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 !مالس رود زا وت هب

 

 

 
 یناشخرد تاحفص خیرات روجنر و رابمغ باتک يال هب ال
 گرزب یناربهر تازرابم زا تیاکح هک دنروخیم مـشچ هب
 اـه هـجنکـــش نیرت تـخـــس ربارب رد هـک یناربهر .دراد
 هک دنداد ناــشن دوخ زا یتماقتــسا و تبالــص نانچنآ
 تارطاخ .تـسا هدرک مخ رـس اه نآ مزع ربارب رد خیرات
 هب همه دید دیهاوخ دینک رورم هک ار یـسایـس ناینادنز
 هجنکــش نیرت تخــس ناونع هب يدارفنا سبح زا قافتا
 يا هرذ یکیزیف ياـه هـیبنت زا مادـک چیه .دـنا هدرک داـی
 بیرخت و شیاــسرف رد ییاهنت و يدارفنا اب يربارب ناوت
  .دنرادن دیما و هیحور
 راب :تــسین يدارفنا هب تهابــش یب زین ام بیرغ راگزور
 هاگـشناد و هتـشر رد یلوبق يارب شالت و تمحز نیگنـس
 رد اب دعب و یــشکیم شود هب لاــس دنچ ار هقالع دروم
 یـسکع یناوتیم هن .يوـشیم هجاوم هاگـشناد هتـسب ياه
 بان هبرجت هن ،يریگب تهاگـــشناد رد رـــس اب يراگدای
 هزاـت و راـگدـناـم ياـقفر هـن و یـــشچب ار یهاـگباوخ یگدـنز
 هـمزمز و دوـــش یمن متخ اـجنیا هـب ارجاـم .ینک ادـیپ يا
 راهچ نیا مامت دیاـش هک دیـسر دهاوخ تـشوگ هب ییاه
 هب دنــشاب وت یگدنز ياهزور نیرتهب دوب رارق هک لاــس
  .دنوش یط لاونم نیمه
 هک یتـشیعم .میهدن لیلقت نایوجـشناد هریاد هب ار ارجام
 رتــشیب زور ره هک يرالد و دوــشیم رت گنت زور هب زور
 هـمه رواـب رد هـک یماـهبا و یمگردرـــس و دریگ یم جوا
 هزیگنا و دیما ناج هب يا هروخ نانوچ ،هدرک خوـسر نام
 هدرک رد هـب هـمه رـــس زا ار رییغت لاـیخ هـک دـنداـتفا ناـم
 .دنا
 یب تایاکح نیا زا تــسا رپ خیرات شوگ اما هن ام شوگ
 هـیلوا تاـظحل ناـمه زا ناـمناـکاـین .تـنحم و جنر راـمـــش
 اـت شتآ زا .دـنا هدـیگنج دوخ ياـقب يارب زورما هـب اـت خیراـت
 نونکا هک دنا هدرک یط ار یبات و چیپ رپ ریـسم تنرتنیا
 لاــس نارازه زین نامنادنزرف .میتــسه نآ راد ثاریم ام
 نیلوا انورک هن .تخاــس دنهاوخ و دیگنج دنهاوخ رگید
 ینارحب نیا هن و هتفرگ ار رـشب نابیرگ هک تـسا ینارحب
  .تسا هقباس یب خیرات رد نامروشک زورما يداصتقا
 شتآ رد نتخوـس رطخ ضرعم رد رـشب ياقب هک یماگنه
 رـس هک دنا هدوب ناگبخن نیا ،تـسا هدوب يدیماان نازوـس
 تیوه و هزیگنا ،رگنـشور ربهر کی تماق رد و دندروآ رب
 .دندز دایرف ار هزات يا هدنیآ دیون و دندیشخب

 رد رییغت هــشیدنا و یهاوخ هطورــشم ياه هقرج نیلوا
 تهج یناریا نایوجـشناد نیتـسخن مازعا اب نیمزرـس نیا
 تـشگزاب اب نایوجـشناد .تفرگ لکـش اپورا رد لیـصحت
 هـب ار یقرت و ددـجت هـــشیدـنا ،ملع و نف رب هوالع دوخ
 هاگـشناد یـسایـس تاذ لیلد ناوتب دیاـش .دندروآ ناغمرا
 نامه زا هک تــسج رما نیمه رد مه ار یتعنــص ياه
  .دنا هدوب تفرشیپ و رییغت رادمچرپ ادتبا
 تاـسـسوم زا یـسأت هب ،تـشگزاب زا سپ نایوجـشناد نیا
 ناخ یقت ازریم سیـسات هزات هـسردم ،برغ کینکت یلپ
 هــک دوب اــجنآ زا .دــنداــهن ماــن نونفلاراد ار ریبکریما
 تهج رد تلم کی دیما دـــش ،کینکت یلپ ای نونفلاراد
  .روشک ینادابآ و يزاسون و حالصا
 نیا دیاب هک وت .تـــسوت ناتـــسد رد نونکا ثاریم نیا
 رد ون یحرط و یفاکـــشب فقـــس ار يدیماان هریت کلف
 ندیمد .دــش دهاوخ داجیا وت زا رییغت هــشیدنا .يزادنا
 هـب و زورما هـعماـج حور یب دـبلاـک رد يراودـیما حور
 نیا تعنــص و داــصتقا هداتــسیا خرچ ندروآ رد تکرح
 هـک تـــسا هدـــش هدرپـــس وت ناـتـــسد هـب موب و زرم
 مان نیمزرــس نیا دنزرف نیرت دادعتــسا اب و نیرتشوهاب
 .يا هتفرگ
 ياـه هزومآ ياـپدر ،اـنورک ریگملاـع يالب هـب هاـگن اـب
 هب طوبرم ياه شلاچ یمامت لح رد ار عیانص یسدنهم
 عویـش هب طوبرم ياه يزاـس هیبـش زا :تفای میهاوخ نآ
 هـتفرگ نآ يالتبا شهاـک رد یمومع تـیریدـم و سوریو
 رد يداــصتقا و یتعنــص ياه دحاو تاراــسخ لیلقت ات
 و نــسکاو دیلوت ياه طخ یهدنامزاــس و عویــش نارود
 نیودت سپــس و نآ کیتــسجل و عیزوت ياه متــسیــس
 اـسپ نارود رد یتعنـص ياه دحاو يایحا ياه يژتارتـسا
 يریگ میمصت و دیآ دوجو هب یگدیچیپ هک اج ره .انورک
 راذگریثات اقیمع نآ تاعبت و تخــس و ساــسح رایــسب
 یمک ياهرازبا اب هک دنتسه عیانص نیسدنهم نیا ،دشاب
 یم دوبهب ار يریگ میمـــصت دـنیآرف يراـمآ ياـه هداد و
 و نیرت مهم ار نآ رگا تــــسین هــفازگ و دــنـــشخب
  .میناوخب تعنص رد دنیآرف نیرتدنمشزرا
 اه یمـشچرون امـش هژیو هک فاـصم هیرـشن هرامـش نیا رد
 یلاـخ ياـج میدرک یعـــس ،هدـیدرگ هـیهت ناریا نادـیما و
 زا يدـنم هرهب ناـکما نادـقف و اـه ییالاـب لاـــس اـب طاـبترا
 میـــسرت زا .مینک رپ ناـتیارب ار اـهنآ براـجت و تارظن
 ات هتفرگ لیــصحت هلاــس راهچ نارود نیا یلک ریوــصت
 و ییوجــشناد تــسیز مخ و مچ و هعلاطم ياه هویــش
 ینارگن رب دشاب یمهرم هک تـسا دیما .یلغـش ياه هدنیآ
 رتهب هچ ره زاغآ يارب يا همدقم و اه یمگردرـــس و اه
 .امش یگدنز نارود نیرتراذگریثات و نیرتمهم

 یتاجن اردص
 98 يدورو
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 !یمرت ** ،یمرت كدنا ،یلوا مرت

 

 

 

	
 نیمه اـب اـم هـمه ؛دـیوـــش باـطخ هـچ درک دـهاوخن یقرف

 رد .میدـش منهج دیاـش ای ،تـشهب ،خزود نیا دراو یماـسا

 هک دیتسه امش دوخ دوب دهاوخ هدننک نییعت هکنآ عقاو

 ،دیراذگب رانک ار ینارگن .دیوـش هداد رارق بطاخم هنوگچ

 میتسه امش اب هیرشن هیریرحت تئیه یقاب و نم هک ارچ

 قوـس دنـسپان و کیکر ظافلا نآ غارـس هدرکان يادخ ات

 .دیوشن هداد

 هب تبـسن يرت عیـسو دید رگا دـش دهاوخ هداـس هلئـسم

 فالتخا نیا و دینک ادیپ هاگـشناد و هـسردم ياه توافت

 نودـب نوچ سپ .دـییاـمرفب كرد ار یطیحم و يوج

 سورد هـب ندـمآ راـنک هـقیرط زا یلماـک دـید و كرد

 زین ام ،دیتــشاذگ زمر و زار رپ لگنج نیا هب اپ هاگــشناد

 هاگشناد يدیلک توافت تفه غارس هب یلطعم چیه نودب

 يراگتـسر بجوم هک دـشاب .تخادرپ میهاوخ هـسردم و

 .دریگ رارق

 یسرد بلاطم يالاب مجح.1

 روـــضح تاظحل نیلوا رد هک ییاهتوافت زا یکی انئمطم

 اـمـــش ریحت و بـجعت بـجوم هاـگـــشناد ياـه سالک رد

 لاح نیعرد و یــسرد بلاطم يالاب مجح ،دــش دهاوخ

 لاــس هدزاود اب هــسیاقم رد دیتاــسا سیردت یگدرــشف

 يارب یلیلد اما .دـشابیم هـسردم رد امـش لیـصحت هبرجت

 یناهگان رییغت رطاخ هب افرــص امــش بارطــضا و ینارگن

 ،دـینک رورم زور ره ار اـه سرد .درادـن دوجو طیحم

 اب زج .دیراپــسب یــشومارف هب ار ناحتما بــش هناــسفا

 هـب ندـیـــسر يارب یهار زور ره سرد هـنازور ندـناوخ

 !تشاد دهاوخن دوجو تیقفوم

 

 

 داتسا ياج هب وجشناد تیروحم.2

 نیمه لوا هجرد رد هدننک نارگن دیاش ياهتوافت زا یکی

 ناتـسریبد فالخرب .تـساه سالک رد وجـشناد تیروحم

 شـشوک و شالت هاگـشناد رد ،دوب ریبد شالت مزلتـسم هک

 تایلک هب دیتاـسا هک ارچ ،دوـشیم بلط وجـشناد زا امامت

 یقاـب و تـخادرپ دـنهاوخ شزومآ رد یـــساـــسا تاـکن و

 شقن نیارباـنب .ددرگیم راذـگاو ناـیوجـــشناد هـب بـلاـطم

 ناتسریبد هرود زا رت یساسا و رت هتسجرب رایسب وجشناد

 .دوب دهاوخ

 شزومآ رد نایوجشناد تکراشم رب دیکات.3

 هتشاد هجوت دیاب یلو تـسا مزال یـسرد بلاطم رب طلـست

 رد وجـشناد هک تـسا مهم رایـسب !تـسین یفاک هک میـشاب

 دهد هئارا هدیا و لاوـس ،دنک تکرـش یـسالک ياه ثحب

 ار …و اـه هاـگدـید ،اـه هـیرظن .دـیاـمن حرطم ار دوخ رظن و
 شقن ،سرد رب هوالع بـیترت نیا هـب .دـــشک شلاـچ هـب

