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 �و�وع ���را�ی:
 �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد 

 آیت ا� ���ی ر���جا�ی

 .�و�د �وا�ن از ����ل ���وم �ی �صد ٥٠�وان ��ت � ا�� دا�ه آزاد نبا�د � از  � ��أت �ی        

�ی  دا�ه ��ن سا� ا�ن دا�ه را �ثبت ارزیا�ی ��د و ا��ود: دا�ه آزاد � از قوی ٢٦رئ�س �یئت ا�نای دا�ه آزاد اسال�ی �مل��د 

 �ی دو��ی �س از ا�قالب � �ذ�ش ��ه �وا�ن و ��قا�یان � ����ل � دا�ه ���ی ر���جا�ی � �را�ط د�وار.رود �مار �ی��ور از ��ث ع��ی � 

کا�ت ��د�ی �وا�ست ا�ن دا�ه وی ��ن ���ندی از .خأل ع��ی � ��ور را � �و�ی � �ند �ی دو��ی اشاره ��د و ��ت: دا�ه آزاد با ���ن ا�

گان، دا���ویان و اساتید دا�ه آزاد اسال�ی ����ه  د � ��ع��ور �و ف���ه تأ��س و راه �رما� ��ور دا�ست و ا��ود:  ��ور، دا���ویان را  ٦������

زی دا�ه آزاد ا�جاد ���ت  .  �ند �ی � �وده و �م ا��ون ��ز ا�ن ���ر را � �و�ی �ی �ا� �ای ����ل �وا�ن � دا�ه ا�دا
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کار�نا�ی ار�د و د��را � دا�ه �ی آزاد تأ�ید ��د و ��ت: �  ر �قا�ع �ی ���ی�ی � و�ه د س ���ع ����ص �ص��ت �ظام � ���رش ر��هرئ� 

 .  � ����ل ��تند �ار ��� ���ول ٤٠٠ا�د و �م ا��ون یک �ی��ون و  �ی��ون ��� �رغ ا�����ل �ده ٣آزاد  �ول فعا��ت دا�ه

آزاد اسال�ی � از �و�ق ��ن �ھاد�ی آ�وز�ی ��ور ا�ت/از دا�ه آزاد اسال�ی � ��وان بازوی �در��ند آ�وزش عا�ی � ��ور باید دا�ه  

 (�ؤید ��ی�ی صدر �ماینده �ج�س)�مایت ��د

کات ��م و ک�یدی �باره ان�خاب ر��ه دا�ه آزاد � 

کات او��ه � 

رد �ود و  با �و� � ا�ن � ان�خاب ر��ه � دا�ه آزاد اسال�ی ��ل از ��و� آز�ون �روع �ی داوط�ب � �و� اطالعا�ی از ���ه آز�ون �ود �دا
کا ، �ذا ان�خاب باید با د�ت و � � الزم �ورت ��رد و ��ی� �� ا�ن � ��ور ا��ما�ی �ای �ودش ���ه ای را �آورد �ند ن � �بنای �وا�يی اال�

د و ��ور ���ی�ی با �و� � ���ه �ی آز�ون �ی آزما��ی با�د،  ��ا � مم�ن ا�ت یک داوط�ب با ا�ر ��ر واق�ی �ود د�ت � ان�خا�ی ��د و ا��عدا

ر با�د �ثًال داوط�ب ��ری � � سال با�د و � �ر�و�ت او ��یار ���ر �ذ دا��ه� کامًال با ���ه �ی آز�ون او � دا�ه آزاد �فاوت زیادی  ا

با�د � �ورت �دم ��و�ی � �چار باید � �د�ت �ربازی ا�ام �ود و �عد از پایان �د�ت �ربازی شاید دی��  اش ���ول �ظام و���ه �ی آینده
حا��ی �ند. و با �و� � ای��ه  � آینده ���ر �عدل � ���ور ��ش �وا�د دا�ت �را��ی �ا�ش ��ا�م نبا�د و �ای ����ه با �س و ادا� ����ل �دا



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
کا�ت �و�ود ا��ف اده ��د � مم�ن ا�ت �سا�ی � �عدل آ�ھا پا� ا�ت، آینده �ا�شان �رر دا��ه با�د. �س با ان�خاب ���ح و زیبا باید از �مام ا�

 � �وف��ت د�ت پیدا ��د.

 �و��ح �باره اصطالحات د��ر� آز�ون دا�ه آزاد

 �ش�یو ر��ه �ی  ��ر �ش�ی�ی با�د و شا�ل ر��ه �ی  کار�نا�ی و د��را –ی کاردا�ی  ورود � دورهآز�ون �را�ری دا�ه: � آز�و�ی �ای  – ١
 . �ند �ی �ود و � داوط�ب �ی �وا�د با �ما�ل �ود � � یک از آز�و�ھا �ر�ت

��ار دارد و �ما با �و� � ر��ه ان�خا�ی �ی  ��ر و زبان –����ی  –ا�سا�ی  –ریا�ی : ���ور �مان ر��ه ��ست � � ر��ه �ی �طام آ�وز�ی ��ر �ش�ی – ٢

 �وانید آ�ھا را ان�خاب �ما�.
�ر�ت ��وده و �ھار ر��ه �  ی� آز�ون ع�وم �ش� عالوه � ر��ه �ی ان�خا�ی � ر��ه �ود �ی �وانند  داوط�بان ر��ه ����ی�ظام آ�وزش �ش�ی:  – ٣

د و �وا�يی �ی الزم  د��واه ان�خاب �مایند ا�ب�ه ثبت �م و آز�ون �ای ر��ه �ی دی�� ��ز � آز�ون �ش�ی بالما�ع ا�ت و�ی ا�� داوط�ب ا��عدا
 � آز�ون را دا��ه با�د �ی �وا�د د�ت � ان�خاب ��د.

�ای دا���ویا�ی ا�ت � �ی �وا�ند ��ور �مام و�ت � دا�ه ���ول ����ل �و�د و�ی با  : ا�ن �ظام آ�وز�ی�ظام آ�وز�ی �مام و�ت – ٤
��ر �ول �دت ����ل �ای  سال و  ٦سال کار�نا�ی  ٣دوره کاردا�ی �و� � ��� ر�ی دا�ه مم�ن ا�ت کال�ھا ��ح یا �عد از ��� با�د �دا

 دا�ه �ی �را�ری �عا��ت از ����ل دوره �ربازی �ای ��ران را دارد. �ی با�د و ا�ن �ظام آ�وز�ی �م �ون سال ٩د��را 
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 �ظام آ�وز�ی پاره و�ت:

رد د وا�د ��ی و �وع �درک � �فاو�ی با �ظام �مام و�ت �دا و ف�ط داوط�با�ی � �ی �وا�ند از زمان �ی � �ول  ا�ن دوره آ�وز�ی از ��� �عدا
��ر  ��ر  ٤����ل ا��فاده �نند � آ�ھا اجازه داده �ی �ود � �ای دوره کاردا�ی �دا سال ����ل �مایند و ا�ن �ظام �م �ون �  ٨سال کار�نا�ی �دا

رد و ارزش و ا�تبار آن � ���ی با �ظام ادا� ����ل � سا� د �ظام آ�وز�ی �عا��ت ���ی�ی �ای ��ران داردو �ای ا�ه � � ��دودی�ی �دا

رد.  آ�وزش �مام و�ت �دا
زبا�ھای "، "  ع�وم ا�سا�ی"  ع�وم ����ی و �شاورزی و دا��زش�ی" و  ریا�ی و ��ی ��ند�ی"  ر��ه �ی ��ر �ش�ی دا�ه آزاد � � ��وه��وه: 
گا� دارد. ��وه ع�وم �ش�ی"، � بندی �ی ��دد و یک ��وه �م بنام "  ��ر "، " خار�ی  " و�ود دارد � آز�ون �دا

 .� ر��ه �يی � از یک ��وه و با�ند ���و� ��یده �ی �ود ���و�:
 با�د. ر��ه �يی � از یک ���و� ��تند و �رایب آ�ھا ی�سان �ی ز� ���و�:

 ر��ه ��� ان�خا�ی:

ر��ه �ای �ظام آ�وز�ی پاره و�ت  ٤ر��ه �ای �ظام آ�وز�ی �مام و�ت و  ٦داوط�ب �ی �وا�د �ای �ر�ت � آز�ون ��ر �ش�ی � 
 �مایند.ر��ه �ی ان�خا�ی از یک ���و� ان�خاب  ان�خاب �مایند و ��ماً باید ک��ه

 �ه دی�� ان�خاب �مایند.ر�  ٤و آ�د��ه از ا��ادی � � آز�ون �ش�ی �ر�ت ��وده ا�د �ی �وانند 
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� � �ظام  پاره و�ت و �ش�ی ��ول ��دد �ای –ا�� ��دی � �ظام آ�وز�ی �مام و�ت ن��ه ��ل �و� ا�ن � دا�ه آزاد ا�ن �حا�ن را دارد � 

م از ر��ه � � ما�ل با�د را �ی �وا�د  �م او ��ء ��و�ی � � �ظامآ�وز�ی  و�ی ����ل � دو ر��ه ���مان ان�خاب �ماید اعالم �ی ��دد و ��د � �دا
 �قدور ��ی با�د.

 ان�خاب ��� و ر��ه اول 

 � ان�خاب ��� و ر��ه اول �ند�ن ن��ه �ورد �و� ا�ت
 � ان�خاب اول باید �د�صاب ��و�ی را �سب ��ود و اص�ی ��ن ان�خاب �ی با�د. – ١

 ان�خاب اول ��ل آز�ون داوط�ب ��ز �ی با�د. – ٢
 ا���ت ان�خاب اول ��یار ����ر از ان�خاب �ی �عدی �ی با�د ز�ا ا�� ��ت ان�خاب ��ده با�ید ا��مال ��و�ی �ما � �ی �ود. – ٣
 � �را��ی ان�خا�ھای دوم � �عد ��ول �ی �وید � عالوه � ���ه �د �صاب ��و�ی ���ه ���ی را �د�ت آورید. – ٤

نید ��ماً � ان�خاب اول دی��ان ��ز ��ار دارد و آ�ھا �ی �وانند � ��ي�ش اول ��ول �و�د و ا�� ر��ه ای � �ما � رد�ف دو – ٥ م � �عد �ی زنید �دا
 شا�س �ما را ��یار زیاد کا�ش �وا�د داد.

�وده ا�ت  ٦٧٣٨��ول �ده ا�ت و�ی داوط��ی � ���ه او  ٥٦٨٥�ثًال یک داوط�ب ��ندس �ق ساوه را � او�ویت اول ��ار داده با ���ه 

 ا�ن ر��ه را � او�ویت دوم ��ار داده ��دود �ده ا�ت.
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�س � ان�خاب اول � � �ظام آ�وز�ی �مام و�ت و � � �ظام آ�وز�ی پاره و�ت و � �ظام آ�وزش �ش�ی د�ت الزم را دا��ه با�ید و  – ٦

 ���یباً ان�خاب اول �ود را ان�خاب اص�ی �.
��ند�ی �ش�ی و  –�ش�ی  –�وز�ی د�ت � ان�خاب باال زده اید و �مام �وش و �وا�تان �ای ر��ه �ی خا�ی ��ل �قوق ا�� � یک �ظام آ – ٧

��ه اید ��ماً � یک �ظام آ�وز�ی دی�� ان�خاب �ی �ما باید ���ه پا� �ی دا��ه با�د.  ��ماری و.......... �ذا
رید �ی �وانید از روی ���ات آز�ون �ی آزما��ی  � ان�خاب ر��ه �د��ل ا�ن � � ���ه ای – ٨ ��زان  –�عدل سال �ی ��ل  –� د�ت �دا

�ر�ت � کال�ھای �قوی�ی و ارزیا�ی �ود�ن از ��ھایتان �ای �ود ����م ب��رید و�ی ��� ن�و� حاال ان�خاب ر��ه �ی ��م �عدًا  –�طا��ه ����ی 

 �س �ی �وا�م.
ز�ا � �رری �ای �ما  و از ان�خاب ر��ه �ی پاره و�ت ��� غف�ت ن�نیدا��فاده �نید  �وف��تی �نید از �مام راهھای � ان�خاب ر��ه ��ماً �� 

رد ا�� �ما  م ��ی �وا�د  ٦�دا گا� �ورد �ذ�ش ��ار �ی ��رد و � �دا ر��ه � �مام و�ت ان�خاب ��ده اید ان�خاب ر��ه �ی پاره و�ت �ای �ودش �دا
از � ��رد و ��ماً از ا�ن �وف��ت �وب �ھایت ���ه را ��رد و شاید یک ر��ه ای را � �ظام پاره و�ت ان�خاب �نید � ���ر از �مام  دی��ی را 

 و�ت با�د آ�جا دی�� ا��وس ��ی �ورید.
ا�ت � " �نان � ��ول ��وید " آیا ما�ل  � � ��م از �ما ��� �وا�ی ��وده ان�خاب ���میک ان�خاب دی��ی � دا�ه آزاد ��ز دارید � �م  -٩

" �نید ���ی � �ی �ویند ا�� " ب�ی " زدید دا�ه ر��ه �ی �ما � �مام و�ت و  ��ماً " ب�ی��تید دا�ه �ما را � ��ي�ش ر��ه ای ان�خاب �ماید � ا�ن ��ون 
م و�ت �ما �ورد �ر�ی ��ار �ی ��رد و ا�� ��ول �د �م �ما �ج �ی �ود و پاره و�ت ��ی �وا�د � شا��ه ای � ن�ست یاد�ن با�د اول �ظام �ما

ر �ی ��رد ا�� �عد �ظام پاره و�ت �ما �ورد �ر�ی ��ار �ی ��رد �م �ما �ج �ی �ود و ا�� �ش�ی �م ان�خاب ر��ه ��ده با�ید آ�جا �م �ورد �ر�ی ��ا 
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 �وید دا�ه د�ت � ان�خاب ���م �ی ز�د و جای � ن��ا�ی ن�ست.��ول �وید �م �ما �ج �ی �ود و ا�� � جا ��ول � 

 .ان�خاب ���م �ای د��ران �رً� با �و� � ����ی ان�خا�ی داوط�ب � ان�خاب اول � ش�م �ی با�د -١٠
ن دا�ه � دا�ه آزاد ��ل دا�ه ������ �را�ری روزا� �وری ن�ست � ا�� �ما ��ول �وید و ادا� ����ل �د�ید از ���ور ���وم �وید � ا�  -١١

رد و�ی ا�� ��ر ��تید و از   ا��فاده �نیددی��ان ��ی �وانید �آز�ون دی��ی �ر�ت �نید. �عا��ت ���ی�ی���و��ت و�ود �دا
��ی �وانند �دون دا��ن دیپ�م کا�ل �ظام �د�م یا �وا�ی ا�مام دوره � دا��ی ثبت �م �مایند و یک از �ذ���ه �دگان � ا�ن دا�ه �  -١٢

 .��ماً باید �درک را � پایان ����ور ماه ا�ذ ��ده با�ند
ون ا�ن دا�ه ثبت �م �مایند " م�� آن � از ��� �ظام و���ه �ای �سا�ی � فعًال � دا�ه �ی دی�� ���ول ����ل ��تند �ی �وانند � آز�  -١٣

��ه با�ند.  ��ران " � �دا
ص�ی و  ٣/٢���ه �ل داوط�ب � اساس ���وع  -١٤  ���ه �از �وس ��و�ی �ی با�د. ٣/١���ه �از �وس ��

 عال�ت ٭

(  او�ویت اول� اساس آمار داوط�بان سا�ھای �ذ��ه � ��ت را�ت ���ی از ر��ه � عال�ت ( ٭ ) �ج �ده ا�ت � ا�ن ر��ه � ��ماً باید � 
او�ویت اول ط یک ) ��ار ��ر�د و ا�� ��دی ا�ن �و� ر��ه � را � او�ویت دوم � �عد ��ار د�د ر��ه �ی ان�خا�ی �تاره دار او �ذف �وا�ند �د و ف� 

 �تاره ��ل �ذ�ش ا�ت و�ی داوط�ب �ی �وا�د � او�ویت اول ر��ه �ی �دون �تاره را ��ز با �ما�ل �ود ان�خاب �مایند.
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 عال�ت �ورد ��� 

ن �و� ر��ه � را دا��ه ��ماً �و� �ماید � �را�ط الزم �ای ان�خاب ا�  oیا  Δ� �نار ���ی از ر��ه � عال�ت �ی ا��صا�ی ��فاو�ی و�ود دارد �ثًال 
 با�ید.

 ����ه � 

� سا�ھای آ�ی ��وا�ند  ا��ادی � �ی �وا�ند از ����ه � ا��فاده �مایند �ی�ی �وا�ب با�ند ا�� � یک ر��ه ای �ذ���ه �و�د دی�� �ق ا��فاده از ����ه � را 
 �ی �وانند از ����ه ا��فاده �نند. ف�ط ی�باردا�ت و 

 �و� � و ز� ���و� �ان�خاب ر��ه � �� 

 ان�خاب ر��ه �مایند. ���و� یک و ک��ه ز� ���و� ��ی �وانند از  ��وه ریا�یداوط�بان 
 ان�خاب ر��ه �مایند.  ���و� دو و ک��ه ز� ���و� ��ی �وانند از  ��وه ����یداوط�بان 

 ) ان�خاب ر��ه �مایند و � داوط��ی ��ی �وا�د از دو ز� ���و� ان�خاب ر��ه �ماید. ٤���و� () و یا  ٣داوط�بان ��وه ا�سا�ی باید از یک ���و� یا ���و� (
 داوط�بان ��وه زبان �ی خار� �ی �وانند ف�ط از ���وع � ���وط � زبا�ھای خار� ان�خاب ر��ه �مایند.

 ن�خاب ر��ه �مایند.داوط�بان ��وه ��ر �ی �وانند از ���و� شش و ک��ه ز� ���و� � آن ا
 آن ان�خاب ر��ه �مایند. ک��ه ���و� ��ت و ز� ���و��ی �وانند از  ع�وم �ش�یداوط�بان ��وه 

 �مام ر��ه �ی ان�خا�ی �ظام آ�وز�ی �مام و�ت و پاره و�ت باید از یک ���و� با�د.



