی هضوْى

  حقْق فشدی 

 

 دك صًذٍ گی 

 دك آصادی 

 دك هقًّْیت 

  ّ هغاّات ّ تشاتشی

 ػذم تثؼیض

 ُْیت فشدی اًغاى 

  آگاُی اص دمْق اعاعی

 تؾش

 اػتماد تَ تشاتشی اًغاًِا 

 ي تشدى ُش ًْع اص تی

تثؼیض دس)خاًَ، دٍ/ 

 هکتة، ؽِش ّ ...(

  چٌذ دك اعاعی فشدی سا

 تؾٌاعٌذ.

  دالیل تشاتشی اًغاًِا سا

 تذاًٌذ.

  تَ هفاُین اًْاع تثؼیض آؽٌا

 ؽًْذ.

  هغؤّلیت ُای خْد دس لثال

 دیگشاى سا تذاًٌذ.

 بَ ًتایج رٌُی ریل دست پیذا کٌٌذ:

  آًِا ػضْی اص اػضای جاهؼۀ

 تؾشی ُغتٌذ.

  اػضای جاهؼَ تؾشی اص دمْق

اعاعی یکغاى تشخْسداس هی 

 تاؽٌذ.

  ُیچ فشدی ًغثت تَ دیگش

 تشتشی راتی ًذاسد.

  داًؼ آهْصاى لادس ؽًْذ اص

دمْق فشدی خْد دفاع کٌٌذ ّ تَ 

دمْق فشدی دیگشاى ادتشام 

 تگزاسًذ.

  دمْق فشدی ّ اجتواػی سا اص

 ُن تفکیک کشدٍ تتْاًٌذ.

 ػلیَ ُش ًْع تثؼیض هثاسص ٍ

 ًوایٌذ.

  دسک تفاّت ُای دمْق

 راتی ّ دمْق کغثی.

  ًفی ُش ًْع اؽکال تثؼیض

 دس کؾْس.

  ُوَ افشاد کؾْس هطاتك

لاًْى اعاعی کؾْس دمْق 

 هغاّی داسًذ.

  َآؽٌایی تا خْد ّ دشکت ت

 عوت کاهیاتی دسًّی.

 ٍخاًْاد 

(1) 

 ٍتؼشیف خاًْاد 

 ًَمؼ خاًْادٍ دس جاهؼ 

  الگْ ُای سّاتظ

 خاًْادٍ گی

 گی ُای خاًْادۀ ّیژ ٍ

 هؤفك

 ًٍمؼ افشاد دس خاًْاد 

 تذکین هٌاعثات خاًْادٍ گی 

  ٍتثییي ًمؼ اػضای خاًْاد

 )ّالذیي ّ فشصًذاى(

  تغییش ػادات ًاپغٌذ دس

 خاًْادٍ.

 .خاًْادٍ سا تؾٌاعٌذ 

 .تَ سّاتظ فاهیلی آؽٌا ؽًْذ 

  الگْ ُای داکن تش سّاتظ

 فاهیلی سا تذلیل کٌٌذ.

  ًٍمؼ خْد سا دس خاًْاد

 دسیاتٌذ.

  آًِا تذاًٌذ کَ تَ ًظشیات ؽاى

دس هغایل خاًْادٍ گی اُویت 

 دادٍ هیؾْد.

 .خاًْادٍ سا تؼشیف ًوایٌذ 

  تتْاًٌذ تَ ؽکل دسعت تا

اػضای خاًْادٍ استثاط تشلشاس 

 کٌٌذ.

  ًَدس ُوَ اهْس خاًْادٍ فؼاال

 عِین تاؽذ.

  تَ ؽاگشداى ادغاط تؼلك

آهیختَ تا هذثت ًغثت تَ 

 د تیایذ.خاًْادٍ تَ ّجْ

  ٌذ کَ َت دیج ؽاگشداى ادغاط کٌ

ِتش  جام ت ْاٍد دس ًا ػضْ خًا

ًذ. ًمؼ داس ٍ گی  ْاد  اهْسات خًا

  ،ػؾك ّ ادتشام تَ پذس ّ هادس

ْاُش ّ تشاسد، پذس کالى ّ  خ

ْیت ؽْد.  هادس کالى دس آًِا تم

  ّ احتشام بَ پذس

 هادس ّ بضسگاى

  ًمؼ ّالذیي دس تأهیي

 ًیاصهٌذیِای صًذٍ گی

 ذس ّ هادسادتشام پ 

 ادتشام تضسگاى 

  تذکین سّاتظ خاًْادٍ گی

 ّ اجتواػی

  دسک ّ ؽٌاخت هغّْلیت

 ُای خاًْادٍ گی

  ًمؼ ّالذیي سا دس صًذٍ گی

 خاًْادٍ گی تذاًٌذ.