 و یمومع تاـعالطا ،یعاـمتجا ياـه ییاـناوت و اـه تراـهم

 و زور یعاـمتجا و یملع بـلاـطم زا وجـــشناد یهاـگآ

 نینچ الومعم ناتـسریبد رد هک تـسا حرطم زین مهلاثما

 .دنراد يرت گنر مک شقن یلماوع
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 وجشناد هعلاطم هوحن رد لالقتسا .4

 يارب ار يراوگاـن راـبخا دـیاـب تـمـــسق نیا رد هـناـفـــساـتم

 هـک اـهناـمه .مینک مالعا زورید هـتـــسباو نازومآ شناد

 هـتکید هـماـنرب ربارب رد ارچ و نوچ یب میلـــست هـب تداـع

 اب هک هـسردم فالخرب نوچ .دنتـشاد دوخ نارواـشم هدـش

 هب رد مظن و طابـضنا داجیا رد یعـس یپایپ ياه ناحتما

 رد ،دنتــشاد لیــصحت هب نازومآ شناد ندروآرد تکرح

 يارب مرت نایم ناحتما يرازگرب مدع دهاـــش هاگـــشناد

 هب ییوجــشناد ياهریت نیاربانب .میتــسه سورد یخرب

 و يرکف لالقتـــسا لاـبند هـب هـک دروخ دـهاوخن گـنـــس

 .دشاب یصخش طابضنا داجیا

 تالاقم هیهت و یلمع ياه تیلاعف رب دیکات .5

 یلمع ياـهراـک ،هاـگـــشناد رد مهم ياـه تـیلاـعف زا یکی

 همانرب دنمزاین هک تـــساه شرازگ و تالاقم هیهت دننام

 مدع دوجو اب تروـصنیا ریغ رد .دـشابیم تدم دنلب يزیر

 دیاب رتـشیب هک مرت نایاپ رد نامز میـسقت تهج ییاناوت

 ياهراک زا ینیگنـس مجح اب ،ددرگ سورد هعلاطم فرـص

 یفعاـضم راـشف هک دـش دیهاوخ هجاوم هدـشن ماجنا یلمع

 تیفیک تفا بجوم و درک دهاوخ لیمحت وجــشناد هب ار

  .دیدرگ دهاوخ هبنج ود ره

 یلصا نابز نوتم زا هدافتسا ترورض .6

 ملع یقرت و دـشر هدـس هک ریخا هدـس رد یـسیلگنا نابز

 مامت و تـشگ ملع ملاع دحاو نابز هب لیدبت ،تـسا هدوب

 هتـشر هب نابز نیا رد شناد و ملع يایند ياه درواتـسد

 ربارب رد روشک کی نابز هک تسا حضاو .دندمآرد ریرحت

 

 

 

 

 

 

 

 اج بلاطم راــشتنا تعرــس رد عیــسو ملاع کی نابز 

 لیاوا نیمه زا هک تـسا بجاو امـش رب اذل .دنام دهاوخ

 ياه هرود نارکیب يایند و یلـصا نابز عبانم هب عوجر اب

 دوخ هـک ناـبز نیا اـب دـیناوتیم اـت تـنرتنیا رد دوجوم

 .دیوش ریگرد شیپ زا رتشیب تسا یتوافتم يایند

 یسرد عبانم و نوتم یگدنکارپ و ددعت .7

 هن هاگـشناد رد هدافتـسا دروم عبانم ناتـسریبد فالخرب

 هـب و دـنتـــسه مه باـیمک اـهاـگ هـکلب دـنا دودـحماـن اـهنت

 و تــسج رد یتدم وجــشناد هک تــسا زاین لیلد نیمه

 اهنیا لابند هب صاخ يا هناخباتک رد ای هــشاب اهنآ يوج

 هاـگـــشناد رد يروبـــص هـناـخباـتک هـناـتخبـــشوخ .ددرگب

 دروم باتک هب درک دهاوخ يدایز کمک امش هب نامزیزع

 نیگنــس راب هلوک زا يرگید راب و دیبای تــسد دوخ رظن

 .دیهاکب وجشناد کی ناونع هب دوخ ياه ینارگن
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  همان تغل
 کینکت یلپ ياه گنهرف هدرخ اب ییانشآ
 
 
 

 
 70 ینیمـــضت روط هب بلطم  نیا ندناوخ اب !رادـــشه
 .دیهاکیم نوتندوب مرت كدنا زا دصرد
 همزال هاگــشناد هب دورو و ناتــسریبد ياــضف زا جورخ
 و تـسا نوتراتفر و تاغل هریاد رد یـساـسا تارییغت داجیا
 يرــسکی زا هدافتــسا هک دراد دوجو ياهتــشونان نوناق
 شیارب نیزگیاـج تاـملک و دـنکیم خوـــسنم ور تاـملک
 .دهدیم داهنشیپ
 هاگــشناد رد یــصاخ یماــسا و زمر مــسا نوا رب هوالع
 یم اهنآ یـــسررب هب هک دراد دوجو ریبکریما یتعنـــص
 ): میزادرپ
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  :ییوجنشاد هرامش
 دک ،)99( دورو لاـس زا لکـشتم امـش ییوجـشناد هرامـش
 تــسیل رد امــش هرامــش و )25=عیانــص( هدکــشناد
 لاثم روط هب .تــسابفلا بیترت هب يدورو نایوجــشناد
 نوــشن هک 9825004 هــشیم نم ییوجــشناد هرامــش
 و مناوخیم سرد عیانـص هدکـشناد ،ما98 يدورو دهدیم
                                                                                      .مـتــــسه 98 ياــهيدورو تــــسیـل مراــهـچ رـفـن
 ياههچب ادتبا هک دــشابیم لکــش نیدب تــسیل بیترت
 رارق نادرگدوخ سیدرپ ياهيدورو دعب ،دنتـسه هنازور
 .هقطنم زا ریغ ياههیمهس رخا رد و دنریگیم

 

 :ردام/ردپ
 ای یتسه یک يهچب دیـسرپ نوتزا یـسک هاگـشناد رد رگا 
 زا یکی !دـینکن بـجعت مقیفر تردـپ-رداـم اـب نم تـفگ
 نتـــشاد دراد دوجو ریبکریما رد هـک ییاـبیز ياـهمـــسر
 ردام ای ردپ نتخانــش يارب .تــسا ییوجــشناد ردام-ردپ
 99 ياج هب ناتییوجـشناد هرامـش وت تـسیفاک نوتدوخ
 ییوجــشناد هرامــش لاثم يارب .دیهدب رارق ور 98 ددع
 رد رداـم و ردـپ . 9725004 :دوـــشیم نم رداـم اـی ردـپ
 اب ییانــشآ ،اهسرد ندناوخ يهویــش ،باتک نداد ضرق
 نوتکمک دـحاو باـختنا رد رتمهم هـمه زا و هاـگـــشناد
 .میزادرپیم اهنآ هب رتولج هک دننکیم

 

 :دمک
 ییوجشناد خوسنم تاملک 
 
 
 :حیرفت گنز
 هـب هـک- یهاـگـــشناد خوـــسنم تاـملک زا هـملک نیا 
 اهدمک نتفگ .تـسا -دنوـشیم هدیمان دمک راـصتخا
 ار امــش و دوــشیم ناتییوجــشناد تراک لاطبا ثعاب
 رد .دتـــسرفیم یناتـــسبدشیپ نارود هب  تـــسارکی
 هب و درادن دوجو حیرفت گنز مـسا هب يزیچ هاگـشناد
   break کیرب زا دنـسپان و تـشز يهملک نیا ياج
 .مینکیم هدافتسا
 
 
 :هزاجا مناخ/اقآ
 لاوــس يارب .دراد دوجو مهم هتکن نیدنچ اجنیا رد 
 داتـــسا ندز ادـــص يارب مناخ/اقا ظفل زا ندیـــسرپ
 .دینک تعانق داتــسا نتفگ هب طقف و دینکن هدافتــسا
 و درادن دوجو نتفرگ هزاجا مــسا هب يزیچ نینچمه
 ره هب تـــساوخ ناتلد هک نامز ره رد دیدازآ امـــش
 سالک لخاد هرابود و دیوـــشب جراخ سالک زا یلیلد
 ییاهتیدودحم دیتاــسا زا يرــسکی هتبلا  .دیدرگرب
  .دننکیم مالعا ناشسالک هسلج نیلوا رد هک دنراذیم
 
 
 :هفوب
 ،فلــس شاج هب !درادن دوجو هفوب هگید هاگــشناد وت 
 .میراد ناروتسر هفاک و هکد

 
 

 
 
 :بوقعی
 و یـــضاـیر هدـکـــشناد نیب هـک ییولوچوک هـکد هـب 
 .دـنیوگیم بوقعی دراد دوجو ناـحیروبا ناـمتخاـــس
 .دوـشیم ادیپ اهیندیـشون و ياهیکاروخ عاونا شلخاد
 دوجو نارمع هدـکـــشناد يولج مه رگید هـکد کـیی
 .هنافساتم تسه مسا دقاف یلو دراد

 

  :یقرب بوقعی
 vending machine )  گنیدنو ياههاگتـسد هب
 یقرب بوقعی دراد دوجو اـههدـکـــشناد هـمه رد هـک (
 ددع کی عیانـص هدکـشناد فکمه رد .دوـشیم هتفگ
 دوجو مهلاـثما و هوهق لـثم مرگ ياـهیندـیـــشون يارب
 راوید هـب راوید هـک مه کـیزیف هدـکـــشناد لـخاد .دراد
 یکاروخ دیرخ يارب هاگتــسد کی تــسام هدکــشناد
 الومعم .دینک هدافتــسا شزا دیناوتیم هک دراد دوجو
  .دراد ینیمز ماداب و کیک ،هویمبآ ،سپیچ

 

98    25    004 

 ینامیا نایک
 98 يدورو
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  :هشرع
 دوجو ناحیروبا نامتخاـــس ،کیناکم هدکـــشناد لغب
 .تـسهدکـشناد نامتخاـس زا یـشخب عقاو رد هک دراد
 دوجو ناـحیروبا ياـههـلپهار يالاـب هـک ياهـطوحم هـب
 مه گرزب يهدـنریگ کـی هـک دـنیوگیم هـــشرع هراد
 دوجو مه نآ يراذــگماــن لــیلد .دراد دوجو شور
 ناـمتخاـــس رد اـیرد یـــسدـنهم نمجنا و اـهسالک
 .تسا ناحیروبا

 

 :مویراوکآ
 نیمز نیب هک ههاگـشناد ياهناروتـسر هفاک زا یکی 
 ،اـهاذـغ عاونا .دراد رارق اـــضفاوه هدـکـــشناد و نمچ
 مه شتمیق و دراد ابیرقت ار اهیکاروخ و اهیندیـشون
 دامــس هناماــس قیرط زا ورزر اب و تــسییوجــشناد
 اب و دینک هدافتــسا هاگــشناد دیــسبوــس زا دیناوتیم
 هک تـسا لکـش نیدب ورزر .دینک دیرخ رتمک تمیق
 فیفخت ناـموت رازهراـهچ و دـیهدـیم ناـموت رازهود
 و طـلـتـخـم موـیراوـکا ياــهشـخـب زا یـکـی .دــیرـیـگیـم
 .تسا ناوناب صوصخم رگید شخب

 :ریهاشم 
 زا شیاـــضف هـک هاـگـــشناد ناروتـــسر هـفاـک نیمود 
 شیاذغ تیفیک و تمیق و تــسا رتیتنــس مویراوکا
 ریز ریهاـــشم يریگ رارق لـحم .دـــشاـبیم رتالاـب مه
 لـثم .تـــسا ناـحیروبا ناـمتخاـــس يورهـبور دـبنگ
 صوـــصخم شخب کـی و طلتخم شخب کـی مویراوکا
 .تسا ناوناب

