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 شناسايی هولفه های فزهنگ و هديزيت جهادی تا روش فزا تزکية

 
 1سعيد حجاسی فز

 

 

 

 چکيده:
یىی اص ػشكِ ّبیی وِ هذیشیت خْبدی دس آى تجلَس ػیٌی یبفت خْبد ػبصًذگی ثَد.ایي ًْبل ًَپب وِ ثالفبكلِ ثؼذ اص اًمالة اػالهی ؿىل 

خَد ًـبى دّذ وِ هشَّى فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی خَد اػت. ثشای ؿٌبػبیی گشفت تَاًؼت دس هذت وَتبّی ػولىشد ثؼیبس هثجتی اص 

ایي فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی تطمیمبتی كَست گشفتِ ٍلی فبلذ زْبسزَة ًظشی والى ٍ ثِ كَست پشاوٌذُ اػت.یىی اص سٍؿْبی ًظبم 

همبلِ هشتجظ ؿٌبػبیی ٍ ثب ایي سٍؽ  88ٌبثغ هٌذ وشدى تطمیمبت گزؿتِ اػتفبدُ اص سٍؽ فشاتشویت اػت.دس ایي همبلِ پغ اص خؼتدَی ه

ثخؾ ؿبهل:ثشًبهِ 11ثخؾ هَضَع ثٌذی ؿذُ اًذ.ایي 11ًتبیح تطمیمبت گزؿتِ ثب تَخِ ثِ ٍظبیف ٍ هَضَػبت هشتجظ ثب ػلن هذیشیت دس 

بثغ ٍ اهىبًبت،خاللیت سیضی ٍ ّذف گزاسی،استجبعبت،ػبصهبًذّی،سّجشی،ًظبم اسصؿی،تلوین گیشی،وٌتشل،تَخِ ثِ سؿذ ٍ تَاًوٌذػبصی،هٌ

 ًٍَآٍسی،اًگیضُ ّب هی ثبؿذ.

 

 :فشٌّگ خْبدی،هذیشیت خْبدی،فشاتشویت،خْبدػبصًذگیکليدواصها

 

 

 

 

 همذهِ:-1

خْبد ػبصًذگی اص خولِ اٍلیي ًْبدّبی اًمالثی هی ثبؿذ وِ ثش اػبع فشهبى ثٌیبًگزاس وجیش خوَْسی اػالهی ضضشت اهبم       

خویٌی )سُ( دس فبكلِ زٌذ هبُ اص پیشٍصی اًمالة اػالهی ثب ّذف اًتمبل ًؼین سٍش ثخؾ اًمالة ثِ هشدم هطشٍم سٍػتبیی ٍ 

ػشكِ ضیبت گزاؿت .ایي ًْبد همذع دس عَل ضیبت ػی ػبلِ خَد ثب ثىبسگیشی  ووه ثِ  تَػؼِ هٌبعك سٍػتبیی پب ثِ

ًیشٍّبی داٍعلت هشدهی ٍ دس ػبیِ فشٌّگ اًمالثی ّوشاُ ثب ؿَس ٍ ًـبط خذهت ثِ هشدم سٍػتبیی ، تَاًؼتِ اػت ًمؾ ثؼیبس 

لِ هَخَد ثیي هٌبعك ؿْشی ٍ هَثشی دس فشآیٌذ تَػؼِ ّوِ خبًجِ هٌبعك سٍػتبیی ٍ ػـبیشی وـَسهبى ایفب وشدُ ٍ فبك

 سٍػتبیی سا وبّؾ دّذ .

ًبهیذُ ؿذ تَاًؼتِ ؿَس خَاًبى وـَس سا دس هؼیش « فشٌّگ خْبدی » فشٌّگ اًمالثی ٍ خبف خْبدػبصًذگی وِ ثؼذّب ثؼٌَاى 

ّوشاّی ثب  خذهت ٍ ػبصًذگی هٌبعك سٍػتبیی ثشاًگیضد ، ثب ؿشٍع خٌگ تطویلی ، ٍ ثِ خْت ًیبص خجِْ ّبی ضك ػلیِ ثبعل ثش

سصهٌذگبى اػالم دسآهذ ٍ دس عَل ّـت ػبل دفبع همذع ، ّوشاُ ثب سصهٌذگبى ٍ دس پـتیجبًی اص آًْب ًیض ػشثلٌذ ؿذ ثب پبیبى 

یبفتي خٌگ تطویلی ٍ ؿشٍع دٍساى ػبصًذگی وـَس ًْبد خْبد ػبصًذگی ٍاسد دٍساى خذیذی اص فؼبلیت خَد ؿذ ٍ دس خْت 

 هِ ّبی هتؼذدی  سا ثِ هَسد اخشا گزاؿت . ػوشاى ٍ آثبداًی سٍػتبّب ثشًب

                                                        
ـگبُ ا- 1 ـىذُ هذیشیت دًا  هبم كبدق)ع(داًـدَی وبسؿٌبػی اسؿذ سؿتِ هؼبسف اػالهی ٍ هذیشیت دٍلتی داًـگبُ اهبم كبدق)ع( ٍ ػضَ گشٍُ هذیشیت اػالهی دًا
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ثشای ؿٌبخت هَلفِ ّب ٍ ٍیظگی ّبی فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی وبسّبی پشاوٌذُ ای كَست گشفتِ اػت ٍلی یه تطمیك خبهغ 

ِ وِ ثتَاًذ ًتبیح آًْب سا ثِ كَست ًظبم هٌذ دس اختیبس پظٍّـگشاى لشاس دّذ اًدبم ًـذُ اػت. دس ایي تطمیك ػؼی هی گشدد و

 یه فشا تطمیمی ثش سٍی ایي تطمیمبت اًدبم گیشد.