  تَ ضشّست ادتشام تَ ّالذیي

 ّ تضسگاى پی تثشًذ.

  ًمؼ ّالذیي ّ تضسگاى سا دس

صًذ گی خاًْادٍ گی ّ اجتواػی 

 تؾخیـ ًوایٌذ.

 

 گزاؽتي تَ دیگشاى  ادتشام

دس دمیمت ادتشام گزاؽتي تَ 

 خْد اعت.

  َاحتشام ب

 دیگشاى

 هفِْم ادتشام تَ دیگشاى 

  ًمؼ ادتشام تَ دیگشاى

 دس ایجاد جاهؼَ عالن

  ایجاد الگْ ُای اًغاًی دس

 سّاتظ اجتواػی

  تَ هؼٌای ادتشام آؽٌا هی

 ؽًْذ.

  ضشّست ادتشام تَ دیگشاى

 سا هی فِوٌذ.

 ات سّصهشٍ ادتشام سا دس دی

 خْد ػولی عاصًذ.

  َایي رٌُیت کَ ادتشام ت

دیگشاى دس دمیمت ادتشام تَ 

 خْد اعت.
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  ّ عضت ًفس

 کشاهت اًساًی

  ّ اًجام کاسُای گشُّی

 جوؼی

  ّ هغؤّلیت پزیشی

عخت کْؽی دس اجشای 

 تقوین

 اػتواد تَ ًفظ 

 اعتمالل فکشی 

 هْفمیت ّ کاس آیی 

 هفیذ تْدى تشای اجتواع 

  کاسُای تؾْیك تَ اًجام

گشُّی دس خاًَ، کلیغا، دٍ 

 ّ ؽِش

  خلك اُذاف ّ آسهاًِای

 هتؼالی

  ًِادیٌَ عاصی فشٌُگ

 تشلی خْاُی

  َادغاط تؼِذ ًغثت ت

 جاهؼَ ّ جِاى

 تلٌذ ًظشی ّ ّعؼت فکشی 

  ؽاگشداى تذاًٌذ کَ ػضت ًفظ

 چیغت؟

  ًٍمؼ ػضت ًفظ سا دس صًذ

 گی فشدی تذاًٌذ.

  تَ ًمؼ آى دس صًذٍ گی

 ا کٌٌذ.جوؼی آگاُی پیذ

  ؽاگشداى ػضت ًفظ سا دس

خاًَ، هکتة ّ دٍ/ ؽِش دس خْد 

تمْیَ ًوْدٍ ّ تَ ػضت ًفظ 

 دیگشاى ادتشام ًوایذ.

  داًؼ آهْصاى تا اػتواد تَ خْد

دس تَ ّجْد آّسدى آیٌذٍ یی 

 تِتش تالػ ًوایٌذ.

  ؽاگشداى تَ تؼالی ّ تکاهل

فکشی ّ هؼٌْی خْد تؾْیك 

 هی ؽًْذ.

 ْد تَ اعتؼذاد ّ تْاًایی خ

دس اًجام هغّْلیت ُای 

فشدی ّ اجتواػی تاّس 

 پیذا هی کٌٌذ.

  چیضی کَ تَ خْد ًوی

 پغٌذی تَ دیگشاى ُن هپغٌذ.

 سؽذ ؽٌاخت خْد ّ 

  .هکًٌْات دغٌَ ُش فشد

 افِام ّ تفِین   ّ ؽٌاخت افِام ّ تفِین

 تؼشیف آًِا

  چَ ساٍ ُایی تشای ایجاد

افِام ّ هفاُوَ ّجْد 

 داسد

  چگًَْ هی تْاى

ات افِام ّ تفِین سا هْجث

 فشاُن عاخت

  َُذایت داًؼ آهْصاى ت

ؽٌیذى ّ گْػ دادى تَ 

ًظشیات ُوذیگش تَ ػٌْاى 

همذهَ یی تشای فِویذى ّ 

افِام ّ تفِین ّ ًِایتاً 

 هفاُوۀ عْدهٌذ

  تش ؽوشدى ّ هؾخـ

کشدى هضشات ػذم افِام ّ 

 تفِین

  داًؼ آهْصاى تَ فْست

دسعت دس هی یاتٌذ کَ سیؾَ 

ت فشدی، خاًْادٍ توام هؾکال

گی ّ اجتواػی ًاؽی اص ًثْد 

 افِام ّ تفِین هی تاؽذ.