 :جنرت فلس 
 هـس شهب ندیـسر يارب هک ناردارب صوـصخم فلـس 
 تبــسن هاگــشناد يهطقن نیرترود رد و دیهار وت زور
 ات الامتحا و هزاـسون .هدـش عقاو عیانـص هدکـشناد هب
 .هدش مومت شنتخاس نالا

  :تفن فلس 
 یـشخب کی هتبلا تـسا ناوناب صوـصخم تفن فلـس
 الامتحا جنرت يزادنا هار اب یلو تشاد مه نایاقا يارب
 مود و لوا يهــقـبـط .دوـــشیـم فذــح شـخـب نآ
 .دراد رارق تفن يهدکشناد

 

  :دبنگ
 و یجاـسن هدکـشناد نیب هک یگرزب گنر زبـس دبنگ
 هفاک نآ ریز .تسا فورعم دبنگ هب دراد رارق کیناکم
 تفن فلـس مود هبعـش و گنیکراپ ،ریهاـشم ناروتـسر
 .دوشیم ورس شلخاد اهاذغ یضعب هک دراد رارق

 

  :نارمع كراپ
 يورهبور هک هاگـشناد گرزب اتبـسن زبـس ياـضف اهنت
 تـساوعد شتیکلام رـس و دراد رارق نارمع هدکـشناد
 لخاد .تـسا هدـش هتخانـش نارمع كراپ ناونع اب یلو
 یتقو و دراد دوجو یکاروخ دـیرخ يارب هـکد کـی  نآ
 دنپ یلک هنرگو دینک مالــس ااامتح دیــشیم شدراو
 .دیونشیم یقالخا

 :مایخ 
 نارود فــصن هک یــضایر هدکــشناد فکمه يهقبط 
 زا یلیخ .دـینکیم يرپـــس اـجنآ ور ناـتلوا ياـهمرت
 ادیدج .هــشیم رازگرب اجنآ فراعم و سیورــس سورد
 نامتخاس ریز 2مایخ مسا هب دیدج هبعش کی شیارب
 اهسالک زا يرـسکی هک دندز یکـشزپ یـسدنهم زاـسون
 زا یلـصا مایخ هک هـشاب ناتـساوح .اجنآ دندـش لقتنم
 دنرادن هار مه هب و شیدورو تسادج یضایر هدکشناد
 شیاهیتــشادهب سیورــس زا دینک مه یعــس .الک
 سیورـــس زا نوـــشتیفیک نوچ دـینکن هداـفتـــسا
 .تسا رتنییاپ بتارم هب مه یهار نیب ياهیتشادهب
 

 
 :یجاسن 8
 .تسهاگشناد ياهاج نیرتفورعم زا یجاـسن 8 هقبط 
 ناـبز زکرم و دـنوـــشیم رازگرب اـجنآ ناـبز ياـهسالک
 زیچ شندوب فورعم لــیلد اــما  تــــساــجنآ مه
 8 میرب ایب تفگ امـش هب یـسک رگا الک .تـسیاهگید
 روطنیمه ))): شاهاب دیرن و دینک تفلاخم یجاـــسن
 .دینزن مههب ور هیقب تولخ ات دیرن مه ییاهنت

  :زآ 
 1 کیزیف زآ عیانـص وت .تـسا هاگـشیامزآ هملک ففخم
 2- هـقبط شاـهسالک هـک دـینک ساـپ دـیاـب ور 2و
 .دوشیم رازگرب کیزیف

 :دجسم 
 رارق هاگـشناد دجـسم یـضایر هدکـشناد نامتخاـس لغب 
 دندیشک هدرپ ور تمسق کی ناردارب تمسق رد .دراد
 لـخاد .دـیباوخب اـی دـینک تـحارتـــسا دـیناوتیم هـک
 هـنوخزاـمن کـی 1یفنم هـقبط مه ناـمدوخ هدـکـــشناد
 .دراد دوجو کچوک

 

  :سونقق
 عقاو هاگـشناد یـشزرو نلاـس و یمیـش هدکـشناد تـشپ
 نینچمه و دراد رارق اجنآ ناوناب هاگـــشاب هک هدـــش
 نیب تاعاـــس رد دراد ناوناب تحارتـــسا يارب یلحم
 .اهسالک
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TA: 
 ياـنعم هـب و teacher assistant يهـملک ففخم 
 و 1یــضایر لثم سورد یــضعب .تــسا رایــسیردت
 سالک کـی ،هـتفه رد سالک زور ود زج هـب 1کـیزیف
 و ارتکد ياهوجـشناد طـسوت هک دنراد مه نیرمت لح
 الومعم شیرازگرب ياهزور و دوــشیم رازگرب دــشرا
 رتالاب ياهمرت وت هتبلا .تـساههبنـشجنپ و هبنـشراهچ
 لح سالک ناتیارب ناـشدوخ سورد یـضعب دینیبیم
 ): راهان تعاس وت دنراذگیم نیرمت

 

The cafe: 
 هلصاف عیانص هدکشناد اب مدق 15 ادودح هک ياهفاک 
 يهفاک کی نیا زج .تسعیانص ياههچب قوتاپ و هراد
 یعقاوم رد هک دراد دوجو دیعس هچوک وت مه هگید
 هتبلا .دیورب اجنآ دیناوتیم درادن اج  the café هک
 يرتهب ياههفاک درذگب ناتییوجشناد نارود زا هک مکی
 .فارطا نامه دینکیم ادیپ ور

 

  :دیعس هچوک
 رارق شلخاد کیزیف و عیانـص هدکـشناد هک ياهچوک
 زا جراخ هدکـشناد نیا هک تـساجنیا مهم هتکن .دراد
 مزال شهب دورو يارب ودرادرارق هاـگـــشناد هـطوحم
 .رادقمکی تـسا رتدازآ و دیـشب در تـسارح زا تـسین
 هدکـشناد يورهبور و هچوک نیمه وت مه ویگ هـسردم
 هـچوک راـیـــسب عیاـنـــص ياـههـچب يارب .دراد رارق اـم
 هیرــشن لخاد هک تــسه یلئاــسم و هیزیگناهرطاخ
 .امتح مگیم نوتهب يروضح و درک ناونع هشیمن

 

Aut crush:  
 اهوجــشناد دوب زاب هاگــشناد هک یعقاوم رد هک یلاناک
 دننک ادیپ ات دندرکیم مالعا شلخاد ور نوـشاهشارک
 الاح .تسهاگشناد ياهلاناک نیرتمس زا و ار هگیدمه
 هـچ هـب شتیلاـعف مینیبب دـیاـب يزاـجم مرت دوجو اـب
 شارک لیافورپ سکع يور زا یـسک ایآ و تـسا لکـش
 يور و دـینزن کـیف شارک مه اـحیجرت .هـن اـی دـنزیم
 رد شدـنگ دوز اـی رید نوچ دـینزن شارک مه ناـتدوخ
  ): دایم
 اهیلیخ هزیگنا لاناک نیا هاگشناد رد نوتروضح لیاوا
 ندموا هاگــشناد هتــسارآ و هاگــشناد رد روــضح يارب
 .تسا
 

 
 :سیورس
 مامت نیب ابیرقت هک ياهدکـــشناد زا جراخ سورد هب 
 .دوشیم هتفگ سیورس سورد تسا كرتشم اههتشر
 و لیسنارفید تالداعم ،2و1 کیزیف ،2و1یضایر لثم
 یتخـس سورد هک تـسا صخـشم مه ناـشمـسا زا ...
 هکنیا روــصت و ناــشیارب دیراذب تقو دیاب و دنتــسه
 هلاچم الماک ور دیدــش تحار نالا و دیداد ور روکنک
 .رود دیزادنب دینک
 

 
  :تنرتنیا
 تنرتنیا نتـشاد هاگـشناد تاناکما نیرتباذج زا یکی
 یفرــصم مجح يور هک لکــش نیدب .تــسا دودحمان
 کی فرــصم زا دعب اما درادن دوجو یتیدودحم امــش
 دعب زور و هــشیم مک نوتتعرــس زا صخــشم مجح
 گیگ 2 زور ره امش .هـشیم تـسیر شتامیظنت هرابود
 تعرـس  گیگ 7 ،دودحمان تعرـس اب فرـصم هناتـسآ
 هب .دیراد طـسوتم و مک تعرـس دودحمان مجح و الاب
 دعب نایوجـشناد ندید لایرـس نیگنایم طـسوتم روط
 10 تـنرتنیا تاـناـکما ندـید و هاـگـــشناد هـب دورو زا
 .دنکیم ادیپ شیازفا هتفه رد تعاس

 
 هب هک دــش زاب اههاگــشناد رگا رخآ هیــصوت ناونع هب
 نوتاهییالاب لاـــس زا تقوچیه ،هـــشیم زاب ادخدیما
 .دیسرپن سردآ )ردام ای ردپ زج(
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 دـیتاـــسا ملق هـب مهم سورد زا دادـعت یفرعم
 عیانص سدنهم هدکشناد مرتحم
 

 
 یسدنهم رامآ و لامتحا
 دیواج يدمحا رتکد
 
 زا یکی تیعطق مدع طیارـــش رد يزیرهمانرب و تیریدم
 .تـسا اهمتـسیـس و عیانـص نیـسدنهم هرمزور ياهتیلاعف
 رد تــیـعـطـقمدــع كرد یـلـــصا ياــهدرـکـیور زا یـکـی
 دیاـش هک تـسا یلامتحا ياهلدم هدیچیپ ياهمتـسیـس
 نوچ دـشابن زاین نانچنآ یـسدنهم ياههخاـش ریاـس رد
 ضرف تـباـث ار زیچ هـمه رگید ياـههـتـــشر رد اـبیرقت
 هـیارا هـب اـهدربراـک و لاـمتحا هـیرظن سرد .دـننکیم
 یـسدنهم رامآ سرد و دزادرپیم یلامتحا هیاپ ياهلدم
 و اـهرتماراـپ نییعت یگنوگچ هـب و هدوب لوا سرد لـمکم
 یلبق ياههداد ساسا رب یلامتحا ياهلدم یجنسرابتعا
 لوبقلباق حطــس هب ندیــسر .دزادرپیم سرتــسد رد
 رد رارمتـسا و نامز رذگ مزلتـسم سرد ود نیا رد یملع
 رد تـیعطقمدـع هدـیچیپ میهاـفم نوچ تـــسا يریگداـی
 رب اعون هک تـسا ناـسنا هیاپ یتخانـش راتخاـس اب ضراعت
 .تسا هدش انب طیارش تیعطق ساسا
 يداـیز تـیمها سرد ود نیا ،يدربراـک تـیمها رب هوالع
 سرد 10 زا شیب یعقاو زاـینشیپ( شزومآ هـمادا رد
 هدام( لیــصحت همادا رد ،)دــشرا و یــسانــشراک رد مهم
 رد و ،)يرتکد و دـشرایـسانـشراک روکنک ود رد یلـصا
 اهمتـسیـس و عیانـص یـسدنهم هتـشر رد تاقیقحت ماجنا
 ود نیا تیفیک اب يریگدای رد دیابن ادبا و الـصا اذل .دراد
 .دومن تلفغ سرد
 