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
 ریا�ی و زبان ا��فاده ��د. ان�خا�ھای �ما � یک ���و� �ذف �وا�د �د.� و� ��ی �وان از دو ���و� �ثًال � ان�خاب ر��ه دا�ه آزاد � 

 ��� �ورد ��� �ود را ان�خاب �نید؟-چ�و� ر��ه

 �د�تان را ���ص �نید:

 ��ست؟» دا�ه آزاد«از �ود�ن ��ر�یـد � �د�تـان از �ر�ت � آز�ون 
م یک ��م ر��ه خا�یف�ط � دنبال یا ا�ن �  �وا�ید وارد دا�ه �وید آیا �ی � ا�ت، دا�ه یا فالن  ��تید؟ � بیان دی��، از �ود�ن ��ر�ید: �دا

» فالن ر��ه«�ی نیاز دارد. اما ا�� پا��تان  �ود، ر��ه / ���ی را � ��وان ان�خاب اول ��ی�ن �نید � � �از پا�» دا�ه«���؟ ا��پا��تان، 
� با�ید ��ا �  یا حا�رید � خا�� ا�ن ان�خاب، یک سال دی�� �م � �شت ���ور �مانید یا ��ر؟ ��ی �نید واقع�ود، دوباره از �ود�ن ��ر�ید � آ

 �ی با �از باال، ��یار زیاد ا�ت. ا��مال �دم ��و�ی � ر��ه

 د�ت �نید» ان�خاب اول«� 

 :� ����م دا�ه آزاد، � داوط�ب �ق � �وع ان�خاب دارد

 (� بنا � دالی�ی � �وا��م ��ت) ����ر�ن ان�خاب � داوط�ب ا�ت. ان�خاب اولا�ف)  -

. ���ی �ننده ا�ت �صد ��ی�ن ٩٠ان�خاب اول � د�د � � ان�خاب ر��ه دا�ه آزاد  ��ذ� ا�ت. ���� �شان �ی ا�تباه � ان�خاب اول ��ران
�ند. بنا�ا�ن �مام �وا�يی �ود را �ای ���ر�ن ان�خاب � ا�ن دو  و�ت ��ی�ن �ی اول پاره و�ت و ر��ه �صد شا�س ��و�ی �ما را ر��ه اول �مام ٩٠

 کار ��رید. �ورد �



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
� ان�خاب اول  (یا �مان ان�خاب دوم و دوم � �عد) � شا�س ��و�ی � داوط�ب � � از آ�ھا ��یار ���ر از شا�س ��و�ی ان�خاب ����رب)  -

را � ان�خاب دوم یا �وم یا ×» ر��ه / ��� «ھـا �ددی وا�د اسـت. ���ی ا�� � ��ض �ثال  � ی�ی از ان�خاب» ��ه��� / ر«ا�ت و�از � 
 � ان�خاب اول، باال� ا�ت.×» ر��ه / ��� «�ند. اما ا�ن �از وا�د از �از �مان  �ھارم یا... ��ار د�ید، �ازش ����ر ��ی

و ��ورت �ما�ل  ا�ت» �ش�ی«و ان�خاب پ��م � ��وه آزما��ی » ��ر �ش�ی«ب ���م � ��وه آزما��ی ان�خا� �مان  ان�خاب دا�هج)  -
 �ی ����ر، باال� ا�ت. � ا�ن ان�خاب» ر��ه / ���«�ھده �ود دا�ه ا�ت و �از �  داوط�ب، ان�خاب آن �

�ی » ر��ه / ���«ی دوم � �عد ا�ت. �واقع ا�� ��ار با�د � �ما � � از � � ����م دا�ه آزاد، ا���ت ان�خاب اول، �ند�ن �ا� ان�خاب
 �ی ان�خا�ی، �ذ���ه �وا�ید �د. » ر��ه / ���«ان�خاب �ود، �ذ���ه �وید، � ا��مال ��یار�م � � دی�� از 

�ل ���ه. (�د�صاب ��و�ی، �دد�ت آورید �د�صاب ��و�ی را ��ود الزم ا�ت  �ما � ان�خاب اول  ی  ی �از � �وس ا��صا�ی و � ���ه ا

 �ل ا�ت � � داوط�ب �ای ��و�ی � � ر��ه � آن نیاز دارد.)

» ر��ه / ���«�وید: اول ا�ن �، مم�ن ا�ت ����ت  �نید با دو ��� �وا� �ی ی را � او�ویت دوم � �عد ان�خاب �ی» ر��ه / ���«و��ی �ما 
ی ان�خاب دوم و دوم � �عد �  ا�د و اصًال کار � مال��ه را � او�ویت ��ست ان�خاب ��ده» ر��ه / ���«�ی ��ود � آن �ورد����ن �و�ط داوط�با

 ن�شد.» ر��ه / ���«آن 

اب ���ی، (�د �صعالوه � �د�صاب ��و�ی، �د�صاب ���ی را ��ز � د�ت آورید. (دوم و دوم � �عد) �ما باید  �ی ����ر ان�خابدوم ای��ه، � 
�ماید � �نان � داوط�با�ی � ان�خاب  ای � ��اتب باال� از �د �صاب ��و�ی ا�ت � دا�ه آن را با �و� � �را�ط و �وا�ط �ود ��ی�ن �ی ���ه



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
 �مانند ان�خاب اول � ی �ل آ�ن � �یک از ان�خاب دوم و دوم � �عد � از �د�صاب ���ی با�د، آن ان�خاب اول �ذ���ه ��و�د و�ی ���ه

 ی اول �ورد ��ي�ش ��ار ��رد). آ�ن � ��ح�ه

�نید شا�س ��و�ی �ود را � آن ر��ه،  ای را� جای ان�خاب اول، � او�ویت دوم و دوم � �عد ان�خاب �ی ی کالم ا�ن �، و��ی �مار��ه خال�

 ینید:ب  و�وح �ی د�ید. ا�ن �ط�ب را � �ثال ز�، � ��یار ��یار کا�ش �ی

ی ��ند�ی �ق �درت ساوه ��دود اعالم  دارد � ر��ه» ٢«���ه � از داوط�ب �ماره  ١٠٥٥با و�ودی � » ١«�نید � داوط�ب �ماره  مال��ه �ی
 یا�د. ���ه ا��ا�ش �ی ١٠٧٤�ود، ز�ا �از ا�ن ر��ه � ان�خاب دوم  � ا�ن ر��ه �ذ���ه �ی» ٢«�ود و داوط�ب �ماره  �ی

ی ��و�ی یک ر��ه خاص �ان�خاب ����ر � ��اتب � از ان�خاب اول �وا�د �ود. �ای �قا��ه �از �  ور � �بًال �م اشاره �د ���ه�مان � 
 ) � ���ه اول �و� ��ما�. ١�ی اول و ����ر � �دول �ماره ( ان�خاب

ان�خا�ی  �د ر��ه / ����ی
 داوط�ب

 �و��حات ���ه آ���ن ��د ��ول ���ه داوط�ب �م وا�د دا��ی و ر��ه ان�خا�ی

يی �نا� ���ی ��ند�ی  ���ان ع�وم ���قات  ٨٦٧ اول  ��دود ٦٨٩٩ ٦٧٣٩ �ذا

 ��دود ٦٧٥٣ ٦٧٣٩ �درت �ق ��ند�ی ساوه ١٣٥٠ دوم

 ��دود ٦٧٥٨ ٦٧٣٩ کاردا�ی پ��وا��ماری  ورا��ن ٢٤٨٦ �وم



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
 

 :٢داوط�ب �ماره 

 و�ع�ت ��ی �ود ا�تباه ن�نید   � �ورد

،  �مام �وش و �واسشان را � ر��هآ�وزا�ی ا�ت �  روی ��ن ما ��وصاً با آن دا�ش ، ��ماری ��زش�ی، داروسازی �ی خا�ی (مانند �ش�ی، د�دا
گا�یا�د و  و...) ������ ��ده ��ند�ی �ش�ی، کا��، ���ان، �قوق، ��ا�ی ����ی، ��ا� باال� از  � ��و�د� �از ا�ن ر��ه �ی  � از�شاوران ��

�وا�م �وا�د، �زه �روع  ام اما �عد ازا�ن �و�د � � � حال ��وا�ده �ی آ�ھا�ت، د�ت � دامان �و��ھا�ی از ا�ن �ب�ل �ی � و �ھارت �وا�يی

  ز�م و... ام، �ن ا�� ����م ب��رم از ��ه ج�و �ی ��ده
گام ��ی�  اما ما � �ما �و��ه �ی گام ان�خاب ر��ه، �وا�يیــ �  ن ر��ه، واقع�ن�م � � ارزیا�ی �ود � �� �ی �ود را ���ر از آ��ه  و��ی �د� ــ با�ید ���ی ��

 با�ف�ل و�ود دارد، ���� ب��رید � � ا�ن و�ی�ه شا�س ��و�ی �ود را � دا�ه ا��ا�ش د�ید.

 �و��حات ���ه آ���ن ��د ��ول ���ه داوط�ب �م وا�د دا��ی و ر��ه ان�خا�ی داوط�بان�خا�ی  �د ر��ه / ����ی
 ��ول ٥٦٧٩ ٥٦٨٤ �ق �درت  ��ند�ی  ساوه ١٣٥٠ اول
 ٥٦٨٤ ��ج ریا�ی کار�دی ١٩٣١ دوم

  
 ٥٦٨٤ اراک ع�وم ا��صادی و ا��صاد ���ی ١٢٠ �وم

  



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
ز:بینا� از و�ع�ت ��ی ارا  �وانند �وا�يی یک ارزیا�ی واقع ��یار�يی � �ی  � د�ند، �بارتندا

 ا�����ل)  آ�وزان �رغ دا��ی �ای دا�ش �ی ��ل د��ر�تان (و �عدل � �عدل سال• 
 ی سال ��ل � دا�ه آزاد و �را�ری  رت�ه• 
 ی ����ی  ��زان ساعات �طا��ه• 
 ی ��و�ی وا��صا�ی � ���ور�ی آزما��ی  ی �ل و ���ه رت�ه• 

 ��تاط با�ید� دو یا � ان�خاب اص�ی 

��ر � ان�خاب اول �وا�ید دا�ت � � ان�خاب اول � ��وه �ش�ی، ان�خاب اول � �وید:  �ما ���وب �ی» �ی اص�ی ان�خاب«��وان  �ما �دا
�ل � از ا�ن � ان�خاب را پا� �یو�ت. �و��ه  �ی پاره و�ت ��ر�ش�ی، و ان�خاب اول � دوره ��وه �مام ه ��تید، � ��� � از آ��  �ن�م �دا

آ�وز ریا�ی � ف�ط  آل و د��واه ان�خاب �نید. (ا�ب�ه یک دا�ش �ی ��ی �ود و ت�ھا � را � �د ایده � و �ھارت ب��رید. دی��ی را ���راز با �وا�يی
ان�خاب اص�ی دی�� را �ند، ���را�ت � یک ان�خاب اص�ی را ���راز و  و�ت ��وه ��ر�ش�ی �ر�ت �ی و�ت و پاره �ی �مام � آز�ون

 �ی ��ی �ود ���� ب��رد.) � و �ھارت � از �د �وا�يی پا�
�ق «�ند، �وب ا�ت �  ی �ق ال��رونیک دا�ه آزاد تالش �ی �دن � ر��ه �ی باال � �ای �ذ���ه آ�وز ریا�ی با �وا�يی �ثًال یک دا�ش

�ق «�ود » �مام و�ت«) و �ای ان�خاب اول ٦٩٥٨�ود ان�خاب �ند (�از » و�ت پاره«�ی  را � او�ویت ر��ه» ال��رونیک ���ان ����
�ر�ت » ��وه �ش�ی«� � �ورت ��ن�ی � آز�ون  �ن�م آ�وزی �و��ه �ی ) � �ن�ن دا�ش٥٨٦٨را ���� ب��رد (�از » ال��رونیک ��مان



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
�ود. اما ا�� ����م � �ر�ت و ��و�ی � �  ����� �طا�عات او � ر��ه ریا�ی ��ز کا��ه �ین�ند، ز�ا اوًال شا�س ��و�ی او ��یار پا� ا�ت و �نیاً از 

�ی ا�تیاج دارد. ویا یک  ��وان ان�خاب اول ���� ب��رید � � �از پا� ای را � را دا��ه با�ید ���ر ا�ت ر��ه» ��وه �ش�ی«�ی  از ر��ه
کانیک �یاالت تالش �یآ�وز ر��ه ریا�ی با �وا�يی ��و�  دا�ش کانیک �یاالت ��ج«�ند �وب ا�ت  ط � �ای �ذ���ه �دن � ر��ه � را » �

کانیک �یاالت ��مان«�ی �مام و�ت �ود  � او�ویت ر��ه ).ا�ن ��وه ��ی�ن ر��ه، یک ��یت دارد و یک ٥٣٦١را ���� ب��رد (�از » �
د�د و �ی�ش ا�ن ا�ت � ا��مال دارد �ما �ن �نید � �وا�يی  � دا�ه ا��ا�ش �ی��ب، ��ي�ش ا�ن ا�ت � � �حال شا�س ��و�ی �ما را 

و » باال«ھـای ��ی �مـا را � سـه ر��ه با تـراز  �ی با �از باال� را ��ز دارید.اما � ا�ن ��وه ��ی�ن ر��ه، ما �مًال �وا�يی و �ھارت �دن � ر��ه �ذ���ه
��وان � ان�خاب  �وان ا�ن ر��ه را � �ی ��ی ��و�ط، �ی آ�وز ����ی با �وا�يی ا�م: �ثًال �ای یک دا�ش  ��ده�» پا�«و » ��و�ط«

 اص�ی (اول) ���ید:
 ٦٩٠١�ش�ی ���ان، �از باال  -١

  ٦١٨٢و�ت) �از ��و�ط  ���ی کار�دی ���ری (پاره -٢
�ن�م:  بنا�ا�ن بار دی�� �و��ه �ی ٥٠٢٠و�ت ـ ��ر�ش�ی) �از پا�  ام��ند�ی �شاورزی زار�ت و اصالح نبا�ت رود�ن (�م -٣

��ن ان�خاب �ما � دا�ه آزاد �مان ان�خاب اول اسـت بنا�ا�ن ان�خاب را �عقول و ����ی ا�جام د�ید. ( � �مان  �ننده ارز��ند��ن و ��ی�ن
 با�د.) �ی اص�ی �ی رعایت ا�تالف ���ه الزم � ان�خاب

الزم ا�ت � �ورد وازه پاره و�ت و�وا�ط ���ی�ی � آن و�فاوت آن با ر��ه �ی �مام و�ت �و��ح د��م.  � �مان �ور � �ی دانید ابتدا

�ل �ول ����ل � ر��ه �ی کار�نا�ی � �ورت �مام و�ت ���وال  ��ر  ٤�دا �ل  ٦سال و�دا سال ا�ت. و�ی � ر��ه �ی پاره و�ت �دا



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
��ر سال و� ٤�ول ����ل  بنا�ا�ن �مان �ور � �شا�ده �ی �نید ����ل � ر��ه �ی پاره و�ت ��بت � ر��ه �ی �مام و�ت � .سال �ی با�د ٨دا

، ط دا�ه شا�ل با�دت�ھا ما را ��دود ��ی �ند بل�ه ����ی �م �ی د�د � ��ور�ی � ��د ��وا�د وا�د ���ری � �ول �م �دارد �ثًال ��دی � خارج از ��� 
 �س �ود را � �دت �ی ادا� �ی د�د

رد  �درک پاره و�ت � �فاو�ی با �مام و�ت �دا

کان ادا� ����ل � �قا�ع  و�ت، � �درک ���ی�ی ��د �رغ ��ند �م پاره ا�����ل ذ�� �وا�د �د و�ی از �حاظ ارزش �درک و آینده �غ�ی و ا�
� � ساعات ��ح و �  و�ت ���وًال کالس �مام  و�ت: � ر��ه و�ت با پاره ��وا�د دا�ت.�فاوت دی�� �مامو�ت  �ی �مام باال� � �فاو�ی با ر��ه

ز��� ����ل �ی ر ���ر � �عدا  با�د. � � ساعات ��ر �ی و�ت ���وًال ���اری کالس پاره  �ود و�ی � ر��ه �قدا
 و�ت �و�ی !! پاره

گام ان�خاب ر��ه  �ی �ود را باید از � ر��ه ����ی ا�تان �ود ان�خاب �نید. ق �وا�ط دا�ه آزاد ر��هو�ت ���  �ی پاره � ��
 �ثًال ا�� �ما سا�ن ���ان ��تید ر��ه ����ی ان�خا�ی �ما باید از � ����ی ز� با�د:

 ـ وهان ـ ���ری ـ رود�ن ـ ��روزکـ�� � 
 و..–رباط ���م –دماو�د –�د�س  -���یار ـ اسال���� ـ ورا��ن

 ب�و�» ب�ی«� ان�خاب دا�ه 



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
ی دا�ه ا�ت. ا�� � ���ع �قا�ل ا�ن ان�خاب  �ھده �» �ش�ی«و ان�خاب پ��م � ��وه آزما��ی » ��ر�ش�ی«ان�خاب ���م � ��وه آزما��ی 

 �ند � ����ل ���ول �وید. ای � دا�ه ���ن �ی �و�ی � ر��ه�ر�در �نید � دا�ه اجازه �وا�ید داد ���ورت ا��ساب �د�صاب � 
 �ود: �ورت ز� �حا��ه �ی آیدو� د�ت �ی ��وان �صد � یک �س � ای � � ���ه ی خام ��ست؟ ���ه

د �واب ���ح* ( د �واب غ�ط ـ �عدا د �ل �واالت / (�عدا  ))٣�عدا
 ١٨با�د ��ض �نید ���ه �ما � �س ادبیات  آ�وز �ی ��� دا�ش ٤٠���� ب��رید � �ثًال دارای ؟ کالس �ود�ن � �در� را ی �از ��ست ���ه

 .١٧با�د و � �س ��زیک  �ی
 .٩٠٠٠�  ٢٠٠٠�ود� �ددی ا�ت ���وًال �  � �س یک ���ه �از �حا��ه �ی� دا�ه آزاد �ای 

�وا�د � ���ی بی�ھایت � �ثبت بی�ھایت  ا���اف از ��دوده ذ�� �ده � ��ت باال و پا� ��یار �� ا�ت. از �حاظ آماری و ع��ی ���ه �از �ی

� ��ی آل ا�ت و �شان�� ا�ن � رت�ه ��د � ا�ن �س باال�ت. ا�ب�ه د�ت �نید � �ای �ثال  �ای یک �س ��یار ایده ٧٠٠٠با�د.���ه �از 
 نیاز دارد. ٨٠� ��ی ��ل �عارف � �صدی �دود  ، و�یر�ید �ی ٧٠٠٠� �از  ٥٠�صدی ��ل ��ل ریا�ی، �ما با 

 ���وًال �صد�يی ��تند � ارزش ��و��ی دار�د. ٦٠٠٠�  ٥٠٠٠���ه �از � 
 �ت.ا �شان�� ا�ن ا�ت � �صد ��د �ورد��� � �دود ��� �وده ٣٥٠٠���ه �از �دود 

 ؟؟!٣٥٠٠�صد ���، و�ی �از 
کار ارز��ندی ن�ست. �واقع ا�� �ما �واالت یک �س پا�خ �د�ید، �از �ما � ���ن �دود  ٣٥٠٠د�ت آوردن �از  اید � � حال ���یده ��ماً � �

 �يی � �ای ��ه آسان ا�ت. �س�وا�د �د. ن��ه دی�� ا�ن � �صد�ی ���ی با�ث ا�ت � ���ه �از �وا�د�د. ���ه �از � 



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
� �صد�يی  �يی � ��ح ���ات باال�ت ��ل ادبیات یا �عارف �ای ر�یدن � ���ات �از باال نیاز � �صد ��یار باال دارد. � ا�ن �س � �س

 �و�د. ��ند � ظا� �د �و�ی � واقع با�ث پا� آ�دن �دید ���ه �از �ی ٦٠یا  ٥٠��ل 

 ا��ه ���ه �از ��و�ی �ای یک کار�� ���ی�ح

) + ٢) �از��ی (٢) + �از زبان (٣/ (�از�عارف (١٠
 ))٤�ازادبیات(

 ا�� �صد�ی یک داوط�ب � ���ور ریا�ی � �ورت ز� با�د:

 

 ��و�ی �ا ی ا�ن ��د ���ه �از

٢( ٥٥٨٠) + ٣( ٥٩٠٠) + ٢( ٥١٥٠) + ٣( ٧٣٢٥/ ( ١٠(( 
 �ود. � ���ور �ش�ی یا ����ی (��ر�ش�ی) �از ��و�ی د��قاً � ���ن ��ل �حا��ه �ی

 �حا��ه �از ا��صا�ی �ای داوط�ب ر��ه ریا�ی

 ) )١) + �از ���ی (٤) + �از ��زیک (٥/ (�از ریا�ی (١٠

 زبان �عارف ��ی ادبیات �وس ��و�ی
 ٤٠ ٦٠ ٣٠ ٩٠ �صد

 ٥٥٨٠ ٥٩٠٠ ٥١٥٠ ٧٣٢٥ ���ه �از



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
 با�د. �ی ١و �ریب ���ی  ٤، �ریب ��زیک ٥�ی ��ند�ی �ریب ریا�ی  ذ�� ا�ت � �ای ا��ر ر��هالزم � 

باال� ا�ت. ا�ب�ه  �ند، �ریب �س ���ی ��یار ��ند�ی ���ی را ان�خاب �ی�ند. �ثًال �ای ��دی � ر��ه  �ی � �رایب ��ق ���ی ر��ها�ب�ه � 
د ا�ن �وع ر��ه رید.� ��یار �م ا�ت و  �عدا  �ما اساس را ��مان ���ول پ���ھادی او��ه ب�ذا

 �فاوت �رایب � ���ور �را�ری با ���ور آزاد 

با�د � با �رایب � ���ور آزاد ��فاوت ا�ت. ���ی ا���ت �وس ریا�ی  �ی ٢و ���ی  ٤، ریا�ی ٣� ���ور ریا�ی �را�ری �ریب ��زیک 
 و ��زیک � ���ور آزاد � �دودی � ا�ت.

