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 دفتش داًطکذُ سیبضی هجشی عشح:

 

 ثضسگذاضت خیبم ثِ هٌبسجتهسبثقبت ضغشًج  ػٌَاى عشح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیطِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            قشآى ٍ دیي      سشفصل فؼبلیت: 

  فَق ثشًبهِ      گشدضگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی             ٌّش ٍ ادة                            

 

  اّذاف عشح :

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب هطبّیش ایشاًی ٍ اسایِ الگَّبی هٌبست ثشای ًسل جَاى -

 فکشی ّبی  ٍسصشٍ تشٍیج سبصی هٌبست هیبى داًطجَیبى  فشٌّگ -

 داًطجَیبىهیبى ًطبط اجتوبػی ٍ فشدی سغح قب است -

 ى ًسجت ثِ قَاػذ ضغشًج ٍ ًحَُ صحیح استفبدُ اص ایي ٍسصشداًطجَیبآگبّی  -

 

 خالصِ عشح :

داضت. دس دٍساى  یٍ قَ یشٍهٌذً یفَق الؼبدُ ثَدُ ٍ حبفظِ ا یَّض یآهذ ٍ داسا یداًطوٌذاى ػصش خَد ثِ حسبة ه یياص ثضسگتش یبمخ

هْبست  یضً ٍ دس ػلن عت یذسس یثِ هقبهبت ثلٌذ یبضیکِ دس فلسفِ، ًجَم ٍ س یػلن ٍ داًص پشداختِ ثِ عَس یشیفشاگخَد ثِ  یجَاً

ٍ  یٌبپشداختس یثَد کِ ثِ آثبس اثَػل یداً یبضیٍ س یلسَفف یبماست اهب دس ٍاقغ خ یثِ ضبػش یطتشگشچِ ث یبمضْشت خاست.  داضتِ

ضذُ، صذسبل پس اص  یبمکِ ثِ ضؼش خ یاضبسُ ا یيتشجوِ کشد. اٍل یخذاًٍذ ثِ فبسس یکتبییهؼشٍف اٍ سا دس ثبة  یاص خغجِ ّب یکی

 هشگ اٍست.

داضت هقبم ٍ جبیگبُ ایي ثضسگبى  یبدآٍسی ٍ گشاهی است. ًبم گزاسی ضذُاسدیجْطت هبُ ثِ ػٌَاى سٍص ثضسگذاضت حکین ػوش خیبم  22

داًطجَیبى ثب هطبّیش ایشاًی ٍ الگَ ثشداسی اص ایطبى ضَد. ثِ ّویي سجت  سل جَاى، خصَصبتَاًذ سجت آضٌبیی ثیطتش ٍ ثْتش ً هی

 ای است کِ یبدآٍس ایي اهش ثبضذ. هسبثقبت هجبصی ضغشًج ثْبًِ

آهَصش ٍ اص هحجَثیت صیبدی ثشخَسداس است.  ّبی هختلف دس ثیي هلل ًیض کِ اهشٍصُسٍد  ثِ ضوبس هیّبیی  تشیي ثبصی ضغشًج اص جولِ کْي

ًیبصهٌذ فؼبلیت رٌّی گستشدُ است، ثب ثِ چبلص کطیذى هغض هَججبت استقب سیستن ػصجی ٍ سضذ آًکِ ثِ سجت غشًج یبدگیشی ض

پیطجشد اّذاف  ی)ٍسصش( ضغشًج ثشا یثیطتش ًقبط جْبى اص ثبصآٍسد. ثِ ّویي جْت دس حبل حبضش، دس  ػولکشد هغضی سا فشاّن هی

ضجبّت ص اّویت ثبالیی ًیض ثشخَسداس است، ّوچٌیي ا ّبی ٍسصضی ٍ هسبثقبت، دس هیبى سضتِ ٍ ضَد آهَصضی استفبدُ هیٍ  یٍسصض

تب ایي ثبصی دس ًضد ایشاًیبى ٍ اّل  ّب دس ایي جْبى، هَجت ضذُ گًَِ اًسبى ضغشًج ثِ ًگشش ٍ فلسفِ ػشفبًی خیبم دسثبة صًذگی ضغشًج

 ٌّش ٍ ادة اسصش قبثل تَجْی داضتِ ثبضذ.

ًجَد ضشایظ هٌبست  ثب دس ًظشگشفتي ّبی اجتوبػی داًطجَیبى سضذ ٍ استقب ػولکشدّبی رٌّی ٍ فؼبلیت لضٍمثِ ثبتَجِ  دس ّویي ساستب،

هسبثقبت هجبصی ضغشًج ثِ ّوت سبصهبى داًطجَیبى جْبدداًطگبّی خشاسبى سضَی ثشگضاس  ،جْت ثشگضاسی حضَسی هسبثقبت ٍسصضی

.گشدد هی  

ِ ثیطتش کیفیت ثشگضاسی هسبثقبت، ایي عشح ثب هطبسکت ٍ ّوکبسی ّیئت ضغشًج استبى خشاسبى الصم ثِ رکش است دس جْت ثْجَد ّشچ

 پزیشد. سضَی دس دٍ ثخص ثبًَاى ٍ آقبیبى صَست هی

هَسد تَسظ داٍساى ّب  ثب یکذیگش ثِ سقبثت پشداختِ ٍ ػولکشد آى حزفی ِضشکت کٌٌذگبى دس عی چٌذ هشحل: سًٍذ اجشایی هسبثقبت

 ضذ. گشفت ٍ ثِ ًفشات اٍل تب سَم جَایض ًقذی ٍ غیشًقذی اػغبء خَاّذاّذاسصیبثی قشاسخَ

 ت ضغشًج یئثستش هجبصی فشاّن ضذُ اص عشف ّ هکبى اجشا : 1400اسدیجْطت  22 صهبى اجشا :
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