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 یّااب تیااّبٍفعبل هْاابز  1

 (عیاشتدز لجل) یهمدهبت

غیابة؛  ؛ ؾاسٍ  هٌبغات؛ حراَز    )هکتَة یب ذٌّی(طسح دزظ غبالًِ ٍ زٍشاًِ ،ثٌدی ثَدجِ

 .غبشی ثٌدی؛ آهبدُ ثسزغی ٍضعیت کالظ ٍ فساگیساى؛ طساحی فربی کالظ؛ گسٍُ
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 یّااب تیااّبٍفعبل هْاابز  2

 يیحا ) یسیبدگیا -یبددّی

 (عیتدز

ًیبشّاب؛ تَجاِ ثاِ     ّب؛ هاسٍز پایؽ   غبشهبى دٌّدُ ثیبى اّداف؛ ایجبد اًگیصُ؛ اغتفبدُ اش پیؽ

؛ ًاَیي تادزیع  ّابی   تدزیع؛ ثکابزگیسی الگَّاب ٍ زٍؼ  تَالی ٍ پیَغتگی هحتَای کتبة؛ 

کالهی هٌبغات؛ ایجابد فس ات تفکاس؛     ّبی کالهی ٍ غیس هْبز  ؛هْبز  ایجبد ٍ حل هػئلِ

 .غبشی داًؽ  کبزثسدیثبشخَزد ثوَلع؛؛زٍؼ هٌبغت تؿَیك یب یبشدازًدگی؛هحَزی پطٍّؽ
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 یّااب تیااّبٍفعبل هْاابز  3

 (عیثعداشتدز) یلیتکو

ثٌاادی ٍ خال ااِ؛ تااسهین آهااَشؼ؛ ازایااِ ٍ پیگیااسی تکاابلی  ٍ  هحتااَا؛ جوااعغاابشی  غٌاای

 .ّبی خبزج اش کالظ فعبلیت
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ازتمابی  ؛ ِ ثِ ازتجاب  عواَدی ٍ افمای هحتاَا    تَجتػلط علوی؛  حت هحتَای ازایِ ؾدُ؛  یعلو ییتَاًب 4

 ّبی حسفِ ای. داًؽ ٍ هْبز 
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هدیسیت هٌبغت کالظ؛ هدیسیت شهبى؛ تَجِ ثِ ّوِ فساگیساى؛ ؾکَفبغابشی  دازی ٍ  کالظ کالظ تیسیهد 5

 .ثیٌی ًؿدُ کٌتسل ٍلبیع پیؽ؛ خاللیتداؾتي اغتعدادّب؛ 
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 صا یکاااااااااااابزثسدتجْ 6

 یآهَشؾ یّب ٍزغبًِ

؛ هساکاص یابدگیسی ٍ ...(  بیت، کبزگابُ، کتبثابًاِ،    اغتفبدُ اش اهکبًب  ٍ هٌبثع آهَشؾگبّی )غ

ّبی آهَشؾای هعتجاس ٍ اغاتبًدازد؛ اغاتفبدُ اش اهکبًاب  َّؾوٌدغابشی ٍ        زغبًِاغتفبدُ اش 

ِ  ؛ ّابی آهَشؾای   فربی هجبشی؛ هؿبزکت فساگیساى دز کبزثسد زغبًِ ّابی   اغاتفبدُ اش زغابً

 .ّب تَجِ ثِ کبزایی ٍ اثسثاؿی اغتفبدُ اش زغبًِثَهی یب تَلید آى؛ 
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زعبیاات ؛ یااب تیییاادی( ٍ تؿایصاای، تکااَیٌی، پبیاابًیآغاابشیي، اجااسای اًااَا  ازشؾاایبثی ) یبثیازشؾ 7

 .ازایِ ثبشخَزد؛ اعالم ثِ هَلع ًوسا  ؤاال ؛ی طساحی غؤال؛ اغتفبدُ اش اًَا  غاغتبًدازدّب
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 آهااااَشؼ یزٍاًؿٌبغاااا 8

 یسیبدگیٍ

ثسلاسازی  ؛ شایای  ثِ دٍز اش اغاتسظ  جراة ٍفسدی؛ اجسای تدزیػی آزام، ّبی  تَجِ ثِ تفبٍ 

گیسی )اش لجیاال زفتاابزگسایی، ّاابی یاابد اغااتفبدُ اش زٍیکسدّاابی ً سیااِ؛ ازتجااب  عاابطفی

 .هَلعیتی( -ٍ اجتوبعی گسایی، غبشًدُ گسایی ؾٌبخت
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هدزغاِ   ٍ همسزا  زعبیت لَاًیيحرَز هٌ ن؛ ثجت ٍلبیع آهَشؾی هثل ًوسا ؛ لبًًَوٌدی،  یؾغل اًرجب  9

 ٍ هصَثب  ؾَزای هدزغِ ٍ دثیساى 
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بّس ٍ پَؾؿای  داؾاتي  ا  زعبیت هَاشیي اخاللی ٍ اغالهی؛ خَؼ زفتبزی ٍ داؾتي تعبهل؛  یا حسفِ اخالق 10

 .ثاؽ ؛ پبیبى اًسضیهٌدی فساگیساى هٌبغت؛ هٌ ن ثَدى؛ تَجِ ثِ زضبیت
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