 ثا�ی دی��:� 

�ند، ���ات �از �تنا�ب با ا�ن �صد� ��ز � �دول آورده  � �ی داوط��ی � ���ور ��ر�ش�ی (ریا�ی) �صد�ی ز� �ای �ود �

 ا�ت. �ده

 

 

 

 

 ���ی ��زیک ریا�ی �وس ا��صا�ی
 ٤٠ ٧٠ ٣٠ �صد

 ٦٠٨٠ ٦٩٧٠ ٦٢٦٠ ���ه �از



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
 �ود؟ ���ه �از �ل ��ور �حا��ه �ی

 ) )٣(���ه �از ��و�ی + ���ه �از ا��صا�ی (/ ٤
 ��ل ز� �وا�د �ود. با�د، �از �ل � ٦٤٠٠و ���ه �از ا��صا�ی �ا�  ٥٧٠٠�ثًال ا�� ��دی ���ه �از ��و�ی �ا� 

��ش  بینید �ور � �ی �ند. �مان ) )���ه �از �ل � واقع ���ر�ن ��یار و�مان �ددی ا�ت � �ر�و�ت �ما را ���ص �ی٣( ٦٤٠٠+  ٥٧٠٠/ (٤

 . و ا�ن بیان�� ا���ت ��یار � �وس ا��صا�ی ��بت � �وس ��و�ی ا�ت.با�د �ا� ���ه ��و�ی �ی ٣�از ا��صا�ی � ��ی�ن ���ه �ل 

 � �ن�م؟ � �ور ���ه �ود را � ��س �

 �ود. �حان �ما � ��رماه سال �عد ���ار �یماه ا�ت � حا�ی�ه ا�  �مان �ور � �بًال ��ت�م ان�خاب ر��ه �ما � دی
ا�ت و یا ���ات  �ی ��ل ����ه �وان ا��فاده ��د ���ا�ی � ��د � ا�ن �وس � سال � �نید. از �ند ��یار �ی �س باید � ����ی ���ه �ود را �

ر و��ی � ا�ن ��د �ای ا�ن �  وس ا��صاص �وا�د داد.ا�ن ��د � ���ور�ی آزما��ی و از ��ه ����ر �قدا
، ٤٥� �صد  با�د � �ی ٦٠، ٥٠�وده و � ���ور�ی آزما��ی �صد�ی �ما � �دود  ١٧، ١٦�ای �ثال ا�� ���ه ��زیک �ما � د��ر�تان �دود 

 � �عقو�ی ا�ت. � ٥٠
ن ا�ت دارای �طا�يی با�د، � ���ن ��ت � ادا� با � �ما مم�  � ���ات نیاز�ند د�ت ��اوان ا�ت.کامًال وا�ح ا�ت � ا�ن � �

�ل �سا�د.���� ما � سال آ�وزان ���ات �ود را � از �وا�يی  د�د � ا��ر دا�ش �ی � �شان �ی را��رد�يی آ�نا �وا�ید �د � �طا�ی �ما را � �دا



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
وا�د از آن �م �نید، �ثًال ا��  ٣٠٠� ���ه �از �ل، ���ه � �را�ط �دود  ���ن ��ت �و��ه ما ا�ن ا�ت � �عد از � �نند.� � �ی �ود �

 را ���� ب��رید.  ٦١٠٠اید، ���ه �از از  د�ت آورده � ٦٤٠٠���ه �از �ود را با ���ول 
 �ی ��ت�ف: ���ه �از الزم �ای ��و�ی � ر��ه

 ی�ش� رھـای ��  ط � ر��هو���  � ابتـدا ما �دول
 آور�م. �ی ���ور �ش�ی را �ی و ��س ر��ه (ریا�ی)

 و�ت ر��ه ریا�ی �ای ��� ���ان و ����ی �وا�ی آن. �ی �مام �دول ���ات �از ر��ه

 �ی دارای ���ات �از ��وسان �ای ��و�ی  ر��ه

 ر��ه ���
 �ازسال 

٨١ 
 �ازسال 

٨٠ 
 �ازسال 

٧٩ 
 ٦٣١٧ ٦٤٨٥ ٦١١٦ ��ج �ول�و�ی س�و�ی ز�ست

 
رید � �ای ��و�ی � ا�ن ر��ه � ���ه �ازی ��د ٦٤٨٥�يی ���ر ا�ت �ما �دد باال� را���� ب��رید، ���ی  � �ن�ن ر��ه . ���ی ��ض را �ا�ن ب�ذا

�از ��ل  � ر��ه ریا�ی.��ض �ن�م با داوط��ی م�تازی �وا� ��ت�م و ٧٠٠٠� �ده  نیاز ا�ت.ان�خاب ر��ه �ای ��دی با �از � ٦٤٠٠
ا�ی  ٦٨٠٠�ند �ازی � �دود  ای � ان�خاب �ی و�ت ر��ه با�د.پ���ھاد ما � او ا�ن ا�ت �، � ان�خاب اول �مام �ی ٧٠٠٠� �ای او  �



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
 ت �ند.ا�  ٦٢٠٠� �ود ا�تباه ��ده با�د و ���ه او ��ی � �د  ا�ت ا�ن ��د � � جا�ت � مم�ن دا��ه با�د. و�ی � ا�ن ٧٠٠٠

�ی ز� �ای ��د  دا��ه با�د.�ای �ثال ان�خاب ٦٢٠٠��ر�م � �ازی � �دود  ای را ���� �ی و�ت ر��ه ���ن ���ور �ای ر��ه اول پاره �
ت ���ان ���� با ���ه �از �دود  �ی �نا��ی ا�ت.ان�خاب اول �مام �ذ�ور ان�خاب کانیک جا�دا  ٦٨٠٠و�ت.......... �

ر�ید � � � دو  ٦٨٠٠ا�� ا�ن ��د � ���ه �از باالی  ٦٢٠٠و�ت.......... �ق �خا�ات ��� ری با ���ه �از از �دود  رهان�خاب اول پا
 �ود. ��ز � ر��ه �ق �خا�ات ���ری ��ول �ی ٦٢٠٠�ود.و�ی ��ور�ی � � ا�ن ���ه ��د ��ی ��ورت ا�ت �  ر��ه ��ول �ی

با�د. ���ی  ٥٥٠٠ا�ی  ٥٤٠٠�يی را ان�خاب �ند � ���ه �از آ�ھا ��ورت ان�خاب اول ��دود  ا�ن ��د باید ر��ه �عد �ی دوم � �ای ان�خاب
ا� ا�ت و �مام ����� �ما باید روی  �و�، ان�خاب دوم � �عد ���یباً �ی ���ن د��ل ا�ت � �ی � از ان�خاب اول.� �يی ��یار پا� ان�خاب
 � ر��ه ریا�ی  ٦٦٠٠� �ده  ا�د.ان�خاب ر��ه �ای ��دی با ���ه �از ��ی اول ب ان�خاب

و�ت و ان�خاب د�ت پا� �  با�د، ���ر ا�ن ا�ت � ان�خاب د�ت باال �ای او � پاره ٦٦٠٠� �ده �ای ��د � �دود  ا�� ���ه �از �
و�ت و  با�د، ���ر ا�ن ا�ت � ان�خاب د�ت باال �ای او � پاره ٦٦٠٠�دود ای باال� از  و�ت با�د.�ای ا�ن ��د ���ر ا�ت، ر��ه �مام

ای باال� از � �دود  و�ت و ر��ه را � پاره ٦٦٠٠ای باال� از �دود  و�ت با�د.�ای ا�ن ��د ���را�ت، ر��ه ان�خاب د�ت پا� � �مام
ان�خاب ٦٦٥٠ا��ار ���ان ���� با �ازی � �دود  ........ ��تو�ت.. و�ت ان�خاب �ند. �ثًال:ان�خاب اول پاره را � �مام ٦٠٠٠

�م ا�ن ��د � ر��ه  ٦٠٠٠��ورت ا�ت ���ه ��د � �د  ٥٩٥٠و�ت.......... ��ند�ی �سا�ی ��� ری با �ازی � �دود  اول پاره

��ای ا�ن  ��ن ان�خاب � ر��ه ریا�ی �نا�ب ٦٠٠٠� �ده � �دود  ��ند�ی �سا�ی ��ول �وا�د �د.ان�خاب ر��ه �ای ��دی با ���ه �از �
��ل ��ند�ی �سا�ی ���ری ان�خاب اول  ٦٠٠٠ای باال� از �دود  و�ت.......... ر��ه ��د � ��ل ز� ا�ت:ان�خاب اول پاره



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
ای  ان�خاب دوم، ت�ه��ل ��ند�ی �عدن ـ ا����اج �عدن ـ ���ان ��وب  ٥٥٠٠ای با ���ه �از � �دود  و�ت.......... ر��ه �مام

 و�ک ا�ت.

 � �ثال ز� د�ت �نید:

 داوط��ی �تیب ز� را �ای ان�خاب ر��ه ���� ����ه ا�ت.
 و�ت.......... ��ند�ی ���ان ـ ���ان ���ان ان�خاب اول �مام
کانیک ـ �یاالت ��نان ان�خاب دوم �مام  و�ت.......... ��ند�ی �

 ا�ت. ٦٧٠٠��وان ر��ه اول �دود  ��ند�ی ���ان ���ان ��از الزم �ای ��و�ی � ر��ه 
کانیک �یاالت ��نان �دود �دود  ��وان ر��ه اول ان�خاب �نید، �  �ر�ی � ا�ن ر��ه � با�د، � �ی ٥٧٠٠�از الزم �ای ��و�ی � ر��ه ��ند�ی �

�ای ��و�ی � آن الزم ا�ت. � ���ن د��ل � ان�خاب باال،  ٦٧٥٠ ��وان ر��ه دوم ان�خاب �ود، ���ه �از � �دود ر��ه دوم، ا�� ا�ن ر��ه �
�ود.  د�ت آورد، � � ان�خاب اول و � � ان�خاب دوم ��ول ��ی � ٦٥٠٠ای �ا�  ان�خاب دوم یک ان�خاب �و��ه ا�ت.ا�� آن ��د ���ه

�صد ��ول  ٩٠��د � ا��مال  ��وان ر��ه اول ا�� ان�خاب �ی ��و�ن را ����ه ��یار�و�ی ا�ت. �ثًال ا�� ا�ن ��د ر��ه ��ماری  ٦٥٠٠� ���ه  �حا�ی
 با�د.) �ی ٦٤٥٠با�د. (���ه �از ان�خاب اول �ای ��ماری ��و�ن �دود  �ی

 �حا��ه ���ه �از � ر��ه �ش�ی

 � ر��ه �ش�ی �حا��ه ���ه �از �وس ��و�ی مانند ر��ه ریا�ی ا�ت.



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
 ��ور آزما��ی:�حا��ه �از ا��صا�ی � � 

 د�ت �نید � �از �وس � ���ور �را�ری با آزاد � ���ی �وارد ��فاوت ا�ت.

 یک کار�� ���ی

ول ���ات �از �ای ر��ه  �ی �ش�ی) �ای ���ی با �صد�ی ز� �از ا��صا�ی را �حا��ه �نید. (با �و� � �دا

 

 

 
 

 � ���ور �ش�ی  ٧٠٠٠� �ده  �حا��ه �از�ل از روی �از ��و�ی و ا��صا�ی مانند ر��ه ریا�ی ا�ت.ان�خاب ر��ه �ای ��دی با �از �
 �ورت ز� ان�خاب ر��ه �ند: ا�ن ��د ���را�ت �

 ���انمانند داروسازی  ٧٠٠٠ای با �از �دود  ���ور �ش�ی.......... ر��ه
 ای با  و�ت.......... ر��ه مانند ر��ه ���ی کار�دی ���ان �مال ����ی �مام ٦٣٠٠ای با �از �دود  و�ت.......... ر��ه ����ی پاره

ی �نا�ع ����ی �وا�د � ر��ه ��ند�  ا�ت �ند ��ز �ی ٦٠٠٠مانند ��ند�ی �نا�ع ����ی ـ �یالت ـ ���ان �مال حال ا�� ���ه ��د ��ی � �د  ٦٠٠٠�از �دود 
���ور ��ت�م � ��ح ��ول �ود.ا�ب�ه الزم � ذ��ا�ت � ���ور ����ی ( ��ر�ش�ی) و �ش�ی از �م �دا و � �ص�ه یک ���ه ���ار �ی �ود. و�ی ما � ای�جا 

 ریا�ی ���ی ��زیک �نا�ی ز�ست
٤٠ ٧٠ ٥٠ ٧٥ 

٦٥٥٠ ٦٨٧٥ ٦٣٤٠ ٦١٠٠ 



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
 .� ���ور �ش�ی ٦٤٠٠ع��ی � دو آز�ون را ی�سان ���� ب��ر�م.ان�خاب ر��ه �ای ��دی با ���ه �از �دود 

 �ورت ز� ا�ت: �ای ا�ن ��د ���ر�ن ان�خاب �
 مانند ع�وم �غذ� ���ان ع�وم ����قات ٦٤٠٠ای با �از �دود  ���ور �ش�ی.......... ر��ه

 مانند ���ی کار�دی ساوه  ٥٧٠٠ای با �از �دود  و�ت.......... ر��ه ����ی پاره
  ٦٠٠٠� �ده �دود  ی با �از �ان�خاب ر��ه �ای داوط�ب خا�م � ���ور �ش�ی و ���� 

 با�د: �ورت ز� �ی ���ر�ن ان�خاب �

 ) ٦٠٠٠ان�خـاب ول �ش�ی.......... ماما�ی ���ان �ش�ی (با تـراز �دود 
 )٥٧٠٠و�ت ����ی.......... ��ند�ی �نا�ع ����ی ��ج (با �از �دود  ان�خاب اول �مام

 )٥٠٠٠�شاورزی ـ زرا�ت ���ری (با �از �دود و�ت ����ی.......... ��ند�ی  ان�خاب پاره

 ��ن آ��

کار، ��ورت و � ����ن �� � از دی��ان ا�ت.���� دو�تان �ود را � سال کار ب��رید،  �ی ��ل � �ای ���ر�ن ان�خاب، ���ر�ن را�
 � ان�خاب �ما ���ر و راه ر�یدن � دا�ه � د��ق ن ��ورت� �د مم�ن با دا���ویان � حال ����ل ��ورت ��ده و ��� آ�ھا را ��ر�ید.��قدر ا� 

یت �ی �ند. ددا���و �از � کا�ش یا��ه ا�ت      ��ت �دا  .�از �ی اعالم �ده واق�ی ��وده با �و� � ا��ا�ش ����ت وکا�ش �عدا

 



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
 � ان�خاب �ی اص�ی، �ول �تاره � را ��ورید!

�ی �ذ��ه و �ای ج�و��ری از ����ع �ق  �دگان سال �م �اساس آمار ثبت«�وید:  � �ی دار �دن ���ی ر��ه �تارهدا�ه آزاد � �و��ح ع�ت 
د داوط�بان آ�ھا ��دی ا�ت � ����ت آن ر��ه / ���� � ��ح�ه اول   ان�خاب داوط�بان � ��ت را�ت ���ی از ر��ه / ���� � �عدا

��وان ر��ه / ����ی دوم �  ر��ه / ����را � �داوط�بان، ا�ن ا�ت ر�د، عال�ت (*) �ج �ده م � �عد ��ی�ی دو �ود و � ان�خاب ت���ل �ی

�ود و � ���ن د��ل  ای � ��ح�ه اول ت���ل ��ی ����ت ر��ه / ����ی ��ر�تاره �ود �یا�ت � از ���ن ا�تدالل �ی» �عد�ود ان�خاب ن�مایند.