  داًؼ آهْصاى اص ساٍ دسک

افِام ّ تفِین ّ تَ کاس 

تغتي آى تَ فضای عالن ّ 

اهٌیت سّاًی دعت یافتَ 

 هی تْاًٌذ.

  تَ فْست ػولی تَ گفتَ ُای

ُوذیگش تْجَ هی کٌٌذ ّ عْء 

تشداؽت ُا سا اص تیي هی تشًذ ّ 

 ذ هغألَ سا ؽشح دٌُذ.هی تْاًٌ

  ًًتایج دغٌۀ افِام ّ تفِین سا ػیٌا

 تجشتَ هی کٌٌذ.

  ٍؽٌاخت اهش فِویذى اص سا

هکالوَ ّ گفتگْ دس تاسۀ 

ًظشگاٍ ُای یکذیگش ّ تذمك 

افِام ّ تفِین اص ساٍ ُای 

ػیٌی ّ کاس تشسعی دس 

 فٌف ّ جاهؼَ.

 حقْق صى   ّ ادتشام تَ کشاهت

 ؽخقیت اًغاًی صى

 خاب دك آصادی اًت

 ُوغش

 دك اًتخاب ؽغل 

  دك هؾاسکت دس تقوین

 گیشی

 دك تذقیل 

  دك دعتشعی تَ هشالثت

ُای فذی، تغزیَ ّ آب 

 پاک

  دك تشخْسداسی اص

 اهکاًات ؽغلی هغاّی

  دسک ػویك تش اص ًمؼ صى

 دس فاهیل ّ اجتواع

 تغاّی دمْق صى ّ هشد 

  جلْگیشی اص اًْاع خؾًْت

 ػلیَ صًاى

 هٌغ اصدّاجِای اجثاسی 

 تَ دمْق ػام ّ  ؽاگشداى

ّیژۀ صًاى دس فاهیل ّ اجتواع 

 آؽٌا هی ؽًْذ.

  ؽاگشداى هی تْاًٌذ ُش یک اص

 هفاُین هزکْس سا تْضیخ دٌُذ.

  .صى ًقف اجتواع اعت

دمْق اعاعی آًِا دس فاهیل 

ّ اجتواع ًادیذٍ گشفتَ ًؾْد 

ّظیفَ اعاعی دّلت اعت تا 

دس ایي هْسد تْجَ جذی 

 ًوایذ.

 سفغ ُشگًَْ رٌُیت هٌفی 

 ًغثت تَ صًاى.

  ّ ًَایجاد دیذ عتایؾگشایا

 دمیمی ًغثت تَ هٌضلت صى.

  ّ ؽاگشداى ًغثت تَ صى

هشد ادغاط هغاّی پیذا هی 

 کٌٌذ.

  تاّس ُای تثؼیض آهیض

 ؽاگشداى تغییش هی ًوایذ.
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   ّ جاهعَفشد 

(1) 

 َتؼشیف جاهؼ 

  هغّْلیت فشد دس لثال

 آى

  اًجام خذهات

سضاکاساًَ دس هکتة ّ 

 اجتواع

 سچگی ّ فِن ػویك اپیک

 اجتواػی فشدی ّ تفاّتِای

 فشدی  دسک هغّْلیت ُای

 اجتواػی ّ

  ؽاگشداى هفِْم جاهؼَ سا

 تذاًٌذ.

  ؽاگشداى تَ هغّْلیت ُای

خْد دس لثال اجتواع آؽٌا 

 ؽًْذ.

 .تتْاًٌذ جاهؼَ سا تؼشیف کٌٌذ 

  خْتی ُای "تتْاًٌذ دس هْضْع

 "خذهات سضاکاساًَ دس هکتة

 اًؾاء تٌْیغٌذ.

 ؽاگشداى اص هذیظ  رٌُیت

خاًْادٍ تَ هذیظ اجتواع 

 تْعؼَ پیذا کٌذ.

  ادغاط تؼلك خاطش تَ یک

 ؽاگشداىدس  ،هذیظ تضسگتش

 ایجاد ؽْد.

