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امش یناجیه  شوه  لک  هرمن 
، رگید ینایب  هب  .تسا  دوخ  یاه  ناجیه لرتنک  تخانـش و  لـماش  ( EQ  ) یناجیه شوه 

رگیدـکی اب  ار  اه  ناجیه هفلوم  هس  یزیمآ  تیقفوم  روط  هب  دراد ، ییـالاب   EQ هک یصخش 

تسا دقتعم  نملوگ  .یراتفر  هفلوم  یکیژولویزیف و  هفلوم  یتخانش ، هفلوم  .دنک  یم قیفلت 

زا رت  قفوم طسوتم ، ( IQ  ) شوه هرهب  اب  یدارفا  ارچ  دـنک  یم نبت  الاب ، یناـجیه  شوه 

رد یرثوم  شقن  یناجیه ، شوه  .دنراد  یرتالاب  رایسب   IQ یاه هرمن  هک  دنتسه  یناسک 

هب ار  ینالقع  شوه  دناوت  یم هک  تسا  یناجیه  شوه  نیا  عقاو ، رد  .دراد  ناسنا  شمارآ 

اه و تراهم زا  یا  هعومجم یناجیه  شوه  .دربب  شیپ  هب  شدوصقم  تهج  رد  دریگ و  راـک 

: ددرگ یم  ریز  یاهدمایپ  هب  رجنم  هک  تسا  ییاه  صخاش

77%
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یتخانشناور یرظن  هبنج  یواح  اهنت  هن  هجوت ، دروم  هدیدپ  کی  ناونع  هب  یناجیه  شوه 

تالکشم زا  یرایـسب  یارب  یناجیه  شوه  زا  ناوت  یم  زین  یدربراک  داعبا  رد  هکلب  تسا ،

ار یمهم  یاهاناوت  زا  یرایـسب  یناجیه  شوه  .تفای  بسانم  یاهخساپ  یگدنز ، هتفهن 

.دریگ یم  رب  رد  دـــنراد ، یا  هدـننک  نعت  شقن  یگدــنز  رد  اـم  درکلمع  هوـحن  رد  هـک 

یاهتراهم یلدـمه و  شزیگنا ، قاـیتشا و  یرادـیاپ ، یرگـشناکت ، لرتـنک ، یهاـگآدوخ و 

دنوش یم  لماش  ار  یدنمشوه  زا  یرگید  هبنج  هک  دنتسه  یلماوع  هلمج  زا  یعامتجا ،

: تسا ریز  حرش  هب  امش  یناجیه  شوه  داعبا  تیعضو 

یمومع قلخ  هفلوم  سرتسا لرتنک  هفلوم  یراگزاس ناوت  یدرف نورب  شوه  یدرف نورد  شوه 
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یمومع قلخ  هفلوم  سرتسا  لرتنک  هفلوم  یراگزاس  ناوت  یدرف  نورب  شوه  یدرف  نورد  شوه 
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یدرف نورد  شوه 
یتخانشناور یرظن  هبنج  یواح  اهنت  هن  هجوت ، دروم  هدیدپ  کی  ناونع  هب  یناجیه  شوه 

تالکشم زا  یرایـسب  یارب  یناجیه  شوه  زا  ناوت  یم  زین  یدربراک  داعبا  رد  هکلب  تسا ،

ار یمهم  یاهاناوت  زا  یرایـسب  یناجیه  شوه  .تفای  بسانم  یاهخساپ  یگدنز ، هتفهن 

.دریگ یم  رب  رد  دـــنراد ، یا  هدـننک  نعت  شقن  یگدــنز  رد  اـم  درکلمع  هوـحن  رد  هـک 

یاهتراهم یلدـمه و  شزیگنا ، قاـیتشا و  یرادـیاپ ، یرگـشناکت ، لرتـنک ، یهاـگآدوخ و 

دنوش یم  لماش  ار  یدنمشوه  زا  یرگید  هبنج  هک  دنتسه  یلماوع  هلمج  زا  یعامتجا ،

: تسا هدش  هداد  شیامن  ریز  رادومن  رد  هک  تسه  هفلوم  یاراد 5  یدرف  نورد  شوه  دعب 
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یناجیه یهاگآدوخ  ییافوکشدوخ  سفن  تزع  یزاربا  دوخ  لالقتسا 
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 : یناجیه یهاگآدوخ  هفلوم  ریسفت 