 
 تیریدم لوصا
 هنراق سمش رتکد

 
 نوزفازور شرتــسگ و اه نامزاــس يریگ لکــش و روهظ
 نرق رگا .دـشاب یم يرـشب ندمت زراب ياه یگژیو زا اهنآ
 اجب ان ییاعدا ،مینک دادملق ینامزاــس هعماج ار رــضاح
 داـجیا زورما هدـیچیپ و یهجو دـنچ هـعماـج رد .میا هدرکن
 لین و اه هتـساوخ نتخاـس ققحم یلـصا هار اه نامزاـس
 هب اه نامزاس نانکراک و ناریدم هک تسا ییاه فده هب
  .دنبای تسد اهنآ هب دنناوت یمن ییاهنت
 تــسد يارب یبــسانم ناکم هکنیا رب هوالع اه نامزاــس
 یفرگـش تاریثات ،دنتـسه ام نوگانوگ ياه فده هب یبای
 رـــشب ،رت قیقد ناـیب هـب .دـنراد اـم یعمج یگدـنز رب مه
 ناونع تـحت یموهفم هـب عوجر نودـب ًاـبیرقت يزورما
 رـصع رد هکنآ هژیوب .تـسین یگدنز همادا هب رداق نامزاـس
 کـمک هـب تاـعالطا شدرگ عیرـــست دـهاـــش رـــضاـح

 يرگشـسرپ زا یجوم شرتـسگ و یعامتجا ياههکبـش
 درکلمع و تاـمادـقا ،اـهدرکراـک ،يدوجو ترورـــض هراـبرد
 اذل .میتــسه مدرم مومع نایم اهنامزاــس زا يرایــسب
 و تــساهنامزاــس لیکــشت يانبم هک یــشناد اب ییانــشآ
 ياـــضعا هـیلک يارب اـهنآ هرادا هوحن هـب تـبـــسن یهاـگآ
 يزورما  عماوج تایرورـض زا ،هعماج داحآ و اه نامزاـس
 امــش هک دنکیمن یقرف یتیعــضو نینچ رد .دــشاب یم
 .دیـشاب رواـشم کی ای دنمراک ،لماعریدم ،نامزاـس وـضع
 و نامزاــس موهفم اب ،دیراد روــضح هک یهاگیاج ره رد
 ياه يروئت مهف و دیراد راکورـــس نآ ياههـــصیـــصخ
 رایـــسب موهفم نیا اب ههجاوم يارب تیریدم و نامزاـــس
 مهف لـــصاح ملع تفرـــشیپ یفرط زا .تـــساـــشگهار
 لح يارب تیریدم لوـصا اب ناریدم ییانـشآ و اهيروئت
 و لماک مهف نتـشادن اریز تـسا نوماریپ يایند لئاـسم
 تیریدم شناد اب ندوبن انــشآ و ياه يروئت زا تــسرد
 رداق و میوـش اهر هتفـشآ ییایند رد ام هک دوـش یم ثعاب
 نیب طباور كرد و تاــیئزج و اــهیگدــیچیپ مهف هــب
 رد هدـیچیپ تاـیئزج هوبنا لـیخ رد اـهریغتم و اـههدـیدـپ
 و ناراذگتــسایــس هاگن نیا اب .میــشابن يزورما هعماج
 هاگـشناد و مولع ترازو رد یـسرد يزیر همانرب نیلوئـسم
 هزوح رد نایوجـــشناد يدنمناوت و شناد ءاـقترا يارب اه
 هب ار نامزاــس يروئت و تیریدم لوــصا سرد ،تیریدم
 ،یـسانـشراک عطقم هـس ره یلـصا سورد زا یکی ناونع
 ظاحل یـسرد ياه همانرب رد يرتکد و دـشرا یـسانـشراک
 اه هاگـشناد رثکا رد سرد نیا رـضاح لاح رد .دنا هدومن
 زا یـکـی ناوـنـع هــب و سـیردــت یـلاــع شزوـمآ زـکارـم و
 و دوــش یم هتخانــش تیریدم هتــشر سورد نیرتمهم
 ياـه تراـهم و اـه يدـنمناوت شیازفا يارب نآ هـعلاـطم
 یم هیـصوت یلیـصحت عطاقم همه نایوجـشناد یتیریدم
 .ددرگ
 
 
 
 يرامآ تیفیک لرتنک
 یفرشا رتکد
 
 هـئارا هـب کـمک ،يراـمآ تـیفیک لرتنک رد یلـــصا فدـه
 تاصخـشم و اهدرادناتـسا اب قبطنم تامدخ و تالوـصحم
 هــنیزه ریظن ییاــههــنیزه شهاــک ،راــظتنا دروم ینف
 شیازفا و نایرتـشم نداد تـسد زا ،يراکهرابود ،تاعیاـض
 نکمم یفلتخم طیارـش و لماوع .تـسا نایرتـشم تیاـضر
 ار تـمدـخ هـئارا اـی يدـیلوت دـنیآرف کـی یجورخ تـــسا
 یفداـصت تارییغت اهنآ زا یخرب هک دنهد رارق ریثات تحت
 اـهنآ ریثأـتتـحت طقف دـنیآرف رگا هـک دـنریذـپاـنباـنتجا و
 رگا نینچمه .میماـنیم لرتنک تـحت ار دـنیآرف ،دـــشاـب
 ریظن عفر لـباـق و یعطق لـماوع ریثأـتتـحت دـنیآرف
 و روتارپا یفاـکاـن تراـهم ،تازیهجت و اـهرازبا شیاـــسرف
 زا جراخ دنیآرف ،دــشاب تالآنیــشام هابتــشا تامیظنت
 .دوب دهاوخ لرتنک
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 لـیلحت ياـهرازبا و اـهکـینکت اـب يراـمآ تـیفیک لرتنک رد
 دـیناوتب اـهنآ يریگراـکب اـب اـت دـیوـــشیم اـنـــشآ يراـمآ
 ییاــسانــش ار لرتنک جراخ و لرتنک تحت ياهدنیآرف
 ،درادناتـسا هدودحم زا دنیآرف فارحنا تروـص رد و هدرک
 تاــمادــقا یحارط و فلتخم لــماوع شقن لــیلحت اــب
 رد هـنیزه نیرتمک اـب و رثوم ناـمز رد ار نآ ،یحالـــصا
  .دیهد رارق دوبهب ریسم

 
 یسدنهم داصتقا
 روپربکا رتکد

 
 و یتعنـــص ياـه هژورپ دـنناـم يا هژورپ ره ماـجنا زا لـبق
 ترورـض ،هژورپ ینف یجنـسناکما زا دعب ،يراذگ هیامرـس
 نیا رب .دوــش یبایزرا زین يداــصتقا رظن زا هژورپ ات دراد
 هب تبــسن دنناوت یم ناریگ میمــصت و ناریدم ،ساــسا
 ملع یسدنهم داصتقا .دنیامن يریگ میمـصت هژورپ عورـش
 اه يداـصتقا یبایزرا يارب یـضایر ياهکینکت يریگراکب
 هب و یهدزاب/دوـس ندناـسر رثکادح هب فده اب اه هژورپ
 هیارا زا فده .تـسا  هژورپ کـسیر /ررـض ندناـسر لقادح
 میهافم اب نایوجـشناد ییانـشآ ،یـسدنهم داـصتقا سرد
 لـصا ،لوپ ینامز شزرا دننام یـسدنهمداـصتقا يدیلک
 و يدــقن ياــهناــیرج و هرهب ياــه خرن عاونا ،لداــعت
 هژورپ يداــصتقا یبایزرا ياهکینکت اب ییانــشآ نینچمه
 خرن ،تـخاونکی شزرا ،یلعف شزرا ياـهـــشور دـنناـم اـه
 اب .تــسا جراخم هب عفانم تبــسن و هیامرــس تــشگزاب
 اـت دوب دـنهاوخ رداـق ناـیوجـــشناد ،سرد نیا ندـنارذـگ
 ساـسا رب سپـس ،دننک نییعت ار اه هژورپ يدقن نایرج
 هب هجوت اب و تایلام رــسک زا دعب و لبق طیارــش رد نآ
 رظن زا ار هژورپ ،مروت دوجو اـب اـی و مروت نودـب طیارـــش
 زا لـبق اـه هژورپ لومعم روطب .دـنیاـمن یباـیزراـیداـــصتقا
 یبایزرا يارب هک یتاعالطا اذل .دنوـش یم یبایزرا عورـش
 هژورپ یعقاو تاعالطا اب تـسا نکمم ،دوـش یم هدافتـسا
 رظنرد ،اـه هژورپ رتهب یباـیزرا يارب اذـل .دـــشاـب تواـفتم
 رد اذل .تــسا یناوارف تیمها ياراد تیعطق مدع نتفرگ
 هژورپ يداــصتقا یبایزرا هوحن اب نایوجــشناد ،سرد نیا
 نیا يارب .دنوـش یم انـشآ مه تیعطق مدع طیارـش رد اه
 رد هژورپ يدـقن ناـیرج نیمخت هوحن يریگداـی روظنم
 و میمـــصت تخرد دننام ییاهکینکت و فلتخم طیارـــش
 تابـساحم ماجنا يارب .تـسا رظندروم زین يزاـس هیبـش
 Excel رازفا مرن ،اـه هژورپ يداـــصتقا یباـیزرا زاـیندروم
 اـب دـنناوت یم ناـیوجـــشناد هـک تـــسا دـیفم رازبا کـی
 يارب نآ زا هداــفتـــسا هوحن و رازفا مرن نیا يریگارف
 ار سرد نیا بـلاـطم يریگراـکب تراـهم ،اـه هژورپ یباـیزرا
 تیقفوم يارب .دنهد شیازفا یعقاو طیارش رد دوخ يارب
 يریگدای ماگنه نایوجـــشناد تـــسا مزال سرد نیا رد
 ماـجنا ار مزال ياـهنیرمت و هـعلاـطم ،مرت لوط رد بـلاـطم
 .دوشن هتشابنا مرت نایاپ يارب بلاطم يریگدای ات دنهد