 شِش ّ شِشًّذ   هؼشفی ّیژٍ گی ُای

 ؽِش

  توایضات "ؽِش" تا

جاهؼۀ سّعتائی اص ًظش 

 جاهؼَ ؽٌاختی

  تْفیف ؽِش اص لذاظ

 هذًی

  ؽِش چیغت ّ ؽِشًّذ

 کیغت؟

 اًؾٌاعاًۀ تاسیخ ًگاٍ اًغ

 گشا تَ هغألۀ ؽِش

  دّلت تَ هٌشلۀ پاعذاس

 ؽِش ّ ؽِشًّذ

 هکلفیت ُای ؽِشًّذاى 

  تشؽوشدى تکلیف ُای

 دّلت ًغثت تَ ؽِشًّذاى

  تشؽوشدى هکلفیت ُای

ؽِشًّذاى ًغثت تَ ؽِش ّ 

 دّلت

  ؽِشًّذ خْب چَ ّیژٍ گی

 ُایی تایذ داؽتَ تاؽذ

  توام کغاًی کَ دس یک

ذ کؾْس صًذٍ گی هی کٌٌ

ؽِشًّذ آى کؾْس هذغة 

هی ؽًْذ ّ اص دمْق 

 تشاتشی تشخْسداسًذ

  کغی ًوی تْاًذ دمْق

ؽِشًّذی سا اص کغی 

 تگیشد

  تا ّیژٍ گی ُایی هفِْهی

 ؽِش آؽٌا هی ؽًْذ.

  ّ اص استثاط دّلت، ؽِش

 ؽِشًّذ آگاٍ هی ؽًْذ.

  َتؼِذات ُش کذام ًغثت ت

 دیگشی سا دس هی یاتٌذ.

  اص دمْق ؽِشًّذی هطلغ هی

 دًذ.گش

  اص هغایلی کَ هْجة اصُن

گی ؽِش هی ؽْد آگاٍ ٍ پاؽیذ

 هی ؽًْذ.

  ٍدس هْسد ؽکل گیشی صًذ

گی ؽِشی ّ دسجۀ ؽِشًّذی 

 آگاُی کغة هی کٌٌذ.

  چَ چیض ُایی تاػج حثات یا

 ػذم حثات ؽِش هی ؽْد.

  دس تاسۀ هذًیت ؽِش ّ ؽِشًّذ

ّ ساتطۀ هؾتشک ّ دسُن تٌیذۀ 

آًِا تا دّلت، فذثت کشدٍ هی 

 اًٌذ.تْ

  همذهات ؽِشًّذ خْب ؽذى سا

دس خْد تَ ّجْد آّسدٍ ّ دیذ 

اًتمادی ًغثت تَ جاهؼَ ّ هشدم 

پیذا هی کٌٌذ ّ دس صًذٍ گی 

 سّصهشٍ تَ کاس هی تٌذًذ.

  دسک دسعت اص همْلَ ؽِش

 ّ ؽِشًّذ.

  دسک دسعت اص تذمك

 ؽِشًّذی.

  ّ عؼی تشای ؽِشًّذ خْب

 هفیذ ؽذى.

  حوایت اص اقشاس

آسیب پزیش ّ 

 هعلْلیي

  هؼشفی هؾخقات الؾاس

 آعیة پزیش

  ّ هؼشفی اًْاع آعیة ُا

 هؼلْلیت ُا

 تی خاًواى ُا 

  صًاى ّ اطفال تی

 عشپشعت

  جٌگ صدٍ ُا ّ تی جا

 ؽذٍ گاى جٌگی

  جایگاٍ ایي الؾاس دس

 جاهؼَ

  هؼشفی اًْاع آعیة ُای

 جغوی ّ سّاًی

  تَ ّجْد آّسدى ادغاط

هغؤّلیت ؽاگشداى ًغثت 

ٍ ُای تَ ایي الؾاس ّ سا

کوک ُای هؼمْل تَ آًِا 

 تَ ًیت سفغ ًیاصهٌذی ُا

  َپزیشفتي افشاد هؼلْل ت

ػٌْاى اػضای فؼال جاهؼَ 

 ّ ادتشام تَ آًِا

  ؽاگشداى تا ػْاهل تَ ّجْد

آّسًذۀ ّضؼیت الؾاس آعیة 

 پزیش آگاُی پیذا کٌٌذ.

  هی تْاًٌذ ًذْۀ یاسی سعاًذى

تَ آًِا سا تؼشیف کٌٌذ ّ تَ 

 کاس تٌذًذ.

  ّ ػْاهل هؼلْلیت ػلت

تشایؾاى هؼلْم ؽْد. تَ 

خقْؿ اگش جٌگ یا دالیل 

فذی دس کاس تاؽذ، تتْاًذ 

ًیاصُای هؼلْلیي ّ تشای سفغ 

کْؽؼ  الؾاس آعیة پزیش

 کٌٌذ.

