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 (ع) اهبم علی 

 ".هز کس خود را ضنبخت خذاونذ را هی ضنبسذ"      

تلادفی ًثَدى آفشیٌؾ تـش تیاًگش ایي هَضَؿ اػت وِ ایي هخلَق خذاًٍذ ٍ اؿشف هخلَلات تی ّذف تِ 

آسصٍی اًؼاى ّوَاسُ پی تشدى تِ ًؾام ولی . ٍجَد ًیاهذُ اػت ٍ تشای صًذگی خَد فلؼفِ ای دس پیؾ سٍ داسد 

 .فالن ٍ سهض ٍ ساص ّؼتی تَدُ اػت ٍ تِ فلت ّویي ًیاص فلؼفی هَجَی هحمك اص اٍ هی ػاصد

تذٍى ؿٌاػایی كحیح ٍ واهل اًؼاى . ضشٍسی تشیي پذیذُ ی وِ تِ هقٌای واهل تایذؿٌاختِ ؿَد،اًؼاى اػت

ؿٌاخت اًؼاى اص دٍ عشیك هیؼش . دػتیاتی تِ اّذاف ٍالقی ٍ ضشٍسی ٍ حمیمی تشتیت تذًی همذٍس ًخَاّذ تَد

 :اػت 

 (ٍحی)اص عشیك خالك اًؼاى - 2 (فلن)اص عشیك اًؼاى  -1

هَضَؿ واس هشتی تشتیت تذًی اًؼاى اػت ، اٍ اص عشیك جٌثِ حشوتی ٍ تذًی اًؼاى تِ تشتیت اٍ هی  -2

 .پشداصد ٍ ػپغ تِ ٍیظگی ّای اٍ ، ًیاصّای هادی ٍ هقٌَی اٍ ، اّذاف ٍ غایت اٍ، دػت هی یاتذ

 ویژگی هبی اصلی انسبى

 :علن یب آگبهی  ( 1

 . فلن اًؼاًی تِ ٍیظگی ّای سٍحی ، لَای ادساوی ٍ اًذیـِ ّای خَیؾ گفتِ هی ؿَد–فلن حضَسی : الف 

 .فلن ها تِ جْاى پیشاهَى خَد سا هی گَیٌذ: فلن اوتؼاتی  (ب

 :هیل و گزایص  (2

توایالت یا گشایؾ ّای گًَاگَى . یىی دیگش اص ٍیظگی ّای سٍحی اًؼاى توایالت ٍگشایؾ ّای هتٌَؿ اػت

 .دس اًؼاى هٌـاء سفتاسّای هتفاٍت اػت ٍ ّیچگًَِ فقل اسادی اًؼاى تذٍى اًگیضُ سٍاًی كادس ًوی ؿَد

 :اختیبر و آگبهی انسبى  (3

اًؼاى هی تَاًذ خَب یا تذ ، صؿت یا صیثا . یىی اص ٍیظگی ّای تـش اختیاس ٍ آصادی ٍ لذست اًتخاب گشی اػت

 .سا خَد اًتخاب وٌذ... ٍ 
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 : قذرت و توانبیی  (4

لذست ٍ تَاًایی تش دٍ . تِ ّش گًَِ ًیشٍیی وِ تتَاًذ هثذا ٍ هٌـاء واس یا احشی ؿَد لذست ٍ تَاًایی هی گَیٌذ

 :ًَؿ اػت 

 لذست غیش هادی( لذست هادی                ب  (الف 

 :تحول پذیزی ضخصیت  (5

 : تِ فَاهل صیش تؼتگی داسد 

 : فَاهل تیشًٍی  (1

 تَاسث: الف 

 فاهل هحیظ عثیقی ٍ هادی: ب 

 فَاهل اجتوافی: د 

 ...ًؾیش اًذیـِ، فغشت ، غشیضُ ، تقمل ، گشایؾ ّا ، اسادُ ٍ :  فَاهل دسًٍی  (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 :فلسفه تزبیت بذنی 

 .فلؼفِ فثاست اػت اص طسف اًذیـی ٍ ًگاُ فویك وشدى تِ هؼائل جْاى ّؼتی

 .فلؼفِ تشتیت تذًی فثاست اػت اص ؿٌاخت ٍالقی تشتیت تذًی ، جَّش ٍ اكل ٍ سیـِ ّای آى

 :تزبیت بذنی 

تشتیت تذًی . ؿاخِ ای اص فلَم اًؼاًی اػت وِ ّذف آى پشٍسؽ ٍ سؿذ جؼن ٍ سٍاى تِ كَست تَام اػت

