ثؿن اهلل الطّحوي الطّحین
چِ آهَذتي؟ ٍ چگًَِ آهَظاًسى ؟ اظ اؾبؾی تطیي ؾَاالت عطنِی تعلین ٍ تطثیت اًس وِ تب وٌَى افطاز فطاٍاًی ؾعی
زض اضائِی پبؾری هٌبؾت ثِ آىّب زاقتِ اًس .
آى چِ هؿلّن اؾت اگط ثطای ضؾیسى ثِ پبؾد ایي ؾَاالت زًجبل ضاُ چبضُ ای هٌبؾت ّؿتین الظم اؾت الگَیی وبضا ٍ
هفیس ضا وكف ٍ اضائِ وٌین وِ زض آى هؿیط تعلین ٍ تطثیت ثِ زضؾتی تطؾین قسُ ثبقس .
گصقتِی تطثیت زض ایطاى گَیبی ایي هغلت اؾت وِ اگط چِ تب وٌَى ثطای حل هكىالت تعلین ٍ تطثیت تالـّبی
فطاٍاًی نَضت گطفتِ ٍلی ّطگع ًتیدِای هغلَة عبیس ًكسُ اؾت تب خبیی وِ وبضقٌبؾبى اهط ایي گًَِ ظثبى ثِ الطاض
گكَزُ اًس 1وِ :
« ًظبم ًَیي تطثیت 2زض وكَض هب عی هطاحل ثٌیبًگصاضی ،تَؾعِ ٍ حتی ثِ ٌّگبم تالـ ثطای ایدبز تحَل ثٌیبزی زض آى ،تب وٌَى ثطهجبًی
ًظطی هكرم ،هسٍى  ،ثْطُ هٌس اظ زؾتبٍضزّبی هعتجط علوی ،هتىی ثط ًظبم فىطی ٍ اضظقی اؾالمّ ،وبٌّگ ٍ ؾبظگبض ثب ذهَنیبت
فطٌّگی ،اختوبعی ٍ ثَهی وكَض اؾتَاض ًجَزُ اؾت.
3
اظایي ضٍ تالـ ّبی اًدبم یبفتِ عی چٌس زِّ اذیط ثطای انالح ٍ تحَل خطیبى تطثیت -ذهَنب ًظبم تطثیت ضؾوی ٍ عوَهی (;آهَظـ
ٍپطٍضـ)  -ثب ٍخَز هؿبعی لبثل تمسیطی وِ زض ایي ذهَل ثِ ٍیػُ پؽ اظ پیطٍظی اًمالة اؾالهی نَضت گطفتِ اًس  ،ون ٍثیف ثب
هكىالت هتعسزی هَاخِ هی ثبقٌس وِ اّن آًْب عجبضتٌس اظ:
4
هغبیطت ٍ ًبؾبظگبضی ًؿجی ثب هجبًی ٍاضظـ ّبی اؾالهی ٍ تعبلین تطثیتی اؾالم

ثی تَخْی ثِ همتضیبت فطٌّگی ٍ هلی خبهعِ اؾالهی ایطاى

عسم تَاًبیی پبؾرگَیی ًظبم تطثیت ضؾوی ثِ ًیبظّبی فطزی ٍ اختوبعی هتطثیبى

عسم تعبهل اثطثرف ًظبم تطثیت ضؾوی ثب ؾبیط ثرف ّبی فطٌّگی ٍ اختوبعی

فمساى خبهع ًگطی ٍ زچبض قسى ثِ یه ؾَ ًگطی ،انالحبت خعئی ٍ ثركی ٍ حتی تغییطات نَضی زض فطایٌس ؾیبؾتگصاضی

ٍ ثطًبهِ ضیعی ٍ اخطا
فمساى اضتجبط هعٌب زاض ٍ ّن ؾَیی هیبى وَقف ّبی اًدبم یبفتِ ثب یىسیگط ٍ زض ًتیدِ ٍخَز ًبّوبٌّگی ٍ (حتی)

ًبؾبظگبضی آقىبض ثیي ؾیبؾت ّب ٍ ثطًبهِ ّبی انالحی زض ثرف ّبی گًَبگَى ٍ ظهبى ّبی هرتلف

ضعف اضتجبط هكرم ثبؾیبؾت ّب ٍ آضهبى ّبی تَؾعِ ّوِ خبًجِ زضچكن اًساظ زضاظ هست وكَض»