  هی تْاًٌذ هْاسد هغتٌذ سا دس

 اجتواع هؼشفی کٌٌذ.

  ساُکاسُای دسعت ّ هٌطمی سا

 دس هی یاتٌذ.

  دس ایي صهیٌَ هی تْاًٌذ تذمیك

 ًوایٌذ.

  دسک دسعت اص دمْق

 هغاّی ُوۀ اًغاًِا.

  کوک تَ سفغ تثؼیض دس ایي

 خقْؿ.

  دسک ایي هطلة کَ ػْاهل

هتؼذد غیش لاتل پیؾثیٌی یی 

هی تْاًذ ُش فشدی سا دس 

 ایي هْلیؼت لشاس دُذ.
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 هحیط صیست  هفِْم هذیظ صیغت 

  ضشّست هشالثت اص

 گیاُاى ّ جٌگالت

 ْائذ دسختاى دس صًذٍ گیف 

  ًٍمؼ دیْاًات ّ پشًذ

 گاى دس طثیؼت

  پاکیضگی ّ ًظافت هذیظ 

 آلْدٍ گی  چیغت؟ 

 آلْدٍ گی آب 

 آلْدٍ گی صهیي 

  تأحیشات هٌفی آلْدٍ گی

 هذیظ صیغت

  ایجاد دظ هغّْلیت ًغثت

 تَ دفع هذیظ صیغت.

  دسک ضشّست هذیظ

 صیغت

  آؽٌایی تا اًْاع آلْدٍ گی

ذٍ ُا ّ خطشات آى دس صً

 گی تؾش

  ًمؼ تْجَ تَ هذیظ صیغت

دس التقاد خاًْادٍ ّ 

 اجتواع

 .هذیظ صیغت سا تؾٌاعٌذ 

  تَ ضشّست آى دس صًذٍ گی

 پی تثشًذ.

  فایذۀ دسختاى ّ دیْاًات سا

 دس طثیؼت ّ صًذٍ گی تذاًٌذ.

 .هذیظ صیغت سا تؼشیف ًوایٌذ 

  ّ دس تاسۀ هشالثت اص گیاُاى

دسختاى تَ دیگشاى تْضیذات 

آى  ۀی دس تاسیلَ دادٍ ّ هما

 ًْؽتَ تتْاًٌذ.

  ّ تَ ًگِذاسی، صیثایی

ؽاداتی هذیظ، خاًَ، هذل ّ 

 هذیظ ػاللَ هٌذ ؽًْذ.

  ادغاط تشدن ّ هغّْلیت

ًغثت تَ دفع ّ هشالثت اص 

دیْاًات، پشًذٍ گاى، 

دسختاى ّ جٌگالت دس آًاى 

 تَ ّجْد تیایذ.

  ،ًٍغثت تَ پاکیضگی خاًَ، د

ؽِش ّ هذیظ ادغاط 

 ایٌذ.هغّْلیت ًو

  دّلت ّ ًظن

 سیاسی

  ضشّست ّجْد ًظن دس

 جاهؼَ

 ؽکل گیشی دّلت 

 ّظایف دّلت 

  ؽٌاخت اجوالی اص

چگًْگی ؽکل گیشی 

دّلت ّ ّظایف آى دس 

ایجاد ًظن، داکویت لاًْى 

 ّ تأهیي ػذالت

 .دّلت سا تؾٌاعٌذ 

 .ضشّست ًظن سا دسک کٌٌذ 

  ّظیفۀ دّلت دس ایجاد ًظن سا

 تذاًٌذ.

 شد دّلت تْاًائی تؾشیخ ػولک

 دس لثال جاهؼَ سا پیذا هی کٌٌذ.

  اسگاًِای هِن دّلت سا تا

ّظایف ّ هغّْلیت ُای آًِا 

 تؾخیـ دادٍ تتْاًٌذ.

 

  ّلت تش اعاط ٌٌذ کَ د ادغاط ک

َ اعت. غاى ؽکل گشفت  ًیاص ًا

  ادغاط کٌٌذ کَ دس چْکات

یک ًظن عیاعی اهٌیت 

 تیؾتشی داسًذ.

  ػذم هْجْدیت یک دّلت

جاهؼۀ لاًًْی ّ هؼتثش کَ 

تیي الوللی آى سا تاییذ ًکشدٍ 

تاؽذ، هؾکالت سا دس کؾْس 

 ایجاد هیکٌذ.