 .یه سٍؽ اكالح جؼن ٍ جاى اػت ٍ وؼة ؿیَُ خاف تشای تىَیي ؿخلیت اًؼاى هی تاؿذ

فلؼفِ تشتیت تذًی تشسػی فلَم تشتیت تذًی ٍ هَضَفاتی سا وِ هشتی دس آهَصؽ ٍ چگًَگی آهَصؽ 

 .سٍتشٍ هی ؿَد تیاى هی داسد

اّویت فقالیت )هشتیاى تشتیت تذًی تِ فٌَاى سّثش ٍ پیـگام  دس فقالیت ّای تذًی تایذ اكَل فلؼفی خَد سا 

تایذ تِ ایي ًىتِ تَجِ . هَسد تَجِ لشاس دٌّذ (ّای تشتیت تذًی تِ فٌَاى یه ضشٍست دس جَاهـ تـشی 

داؿت وِ هشتیاى سؿتِ ّای ٍسصؿی هختلف لثل اص ایي وِ هشتی آى سؿتِ ٍسصؿی خاف تاؿٌذ هشتی تشتیت 

 .تذًی ّؼتٌذ

 :ورسش 

تِ فثاست دیگش ٍسصؽ  (پشٍسؽ سٍح ٍ جؼن)ٍسصؽ ٍػیلِ ای اػت تشای سػیذى تِ اّذاف تشتیت تذًی 

 .اجشای هشتة توشیي ّای تذًی تِ هٌؾَس استماء ػغح لَای جؼواًی ٍ سٍحی اػت

 :تزبیت بذنی در ایزاى ببستبى 

ایشاى یه ًوًَِ اص حىَهت ّایی تَد وِ تَػقِ للوشٍ اهپشاعَسی اص عشیك تْاجوات ًؾاهی سا تِ فٌَاى 

دٍ وـَس تیؾ اص ػایش وـَسّا تِ تشتیت تذًی دس ًؾام تقلین ٍ تشتیتی خَد . ّذف اكلی دس ًؾش داؿت

 (ایشاى ٍ یًَاى).اٍلَیت هی دادًذ

 : ایي اّویت دٍ دلیل فوذُ داؿت 

 حفؼ ٍ حشاػت اص هشصّا (1
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 وؼة خللت ّای فالی اًؼاًی اص عشیك ػالهتی ٍ ًیشٍهٌذی(2

 .تَد...توشیٌات تذًی دس ایشاى تاػتاى ؿاهل تیش اًذاصی تاوواى ٍ پشتاب ًیضُ ، اساتِ ساًی ،ؿىاس، سطُ ًؾاهی ٍ 

. ػشتاصاى تَاًایی هؼافشت تا غزا ٍ لثاع سا ون داؿتٌذ ٍ توام ؿشایظ ػخت سا تِ ساحتی تحول هی وشدًذ

 .حىَهت ، ایي توشیٌات سا تشای سػیذى تِ اّذاف ًؾاهی ٍ هلی دًثال هی وشد

 تزبیت بذنی در جوهوری اسالهی 

 تَجِ ػاصهاًی ٍ هٌغمی فویك تِ ٍسصؽ هؼتمل تاًَاى .1

 سفایت هَاصیي اخاللی ٍ اػالهی .2

 جلَگیشی اص تشدگی ٍسصؿىاساى دس ًؾام تثلیغاتی تجاس ٍ ػشهایِ داساى .3

تَػقِ هشاوض آهَصؽ فلوی واستشدی تشای آهَصؽ هشتیاى ٍ هتخللاى تشتیت تذًی ٍ ّوچٌیي تاػیغ  .4