ی اول  ی �د�صاب ��و�ی، � �مان ��ي�ش ��ح�ه ��ه / ���� را � ان�خاب اول �ود ��ار د�د ؛ �س از �سب ���ها�� داوط��ی � از ا�ن ر
 �س خال� کالم ا�ن �:. �وا�د �ذ���ه �ده و �واقع شا�س ��و�ی �ود را � ��اتب ا��ا�ش �وا�د داد دا�ه �ی

 .دار �ی ��ر �تاره �ی او�تان �وید �راغ ر��ه  ان�خاب� �وا�ید ف�ط شا�س ��و�ی �ود را ا��ا�ش د�ید، ا�� �ی

� � او�ویت دوم و دوم � �عد � ��ي�ش ����ر  �وانید � او�ویت ��ست ان�خاب �نید: � واقع با ان�خاب ا�ن ر��ه دار را ف�ط �ی �ی �تاره ـ ر��ه ١
 �و�د. دا�ه �ر�ت داده ��ی

��ند�ی «و�ت،  �وانید � �مام اید. �ثًال ��ی و�ت را ان�خاب ��ده �ی �مام ای ان�خاب �نید � ر��ه و�ت را باید از �مان ���و� �ی پاره ر��ه ـ  ٢

��ند�ی «و » ١«ی  ای از ���و� ر��ه» ��ند�ی ���ان ـ ���ان«را ان�خاب �نید ��ا � » ��ند�ی �شاورزی ـ با�با�ی«و�ت و � پاره» ���ان ـ ���ان

و » �د�یت ����ی«و�ت  �وا�د � �مام ا�سا�ی ��ی ی ع�وم ��ددویایک داوط�ب ر��ه ���وب �ی» ٢«ی  ای از ���و� ر��ه» �شاورزی ـ با�با�ی
دانید، ���ور  ر � �یا�ت (�ما��و» ٣«ی  و دو�ی از ���و�» ٤«ی  را ان�خاب �ند. ��ا � او�ی از ���و�» �ر�ی زبان و ادبیات«و�ت  � پاره



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
با�د � �واد آز�ون آ�ھا ی�سان ا�ت، �ای آ�نايی � با �واد ا��حا�ی و �رایب �وس پا� و ا��صا�ی  �يی از یک ��وه �ی ر��ه» ���و�«از 

 �ما�.)دا�ه آزاد اسال�ی ��ا��ه  ١٣٨٥ی را��مای آز�ون �را�ری سال  � � �ف�یک ���و� و ز����و� د��ر� ر��ه

گام ��ی�ن ر��ه باید � ا�ن �د� ��ز �و�  ٣= ��د،  ٢= زن،  ١���ص �ده ( ٣، ٢، ١��س �ذ�ش با �د » ��� / ر��ه«ـ � �نار�  ٣ = زن و ��د). � ��
کانیک و ��ند�ی �عدن و �د�یت ����  دار�د ���ی  ٢ی �د ��د، �ثًال � وا�ددا��ی ���ان ��وب، ��ند�ی �ق و ��ند�ی ���ان و ��ند�ی �

�ت �وانند آ�ھا را ان�خاب �نند و یا � وا�د دا��ی ���ان �ش�ی، ر��ه آ�وزان د��ر ��ی دا�ش ، �ھدا دار�د، ���ی  ١خا�واده ومامايی �د  �ی ��تاری
 �وانند آ�ھا را ان�خاب �نند. آ�وزان ��ر ��ی دا�ش

را��مای دا�ه آزاد � �ورت کا�ل �و��ح داده �ده ا�ت. �ذا �روری ا�ت با �و� � ��وه داوط�بان د��ر و ��ر �و�ی � د��ر�  �ذ�ش ـ  ٤
م ��دد. رک ا�دا  �ذ�ش ��بت � ت���ل �دا

 o ��ل � از ا�ن  : داوط�ب �و�ی � ��دی اطالق �ی�ذ�  �رط را دارا با�د: ٣�ود � �دا

 ی ا�تان ���و� با�د.  �دید � � از �نا�ق ���ه دا��ی �ظام ه یا �ی �ظـام �دیـم ��و��  وی � دوره � سال آ�� ���یـالت• 

 ی ا�تان با�د.  وی � ��ق �نا�نا� � � از ���� یا �نا�ق ���ه ��ل �و�د• 

 ی ا�تان ���و� با�د.  داوط�ب یا وا�دیـن داوط�ب ��ل از �ذ���ه �دن � آز�ون � ��دوده �حـل س�ونـت• 

 �و�د. و�ت، ف�ط داوط�بان �و�ی ا�تان �ذ���ه �ی �ی پاره ر��ه� ـ  ٥



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
بندی اعالم �ده � وا�د دا��ی ���وط ��ا��ه �مایند. �دم  �يی � اسا�ی آ�ن اعالم �ده ا�ت، باید ��صاً ��ق زمان �دگان و ذ��ره ��ول

 �و� ا��را�ی �ذ���ه ��وا�د �د.  �م آن ت��ی �ده و �عدًا � ثبت � � روز و سا�ت ���ر � ��ز� ا��راف از �دگان و ذ��ره ��ا��ه ��ول
�م،  �دگان وا�د�ی ���ان ��وب و ���ان ����ی باید ��ت �ر�ت � ج��ه �و���ی و اطالع از �را�ط ثبت الزم � �ذ�� ا�ت، �ذ���ه

 �م ���ی آ�ن از ��ف وا�د دا��ی � آ�ھا اعالم �وا�د �د. بندی اعالم �ده � ��ل ���و� ��ا��ه �مایند. ��ناٌ زمان ثبت �اساس زمان
�ی ع�وم �ش�ی باید � روز�ی ��ی�ن �ده، � وا�د�ی دا��ی ��ا��ه ��ده و آماد�ی �ود را �تباً ��ق ��م ���وص و  �دگان ذ��ره ک��ه ر��ه اعالم

�ی �را�ری ��ت ا��از  �دگان ع��ی آز�ون �مایند.�و�ده ک��ه �ذ���ه�م اعالم  � �بال �یا�ت ر�ید از ��وو��ن ���وط، �ای ثبت
��ر ��ف �دت یک �ر�ی ��ار �ی �ی ��و�ی ��ت صال��ت �ی ��و�ی  ماه از ��ف د��ر ��ي�ش صال��ت ��رد و � آن ��عا�باً �دا

�ی  �ی آزاد اسال�ی � ر��ه ی �را�ری دا�ه� سازمان ����ی � اطالع وا�د�ی دا��ی �وا�د ر�ید.داوط�با�ی � � آز�ون
�م و ادا� ����ل �  �و�د � ان�خاب �ود ف�ط �ق ثبت �نند و � � از یک آز�ون �ذ���ه �ی و�ت �ر�ت �ی ��ر�ش�ی،ع�وم �ش�ی یا پاره

� � ���ور ا�ل، ����ر ر��ه و یا » یان �د�ت�ا�ان دارای کارت پا«یک ر��ه ���ی�ی را �وا�ند دا�ت.دا���ویان ��ر���ول و���ه ��و�ی 
�ود  ا�ت ��ن ��ا��ه � وا�د او��ه ارا� ��ی � � آن �م آ�ھا �ج �ی �و�د. الزم ����ر ���ع � آز�ون ��دد �ر�ت ��وده و �ذ���ه �ی

رک ���ی�ی �ود را �یا�  ��وا�ت ��و� �ساب ��وده و �س از �دا�ت �ی�ه  �م � وا�د ���د ��ا��ه �مایند. ت و ��ت ثبت�ی ���وط �دا
کا�ت �ود  �ی ع�وم �ش�ی با ت���ل ��م ���وط، ���ھد �ی دا���ویان ر��ه �دن �وس ع�وم پا�، � � وا�دی � دا�ه با �و� � ا� �و�د �س از �ذا

�و� ا��را�ی � ا�ن �ورد  � �ده و ادا� ����ل د�ند و �ق � �ماید. از ��� آ�وز�ی و ب�مار�تا�ی �ای ادا� ����ل � آ�ن ��ی�ن اعالم �ی

��ه با�ند.� �ذ���ه ، مامايی، ��ند�ی �یا  �دگان ��ی از ر��ه �دا ای از �حاظ �د  � دارای �را�ط �ذ�ش و�ه» �یا�وردی«�، مانند: ��تاری



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
��ن ��ص ��و با�ند، ��ورت ��و» �ی مامايی و ��تاری  �دگان ر��ه �ای �ذ���ه«�نا�ب  رداری از سال�ت کا�ل ��ما�ی و روا�ی و �دا

�ی خار�ی و ا��یات و  �ی ��وه ع�وم �ش�ی، ��وه ��ر وزبان �دگان ر��ه �مل �وا�د آ�د. از �ذ���ه �م � دارا �ودن �را�ط الزم ثبت
گا �عارف اسال�ی عالوه � ��ي�ش صال��ت �ی �س � وا�د دا��ی با  �مل �وا�د آ�د.�روع کالس � ��ز ��ی ��و�ی، ��ي�ش اخال�ی �دا

کا�ت آ�وز�ی � ���ماه یا ���ن ���ور  ماه � سال و زمان ����ل کالس � ��ح یا ��ر یا � دو و�ت �وا�د �ود.وا�د�ی دا��ی � �و� � ا�

��زش�ی و دام�ی �ش�ی، داروس ای �ود � ر��ه �ی �بت و �رما� تأ��ن �ی�ه ، د�دا گام  ای �ی �ش�ی � ���ع د��رای ��� ازی  �وانند � ��

�ی ���ور  ع�وم پا� ر��ه  سال اول، ���� �بت � ن�م سال ��وا�ی دی�� را � ���وط � دوره �م، عالوه � �یا�ت ���� �بت و ����ر ن�م ثبت
  ۱۳۸۸���  ۱۸ب.ظ روز �ن�ه   ٥:۱٧�ی آینده دا���و ���ور �مایند. سال �� ن�مجا �طا��ه و ��ورت �یا�ت � �ساب ��  با�د، یک �ی

 �واید ���ور�ی آزما��ی �ای دا�ش آ�وزان

 �ر�ت � ���ور�ی آزما��ی �ای دا�ش آ�وزان � و�ه داوط�بان ورود � دا�ه، ا���ت و� �ی دارد ز�ا:
 ، �ورد ���ش و ارزیا�ی ��ار �ی ��رد، �طا�عات �ود را، � �قا��ه �و�د ��ی�یاو �  آ�و��ه �یو��ی دا�ش آ�وزی �ی دا�د �  -١

 ا�جام �وا�د داد. �ر�ت و د�ت �ین�ست، با با زما�ی � آز�و�ی � کار 

رد -٢  آن � � �وا�د و � � �  ��زان یاد��ری و ���ن�ن �قاط �عف و قوت دا�ش آ�وزان را ���ص �ی�ند، آز�ون آزما��ی ا�تا�دا
 � ا�جام د�ند. �ود را ا�و�ی��� ر�ی �ی ��د � 



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
���ی�ی  ر�د یا ا�تاز آز�ون �، � دا�ش آ�وز � �ی �ند � او ��وا�د �وقع�ت �ود را ��بت � ��ل، �ر�ی ��ده و  نتا�ج حا�ل�ر�ی  -٣

 �ود را ��ی�ن �ماید.

 �وا�د ��د. وادار � فعا��تدار ��ده و � � آ �ھا را  آ�وزان را �ھ�ت آز�ون �ی آزما��ی، �طا�عات دا�ش -٤
 ���ی � ��� ر�ی آ �ھا ج�و��ری �ی �ماید. و از آ����ی ��ی و �ی ��م دادهآ�وزان  ، � �طا��ه ی دا�ش�ود� بندی آز�ون �-٥
  و آماد�ی رو�ی و ��ز� او ��ت �ر�ت � ج��ه ���ور با�ث آ�نايی داوط�ب با �را�ط ���ور�ر�ت � آز�ون �ی آزما��ی،  -٦

 � ���ور �شد ه �و�ق � �سب رت�ه ی �نا�ب� دا�ش آ�وزان �س �وان با و�ود تالش ��یار زیاد،  دیده �ده��یاری از �وارد �وا�د �د. � 
دالی�ی ���ون ��مل آ�وزان �  . ا�ن دا�ش�وده ا�تدا�ش آ�وزان با ��ون آز�ون  ا��ر �وارد آ�نا ��ودن ا�ن�  ع�ت ا�ن �و�وعا�د؛ و 

� بندی ��نا�ب زمان � �ست �، ���رل ن��دن ����� � ج��ه، اض��اب،ساعات �وال�ی آز�ون، ��ورد با �ؤاالت د�وار، �دم 
 و ... از �وف��ت � ���ور باز �ی مانند.پا�خ �� با �ؤاالت 

 �وا�د��د � �د زیادی �ود را با �را�ط رو�ی و ��ز� آز�ون سازگار �مایند و ���ن�ن � �� آماد�ی رو�ی، آز�و �ھای آزما��ی � داوط�بان � 
 ��ر آز�ون دادن را ��ز بیا�وز�د.

رس  �واید ���ور�ی آزما��ی �ای �دا

�د�یت ���رم و �شاوران و نتا�ج آز�و �ھا، یک آ�یب ��ج قوی ا�ت و �قاط قوت و �عف آ�وزش � �س � ��یاس کالس را � 
ا�ت � �تأ�فا� ا��ر  ��ح �س� �بار�ی ��� ی زمان بندی آز�و �ھا �و�ی       ؛� �ع�مان ��ح �س �ید�د�ع�مان ��ا�ی �شان �ید�د.



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
یت �ی�ند. ��تند.�ع�مان ��د آن   �د �ید�د و وا  � �در� یک ����م آ�وز�ی« �ع�م ��ور » � ��ت �در� ی « ����م ��ور » �دا

 ��زان �وف��ت و ����ت �در�س �ع�مان � � �و�وع ��ی، ��ء � ��ء � � ���ع �مایان �ی �ود.�در� را از حا�ت 
 خأل� و نیاز�ی آ�وز�ی کالس را ���ص �ی سازد.�ا�ند�ی یا �م�و�ی دا�ش آ�وزان را از ��ت ���ف یا قوی �ودن ���ص م ی�ند.

 ��ر را ��بت � ��ل �شان �ی د�د.پ��ر�ت آ�وز�ی �در� و د
 ��ش خا�واده � � کا�ش اض��اب ا��حان 

�ای �د ز�د�ی ����ی » اض��اب « . �جات ��ی از � �س ن��ان ا�ت �بادا � ��� دی��ان , �ی ��د , ��وان و �را���ه ج�وه �ند     
ض��ب �ی ��رد. ا�ت  ر زیاد آن ما�ع پ��ر�ت �وده و ��ی �وا�يی ا�جام کار را از ��د � �شا� �ی ��ما�ی اض��اب �بارتند از : و�ی �قدا

��زش , �ق ��دن د��ھا , �ق ��دن �دن , ا��ا�ش �ربان ق�ب , �و��ی ���س , ت�ش �ضالت . �رخ �دن یا ��ج �دن , از د�ت 

کار , �را�  ی ��زاندادن ر��ه ا� �م � از ا�واع آن �ی با�د � �ای کا�ش آن , او�یا , ����م  اض��اب ا��حان.  �ی �وار�ی , صدا

 آ�وزش و �ورش و �ود دا�ش آ�وزبا �ما���ی ی�دی�� �ی �وانند ��ش �و�ی دا��ه با�ند. 

 ��ش خا�واده � 

 �ی و �شا��ه با�د.ـ ���ط خا�واده و �و عا��ی حا�م � آن باید دور از ت��ھای عا�  ١

 . ��دد ��دود یا ����ل خا�واد�ی �ی ���ما�ی و وآ�د ر�ت,  ا��حا�ت ایام � �ود ��ی ـ ٢ 

 ـ ���ط ��ز� آرام و �ی �روصدا �ای �طا��ه دا�ش آ�وزان ��ا�م �ما� . ٣



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
 . با�ید دا��ه کا�ی �و� آ�وزان دا�ش �واب و ا��را�ت � ـ ٤ 

 .  د�ید کا�ش یا �ذف را  آ�وزان دا�ش � ��و� خان�ی وظا�ف ـ ٥

م �و� دا��ه با�ید. ٦ گام ا��حا�ت , دا�ش آ�وزان نیاز � �مایت عا��ی و ا��ینان ���ی �ی دار�د. �ذا � ا�ن ز�ی�ه ا�دا  ـ � ��

کان �د � ت�و��ون �ی ��� �ماشای ساعات ـ ٧   . یا�د کا�ش ا�

 . �ما� �ودداری  � ��ه � جا �ی د���ه و �س ا�جاد از ـ ٨ 

  �مائید �ودداری  �طا��ه �ای �د از � �شار و جا �ی �وقعات از ـ ٩ 

�ت , �ورد �مایت ��ار ��رد و از �رز�ش ��ودن او �ودداری  ١٠ ـ � �ورتی�ه ��ز�د�ن از �وف��ت � � از ا��حا�ت رضایت خا�� �دا
 �نید. 

 ا�ق �ای �طا��ه ��دن �ودداری �ود و � دا�ش آ�وز اجازه ا��را�ت و ����ح الزم ��ز داده �ود.ـ از ��س ��دن دا�ش آ�وز �  ١١

 . با�د �قوی و �نا�ب آ�وز دا�ش �غذ� ـ ١٢ 

ن از �وا�يی �د از � و باال ا�رات ـ ١٣   . �مائید �عد�ل را  �ذ�ور ا�رات �س,  با�د �و� آن �دت و اض��اب ا�جاد � �وا�د �ی,  ��ز�دا

ن �ی �ود. ١٤  ـ �ل ��ايی � از �د وا�د�ن و و�واس �دید خا�واده ��بت � ���ات باال با�ث ا�جاد اض��اب � ��ز�دا

ن با ی�دی�� و با دی��ان ���ز �نید . �ق از ـ ١٥   ا��ه ��ز�دا
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 ـ از ��ید � از �د � �س �وا�دن ا�تناب �نید .  ١٦

 ��ی � دا�ش آ�وزان � آ�ن ا�جاد ان��زه ��وده و با ارا� پاداش و �قوی�ھای �ط�وب آ�ھا را ��و�ق � �طا��ه �مائیدـ ��ن ا��ینان �  ١٧
 �ی �� ���ور  ���� از رت�ه ۴۰

 ; سا�ت ��احان�ده : 
 
 
 ٤ 

 دانند؛ ی  �وارد ز� را � �تیب � �وف��ت �ود �و� �ی ��ه� �� ���ور �ی ���� از رت�ه ４０
 ر�ی ���ح ��� -١

کار و ان��زه قوی ���ی -٢  تالش و ���
 ��م � ا�ور -٣
 �مایت و ��ی خا�واده -٤

 ر�بت و ��و�ق � �س �وا�دن -٥
 � ا�ور ���ی و ��وصاً �س �وا�دن، ا��ادی پی��ر، ���م و د��ق ��تند. -٦

http://persianblog.ir/ProfileView.aspx?userID=211733
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 ثبات ���ی�ی ��وردار�د.از  -٧
 ا��ماد � ��س �و�ی دار�د و � ����ما�شان �بت �د�ند. -٨

کالت، �اسان ��ی -٩ کان �ای  �نند � از �وچک دار�د و ��ی �ی � گام ��ی �و�د و فعاال� ��ت �ل آن � ��ورد با ��  ��ن ا�
 شان ا��فاده �نند. �ل �سا�ل ��ی

 دا�د. آ�د آن را از د�ت ��ی ��ود�د. اما ا�� �وق�ی�ی �ای ����ح � �ی ی ����ح و �وش�ذرا�ی � ���ه آن -١٠
دی از آ�ن ����حات عادی �ود مانند ورزش و �و���ی را � �ول سال ����ل �ک ن��د�د. -١١  �عدا

 ی ا�ن ا��اد، �تاب ��ی �ود. ��ن ���ع �طا��ه ��م -١٢
 د �وده ا�ت.�ی ���ور �را�ری و آزا  �، �ست ی آن دو��ن ���ع �طا��ه -١٣
 �ی �ست، از سا���ب � آ�وز�ی ��ز  � (�اساس نیازشان) � ��ی از �س عالوه ��تاب ��ی و �تاب �صد از آن ٣٠ -١٤

 ا��فاده ��د�د.
 آ�و�تند. � �طا�ب را �مان جا �ی ا��ر آ�ن � �رکالس ��یار ������، د��ق و ��ز �ود�د و � -١٥
 .فعال �ود�د ��د�د و�ی � کالس �ود�مايی ��ی -١٦
کا��ف �ای آن -١٧  .داد�د �ی کال�ی را ا�جام �ی � � �ور ���م فعا��ت ی آن � او�ویت دا�ت و ���یباً ��ه ا�جام �

 ��د�د. ی �ود � از ���ت آن �و� �ی ��د�د و � ����ت �طا��ه �س را � �ور ���ق و د��ق �طا��ه �ی -١٨
 داد�د. �ود ا�جام �ی ی � �س را � زمان د��واه �طا��ه -١٩
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کات ��ی را ت���ل و ��ع -٢٠  ��د�د. آوری �ی � �ور ���م �

ری ا��فاده �ی از حا��ه �و��ی، نت �داری و عال�ت -٢١  ��د�د. �ذا

 ��د�د. � را �ل �ی ی �سش ��د�د و ��ه �ی �تاب ��ی �و� �ی � و حا��ه �، ز��و�س �، �دول ی ��ل � ��ه -٢٢

