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تالیامت قئالع و  نوچ  ییاهرتماراپ  ساسا  رب  دیاب  دشاب  زیمآ  تیقفوم هک  نیا یارب  هتـشر  لغـش و  باختنا 

زا یکی  .دریگ  تروص  رگید  دراوم  یصصخت و  شناد  یدنمناوت و  یتیصخش ، یاه  یگژیو اه ، شزرا یصخش ،

.تسوا یلیصحت  هتـشر  لغـش و  تیلاعف ، سنج  عون و  هب  تبـسن  درف  ره  هقالع  تبغر و  اـه  لـیامت نیا 

درف ره  یلغش  تالیامت  قئالع و  فشک  یارب  اه  نومزآ نیرتربتعم  زا  یکی  دنلاه  یلغش  یجنـس  تبغر نومزآ 

.دشاب  یم

زا کـی  ره  هب  ار  درف  ره  لـیامت  نازیم  نومزآ  زا  هدافتـسا  اـب  هک  دراد  دوجو  یلغـش  پیت  دنلاه 6  لدم  رد 

.دیامن یم صخشم  یلغش  یاه  پیت  •

1www.daneshkar.net



2www.daneshkar.net



3www.daneshkar.net



قئالع تیـصخش و  هک  دنک  یم صخـشم  رگیدکی  رانک  رد  دـنلاه  نومزآ  تالاوس  هب  امـش  یاه  خـساپ

.تسا  رود  اه  نآ زا  ای  کیدزن و  قوف  یاه  پیت زا  کی  ره  هب  دح  هچ  ات  امش  یراک  یلغش و 

.دنتسه  امش  یلغش  بلاغ  پیت  هس  هدنهد  ناشن  دننک  یم بسک  ار  زایتما  نیرتالاب  هک  یلغش  پیت   3

هدیمان امش  دنلاهدک »  » احالطصا دنریگ  یم رارق  مه  رانک  رد  یتقو  یلغش  پیت  نیا 3  یراصتخا  فورح 
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: امش لوا  بلاغ  پیت 

(Investigative  ) رگ لیلحت رگ و  وج  و تسج

، هدـیجیپ نیبدـب ، رگن ، نورد رکف ، نشور لقتـسم ، واکجنک ، داقن ، رگ ، لیلحت طاـتحم ، راددوخ ، یدارفا 

.دنتسه ریگ  هرانک نتورف و  یقطنم ، قیقد ،

.دنتسه نیداینب  یساسا و  تاحالصا  رادفرط  اه  نآ

.دنا لالدتسا یهد و  نامزاس رکفت ، لها  اه  نآ

.دنرادن یوق  یعامتجا  طباور 

.دنریگب دای  دننک و  هدهاشم  دنراد  تسود 

.دنا هلاسم لح  لیلحت و  هیزجت و  قیقحت ، قشاع 

.دنراد ملع  بسک  هعسوت و  دشر ، هب  یا  هژیو هجوت 

.دنتسه رکفتم  ریگ و  هشوگ یدارفا  نارگید  دید  زا 

.دنا فیعض رایسب  نارگید  ندرک  دعاقتم  رد 

.دنبای یم ار  یرکف  یاه  لح هار دوخ ، یگدنز  تالکشم  لح  یارب 
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بسانم لغاشم 

حارج نادکیزیف  کشزپ 

زاسوراد ناد  یضایر نادیمیش 

ناد داصتقا اضفو  اوه یسدنهم  یا  هتسه نونف  مولع و  سانشراک 

سانش نیمز  کشزپماد  متسیس  حارط  سدنهم 

سانش هعماج  یملع  هدنسیون  سانش  تسیز 

رگشهوژپ رتویپماک  رازفا  مرن  سدنهم  مجنم 

هاگشناد داتسا  سانشناور  کشزپناور 

یزرواشک و کینورتکلا ، نارمع ،  ) سدنهم

…(

ناد  یفارغج تسیژولویب 
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: امش مود  بلاغ  پیت 

(Social  ) یعامتجا

یدابم برشم ، شوخ  لدمه ، نابرهم ، تسایک ، اب  دنمتواخس ، ارگ ، نامرآ یمیمـص ، لوئـسم ، یدارفا 