5
ًیه هی زاًین وِ هبًسگبضتطیي تعبلین زض ؾٌیي وَزوی ضخ ذَاّس زاز  ،پؽ هٌغمی اؾت وِ اّل في زض هٌْسؾی
هؿیط تطثیت زض ایي همغع  ،حؿبؾیت ّبی ٍیػُ ای اظ ذَیف ثطٍظ زٌّس .
هترهّهیي تطثیت وَزوبى ذهَنبً هطثیّبى هساضؼ اثتسایی ّوَاضُ زض شّي ذَیف ثِ زًجبل یبفتي پبؾد ثطذی اظ
ؾَاالت خسّی ثَزُ اًس  .هثالً :
 . 1رک تِ  :سٌذ هلّی آهَسش ٍ پزٍرش  ،کتاب فلسفِ تزتیت  ،پیص گفتار
 . 2در پیطیٌِ علوی ٍ فزٌّگی ها اس گذضتِ ّای دٍر ٍاصُ "تزتیت" ضاهل توام اتعاد ٍجٌثِ ّای فزآیٌذ سهیٌِ ساس تحَل اختیاری ٍ آگاّاًِ آدهی تَدُ ٍلذا ًیاس تِ ٍاصُ تکویل کٌٌذُ ای هاًٌذ تعلین ًذارد .هفَْم تزتیت
در تز دارًذُ ٍ جاهع توام اجشا ٍ عٌاصز هزتثط تا ایي فزآیٌذ( هاًٌذ تعلین ،تشکیِ،تادیة ،تذریس ٍ هْارت آهَسی) استّ .واى گًَِ کِ در هٌاتع تزتیتی غزب ٍاصُ ( )Educationدر تز دارًذُ توام ٍجَُ ٍ اتعاد ایي جزیاى
است  .لذا تفکیک ایي اهز ٍاحذ تِ دٍ جزیاى هتوایش هاًٌذ":آهَسش" ٍ "پزٍرش" ٍ یا "تعلین"ٍ"تزتیت" هطکالت ًظزی ٍعولی فزاٍاًی را پیص هی آٍرد  .برایه اساس در ایه مجمًعٍ "،تربیت" بٍ عىًان

امري جامع ،شاملِ تمام فرایىدَاي زمیىٍ ساز تحًل اختیاري يآگاَاوٍ آدمي در وظر گرفتٍ شدٌ است كٍ بٍ عىًان امري ياحد يیكپارچٍ  ،با تمام ابعاد يجًدي اوسان ،بٍ مثابٍ یك
كل ،سريكار دارد  .تذیْی است کِ ّزیک اس فزایٌذّای سیزهجوَعِ ایي عٌَاى جاهع ً ،وی تَاًٌذ در عزض آى هطزح ضذُ ٍ یا تِ عٌَاى رقیة آى تلقی ضًَذ.آ ًچِ تایذ رخ دّذ ّواًا تزتیت است اها تا ایشارّا ٍ
رٍضْای هتفاٍت  .تِ تیاى دیگز هزاد اس "تزتیت" در ایي هجوَعِ ،هفاد ّواى اصطالح هزکة " تعلین ٍتزتیت" است کِ تِ غلط رایج ضذُ ٍ کارتزد فزاٍاى یافتِ است.
 . 3تز اساس آًچِ در سیز ًَیس قثل آهذُ است  ،در ایي ًَضتار اصطالح" تزتیت رسوی ٍ عوَهی" هعادل اصطالح رایج ٍلی ًارسا ی "آهَسش ٍ پزٍرش" در ًظز گزفتِ ضذُ است(تِ استثٌاءهَارد ًقل قَل
هستقین یا اضارُ تِ عٌاٍیي ٍقَاًیي هصَب کِ تزای حفظ اهاًت تٌاچار اس اصطالح رایج تْزُ تزدُ این)  .الثتِ جْت اًتخاب هعادلی تزای اصطالح " آهَسش ٍ پزٍرش" هتٌاسة تا دیذگاُ حاکن تز فلسفِ تزتیت در
جوَْری اسالهی ایزاى  ،اس فزٌّگ ستاى ستاى ٍادب فارسی،در خَاست ضذُ تا ٍاصُ فارسی رسا ٍ هٌاسة تزی را تزای ایي تخص اس جزیاى تزتیت تزگشیذُ ٍ تعییي ًوایذ.
ّ. 4زچٌذ ایي هغایزت ًٍاساسگاری اس ضکل آضکارآى در ًظام آهَسضی پیص اس اًقالب  ،تا هساعی ارسضوٌذی کِ پس اسپیزٍسی اًقالب اسالهی تزای تْذیة ًظام تزتیت رسوی(در سطح آهَسش ٍپزٍرش ٍآهَسش عالی)
اس هظاّز ٍآثار ضذاسالهی یا غیز اسالهی اًجام گزفتِ اًذ ،تثذیل تِ صَرتی پٌْاى ٍظزیف گطتِ کِ تٌْا تا تحلیل عویق ٍتٌیادی ًظام فعلی تزتیت رسوی ٍتزًاهِ ّای آى تَسط اًذیطوٌذاى تیشتیي ،قاتل درک
ٍتصذیق هی تاضذ ٍ تذیْی است کِ رفع ایي گًَِ ًاساسگاری هستلشم ایجاد تحَل اساسی ٍتٌیادی در ایي ًظام (ًٍِ اصالحات صَری،جشئی ٍهقطعی در آى) هی تاضذ کِ تِ ًظز هی رسذ چٌیي تحَلی در تیاًات اخیز هقام
هعظن رّثزی (دام ظلِ) هَرد ًظزتَدُ است.
 . 5العلن فی الصّغز  ،کاالٌقص فی الحجز( پیاهثز اکزم ظ)