  دسک ایي هطلة کَ دّلت

تا پاعخ گْ تْدى تَ هشدم ّ 

هؾشّػیت پیذا  ُا دوایت آى

 هی کٌذ.

 قاًْى  هؼٌا ّ هفِْم لاًْى 

  ًمؼ هشدم دس

 لاًًْگزاسی

  ضشّست لاًْى دس

 جاهؼَ

 تایغتگی ُای لاًْى 

 

 اًْى ّ ًِادیٌَ عاصی ل

لاًْى پزیشی دس جاهؼَ ّ 

 کؾْس

 تذاًٌذ کَ لاًْى چیغت؟ 

 چَ ضشّست داسد؟ 

  ّیژٍ گی ُای لاًْى خْب سا

 تؾٌاعٌذ.

  تا تأحیشات هغتمین ّ غیش

هغتمین لاًْى تش اجتواع آؽٌا 

 ؽًْذ.

  ّ ّظایف ّ هغّْلیت خْد

اسگاًِای دّلت سا تؾخیـ 

 کشدٍ تتْاًٌذ.

  هطالؼۀ لاًْى اعاعی جذیذ

ّ تؾْیك تشای اجشای  افغاًغتاى

 آى تْعظ ُش فشد.

  ّ ْى توام دمْق افشاد دس لًا

فالدیتِا ّ هغؤّلیت ُای 

ّاضخ اعت. ّلت   اسگاى ُای د

  ْى دس صًذٍ گی فشدی ًمؼ لًا تا 

ًْذ. ٌا ؽ  ّ اجتواػی ؽاى آؽ

  َضشّست لاًْى دس جاهؼ

 سا ادغاط کٌٌذ.

  تَ سػایت لْاًیي ّ همشسات

 تؾْیك هیؾًْذ.
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 اهٌیت  ٌیتهفِْم اه 

  ًمؼ اهٌیت دس پیؾشفت

 ّ سفاٍ جاهؼَ

  ًِاد ُا ّ اسگاًِای

 اهٌیتی

  دسک ضشّست ایجاد

 فضای اهي دس جاهؼَ

  ّ دسک ًیاص تَ فلخ

 دّعتی

  ّ دسک دسعت اص ًیشّ ُا

 ًِاد ُای اهٌیتی

 .هفِْم اهٌیت سا تذاًٌذ 

  ًمؼ ّ اُویت اهٌیت سا دس

 دیات سّصهشٍ دسک کٌٌذ.

  تا اسگاًِای اهٌیتی ّ ّظایف

 ًِا آؽٌا ؽًْذ.آ

 .اهٌیت سا تؼشیف کٌٌذ 

  دس تاسۀ ضشّست ّ هفاد اهٌیت

 فذثت کٌٌذ.

  ّظایف ًیشّ ُای اهٌیتی سا

 فِشعت ّاس تیاى ًوایٌذ.

  تَ هذیظ تشخْسداس اص فلخ

ّ اهٌیت ػؾك ّ ػاللَ پیذا 

 کٌٌذ.

  تَ عِوگیشی دس ایجاد

اهٌیت دس فاهیل، دٍ/ ؽِش ّ 

 کؾْس ػاللَ هٌذ ؽًْذ.

 عذالت  هفِْم ػذالت هؼٌا ّ 

 ضشّست تأهیي ػذالت 

  ًمؼ ػذالت اجتواػی دس

 ُوضیغتی هلی

 ؽیٍْ ُای تأهیي ػذالت 

 هغاّات ّ تشاتشی 

  تأهیي دمْق ُوۀ هشدم

 کؾْس تش هثٌای ػذالت.

  تؾْیك ّ تشغیة تَ سفتاس

 ُای ػادالًَ.

شاگشداى بَ ًتایج داًشی صیش 

 دست هی یابٌذ:

  تا هفاُین کلی ػذالت آؽٌا هی

 ؽًْذ.

 شّست ػذالت سا دس دیات ض

فشدی ّ جوؼی دسک هی 

 کٌٌذ.

  تَ ًمؼ ػذالت دس ّدذت هلی

ّ ُوضیغتی اجتواػی پی هی 

 تشًذ.

  ،ػذالت سا دس خاًَ، فٌف

 هکتة، دٍ/ ؽِش ػولی ًوایٌذ.

 

  ًیاص تَ ػذالت سا دس توام

اهْس صًذٍ گی: خاًْادٍ، دٍ/ 

ؽِش ّ کؾْس ادغاط هی 

 کٌٌذ.