 دٍسُ ّای واسؿٌاػی اسؿذ ٍ دوتشا

 سٍاد هؼاتمات ٍسصؿی دس ػغَح هختلف ػٌی هتٌاػة تا فشٌّگ اػالهی .5

 سٍاد ٍ گؼتشؽ فشٌّگ ٍ ٍسصؽ پْلَاًی .6

 اؿافِ ی فشٌّگ فتَت دس تیي جَاًاى اص عشیك گؼتشؽ فشٌّگ اكیل اػالهی .7

 اهذاف تزبیت بذنی و ورسش

 (افضایؾ تَاى جؼواًی)تىاهل جؼواًی  (1

 (ؿٌاخت لَاًیي ٍ همشسات)تىاهل ؿٌاختی  (2

 (ّواهٌگی فلثی ٍ فضالت)تىاهل سٍاًی حشوتی  (3

 (ؿجافت ، جَاًوشدی ، ًَؿ دٍػتی)تىاهل اخاللی (4

 (احش هخثت توشیٌات تش صًذگی)تىاهل فاعفی  (5

 انواع ورسش

 :ٍسصؽ ّا داسای اتقاد هختلف ّؼتٌذ ٍ آى ّا سا هی تَاى تِ كَست ّای گًَاگَى تمؼین تٌذی ًوَد 

 (...ٍالیثال ، تؼىتثال ، ٌّذتال ٍ)ٍ ًیوی  (...واساتِ ، جَدٍ، وـتی ٍ )اًفشادی  .1

 (ػشفتی ، ًیوِ اػتماهتی ، اػتماهتی یا َّاصی ٍ غیش َّاصی)تشحؼة صهاى ٍ هلشف هٌاتـ اًشطی  .2

 (...فَتثال ، ٍالیثال ٍ )ٍسصؽ ّای غیش سوَسدی)تشحؼة تاسیخ  .3
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 اصول و هببنی تزبیت بذنی

 دس ٍالـ اكَل ّش پذیذُ اػاع ٍ تٌیاى آى 0اػت...ولوِ اكَل تِ هقٌی اكل ّا، سیـِ ّا ، تایذّا، صیشتٌاّا ٍ 

اكَل یقٌی حمایك ٍ ٍالقیت ّایی تِ فٌَاى تقییي سٍؽ ّا هَسد اػتفادُ لشاس هی . پذیذُ سا تـىیل هی دّذ

 .اكَل دس فلن فلؼفِ دیي ٍ افتمادات ًمؾ تاصی هی وٌذ هخل اكل تماء اًشطی. گیشد

دس ٍالـ هثاًی ّش پذیذُ یا فلوی . ولوِ هثاًی تِ هقٌی هثٌاّا ، تٌاّا، تٌیاى ّا، پی ّا ٍ ؿالَدُ ّاػت

 .هتضوي پایِ ّا ، چْاسچَب اػىلت ٍ ػاختاس اكلی آى فلن یا پذیذُ اػت

ولوِ تشتیت تِ هقٌی پشٍسؽ اػت ، تشتیت تخؾ هْوی اص ًؾام آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ّش جاهقِ سا تـىیل 

 .هی دّذ ٍ حشوتی تىاهلی ٍ تذسیجی اػت ،تِ هٌؾَس ّذایت فشد اص آى چِ ّؼت ٍ تایذ تـَد

 هنببع اصول تزبیت بذنی 

افتمادات ٍ تاٍسّای ).اػاػی تشیي تخؾ هٌاتـ تشتیت تذًی ّش جاهقِ ًؾام فمیذتی آى جاهقِ اػت -1

 .هخل لشآى ٍ ػٌت(هشدم

 .هی تاؿذ...فلَم اًؼاًی ؿاهل تاسیخ ، فلؼفِ ، جاهقِ ؿٌاػی ، سٍاى ؿٌاػی ، هشدم ؿٌاػی ٍ  -2

هی تاؿٌذ وِ هشتی ... ، فیضیَلَطی ٍ (فیضیه)فلَم پایِ تِ ٍیظُ صیؼت ؿٌاػی ، فلن الحشوات  -3

تشتیت تذًی سا تا ػاختاس هادی تذى اًؼاى ، لَاًیي حشوت ٍ واسوشدّای دػتگاُ ّای هختلف تذى 

 .آؿٌا هی ػاصد 

 

 

 :هببنی تزبیت بذنی 

هَضَؿ اكَل . تشسػی اكَل ٍ ؿالَدُ ّایی وِ اص هٌاتـ دیٌی ، فلوی ٍ فلؼفی دس تشتیت تذًی اػتفادُ هی ؿَد 

 ٍ هثاًی تشتیت تذًی چیؼت ؟

تشتیت تذًی تلفیمی اص فلَم . هثحخی اػت وِ اػاع ٍ تٌیاى ٍ اّذاف ٍسصؽ ٍ تشتیت تذًی سا هـخق هی وٌذ 