 ��د�د. � را �ل �ی �ی �تاب ��ی، آن ای �وا�دن �ثال� ج -٢٣

کاالت �تاب ا��ر آن -٢٤  ��د�د. �ی ��ی را پیدا �ی � تنا�ضات و ا�

ری از ا��ر �س ٢٠و  ٣�صد دی�� دو �  ٤٠� یک �س و  �صد آن ٤٠ -٢٥  ��د�د. � را � �ول یک روز �طا��ه �ی �صد �م �قدا
�دت  � ���قد �ود�د � � یک باره و � �و�ه �دا�تند. آن از � ����ن زیاد دارد، � ��ور زمان � �ل �سا�ل �ی� �س ریا�ی � نی -٢٦

رد. کان �س�ط � ریا�ی و�ود �دا  ا�

���ی �کار�د �ی  �ل � و�ی �س از �ید، از راه �ی ���ی �م ��د�د و � ��ا�ل ���ت�ن از ���ول ا��ر �سا�ل را � �ورت ��ر��ی �ل �ی -٢٧

 ��د�د. � ا��فاده �ی �

 ��د�د. ��د�د و ت�ھا � یک راه �ل ا��فا ��ی �ی ��ت�ف �ل �ی �سا�ل را از راه -٢٨

گام ��ورد با یک � ��ی اول  -٢٩  �وا�تند. ��د�د و ت�ھا � �ورت نیا��ن راه �ل از سا��ن � �ی �ی» ���«��

کاالت �ود �و� �ی -٣٠ کا�ی را د�ت �م ��ی��د� � ا� را ��ی ��� ��ل ����ن د: � ا� کال دا� با �ود �دا  � را  ��د�د و دوباره آن �يی � ا�
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 ��د�د. ��د�د، یا � � دو�تان یا �ع�مان �ود ���ف �ی �ل �ی

 ��د�د. � �س از �ید �و�ول �یز�ی را  ��د�د و�ی �کاری � �ست �وا�د�د و ����ن و �ست �ل �ی � �ی � ��ل از �ید � -٣١

 �دا�تند. � �ی �ی ��عدد � �ل آن ��د�د. � �در�ج و � �وبت ��د�د و ��ه را ی�جا �ل ��ی بندی �ی �ی ا��وه و �شا� را د��ه �ست -٣٢

کات جا�ب �و� آن��د�د و  �طا��ه �ی -�يی را � � ���ی �واب داده �ود�د  ��ی �ست -� را  با د�ت پا�خ �مام �ست -٣٣ � را یاددا�ت  �
 ��د�د. �ی

کال دار �ود را �س از �د�ی ��ددًا �ل �ی �ست -٣٤  ��د�د. �ی ا�

� از �وس  ��د�د �وس ا��صا�ی را � �وا�د�د. � ��ل از �ید ��ی �ی � �وس ��و�ی را ���اه با �وس ا��صا�ی �ی ی آن ��ه -٣٥
 �وده ا�ت. ١�  ٤و یا  ١�  ٣�  ی �وس ا��صا�ی � �وس ��و�ی آن مان �طا��ه��و�ی ��وانند؛ � �وری � ��بت ز

�شان � ��بت �ساوی  دا��ی را �اساس ���ه قوت �ود � ��ده �ود�د. و�ی � ی �وس پا� ��بت � �وس � �طا��ه -٣٦
 ��د�د. � را �طا��ه �ی آن

بندی �ده، �س  ر�ی زمان �صد �م �دون ��� ١٥��د�د و  بندی �ده �وس را �طا��ه �ی نی زما � �اساس ��� �صد آن ٨٥ -٣٧

 ر�. ی یک �س، � �راغ �س دی��ی �ی از ���ه �دن از �طا��ه
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کال �ود را با ��ور ��دد �و�وع یا ا ��د�د و �س از � آز�ون، �وچک � ���ور�ی آزما��ی � �ور �دی �ر�ت �ی -٣٨ کا��ف ��ن ا� �جام �

د�ی، ��ف �قاط �عف، �  �، آ�نايی با ���ط، روش ا��حان � �دف �ود را از �ر�ت � ا�ن آز�ون ��د�د. آن ت��ی�ی ���ف �ی
 دا�. و�ت و از � �دن ا��رس �ی

 داد�د. � ا���ت �ی ��� و � �مام آن ی �ود را �دی �ی ا��حا�ت �در� -٣٩

�ی جا�ع آزما��ی �یا� �  � �س از ���اری آز�ون ی آن د�ت آور�د و�ی ��ه �ی تک ر��ی � ر دا� � رت�ه� ا� ا��ر آن -٤٠
 رت�ه �و�ی �سب �وا�ند ��د. 

 

  ک�ید �ی طاليی ���ور

 

 

 �قد� 

�ی  �ی �ی�ی د��ق و ��ئی � د��ل و��ی ا��ای ��� یک ��ح و ��� دارد. ��ح و ��� ک�ی �ما �ای ���ور ��ست؟ � کار �ر�ی نیاز �
کال ��م ��� کان �ذ� ن�ست. ا� �ی �عدی را  � �ود، � �ود یا ��ص ا��ا �ی �ی د��ق ا�ن ا�ت � و��ی ا��ا ��ی �����ی ما ���وال ا�

 ند.�  �م ��اب �ی
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�ی �����ی �ود�ن یک ��� کاری ��ا�ی �نید � � �ی�ی ��يی و � �ی�ی ک�ی  بنا�ا�ن یک �و��ه ��م ا�ن ا�ت � با � ��� ����ن عادت 

  �ی د��ق و ��يی را دار�د. آ�وزا�ی �م � �وا�يی ��ا�ی و ا��ای ��� با�د. �ذ�� ا�ن ن��ه �م �رورت دارد، ��ور ��م ��تند دا�ش

 یک ��� کاری  

یک �ن�م �  �وانند �فاوت دارد. �ای � دو ��وه پ���ھاد �ی ا�ن ��� کاری �ای �سا�ی � دا�ش آ�وز ��تند با آ�ھايی � �ر� �ای ���ور �ی
ر�د. � ��ل از ا�ن ���ت ، ���وری روزه �ای روز�ی آ�� ���ور (از ن��ه دوم ارد� � �عد)  ۴۰-۴۵���ت  �ی ��ر دا�ش  �نار ب�ذا

ای را � ا�مام �سانند. � پایان ا��ند ماه ��ی �نید یک دوره کا�ل �طا��ه ��ر��ی �وس � اضا�  �وانند یک ��� کاری دو ��ح�ه آ�وز �ی
کال و ��ران  اول �ید � پایان ده دوم ارد��ی �ست را � پایان �سانید. از  ����ن �م عالوه � ��ور ن��ه و �ست �وس ، � رفع ا�

��ه با�ند. �ی �ی دا�ش آ�وز � د��ل ا��غال � �س و ا��حا�ت شاید ا�ن ���ت دو ��ح�ه ���ود� �م ��ردازید.���وری  �وانید �  ای را �دا

��ر ن��ه دوم ارد� ماه (� با آغاز ا��حا� ت ن��سال دوم ���اه ا�ت) دوره جا�ع �طا��ه ��ر��ی �وس � اضا� پایان ��ورد�ن ماه و �دا
ده �ی �ست را �مام �نید. ا�ب�ه � واقع �ما �م �رری ن��ده ����ن اید. �س ��� ک�ی  � �وده اید، ��ا � �مال ���ر �س اید و ����ی را از د�ت �دا

�ل یک بار کا�ل �نیدروز ��ل ا ۴۰ - ۴۵� �ور �ده � پ���ھادی ا�ن ا�ت �  . � یاد دا��ه با�ید زیاد دوره ز ���ور ��ح�ه جا�ع �طا��ه را �دا
 ��دن �وس ��م ن�ست، ��م ا�ن ا�ت � �وب و کا�ل دوره �نید. با ��ا�ی یک ��� ک�ی کاری ، � ��م ذ��ی و ر�تاری �ود � �نید.

 ��� کاری روز�ی آ�� 
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و�ی روز�ی آ�� ��ل از ���ور ��ش �ی �ما از آغاز ���ون الزم �وده و ا�ن رو�د باید ���نان ادا� پیدا �ند،  ا�� � �طا�عات و �س �وا�دن

�ل� و �ؤ��ی � �سب � دار�د ��م �ی �م  � دچار ��ا�و�ی ، �ذ�ت زمان و ح�م فعا��ت  . �طا�عات ا��وزی مم�ن ا�ت � د��ل �دا
ض��ب نبا�ید، با یک ذ�ن ��ع و �ور و �واس ������ ، �یو � �و�د.  �ل مم�ن �سانید �وانید ��ا�و�ی اما � روز�ی آ�� ، ا�� � . اما � را � �دا

��ه و � خا�� ��پارید. ����ی از �وا�يی ای ������هروزه  ۴۰ - ۴۵� ��ح ک�ی �ود ا�ن دوره  �ی �ود را �ای دوره یک و ن�م ماه ما��ل  را �نار �ذا
 ���ور ذ��ره �ما�. 

 � � ����رات 

�ما ا�ن ا�ت �  � و �را�ط �ود را با آ�ھا ����ق د�ید. ��م ا�� ��� کاری �ود را ��بتا ک�ی � ��� ب��رید، �ی �وانید ����رات ا��ما�ی را �

د�ی خا�واد�ی ، ب�ماری ، ا�ت  �وام�ی مانند ا��حا�ت �. �ی الزم �ای ����رات را دا��ه با�ید آماد�ی ان��زه  � �شده ، �وادث و رویدا
�ی رو�ی  ����رات ���ه � �گا�� آ�وزا�ی � د��ل �دم � �وانند با�ث ����را�ی � رو�د ��� �و�د. گاه دیده �ده � دا�ش و... �ی

رد �ورده کان ���رل ��ه �وا�ل ����ی و�ود �دا �ی الزم را  � بنا�ا�ن �ود را �ای � �وع ����رات ا��ما�ی � ��� آماده ��وده و �، ا�د. ا�
 .ا�جام د�ید
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 ا��ھای ����ی 

ا�ت. الزم �  �ی ����ی � رو��ه و ان��زه ا�ت�ود،  � از �وا�ل ���ی � ��� کاری را ��ت ���ر ��ار داده و �و�ب ����ر � آن �ی
�ی ��جا ، �سأ� را � از  ��ی و ا�تدالل آ�وزان مم�ن ا�ت با ��ی . دا�ش� را �ی�ی ��رعادی ��ور ن�نید ا�تذ�� ا�ت � اوال ا�ن 

رد د�ت و  � ����رات ا��ما�ی ��نیا ا�� �ما �ای  �رگ �شان د�ند.�ه الزم ا�ت آ�  �ی الزم را ا�جام داده با�ید، دی�� �رور�ی �دا
 پای �ود را �م �نید.

� و �ذرا� �وا�د �ود. با  ، دوره ا�ت �و�ه�ی ا�ت ، ���ر با �ود و ا��ا�یان ک��جار �وید و با�ث ���رش �و�وع ��وید � � � ا�ن دوره��ثا 
��ه و  �ف��ی ����ی و واقع ��ایا� ، �ی � را  . ا�ت رو��ه � �قا��ی از زمان� را ��ران �نید ا�تاد�ی ع�ب�وانید ا�ن �قا�ع را �شت �ر �ذا

نید � ا�ن ا�ت با اراده �ما �ی  �وا�د �ذرا با�د.  ��رعادی ت��ی ن��ده و �دا

 را�ی ساعات �� 

کان دارد � دال�ل زیادی ساعا�ی را از د�ت �د�ید. تنب�ی و و�ت �ذرا�ی ، �ا� ، �وال�ی �دن �طا��ه یک �س و  � �ی روز یا ���ه ا�
� و  �وا�د ��ه �وا�ل ����ی را � � �ده �ما را از روال عادی خارج ساز�د. ا�� � ا�سان ��ی �وانند ��� � ا�فا�ت روز��ه دی�� �ی

باره � �د زیادی ا��ا�ش د�د. مم�ن ا�ت �ا� د�ت �ما نبا�د و�ی ا�ن � ن�م سا�ت  �ی �ود را � ا�ن �وا�د �وا�يی ���رل �ند، و�ی �ی
 پای ت�و��ون ب��ینید و � دو سا�ت �م ب�ند ��وید، دی�� � ��ت و اراده �ما ����ی دارد.
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�ل ن ���ل ��ود، الزم ا�ت �ای � � � حال �ای ا�ن � ��م ذ��ی ا�� �  سا�ت و�ت ��را�ی � ��� ب��رید. ۲ - ۳� ���ه �دا

�وانید از ساعات ��را�ی ا��فاده ���ری ب�نید و ا�� �م الزم �ود � ا�ن زمان � ا�تیار �ما�ت. �س �ای پ����ری از �  � نیا�د � ���ر، �ی

 �يی را � ��وان ساعات ��را�ی � ��� ب��رید. ن�م �وردن ��م ��� ، � ���ه زما
 ��وه �ی �ست ز�ی

 و ..... .  �ود سا��ه، �ست �ی �ع�م سا��ه ، �ست �ی  ���ه بندی �ده، �ست �ی  �ر��ی�ست � � �ند د��ه � �ی �و�د �ست �ی 
رد ا�ن �و�وع نیاز�ند  کان �دا��ن کا�ل � �و�وع �ست را �دا یک ا�ب�ه ا�ن � بندی � از دیدگاه �ی ��عدد ا�ت و ا�ن �قا� ��ز ا�

� ���ور �را�ری �ر�ت � �ست زدن عا�ل �وف��ت ا�ت و �قا� ���ا �ی با�د ز�ا ا�ل کار � ا�ن جا خال� �ويی و ����ر �و��ی ا�ت 
 ت �ست ز�ی ���یبا ��ی ��ی �وا�د � ���ور �و�ق �ود .�دون �ھار

ن��ه ��م � �ست زدن ا�ن ا�ت � ��ل از �ست زدن باید �وس را � د�ت �طا��ه ��د و �دون �طا��ه �وس ، زدن �ست کاری ب��وده 

کات و ��وه �ی �ود را دارد و  . �ست زدن � زمان �ی ��عدد ت�نیک �ی خاص �ود را دارد �ثال �ست زدن � ��زلو ��ی ��ر ا�ت �

 �ست زدن � ج��ه ���ور ��وه دی��.
 �ست زدن � ��زل -ا�ف

سا�ت ��ی �نید �ست �ی ���ه بندی �ده �تنا�ب و ����ط با آن ��ش از �تاب را �نید �ای �ست  ٤٨�عد از �طا��ه � ��ش با �ص�ه 
 ان و �را�ط ��ل ���ور �ست �نید .زدن د��قا �را�ط ���ور را ا�جاد �نید ���ی � �مان زم
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آ�ھا را ����ح � ��ح�ه اول ��ی �نید �ست � را با �ودکار آ�ی و � زمان ���ر �نید و � ��ح�ه دوم �ست � را با �ودکار ���� � و�ت آزاد و ��س 

 ید ا�ن ا�تبا�ت را یاددا�ت �نید و ��ی �نید ت��ار ��ود .�نید �ی �وا�ید �د � ��یاری از ا�تبا�ت �ما ا� �ی د��ی و یا �وا�ل دی�� �وده ا�ت با
% � ٦٠% �ست � را ��ت پا�خ د�ید �طا�ب آن ��ش را �وب ���یده اید � �ور�ی � � ٩٠ز ا� ا�ن ��ح�ه �نا��ه �وا���ه با�ید � 

% پا�خ داده با�ید الزم ا�ت �طا�ب آن ��ش را � ٥٠ % پا�خ د�ید الزم ا�ت خال� �طا�ب را یک ��ت�ه دی�� ��وانید و �نا��ه ���ر از٩٠
 �ور کا�ل دوباره �طا��ه �نید .

 �ست زدن � ج��ه ���ور -ب
را �ذا د�ت � ��ن �طا�ب و د�ت � ��م �ؤال ��یار �ما باید ���ح ��ن �واب را ان�خاب �نید � �واب ���ح �و� دا��ه با�ید � ج��ه ���ور 

� آن �ی ر�ید �ست � را �د  ���ح ��ن �واب �مان �وا�ی ا�ت � � ��ح�ه اول��م ا�ت .��ل از زدن �ست ک��ه �واب � را ��وانید. 
� آن ��ردازید نباید ��ا�وش  پایان و�ت�ست �ی � را � . �ست �ی ��و�ط را �عد از آن و �ست �ی آسان را اول �نیدبندی �نید. 

ر�د . �ست � ارزش ی�سا�ی�نید �   �دا
�ست �ی � ارزش باال�ی ��ت پا�خ دادن دار�د و�ی با شا�س و �صاد�ی � �ست � پا�خ �د�ید . �ست �ی آسان �ون �و�ط ا��ر ا��اد 

 �ی � ��تند � دی��ان پا�خ ��ی د�ند عا�ل ��ی ما � دی��ان �وا�ند �ود . ��وما �ستپا�خ داده �ی �و�د علل رت�ه �ی باال ��وا�ند �ود . 
��ت �ر� �ويی � و�ت � ده �ست را ا�جاد ��دد .  �طای دید�ون مم�ن ا�ت  � ا�ل �ست � � پا�خ �� �ھایت د�ت را دا��ه با�ید

ی �ر�ت ن�نید ��ه �ؤاالت و ��ه پا�خ � و ��ه �طا�ب د��ر� را .  �س از زدن � د��ر� ی�باره � پا�خ �� � �ما� ��ی �نید د�ت �ود را �دا

 ��وانید . � د�ت
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  �وا�ل �و� � ان�خاب ر��ه � ���ور ��ست؟ 

 �وا�ل �و� � ان�خاب ر��ه دا��ی
ر�د. ���ی از ا�ن �وا�ل  � ان�خاب ر��ه دا��ی ���ر �ی �وا�ل ��عددی ��د�د � ��ی از ����ر�ن �وا�ل  ��ی � ��د و ��ی دی�� � جا��ه�ذا

 �و� � ان�خاب ر��ه ���ی�ی و دا�ه ��ل ����ل � �رح ز� ا�ت.
 عال�

گام ان�خاب ر��ه باید �ورد �و� ��ار  �بب �ی �ود ��ص با ا�ژی  کار عال� ��د ا�ت. ��ل و عال� � ���رد � از ����ر�ن �سائ�ی � ��

��ه دی دی�� ��ز ��وا���ه ا�د، �ک ����ل ��ده �ی فعا��ت �ند. ��یاری از دا���ویان � خا�� آن�ه � ر��ه ���ی�ی �ود عال� �دا ا�د � ر��ه  ا�د و �عدا
گام ان�خاب ر��ه � آن �و� دا��ه با�ند. � ���ر ا�ت ��ل از � ��ز ز�ی�ه عال�ق �ود را �ناسايی �ود �و�ق با�ند.داوط�بان دا�ه  �نند و ��

 �نا�ت
�نا�ت و �گا�ی �ی ���ی�ی و ��ا�� آ�وز�ی �گا�ی دا��ه با�د.  �وا�د ا��اد را � ان�خاب ر��ه ���ح یاری �ند � از ر��ه � �ور�ی عال� � ر��ه �ی

�نند، و�ی و��ی ���ول � ����ل  �يی ا�از عال� �ی � و دا�ه اد ��بت � ر��ه���ی ا��  �ود. دا��ن از ر��ه ���ی�ی �بب ا�جاد ان��زه � ��د �ی

��ن اطالع و �گا�ی �نا�ب از ر��ه �نند � � ان�خاب �ود دچار ا�تباه �ده �و�د، ا�ساس �ی �ی �ی ���ی�ی و ��ا��  ا�د. د��ل ا�ن ا�� �دا
 آ�وز�ی ا�ت.
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 �وا�يی ع��ی