 چطا اًگیعُی تحهیل زض زاًف آهَظاى پؽ اظ گصقت هسّتی  ،زچبض افت هیقَز ؟
 چطا وَزوبى ثسٍى تكَیك ٍ تٌجیِ ٍظبیف ذَز ضا اًدبم ًوی زٌّس ؟

 چطا ایكبى ثب ًكبط زض هسضؾِ حبضط ًوی قًَس ٍ اؾبؾبً هسضؾِ ذَقبیٌسقبى
ًیؿت ؟

 چطا اوثط وَزوبى زض قٌبذت ٍ ثِ وبضگیطی تَاًوٌسیّبیكبى زچبض ضعف اًس ٍ
ذَز ضا ٍاثؿتِ ثِ اٍلیبی ذَیف هی زاًٌس ؟
 چطا وَزوبى اظ پؽ حل هؿبئل ضٍظهطُّ قبى ثط ًوی آیٌس ؟
ٍ چٌسیي چطای اؾبؾی زیگط وِ ّوَاضُ ثط زقَاضیّبی وبض هعلّوبى افعٍزُ ٍ ثبعث افت ویفیت وبضقبى قسُ اؾت .

ثط ذالف گصقتِ ،حیغِ آهَظـ ثِ علت پیكطفت علن ٍ تىٌَلَغی ،ثِ حسی گؿتطزُ قسُ ،وِ ًِ وؿی هی تَاًس علَم
هرتلف ضا آهَظـ زّس ٍ ًِ وؿی ازعب هی وٌس آگبُ ثِ علَم ٍ حطفِ ّبی گًَبگَى اؾت  .اگط زض ظهبًی یبزگیطی ثِ
هعٌبی وؿت زاًف ٍ هْبضت ثَز اهطٍظُ یبزگیطی ،تَاى فطز زض حل هؿبیل آهَظقی ٍ پطٍضقی هی ثبقس .وؿت علَم ٍ
فٌَى زض زًیبی پیچیسُ اهطٍظً ،یبظ ثِ ضٍقْبی آهَظقی ًَیي ثِ خبی ضٍقْبی آهَظقی ؾٌتی ٍ غیط وبضآهس زاضز .ثِ
ّویي خْت ٍظیفِ زؾت اًسضوبضاى تعلین ٍ تطثیت ثِ ذهَل هعلویي وِ زض ذظ همسم ّسایت قبگطزاى ثِ ؾَی
ووبل ٍ ضقس لطاضزاضًس ،ؾٌگیي تط قسُ اؾت .اهب اًتمبل اظ ضٍـ تسضیؽ ؾٌتی ثِ ضٍـ ّبی ًَیي تسضیؽ ثِ ؾبزگی
اهىبى پصیط ًیؿت .ظیطا هؿئَلیي آهَظـ ٍ پطٍضـ ،هسیطاى  ،هعلویي ٍ ٍالسیي عوَهب ثسًجبل ضٍـ ّبیی ّؿتٌس وِ
ذَز ثب آى ذَ گطفتِ ٍ پطٍضـ یبفتِ اًس .آى ّب آهبزگی ووی ثطای تحَل ٍ ایدبز ضٍقْبی خسیس تسضیؽ زاضًس ،ظیطا
ضٍـ تسضیؽ ًَیي ثِ علت ًَ ثَزى هؿیط ،هؿتلعم تحول پیبهسّبی هجْن ٍ عَالت ًبهكرم هی ثبقس ٍ لجَل چٌیي
ضیؿه ٍذغطی ذبضج اظ تَاى ثؿیبضی اظ افطاز اؾت .ایي هحبفظِ وبضی ّب ثبعث قسُ تب ًظبم آهَظقی هب فبنلِ ظیبزی
ثیي ٍضع هَخَز ٍ ٍضع هغلَة زض ًظبم تعلین ٍ تطثیت اؾالهی زاقتِ ثبقس .گطیعاى ثَزى زاًف آهَظاى اظ هسضؾِ،
زلْطُ اهتحبى ،ثی ضغجتی هعلوبى ٍ یىٌَاذتی خلؿبت تسضیؽ ههبزیمی اظ ًتبیح ضٍـ ؾٌتی تسضیؽ اؾت.