 

 سٍؽ ؿٌبػی پظٍّؾ:-8
دس ػبلْبی اخیش یه اًجبؿتگی اص تطمیمبت ویفی دیذُ هی ؿَد ثب ایي ضبل گشدآٍسی هطذٍدی اص هفبّین ثذػت آهذُ اص آًْب 

م آى ثب هخبعشُ هَاخِ ؿذُ ٍخَد داسد. تطمیمبت ویفی ثِ خبعش تالؿْبیی ثشای تشویت هغبلؼبت ٍ ػذم هَفمیت دس اًدب

اًذ.تىٌیىْبیی وِ اػتفبدُ هی ؿَد ؿبهل تشخوِ ّبی هتمبثل اص اًگبؿتْبی ولیذی ٍ هفبّین ٍ تطلیلْبی همبیؼِ ای ویفی ٍ 

دس ضبل ضبضش تؼذاد ووی اص هطممیي ٍ وبسٍسصاى   [36] ووی ثشای فشاّن وشدى عجمِ ثٌذی ّبی ًظشی ٍ تَكیفی  اػت.

 [35] ّبی هـبّذُ ای ثب اًتخبة تلبدفی سا ثشای ایدبد هجٌبیی  ثشای سٌّوَدّب ٍ ػول اًىبس هی وٌٌذاسصؽ  تشویت یبفتِ 

ثب تَخِ ثِ ایي هغلت اتخبر سٍؿْبی تشویجی وِ ثتَاًذ ضبكل تطمیمبت گزؿتِ سا ثِ كَست ًظبهٌذ دس ثیبٍسد ضشٍسی اػت.ایي 

ٌذ وِ وبسّبی پشاوٌذُ هتؼذدی كَست هی گیشد وِ پظٍّـگشاى لضیِ دس هَسد تطمیمبت ویفی ثِ خبعش ایي ضشٍست پیذا هی و

سا دس دػت یبفتي ثِ الگَّبی هٌظن ضبكل اص ایي تطمیمبت ػش دس گن هی وٌذ. یىی اص سٍؿْبی تشویجی ثشای تطلیل ویفی 

 یبفتِ ّبی گزؿتِ سٍؽ فشا تشویت اػت. 

تطمیمبت ویفی هشتجظ ثب ّوبى هَضَع یب هـبثِ سا ثِ ػٌَاى سٍؽ فشا تشویت یه ًَع هغبلؼِ ویفی اػت وِ یبفتِ ّبی ػبیش 

دادُ اػتفبدُ هی وٌذ.ًوًَِ هَسد ًظش ثشای فشا تشویت اص هغبلؼبت ویفی هٌتخت ثش اػبع استجبعؾ ثب ػَال خبف تطمیك ؿىل 

َیِ ٍ دادُ اكلی اص هی گیشد.فشاتشویت  هشٍس یىپبسزِ ادثیبت ویفی هَضَع هَسد ًظش ًیؼت.ّوسٌیي تدضیِ ٍ تطلیل دادُ ثبً

هغبلؼبت اًتخبة ؿذُ ًیؼت.ثلىِ تطلیل یبفتِ ّبی آى تطمیمبت اػت.ثِ ػجبست دیگش، فشا تشویت تفؼیش تفؼیش ّبی دادُ ّبی 

  [37] گزؿتِ تَػظ ًَیؼٌذگبى هجتىش تطمیمبت تشویجی اػت.

تطمیك هتٌبػت ثب هَضَع همبالتی اًتخبة ثب تَخِ ثِ هغبلت گفتِ ؿذُ سٍؽ وبس دس ایي ایي سٍؽ آى اػت وِ ثب هشٍس ادثیبت 

هی ؿًَذ ٍ پغ اص اػتخشاج اعالػبت آًْب تدضیِ ٍ تطلیل ؿذُ ٍ یبفتِ ّبی ویفی ثِ كَست ًظبهٌذ تشویت هی ؿًَذ.دسٍالغ 

ًتبیح تطمیمبت گزؿتِ ثِ ػٌَاى دادُ ّب هطؼَة هی ؿًَذ.اص آًدب وِ دس ؿٌبخت هَلفِ ّبی هذیشیت خْبدی وبسّبی پشاوٌذُ 

كَست گشفتِ اػت ثشای دػتِ ثٌذی ٍ الگَثٌذی ایي تطمیمبت ایي سٍؽ اًتخبة ؿذُ اػت. ثب خؼتدَی هٌبثغ وتبثخبًِ ای  ای

همبلِ هشتجظ ثب هَضَع پظٍّؾ تـخیق دادُ ؿذًذ وِ ضبكل دٍ ّوبیؾ ثب هَضَع فشٌّگ ٍ  87ٍ الىتشًٍیىی هدوَػب 

 هذیشیت خْبدی اػت.
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 یبفتِ ّبی پظٍّؾ:-3
 

 تزناهه ريشی و هدف گذاری: -3-1

 هذیشیت ٍ فشٌّگی خْبدی تَخِ داسد وِ دس ضَصُ ثشًبهِ سیضی ٍ ّذف گزاسی ّؼتٌذ.ایي ثؼذ ثِ هَلفِ ّبی اص 

 

 هٌبثغ وذّب

 1ٍ4 ثشًبهِ سیضی ٍ الذاهبت اص پبییي ثِ ثبال

 18ٍ87ٍ19 ّوبٌّگی دس اهَس ٍ دس هؼیش اّذاف

 7 ّوبٌّگی ثب آسهبًْبی اهبم خویٌی)سُ( دس خْبدػبصًذگی

 6 داؿتي آسهبى هـتشن

 11ٍ14ٍ5 گشاییآسهبى 

 7 اٍلَیت دادى هٌبفغ هلی ٍ هلبلص ػوَهی دس ثشًبهِ سیضی

 81 ػذم ػَء ظي ثِ اّذاف ٍ ًیبت ػبصهبًی اص عشف صیشدػتبى

 1 تلَس تمشیجب هـتشن اػضب اص ػبصهبى ٍ اّذاف آى

 8 اػتوشاس دس تطمك اّذاف

 4ٍ81 تبویذ ثش ّذف گشایی ٍ اثشثخـی تب وبسایی

 17 هـىالت هَخَد دس ساُ سػیذى ثِ ّذفًْشاػیذى اص 

اضؼبع تؼْذ ٍ هؼئَلیت ؿذیذ دس سػیذى ثِ ّذف ٍ ػشػت دس 

 وبس

81ٍ83 

 

 ارتثاطات:-3-8

 ایي ثؼذ ثِ ثشسػی هَلفِ ّب ٍ وذّبیی هی پشداصد وِ دس تطمیمبت گزؿتِ دس ضَصُ هجبضث هشتجظ ثب استجبعبت هی ثبؿذ. 