تقافر و لها  هدـیمهف و  قوشم ، هدـننک ، دـعاقتم  یراک ، مه هیحور  یاراد  روبـص ، یترـشاعم ، بادآ ،

.دنا یتسود

.دنیامن علطم  هاگآ و  ار  اه  نآ ات  دننک  راک  مدرم  اب  دنراد  تسود 

.دنتسه یمالک  یاه  تراهم یاراد 

یدرف نایم  طباور  رب  هیکت  اب  نارگید  هب  تمدـخ  هرواشم و  ناـمرد ، میلعت ، یرگدادـما ، هب  دـنمقالع 

.دنتسه

.دننک یم ناوارف  شالت  نارگید  روما  دوبهب  یارب 

.دنا یعامتجا تامدخ  قشاع 

.دنتسه ارگ  نورب قلخ و  شوخ تسود ، مدرم  یدارفا  نارگید  دید  زا 

.دنرادن یا  هقالع ینف  یکیناکم و  یاه  تیلاعف هب 

باختنا ار  یرگید ) دوخ و  تاساسحا  کرد   ) یـساسحا یاه  لح هار دوخ  یگدـنز  تالکـشم  لح  یارب 

.دننک یم
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بسانم لغاشم 

ینید مولع  تایهلا و  یبرم  هسردم  ریدم  ملعم 

سانش ناور سانش  هعماج یتیبرت  یبرم 

یراد باتک ریدم  سانشراک /  کدوک  دهم  ریدم  هداوناخ  رواشم 

تسیپارتویزیف کدوک  دهم  یبرم  شزومآ  شخب  ریدم  سانشراک / 

هاگشناد داتسا  هیریخ  یاه  نامزاس ریدم  واکناور 

ینیزگراک ریدم  خروم  راتسرپ 

یتعنص سانش  ناور هداوناخ  تاعلاطم  سانشراک  سیلپ  سیئر 

یمومع طباور  سانشراک  یلغش  رواشم  یلیصحت  رواشم 

سیلپ رسفا  نادند  ناهد و  تشادهب  نادراک  یعامتجا  راکددم 

یهاگآ رومام 
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: امش موس  بلاغ  پیت 

(Conventional  ) یدادرارق دنم و  هدئاق

دقاف عیطم ، سانـش ، هفیظو  دمآراک ، ریذـپان ، فاطعنا  ریگیپ ، نیب ، عقاو بترم ، هتفای ، نامزاس یدارفا 

.دنتسه وج  هفرص عفادم و  لیخت ،

.دنرادن یا  هقالع ینامسج  یاه  تیلاعف هب 

.دننکراک اه  هداد اب  دنراد  تسود 

.دنراد ییالاب  یرتفد  ییاناوت 

.دنراد هجوت  روما  تایئزج  هب 

.دنتسه نیعم  درادناتسا و  یاهراک  ماجنا  هب  دنمقالع 

.دنراد ار  اهراک  یهدنامزاس  ییاناوت 

.دنتسه یلام  یاهدرواتسد  لابند  هب 

.تسا مهم  رایسب  اه  نآ یارب  یسایس  یراک و  یعامتجا ، یاه  هصرع رد  تردق  بسک 

.دنتسه یصصخت  ییاناوت  یاراد  یدیلوت  یلام و  یرادا ، یراجت ، روما  رد 

.دنا فیعض یرنه  روما  رد 

.دنیآ یم باسح  هب  راک  هظفاحم  طاتحم و  یدارفا  نارگید  دید  زا 

.دننک یم یرود  هدیچیپ  مهبم و  روما  زا 

.دندرگ یم هدش  نیودت  ییاه  لح هار لابند  هب  یگدنز  تالکشم  اب  دروخرب  رد 
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بسانم لغاشم 

یتایلام رواشم  سانشراک و  یرادا  روما  سانشراک  رادباسح 

یتایلام روما  رگ  لیلحت لاوحا  تبث  سانشراک  یکرمگ  روما  سانشراک 

ناگیاب رادباتک  رتفد  لوئسم 

هاگداد یشنم  روتارپا  زاورپ  سرزاب 

هجدوب رگ  لیلحت کناب  رادلیوحت 
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