عَاهل هتعسّزی زض گصض اظ ًظبم ؾٌتی ثِ ًظبم فعبل هَثط هیثبقس وِ یىی اظ هْوتطیي آًْب  ،تغییط ضٍقْبی تسضیؽ
هعلویي اؾت .عكك ٍ عاللِ هعلویي ثِ ضؾبلت ٍالعی ذَیف ،ضقس قرهیت هعٌَی ٍ حطفِ ای زض آًبى  ،آگبّی آًبى
اظ ضٍقْبی تعلین ٍ تطثیت ٍ علَم ٍاثؿتِ ،قٌبذت عویك قبگطزاى ٍ اتربش ضٍقْبی تسضیؽ هتٌبؾت ثب ٍیػگی آًْب،
ایوبى ثِ اؾتعسازّبی ذسازازی ًْفتِ زض قبگطزاى ٍ تالـ ثطای قىَفبیی آًبى ٍ تجسیل هحسٍزیت ّبی هَخَز زض
ًظبم آهَظقی ثِ فطنت ّبً ،وًَِ ای اظ لغعبت پبظلی اؾت وِ ثب چیٌف نحیح آًْب ضٍقْبی ذكه تسضیؽ ثِ ضٍـ
فعبل ٍ پَیب تجسیل هی گطزز هب ثبیس زض فعبلیتْبی آهَظقی ثِ ایي ثبٍض للجی ثطؾین وِ ٍظیفِ هب تٌْب اًتمبل یبفتِ ّبی
زیگطاى ثِ قبگطزاى ًیؿت ثلىِ « ایدبز هَلعیت هغلَة یبزگیطی»  « ،آهَظـ چگًَِ اًسیكیسى ٍ تمَیت
« ظهیٌِ ؾبظی ثطای وؿت تدبضة نحیح»  «،ضقس
ذَزیبزگیطی»  « ،تفىّط ًمّبز » ،

اعتوبز ثِ ًفؽ ٍ ععّت ًفؽ»  « ،پطٍضـ ضٍحیِ ی هكبضوتی ٍ گطٍّی » ٍ « آهَظـ هْبضتْبی ظًسگی» اظ خولِ
ضؾبلتّبی هْن هعلّویي اؾت.
علی ضغن ٍخَز حدن لبثل تَخِّ هٌبثع اعّالعبتی وِ زض اذتیبض ثكط لطاض زاضز  ،هتأؾّفبًِ زض ظهیٌِ ی چگًَگی اؾتفبزُ
ٍ پطزاظـ نحیح آىّب زض شّي  ،وبض لبثل تَخّْی ًكسُ اؾت  .ثط ایي اؾبؼ اؾت وِ ضٍـ ّبی تسضیؽ هطؾَم وِ
فمظ ًبلل علَم اؾت  ،وبضایی الظم ضا ًساضًس .
هَؾّؿِ فطٌّگی  ،آهَظقی ّسایت هیعاى زض حبلی ثِ عٌَاى ًْبزی ذَزخَـ ،ثب حضَض ثعضی اظ هدطّثیي عطنِی
تعلین ٍ تطثیت قىل گطفت ،وِ اظ ثسٍ تبؾیؽ ،اضائِی پبؾدّبیی خبهع ٍ هَثّط ثطای ایي هعضالت ضا ضؾبلت ذَیف
زیس .ایي هدوَعِ زض ؾبل  1376ثب تبؾیؽ زثیطؾتبى وبض ذَز ضا ضؾوبً آغبظ ًوَز ٍ پؽ اظ آى زض ؾبل  1379ثب افتتبح
همغع ضاٌّوبیی حَظُی ذسهت ذَیف ضا گؿتطـ زاز .
اهّب ّط چِ هی گصقت اّویّت وبض ضیكِ ای ٍ ثٌیبزیي ثطای هؿئَلیي هسضؾِ پطضًگ تط هیقس  ،چطا وِ هطثّیبى ٌّگبم
وبض ثب زاًفآهَظاى گبّبً ثِ هكىالتی ثطهی ذَضزًس وِ ضیكِ زض گصقتِّب زاقت  .تب خبیی وِ علی ضغن ؾرتیّبی
فطاٍاى اخطایی  ،ـ ثب اؾتعبًت اظ زضگبُ الْی ٍ تَؾّل ثِ همطّثیي زضگبّف ـ تهوین ثط تأؾیؽ همغع زثؿتبى گطفتِ قس
.