 

 هٌبثغ وذّب

 1ٍ11ٍ8ٍ7 ّن( ّوىبسی ٍ ّوذلی)ّوِ ثب

 6ٍ3 اًؼدبم

 1ٍ84ٍ13ٍ85ٍ38ٍ5ٍ34 اػتوبد ٍ اضتشام عشفیٌی

 81 ضذالل استجبعبت سػوی،وٌتشل ؿذُ ٍ هطشهبًِ

 17 استجبط كویوبًِ هذیشاى ػتبد ٍ كف
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 ساسهاندهی:-3-3

 ایي ثؼذ ؿبهل وذّبی صیش هی ثبؿذ.

 هٌبثغ وذّب

 1ٍ15ٍ88ٍ84ٍ8ٍ3ٍ8ٍ18ٍ85ٍ88 اًؼغبف پزیشی

 15ٍ81ٍ3ٍ8ٍ88 پَیبیی

 16ٍ81ٍ11ٍ13ٍ18ٍ83 ػبصهبًذّی غیش هتوشوض

ًگشؽ اثضاسی ثِ ثَسوشاػی ٍ ضزف ثَسٍوشاػی صائذ  ٍ 

 پشّیض اص آى

6ٍ17ٍ13ٍ1ٍ11ٍ33 

غیش هذٍى ثَدى ؿشش ٍظبئف،همشسات ٍ ػیبػتْبی 

 ػبصهبًی

18ٍ81 

 18 اًغجبق پزیشی خْبد ثب ًیبصّبی دس ضبل تطَل سٍػتبییبى

 13ٍ18ٍ81 وبسّب ٍ ٍظبیف ٍ ؿیَُ ّبی اخشاییتٌَع دس 

 33 ػبصهبًذّی تـىیالتی

 88 ػبصگبسی

 

 رهثزی:-3-4

 وذّبیی ّن دس ایي تطمیمبت دیذُ هی ؿَد وِ ؿبهل هجبضث هشثَط ثِ سّجشی هی ثبؿٌذ وِ ثِ ؿشش صیش هی ثبؿذ.

 

 

 هٌبثغ وذّب

 11 سّجشی پَیب

ضؼبػیت ًؼجت ثِ استجبط ًضدیه ٍ ػبعفی ثب خْبدگشاى ٍ 

 هـىالت آًْب

16ٍ81ٍ81ٍ88ٍ83ٍ38ٍ17 

 81 لذست ػول ٍ هبًَس

 81ٍ38 پزیشؽ كشاضت لْدِ،آصادگی ٍ زبلؾ گشایی

ثشلشاسی استجبط ػبلن ثب هشدم ٍ خلت هـبسوت خْبدگشاى ٍ 

 هشدم

11ٍ81ٍ38ٍ7ٍ6ٍ15ٍ88ٍ83ٍ33 

 4 ػجه سّجشی ّذایتی،ضوبیتی ٍ تفَیضی

 17 ًیشٍّبی ثَهی ٍ اػتوبد ثِ آًْبایوبى داؿتي ثِ تَاى 

 17 ثش اًگیختي ضغ ٍعي دٍػتی ٍ اضؼبع غشٍس دس ًضد هذیشاى

 87 تـشیه هؼبػی ٍ ًظبست سٍضبًیَى

 88 تَلغ اص ًیشٍّب دس ضذ تَاى

تَخِ ثِ ًیشٍّب ثِ ػٌَاى هْوتشیي هٌبثغ وبسی ٍ ػذم ثشخَسد 

 اثضاسی ثب ًیشٍّب

88 

 17ٍ13ٍ38ٍ5 اص خٌغ هشدم ثَدىسٍضیِ ػبدُ صیؼتی هذیشاى ٍ 

 13 كالضیت ٍ ؿبیؼتگی هؼئَلیي
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 نظام ارسشی :-3-5

 وذّبیی وِ دس ضَصُ ًظبم اسصؿی لشاس هی گیشًذ عیف گؼتشدُ ای سا ؿبهل هی ؿًَذ ٍ ؿبهل پٌح ثخؾ هی ؿًَذ:

تَضیذ ٍ دیي هی ثبؿذ وِ ؿبهل دس استجبط ثب خذا: دس ایي دػتِ وذّبیی لشاس هی گیشًذ وِ ّذف اكلی آًْب تَخِ ثِ  -3-5-1

 وذّبی صیش اػت:

 هٌبثغ وذّب

 18ٍ81ٍ8ٍ3ٍ8ٍ11ٍ18ٍ85ٍ87ٍ19ٍ9ٍ5 اػالم گشایی ٍ دیي هطَسی

 14ٍ88ٍ84ٍ3ٍ8ٍ11ٍ18ٍ85ٍ19ٍ9ٍ5 ٍالیت هذاسی

 14ٍ3ٍ8ٍ11ٍ13ٍ18 اسصؽ هطَسی

 6ٍ5 تؼجذ

 31ٍ5 خذاتشػی

 8ٍ5 تَول ٍ ایوبى ٍ خذا ثبٍسی

 17 خذا ٍ ػیشُ پیبهجش)ف(ٍ ائوِ اعْبس)ع(الْبم گشفتي اص وتبة 

 