  ػاللَ هٌذی خاؿ تَ ًظن

 الًَ پیذا هی کٌٌذ.ػاد

  تذّى ػذالت ُوَ اهْس

 کؾْس تشُن هی خْسد.

 آصادی  تؼشیف آصادی 

 هؼشفی اًْاع آصادی 

  آیا آصادی کاهل ّجْد

 داسد

  ًَیاص ُای اًغاى ت

 آصادی

 تؼشیف دیي اص آصادی 

  ّ آصادی ُش فشد تا دفع

دسًظش گشفتي آصادی 

 افشاد عایش

  آصادی تَ هٌضلَ دشکت

 اًغاى تَ عْی تؼالی

 ل تَ آصادی عالن ّ هؼمْل ًی

ّ سُایی اص لیذ ُایی کَ 

اًغاى سا اص ؽگْفایی 

 تاصهی داسًذ

  هْاًغ تش عش ساٍ آصادی سا

 هی ؽٌاعیذ؟

  آصادی فشد تٌِا دس فْست

دفع دشهت آصادی دیگشاى 

 هوکي هیؾْد

  دس هی یاتذ کَ اًگیضۀ

 آصادی دسًّی اعت

  تا هفاُین آصادی آؽٌا هی

 ؽًْذ.

 ًَذْ  هقادیك آصادی سا ت

 ادغي تشی دس هی یاتٌذ.

  دس هی یاتٌذ کَ آصادی هٌافاتی

 تا لاًْى ًذاسد.

  لاًْى سا تَ هٌضلۀ فشاُن

آّسدى آصادی تشای ُوَ هی 

 ؽٌاعٌذ.

  آصادی فشد ًثایذ تاػج هذذّد

 ؽذى فشد دیگش ؽْد.

  الضاهات ّ هذْدیت ُای

 آصادی.

  ّ دس هْسد آصادی لادس تَ تذج

 سای صًی هی ؽًْذ.

 میك دس تاب آصادی اص ػِذۀ تذ

 تش آهذٍ هی تْاًٌذ.

  ّ لادس هی ؽًْذ آصادی

هلضّهات ّ هذذّدیت ُای آى 

 سا ؽشح دٌُذ.

 .دسک دمیمت آصادی 

  ؽٌاخت هغایلی کَ هاًغ

آصادی فشدی ّ جوؼی هی 

 ؽْد.

  ّ َهٌاصع

 (1خشًْت )

  َجوغ تٌذی هطالثی ک

دس دّسٍ ُای لثل، 

هغتمین یا غیش هغتمین دس 

 دایي خقْؿ آهذٍ تْ

  چشا هٌاصػَ ّ خؾًْت

 تَ ّجْد هی آیذ؟

  تْضیخ هٌاصػَ ّ خؾًْت

تَ همقذ هواًؼت اص تَ 

 ّجْد آهذى آًِا.

  هؾخـ کشدى هْاسد

هٌاصػَ ّ خؾًْت دس 

خاًْادٍ، جاهؼَ ّ کوک تَ 

 دل آى

  تا هفاُین هٌاصػَ ّ خؾًْت

 آؽٌا تش هی ؽًْذ.

  پیشاهْى دالیل تَ ّجْد آهذى

فضای پش تٌاصع ّ خؾي 

 آگاُی کغة هی کٌٌذ.

  ّ ساٍ ُای سفغ تٌاصع

  داًؼ آهْصاى لادس هی ؽًْذ

ػلت ّ ػْاهل هٌاصػَ ّ 

 خؾًْت سا تْضیخ دٌُذ.

  َهی تْاًٌذ ًتایج هخشب هٌاصػ

ّ خؾًْت سا تا اسائَ هْاسد 

 هغتٌذ تؼشیف کٌٌذ.

  دسک دسعت ّ دلیك اص

فشجام ُای تذ هٌاصػَ ّ 

 خؾًْت.

  ؽٌاخت سّؽي اص هذاعي

 هقالذَ ّ دّعتی ّ تخؾؼ.

  ّ َچگًَْ هی تْاًذ هٌاصػ
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  ّ َهؤلفَ ُای هٌاصػ

 خؾًْت کذام ُایٌذ.

  َچگًَْ هی تْاى هٌاصػ

 ّ خؾًْت سا کاُؼ داد.

 ػَ ّ تشؽوشدى الغام هٌاص

خؾًْت ّ تیاى ساٍ دل 

 ُای ُش کذام

  ٍآگاُی اص ًتایج ّیشاى کٌٌذ

 هٌاصػَ ّ خؾًْت

 خؾًْت سا دس هی یاتٌذ.