زض ؾبل ًْ 1383بل زثؿتبى هیعاى زض غطة قْطتْطاى وبقتِ ٍ زض هْط هبُ ّوبى ؾبل ثب ثبضاى لجرٌسّبی ًَآهَظاى
پیف زثؿتبًی ٍ والؼ اٍّلی  ،ثطای ًرؿتیي ثبض آثیبضی قس .

ایي هَؾؿِ تالـ وطزُ اؾت تب اظ وبؾتیْب فطنت ؾبظی ًوبیس ٍ ثب زض ًظط گطفتي چبضچَة ولی ًظبم آهَظقی اظ
ضٍـ تسضیؽ پیكطفتِ یبزگیطی اوتكبفی وِ ثط پطٍضـ تَاًبییْب ثٌب قسُ ،زض آهَظـ اؾتفبزُ وٌس .زؾت آٍضزّبی ایي
تالقْب هدوَعِ ای اظ تدبضة زلؿَذتگبى عطنِ تعلین ٍ تطثیت ٍ ثب اؾتفبزُ اظ هجبًی علوی هَخَز زض حیغِ هجبحث
علَم تطثیتی ٍ ثب تأویس ثط وبضثطز آًْب ثب تَخِ ثِ ظهیٌِ فطٌّگ اؾالهی ٍ ایطاًی اؾت .ضٍـ غبلت زض ایي هسضؾِ
ثطاؾبؼ یبزگیطی اوتكبفی ّسایت قسُ 6اؾت .زض ایي ضٍـ قبگطز ،هحَض ٍ هطوع ثمل فطایٌس یبزگیطی اؾت .زض ایي
ضٍـ یبزگیطًسگبى تكَیك هی قًَس تب ثِ ووه پطؾكْب ٍ ضاٌّوبیی ّبی هعلن ثِ زضن ٍ فْن هغبلت ثطؾٌس .ایي
قیَُ ثِ یبزگیطًسگبى ّن اؾتمالل ٍ ّن هؿئَلیت الظم ثطای وكف هفبّین ٍ ثطلطاضی اضتجبط ثیي آًْب زازُ هی قَز.
هعلن ثِ خبی ایٌىِ پبؾرگَی توبم ؾَالْبی قبگطزاى ثبقس ،ظهیٌِ هٌبؾت ضا فطاّن وطزُ تب آًبى ذَز ثِ پبؾد الظم
ثطؾٌس .ایدبز هْبضتْبی ذَة زضن وطزى هبًٌس ذَة زیسى ،قٌیسى ٍ لوؽ وطزى ،خوع آٍضی زازُ ّب ،فطضیِ
ؾبظی ،آظهبیف فطضیِ ّبً ،تیدِ گیطی ٍ اًتمبل هغبلت زض هَلعیت ّبی خسیس اظ عٌبنط هْن ضٍـ یبزگیطی اوتكبفی
اؾت .زض چٌیي ضٍیىطزی قوب زاًف آهَظ ضا ثِ هثبثِ زاًكوٌس وَچىی زض ًظط گطفتِ ایس وِ لبزض اؾت هكىالت ذَز
ضا ( اعن اظ علوی  ،هْبضتی  ،اضتجبعی  ،عبعفی ٍ  ) ..حل وٌس ٍ ضاُ ضا ثطای فعّبل ٍ هؤثط ثَزى زض آیٌسُ فطاّن هی وٌس .
یبزگیطی اٍ عومی ٍ زض ؾغَح عبلی قٌبذتی اؾت وِ ثب تَخِ ثِ ًیبظّبیف ،وبضثطزی هی قَز.
ایي زثؿتبى اظ ّوبى اثتسا ثب ایي قیَُ ی ًَیي ٍ ثب حطفّبیی تبظُ وِ ًكأت گطفتِ اظ علن ٍ تدطثِ ٍ تسثیط هطثّیبى ٍ
عطّاحبى آهَظقی ذَیف ثَز وبض ذَز ضا آغبظ ًوَز ٍ هَفّك قس الگَیی هٌبؾت ضا زض عطنِی عول اضائِ وٌس وِ ثِ
اشعبى ثؿیبضی اظ هربعجبىً ، 7تبیدی ذیطُ وٌٌسُ ثِ ّوطاُ زاقتِ اؾت .