فیضیَلَطی ٍسصؽ ، عة ٍسصؿی ، تیَهىاًیه ، حشوت ؿٌاػی ، تاسیخ تشتیت تذًی ، سؿذ : هختلف اػت هخل 

ٍ تىاهل حشوتی ، تشتیت تذًی تغثیمی ، جاهقِ ؿٌاػی ٍسصؽ ، سٍاًـٌاػی ٍسصؽ ، حشوات اكالحی ، 

 ...آهادگی جؼواًی ، فلن توشیي ٍ 
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 :نقص تزبیت بذنی در تعلین  و تزبیت

تحج پیشاهَى تاییذ تشتیت تذًی . اص آًجایی وِ تشتیت تذًی تخؾ تىویلی ٍ جذا ًـذًی اص تقلین ٍ تشتیت اػت 

ٍ تالین ٍ تشتیت یىی اص هَضَفات ضشٍسی دس اكَل ٍ هثاًی تشتیت تذًی اػت تذیْی اػت وِ ؿٌاخت هتماتل 

اّذاف آسهاى ّا ٍ اكَل ٍ سٍؽ ّای تقلین ٍ تشتیت ٍ هؼائل آى تِ هشتیاى ٍ دس ًْایت دس تیاى تشتیت تذًی 

 .فشضِ هی وٌذ 

 

 نقص تزبیت بذنی در حوسه هبی یبدگیزی 

 حَصُ ؿٌاختی  .1

 حَصُ فاعفی  .2

 حَصُ سٍاًی حشوتی  .3

 حوسه ضنبختی 

ّذف اص تىاهل ؿٌاخت ٍ تَػقِ ٍ هقشفت ٍ تاال تشدى فْن ٍ ادسان اػت تشتیت تذًی تِ عشق هختلف دس ایي 

 :سًٍذ تىاهلی هَحش اػت ایي ساُ ّا فثاستٌذ اص 

 .تشتیت تذًی دس هَفمیت تحلیلی ٍ فشٌّگی هَحش اػت  -1

 .فقالیت حشوتی تا جشیاى فىشی پَیا ٍ هتقالی دس استثاط اػت -2

 .تشتیت تذًی هَجة ؿٌاخت توشیي ٍ ٍسصؽ ٍ تٌذسػتی ٍ تیواسی اػت  -3

 .تشتیت تذًی هَجة ؿٌاخت تذى اًؼاى  -4

 .تشتیت تذًی سٍؿٌگش ًمؾ فقالیت جؼواًی ٍ ٍسصؽ دس فشٌّگ هلل اػت  -5

 .تشتیت تذًی تِ هلشف هقمَل ٍ اػتفادُ هغلَب اص خذهات ٍ تؼْیالت ووه هی وٌذ  -6

 حوسه عبطفی

 .دس ایي للوشٍ فالیك ًؾشات ٍ سفتاس احؼاػات ٍ اسصؽ ّا هذًؾش اػت 

 :هَاسد تاحیش تشتیت تذًی دس ایي للوشٍفثاستٌذ اص 
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تشتیت تذًی ، تِ خَدؿىفتگی ، فضت ًفغ ٍ ٍاوٌؾ ػالن ٍ اكَلی دس هماتل فقالیت جؼواًی ووه  .1

 .هی وٌذ 

 .تشتیت تذًی ، هَجة تاٍس ٍ تلذیمی صیثایی هی ؿَد  .2

 .تشتیت تذًی ، دس جْت دادى صًذگی تِ ػَی اّذاف اسصؿوٌذ ػْین اػت  .3

 .تشًاهِ تشتیت تذًی داسای اّذاف اًؼاى دٍػتاًِ اػت  .4

 .تشًاهِ تشتیت تذًی ، اص عشیك تاصی لزت ٍ ًـاط سا فشاّن هی ػاصد  .5

 .تشًاهِ ّای تشتیت تذًی فشكت تاصی گشٍّی سا فشاّن هی ػاصد  .6

 .تشتیت تذًی ، تَاضـ ، تاصی فادالًِ ، خلایق پْلَاًی سا هی آهَصد  .7

 .تشتیت تذًی داسای اّذاف تـش دٍػتاًِ اػت  .8

 :حوسه روانی حزکتی

فقالیت ّای ػاصهاى یافتِ دس هذاسع اػاع . دستشتیت تذًی ایي حَصُ تا هْاست ّای حشوتی دس استثاط ّؼتین 