د داوط  �وانند ادا� ����ل د�ند. آ�ن با���ی � آز�ون  �بان از ����ت دا�هھا � ا�ت. بنا�ا�ن ��ه داوط�بان ��ی� حال حا�ر �عدا

�وا� وارد دا�ه �و�د  �ی ���ی�ی خا�ی وارد �و�د. ا�� ��ه ا��اد �ی �ود � ر��ه �ر�ت �نند. � �سب �وا�يی داوط�بان � آ�ھا اجازه داده �ی

�ی  ��د اما � حال حا�ر ا��اد باید �ای ورود � دا�ه �ورد ارز�یا�ی ��ار ��ر�د. ��ت ا�ت � عال� ��د � از ����ر�ن مالک �ی �را�ط ��ق
ن�خاب د اان�خاب ر��ه ا�ت اما �وا�يی ��د ��ز ��ی�ن �ننده ا�ت. از آ�جا � � �سا��ه ورود � دا�ه ����ه ا��ادی � �وا�يی �ی دار�

 الزم ا�ت داوط�بان � ���ات �ود �و� ��ده و با واقع � �� � ر��ه و ��ل ����ل �ود را ان�خاب �نند. �و�د، �ی
 � �وان ا��صادی خا�واده

��ف دی�� �ود �ای ����ل � ���ی �سا��ت �ند � از ��ل ا���ش دور ا�ت. از  گا�ی او�ت الزم ا�ت ��ی � � دا�ه �ذ���ه �ی

�  �ی ��ر ا��فا�ی نیاز�ند و�ع�ت ا��صادی �نا�ب خا�واده �ی �با� و دا�ه �ی ��فاو�ی را � � دارد. ر��ه �ی ��ت�ف �ی�ه ����ل � ر��ه
 �وانند آ�ھا را ان�خاب �نند. � ��تند �ی � و دا�ه ا�ت. بنا�ا�ن ا��ادی � �� � ���ن �ی�ه ر��ه

کا�ت   ��ا�� آ�وز�یا�
کا�ت �نا��ی � ا�تیار دا���ویان �ود ��ار �ی د زیادی از ��ا�� آ�وز�ی ا� رک �ی �عدا گاه �دا � و �  د�ند. � �ور �ثال �ای دا���ویان �وا�

�وانند �ای  � ��ی دا�هد�ند. � �وض ���ی از ��ا�� آ�وز�ی و  �ی ���ی�ی یا �ن �تاب � ا�تیار آ�ن ��ار �ی ��ی �وارد � �ی�ه

گام ان�خاب ��ل ����ل ��م ا�ت. کا�ت دی�� را �ا�شان ��ا�م آور�د. �و� � ا�ن �سا� �� گاه ���ه ��ده و ا�  دا���ویان �ود �وا�
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 آینده �غ�ی

�و�د. ��ه  �ش یا�د � دا�ه وارد �ی�ی � ��یاری از داوط�بان �ای آن � ��وانند ��ل ���ری پیدا �نند یا ای��ه ا��مال ا��غال آ�ن ا��ا 

�ی ���ی�ی ز�ی�ه �غ�ی  �ی ���ی�ی از و�ع�ت �غ�ی ی�سا�ی ��وردار �. بنا�ا�ن بازار کار آ�ھا ا�باع �ده ا�ت. از ���ی ���ی از ر��ه ر��ه
ر�د ��ا � یا �نا��ه �ده � یا �رورت آ�ھا � حال حا�ر ا�ساس �شده ا�ت. واقع � و دوری از ���ب، داوط�بان را یاری  �نا��ی �دا

 �ند ر��ه �نا��ی ان�خاب �نند. �ی
 �دف داوط�ب

کان � آ���ن ���ع ���ی�ی ادا� �د�ند و � �ی ��ت��ی را �ای ����ل � دا�ه ��ور ��د.  �وان �دف �ی ��ی � ا�ن باور�د � باید ��ی اال�
کان ادا� ����ل � ���ی از ر��هاصطالح � آ�� �ط �و�د. � ا�ن �ور � و�ود  ت باید � ����ت ر��ه ���ی�ی �ورد ��� ��ز �و� دا�ت ��ا � ا�

رد  �وان � آن ر��ه ���یالت �ود �قا�ع باال� را ادا� داد. یا ای��ه ف�ط � ��ور�ی دی�� �ی �دا
د�ی آ�ی ا�ن کار را ا�جام �ی. � �بارت دی�� �  دانند ��ی ورود � دا�ه را راه ح�ی �و�ت �ی د�ند. � �ور  ای ��� از ��ی �سا�ل و رویدا

رک باال و �یا�ت �ورس از  �ثال ا��وزه ��یاری از داوط�بان دا�ه ز�د یا با ����ن �دا � �ای آن � دوران �ربازی �ود را � ��و�ق بیا�دا
�نند. �د��ی ا�ت ا�ن ا��اد � دنبال عال� �ود � و  ای ورود � دا�ه ������ �ی�وسسات از ا�جام و���ه ��و�ی �عاف �و�د تالش �ود را � 

گام ان�خاب ر��ه �م، ر��ه �. ا�ن ا�� ��د�ی ���ی � ���اه دارد. از  ��ينند � ا��مال ��ول �دن �ود را � آ�ھا زیاد �ی �يی را � �ی � و دا�ه ��
�ی ��وا�ند دا�ت بل�ه روی �وان � ا�ت ���  �م�ه �ی گام ورود � دا�ه �وف��ت ���ی�ی �ندا �ت آ�وزش عا�ی اشاره ��د. ا�ن �ده � ت�ھا ��

ر�د. با ا�ن کار �ق ��ی � دارای عال� و ان��زه ادا� � ����ل � یک ر��ه ا�ت ضا�  دا���ویان دی�� ��ز ا�ات ���ی � جای �ی �ذا
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 �ود. �ی

 ����ه �ذ�ش
�ی � ���ه ���ص  ه �ی �ش�ی دا� �صد ����ت ر��ه ٧٠با�د. �ثال  � � �ورت �و�ی � ا�تان یا ���ه یا ��ب �ی دا���و � � ر��ه ��ي�ش

� داوط�بان �ود  �صد ���ه � �ورت آزاد ا�ت. بنا�ا�ن پ���ھاد �ی ٣٠داوط�بان سا�ن آن ���ه ا�م از داوط�بان ����ه �نا�ق یا �ھاد� �وده و 
کان از ان�خاب ��ل �ی ���ی�ی و  �يی � � خارج از �نا�ق �و�ی داوط�ب ا�ت �ودداری �مایند. شا�س ��و�ی داوط��ی �����ه ��ی اال�

�ی ���وط � ���� یا  ه� و دا� �ند � از داوط��ی ا�ت � � �را�ط ���یبا �شا� د�ت � ان�خاب ر��ه �ی ��� یا ا�تان �ود را ان�خاب �ی دا�ه
 ز�د. ا�تا�ھای دی�� �ی

 آزادی �مل
� نیاز � ان�خاب، دا��ن آزادی �مل ا�ت. ا�� د�ت ��ی را با �ناب ببند�د ��وا�ند �وا�ست از �یان دو �ی � را ان�خاب �ند و 

عات د�ت � �دارد. باید � داوط�بان اجازه داده �ود � � ر��ه ���ی�ی و ��ل ����ل �ورد ��ز �ود اطالعا�ی را �سب ��ده و با �و� � ا�ن اطال
ن �ود را ���ور �ی � پارهان�خاب �نند.�شا�ده �ده ا�ت �  ا�ن وا�د�ن شاید . �نند � ر��ه ���ی�ی خا�ی را ان�خاب �نند ای �وارد وا�د�ن، ��ز�دا

ن آ�ھا ���و��ت دار�د � آرزوی وا�د�ن  ا�د و ��� �ی آرزو�يی � � آ�ھا ��یده � دنبال آرزو�ی �ودشان ��تند.  را �آورده �نند.�نند ��ز�دا
��ن آ�ن � �ر�  ن �ود را وادار � ان�خاب ر��ه خا�ی �نند، � � و� � ���ی �شار�ت �دا و�ت ���ور از ا�ن ���ه � وا�د�ن نباید ��ز�دا

 ان�خاب ر��ه ا��فاده �نند. ��ز�دشان ن�ست. داوط�بان ورود � دا�ه باید از ا��اد ��ت�ف از �م�ه �در و ما� � ب��ر�د و از ���بیات آ�ن �
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گام ان�خاب ر��ه �ف�� داوط�ب ا�ن با�د �    � � ���ت � دا�ه ��ول �ود.عال� ��د � ر��ه، ����ر�ن عا�ل ان�خاب ر��ه ا�ت. نباید � ��

 وا�د�ن و���ور
 زمان ی اداره �وا�يی:���ی ����رساده �یک زمان ��دن �د�یت

رد،بل�ه ا��صاص �طا��ه ساعات وا��ا�ش زمان ���رل � ف�ط زمان �د�یت ��ث �طا��ه  وری  ���ه ا��ا�ش ����� � ���زی  � آن �دا
 ا�ن ف�ط با�ید� دا��ه �و� بنا�ا�ن.روا�ی آماد��ھای ������ی،و��ی �طا��ه،رو�ھای ورا��رد�ی ا�ول:دارد،از�م�ه �ودارتباط

 .دار�د ارتباط زمان با�د�یت �و�ی ��ز،� دی���تاب از�با�ث و��یاری  ��ش ا�ن وسا���ول ن�ست زمان �د�یت � ��ل،���ص

 �وا�دن �س ��ت

��را��فاده�وا�د�ودب �ساوی �وا�دن �س ��ت!اید را���ه زمان ��وانید،���ی ��وانید،اما��ت ا��زیاد�س   ،وا�ن�و�ود اززمان ا�دا

م � �د� �م را���وان زیادی باره،�وا�ل �ا�ن.�طا��هساعات  ���ه وری  ���ی زساعات.�وا�د�د اشاره �ود �جای ��دا  ا������وانیدا
 زمان �مال �ود،��ا� واقع�ت ازا�ن ��ار�ما نباید�و�ب د�ی�ی ب��دیدو� آن ودال�ل �وا�لدنبال  باید�را��رید، �ط�وب �ودا��فاده �طا��ه

 ��رو�ی �وا�ل �ود� � دادن ارتباط ��وانند،با �س ����وانند�وب � آ�وزا�ی دا�ش.�وا�د�د ��یدت�ف ا��فاد�ی �ما�دون
کا�ت،�عف  ���وط ��شان �ودآ�ھاوان��زه � اص�ی � � واقع�ت ا�ن ،�مالاز�ذ�ش…وزمان  �ودن  د��ران،�م �در�س مانند���ودا�

 .ا�ت،��ار�ی�نند
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 ک�ید

 .�طا�ب و��م �ک  �و�ود�ای اززمان کا�ل ا��فاده ��ی�ه،���ی یا�طا��ه ی �وا�دن �س ��ت

 ساعات ا��ا�ش �ست از�ن ��وج

  � �طا��ه ازساعات ��ی�ه ����را��فاده �سا� ا�رارو�����دار�د� �طا��ه ساعات ا��ا�ش �بار�ی �دری  � آ�وزان دا�ش گاه

 را�رف �ی ساعات ��ی � ایدوا�ن ن��ده �ر�ت ساعات ا��ا�ش ر�ورد��ری  ی �ما��سا��ه با�د�یاد�ن .���ود ��رده ��ا�وش
 ا��فاده باید��و�ی با�دو��نارآن دا��ه و����ی �در��ی بایدرو�دی �طا��ه ساعات ا��ا�ش.��وا�د�ود پ��ر�ت ��نای �ند،��وما� �طا��ه

زه � �ی�نندو�ی �طا��ه سا�ت�ھار آ�وزا�ی ��تنددا�ش.با�د �دی ��زباید�ورد�و� اززمان و��ی�ه �ط�وب  ���ر�د ا��فاده سا�ت یک ا�دا
 ن�ست زیاد�وا�دن �ما� �وا�دن ��ر�س بنا�ا�ن.�ی��ر�دآ�ھاکامال���ه  ی از��ه �ی�نندو�ی �طا��ه سا�ت یک � آ�وزا�ی دا�ش و��قا�ل

 .�ود دچار�ود��ی�ی ا�ت ن�ندمم�ن �و� ن��ه ا�ن � آ�وزی  وا��دا�ش

 ک�ید

 .����را�ت ساعات ازا�ن ��ی�ه ا�ت،ا��فاده ��م �طا��ه ساعات ا��ا��ا�ش
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 ذ��ی �ضای

ما� �س � ��ی.�وا�د��د ا�غال اورا  ذ��ی از�ضای �مد�ی �ود���ت با�د�ود� ��م ا�سان �ای ا��کاری    ����س ���وا�دا

�ل � ا�ت ا�ن(�وا�دن �س ا���ت)واق�ی ��نای.ن����ھا�ت را�دیکاری  ن�ست،�واقع �وا�دن  �و��ی ��ل ���ت �دا
 .یا�د ا��صاص آن � ذ��ی از�ضای

 ،ز�ودما��  �بارت �ید�د؟� ���ور����ل کاذب و� واق�ی �ورت �مارا� ذ��ی ازا��غاالت ح��ی ���وانید،� ���ور�س ا���ای

   ب�و�، �عارف با�د،اماباید�دون �ی��ھا���ب �ای �و�وع ا�ن ����ی�نید؟�قدر�ّو���ور�مارا����ھا�ت؟شاید��ح �قدر���وری 

 و��ی .ن�ست آ�ن ذ��ی ��غ��ی واقعااص���ر�ن و��ود�گاه �ود�گاه دال�ل و���ور� ادعا،�مال��عار�ید�ند ر�م�  ��تند� دا�ش آ�وزا�ی
 .���ود آن و�ود�ذب با�د،اوبا�مام ��م ا�سان �ای کاری 

 .��تید �دی �و�وع �د�ا�ن یا���ور��ار����ھایدو�� �وا�دن �س �ما�قدر�ضای د�ید� ���وانید����ص بامال�ھايی

 ����ی�نید؟ حا��ھای �سا�ل �قدر� -

 ���وید؟ �طا��ه �قدر�ذب �وا�دن �س �وقع -

گام � -  ���وید؟ ��ی �طا��ه،�قدردچار�واس ��

ز�ی �ما�� �طا��ه -  ا�ت؟ �و�یارا� ا�دا
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گام -  ���وید؟ �طا��ه،زود���ه آیا��

 ��تید؟ �دی �یتان �قدر���� -

گاه -  ا�ت؟ چ�و� �وا�دن �س ایام �ما� �

گاه - ؟ ا�باری  ا�ت؟ ���ورچ�و� ایام �ما� �  یاا�تیاری

 ��ضای �ی�نند�و�ا و��ی �ده �و�وع �سا�یت ��و� یا���ور�دی��ر���و�د،�زه ا��حا�ت � �� آ�وزان عادت،دا�ش ��سب �تا�فا�
��وردا��حا�ت ا�جام ٩٠ را�د����ی کار� � ما�ت عادتا�ن  .��ارد�ند آن  وروز�ی ���ا�ی ��را�ط و���ور�م �ید��م،�ذا

 �وا�دن از�س ما �ک  � ا�ت ا�ن زمان ��د�یت ��م عا�ل بنا�ا�ن،یک.����ود �ا�مان �و�وع پایا�ی،�سا�یت
 ا�ت؟ یا���ور��ار����ه �وا�دن �س ���ت ما ذ��ی و���ور��ست؟و�قدر�ضای

 ک�ید

 و��ر�روری  حا��ه ای ذ��ی یا���ور��ارد�دواز��غ�ه �ی �وا�دن �س �ر���ر�و�ا��ضای با�د،باید�� ���وا�د�دی � دا�ش آ�وزی 

 .�نند ا�تناب
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 :��ری  � 

 .�طا�ب و��م �ک  �و�ود�ای اززمان کا�ل ا��فاده ��ی�ه،���ی یا�طا��ه ی �وا�دن �س ��ت-١

 .����را�ت ساعات ازا�ن ��ی�ه ا�ت،ا��فاده ��م �طا��ه ساعات ا��ا��ا�ش ٢-

 و��ر�روری  حا��ه ای ذ��ی یا���ور��ارد�دواز��غ�ه �ی �وا�دن �س �ر���ر�و�ا��ضای با�د،باید�� ���وا�د�دی � دا�ش آ�وزی  ٣-
 .�ند ا�تناب

 )ریا�ی ��زیک وع�وم ����ی (  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی

 ��ند�ی) (ریا�ی و��زیک �ع��ی ر��ه �ی

 ��ند�ی �ق •
 ز� ���و� •

o ال��رونیک -��ند�ی �ق 
o خا�ات -��ند�ی �ق� 
o درت -��ند�ی �ق� 
o رل -��ند�ی �ق��� 

 ما�یت •

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87+%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c+%d8%a8%d8%b1%d9%82&SSOReturnPage=Check&Rand=0#مهندسی برق- الکترونیک
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87+%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c+%d8%a8%d8%b1%d9%82&SSOReturnPage=Check&Rand=0#مهندسی برق- مخابرات
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87+%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c+%d8%a8%d8%b1%d9%82&SSOReturnPage=Check&Rand=0#مهندسی برق- قدرت
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87+%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c+%d8%a8%d8%b1%d9%82&SSOReturnPage=Check&Rand=0#مهندسی برق- کنترل
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87+%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c+%d8%a8%d8%b1%d9%82&SSOReturnPage=Check&Rand=0#ماهیت
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87+%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c+%d8%a8%d8%b1%d9%82&SSOReturnPage=Check&Rand=0#ماهیت
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  ��ا�ش �ی ���ع ��سا�س •

o  �رونیک��ا�ش ال� 
o ا�ش �خا�ات�� 
o ا�ش ���رل�� 
o ا�ش �درت�� 

 �آ�د آینده �غ�ی، بازار کار، •
 �وا�يی �ی �ورد نیاز و ��ل �و��ه •
 و���ت ادا� ���ی�ی � �قا�ع باال� •

 � �ی�نال �ی�نال فعا��ت �ی ��ند�ی �ق، تبد�ل یک � ��ور اص�ی ا�ن ا�ت �ده ا�ت، ��ند�ی �ق � از ���ر�ن �ع��ف �يی � از

 .یک ��ش از اطالعات با�د د��ی و یا ���ب ��یان یا ��ل �وج و�تاژ �وج �ی�نال مم�ن ا�ت ��ل � ا�ب�ه ا�ن دی�� ا�ت.