دس استجبط ثب خَد:دس ایي دػتِ اص ًظبم ّبی اسصؿی وذّبیی لشاس هی گیشًذ وِ هشثَط ثِ خَد ؿخق اػت وِ ؿبهل -3-5-8

 هَاسد صیش هی ثبؿذ:

 هٌبثغ وذّب

 1ٍ14ٍ81ٍ88ٍ8ٍ3ٍ8ٍ11ٍ13ٍ18ٍ85ٍ5ٍ38 اػتوبد ثِ خَد ٍ خَد ثبٍسی)خَاػتي تَاًؼتي اػت(

 18ٍ14ٍ87ٍ19ٍ9ٍ5ٍ31 خَد ؿٌبػی ٍخَد ػبصی )خْبد اوجش(

 18ٍ14ٍ3ٍ87ٍ19ٍ9ٍ5 اخالف ٍ ٍضذت اًذیـِ ٍ ػول

 14ٍ81ٍ8ٍ13ٍ9ٍ5 خشات ٍ خؼبست ٍ ؿدبػت

 14 خَؿؾ دسًٍی

 31 ػضت ًفغ

 19 تَاضغ ٍ فشٍتٌی

 14 خْبد ثشًٍی ثب ػَاهل خْبد اكغش ٍ همبٍهت

 

 در ارتثاط تا ديگزاى: 3-5-3
 ایي ثخؾ ؿبهل اسصؿْبیی وِ دس استجبط ثب ػبیش افشاد هغشش اػت:

 هٌبثغ وذّب 

 18ٍ81ٍ83ٍ8ٍ17ٍ87ٍ38ٍ19ٍ9ٍ7ٍ5ٍ33 ووه ثِ هشدم ثِ ٍیظُ هطشٍهبى

 6ٍ14ٍ84ٍ17ٍ9ٍ7 سٍضیِ ایثبسگشی ٍ فذاوبسی

 88ٍ8 تَخِ ثِ وشاهت اًؼبًی

تالؽ ٍ پیىبس ثش ػلیِ فمش ، تٌگذػتی ، سرالت ، رلت ، ظلن 

 ٍگشفتبسی،)ػذالت علجی ٍ ػذالت هٌـی(

9ٍ14 

 9 تمَیت سٍضیِ ایوبى دس هیبى هخبعجبى
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 دس استجبط ثب ػبصهبى خْبدگشاى ًظبم اسصؿی خبكی داؿتٌذ وِ ؿبهل هَاسد صیش هی ؿَد:در ارتثاط تا ساسهاى:  -3-5-4

 هٌبثغ وذّب

 81 ًضدیىی اّذاف فشدی ٍػبصهبًی

ػبصهبًی خَد ٍ ّویت ػبصهبًی ٍ دفبع ًیشٍی اًؼبًی اص َّیت 

 افتخبس ثِ آى

81ٍ81ٍ83ٍ38ٍ7 

آهبدگی ثشای لجَل هؼئَلیت ٍ تالؽ ثیـتش دس سدُ ّبی 

 هختلف ػبصهبًی

81ٍ89 

 81ٍ83ٍ38ٍ5 داٍعلجبًِ ثَدى فؼبلیت ٍ ّوىبسی هذیشاى ٍ اػضبی خْبد

 31ٍ5 ضفظ اػشاس

 87ٍ9ٍ5ٍ18 لبًَى هذاسی

 33 تَخِ ثِ فؼبلیتْبی تشٍیدی

 

 دس ایي ثؼذ ّن خْبدگشاى ًظبم اسصؿی خبكی داؿتٌذ وِ ؿبهل هَلفِ ّبی صیش اػت:در ارتثاط تا نظام و انقالب:  -3-5-5

 هٌبثغ وذّب

اػتمبد ثِ ضفظ ًظبم ٍ اًمالة اػالهی ٍ تشخوبى اًذیـِ ّبی 

 اهبم ٍ اًمالة دس هٌبعك سٍػتبیی

85ٍ1 

اًطشاف،تخشیت،ؿلَؽ وبسی ٍ سػبیت هٌبفغ ػوَهی ٍ پشّیض اص 

 اهَس خالف هللطت اػالم ٍ اًمالة

9ٍ5 

ثیگبًِ ػتیضی ٍ تجلَس اسصؿْب ٍ ؿؼبسّبی اًمالة دس همبثل 

 هذسًیضم دس لبهَع غشثی ؿذى

5ٍ1 

 

وذّبیی ّن دس تطمیمبت دیذُ هی ؿَد وِ ًبظش ثش وبس ٍ ٍظیفِ هی ثبؿذ وِ ؿبهل هَاسد صیش هی  در ارتثاط تا کار:-3-5-6

 ثبؿذ:

 

 

 هٌبثغ وذّب 

 1ٍ3ٍ9ٍ81 ایوبى ثِ الْی ٍ ػجبدی ثَدى فؼبلیتْب

فؼبلیت ؿجبًِ سٍصی ، تطَل ، تطشن،تالؽ ثی ٍلفِ ٍ 

 خؼتگی ًبپزیش ثذٍى زـن داؿت هبلی

1ٍ17ٍ14ٍ88ٍ8ٍ13ٍ18ٍ38ٍ19ٍ9ٍ5ٍ86 

 1ٍ6ٍ31ٍ8ٍ3ٍ9ٍ7 ػـك ثِ خذهت ٍ خذهتگزاسی

 38ٍ5ٍ14ٍ81ٍ88ٍ83ٍ86 اًگیضُ ّب)اًگیضُ خذایی(

 6ٍ38ٍ7ٍ5 ٍخذاى وبسی ثبال

 81ٍ81ٍ83ٍ38ٍ9ٍ5 ًـبط ٍ ػشصًذگی ٍ اضؼبع آساهؾ ٍ اهٌیت دسوبس

 88ٍ86 ًْبدیٌِ وشدى اخالق ٍ اسصؿْبی دیٌی دس هطیظ وبس

 31ٍ5ٍ8ٍ38ٍ88 ٍظیفِ ؿٌبػی ٍ ػـك ٍ تؼْذ

 9 اػتمبد ثِ اٍلَیت وـبٍسصی دس وـَس
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 38ٍ83ٍ9ٍ5 اػتمبد ثِ اػتمالل ٍ لضٍم خَد وفبیی 