، اه نآ ندـمآ  دوجو  هب  تلع  اه و  ناجیه دوخ ، تخانـش  " یناجیه یهاگآدوخ   " زا روظنم 

.تسا  مه  اب  اه  ناجیه راکفا و  طابترا  اه ، ناجیه تاساسحا و  قیمع  یاه  هیال

ات عوضوم  نیا  زا  ارچ  میناد  یمن عقاو  رد  یلو  دنرازآ ، یم  ار  ام  یلئاسم  تاقوا  زا  یرایـسب 

یقاب رطاخ  رد  یتحاران  نیا  اه  تدم ات  دیاش  نیاربانب  .میا  هدرک یگدرزآ  ساسحا  دـح  نیا 

یاراد دارفا  رگا  هـک  یلاـح  رد  .مـینک  یراـک  نآ  عـفر  یارب  میناوـتب  هـک  نآ نودـب  دـنامب ،

دـنربب و یپ  دوخ  یاه  یتحاران یلـصا  تلع  هب  دـنناوت  یم دنـشاب ، یناجیه  یهاـگآدوخ 

.دنشیدنیب نآ  یارب  یا  هراچ

یناجیه یهاگآدوخ 

الاب

76%
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 : ییافوکشدوخ هفلوم  ریسفت 

فادها قیرطزا  دوخ  هوقلاب  یاهدادعتسا  ندرکافوکش  یارب  شالت  ییافوکشدوخ  زا  روظنم 

تروص هب  ار  دوخ  درف  ات  هک ، تسا  یبایتسد  لباق  لاـح  نیع  رد  تدـمزارد و  صخـشم و 

.دوش یمن رسیم  دشاب ، هتشادن  تیاضر  دوخ  زا  هتخانشن و  لماک 

ییافوکشدوخ

الاب

83%
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 : سفن تزع  هفلوم  ریسفت 

نآ هب  دوخ  نتـشاد  تسود  دوخ و  هب  مارتحا  دنمـشزرا ، یـصخش  ناونع  هب  دوخ  شریذپ 

لکرد و  اه ، تیدودحم اه و  فعض اه ، ییاناوتو اه  تیلباق مامت  اب  ینعی  .میتسه  هک  هنوگ 

.تسا  سفن  تمرح  یانعم  هب  یفنم  تبثم و  تاکن  مامت 

کی ناونع  هب  ار  دوخ  هک  دنـشاب  رادروخرب  مزال  سفن  تمرح  زا  دنناوت  یم ینامز  اه  ناسنا

نیا رد  .دنریذپب  دراد ، ار  ندرک  هابتـشا  ناکما  هک  دودحم  تاناکما  اه و  ییاناوت اب  دوجوم 

.دنرادنپ یمن قیالان  شزرا و  یب  هدرکن و  ریقحت  اطخ  کی  ماجنا  رطاخ  هب  ار  دوخ  تروص 

سفن تزع 

الاب

66%
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 : یزاربا دوخ  هفلوم  ریسفت 

زا عافد  زین  دوخ و  یاه  رواب  راکفا و  دـیاقع ، تاساسحا ، ناـیب  ییاـناوت  ینعی  یزاربادوخ 

زاربا  ) تاساسحا نایب  ییاناوت  تسا : دعب  هس  یاراد  هک  بولطم ، یا  هویش  هب  دوخ  قوقح 

یتح عطاق  عضوم  ذاختا  فلاخم و  دیاقع  نایب   ) دیاقع نایب  ییاناوت  تیمیمـص ،) مشخ و 

هب ندادـن  هزاجا  دوخ (  قوقح  ربارب  رد  یگداتـسیا  ییاـناوت  و  زاـیتما ) نداد  تسد  زا  اـب 

( درف قوقح  هب  زواجت  تهج  نارگید 

یزاربا دوخ 

طسوتم

63%
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 : لالقتسا هفلوم  ریسفت 

یکتم تسا ، رادروخرب  یگتسبلد  زا  درف  هک  لاح  نیع  رد  هک  دراد  هراشا  یتلاح  هب  لالقتسا 

اما دوش ، یم اـیوج  ار  نارگید  رظن  شیاـه  یریگ میمـصت رد  .تسین  نارگید  هب  هتـسباو  و 