 دیلوت يزیر همانرب
 قدصم رتکد
 
 زا يروــشک ره داــصتقا و تــسا سدقم رما کی دیلوت
 ياهتکرش هزورما .دنکیم ادیپ قنور قفوم دیلوت قیرط
 ياقب ظفح روظنم هب تامدخ و تالوـصحم هدننک دیلوت
 و اـههـنیزه شهاـک هـب مزلم ینونک یتباـقر رازاـب رد دوخ
 کی هیاــس رد مهم نیا هک دنتــسه يروآدوــس شیازفا
 مغریلع .دوشیم ققحم هدش باسح و قیقد يزیرهمانرب
 هلأــسم ام روــشک رد هنافــسأتم ،عوــضوم نیا تیمها
 و یملع تروـــص هـب دـیاـب هـک هـنوگنآ دـیلوت يزیرهـماـنرب
 ياــهشور .درـیـگیـمـن رارـق هــجوـت دروـم یـــسدــنـهـم
 گرزب ياهتکرش زا يرایسب رد یتح ،یلعف يزیرهمانرب
 يرادربوگلا یجراخ يدیلوت ياهمتــسیــس زا ای ،يدیلوت
 رازاب رد دوجوم يرازفامرن ياههتـسب هب هکنیا ای و هدـش
 زا هدافتـسا هک تـسا یلاح رد نیا .تـسا هدـش يراذگاو
 و میهافم زا مزال شناد نتـشاد نودب اهرازفامرن و اهوگلا
 شهاـک بـجوم اـهنت هـن دـیلوت يزیرهـماـنرب ياـهکـینکت
 يرتـشیب ياههنیزه تـسا نکمم هکلب دوـشیمن اههنیزه
 .دنک لیمحت متـسیـس هب تـسردان ياهمیمـصت رثا رد ار
 ادـیپ نآ ماـن زا هـک هـنوگناـمه ،دـیلوت يزیرهـماـنرب سرد
 يارب يزیرهـماـنرب و لـیلحت ،ییاـــساـنـــش هـب تـــسا
 زا يرایـسب رد .دزادرپیم دیلوت و تخاـس ياهمتـسیـس
 يارب سرد نیا رد هدــــش هـئارا ياـهکـینکت ،دراوم
 نیا .دنتــسه هدافتــسا لباق مه یتامدخ ياهمتــسیــس
 یـسدنهم هتـشر يدربراک ياهشور زا ياهعومجم سرد
 ياهکینکت ریظن( لامتحا و رامآ ياههنیمز رد عیانــص
 تایلمع رد قیقحت و )یفداــصت يزیرهمانرب و ینیبشیپ
 ار )هلأـسم لح ياهمتیروگلا و یـضایر يزاـسلدم ریظن(
 سرد نیا هب بـستنم یلغـش ياهتمـس .دریگیم رب رد
 ینیوانع رد ناوتیم ار یتامدخ و دیلوت ياهمتـسیـس رد
 رد و ریدـم و ،سیئر ،تـــسرپرـــس ،ساـنـــشراـک ریظن
 و ،دـیلوت ،دـیلوت يزیرهـماـنرب ،يزیرهـماـنرب ریظن ییاـهدـحاو
 دـیاـب درف ،يزیرهـماـنرب رما رب هوالع .درک وجتـــسج راـبنا
 يروآعمج ياـهشرازگ و اـههداد يور رب یقیقد لرتنک
 ،صوـصخ نیا رد .دـشاب هتـشاد يدیلوت ياهدحاو زا هدـش
 یعقاو و هدـــش تـبث تاـعالطا و اـههداد قاـبطنا و لرتنک
 .تـــسا رادروخرب يداـیز راـیـــسب تـیمها زا اـهيدوجوم
 و ایوپ ای اتــسیا زا معا يدیلوت لئاــسم عاونا رب طلــست
 لئاـسم نیا لح و يزاـسلدم ياهشور زا بـسانم كرد
 و يزاــسهنیهب ،يرامآ ياهرازفامرن زا هدافتــسا رانک رد
 اب رثؤم طابترا يرارقرب نینچمه و ،هدرتــسگ تاحفــص
 و يرادـهگن ،یباـیرازاـب و شورف ریظن اـهدـحاو رگید
 زمر دـناوتیم تاـکرادـت و کـیتـــسجل و راـبنا ،تاریمعت
 يروآدوس شیازفا و اههنیزه شهاک ياتسار رد تیقفوم
 .دور رامشب نامزاس
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فاصم  ییانورک اه يدورو همان هژیو    

 

 يزاجم هاگشناد رد اقب ياه يژتارتسا

	

	

	
 يزاجم شزومآ ياه هدیا نیلوا ،شیپ لاس هدزناپ ابیرقت

 ینف تاعوـضوم سیردت تهج یـشیامزآ یـشور ناونع هب

 رد يروـــضح شزومآ رگید اـیوگ ،هزورما .دـیدرگ حرطم

 يا هرطاخ زج و هتـسویپ خیرات هب اه هاگـشناد و سرادم

 .هدنامن یقاب نآ زا

 هارمه هب هویــش نیا هک ییاه شلاچ و بیاعم زا ياوــس

 شزاس زج و هدنامن یقاب نالصحم يارب يا هراچ ،هتشاد

 قح زا اـما .تـــسین زیم يور رب يرگید هـنیزگ نآ اـب

 رگا ،يزاجم لیـصحت لاـس کی دودح هبرجت اب ،میرذگن

 رظن فرـص اه یـسالک مه زا يرود زا یـشان یگنتلد زا

 سورد يریگداـی و بـلاـطم لاـقتنا رد مه ناـنچنآ ،مینک

 زا رگا هزات .هدــشن سح یلک روط هب یلکــشم و دوبمک

  !میوشن لفاغ مه نآ نیریش يایازم

 هـک دـهد یم اـمـــش هـب ار هزاـجا نیا نیالنآ ياـه سالک

 دـیتـــساوخ هـک روط ره و ناـمز ره ،اـجک ره رد دـیناوتب

 نامز رایتخا هکنیا .دیـشاب هتـشاد يدرف يریگدای تـصرف

 سالک هداعلا قوف یگژیو ،تـسا ناتدوخ تـسد ناکم و

 روط ره دیناوت یم هجیتن رد و دوـش یم بوـسحم نیالنآ

 اـمـــش يریگداـی رگا .دـینک يزیر هـماـنرب دـیتـــساوخ هـک

 يرازگرب يارب هک دیتــسین روبجم سپ ،تــسا عیرــس

 .دینک ربص سالک

 دیناوت یم ،تـسا هتـسهآ و دنک امـش يریگدای شور رگا

 ار اـه سالک هـب نداد شوگ دـیتـــساوخ هـک ناـمز ره اـت

 امـش يور يرابجا ای راـشف هکنیا نودب ؛دینک رت ینالوط

 تـسا نیا يدرف يریگدای دیاوف نیرتگرزب زا یکی .دـشاب

 سرد کی رد ار دوخ ییاناوت دهد یم هزاجا امــش هب هک

 و دـینک هـبلغ ناـتیاـه فعـــض هـب و دـیهد شیازفا صاـخ

 هب دامتعا نینچمه .دیــشاب هتــشاد يرت رثوم يریگدای

 لئاــسم رت هداــس ات دهد یم شیازفا زین ار امــش سفن

 تـفگ ناوتیم .دـینک حرطم سالک و دـیتاـــسا اـب ار دوخ

 تـسا یناغمرا نیرتگرزب هدـش يزاـس یـصخـش يریگدای

 هارمه هب نامیارب تدم نیا رد لیــصحت هویــش نیا هک

 .هتشاد

 شزومآ زا هزات هک يا هفرح ناـسردم زا یخرب ،هنافـساتم

 ياـه هرود لـیکـــشت ربارب رد ،دـنا هدـــش علطم يزاـجم

 یهاگآ دوبمک رطاخب رتـــشیب ،دننک یم تمواقم نیالنآ

 یفاکان تاعالطا هک ییاهنآ زا يرایسب ای و ؛هنیمز نیا رد

 ياـه شور ناـمه زا رتـــشیب ،دـنراد يزاـجم هـنیمز رد

 یم هدافتــسا نیالنآ ياه شزومآ رد یتنــس یــشزومآ

 کـی ياـهدادـخر و اـه تـیلاـعف ،تالماـعت هـکنیا اـب ،دـننک

 نودـب و یلمع ریغ ییاـه طیحم نینچ رد سرد سالک

 .تسا لیلد

 نیرمت هقیقد کی اب ربارب سرد سالک کی زا هقیقد کی

 شور تحت هدــش سیردت عوــضوم کی .تــسین نیالنآ

 شزومآ زا رتمک دصرد 60 ات 25 الومعم ،نیالنآ شزومآ

 تـسین زاین یـصاخ تاکرادت هک ارچ ،درب یم تقو یتنـس

 زا رتدیفم و رت هدرـــشف نیالنآ ياه شزومآ نینچمه و

 اهنآ دوجو هک يدراوم فذح( تـسا یتنـس ياه شزومآ

 تالاوـــس دـنناـم یتاـقاـفتا و اـهدادـخر دوبن ،تـــسین مهم

 (...و نانآ یمظن یب ای نازومآ شناد

 تدـم هـب شزومآ هـب زاـین هراومه اـبیرقت اـه هرود ،یلو

 کی یتنس شزومآ تعاس 16 ،لاثم يارب .دنراد ینالوط

 شزومآ زا زور ود دراوم لماــش اهنت تــسا نکمم هرود

 هـب زور ره رد و هـتفه کـی تدـم هـب هـک دـــشاـب ینیالنآ

 ياه هرود نایوجـشناد .دوـش یم رازگرب تعاـس ود تدم

 نیرتهب هک دنـــشاب هتـــشاد رظن رد هراومه دیاب نیالنآ

 هـب ار دوخ يریگداـی هـک دـتفا یم قاـفتا یناـمز شزومآ

 90 سالک هــس .دننک میــسقت يرتکچوک ياه تمــسق

 .تسا یتعاس 4.5 مادم سالک کی زا رتهب يا هقیقد

 ،نـیالـنآ یـــشزوـمآ ياــه هرود ياــیازـم زا رـگـید یـکـی

 ره .تــسا ینامز ره رد اهنآ طاقن یمامت هب یــسرتــسد

 یسییر اناد
 98 يدورو
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فاصم  ییانورک اه يدورو همان هژیو    

 

 زا ادرف دـیناوت یم ،دـباـی یم ناـیاـپ يریگداـی هـک ناـمز

 هجوتم ار شزومآ زا یتمــسق رگا ای .دیهد همادا اجنامه

 دینک هدهاشم هرابود ار نآ و دیدرگرب بقع هب ،دیا هدشن

 نآ ،دـناـم یمن ناـترطاـخ رد سرد زا یتمـــسق رگا اـی و

 ماگنه دیناوت یم نینچمه .دینک رورم زور ره ار تمسق

 ار هچنآ و ،دینک هدافتــسا نیالنآ ياه شزومآ زا يراکیب

 دـهاوخن يزاـین ینعی ؛دـینک رورم ار دـهاوخ یم ناـتلد هـک

 زین ار رگید دروم 10 ،دروم کـی يریگداـی يارب هـک دوب

 .دیهدب شوگ

 اـهنت نیالنآ شزومآ شور رد هـک يروطناـمه :راـتفگ عون

 هجوت دیاب ،تسا راتفگ ای و راتشون تاعالطا لاقتنا شور

 ای دناــسر یم ار روظنم هدــش هتفگ بلطم ایآ هک دوــش

 .ریخ

 و راکـــشآ ناکما دح ات دیاب هتفگ و هتـــشون :تیفافـــش

 یخرب رد لاوــس ندیــسرپ ییاناوت اعطق ؛دــشاب فافــش

 هار نیرتهب زا یکی .درادن دوجو رگید فرط يارب طیارـش

 رگید درف يارب بلطم ندناوخ ،تیفافـش یـسررب يارب اه

 یم كرد یناسآ هب ار بلطم لباقم فرط دینیبب ات تسا

 ریخ ای دنک

 دـشاب دیفم و رـصتخم ناکما دح ات دیاب اوتحم  :راـصتخا

 مهمریغ بـلاـطم نیب مهم دراوم ندــــش وحم زا اـت

 .ددرگ يریگولج

 فدـه نیرت یلـــصا هـک تـفگ ناوت یم ،هـجیتن ناونع هـب

 يریگداـی و ناـمز فالتا شهاـک يزاـجم ياـه شزومآ

 هارمه لیلد هب اه شزومآ نیا نینچمه .تسا يرثکادح

 فرطرب یبوخ هب ار اهزاین دنناوت یم اه هناــسر نتــشاد

 .دنیامن

 

	

	

	
 

 

 :ریبکریما هاکشناد رد يزاجم شزومآ ياه هناماس

 