وَؿؾ خْت اًدبم وبسّبی ثؼیبس خَة ٍ ػبلی ثشای اػالم ٍ 

 هؼلویي

9 

 18ٍ5ٍ86 ػشػت ػول 

تَاًبیی ثبلفؼل ٍ پتبًؼیل ثبلمَُ دس ٍضؼیتْبی هَلؼیتی ٍ 

 ؿشٍط ٍضؼیتی

1 

 

 دس ضَصُ تلوین گیشی ّن وذّبیی ٍخَد داسد وِ ثِ ؿشش صیش اػت: تصوين گيزی: -3-6

 هٌبثغ وذّب

 1 خبهؼیت گشایی دس همبثل ثخـی ًگشی

تلوین ػبصی ٍ تلوین گیشی الٌبػی ،تَاى وبس دػتِ 

خوؼی ،هـبسوتی ٍ ؿَسایی ٍ اػتمبد ثِ ػذم توشوض دس 

 تلوین گیشیْبی والى

1ٍ81ٍ83ٍ3ٍ4ٍ18ٍ38ٍ7 

ػیؼتوْبی ثبصخَسد ٍ فشایٌذ سفت ٍ ثشگـتی دس اػتفبدُ اص 

 تلوین گیشی

81 

اختیبس ٍػیغ هذیشاى دس تلوین گیشی ٍ ٍخَد اػتوبد ثیي 

 اػضب

18 

 

 دس ایي ثخؾ وذّبیی هطذٍدی ٍخَد داسًذ وِ ًبظش ثِ ایي ثطث ّؼتٌذ. کنتزل:-3-7

 هٌبثغ وذّب

 81 ػیؼتن اسصؿیبثی دٍسُ ای

اس هىبًیضهْبی خَد وٌتشلی ٍ وٌتشل اػتوبد ثِ افشاد ٍ اػتفبدُ 

 ًیشٍی خوغ ثِ خبی اػتفبدُ اص وٌتشلْبی دلیك ٍ هر گیش

81ٍ19 

 

 وذّبیی وِ ثِ ایي هَضَع تَخِ داسًذ ؿبهل هَاسد صیش هی ؿًَذ: توجه ته رشد و توانوند ساسی:-3-8

 هٌبثغ وذّب

یبدگیشی اص هشدم سٍػتبیی ٍ تَاًوٌذػبصی آًْب دس ثیبى 

 اسائِ ساّىبسّب خَاػتِ ّب ٍ

1 

تَخِ خبف ػبصهبى ثِ پشٍسؽ ًیشٍی اًؼبًی ثب ًـبط ٍ 

ووبل خَ ثِ ػٌَاى اػتشاتظیه تشیي هٌجغ ػبصهبًی ٍ ووبل 

 علجی

15ٍ5ٍ34ٍ31ٍ86 

هؼبػذ ثَدى هطیظ ػبصهبى ثشای سؿذ اػضبء ٍ لشاس گشفتي 

ًیشٍّب دس یه فشایٌذ سؿذ ٍ استمبی ػلوی ٍ تدشثی ٍ تَخِ 

 ًیشٍّبثِ آهَصؽ 

81ٍ83ٍ4ٍ88ٍ13 

 88 ًگْذاسی ًیشٍّب دس خَ هؼٌَی

 9ٍ5ػلن هطَسی ٍ آؿٌبیی ثب ػلَم خذیذ هفیذ ثشای هشدم ٍ 
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 وـَس

 

 وذّب ٍ هٌبثغ ایي هَضَع ؿبهل هَاسد ریل هی ثبؿذ:در تسيج هناتع و اهکانات: -3-9

 

 هٌبثغ وذّب

اػتفبدُ اص ضذالل اهىبًبت دس ػیي ضبل اًدبم ثیـتشیي 

 خذهبت

1ٍ9ٍ88 

اختٌبة اص دلؼشدی دس ٌّگبم ثشٍص وؼشی ثَدخِ یب هـىل دس 

 اهَس

9 

اخشای ػشیغ عشضْب ثب ثؼیح اهىبًبت ٍ اػتؼذادّبی هَخَد 

 دس وـَس

8 

 6ٍ81ٍ83ٍ13ٍ9ٍ7ٍ5ٍ31 ًگبُ كشفِ خَیبًِ دس اخشای پشٍطُ ّب

 88ٍ83ٍ85ٍ5 هذیشیت لٌبػتی ٍ اّویت دادى ثِ ثیت الوبل ٍ ضفظ آى

 

 

خاللیت ٍ ًَآٍسی: وذّبیی ّن دس ایي تطمیمبت دیذُ هی ؿَد وِ ثِ هَضَع خاللیت ًٍَ آٍسی هی پشداصًذ وِ ؿبهل -11 -3

 هَاسد صیش هی ثبؿٌذ.

 هٌبثغ وذّب

 1ٍ81ٍ83ٍ8ٍ3ٍ8ٍ11ٍ18ٍ85ٍ18 پَیبیی ٍ خاللیت، ًَ ثِ ًَ ؿًَذگی هؼتوش ٍ ًَگشایی

 15 ػشكِ ّبی خذیذثبلٌذگی ،خاللیت ٍ اثتىبس دس سٍیبسٍیی ثب 

 3 ایدبد ػالػت فىشی

 3 تطَل آفشیٌی ٍ فشٌّگ ػبصی

فضبی ثبص ػبصهبًی ثشای اثشاص ًظشات ٍ دیذگبّْبٍ اػتمجبل اص 

 عشضْبی خذیذ ٍ زبلـی

4ٍ18 

 

 

 ًتیدِ گیشی:-4
ثیبى ایي ًىتِ ّن ثشای خوغ ثٌذی ٍ ًتیدِ گیشی ثِ عَس خالكِ اثؼبد ٍ وذّبی غبلت دس ّش یه اص اثؼبد ثیبى ؿذُ اػت .