 .هثٌای تْیٌِ ػاصی فولىشدّای جؼواًی لـش جَاى دس عَل دٍساى سؿذ تىاهل  اػت

 .تشتیت تذًی هْاست ّای حشوتی سا دس ٍسصؿىاساى ٍ تواؿاگشاى تْثَد هی تخـذ .1

 .تشتیت تذًی تِ وؼة هْاست ّای اػتفادُ اص اٍلات فشاغت پغ اص اؿتغال رٌّی ووه هی وٌذ .2

تشتیت تذًی هْاست ّای اػاػی هحافؾت اص هحیظ صیؼت سا تَػقِ هی دّذ،پشٍسؽ سٍح حمیمت  .3

 ...جَیی دس اًؼاى ایجاد سٍح تشادسی ٍتقاٍى ٍتشاتشی ٍ احؼاى ٍ

 

 نقص تزبیت بذنی درهسبئل روانی اجتوبعی 

اصجٌثِ تالیٌی .تشتیت تذًی تِ فٌَاى فاهلی هخثت دسافضایؾ فضت ًفغ ٍ افتواد تِ ًفغ ؿٌاختِ ؿذُ اػت

هذاسوی ٍجَد داسد وِ حاتت ؿذُ اػت وِ توشیي احش هخثتی سٍی پشتٌـی 

 .ٍافؼشدگی،اضغشاب،فلثاًیت،ػشدسگوی ٍػایش اختالالت سٍاًی داسد

 اثزات سیستی،روانی واجتوبعی تزبیت بذنی و ورسش
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فقالیت ّای ٍسصؿی یىی اص هْوتشیي فَاهل هحیغی اػت وِ تش :فَایذ صیؼت ؿٌاختی فقالیت ّای جؼواًی

 .تخؾ عثیقی ٍ تذى آدهی تیـتشیي تاحیش سا داسد ٍآى سا دػتخَؽ تغییشات هٌاػة ٍ هفیذی هی ػاصد

 (تٌاػة اًذام ٍاستماء آهادگی جؼواًی)احش ػاختاسی .1

 (... خَى ،لٌذ خَى phٍتٌؾین )احش واسوشدی .2

 (افضایؾ لذست دفافی تذى ، جلَگیشی اص تیواسی ّا للثی ٍ فشٍلی )احش تْذاؿتی  .3

 (...دسهاى تیواسی ّای هختلف اص جولِ دیاتت ، تیواساى للثی فشٍلی ٍ )احش دسهاًی  .4

 فوایذ رواى ضنبختی فعبلیت هبی جسوبنی 

 احؼاع خَب تَدى .1

 ًـاط آٍس تَدى .2

 صیثایی ؿٌاػی .3

 آهادگی ٍ ػالهت .4

 واّؾ اضغشاب .5

 واّؾ ضقف سٍاًی .6

 سفـ حالت ّیجاًی .7

 واّؾ افؼشدگی .8

 اؽْاس اسصؽ ّای ٍجَدی ٍ تقییي َّیت .9

 افتوادتٌفغ ٍخَدتاٍسی .10

 

 

 فوایذ اجتوبعی فعبلیت هبی ورسضی 

 ٍسصؽ ٍ سؿذ ؿخلیت .1

 اجتوافی ؿذى اص عشیك فقالیت ّای ٍسصؿی  .2

 هـاسوت ٍسصؿی ٍ هَفمیت دس اهَس دیگش  .3

 



 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فلَم ٍسصؿی

تاتَجِ تا ایٌىِ تشتیت تذًی فلوی اػت هشوة ،استثاط آى تا ػایش فلَم سا هَسد تحج لشاسدادُ ٍفلَم ٍاػغِ ای 

 :پاسُ ای اص ایي فلَم فثاستٌذاص.سا وِ دسػاختاس ٍپیىشُ تشتیت تذًی ًمؾ داسًذ هقشفی ٍتقییي ًوایذ

  احشات حشوت تشػاختاس فیضیىی  ٍؿیویایی تذى اًؼاى ساهَسد هغالقِ لشاس هی دّذ :فیضیَلَطی ٍسصؿی

تیـیٌِ  )تِ فٌَاى هخال هی تَاى اص ػاص ٍواس تَلیذ ٍتقییي هٌاتـ اًشطی دسحشواتی تا ؿذت ّای هتفاٍت .