 ياـه درکراـک اـب یلـــصا هـناـماـــس 5 ریبکریما هاـگـــشناد

 هداـفتـــسا اـهنآ زا فلتخم روما يارب هـک دراد فلتخم

 ،دـحاو باـختنا اـت نیالنآ ياـه سالک يرازگرب زا .ددرگیم

  ...و هاگشناد رابخا

 روبع زمر و يربراک مان اه هناماـس نیا مامت هب دورو يارب

 روبع زمر و ییوجشناد هرامش  ،يربراک مان هک تسا مزال

 .تسامش یلم دک

 لوا مقر 2 هک تـسا مقر 7 زا لکـشتم ییوجـشناد هرامـش

 يدعب مقر 3 و هدکــشناد دک يدعب مقر ود ،دورو لاــس

 عیانـص هدکـشناد دک .دـشابیم هدکـشناد رد امـش هرامـش

 .دشاب یم 25

  :Aut.ac.ir ریبکریما هاگشناد یتنرتنیا هاگیاپ یناشن

 ،راـبخا ،هاـگـــشناد هـب طوبرم ياـه ویدـیو هاـگیاـپ نیا رد

 .تسامش سرتسد رد اه سیدرپ .اه هدکشناد اب ییانشآ

 سالک يرازگرب يارب امین هناماـــس و لدوم ي هناماـــس

 و اـه نیرمت و ،اـه هوزج لـیاـف هدـهاـــشم ،نیالنآ ياـه

 .تسامش ياه سالک هب طوبرم ثحابم

  : lms.aut.ac.ir  امین

  : courses.aut.ac.ir لدوم

 هک دراد زاینــشیپ ياه رازفا مرن هب زاین يا هناماــس ره

 هاکـشناد يریگدای و شزومآ ياه هناماـس ياه زاینـشیپ

 اـمین هـناـماـــس رد  Flash player نوچمه ریبکریما

 .تسا هدش یفرعم

 يرازگرب يارب نتابولبگیب و امین ياههناماـــس نونکا مه

 هدافتسا مرتحم دیتاسا طسوت هاگشناد يزاجم ياهسالک

 .دوش یم

 هناماـس و سورد زا کی ره يرازگرب هوحن زا یهاگآ يارب

 طـسوت هدـش جرد ياه هیعالطا هب ،داتـسا طـسوت یباختنا

 تیریدم( لدوم هناماــس و امین هناماــس رد سرد داتــسا

 .دییامن هجوت )اوتحم
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 يربراک مان زا ،قوف ياه هناماـس زا کیره هب دورو يارب 

 هدافتـسا هاگـشناد یـشزومآ لاتروپ رد دوخ روبع هملک و

 .دییامن

 رب کـیلک زا سپ ،اـمین طخرب سالک رد تـکرـــش يارب

 ار هــسلج هب دورو ،امین هناماــس رد رظندروم سرد يور

 .دینک باختنا

 زا سپ ،نتاـب ولب گـیب طخرب سالک رد تـکرـــش يارب

 دینک کیلک رظن دروم سرد يور لدوم هناماـس هب دورو

 باختنا ار BigBlueButton يزاجم هـسلج تیلاعف و

 join session هنیزگ يور رب کیلک اب سپـس .دییامن

 .دیوش یم طخرب سالک دراو

 لاـسرا و فیلاکت تفایرد ،نیالنآ نومزآ رد تکرـش يارب

 یسرد ياهلیاف و نیالفآ ياهاوتحم هب یسرتسد ،خساپ

 .دییامن هدافتسا لدوم هناماس زا

 رد امــش فلتخم تاعالطا هب طوبرم ییوجــشناد لاتروپ

 ،اه سالک همانرب ،دحاو باختنا یـسرتـسد .تـسا هاگـشناد

 ییوجــشناد لاتروپ رد ...و هاگباوخ ،یلام ،امنهار داتــسا

 .تسا ریذپ ناکما

  : Portal.aut.ac.ir ییوجشناد لاتروپ

 

 يراک کینکت یلپ نایوجــشناد هب ینف بلاطم حیــضوت

 نیا زا يرـــصتخم راـچاـن هـب یلو تـــسا هدوهیب و هـفازگ

 نایاپ رد اما .میدومن هئارا نازیزع امـــش تمدخ ار تاکن

 فطل زا یلاـخ اـه نآ رکذ هـک دـناـم یم ییاـه هـیـــصوت

  :تسین

 نیا رد .دیوشن لفاغ دیتاـسا اب رثوم طابترا يرارقرب زا .1

 اب ،میتــسه هرهب یب یکیزیف روــضح تمعن زا هک هنامز

 یگنهامه و دینک فرطرب ار دوخ تالاکــشا ندز لیمیا

 .دیروآ لمع هب ار دیتاسا اب مزال ياه

 سالک رد لاعف روـضح و تـسا مهم سالک رد روـضح .2

 شوهاـب اـمـــش هزادـنا هـب مه دـیتاـــسا .رت مهم مه نآ زا

 روــضح ندیمهف صوــصخ رد ار ییاه دنفرت و دنتــسه

 رد لاعف روـــضح ،یناث رد .دنریگیم راک هب امـــش یعقاو

 بجوم دیتاـسا طـسوت امـش مان ندرپـس رطاخ هب و سالک

 رد رتـشیب قافرا و امـش هب تبـسن اهنآ ندید ندـش رتهب

 راک نیرت ناــسآ هک هنامز نیا رد .ددرگ یم ییاهن هرمن

 هرمن بــسک و دیتاــسا دامتعا بلج تهج ،تــسا بلقت

 .تسا هدش رت يرورض دروم نیا زین رتهب

 نیرتمهم زا یکی دـیتاـــسا .دـیناـمن بـلقت دـیما هـب .3

 دنتـسه شوهاب یفاک هزادنا هب زین روـشک ياه هاگـشناد

 ناحتما يوحن هب و دنوـــش امـــش ياه هقح هجوتم هک

 !دشاب شغ وا رد هک سک نآ دوش يور هیس ات دنریگب

 هدــشن هجوتم ار زور ره رد هدــش سیردت بلاطم ات .4

 طبــض ياه سیردت ندید !دیورن رتــسب هب هدوــسآ ،دیا

 تهج یبارس هن تسا بسانم لاکشا عفر يارب اهنت هدش

 بـلاـطم .سالک رد رثوم روـــضح و هـجوت مدـع ناربج

 کی تـسا یفاک .دنا لـصتم و طوبرم رگیدکی هب تاـسلج

 زا تاـسلج زا یهوبنا اب همادا رد و دینکن لابند ار هـسلج

 هک دــش دیهاوخ هجاوم دیا هدیمهفن هک يا هتفر تــسد

 هلـصوح زا اه نآ مامت رورم ،دایز رایـسب نامز ببـس هب

 .تسا جراخ نات

 يزاجم شزومآ لمکم هک يرامــش یب ياه رازبا زا . 5

 هیرـــشن نیا رد زین نآ زا یـــشخب و دوب دنهاوخ امـــش

 .دیوشن لفاغ دش دنهاوخ یفرعم
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 رتم کی قمع هب یسونایقا

 عیانص یسدنهم زاین دروم ياه تراهم و اه شیارگ یفرعم

 

	

	
 یم نآ هدنیآ و عیانـــص باذج هتـــشر یفرعم هب تبون

 ياه تیقفوم تهج مزال ياه تراهم نینچمه و دــسر

 هـک منک ضرع دـیاـب هـمه زا لوا .یلیـــصحت و یلغـــش

 هک ارچ .تسا هسنارف راچآ هیبـش رتـشیب عیانـص یـسدنهم

 .تـساه هتـشر یقاب زا رت هدرتـسگ رایـسب نآ يراک هزوح

 یم عیانـص یـسانـشراک لیـصحتلا غراف کی هک يروط هب

 :دوش ریز ياه شیارگ زا کی ره دراو دناوت

  یلام ياه متسیس.1

 تیریدم و یلام یـضایر زا یبیکرت هک روهظون يا هتـشر

 ریدم زا دنا ترابع نآ هب طوبرم لغاــشم و تــسا یلام

 ...و همیب سانشراک ،یلام ریدم ،هژورپ لرتنک

 هدرتـــسگ زین یلاـم یـــسدـنهم تـیلاـعف هزوح نینچمه

 تمیق سانــشراک ات هتفرگ يرادکناب عیانــص زا .تــسا

 هیامرــس نییعت يارب یــسانــشراک و سروب رد يراذگ

 لئاسم هب رگا یلک روط هب .یلام کسیر شهاک و يراذگ

 مهم سورد رد نینچمه و دـیراد هـقالع يراـجت و یلاـم

 يارب یبــسانم هتــشر دیــشاب يوق مه لامتحا و رامآ

 .یلام لئاسم و دنتسه لوپ قشاع هک تسا یناسک

	

	

	

	

	

	

	

	
 

 اه متسیس يزاس هنیهب2.

 ییاناوت اه متـسیـس يزاـس هنیهب شیارگ نالیـصحتلا غراف

 ياه هژورپ رد يزیر همانرب ،يزاــسلدم لیبق زا ییاهراک

 رد اـهوگلا نیرتهب هـئارا و تالکـــشم یـــسررب ،فلتخم

 لئاـــسم يزاـــس هنیهب يارب اه هناخراک و اه نامزاـــس

 اراد ار تالآ نیـــشاـم و داوم ،ناـــسنا لـیبق زا فلتخم

 ،ازجا نیب یقطنم طابترا دننک یم یعــس اهنآ .دنتــسه

 وجتــسج ار يدیلوت ریغ و يدیلوت ياهمتــسیــس عاونا

 رد ناـیوجـــشناد .دـنهد شیازفا ار اـهنآ یهدزاـب و هدرک

 یم یعس اه متسیس يزاس هنیهب دشرا یسانشراک هرود

 لابند رت یصصخت و رت قیمع یتروص هب ار بلاطم دننک

 همانرب هب هک ییاه سرد ندناوخ ابً اــصوــصخم و دننک

 يزاـسلدم ،دوـش یم طوبرم کیتامتـسیـس لئاـسم و يزیر

 رخآ رد .دننک تیوقت دوخ رد ار بـسانم ياهوگلا هئارا و

 شیارگ هیقب زا رت یصصخت شیارگ نیا هک تفگ ناوتیم

	.دراد درف ره قیالع هب یگتسب مه زاب و تسا اه

	

	

	

	

	

	

	

	

	
 نیمات هریجنز و کیتسجل .3

 اـب طبترم ياـهتـیلاـعف یماـمت لـماـــش نیمأـت هریجنز

 هدام تفایرد هلحرم زا ،تامدخ و اهالاک هلدابم و نایرج

 تیریدم .تـــسا ییاهن لوـــصحم لیوحت هلحرم ات ماخ

 داجیا رد یـــصـــصخت یـــشناد )SCM( نیمأت هریجنز

 لقن و لمح و یبای ناکم ،يدوجوم ،دیلوت رد یگنهاـمه

 یمزر نایاش
 98 يدورو

12 



فاصم  ییانورک اه يدورو همان هژیو    

 

 هک تــسا نیمأت هریجنز کی رد ناگدننک تکرــش نیب

 ییاراک و ییوگخـساپ ،بیکرت نیرتهب هب یبایتـسد يارب

 ياـهتیلاـعف .دریگ یم تروـــص رازاـب رد تـیقفوم يارب

 لقن و لمح تیریدم لماـــش اعون کیتـــسجل تیریدم

 ،يرادراـبنا ،لـمح ناـگواـن تـیریدـم ،یجورخ و يدورو

 هکبــش یحارط ،شرافــس يارجا ،الاک و داوم ییاجباج

 و هـــضرع يزیر هـماـنرب ،يدوجوم تـیریدـم ،کـیتـــسجل

 تامدخ هدننک نیمات ثلاث صاخــشا تیریدم و اــضاقت

 لماـش يدودح ات کیتـسجل درکلمع .تـسا کیتـسجل

 ژاـتنوم ،دـیلوت يدـنب ناـمز و يزیر هـماـنرب ،دـیرخ و كرادـت

 هب .دوــش یم زین نایرتــشم هب تامدخ و يدنب هتــسب و

 شیارگ نیرت باذـج زا یکی شیارگ نیا هـک نم رظن

 !تسا عیانص یسدنهم يارب دوجوم ياه

	