  ّ تا صًذٍ گی اجتواػی

کَ هوکي اعت تَ  اػوالی

هٌاصػَ ّ خؾًْت تیٌجاهذ 

آؽٌا تش هی ؽًْذ ّ طشیمَ 

دسعت آداب ّ هؼاؽشت سا 

 هی آهْصًذ.

 چٌیي  دس هی یاتٌذ کَ اگش دس

فضای لشاس گشفتٌذ چَ سفتاسی 

 داؽتَ تاؽٌذ.

خؾًْت صًذٍ گی ُوگی سا 

 تِذیذ کٌذ.

  ّ جلْگیشی ّ خْد داسی

پشُیض اص اػوالی کَ هی 

ؾًْت تْاًذ تَ هٌاصػَ ّ خ

 تیٌجاهذ.

  هیشاث فشٌُگی

 ّ آبذات تاسیخی

  هؼٌا ّ هفِْم 

  اُویت دفع هیشاث

 فشٌُگی

 آتذات تاسیخی کؾْس 

  دسک هغؤّلیت جوؼی

ًغثت تَ دفع هیشاث 

فشٌُگی )دس خاًَ، هکتة، 

 دٍ/ ؽِش(

  هیشاث ُای فشٌُگی سا

 تؾٌاعٌذ.

 .اُویت آًِا سا دسک کٌٌذ 

  تا آحاس فشٌُگی ّ تاعتاًی

 ًذ.کؾْس آؽٌا ؽْ

  ؽاگشداى اًْاع هختلف

هیشاحِای فشٌُگی ّ آتذات 

 تاسیخی سا تؾخیـ ًوایٌذ.

  ّ تا ّیژٍ گی ُای تاسیخی

ٌُشی آتذات فشٌُگی ها آؽٌایی 

 پیذا کٌٌذ.

 

  ایي ادغاط کَ هیشاث ُای

فشٌُگی ّ آتذات تاسیخی اص 

افتخاسات کؾْس اًذ ّ آًِا 

هتؼلك تَ ُوَ هشدم کؾْس 

 ؛اعت ًَ تَ یک گشٍّ خاؿ

ُوۀ هشدم کؾْس دس تشاتش  ّ

دفع آى هغّْلیت داسًذ، دس 

 ؽاگشداى تمْیت هی ؽْد.

  ّ تَ ًگِذاسی ّ هشالثت

تْجَ تَ تٌیَ تاسیخی، 

 ۀتَ دیج ؽٌاعٌاه ،فشٌُگی

تاسیخی ها، ػاللَ هٌذ هی 

 .ؽًْذ

  ّ جاهعۀ جِاًی

 جِاًی شذى ...

  هؼشفی هؾخقات

 جاهؼَ جِاًی

  ،جِاًی ؽذى التقاد

 ٌُش ...

 ختي داًؼ آهْصاى آؽٌا عا

تا تٌْع ُای فشٌُگی ّ 

 هْاسد هؾتشک هیاى آًِا

  َایجاد ایي رٌُیت کَ ها ُو

دس جِاًی ّادذ صًذٍ گی 

هی کٌین ّ تا ّجْد 

تفاّتِای ظاُشی، ؽثاُت 

 ُا تیؾتش اعت. 

 ایجاد سّدیۀ تکخش گشایی 

  تاکیذ تش پیکشۀ ّادذ

 اًغاًی ...

  َؽاگشداى دس هی یاتٌذ ک

تْاًذ دس  افؼال ُش اًغاى هی

صًذٍ گی ُوٌْػاًؾاى تاحیش 

 تگزاسد.

  تَ آعیة پزیش تْدى ُغتی

اًغاًِا دس فْست ػذم 

سػایت ّظایف اًغاًی ُش 

 اًغاى پی هی تشًذ.

  اص تاحیش پزیش تْدى فشٌُگ

ُا ّ توذى ُا تشُوذیگش ّ 

ؽکل گیشی جِاى ًْ آگاٍ هی 

 ؽذًذ.

  ّ دس هْسد جاهؼۀ جِاًی تَ کٌذ

 .کاّ پشداختَ هی تْاًٌذ

  ّ دس هْسد هغالۀ جِاًی ؽذى

هقادیك آى تذمیك کشدٍ هی 

 تْاًٌذ.

  تکخش گشایی ّ پزیشفتي

سًگاسًگی فشٌُگ ُا ّ 

 یگاًگی ًِفتَ دس آًِا.

 .ؽٌاخت جِاى ّ خْد 

 