) Guided Discovery Learning ( : 6
 . 7رک تِ  :گشارضات تاسدیذ اٍلیا اس کالس در کتاب پیَست ٍیا آرضیَ دتستاى هیشاى

زاًف آهَظاى ایي هسضؾِ زض عیي ایٌىِ احؿبؼ آظازی ظیبزی زاضًس  ،ثؿیبض ّن هٌظّن اًس  .آىّب ثطای یبزگیطی ذَز ضا
هدجَض ًویثیٌٌس ٍ ثِ ًیىی یبفتِ اًس وِ ذَز هؿئَل وبضّبیكبى ّؿتٌس  .ایي اهط احؿبؼ هؿئَلیت ضا زض ایكبى ثبال
ثطزُ تب خبیی وِ ثسٍى ًیبظ ثِ تكَیك ٍ تٌجیِ ٍ یب تصوّطات اٍلیب ٍ هطثّیبى ثِ اًدبم ٍظبیف ذَیف هیپطزاظًس .
زاًفآهَظاى زثؿتبى هیعاى عبقك هسضؾِقبى ّؿتٌس ٍ اظ ثَزى زض آى احؿبؼ آضاهف هیوٌٌس ثِ حسّی وِ تعغیلی
هسضؾِ ثطایكبى ذَقبیٌس ًیؿت .

زثؿتبى هیعاى ثطای ًیل ثِ اّساف ذَز  ،خٌجِ ّبی گًَبگًَی 8ضا هسّ ًظط لطاض زازُ ٍ ثب ضعبیت «انَل» یبظزُ گبًِ ی
ذَیف ،ضٍـ ذَز ضا هٌمّح ؾبذتِ ٍ ضاّىبضّبی آى ضا تجییي ًوَزُ اؾت .
انَل هَضز اقبضُ عجبضتٌس اظ :
1ـ انل یبزگیطی اوتكبفی .
 2ـ انل تَخِّ ثِ تفبٍت ّبی فطزی .
3ـ انل آظازی عول حسّاوثطی .
4ـ انل وبض گطٍّی .
 5ـ انل قبزاثی ٍ ًكبط .
 6ـ انل ععّت فطزی .
 7ـ انل زضًٍی وطزى اًگیعُ ّب ( هؿئَلیت پصیطی) .
 8ـ انل تمیّس ثِ اضظقْبی زیٌی ٍ اًمالثی ٍ التعم ثِ هٌبؾه هصّجی .
 9ـ انل ذلّبلیت .
11ـ انل وكف اؾتعسازّبی ًْفتِ .
11ـ انل َّیت هلّی .

 . 8اٍلیا  ،هزتیاى  ،داًصآهَساى  ،هحیط آهَسضی ٍ ...