 ضشٍسی اػت وِ دس هیبى خَد اثؼبد ّن ثؼذ ًظبم اسصؿی اص اّویت ثیـتشی ًؼجت ثب ػبیش اثؼبد ثشخَسداس اػت.

 

 کدهای غالة اتعاد

 ّوبٌّگی دس اهَس ٍ دس هؼیش اّذاف ٍ آسهبى گشایی ثشًبهِ سیضی ٍ ّذف گزاسی

 ثب ّن( اػتوبد ٍ اضتشام عشفیٌی، ّوىبسی ٍ ّوذلی)ّوِ استجبعبت

اًؼغبف پزیشی، ػبصهبًذّی غیش هتوشوض، ًگشؽ اثضاسی ثِ  ػبصهبًذّی

 ثَسوشاػی ٍ ضزف ثَسٍوشاػی صائذ  ٍ پشّیض اص آى، پَیبیی
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استجبط ًضدیه ٍ ػبعفی ثب خْبدگشاى ٍ ضؼبػیت ًؼجت ثِ  سّجشی

هـىالت آًْب، ثشلشاسی استجبط ػبلن ثب هشدم ٍ خلت هـبسوت 

ػبدُ صیؼتی هذیشاى ٍ اص خٌغ  خْبدگشاى ٍ هشدم، سٍضیِ

 هشدم ثَدى

 اػالم گشایی ٍ دیي هطَسی، ٍالیت هذاسی، اسصؽ هطَسی ًظبم اسصؿی)دس استجبط ثب خذا(

اػتوبد ثِ خَد ٍ خَد ثبٍسی)خَاػتي تَاًؼتي اػت(، اخالف  ًظبم اسصؿی)دس استجبط ثب خَد(

ٍ ٍضذت اًذیـِ ٍ ػول، خَد ؿٌبػی ٍخَد ػبصی )خْبد 

 ات ٍ خؼبست ٍ ؿدبػتاوجش(، خش

 ووه ثِ هشدم ثِ ٍیظُ هطشٍهبى، سٍضیِ ایثبسگشی ٍ فذاوبسی، ًظبم اسصؿی )دس استجبط ثب دیگشاى(

دفبع ًیشٍی اًؼبًی اص َّیت ػبصهبًی خَد ٍ ّویت ػبصهبًی ٍ  ًظبم اسصؿی )دس استجبط ثب ػبصهبى(

افتخبس ثِ آى، داٍعلجبًِ ثَدى فؼبلیت ٍ ّوىبسی هذیشاى ٍ 

 خْبد، لبًَى هذاسی اػضبی

 ثشاثشًذ ًظبم اسصؿی )دس استجبط ثب ًظبم(

فؼبلیت ؿجبًِ سٍصی ، تطَل ، تطشن،تالؽ ثی ٍلفِ ٍ خؼتگی  ًظبم اسصؿی )دس استجبط ثب وبس(

ًبپزیش ثذٍى زـن داؿت هبلی، اًگیضُ ّب)اًگیضُ خذایی(، 

ًـبط ٍ ػشصًذگی ٍ اضؼبع آساهؾ ٍ اهٌیت دسوبس، ػـك ثِ 

 خذهتگزاسیخذهت ٍ 

تلوین ػبصی ٍ تلوین گیشی الٌبػی ،تَاى وبس دػتِ خوؼی  تلوین گیشی

،هـبسوتی ٍ ؿَسایی ٍ اػتمبد ثِ ػذم توشوض دس تلوین 

 گیشیْبی والى

اػتوبد ثِ افشاد ٍ اػتفبدُ اس هىبًیضهْبی خَد وٌتشلی ٍ وٌتشل  وٌتشل

 ًیشٍی خوغ ثِ خبی اػتفبدُ اص وٌتشلْبی دلیك ٍ هر گیش

هؼبػذ ثَدى هطیظ ػبصهبى ثشای سؿذ اػضبء ٍ لشاس گشفتي  ٍتَاًوٌذ ػبصی سؿذ

ًیشٍّب دس یه فشایٌذ سؿذ ٍ استمبی ػلوی ٍ تدشثی ٍ تَخِ ثِ 

 آهَصؽ ًیشٍّب

ًگبُ كشفِ خَیبًِ دس اخشای پشٍطُ ّب، هذیشیت لٌبػتی ٍ  ثؼیح هٌبثغ ٍ اهىبًبت

 اّویت دادى ثِ ثیت الوبل ٍ ضفظ آى

 پَیبیی ٍ خاللیت، ًَ ثِ ًَ ؿًَذگی هؼتوش ٍ ًَگشایی ًَآٍسیخاللیت ٍ 
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 هناتع و هآخذ:

 

،هدوَػِ همبالت اٍلیي ّوبیؾ فشٌّگ ٌّدبسی  ثِ خْبد ػبصًذگی-ًگشؿی ًْبدی (،1386اثشاّین پَسهطؼي،خلمبًی خؼفش،)-1

 ٍ هذیشیت خْبدی،تْشاى، ًـش آهَصؽ وـبٍسصی 

 

(،هذیشیت ٍ فشٌّگ خْبدی،هدوَػِ همبالت اٍلیي ّوبیؾ فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی،تْشاى، 1386اػوبػیلی هبّبًی صّشا،) -8

 ًـش آهَصؽ وـبٍسصی 

 

،هدوَػِ همبالت اٍلیي ؿٌبخت ٍ تجییي هجبًی ٍ سٍیىشدّبی فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی (،1386اهیشی فش هطوذ ضؼیي،) -3