یلرتنکدوخ یرگ و  تیاده دوخ  لالقتسا ، یترابع  هب  .تسا  هدنریگ  میمـصت  دوخ  تیاهنرد 

.تسا یفطاع  یگتسباو  مدع  و 

لالقتسا

طسوتم

56%
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یدرف نورب  شوه 
طابترا و نارگیداـب  بساـنم  یوحن  هب  اـت  هتخاـس  یراـی  ار  صخـش  هک  ییاـه  ییاـناوت 

.یعامتجا  یریذپ  تیلووسم  یدرف و  نایم  طباور  یلدمه ، لثم  دنک  ادیپ  یراگزاس 

تیاضر طباور  ظفح  داجیا و  نارگید ، تاساسحا  کرد  مهف و  یهاگآ ،  ) یدرف نایم  طباور 

دوش ) یم  صخشم  یگتسباو  یناجیه و  یکیدزن  تروص  هب  هک  هبناج  ود  شخب 

نداد ناشن  ندوب ، دوخ  یعامتجا  هورگ  هدنزاس  رثؤم و  وضع   ) یعامتجا یریذپ  تیلوئسم 

کرد نارگید ، تاساسحا  زا  یهاـگآ  ناوت   ) یلدـمه بوخ  ) کیرـش  کـی  ناونع  هب  دوخ 

اه ) نآ  نیسحت  تاساسحا و 

: تسا هدش  هداد  شیامن  ریز  رادومن  رد  هک  تسه  هفلوم  یاراد 3  یدرف  نورب  شوه  دعب 
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یلدمه یعامتجا  یریذپ  تیلوئسم  یدرف  نیب  طباور 
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 : یلدمه هفلوم  ریسفت 

هب تبـسن  ندوبن  توافت  یب  نارگید و  ساسحا  تخانـش  ندرک و  کرد  ییاناوت  یلدـمه 

هب وا  رکف  هچیرد  زا  تشاذـگ و  یرگید  یاـج  هب  ار  دوـخ  ناوـتب  هـک  نـیا تـسا و  اـه  نآ

زا ندـش  در  رد  ییاـنیبان  درف  هب  دراد  یم او  ار  اـم  هک  ساـسحا  نیا  .تسیرگن  تیعقوـم 

دوخ هداوناخ  یاضعا  زا  یکی  یرامیب  ای  یتحاران و  ندید  اب  هک  نیا ای  مینک و  کمک  نابایخ 

.تسام یلدمه  رگنایب  میشک ، یم شود  هب  ار  وا  راب  میباتش و  یم وا  یرای  هب  هلصافالب 

یلدمه

الاب

100%
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 : یعامتجا یریذپ  تیلوئسم  هفلوم  ریسفت 

یعامتجا یاه  هورگرد هدـنزاس  ناسر و  کمک  راـکمه ، یدرف  ناونع  هب  دوخ  زاربا  ییاـناوت 

ندوب لوئـسم  مزلتـسم  ییاناوت  نیا  .دوش  یم صخـشم  یریذپ  تیلوئـسم ناونع  تحت 

ار نارگید  دنناوت  یم دنا و  لوئسم دوخ  یدرف  نیب  طباور  رد  لوئـسم  دارفا  .تسا  صخش 

.دنریگ راک  هب  عمج  عفن  هب  ار  ناشیاهدادعتسا  دنریذپب و 

یعامتجا یریذپ  تیلوئسم 

الاب

96%
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 : یدرف نیب  طباور  هفلوم  ریسفت 

ییاناوت اه ، نآ رب  یراذـگ  ریثات  تاطابترا و  نیا  ظفح  نارگید و  اب  طابترا  یرارقرب  ییاناوت 

تراهم یلدمه و  یراد ، نتشیوخ مزلتـسم  دوخ  هک  یتسود ، لاقتنا  تبحم و  تیمیمص و 

.تسا رظندم  یدرف  نایم  طباور  رد  تسا ، تاساسحا  زاربا  رد 

یدرف نیب  طباور 

الاب

80%
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یراگزاس ناوت 
نومزآ هلئسم ، لح  لثم  تسا ؛ دنمزاین  نآ  هب  لئاسم  لح  یارب  صخش  هک  ییاه  ییاناوت 