زض ایي زیسگبُ تطثیت زض  5حَظُ تعطیف هی قَز وِ ثب ضعبیت  11انل فَق زؾت یبفتٌی ذَاّس ثَز  .ایي حَظُ ّب
عجبضتٌس اظ « :حَظُ ی اذاللی ـ هعٌَی» « ،حَظُ ی آهَظـ علَم» «،حَظُ ی اختوبعی ـ اضتجبعی» « ،حَظُ ی
عبعفی » «،حَظُ ی ثسًی ثْساقتی» .
وتبة « نگاهی تر روش میسان» وِ زض عی ؾبلّبی  1388تب  1391زض قَضای تسٍیي زثؿتبى هیعاى  ،تسٍیي ٍ

هٌمّح گطزیس وِ ثِ تجییي ایي قیَُ ی آهَظقی پطزاذتِ اؾت تب ثؿتطی هٌبؾت ثطای هطاخعِ ی عاللوٌساى ثبقس .
اعضبی ایي قَضا عجبضتٌس اظ آلبیبى  ( :حویس زازگؿتطًیب) ( ،هحوّسخَاز علیاوجطیبى)  ( ،ؾیّسحؿیي ضحیوی) وِ الجتِّ
زض ایي عطح ّوگی ّوىبضاى زثؿتبى هیعاى هكبضوت فعّبل زاقتِ اًس وِ الظم اؾت اظ توبهی هعلّویي اضخوٌسی وِ زض
قىلگیطی ایي ضٍـ ؾْن زاقتِ ٍ زض عَل ؾٌَات گصقتِ  ،ؾرتیّبی فطاٍاًی ضا ثط ذَز ّوَاض ؾبذتِ اًس ٍ ًیع
اؾبتیس ععیعی وِ زض تسٍیي ٍ ثبظًگطی ایي قیَُ ی آهَظقی هب ضا اظ ًظطات اضظقوٌس ذَیف ثْطُ هٌس ؾبذتِ اًس ،
نویوبًِ تكىّط ًوبیین  .اؾبتیسی چَى آلبیبى ( :زوتط علی انغط احوسی) ( ،زوتط علیطضب لَیسل) ( ،حدِ االؾالم
هحؿي علی اوجطیبى) ( ،زوتط هحوّسضضب ًیلی) ( ،زوتط ثْطٍظ ًظطی) ( ،اؾتبز هْسی یعزاًیبى) ( ،خٌبة آلبی ؾیّس
هْسی فبعوی) .
الظم ثِ شوط اؾت وِ تَاًبیی ّبی علوی  ،هْبضتی ٍ عبعفی زاًف آهَظاى ایي هسضؾِ تَؾّظ ثطذی افطاز هترهّم اظ
خولِ  :خْبز زاًكگبّی تْطاى ثِ ؾطپطؾتی آلبی زوتط ثْطٍظ ًظطی ٍ چٌس پبیبى ًبهِ ی زاًكدَیی ً ،ؿجت ثِ هساضؼ
غیط زٍلتی تْطاى ؾٌدیسُ قسُ وِ ًتبیح حبنل اظ ایي تحمیمبت گَیبی هَفّمیت ّبی ثبالی ایي ضٍـ زض زؾت یبثی
ثِ اّساف تعلین ٍ تطثیت اؾت  .هب حهل ایي تحمیمبت ثب اضائِ ی آهبض زلیك  ،زض لبلت کتاب های پیوست ّوطاُ
کتاب روش میسان لبثل هطاخعِ هی ثبقٌس .

حبل اظ آىخب وِ ّط عبیسی ضا ظوبتی اؾت ٍ ظوبت علن ّن ًكط آى اؾت  .ایي هَؾؿِ ٍظیفِی ذَیف هیزاًس ایي
الگَی عولی ضا  ،زض اذتیبض هؿئَلیي  ،وبضقٌبؾبى ٍ هطثّیبى ععیع لطاض زّس تب اظ آى زض ضاُ اعتالی فطظًساى ایي هطظ ٍ
ثَم ثْطُ ثطًس .

زض ّویي ضاؾتب  :کتاب روش میسان  ،دوره ی آموزشی ترتیت مرتّیان  ،دوره ی آموزشی ترتیت والدین  ،فیلم
های آموزشی ٍ  ...خْت هعطفی ٍ اؾتفبزُ ی عاللوٌساى تسٍیي ٍ آهبزُ قسُ اؾت .
لصا اظ وبضقٌبؾبى اضخوٌس  ،هطثّیبى ظحوتىف ٍ ؾبیط عاللوٌساى زعَت ثِ عول هی آیس ثطای وؿت آگبّی ثیكتط
ًؿجت ایي قیَُ یب اؾتفبزُ اظ ذسهبت هصوَض ثب دفتر توسعه ی روش میسان  ،توبؼ حبنل فطهبیٌس .

تاشد که مورد قثول صاحة واقعی کار قرار گرفته و مؤثّر افتد .
ثب تكىّط
 : 0912 – 101 89 17تلفي