 تْشاى، ًـش آهَصؽ وـبٍسصی ّوبیؾ فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی،

 

،هدوَػِ همبالت اٍلیي ّوبیؾ فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی ٍ خذهبت آًبى ثِ وَذ ًـیٌبى وـَس (،1386ثیذخَسی ػلیشضب،) -4

 فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی،تْشاى، ًـش آهَصؽ وـبٍسصی

 

هدوَػِ همبالت ثشگضیذُ ّوبیؾ ،هٌْذػی فشٌّگ ػبصهبًی ) دس فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی (  (،1387پیشٍصهٌذ ػلیشضب،) -5

 فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی ثب تبویذ ثش ًَآٍسی ٍ ؿىَفبیی ،تْشاى، ًـش آهَصؽ وـبٍسصی 

 

 ػبصهبًی ػوش دس ػغف ًمغِ (، ؿٌبخت1386خبخشهی صادُ هطؼي، خَسػٌذ سضین صادُ هدیذ،هٌلَسی ضوضُ،) -6

،هدوَػِ همبالت اٍلیي ّوبیؾ فشٌّگ ٍ  (1358-1368) دٍسُ آى دس خْبدی فشٌّگ ٍ هذیشیت ّبی ٍیظگی ٍ خْبدػبصًذگی

 هذیشیت خْبدی،تْشاى، ًـش آهَصؽ وـبٍسصی 

سفتبسی  –تجییي الگَی هذیشیت خْبدی ثب سٍیىشد ػبختبسی  (،1387خبخشهی صادُ هطؼي،خَسػٌذ هدیذ،هٌلَسی ضوضُ،) -7

ذ ثش ًَآٍسی ٍ ؿىَفبیی ،تْشاى، ًـش آهَصؽ ،هدوَػِ همبالت ثشگضیذُ ّوبیؾ فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی ثب تبویٍ صهیٌِ ای

 وـبٍسصی 

(،ٍیظگی ّبی فشٌّگ خْبدی،هدوَػِ همبالت اٍلیي ّوبیؾ فشٌّگ ٍ هذیشیت 1386خْبًجخؾ هطوذ تمی،) -8

 خْبدی،تْشاى، ًـش آهَصؽ وـبٍسصی 

(،فشٌّگ خْبدی دس اًذیـِ اهبم،هدوَػِ همبالت اٍلیي ّوبیؾ فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی،تْشاى، 1386خبسوَّی غالهشضب،)-9

 ًـش آهَصؽ وـبٍسصی 

(، ثشسػی زگًَگی ػبصگبسی ًْبد خْبد ػبصًذگی ثب سٍیىشد ػبصهبى ّبی 1386سخت ثیگی هدتجی،اضوذی لجبًىٌذی،)-11

 ّوبیؾ فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی،تْشاى، ًـش آهَصؽ وـبٍسصی یبدگیشًذُ،هدوَػِ همبالت اٍلیي 

 تَػظ آى ّبی ٍیظگی ثِ تَخِ ثب خْبدی فشٌّگ تؼویك ٍ تؼوین ساّىبسّبی اسائِ ٍ ؿٌبخت(، 1386ػلیوی  فْیوِ،)-11

 ،هدوَػِ همبالت اٍلیي ّوبیؾ فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی،تْشاى، ًـش آهَصؽ وـبٍسصی خْبدی هذیشیت

،هدوَػِ همبالت  هطَسّب ٍ ٍیظگیْبی فشٌّگ خْبدی اصدیذگبُ  اهبم خویٌی )سُ((،1386) ِ،تبج آثبدی سضب،ؿؼجبًی ػوی -18

 اٍلیي ّوبیؾ فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی،تْشاى، ًـش آهَصؽ وـبٍسصی 

،هدوَػِ همبالت اٍلیي ّوبیؾ فشٌّگ ًمؾ فشٌّگ ٍهذیشیت خْبدی دس خَدوفبیی وـبٍسصی (،1386ؿیش هطوذی سضب،)-13

 هذیشیت خْبدی،تْشاى، ًـش آهَصؽ وـبٍسصی ٍ

،هدوَػِ همبالت اٍلیي ّوبیؾ فشٌّگ ٍ هذیشیت ؿٌبػی فشٌّگ خْبدی دسآهذی ثش آػیت (،1386ؿیخی ػجذالودیذ،)-14

 خْبدی،تْشاى، ًـش آهَصؽ وـبٍسصی 
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 اداسی ًظبم اكالش ثشای ، اًىبسًبپزیش ٍ دٍثبسُ ضشٍستی خْبدی سّجشی ؿیَُ آفشیٌی ثبص(، 1386كذس االؼبدات ػلی،)-15

 ،هدوَػِ همبالت اٍلیي ّوبیؾ فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی،تْشاى، ًـش آهَصؽ وـبٍسصی ایشاى

،هدوَػِ ًمؾ فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی دس تمَیت ٍ تَػؼة ػشهبیة اختوبػی ٍ هـبسوت هشدهی (،1386ػجبػی اوشم،)-16

 َصؽ وـبٍسصی همبالت اٍلیي ّوبیؾ فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی،تْشاى، ًـش آه

خْبدی،هدوَػِ همبالت اٍلیي ّوبیؾ  هذیشیت ٍ فشٌّگ تؼوین ٍ تؼویك ساّىبسّبی (، ثشسػی1386ػجبػی هطوذسضب،)-17

 فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی،تْشاى، ًـش آهَصؽ وـبٍسصی

 فشٌّگ تذاٍم ٍ تَػؼِ ػبختبسی ساّىبس اسگبًیه ػبصهبًْبی عشاضی(، 1386فشّبدی هطوذسضب،ًَسی فتطؼلی،)-18

 ،هدوَػِ همبالت اٍلیي ّوبیؾ فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی،تْشاى، ًـش آهَصؽ وـبٍسصی خْبدی