یریذپ  فاطعنا  تیعقاو و 

رثؤم  ) یاهراک  هار  داجیا  نینچمه  لئاسم ، فیرعت  صیخشت و   ) هلاسم لح 

یم هبرجت  ینیع ، روط  هب  هچنآ  ینهذ و  روط  هب  هچنآ  نایم  تقباطم  یباـیزرا  ییارگعقاو (

دوش  )

( . طیارش تیعقوم و  رغت  ماگنه  هب  راتفر  رکفت و  ناجیه ، میظنت   ) یریذپ فاطعنا 

: تسا هدش  هداد  شیامن  ریز  رادومن  رد  هک  تسه  هفلوم  یاراد 3  یدرف  یراگزاس  ناوت  دعب 
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ییارگعقاو یریذپ  فاطعنا  هلئسم  لح 
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 : ییارگعقاو هفلوم  ریسفت 

یم ار  دراد  دوـجو  اـعقاو  هچنآ  هدرک و  هبرجت  درف  هچنآ  نـیب  قاـبطنا  نازیم  ییارگ  عـقاو 

دادیور هتفای و  تسد  روما  زا  یحیحص  کرد  هب  ات  دنتسه  شالت  رد  ارگ  عقاو  دارفا  .دجنس 

یزادرپ لایخ  اب  هن  دننک و  هبرجت  دنتسه  هک  هنوگنامه  ار  اه 

ییارگعقاو

طسوتم

63%
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 : یریذپ فاطعنا  هفلوم  ریسفت 

اه و تیعقوم اب  راتفر  راکفا و  فطاوع ، نتخاس  قبطنم  ییاناوت  یریذـپ  فاـطعنا  زا  روظنم 

رد .تسا  ایوپ  ینیب و  شیپ  لباقریغ  انشآ ، ان  طیارش  اب  یراگزاس  رد  یلک  ییاناوت  طیارش و 

مدـع تسا ، یگدـنز  راکناریغ  یاـه  یگژیو زا  رغت ، یژولونکت ؛ روضح  اـب  هک  ینونک  رـصع 

.دنک یم داجیا  درف  یارب  ار  یدایز  تالکـشم  دـیدج ، طیارـش  اب  قابطنا  یریذـپ و  فاطعنا

دیدـج یاـه  هویـش ربارب  رد  دـننک و  یم یریگولج  یرواد  شیپ بصعت و  زا  فطعنم  دارفا 

.دنروبص ور و  هداشگ

یریذپ فاطعنا 

الاب

66%
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 : هلئسم لح  هفلوم  ریسفت 

هب یارب  هزیگنا  رثوم و  یاه  لـح هار  ماـجنا  قلخو و  لکـشم  فیرعتو  ییاسانـش  ییاـناوت 

.دوش یم صخـشم  هلاسم  لح  ناونع  تحت  تالکـشم  اب  هلباقم  ناوت  رثکادـح  یریگراـک 

هب هجوت  یب دوخ  تالکـشم  یمامت  لح  یارب  دـنراد و  نهذ  رد  ار  لح  هار  کی  دارفا  یخرب 

لصاح ار  یبوخ  جیاتن  دنناوت  یمن املسم  دنریگ و  یم راک  هب  ار  هار  کی  نامه  لیاسم  هیقب 

.دننک

هلئسم لح 

الاب

83%
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سرتسا لرتنک 
لمحت لثم  .تسا  دـنمزاین  نآ  هب  اه  هناکت  لرتنک  شنت و  لـمحت  تهج  درف  هک  ییاـناوت 

هناکت  لرتنک  شنت و 

از  ) سرتسا  یاه  تیعقوم  بولطمان و  عیاقو  ربارب  رد  تمواقم   ) سرتسا شنت و  لمحت 

هناکت ) راکنا  ای  هناکت  لباقم  رد  یگداتسیا   ) هناکت لرتنک 

: تسا هدش  هداد  شیامن  ریز  رادومن  رد  هک  تسه  هفلوم  یاراد 2  یدرف  سرتسا  لرتنک  دعب 
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یریذپ فاطعنا  ییارگعقاو 
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 : شناکت لرتنک  هفلوم  ریسفت 

ریظن یفنم  تاـناجیه  زا  نتفاـی  ییاـهر  رد  درف  یدــنمناوت  یاـنعم  هـب  شناـکت  لرتـنک 

