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 یبدگيشي ٍ آهَصؽ اصالح ٍ ثْجَدالف( 

 سشیي جزاة اص یىي ،هحَس هؼئلِ یبدگيشية( 

 وِ اػز آهَصؿي ّبي ؿيَُ لذسسوٌذسشیي ٍ

 .اػز آهذُ ثَجَد اخيش ي ػبلِ 30 دس

 ؿىلْبي. اػز ػوَهي ػجبسر یه PBLج( 

 سحميك،هطبلؼِ  ؿبهل آى هخشلف

 دادُ جْز سٍؿوٌذٍ هَسدي،طشاحي

 ٍ ... هي ثبؿذ  هٌْذػي ّبي دشٍطُ ؿذُ،طشاحي

 یه ساٌّوبئيثب   هشخصص یه: سحميمبرد( 

 آٍسي جوغ ثِ ػلوي ّيئز ػضَ یب ػَدشٍایضس

 ؿٌبػبئي سا هجَْل یه سب دشداصد هي اطالػبر

 دسهبى سٍؽ یه وشدى ديذا هثبل ؼٌَاىثوٌذ 

 .ػشطبى ثشاي
 

 همذهِ

وِ  اػز  یىي اص سٍؽ ّبي آهَصؽ هحَس هؼئلِ سٍؽ،

 اسائِ ؿَد اػز لشاس وِ دسػي اثشذا  سٍؽ ایي دس

 ٍ اػشبد آًگبُ. ؿَد هي هطشح هؼئلِ یه ثصَسر

 هي ؿذُ هطشح دشػؾ ديشاهَى ثحث ثِ داًـجَیبى

  ثِ ًَثز هَضَع ؿذى سٍؿي اص ٍدغ دشداصًذ

 سجبدل ٍ ثحث ثِ آى هَسد دس سب سػذ هي داًـجَیبى

 ػذغ.دّذ اسائِ هؼئلِ ثشاي حلي ساُ ٍ ثذشداصًذ ًظش

 دبػخْبي اسصیبثي ثِ اثشذا وِ سػذ هي اػشبد ثِ ًَثز

 ولي ثٌذي جوغ یه ثٍِ ػذغ   ثذشداصد داًـجَیبى

 وِ سا صحيح ٍ دسػز دبػخ اػشبد دبیبى دس ٍ ثشػذ

.  وٌذ هي ثيبى اػز آى جلؼِ  دسػي هطلت ّوبى

 هؼشلضم آهَصؿي ؿيَُ ایي دسػز ٍ وبهل اجشاي الجشِ

 دس وِ هطبلجي حجن خبطش ثِ ثؼضب ٍ اػز صهبى صشف

 هَسد ؿيَُ ایي ،اسائِ هي ؿَد  آهَصؿي ي دٍسُ یه

 ديؾ یه ثؼٌَاى سئَسي آهَصؽ.گيشد ًوي لشاس دؼٌذ

ثصَسر هؼئلِ هحَس اسائِ هي  وِ دسػي ّش ثشاي ًيبص

 اًؼبى رّي ػبخشبس  ّن آى ػلز. ؿَد هَسد ًيبص اػز

 داًـجَ ٍ ؿَد هطشح ػئَالي اػز لشاس اگشاػز وِ 

 سا اٍليِ اطالػبر حذالل ثبیذ ثيبثذ آى ثشاي جَاثي

 سا خَد هغضي فؼبليز آًْب اػبع ثش سب ثبؿذ داؿشِ

 اػشفبدُ الصهِ ًيبص ديؾ سئَسي دسع لزا،  ًوبیذ ؿشٍع

 ًَع ثِ سَجِ ثب الجشِ.  اػز آهَصؿي سٍؽ ایي اص

 اهش ایي دس ًيض ّوضهبًي اػز هوىي آهَصؽ هطبلت

 اسائِ دس اػشبد ٍ هشثي هْبسر ثِ ایي وِ ثيفشذ اسفبق

 .داسد وٌذ هيهطشح  وِ ػئَاالسي ًَع ٍ هطبلت



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 فَایذ سٍؽ هؼئلِ هحَس ثشاي داًـجَیبى:

 