	

	

	

	

	

	

	

	
 یسدنهم تیریدم .4

 یم تیریدم زا یــصاخ مرف یــسدنهم تیریدم شیارگ

 و بـسک براجت رد یـسدنهم لوـصا دربراک اب هک دـشاب

 دنناوتب هک تسا نیا شیارگ نیا فده .دراد راکورـس راک

 شناد راـنک رد تـیریدـم ملع لوـــصا زا يریگهرهب اـب

 ياههنیمز رد دوجوم یعقاو لئاــسم لح هب یــسدنهم

 و اه تکرـش ،اهنامزاـس رد يراجت و يداـصتقا ،یتیریدم

 و يرواـنف و یـــسدـنهم ياـه هـنیمز رد هـک یعیاـنـــص

 دوریم راـظتنا .دـنزادرپب ،دـنیاـمن یم تـیلاـعف یتاـمدـخ

 بــسانم ياهتراهم ياراد شیارگ نیا ناگتخومآشناد

 هب دنوــش تیریدم و یــسدنهم يدربراک ياه هنیمز رد

 ياـهشخب رد ار یملع تـیریدـم دـنناوتب هـک يوحن

 .دنیامن ارجا هعماج یتامدخ و يدیلوت فلتخم

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
 

 هب دناوت یم عیانـص سدنهم کی هک ییاه شیارگ رگید

 ياه متـسیـس يزاـس لدم زا دنترابع دوـش دراو اه نآ

 تیریدم ،هژورپ تیریدم ،تمالـس ياه متـسیـس ،نالک

 نتــشاد ملعرانک سدنهم ره يارب اما .يروانفو يروآون

 شیپ دـیاـــش !تـــسا راـک هـمزال مه ینف ياـه تراـهم

 هب ار مزال ياه تراهم هاگــشناد رد رگم دییوگب ناتدوخ

 شخب .تـــسا یفنم باوج هـناـفـــساـتم ؟دـنزومآ یمن اـم

 وجــشناد صخــش دوخ ار یبناج ياه تراهم زا یمظعا

  تــسا نیا دیآ یم شیپ هک یلاوــس الاح .دریگب ارف دیاب

  ؟دوشیم ییاهزیچ هچ لماش اه تراهم نیا هک

 عیاـنـــص سدـنهم کـی هـک یتراـهم نیرت ییادـتبا و نیلوا

 و نارگید اب ندرک رارقرب طابترا تراهم دشاب هتشاد دیاب

 رثکا سکعرب عیاـنـــص سدـنهم نوچ تـــسا ناـیب نف

 اه نیـشام هن تـسا اه ناـسنا اب شراک و رـس اه یـسدنهم

 طوبرم تراـهم نیمود !ناـج یب ياـیـــشا و اـه رادـم و

 رثکا تاـبجاو زا هـک یـــسیون هـماـنرب تراـهم هـب دوـــشیم
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 یلیخ ثحبم یـسیون همانرب ثحب اما تـسا اه یـسدنهم

 و یـسیون همانرب نابز اهدـص هزورما و تـسا يا هدرتـسگ

 رب اــتعیبط هــتبلا هــک دراد دوجو اــیند رد كرو میرف

 طلــسم اهنآ یمامت هب هک تــسین مزال عیانــص سدنهم

 رد هـک یـــسیون هـماـنرب ياـه ناـبز زا دروم دـنچ .دـــشاـب

 : زا دنترابع دنراد يرتشیب دربراک عیانص یسدنهم

 و هداد لیلحت هب طوبرم ياه كرو میرف هک نوتیاپ نابز

 نیـــسدـنهم هـب هـمه زا شیب نآ يراـمآ ياـه تـیلاـعف

 .تسا طوبرم عیانص

 و تـــسا هداد لیلحت و شزادرپ صوـــصخم هک R نابز

 عیانص نیسدنهم كاروخ

 دیوشن لفاغ زین یس لثم يرت نییاپ حطـس ياه نابز زا

 دهاوخ دیفم یـسیون همانرب رت قیمع كرد رد رایـسب هک

 .دوب

 هب عیانــص سدنهم کی هک دوــشیم داهنــشیپ نینچمه

 نوچ دــشاب طلــسم ریز دراوم هلمج زا رازفا مرن نیدنچ

 بـجوم مه و دوب دـهاوخ باذـج شدوخ هـموزر يارب مه

  : ترخآ و تسایند رد تداعس

Excel, MSP, GAMS, LINGO, VISIO, 

Microsoft project ,...  
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 زهجم رازبا هبعج اب دنمتردق عورش

	

	

	

	
 نوماه یتشپ هلوک نتسب و هاگشناد زا يربخ هک هتسرد

 و هزاب هـشیمه سیردت و لیـصحت باب بخ یلو .تـسین

 هشیمه مه کیرات لگنج نیا رد اقب يارب زاین دروم رازبا

 یفرعم نوتهب دـنمتردـق رازبا اـت دـنچ هرارق !زاـین دروم

 و ملاــس ياه شخب نوا زا دینوتب رتهب هچ ره هک مینک

 .دیشب دنم هرهب يزاجم يایند نیا يایازم

	

	

	

	

	

	

	

	

Linkedin 
 ،دـیراذـگب راـنک ،دـیراد تــــسد رد رگا بآ نالا نیمھ
 داجیا نآ رد  ار دوخ باـــسح و هدـــش نیدکنیل یھار
 یلاھا .تـساھ یا ھفرح یعامتجا ھکبـش نیدکنیل .دینک
 ھمھ راک ناگدنیوج ،اھ وجــشناد ،اھراک و بــسک مامت
 یزاـس ھکبـش ھب ات دنا لوغـشم تیلاعف ھب نیدکنیل رد
 راـک و بــــسک رگا .دـننک ادـیپ ار دوخ دارم و ھـتخادرپ
 دـیدـج یاـھ یمیت مھ دـیناوت یم یگداـــــس ھـب ،دـیراد
 یایوج و دیتـسھ وجـشناد رگا و دینک ادیپ ور نوتدوخ
 رتھب اـب و دـینک ادـیپ ور راـک رازاـب یاـھ زاـین ،راـک
 ور راک داھنــشیپ تفایرد یگتــسیاــش نوتموزر ندرک
	دینک ادیپ

Quora 
 باوج هک یتــسه رت شوهاب لگوگ زا ردقنا ینکیم رکف
 تـسود تاقوا یهاگ ؟هنک ادیپ هنوتیمن ور تتالاوـس ياه
 و سرپ یثحبم ره ياـه يا هـفرح و اـه هربخ زا يراد
 هتخاــس نیمه يارب ارئوک ؟یــسرب تباوج هب و ینک وج
 ره مه !لاوـس رب ینتبم هـشاب يا هکبـش نک رکف .هدـش
 ینودیم یچ ره مه و یـــسرپب تـگنت لد دهاوخیم هچ
 .ینک هدافتـسا شزا نارگید یمگردرـس هب نداد نایاپ رد
 ارئوک ،یمومع لئاـسم هچ هـشاب ینف تاعوـضوم هچ الاح
 .هعیسو و دنمتردق یلیخ

	
	
	

Ocw.mit.edu 
 نوا زا یکی مه یت يآ ما هاـگـــشناد ناـگیار رازفا سرد
 نیرتگرزب زا یکی نک رکف .هـتنرتنیا باـن ياـه هـنیجنگ
 هـب ور شاـه سیردـت ماـمت ملیف ناـهج ياـه هاـگـــشناد
 کیزیف و تایضایر زا .هداد رارق نارگید رایتخا رد ناگیار
 نیا ،نومدوخ هتـــشر یـــصـــصخت ياه سرد ات هتفرگ
 .دش لفاغ شزا دیابن هک هیدنمشزرا هنیجنگ تیاس
 

 

Goodreads 
 ،ریگ تـقو و هدـیاـف یب یعاـمتجا هـکبـــش ملاـع هـی نیب
 هب زج هک هبیجن و ایر یب ياقفر هتــسد نوا زا زدیردوگ
 باتک دینوتیم زدیردوگ وت .تسین امش حالص و ریخ رکف
 ،دـیراذـگب كارتـــشا هـب نارگید اـب ور دـیدـنوخ هـک ییاـه
 ناـتـــسود هـتبلا دـــص و دـینک ادـیپ دـیدـج ياـه باـتک

	.نتسه تسود عون نیرتهب اعقاو هک ناوخباتک
	

	

	

	

	

 یتاجن اردص
 98 يدورو
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Anki 
 ییاه تراک شلف زا دـش رپ نوتقاتا روکنک لاـس مه امـش
 هـشوگ هی هب و تفر رد نوتتـسد زا نوـشباـسح هگید هک
 هـگید هـک يروطق تاـغل هـچرتفد اـی ؟دـیدرک نوـــشاـهر
 هیدنمتردق نـشیکیلپا یکنا ؟دینزب رـس نوـشهب دیدیـسرت
 نوتارب ور اـه تراـک شلف يا هداـعلا قوف متیروگلا اـب هـک
 هچ دیزاسب نوتدوخ هچ الاح .هنکیم رورم هنازور روط هب
 ناـبز تاـغل زا .دـینک هداـفتـــسا هداـمآ ياـه تراـک شلف زا
 یکنا اـب دـیاـب هـگید !لارگتنا ياـه لومرف اـت هـتفرگ

	.دینک شومارف ور یشومارف
	

	

Wolframalpha	

 اـصوـصخم .اـسدنهم ام يارب هدنمتردق ياه رازبا نوا زا
 تاـبـــساـحم یقاـب و يریگ لارگتنا وت لـیاوا نیمه رد
 رب هوالع هک دوب دهاوخ نومرای کمک یـسدنهم هطوبرم
 رد ام يریگدای يارب مه ور اه لح هار ییاهن باوج هئارا
 .هراذیم نومرایتخا

	

	
	

Quera.ir 
 راک زا یکی مه یکی نیا !دیریگن هابتشا ارئوک اب ور ارئوک
 رتهب هـچ ره يریگداـی يارب هـنوماـنطو مه بوخ ياـه
 و باذـج هویـــش هـی اـب رتویپماـک مولع و یـــسیون هـماـنرب
 .یلماعت مسا هب توافتم

	
	

Wordweb	

 دهاوخ هدولآ یلــصا نابز نوتم هب نوتتــسد دوز ای رید
 نیرت لماک و نیرت يوق زا یکی يرنـــشکید نیا .دـــش
 .دروخ دهاوخ نوتدرد هب هک هییاهرازبا

Google calendar	

 هی هنافـساتم هک هلوفغم ياه رازبا نوا زا مه لگوگ میوق
 اعقاو اما هروخیم كاخ هراد سک ره یـشوگ يوت هـشوگ
 .نامز تیریدم و يزیر همانرب وت هیدنمتردق رایــسب رازبا
 ور نوتاـه سالک هـماـنرب رتعیرـــس هـچ ره هـمه زا لوا
 هب یلودج شیامن هویـش نیا اب دعب و دینک تبث شلخاد
 .دیزادرپب نوتیلاخ ياه نامز رتهب هچ ره يزیر همانرب

	

	

Forest app	

 تیریدم يارب تـسا هداـس و هناقالخ هدیا هی مه تـسراف
 اـب نـــشیکیلپا نیا .اـهراـک قیوعت زا يریگ ولج و ناـمز
 يزاـب هـی ریگرد ور اـمـــش نـــشیکیفیمیگ ياـه کـینکت
 دـینوتیم اـت دـیاـب نوتلگنج ندرک رتگرزب يارب هـک هـنکیم
 تخرد دینوتیم ات و دیرن یــشوگ غارــس و دینک زکرمت
 !دیراکب