.دشاب یم  یداع  طیارـش  هب  دوخ  ندنادرگزاب  و  یریذپ و ...  کیرحت  بارطـضا ، یدیماان ،

زورب تروص  رد  دـناوت  یم  دـننک ، یم  بسک  یبولطم  هرمن ی  صخاـش  نیا  رد  هک  یدارفا 

هدننک تحاران  تیعقوم  زا  هدرک و  هدافتـسا  یرثوم  وحن  هب  دوخ  یربهر  تردق  زا  لکـشم 

یاه یگژیو  زا  یلرتنک  دوخ  مشخ و  لرتنک  فندوب  راددوخ  .دـندرگ  زاب  بولطم  طیارـش  هب 

.دشاب یم  دارفا  زا  هتسد  نیا 

شناکت لرتنک 

الاب

90%
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 : یناور راشف  لمحت  هفلوم  ریسفت 

هک تسا  ییاـه  یریگ  عضوم  لاـمعا و  ماـجنا  رد  درف  ییاـناوت  یاـنعم  هب  صخاـش  نیا 

ییالاب هرمن  صخاش  نیا  رد  هک  یدارفا  .دـهد  شهاک  ار  یناور  یاه  راـشف  اـه و  سرتسا 

دوخ زا  یبسانم  لمعلا  سکع  هدرک و  ظـفح  ار  دوخ  شمارآ  اـهنارحب  رد  دـننک ، یم  بسک 

رارق داقتنا  دروم  ندش ، درط  ریظن  راوشد  یاه  تیعقوم  دنرداق  دارفا  نیا  .دـنهد  یم  زورب 

هلباـقم نآ  اـب  هدرک و  لـمحت  یرثوـم  وـحن  هب  ار  تبهوـم  کـی  نداد  تسد  زا  نتفرگ و 

هجاوم ینامز  تیدودحم  اب  هک  ییاه  هژورپ  رد  صوصخب  نامز  تیریدم  ییاناوت  .دـنیامن 

.دشاب یم  دارفا  زا  هتسد  نیا  یاه  یگژیو  رگید  زا  دنوش ، یم 

یناور راشف  لمحت 

الاب

70%

20www.daneshkar.net



یمومع قلخ 
ار درف  ینیب  شوـخ  یراودـیما و  طاـشن ، هنیمز ی  هک  ینورد  طیارـش  لـماوع و  عوـمجم 

.دزاس  یم  مهارف 

نارگید  ) دوخ و  ندرک  داش  نتشیوخ ، زا  تیاضر  ساسحا  ) یتخب شوخ

اب ههجاوم  رد  یتح  تبثم  شرگن  ظفح  یگدـنز و  نشور  یاه  هبنج  هب  هاـگن   ) ینیب شوخ

تامیالمان )

: تسا هدش  هداد  شیامن  ریز  رادومن  رد  هک  تسه  هفلوم  یاراد 2  یمومع  قلخ  لرتنک  دعب 
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 : یتخب شوخ هفلوم  ریسفت 

شا یراک  طیحم  طیارـش و  یگدـنز ، زا  درف  تیاضر  ساسحا  هدـنهد  ناشن  صخاش  نیا 

.دراد درف  یشیدنا  تبثم  نازیم  اب  ییالاب  رظانت  صخاش  نیا  .دشاب  یم 

یتخب شوخ
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 : ینیب شوخ لمحت  هفلوم  ریسفت 

ییاناوت اـه و  تراـهم  درف  تسا و  یتقوم  عناوم  هک  عوضوم  نیا  کرد  ینعی  ینیب  شوخ 

ینیب شوخ  هک  یدرف  هاگن  رد  .تساراد  ار  ور  شیپ  یاه  شلاچ  اب  هزرابم  یارب  یفاک  یاه 

.دنیبب رت  نشور  ار  هدنیآ  دناوت  یم  نآ  هطـساوب  هک  تسا  یمهم  رـصنع  دیما  دراد ، ییالاب 

.دننیبب  ار  روما  تبثم  بناوج  طیارش ، رثکا  رد  دنرداق  دارفا  نیا 

یخـسار داقتعا  دوخ  یـصصخت  یملع و  تردـق  هب  ـالومعم  یدارفا  نینچ  هکنآ  رخآ  هتکن 

.دنراد

ینیب شوخ

الاب

80%
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