 اًگيضُ یبدگيشي  افضایؾ-1

 ٍ هْبسسْبي اسسجبطي   سفىش ًمبداًِثْجَد -2

 ديَػشِ اص اطالػبر   ٍ اػشفبدُجوغ آٍسي -3

 هذر یبدگيشي طَالًي ثشاياػز  ليهذ-4

افضایؾ هي لذسر وبس وشدى ثب یىذیگش سا -5

 دّذ

سفىش ػويك سٍي افضایؾ هْبسر حل هؼئلِ ثب -6

 هؼئلِ 

 ووه ثِ فىش وشدى-7

 هًَيشَس وشدى هيضاى ديـشفز-8

 ثِ چبلؾ وـيذى افىبس-9

 جلت اػشوبد-10

 ن وشدى هحيطي جزاة ثشاي ّوفىشي فشاّ-11

 يثِ جبي اػشبد هحَس ىحَس وشدداًـجَ ه -12

 فيذ ثه گشفشي اص داًـجَیبى-13

داًـجَ یبد هي گيشد چشا هطلجي سا هي داًذ  -14

 ٍ چشا هطلت دیگشي سا ًوي داًذ

دس هيبى گزاؿشي یه هؼئلِ سَػط هشثي ٍ  -15

 ًظبسر ثش ًحَُ ثشخَسد ثب آى سَػط داًـجَیبى
 

 
 

 اص وجب ؿشٍع وٌين؟

ز وِ ثشاي سغييش ػجه آهَصؽ ، سٍؿي اػ

اثشذا ثبیذ صهيٌِ ّب ٍ صیش ػبخز ّبي آًشا 

فشاّن وشد. اهش آهَصؽ چيضي ًيؼز وِ ثذٍى 

ثشَاى آى سا سغييش داد ٍ ػشیؼب اجشا  هِهمذ

.ػِ اصل اػبػي وِ ثبیذ دس ًظش گشفز وشد.

 ػجبسسٌذ اص:

اػبع آهَصؽ ّبي اػشبد هحَس اسائِ ى : صهب(1

یه دسع دس طَل یه سشم هـخص اػز ٍ 

ّيچ فيذثىي اص هيضاى یبدگيشي داًـَیبى دس 

طَل سشم گشفشِ ًوي ؿَد.ثِ ػجبسسي یه جبدُ 

ِ اػز .ثِ ایي صَسر وِ آهَصؽ ٍظيفِ یىطشف

اػشبد ٍ یبدگيشي ٍظيفِ داًـجَ ٍ سبثيش هشمبثل 

ایي دٍ یب اصال دیذُ ًوي ؿَد ٍ یب ثؼيبس اًذن 

ٍ ًبچيض اػز .دس ًگبُ اٍل ایشاد ثضسگي وِ ثِ 

ایي سٍؽ گشفشِ هي ؿَد صهبى ثش ثَدى آى 

ٍ دس صَسر ووجَد صهبى ثب ػشػز وِ  اػز

دادى ثِ سًٍذ آهَصؽ ٍ ًِ یبدگيشي ، هـىل 

 ذووجَد صهبى سا ثش طشف هيٌوبیٌ

هذ PBLًىشِ هْن ٍ اػبػي وِ دس  : هَضَع(2

ًظش لشاس هي گيشد ، ثش ایي اػبع اػز وِ 

دشػؾ ّب ثبیذ اص ایي ٍیظگي ثشخَسداس ثبؿٌذ 

اداس وِ داًـجَ ٍ حشي اػشبد سا ثِ فىش وشدى ٍ

وٌٌذ ٍ اص طشف دیگش اص ّش دٍجٌجِ ػيٌي ٍ 

رٌّي ًيض ثشخَسداس ثبؿٌذ.ثِ ػجبسر دیگش 

 دشػؾ ثبیذ اص فشآیٌذي ثبؿذ وِ داًـجَ سا ثب 
 

یه ٍالؼيز سٍثشٍ هي وٌذ . ٍالؼيشي وِ لشاس 

اػز هَضَع آهَصؽ لشاس گيشد.ٍاضح سش ثگَئين 

دشػؾ ثبیذ داساي ایي ٍیظگي ثبؿذ وِ ثشَاًذ 

فشایٌذ ٍ یه هَضَع هطشح ؿَد. ثؼٌَاى یه  

یه رّي خالق ٍ هٌشمذ ٍ  اهىبًبر آهَصؿي :

دُ اػز سب ثب ّش ًَع ػئَال هٌطمي هشفىش وِ آهب

.هَاجِ ؿَد ٍ دبػخي ثشاي آى ثيبثذ  

 هٌبثغ ٍ هشاجغ: 

،َّلفيؾ گَسدٍى  سبليف  سفىش هٌطمي 

 ػلي دوشش سشجوِ ،  اػويز ط فيليخ ٍ

 چبح هـؼل، اًشـبسار ؿشیؼشوذاسي،

 .1366 دٍم

 