 

11 
 

،تقییي  هیضاى اوؼیظى هلشفی دسفقالیت هختلف  ٍاًذاصُ گیشی حذاوخش اوؼظى هلشفی  (ٍصیش تیـیٌِ 

،افضایؾ واسایی فضالت ،اًذام ّا  ٍاسگاى ّا ، ًمؾ ٍسصؽ دس واسایی للة ٍفشٍق ،تاحیش غزا ٍهىاى 

 دسٍضقیت ٍسصؿىاساى 

 فلوی اػت  وِ اص واستشد اكَل هىاًیىی تشای ؿٌاخت حشوات تذًی  ٍاجؼام هشتثظ تا : تیَهىاًیه

فلوی  (هىاًیه)پیـًَذی اػت التیي تِ هقٌی صًذگی ، صیؼت  ٍحیات  ٍ (تیَ):آى ػخي هی گَیذ

حَصُ هىاًیه  تِ دلیل  .اػت وِ احش ، چگًَگی  ٍؿشایظ  ًیشٍ  تش اجؼام سا هَسد هغالقِ  لشاس هی دّذ

 تا حشوات اًؼاى  تؼیاس هْن اػت  (ًیَتي  )استثاط لَاًیي  ػِ گاًِ 

 ؿٌاخت .هی پشداصد (هْاست ّای حشوتی )تِ هغالقِ  فلوی حشوات اًؼاى  اصهٌؾش : حشوت ؿٌاػی

 حشوت ،دسن صٍایای هَجَددساًذام ّا تِ ٌّگام حشوت  ٍؿٌاخت فضالت دسگیش  ٍفول وٌٌذُ 

 سٍاًـٌاػی ٍسصؿی تشسػی سفتاس اًؼاى دس هحیظ ّای ٍسصؿی  اػت ؿاخِ ای : سٍاًـٌاػی ٍسصؿی

 . ٍسصؽ سا یاسی ًوایذ...اػت وِ هی تَاًذ دس حیغِ ّایی چَى اًگیختی ، یادگیشی ،اضغشاب ٍ

 ًَفی یادگیشی وِ تافج تْثَد هْاست ّای حشوت  ٍاجشای ًوایؾ حشوتی فشد هی : یادگیشی حشوتی

هجوَفِ ای اص فشایٌذ ّای ّوشاُ تاتوشیي  ٍتجشتِ وِ تِ تغییشات ًؼثتا ).ؿَد دس تقشیف آى گفتِ اًذ

 .پایذاس دسلاتلیت اجشای هاّشاًِ حشوات هٌجش هی ؿَد

 هَضَؿ فلن سؿذ ٍتىاهل حشوتی  ساتغِ تیي سؿذ ٍحشوت هی تاؿذ:سؿذ ٍتىاهل حشوتی. 

 هذیشیت تِ هقٌای .توام اسواى تشگضاسی هؼاتمات  ٍفَاهل جاًة آًشا دس تشهی گیشد :هذیشیت ٍسصؿی

هذیشاى  ًیض ٍؽایف خاكی اص لثیل  تشًاهِ سیضی ، ػاصهاًذّی .ػادُ اًجام اهَس تَػظ دیگشاى اػت

 .،ًؾاست،تَدجِ تٌذی  ٍتالخشُ اهش ّذایت  ٍسّثشی  سا تِ فْذُ داسًذ 

 تا تِ واس گشفتي ؿیَُ  فلْی توشیٌات  ٍیظُ ، ضقف ّا ٍهـىالت هختلف  ػاختاس :حشوات اكالحی

 .    تذى تش عشف  هی ػاصد یا تملیل  هی دّذ

فقالیت ّای هفیذی ّؼتٌذ  گِ تِ هٌؾَس پشوشدى اٍلات فشاغت اًجام هیگیشد دس ایٌگًَِ :تفشیحات ػالن

اًتخاب تِ ٍضـ التلادی ،تحلیالت، هلیت .فقالیت ّا  همشسات ػخت  ٍدػت ٍپا گیش ٍجَد ًذاسد