	

	

Libgen.is	

 رطاـخ هـب میـــشب عقاو ملع یلاـها وفع دروم مراودـیما
 هنادرمناوج ان ياه تمیق نیا اب یلو .تیاــس نیا یفرعم
 يارب هدـنومن نومارب يا هراـچ ،یلـــصا ناـبز ياـه باـتک
 تیاس نیا قیرط زا نوشاه لیاف ناگیار دولناد

	

	

OneNote	
 یمهفب بوخ ور یــسرد هی ياوخیم هگا نگیم هــشیمه
 اه راک نیرتهب زا یکی .ینک سیردت ونوا هرارق نک روصت
 ناو .تــسا هوزج نتــشون نم رظن هب اتــسار نیا رد مه
 ماـمت اـت هدـیم رارق نوتراـیتخا رد ور يداـیز ياـــضف تون
 دـیدـب رارق نوا لـخاد مظنم و بـترم یلیخ ور نوتتاوزج
 زا یشخب نتفر تسد زا ای نتخیر مه هب زا عقوم چیه و
 .دیشابن نارگن نوتاه هتشون
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 هک ام تـشونرـس ناکیپ باتک
 تارطاخ و اههتــشون ساــسارب
 ناراذـگناـینب زا ،یماـیخ دـمحا
 تاــجــناــخراــک تــکرــــش
 ياههاگـشورف و لانویـسانناریا
 هــتـــشوـن ،شوروـک ياهرـیـجـنز
 يرایـسب تاهج زا ،تـسا هدـش
 .تــــسا شزرااـب و یندـناوخ
 يرایسب هکنیا تسخن ،هلمجزا
 سورد ةدـنرادربرد ،یلک روط هـب ،باـتک نیا ياـهتـیاور زا
 ینیرفآراـک هـب نادـنمهـقالع يارب یناوارف ياـههزومآ و
 مهم لوــصا یخرب هدننکتیاور هکنیا مود .تــسا یموب
 یگنوگچ نینچمه و یتعنـــص راـتفر و يراـجت قالخا
 هـکنیا سپـــس .تـــسا هداد حیـــضوت ار اـهنآ تـیاـعر
 ۀعـسوت صوـصخ رد ار يدایز یبرجت دراوم هدننکتیاور
 شورف و عیزوت ماظن زین و يزاـسوردوخ نیگنـس تعنـص
 ،هاـــش اـب هـطبار ،شوروک ياهریجنز ياـههاـگـــشورف رد
 همه زا و تکرـش ۀعـسوت هار رد تیریدم و یهدنامزاـس
 رد ار نآ ریثأـت و یگداوناـخ طباور تالکـــشم رتمهم
 یگمه هک تــسا هدرک حیرــشت لانویــسانناریا تکرــش
 و ناـنادداـــصتقا راـک هـب فلتخم تاـیرظن نومزآ يارب
 نیا يالهبال زا ،هوالعهب .دمآ دهاوخ عیانــص نیــسدنهم
 دـنناوتیم رتهب يداـــصتقا ناراذـگتـــساـیـــس ،اـهتـیاور
 نیلوا .دـنمهفب ار یتعنـــص ياـمرفراـک کـی تالکـــشم
 نیا عیانــص یــسدنهم يوجــشناد ره يارب ام داهنــشیپ
 ياـه تـیباذـج و فیارظ اـب اـت تـــسا هداـعلا قوف باـتک
 .دنک ادیپ یبسانم ییانشآ یتعنص يایند و ینیرفآراک

	

	

	
 عیانـص نابحاـص و راجت یگدنز
 زا راـشرـس و ماهبا زا رپ هراومه
 و یــــشزرا ياــهتواــــضق
 باتک .تــسا هدوب کیژولوئدیا
 یخرب ات تـسا یـشـشوک رـضاح
 نورد زا ار اــیاوز نــیا زا
 ياـهتـیلاـعف و لاـححرـــش
 یـلـع یـتـعـنـــص و يراــجـت
 ناراذگناینب زا ــ یهاشورسخ
 تـعنـــص رد نردـم یباـیرازاـب و شورف ،عیزوت يهـکبـــش
 رد يو .دنک نــشور ـــــ يزاــستالکــش و تیوکــسیب
 شرتسگ اب و دمآ ایندهب زیربت رد هشیپتراجت ياهداوناخ
 يور یتعنـــص تادـیلوت هـب شورف و عیزوت ياـهتـیلاـعف
 يهرطاخ رد هک دوب ونیم یتعنص هورگ راذگناینب و دروآ
 یـسک رتمک ،لاح نیا اب .تـسا هتـسب شقن مدرم ییاـشچ
 .دـشاب هتـشاد عالطا اهتیلاعف نیا دورفوزارف زا هک تـسا
 يامعم يدح ات دناوتیم اهنتهن لاححرـش نیا يهعلاطم
 یگدنز تیعــضو يهدرپِ سپ زا ار ناریا یگتفاینهعــسوت
 ناـشن یهاـشورـسخ یلع هلمجزا نارگتعنـص و نانیرفآراک
 یخرب نیزگیاـج ار یخیراـت تاـقیقحت تـیمها هـکلب ،دـهد
 .دـنکیم اـهنآ يداـــصتقا ياـهشنک هـب اـهینیبهـتوک
 یموب ییوگلا نتفای هب لاححرــش نیا يهعلاطم ،هوالعهب
 ینیرفآراک و یـصوـصخ شخب رد داـصتقا تیریدم يارب
 ،يداـصتقا ياهدمایپ باتک ،نینچمه .دنکیم کمک زین
 رـصاعم ناریا رد یتعنـص ياهتیلاعف یـسایـس و یعامتجا
 .تسا هدیشک ریوصت هب زین ار

	

	

	

	

	

	

	

	

 باتک یفرعم

 ام تشونرس ناکیپ

 یمایخ يدهم

  يولهپ رصع  ناریا رد عیانص نابحاص تیعقوم

 يدیعس رغصا یلع
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 داــــصتقا ملع تاـیلک باـتک
 مجنپ شیاریو لماک ٔ◌همجرت

 Principles of Economics  
 باتک .تـسویکنم روـسفورپ رثا
 لــصف 36 و شخب هدزیــس رد
 نیرتمهم .تــسا هدــش میظنت
 زا دـنتراـبع باـتک ياـهشخب
 ،شــــشک ،رازاــب ياــهورــیــن
 و اهرازاب ،تلود ياهتــسایــس
 ناـمزاـــس و هاـگنب راـتفر ،یمومع شخب داـــصتقا ،هاـفر
 يورین رازاب داـصتقا ،رازاب فلتخم ياهراتخاـس ،یتعنـص
 دـمآرد يریگهزادـنا ،درخ داـــصتقا ،شناد ياـهزرم ،راـک
 رد اـهتـمیق و لوپ ،تدـمدـنلب رد یقیقح داـــصتقا ،یلم
 رد يداـــصتقا تاناـــسون ،زاب نالک داـــصتقا ،تدمدنلب
 نیرتمهم و نالک داـــصتقا شناد ياـهزرم و تدـمهاـتوک
 فلتخم ياهلـصف .نالک داـصتقا زیگناثحب ياهتـسایـس
 ملع ینابم باتک هـــس رد لبق ياهلاـــس رد باتک نیا
 نالک داــصتقا ٔ◌هیرظن و درخ داــصتقا ٔ◌هیرظن ،داــصتقا
 .تسا هدش رشتنم
 يرتشیب دیکأت اهتسایس و اهدربراک رب رضاح باتک رد
 كرد فده اب دایز رایـسب يدروم تاعلاطم .تـسا هدـش
 ماـمت رد اـهنآ دربراـک و داـــصتقا ملع لوـــصحم رتهب
 حرط ،توافتم شراگن .تـسا هدـش هئارا باتک ياهلـصف
 ياهتــسایــس يدربراک یــسررب و تاعوــضوم يراکتبا
 اب هــسیاقم رد ویکنم باتک ياهتیزم یخرب يداــصتقا
  .تسا هباشم ياهباتک ریاس
 دیهاوخ هجاوم داـصتقا سرد اب یتآ ياه مرت رد :رادـشه
 داهنـشیپ ار دوخ دییات دروم عبانم یمارگ دیتاـسا و دـش
 اب تـسامـش ییانـشآ باب افرـص باتک نیا .دومن دنهاوخ
 رد امـش هزیگنا و ماهلا عبنم و داـصتقا سرد یلک بلاطم
 .سورد رتهب هچ ره هعلاطم
 
 
 
 
 
 
 

	

	

	
 ناریا رد يزیرهــماــنرب باــتک
 دروم رد ار يدـیدـج هاـگدـید
 يزیرهـماـنرب یماـکاـن لـماوع
 حرـطـم نارـیا رد يداــــصتـقا
 هورگ« ار باـتک نیا .دـنکیم
 »دراوراه هاگــشناد ياهرواــشم
 لــــصفـم شرازـگ ناوـنـعهــب
 يهلاـسراهچ يهرود ياهدادیور
 ناـمزاــــس رد دوخ تـیلاـعف
 نیا .دـناهدروآرد ریرحت يهـتـــشر هـب ناریا يزیرهـماـنرب
 نـسحلاوبا تـساوخرد هب 1330 يههد طـساوا رد هورگ
 يهـئارا روظنمهـب هـماـنرب ناـمزاـــس تـقو سیئر ،جاـهتبا
 ینارمع يهمانرب يهیهت رد نامزاـــس نیا هب ینف کمک
 ندوبنمهارف لیلدهب و دندمآ ناریا هب )46-1342( موـس
 روـشک 1341 لاـس رد ،راک يهمادا يارب بـسانم طیارـش
 .دندرک كرت ار
 زا جراـخ هـک تــــسا نآ شرازگ نیا یگژیو نیرتمهم
 يزیرهـماـنرب يهـچخیراـت ،یتادراو ياـههـیرظن بوچراـچ
 هداد رارق یباـیزرا و لـیلحت دروم ار ناریا رد يداـــصتقا
 باتک نیا رد هدــشهئارا هاگدید دــسریم رظن هب .تــسا
 لـماوع يهـنیمز رد فراـعتم ياـههاـگدـید زا رتهـناـنیبعقاو
 نیا هب و دــشاب روــشک رد يداــصتقا يزیرهمانرب یماکان
 ربارب رد ياهزاـت ياـهقفا دـناوتب نآ يهـعلاـطم ،بـیترت
 يهبرجت عوــضوم هب دنمهقالع ناققحم و نارظنبحاــص
 شقن هب هجوت اب .دیاــشگب ناریا رد هعــسوت يزیرهمانرب
 ياه يراذگتـسایـس رد عیانـص یـسدنهم ياه هزومآ مهم
 هب ار يا هزات ياه قفا باتک نیا ،یتعنــص و يداــصتقا
 دوشگ دهاوخ ناتهدنیآ ریسم يور

	

	

	

	

	

	

	

 داصتقا ملع تایلک

 ویکنم يروگیرگ

 ناریا رد يزیر همانرب

 دوئل کم چا سات
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 يراگدای راوید
 
 دح رد هک میدرک تــساوخرد ییالاب لاــس ياه هچب زا
 و نـــسیونب نوتارب يراـگداـی راوید نیا وت طخ ود یکی
 زا یخرب مه نیا .نــشاب هتــشاد نوتارب ییاه هیــصوت
 :شخپ لباق ياه هتشون
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