ثشسػی تأثیش ػَاهل فشٌّگی ) فشدی هذیشاى ٍ فشٌّگ ػبصهبًی ( دس اثش ثخـی هذیشاى خْبد  (،1386وشم ًیب اوجش،)-19

 تْشاى، ًـش آهَصؽ وـبٍسصی ،هدوَػِ همبالت اٍلیي ّوبیؾ فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی،ػبصًذگی اػتبى فبسع

(،الگَی ؿٌبخت فشٌّگ،هذیشیت ٍ سٍضیِ خْبدی،هدوَػِ همبالت اٍلیي ّوبیؾ فشٌّگ 1386هطمك هؼیي هطوذ ضؼي،)-81

 ٍ هذیشیت خْبدی،تْشاى، ًـش آهَصؽ وـبٍسصی 

تْشاى، ًـش (، هذیشیت فشٌّگ خْبدی،هدوَػِ همبالت اٍلیي ّوبیؾ فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی،1386هشتضَی هْذی،)-81

 آهَصؽ وـبٍسصی 

ٍیظگی ّبی هذیشیت خْبدی،هدوَػِ همبالت اٍلیي ّوبیؾ فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی،تْشاى،  ییي(،تج1386هَضذ خؼشٍ،)-88

 ًـش آهَصؽ وـبٍسصی 

،هدوَػِ آػیت ؿٌبػی ٍ اسصیبثی فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی (،1386هَدی ػلی هطوذ،ًلش اكفْبًی اػوبػیل،ّاللی ػلی،)-83

 همبالت اٍلیي ّوبیؾ فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی،تْشاى، ًـش آهَصؽ وـبٍسصی 

(،ثشسػی تْذیذات ٍ آفبت فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی،هدوَػِ همبالت اٍلیي ّوبیؾ فشٌّگ ٍ هذیشیت 1386هیش خَاد،)-84

 خْبدی،تْشاى، ًـش آهَصؽ وـبٍسصی 

،هدوَػِ همبالت اٍلیي ّوبیؾ فشٌّگ ٍ  ٍیظگیْبی فشٌّگ خْبدی ) زبسزَثْب ، الگَّب ، آسهبًْب ...( (،1386هغبًی كوذ،)-85

 هذیشیت خْبدی،تْشاى، ًـش آهَصؽ وـبٍسصی 

(،ساّىبسّبی هَثش دس خلَگیشی اص افت هذیشیت ٍ فشٌّگ خْبدی، هدوَػِ همبالت دٍهیي ّوبیؾ 1388هغشثی ضویذ،)-26

  ی،وشج،ًـش آهَصؽ وـبٍسصیهلی فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبد

،هدوَػِ همبالت اٍلیي ّوبیؾ فشٌّگ ٍ هذیشیت آػیت ؿٌبػی ٍ اسصیبثی فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی (،1386همین ضؼي،)-27

 خْبدی،تْشاى، ًـش آهَصؽ وـبٍسصی 

ضیبت  (ثشسػی تغجیمی سًٍذ تطَالت فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی ثب زشخ1388ِهیشسضیوی ضبخی داٍد،اضوذی اهیشضبخی،)-28

 ػبصهبًی،هدوَػِ همبالت دٍهیي ّوبیؾ هلی فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی،وشج،ًـش آهَصؽ وـبٍسصی

(، هؼئَلیت پزیشی ٍ پبػخگَیی دس هذیشیت ٍ فشٌّگ خْبدی، هدوَػِ همبالت دٍهیي ّوبیؾ هلی 1388هیمبتی سضب)-89

 فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی،وشج،ًـش آهَصؽ وـبٍسصی

هدوَػِ همبالت  ،فشٌّگ خْبدی،ساّىبسی هٌبػت دس ًیل ثِ اكالش الگَی هلشف دس وـَس، (،تَخِ ث1388ًِدفی ػلی)-31

 دٍهیي ّوبیؾ هلی فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی،وشج،ًـش آهَصؽ وـبٍسصی

 

 

ًْبدیٌِ وشدى فشٌّگ خْبدی ثِ هٌظَس تَػؼِ ٍ ضفظ سٍضیِ خْبدی دس ساػتبی  ،(1386)،ػلیشضب ًظادهطوذ ًبهمی -31

 ،هدوَػِ همبالت اٍلیي ّوبیؾ فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی،تْشاى، ًـش آهَصؽ وـبٍسصی تـىل ّبی غیش دٍلتی
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هطلَالت اّویت سٍضیِ ٍ هذیشیت خْبدی دس خَدوفبئی  (،1386ًلش اكفْبًی اػوبػیل،هَدی ػلی هطوذ،ّاللی ػلی،)-38 

،هدوَػِ همبالت اٍلیي ّوبیؾ فشٌّگ ٍ هذیشیت ّ ؽ 1414وـبٍسصی دس ساػتبی ػٌذ زـن اًذاص ج.ا.ایشاى دس افك 

 خْبدی،تْشاى، ًـش آهَصؽ وـبٍسصی 

(، فشٌّگ خْبدی ًیبص هجشم ٍصاست خْبد وـبٍسصی ، هدوَػِ همبالت ثشگضیذُ دٍهیي ّوبیؾ هلی 1388ًَسٍصی ػجبع ،) -33

 شیت خْبدی، وشج، ًـش آهَصؽ وـبٍسصیفشٌّگ ٍ هذی

(،تطلیل خبهؼِ ؿٌبختی ًمؾ اػتوبد اختوبػی دس تَػؼِ فشٌّگ ٍ هذیشیت 1388ًیبصی هطؼي،وبسوٌبى ًلشآثبدی هطوذ،)-34

 خْبدی، هدوَػِ همبالت دٍهیي ّوبیؾ هلی فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی،وشج،ًـش آهَصؽ وـبٍسصی
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