 .استثاط داسد...... ،جٌغ، ػي

 فقایتی اػت غشیضی اختیاسی ٍاسادی ًَفی توشیي همذهاتی تشای صًذگی ٍالقی : تاصی 

 :تمؼین تٌذی تاصی

 .طاى پیاطُ فیلؼَف ،صیؼت ؿٌاع ٍسٍاًـٌاع ًاتغِ ػَییؼی تاصی ّا سا تِ ػِ گشٍُ تمؼین هی وٌذ
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اٍلیي فقالیتْایی ّؼتٌذ وِ وَدواى  تِ اًْا هی پشداصًذ هاًٌذ حغ ٍؿٌاخت : تاصی ّای توشیٌی .1

اؿیاء ٍػایش فقالیت ّایی وِ وِ هؼتلضم حشوات جؼواًی اػتَاص ٍیظگی ایٌَؿ تاصی لزت 

ایي ًَؿ تاصی اص تذ تَلذ آغاص  ٍهقوَال تا .تخؾ تَدى  ٍفذم ًیاص تِ تفىش  ٍخاللیت اػت

 .ػالگی اداهِ هی یاتذ5/5حذٍد

ػالگی  ًٍمغِ اٍد آى 5/8ػالگی الی 5/1حیغِ ػٌی ایي ًَؿ تاصی حذٍد :تاصی ّای ًوادیي .2

تاصی ّای ًوادیي هؼتلضم تفىش سیا، خاللیت  تغاتك فٌاكش فیٌی  . ػالگی اػت5/4حذٍد 

دس تاصی ّای ًوادیي، وَدن ٍػایل پیشاهَى خَد سا تِ .ٍرٌّی  ٍدس ًتیجِ ؿثیِ ػاصی اػت

 .ووه لذست تفىش سیا،هـاتِ اًَاؿ ٍالقی  فشم  ًوَدُ  ٍیا ؿثیِ ػاصی هی وٌذ

ػالگی اػتایي تاصی 5/10آخشیي هشحلِ تاصی اػت وِ اٍد آى حذٍد :تاصی ّای ػاصهاى یافتِ .3

ّا دس چْاس چَب  ضَاتظ خاف اجشا هی ؿَد  ایٌگًَِ تاصّا  وَدن سا تا اعافت  ٍپیشٍی اص 

 لَاًیي  اجتوافی  آؿٌا هی ػاصد
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 ٍسصؽ ٍتشتیت تذًی اصدیگاُ اػالم

دس اػالم تشتیت تذًی ٍ ٍسصؽ ٍػیلِ ای . اًؼاى دس جْاى تیٌی اػالم ؿشیف تشیي هخلَق خذاًٍذ اػت

تاال تشدى تحول تذى تشای تْتش . اػت وِ دس تشتیت اًؼاى ّای ػالن ٍ واهل ًمؾ فقالی سا ایفا هی وٌذ

صیؼتي ، تْتش تحول وشدى ، ساُ تْتش اًجام واسّا ، فلن ًگْذاسی تقادل فیضیَلَطیىی لؼوت ّای اسادی 

 .تذى ٍ تمَیت لَای هقٌَی ًیض اص فَایذ تشتیت تذًی ٍ ٍسصؽ اػت

تشتیت تذًی فثاست اػت اص تشتیت ول اتقاد ٍجَدی اًؼاى اص لحاػ جؼواًی ، فىشی ، اجتوافی ، فاعفی ، 

 .اخاللی ٍ ایواًی تش هثٌای تَاًایی ٍ اػتقذاد ٍ تا ٍاػغِ لشاس دادى تذى هی تاؿذ

تٌاب ایي تش اػاع دػتَسات اػالم جؼن  ٍسٍاى  سا تَاها تایذ پشٍسؽ داد یىی هٌْای دیگشی فالذ اسصؽ 

اّوییت تاصی ساتشای وَدن  چِ اصًؾش تیَلَ طی  ٍچِ اص ًؾش سٍاًی  ٍسؽ د ؿخلیت هذ ًؾش لشاس .اػت 

 .فشصًذت سا سّا وي  تاهذت ّفت ػال تاصی وٌذ: فشهَدُ (ؿ)اهام كادق .هی دّذ 

تاویذ اػالم  تِ فشاگیشی ٍسصؿْایی هاًٌذ دٍاًی  ٍتیشاًذاصی  تِ حذی اػت  وِ حتی ؿشط تٌذی اًشا 

 تالاؿىال هی داًذ

 


