
 

 

 

 15 گنوآ یگنهرف-یشهوژپ هاگشیامن

   )لوا هرود ( ود ناگنازرف ناتسریبد

 یگدرسفا هب التبا رد کیتنژ شقن

 :هلئسم نایب

 یتخانش ناور لالتخا یعون یگدرسفا
 .تسا موادم سرتسا زا یشان

 نتفای لابند هب نارگشهوژپ تسا اهلاس
 ،دنتسه یگدرسفا رب رثوم يدارفنا ياهنژ
 نینچ هک دهدیم ناشن دیدج یشهوژپ اما
 .تسا هجیتنیب یشالت

	
 

 

  :هدیکچ
 يدایز دادعت هزورما هک تسا ناهج ياهيرامیب نیرتعیاش زا یکی یگدرسفا
  .دننکیم مرن هجنپ و تسد يرامیب نیا اب هعماج دارفا زا

 یکی .دشابیم کیتنژ لماوع نیا زا یکی هک دراد یفلتخم لماوع یگدرسفا
 دصرد هک هداد ناشن دهاوش .تسا تیسنج ،یگدرسفا هب التبا لماوع زا رگید
 ،کیتنژ رب هوالع .تسا نادرم زا رتشیب نانز رد یثرا یگدرسفا هب التبا لامتحا
 تسا نکمم و دنراد یمهم شقن يرامیب نیا هب التبا رد زین یطیحم لماوع
 هب زین دشاب هدشن التبم يرامیب نیا هب شاهداوناخ رد رفن کی یتح هک يدرف
  .دوش التبم یگدرسفا

 هلصاف يرامیب نیا لماک كرد اب زونه یگدرسفا يالاب عویش دوجو اب اما
 خر دناوتیم یسک ره رد یگدرسفا هک تشاد هجوت دیاب لاح نیا اب .میراد
 .تسین یگدرسفا تفایرد دعتسم یکیتنژ رظن زا هک یسک یتح .دهد

  :قیقحت فادها

 نیا هب التبا رد کیتنژ هکنیا هب هجوت اب
 هب هجوت اب و دراد ییازسب شقن يرامیب
 ياهنژ ریثات لیلدب ،نآ هعلاطم یگدیچیپ
 لباقتم تارثا زین و کچوک تارثا اب ددعتم
 نیا اب ،یطیحم لماوع و رگیدمه اب اهنآ
 تعرس هب یکشزپناور کیتنژ ملع دوجو
 .تسا دشر لاح رد

 

 

  :يریگهجیتن

 اب ددعتم ياهنژ هک تسا هدیچیپ لالتخا کی یگدرسفا
 دناوتیم یتثارو لماوع .دنتسه لیخد نآ رد کچوک تارثا
 یناور ياهيرامیب ریاس و یگدرسفا هب التبا لیالد زا یکی
 شقن یگدرسفا شهاک رد دناوتیم رما نیا نینچمه .دشاب
 یتح ،دهد خر همه رد دناوتیم یگدرسفا .دشاب هتشاد
 .تسین یگدرسفا تفایرد دعتسم یکیتنژ رظن زا هک يدرف

 :عبانم

 لیلحت .)1400( .س ،يردقلاوذ و .ف ،یلیعامسا
 لالتخا ياراد نانز رد نژ نایب خر مین یکیتامروفناویب
 :)2( 23 .یتخانش مولع ياههزات هلجم .یساسا یگدرسفا
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