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 ّب ثچِ سالم•

 ثبضِ خَة حبلتَى اهیذٍارم•

 ترم رٍ هطبلت ثیطتر کِ ایذ ضذُ هتَجِ ثبضیي کردُ هطبلؼِ رٍ پیص ّفتِ جسٍُ اگر•

 .کردین کبر ّن ثب پیص

 اداهِ در کِ ، ثبضذ هی «پیًَذ ّن حَزُ» ّست جذیذ ضوب ثرای کِ هَاردی از یکی•

 .....پردازین هی هَرد ایي ثررسی ثِ

  ثپرسیي حتوب داضتیي سَال اگر•

• Fe.gholami@gmail.com 



 ّن از رٍ خذهبتی ٍ ّستٌذ ارتجبط در ّن ثب  آى اطراف رٍستبّبی ٍ ضْر ّر داًین هی هب•

 ٍجَد  (ثْذاضت خبًِ یک ًْبیتب) هحذٍدی درهبًی هراکس رٍستبّب در هثبل ػٌَاى ثِ .هیگیرًذ

  درهبًگبُ، هبًٌذ) درهبًی هراکس از استفبدُ ثرای رٍستب سبکٌیي ثسیبری هَارد در ٍ دارد

  .کٌٌذ هی هراجؼِ ضْر ًسدیکتریي ثِ ( ... ٍ ثیوبرستبى

 هثال .دارد ٍجَد ّن .... ٍ تجبری آهَزضی، هبًٌذ ّب کبرثری از دیگر ثرخی ثرای حبلت ایي•

 یب ضْر ثِ ثبیذ ثبالتر هقبطغ ثرای آهَزاى داًص ٍ دارد دثستبى هقطغ در فقط هذرسِ رٍستبیی

 .کٌٌذ هراجؼِ اطراف رٍستبّبی

 ثبػث ثیوبرستبى ٍجَد ػذم ضْری در هثال .دارد ٍجَد ّن ضْرّب ثرخی ثرای ٍضؼیت ایي•

 .کٌٌذ آهذ ٍ رفت دیگری ضْر ثِ ثیوبرستبى ثِ دسترسی ثرای ضْر ایي سبکٌیي کِ است ضذُ

 .ضَد هی ثررسی هٌظَر ّویي ثِ ّن پیًَذ ّن حَزُ•

 حَزُ ّن پیًَذ



ُ ّب ثِ ًسجت ضْر جبیگبُ تؼییي پیًَذ، ّن حَزُ تؼییي از ّذف•   ٍ پیراهًَی سکًَتگب

ِ ّبی در هٌطقِ ٍ ضْر هتقبثل راثطِ هطبلؼِ   ٍ ... ٍ اجتوبػی اقتصبدی، گًَبگَى ػرص

 ایي .است ضْری اهکبًبت ٍ تسْیالت گیرًذُ ی خذهبت حقیقی جوؼیت تؼییي

  .ّستٌذ اّویت حبئس ثسیبر کبرثری ّب تخصیص در ثررسی ّب

 :گیرد هی صَرت دٍطریق از پیًَذ ّن حَزُ تؼییي•

 تئَریک پیًَذ ّن حَزُ -1•

 ػولی پیًَذ ّن حَزُ -2•

 حَزُ ّن پیًَذ



 ثب است هَجَد کِ ّبیی فرهَل ٍ ّب هذل اسبس ثر ثبیذ ضوب تئَریک پیًَذ ّن حَزُ تؼییي در•

 .آٍریذ ثذست را هحذٍدُ یب حَزُ ایي اطراف ضْرّبی ثب ضْر یک تؼبهالت هیساى تؼییي ّذف

 حسي : ًَیسٌذگبى ای، ًبحیِ ٍ ضْری ریسی ثرًبهِ ثر تبکیذ ثب جغرافیب در هذل کبرثرد کتبة•

 .کٌذ هی کوک ضوب ثِ ّب هذل ایي ضٌبخت ثرای هَسَی، هیرًجف ٍ ًیب حکوت

 ثیطتر هطبلؼِ ثِ هبیل اگر .هیسارم رٍ کتبة از صفحِ چٌذ تصَیر ثراتَى هي ثؼذی صفحبت در•

 کتبة کال .ثگیریي اهبًت هي از کالسْبهَى سر رفتین ٍقت ّر یب کٌیذ تْیِ رٍ کتبة ثَدیي

  کبرثردیِ

 ًقطِ تئَری) ّب رٍش ّویي از یکی از ّن فرستبدم ثراتَى کِ ًَر ضْر اطالػبت فبیل در•

 .است ضذُ استفبدُ (جذایی

 حَزُ ّن پیًَذ تئَریک

















  یؼٌی .ضَد هی استفبدُ هیذاًی ّبی رٍش از هؼوَال ػولی پیًَذ ّن حَزُ تؼییي در•

  ًظیر ّبیی رٍش ثب ٍ کٌذ هی هراجؼِ اطراف ضْرّبی یب رٍستبّب ثِ ثرداضتگر فرد

 آیب کِ کٌذ هی پرسص (سبکٌبى ٍ هسئَلیي) هختلف افراد از پرسطٌبهِ یب هصبحجِ

 گبم در ثَد هثجت جَاة اگر ؟ کٌیذ هی هراجؼِ x ضْر ثِ خذهبت از استفبدُ ثرای

  هراجؼِ x ضْر ثِ خذهبتی چِ ثرای کِ ضَد هی سَال خذهبت ًَع ثب راثطِ در ثؼذی

 ؟..... ٍ درهبًی هراکس خریذ، هراکس هذرسِ، کٌیذ؟ هی

  اگر کِ دارُ آهَزش خَدش ّن ّب سَال پرسیذى ًَع یب ٍ پرسطٌبهِ طراحی الجتِ•

 .کٌین هی صحجت آى ثب راثطِ در جلسِ یک داضتین زهبى

 حَزُ ّن پیًَذ ػولی



 در .کٌیذ ثررسی ثبیذ را ًَر ضْر ّوپیًَذ حَزُ ثذیي اًجبم ثبیذ ضوب کِ کبری حبال•

 ًقطِ تئَری از تئَریک پیًَذ ّن حَزُ ثرای از ضذُ فرستبدُ ثراتَى کِ گسارضی

 ثْترُ کٌیذ هی فکر ٍ داریذ دٍست ای دیگِ هذل اگر ضوب ، ضذُ استفبدُ جذایی

 .کٌیذ استفبدُ

 اطراف ضْرّبی ٍ رٍستبّب ثِ رفتي ثِ قبدر چَى ، ػولی پیًَذ ّن حَزُ ثرای ٍلی•

 .کٌیذ استفبدُ گرفتِ قرار اختیبرتَى در کِ هطبلؼبتی از ًیستیذ ًَر ضْر

  ثپرسیذ حتوب داضتیذ سَالی•

  ... ثبضیذ خَدتَى هراقت خیلی خیلی•



 خستِ ًجبضیذ •

 

 