م ���ت  ��ور ا�ما�ی � �ر�ی آ�ھا �ی �داز�م و � ���ت �ع��ی ��ا��ھا � ����ل � �ورد � ا�ت � � ز���ا�ش  ٤ دارای ��ند�ی �ق �دا
 .�وا�م ��د

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87+%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c+%d8%a8%d8%b1%d9%82&SSOReturnPage=Check&Rand=0#گرایش های مقطع لیسانس
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87+%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c+%d8%a8%d8%b1%d9%82&SSOReturnPage=Check&Rand=0#گرایش های مقطع لیسانس
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87+%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c+%d8%a8%d8%b1%d9%82&SSOReturnPage=Check&Rand=0#گرایش الکترونیک
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87+%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c+%d8%a8%d8%b1%d9%82&SSOReturnPage=Check&Rand=0#گرایش مخابرات
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87+%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c+%d8%a8%d8%b1%d9%82&SSOReturnPage=Check&Rand=0#گرایش مخابرات
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87+%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c+%d8%a8%d8%b1%d9%82&SSOReturnPage=Check&Rand=0#گرایش کنترل
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87+%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c+%d8%a8%d8%b1%d9%82&SSOReturnPage=Check&Rand=0#گرایش کنترل
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87+%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c+%d8%a8%d8%b1%d9%82&SSOReturnPage=Check&Rand=0#گرایش قدرت
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87+%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c+%d8%a8%d8%b1%d9%82&SSOReturnPage=Check&Rand=0#گرایش قدرت
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87+%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c+%d8%a8%d8%b1%d9%82&SSOReturnPage=Check&Rand=0#آینده شغلی، بازار کار، درآمد
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98
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 � �ی�نال �ی�نال �ق، تبد�ل یکا�ن ا�ت � ��ور اص�ی فعا��ت �ی ��ند�ی  �ده ا�ت، ��ند�ی �ق � از ���ر�ن �ع��ف �يی � از

��ند�ی  .با�دیک ��ش از اطالعات  د��ی و یا ���ب ��یان یا ��ل �وج و�تاژ �وج �ی�نال مم�ن ا�ت ��ل � ا�ب�ه ا�ن دی�� ا�ت.

م ���ت ��ور ا�ما�ی � �ر�ی آ�ھا �ی �داز�م و � ���ت �ع��ی ��ا��ھا � ����ل � �ورد � ا�ت � � ز���ا�ش  ٤ دارای �ق �وا�م  �دا

 .��د

 ال��رونیک -��ند�ی �ق
 

�دازد. با �و� � ا�ن  و ا�ات و کار�د�ی آن �ی ن��ه رسا� یاو  خالء ،گاز � دوره ال��رون ع��ی ا�ت � � �ر�ی ���ت ال��رونیک

ر�، فعا��ت �ی �ند. � �بارت� ز�ی�ه سا�ت ��عات ال��رون  ال��رونیک �ع��ف، ��ندس دی��، ز�ی�ه فعا��ت  یک و کار�د آن � �دا

ری ���ه" و دو شا� اص�ی "سا�ت ���ه و��ند�ی ال��رونیک را �ی �وان �  ر" کار�د �دا   .� ��د "��ا�ی �دا

  �خا�ات -��ند�ی �ق

الزم  با ارا� ���� � و �با�ی ��ند�ی �خا�ات .اطالعات فعا��ت �ی �ند�وزه ارسال و �یا�ت  ��خا�ات، ��ا��ی از ��ند�ی �ق ا�ت � 

صصان �  مم�ن �ی سازد. �س �دف از ، ا�جام �م�ی ��ایند� را � �ور ��ی�ه��ت ا�جاد ارتباط � دو یا �ند کار�  �ھار��ند�ی �خا�ات، �ورش ���

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%AF%D8%A7%D8%B2
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%AF%D8%A7%D8%B2
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
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م �بارتند از � ��ر�ده و ���رش �ب�ه ���تنده، ��ح�ه �یا�ی،ا�ت شا�ل  ز�ی�ه اص�ی ا�ن ��ا�ش   :���رده � �دا

  ... آن�ن، ��وه ارسال و شا�ل :���تنده

  ... و �حا�بات ���وط و �ط ا�ل شا�ل �یا�ی: ��ح�ه

  ... شا�ل آن�ن، ��وه �یا�ت، ����ص و ��ر�ده:

  ... ���و� کار�� و ، ارتباط � �و��ی�گ ����م �ط ارتبا�ی ساده، ادوات ���مل � ���رش �ب�ه:

  �درت -��ند�ی �ق

ا�ن ��رو� با بازده و �ب��ت ا��ینان باال، �ع��ف ��د.  �وز� ا�ل و� رو�ھای �و��ون و  "ال��ر� ��روی�ی �وان "�و�ید  ��ند�ی �درت را 

  :�بارت ا�ت از ���ره ا�ن ��ش�درت، �ورش ا��ادی کارا � ���ھای �و�ید، ا�ل و �وز� ا�ت �  �س �دف از ��ند�ی

  .بازده ��ا�ی �ب�ه �ی �و�ید با ���ر�ن �ی�ه و ��ن �و�ید:

ری �ب�ه �درت، ��ا�ی ��ا�ی �ب�ه �ی ا�ل، ��وط ا�ل، ��ش بار � روی �ب�ه، ا�ل: � و �فا�ت �ب�ه،  ر� �ب��ت ا��ینان و پایدا

  .(dispaich economic) یا��صاد ��ش بار

  .��ا�ی �ب�ه �ی �وز� �فا�ت و �د�یت آن �وز�:

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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  ���رل -��ند�ی �ق

یت ��ضاپ�ما ک�یدی �پ��ر�ت ع�م ��ش ارز�ده ای را ا�فا �ی �ند و عالوه � ��ش  ���رل، � � �ورت ��ش اص�ی و ���ی  �واپ�ما، ھا و�وش�  و �دا

ت و ارزا��ر �دن ��آورده �، �����ھای �ویا، ���ود ����  ��ایند�ی ����ی و �و�یدی ��ز �آ�ده ا�ت. � � ا�ن ع�م �ی �وان � �مل��د ��ی�ه از

���رل �بارت  �دف ����م��دن ��یاری از �م�یات ت��اری و ���ه �ننده د��ی و �ظا� آن د�ت یا�ت.  ���رش ��زان �و�ید، ما�ی�ی

کانی از ���ق ا��ای ����ما�ت از ���رل ��و��ھا � روش ���ن � � ورود�ھا  ک و ���یايی � ���رل � �ی �وا�د شا�ل ا��ای ال��ر�، �

  .با�د تنا�ب �وع ����م ���رل

  ما�یت

گاه و�ه  �وع ا�ژی �ق � ��وان عا�ی ��ننبا�د، � از ارکان اص�ی آن � �مار �ی آید و � ا�ن �یان   ا��صاد ��ن ر�ن ا�� بنیادی ا�ژی جا�

 شا� �و�ید، شا�ص ر�د ا��صادی �وا�ع و � شا� خان�ی و ��و�ی � ازا�ژی �  ای دارد. � جايی � � دنیای ا��وز ��زان �و�ید و ��رف ا�ن

گان ا�ن ر��ه �ی �وانند � .��یار�ی ���ش ر�ه ���وب �ی �ود ،  دا�ش آ�و�� ری ، �ظارت، ن�ھدا ز�ی�ه �ی ��ا�ی، سا�ت، ���ه �داری

یت �م�یات ����م   .� �مل �مایند �د�یت و �دا
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  ��ا�ش �ی ���ع ��سا�س

���ع ��سا�س  . ا�ب�ه ��ا�ش �ی �وق ���ا�ش ال��رونیک، �خا�ات، ���رل و �درت ا�ت ٤دارای  ���ع کار�نا�یر��ه ��ند�ی �ق � 

ر�د و � ��ا�ش با ��ا�ش دی�� ت�ھا �  �ی با ی�دی�� �دا دی از �رغ ا����یالن ��ند�ی �ق  وا�د یا ���ر ��فاوت ٣٠�فاوت �ندا ا�ت. و ��ی �عدا

  .��ا��ھای �وق را � ا�مال �ع��ی �ی �ن�م �ذب ��ا��ھای دی�� ا�ن ر��ه �ی �و�د. با ا�ن و�ود ما �ای آ�نايی � � � �ما بازار کار� 

 ��ا�ش ال��رونیک

ال��رونیک، ��ا�ی و ع�م �واد، ��زیک  ا�ت � شا�ل �ی��وال��رونیک ��ش اول� �ی �ود.  دو ز� ��ش �مده��ا�ش ال��رونیک �  

ر و ����م آ�ھا ا�ت و ��ن آ�ھا � �ه ��ن  سا�ت ��عات از ساده ��ا�ی و سا�ت ����م � و آن  ��یده �ی �ود و �دف��ش دوم ��ز �دا

صصان �ی��وال��رونیک ا�ت ����زات ال��رونی�ی با ا��فاده از ��عات سا��ه �ده �و�ط ���.  

آ�نايی با ��عات ن��ه �دی، �و��ف ��ز� ا�ن ��عات،  ��ا�ش ال��رونیک � از ��ا��ھای جا�ب ��ند�ی �ق ا�ت � ��ور اص�ی آن 

گاهھای ا�ت � کار�د�ی ��ی �مل��د آ�ھا و � �ھایت ر� و د��   .و روز��ه زیادی دار�د ا��فاده از ا�ن ��عات، �ای ��ا�ی و سا�ت �دا
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  ا�ات�خ ��ا�ش

یا داده �ی کا��ی  و ا�ل اطالعات از ���ه ای � ���ه دی�� ا�ت � ا�ن اطالعات �ی �وا�د �وت، ��و� �دف از �خا�ات ارسال

ن و ����ماز  �خا�ات  .با�د ن �ی ��نا���ی، ا�واج، ����ل �ی �ود. � � دو ��ا�ش �یدا ن، دا���ویان با �فا��م �یدا ما��وو�و،  ��ا�ش �یدا

  .��وانند �نا���ر�ن و�ی�ه را �ای ا�ل �و�ی از ���ه ای � ���ه دی�� پیدا �نند آن�ن و ... آ�نا �ی �و�د �

 یا �وت ��ت��ی ا�ت � �ی �وانند ا�واج ��ا�م شا�ل ���ن�ن � از فعا��ت �ی �مده ��ند�ی �خا�ات ��ا�ش ����م، ��ا�ی ف���ر�ی

  .�ذف ��ده و ت�ھا ا�واج اص�ی را از آن�ن �یا�ت �نند را از ا�واج اص�ی ����ص و آ�ھا را  پارازیت

ن  ارتباط �دی��ری � دو �خا�ات �ی ��م، با �و��ه ��ت�ی ا�ت � ا��وزه و ����م ا�جاد �ده ا�ت. �ای ��و� � �و�ی ت��ن ���اه ��ا�ش �یدا

ر�ی �خا�ا�ی و �م ����زات ���وط � ���تنده و �م آن�ن ��ر�ده را  ما �م ����زات دار�م. از ���ن رو یک ��ندس �خا�ات ا��وزه  ���وط � �دا

گاه �ی ��م ر  باید از � دو ��ا�ش ��و�ی اطالع دا��ه   .ا ��ا�ی �ندبا�د � ��وا�د یک د��

  ���رل ��ا�ش

�ی آن  ����م � �بنای ورودی �دف ا�ن ع�م، ���رل ��و�ی �ی یکک�ی از ���رل ارا� د��م، �ی �وان�م ب�و� �  ا�� ��وا��م یک �ع��ف 

کات �ورد ��� ��ا�ی آن   .�ی با�د ����م و با �و� � �را�ط و�ه و �

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B5%D9%88%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B5%D9%88%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85


 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
 :ع�م ���رل  

���رل  دارد. � ��وان ��و�کار�د  ع�وم ا�سا�ی و ��ی ع�وم ��ند�ی ��ار ��ی ��رد. بل�ه � شا� �ی دی��ی از ف�ط � ��ند�ی �ق �ورد ا��فاده 

���ی�ی ��و�  ��ی و یا ���رل ��والت و ����راتیک �  �و�ی ��روگاه �ق، ����م ���رل ���رل �مل��د یک ،پاال�ه ��آیند ����ه ��ت � یک

  .�ی ���و�ی از کار�د ع�م ���رل �ی با�د

 ���رل د��ی، ���رل �����ی، ���رل �قاوم، ���رل ��ر��ی، ، ���رل ��ی ���رل دارای ز� ��ش �ی ���و�ی مانند ��ت�ی ا�ت � ��ا�ش

کانیک،��ند�ی  � ر��ه �ی   .ا�ت و ��ره ���رل �زی  و ��ند�ی �ی دی�� ��ز ما شا�د ع�م  سازه ��ند�ی ��ند�ی �وا�ضا، ،���ی ��ند�ی �

کانی�ی و � ���رل ��ت�م اما �وع ����م ���ر�ی � کانیک �وع ���رل، � ��ند�ی ���ی  � ر��ه ��ند�ی ��فاوت ا�ت. �ای �ثال � ��ند�ی �

گاه را � �د �ط�وب ��ظ �ند �اساس ��آیند�ی ���یايی ا�ت. اما � �ل �دف ��ند�ی ���رل، ��ا�ی   .�����ی ا�ت � ��وا�د �مل��د یک د��

���رل �ی �وا�د � �و� ای �ط �و�ید را  � دی�� از فعا��ت �ی ��ند�ی ���رل ا�ت. ���ی ��ندس یا ا�وماتیک ��دن �ط �و�ید، �ودکار ��دن

  .��� ��ی�ن �ده و با ���ر�ن ����ت � د�ت آید �ما��گ و ���رل �ند � ���ول �و�ید �ده ��ق
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  ��ا�ش �درت

��وط ا�ل و �وز� آن � �ب�ه �ی ���ی و � �ھایت �وز�  �دف اص�ی ��ند��ن ا�ن ��ا�ش، �و�ید �ق � ��روگاهھا، ا�ل �ق از ���ق

ا�ل ��رو و ����م  رخا�جات ا�ت. بنا�ا�ن یک ��ندس �درت باید � رو�ھای ��ت�ف �و�ید �ق، ��وطکا آن �ای �صارف خان�ی و

�ی �ورد ا��فاده � �و�ید، �وز�، ��رف و �فا�ت  ��ا�ش �درت � آ�وزش و �و�ش � ز�ی�ه ��ا�ی و سا�ت ����م .�ی �وز� آ�نا با�د

، ���لان ا�ن ر��ه �بارت دی�� دا���وی � .از �ق �ی �دازد ... آ�نا �ی �و�د. و �  ��ی�ی و � شا� �و�ید با ا�واع ��روگاهھای آ�ی، گازی

 �فا�ت ��ز ا�واع وسا�ل ورا �طا��ه �ی �نند و � شا�  از کاب�ھای �وايی و ز�ز�ی�ی ا�ل و �وز�، رو�ھای ��ت�ف ا�ل �ق ا�م��ش 

���سات را � �ا� �وادث ��ت�ف �حا��ت �ی �نند،  � � ��ا�ل ��ت�ف �و�ید، �وز�، ا�ل و ��رف ا�ژی، ا�سا�ھا و ����زات �فا��ی

  .��د ک�ید� و � �ھایت ����م �ی ���رل اشاره �،��وز �، ر� �یان �ی �وان � ا�واع �ورد �ر�ی ��ار �ی د�ند � از آن

 ژ�ا�ور�، �ا���ورما�ور� و �و�ور�ی ال��ر� �ی �ود � ا�ن شا� از ز�ی�ه �ی ا�ت � شا�ل ما��ن �ی ال��ر�� دی�� از شا� �ی �درت ��ز 

  .��م ����ی و �و��ی ��ا�ش �درت ا�ت
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  آینده �غ�ی، بازار کار، �آ�د

ا�ن و�ود  � ��ور، ���ت �ی �غ�ی زیادی �ای ��ند��ن �ق ��ا�م �ده ا�ت و ا�� �ی � � با ا��وزه با �و��ه �نا� �وچک و �رگ   

کار ��تند، � د��ل ا�ن ا�ت � ا�ن کار �ی ��د�د و یا � دوران ����ل � جای ا��اد یا ف�ط � ���ان دنبال  ���ی از �رغ ا����یالن ا�ن ر��ه ب�

���ن�ن یک ��ندس �وب باید، کارآ���ن با�د  .�وس و � � �سب �وا�يی �ی الزم، ت�ھا وا�د�ی ��ی �ود را �ذرا�ده ا�د یاد��ری ���ق

م � �وس�ه ر�ی  ی ��ی و ����ی ��ور را یا وزار�خا� ای نبا�د بل�ه � یاری �گا�ی �ی �ود، نیاز� ���ی � دنبال ا���دا یا��ه و با ��ا�ی ����م � و �دا

ا�� یک �رغ ا�����ل �ق     .از �رغ ا����یالن ما ا�جام داده و �و���تا� �و�ق ��ز �وده ا�د خا�ی ا�ن نیاز� را ���ف سازد. کاری � ���ی

کاری رو�و ��وا�د �د. �  دارای �وا�يی � � �رغ ا����یالن �وا��ند و با  ����ت ا��وزه � اص�ی ا�ن ا�ت�ی الزم با�د، با � ب�

د ا�ن ر��ه � خارج از ��ور �ھا��ت �ی صصان    .�نند و ما ا��ون با ���ود ��رو�ی کارآ�د � ا�ن ر��ه رو�و ��ت�م ا��عدا ��ق ��� کار�ناسان و ���

گاوات ١٥٠٠� ��ور، ساال� باید �دود  �ھان ��و�ی و ���ن�ن �خ ر�د ا�ژی ال��ر� با �و� � نیاز ��اینده � ا�ژی � ا�ژی � ��ور، � ����ت  �

صص �ق و �درت دارد �و�ید ��ور ا��وده �ود � ث ��روگاهھای �دید و ���ن�ن �رغ ا����یالن ���   .ا�ن نیاز � ا�دا

 ،��مان ���و� ����ی از ���ت ��ند�ی ��ل کارخا�  جا � یک��ز ��یار ���رده ا�ت �ون � � ���ت �ی �غ�ی یک ��ندس ���رل

،    .��ند�ی ���رل �روری ا�ت و ... و�ود دا��ه با�د، ��ور یک ذوب آ�ن �و�وسازی
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و سازما�ھای  د�ع �نا�، ارتباطات و �ن آوری اطالعات، �ذب وزار�خا� �ی باال��ه یک ��ندس �خا�ات یا ال��رونیک �ی �وا�دو 

  .�ت�ف ��و�ی و دو��ی �ود

  �وا�يی �ی �ورد نیاز و ��ل �و��ه

� � دا���ویان ���ر ا�ن  ا�ت و ��ز� و ا�ول ریا�یات ا��وار� �فا��م ��ز مانند ما��ی ر��ه �ی ��ند�ی  �ق ��ند�یا�ف) �وا�يی ع��ی: "

 و ال��رونیک ��زیک ���وص ��زیک ��ا�ش ال��رونیک وا����ی �دیدی � �یان �فا��م را �ک �نند، �ی �وانند ��ندس ���ری با�ند. � ا�ن

ن شا�ل �خا�ات � ��ا�ش. � دارد ��زیک ن��ه �دی  ��ز �س ��زیک ا���ت ��یاری دارد ز�ا �وس اص�ی ا�ن ر��ه ���وص � شا� �یدا

  .ال��رو��نا��س و ا�واج �ی �ود

  .ریا�یات، ��زیک و زبان خار�ی از �رور�ھای ورود � ا�ن ر��ه ا�ت دا��ن �ریب �و�ی باال و �س�ط کا�ی �

وسا�ل ��ی عال� دا��ه با�د �ون گا�ی او�ت با دا���ویا�ی  خالق و �ح��ل �� دا��ه با�د. ���ن�ن � کار با عال��ند�ھا: دا���وی �ق باید ذ��ی (ب

�ی ��ند�ی �نا�ب � و ���ر  ریا�ی و ��زیک قوی ��تند اما � کار�ی �م�ی ���ف ا�د. �ن�ن دا���ویا�ی �ای ر��ه رو�و �ی �و�م � �

  .ان�خاب �نند ا�ی ��ل ریا�ی یا ��زیک را ا�ت ر��ه �ی ذ��ی و ا�
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کار�نا�ی �ق � �درک �ود را � � از �ھار ��ا�ش ال��رونیک، �خا�ات، �درت  �رغ ا�����ل � ���ع و�ع�ت ادا� ����ل � �قا�ع باال�

) یا ر��ه ای � �ق ز� و ای �ای آن �ع��ف �ده، ادا� ����ل �ماید. ا�ن ر��ه  ���و� ���رل �ی ��رد، �ی �وا�د � � از ا�ن ��ا��ھا (ا�تیاری

ن، ����م، �وج، ر��، -�درت، �ق -ال��رونیک، �ق -� �ورت: ��ند�ی �ق ) �ق �خا�ات (شا�ل ��ا�ش �ی: �یدا  -مای��و�وری

و �ش�ی، ��ند�ی کا�� (��ماری ��ا�ش ��ند�ی را��ور و ��ند�ی ��  ���رل، ��ند�ی �ش�ی (��ا�ش ��وال��ریک)، ��ند�ی ���ه ای (دو

ص�ی، �ی �وان، � � یک از ���و�ی و رباتیک) ا�ت. کا��، �وش ص�ی �ای ����ل � ���ع د��رای �� � ��ا��ھای  ز�شا� �ی ��

ص�ی شا� �، د��ری را � �مان �و�وع خاص ارا� داد. �س�م ا�ت ا�ن ز� یاد �ده ��زان �ورد نیاز وا�د� را ا�ذ ��د و رسا� �  ��ا��ھای ��

کان ادا� ����ل � ک��ه ��ا��ھای یاد �ده � ����ھای کار�نا�ی ار�د و � �د زیادی � دوره د��ری، � دا�ل ��ور  ا�ن �ھار ��ا�ش ا�ت. ا�

کان ����ل � ��یاری  ا����یالن�ق � د��ل کار�دی �ودن آن � ��یاری از ع�وم ��ند�ی دی��، �ای �رغ  . ر��هو�ود �وا�د دا�ت ا�

  .��ا��ھا و دا��ھا را ��ا�م �ی �ند

 ��ند�ی �نا�

 ��ند�ی �نا� ��ست؟

 �ر�خ�ه ��ند�ی �نا�
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 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
 ا���ت ��ند�ی �نا�

 �نا� ز�ی�ه �ی فعا��ت ��ند�ی

 بازار کار

ا�تیاجات آد�ی را ���ن  و سا� �نا�ع � ���ی � رضایت و �واد خام تبد�ل �ای ��ز� ل ا�ولرو�ھای ���� و �ح��  ، شا�ل کار�د ��ند�ی

ص�ھا و ��ا��ھای ��ت�ف ��ند�ی �و�ود آ�ده ا�د. � ا�ن ارتباط ��ند�ی �نا� با پ��ر�ت ع�م و ت��و�وژی و �عا�ل ا�ن دو .�ند، �یبا�د  با �م، ��

را � �قا��ه با سا� ر��ه � �ورد �و� ��ار �ید�د. �و��ه  ر��ه ��بتاً �دید ا�ت � ��ن ��ورداری از ���وم ک�ی ��ند�ی، �وزه �ی کاری ��ا�ی

  .��ند�ی �نا� � ذ�ل ارا� �ماید ��ت آ�نايی با حا�ر ��ی دارد �طا��ی را 

  ��ند�ی �نا� ��ست؟

و  ا�ژی ت�نی�ھايی � ���ور ���ود، ��ا�ی و ��ب �����ھايی شا�ل ا�سان، �واد، اطالعات، �بارت از کار�د ا�ول و ��ند�ی �نا�

کان �و�ید کاال� و ارا� �دمات ���ل کارا و �ط�وب �یبا�د ����زات �ای �ر�ی، ارزیا�ی و کار�د ا�ن �����ھا، دا�ش و  .�ای ��ا�م آوردن ا�

�مانند ��ند�ی �نا�  فعا�ی�ھای�ورد نیاز ا�ت.  ��ا�ی ��ند�ی � ���اه ��ون و ت�نی�ھای ا��ما�ی ع�وم  و�ز��  ، ع�وم�یا�ی�ھار�ھای ع�و� 

ف �د�یت و �مل��د �م�یا�ی سازمان �نا�ع  ��ندسان �نا� � ���ر ا��ا�ش ���ه وری � �د�یت .را ا�جاد �ی�ماید پ�ی ا�ت � ارتباط � ا�دا
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ت�ھا  واقع ��ند�ی �نا�. � ��ند�ی � ���ر ما�یت ��ی ��ایند� و ��اورده � �یبا�ند سا� ر��ه �یو حال آن�ه ��تند  ت��و�وژی ا�سا�ی، رو�ھا و

 � ��ندسان �نا� � ت��ھای �یان را ����ل �ید�د. � ر��ه ��ند�ی ا�ت � عا�ل ا�سان � از �و��ه �ی اص�ی �����ھای �ورد �طا��ه آن

مم�ن ا�ت فعا�ی�ھای �و�ید،  ی�ھار�ی، ��ب و ���رل و ���ود فعا�ی�ھای �وسسات � �د�ت ����ه ���و�د. ا�ن فعا�  ر��ه ای �ای ا�ور ���

اطالعات سازما�ی را شا�ل �ود. با �و� � �طا�ب �وق، ��ندسان �نا� ���ر الزم  �وآوری � ���والت، ارا� �دمات، �مل و ��ل و ��یان

ص�ھای ��ت�ف و کار ��و�ی را � ���ر�ن و� ا�جاد ��وده و � � ا�ور �ای ا��ا و �ظارت � �مل��د �ظا�ھای ��ح، ��� ر�ی،  �عا�ل ��

کار�نان، کا�ش �ی�ه �، ار�قا ����ت  ا�جام ���ود و � �ھایت ا��جام ا�ور � ���ود ����� � ��ت ��و�ت کار�، را��ی �و�یدی �دما�ی ���ل ����م �

  .و ج�ب رضایت ���ریان ���� ���ود

  �ر�خ�ه ��ند�ی �نا�

�ش ��ند�ی  صص با آغاز �نا� ���واناو��ن ��� �ی پیدا ی ��ن  ا�قالب ����ی یک �� زده �د. ا�قالب ����ی � با ��ور  ١٩� ابتدا

کار��ری ��روی ا�سا�ی � و ا��راعات �دید ��وصاً  ا�ول �نا� �وچک د��ی  � ���ت �سا�ی و ا��راع ما��ن �خار آغاز �د، با�ث �

 ا��اد ��یاری � ��ت ار�قا ����ت ���والت تالش ��د�د از � ا�ساس �د. �د�ی�ی � نیاز � �د�یت و �ف���د. با ���رش کارخا�جات، 
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ر زیادی ���ود ���ید. �  پ���ھاد � کار را داد. وی بیان ��د � ���وان با � کار � �در ع�م ا��صاد آدام ا���ت،   کارخا� پ��سازی � کار را � �قدا

ری  ری � ��ایند�، رو�ھای�وآو �وازات ا��راعات و ع��ی، آزما�شات و اثبا�ھای ع��ی �  ���رش یا�. رو�ھای �ح��ل �ی�ه یا�ی و �سا�دا

کار ����ه �د ری ا�ن ��والت � �ف�� سازما�ی �د�یت �و�ب �د �د�یت ع��ی � ��ا�ی و سا�ت ا�ارآالت و ما�ی�ھا � ��وان  و � �، ا��ذا

کایک ن��ش و روش ���   ���یک تی�ور �در ١٨٨١�روع �د. � سال  ای ���ح �ود. او��ن تالش �ای ع��ی �دن �د�یت از آ���

�دیدی را  ��انک �ی��رت و ���رش �ی�یان � ��ت �طا��ه کار با �ر�ی ��کات �وا� ا�ار .ا�د��ه �ی �ود را �و��ه داد ،�د�یت ع��ی

ع �نند. ���ن�ن آ�ن � �سا�ل  ��ود�د. �مل��د �دا�ت پاداش و نتا�ج ��ل ��ول آن �و�ط ا��سان  روا��نا�ی و ان��زه �ی ا�سا�ی �و�ا�دا

ع��ی �د�یت ������ �ده �ود �  ���و� فعا�ی�ھای تی�ور و �م ��را�ش �ای ���و� ��دن ا�ول اسا�ی � ��وان رو�ھای .ا�جاد و �و��ه یا�ت

کا کار ا�ن ا��اد �و�ط .�د �د�یت ع��ی �نا��ها�ن فعا�ی�ھا � زودی ��ت ��وان  کانیک آ��� �� �ای  ارج �ھاده �د و ا���ن ��ند��ن �

ا���ن تی�ور �م  ١٩١٥�ای ار�قا و ر�د �د�یت بنا �ھاده �د � � سال  ا����ی ١٩١٢فعا��ت تی�ور و ��ف��ا�ش �و�ط ا�ن ا���ن ا�جاد �د. � سال 

دوران �د�ان ع��ی دارای ���یالت  با ��وان ا���ن ��ند�ی �نا� فعا��ت �ود را ادا� داد. � ا�ن ١٩٣٤ا���ن از سال  ���ت. ا�ن

د ��وان �شاوران �د�یت ���ح �ود�د. بتدر�ج �واد  � �د�یت �ی��د�د و ��و�ی ��ز � ���ه ��ند�ی �ود�د و ��یاری �ود را ��ندس �نا� ق�مدا

  .یا� �ی ���و� �ورد �و� ��ار ���ت و � �ھایت دا�ه �ی ��ند�ی �نا� ا�جاد و �و��ه ���ی و �درک ��ند�ی �نا� و ��

 



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
  ا���ت ��ند�ی �نا�

 ا���ت ��ند�ی �نا� را �و�وح بیان �ی�ند. ا��وزه �یات ا��صادی سازما�ھا و �وسسات ��ور �وا��ند�ھا و �دمات ��ند�ی �نا� ��ش و

وا���ه ا�ت. ��وماً �نا�ع � د��رس شا�ل �واد، �نا�ع ا�سا�ی،  زار ر�ب�ی �دید �ھا�ی � ا��فاده ��ی�ه از �نا�ع � د��رس�و�یدی و �دمات � با

کا�ت �ورد نیاز شا�ل �ضا و ا�ژی و ...)، �نا�ع اطالعا�ی ما��ن آالت (شا�ل و �نا�ع ما�ی ���ه بندی ���و�د.  ����زات، �وازم جان�ی، ا�

ری �نا�ع یاد �ده �ی�ه �يی را �ایا�جاد و  ا�ن �نا�ع  سازمان � دنبال دارد. �ی�ه �مام �ده وا�د ���ول � �وس�ه �تأ� از ��وه � کار��ری  ن�ھدا

�ل مم�ن ع را � �مام ارکان �سا�د و � بیا�ی دی�� �وا�يی ا��فاده ��ی�ه از �نا�  ا�ت. � �ر�ت �و�یدی یا �دما�ی � ��وا�د �ی�ه �ی �ود را � �دا

ن ����ھای ��وش �ود را با ��ظ حا��ه �ود �ب�ی، کا�ش د�د حا��ه �ود �ی � د�ت �وا�د آورد و یا �� �وا�د �ود ��ود ا�جاد �ماید یا  سازما�ی . ا�ن �دا

ر�ب�ی �رط اسا�ی �وف��ت � �سب و  �درت ر�ب�ی �وس�ه �ذ�ور � بازار ا��ا�ش �ییا�د. با �و� � ��والت ا��صاد �ھا�ی ���ی ا�ت � �درت

یا��ه و  � �وآور�ھا و ار�قا ���ی ���والت و �دمات � از ���ق تالش �ای یا��ن ���ھای ���ود کار �و�ن ���وب ���ود. � �نار ا�ن �سا�ل، �و�

� ��اتب �وق ا�� �رور�ھا و نیاز�ند�ھای ر�یدن � ا�ور دا�ت. با �و�  ���ن�ن ��ول � ��آیند �سب و کار ��ز �قا و ر�د �وسسات را � �ی �وا�د

ف سازما�ی را ��ور ��ا��ر و ����ماتیک  ��ند�ی �نا� ا�ار الزم �ایت�نی�ھای ��ند�ی �نا� ����ق د��م �شا�ده ���ود �  �ذ�ور را با ��ول ا�دا

  .�ور ���ک ���ت سازما�ھای ا��وزی ا�تا���ت باالی ��ند�ی �نا� ���وان �و ��ا�م �ی آورد و ا�ن �شان�� ��ش و
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  ا�ول ���ی و دیدگاه � � ��ند�ی �نا�

زه ��ری  اساس ��ند�ی � � ��ل �ی��رد. � � ��� ��ند�ی کامًال دید  ����ی �حا��ه و �ح��ل با ا��فاده از ع�وم ریا�ی و، ��ا��ی ��ا�ی �ب�ی � ا�دا

و ارتباطات ا�سا�ی �  دیدگاه � ا�عاد خاص �ده و ��ی �و�وعات مانند یا��ن ���ر�ن رو�ھای �د�ی�ی��دودیت  ��ی و ما�ی�ی دارد � �و�ب

ص�ھای ��ت�ف و �ھاد �د�یت سازمان  دیدگاه ��ض ��ند�ی �دیده ����ه ���ود. ��ند�ی �نا� با � �دا��ن ن��ش ����ماتیک و ��ا��ر ارتباط ��

یت و �ظارت � ا�ور ا��ايی باا�جاد ��وده و ا�ور ��� ر� را  �ما���ی �ی دنبال �ی��دد. ا�ن ن��ش ا����ار �مان ��ر �ف��  ی، سازما�د�ی، �دا

�د�یت ع��ی �مان  .�یبا�د � با تالش تک تک آ�ن ���و� ا�ول و ن���ھای �د�یت ع��ی �و�ودیت یا�ت تی�ور و �م ��ران وی

با �ف��ی � �بنای ع�وم ریا�ی، ��ز�، ا��ما�ی و ا��صادی �  �ت �د�یت ع��ی، ��ند�ی �نا�ن��ش �ن�ی ��ند�ی �نا� ا�ت. با پ��ر

گاه ��ند�ی �نا� � �� ���ت و �دمات �سا�ل از زوایا و دیدگاه �ی ��ت�ف  ��ور ��د � � ���ی ا�جاد یک �ف�� ��ا��ر و ����ماتیک �ود. �

سازمان ��ل ��ح و پی��ری �یبا�د � � �بنای ا�ول ���ی ���یباً  ��ه وری �  ���ری ویا ن��ش � و� ��مانند �و� � ��و�ی و ���ول ����م، � 

� ا�ن را�تا ��ور خال� ا�ول ���ی ��ند�ی  .ا��ون باید دید � ا�ول ���ی ��ند�ی �نا� � � �وام�ی ا��وار ا�تدنبال �ی��دد.  ی�سا�ی

  .�نا� ذیًال ارا� �ده ا�ت
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 : خال��ت

و یا ارا� ��ح �دید �یبا�د � � ���ن ���ور قویاً نیاز � خال��ت و �وع  فعا��ت اص�ی � ��ندس �نا� ارا� ��ح �ای ���ود �����ھای جاری 

�وم ��ت�ف � ��ق ن�م �مانند ا�یا�و�ی از ��ون و ع  ��ند�ی �نا�ارا� ���ھای �و و �د� �یبا�د. � واقع با �و� � ���رد�ی �سا�ل،  آوری ��ت

کان را �ید�د � � ��ت ��� کار�دی �ورد ��� � با ��ورداری از ز�ی�ه خال��ت��ر  کار � ��ند��ن �نا� ا�ن ا� ����ق دا�ش �ود �دا��ه و  و اب�

  .���و� ���ح ��دد ����ی ��ا�م ���ود � ایده �ی �دید و خالق � ز�ی�ه �ی

 :��� ��ا��ر 

�نا� ا�ت و اطالق ��ند�ی �نا� و �����ھا � ا�ن ر��ه �ی ارتباط با ا�ن ن��ش  ��ند�ی ����ه ��ن ��و��ت ����ماتیک و ��ا��رن��ش 

����ه و �دل کام�ی از �����ھای �ورد ��� ���ه و  با �م �ورد �ر�ی د��ق ��ار�سا�ل از �ل � �� و �عا�ل ا��ا ن��ش ��ا��ر �و�ب ���ود  .ن�ست

  .��ح و �ر�ی �ی��دد �ل �ورد ��� آن � ���ر�ن ��ل�سا
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  ر��ری ��وه

�رورت ��م ت��ی ���ود. �ذا آ�نايی با  ا�� �در��ی ا��ا ��ود �ن�ج � � ��وا�د �د بل�ه ��ن ا��ا ����م ��ا�ی �ده یک � �����ی � ��ح ���ود     

یت و ر��ری ��وه کاری ���ی ����م با���ح آن  ک��ت ����م �ورد ��� و ��ش ا��ا � کار��د کان را ��ا�م �یآورد � �دا ان��زه �ی  ا�ن ا�

�����ھای �ده سازی و ا��ا را ��ز �ی ر�ی ��وده و ��ش ر��ری ��وه �ی  �نا� دنبال ��دد و � واقع عالوه � ��ا�ی ����م �ورد ���، ��ند�ی

 .�و�� دنبال �ی�ماید کاری را 

 ن:�د�یت زما 

ا��وزه ا���ت زمان و ����ھای  .��ف زما�ی و ��و�ل � �وقع ��و�ی �ورد ��� ����م، ارزش زیادی ����وا�د دا��ه با�د ا�جام کار �دون �و� �

گان گات�گ ر�بت ا��صادی �ای �� وا�ح و �د��ی ا�ت. � ا�ن ��وص ��ند�ی �نا� با �ک �و�وع ت�نیک �يی را  آن با �و� � �� ت�

کار  .��ار �ید�د �ی��رد � عا�ل زمان ا��ای ا��ای کاری را � �ما�ی ��ایند� �ورد �و� و �د�یت �
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  ارتباط ���ه وری و ���ود ����� 

��وا�د �� � جا زدن � دی��ی  ا��فا � و�ع�ت فع�ی ���ه وری و ���ود ����� یک ا�ل با ارزش � ��ند�ی �نا� ا�ت. ا�د � ار�قا   

��واره ��ی � ا��ا�ش ���ه وری و ���ود و�ع�ت و �ھار�ھا یک �قو� ���ی  با �ذ�ش ا�ن �ط�ب � ��ح دا�ش ��ند�ی �نا� دا�ت. �ذا 

کان را  ��ی ���ود کاری ��وده و زه �وچک �ید�د � � روز � ��� ار�قا � �ند �  ��واره ا�ور ا� ����ر و کارا� �ود. ن��ش ���ود ����� ا�ن ا� ا�دا

  .با��م

کاو و یاد��ری  ذ�ن  ��� 

�  ��ند�ی �نا� � ���ور �طا��ه و پی��ری �سا�ل ��واره � ا�ن ن��ه �و� دارد ���د.  یاد��ری ��ایندی ا�ت � ����وان � آن �د و ��ز ��ی�ن    

ذ��ی دوری ��وده و ��ی � ��ی�ن ��ف واق�ی�ھای  ��ورات�ورد را ، ����ر � ��د �ر�ی �ماید و ��ت �نا�ت آن ��ض � ا�ن ا�ت � از 

کاو �ای ��ف �قا�ق ����ه حا�م � ا��ا و �ل ����م �یبا�د. �ذا  � �دیده �  �دم و�ود ���ب خاص � ما�یت ��ی ا�ور �و�ب ���ود ذ�نیت ���

کاری و   .�ای �سا�ل �ورد ��� ارا� �ماید راھ�شا �قویت �ود و ��ندس �نا� با ذ�ن �م ���ر ���وا�د راه �ل �ی اب�
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  ز�ی�ه �ی فعا��ت ��ند�ی �نا�

� ا�ن �یان اداره  و ���ھای روز ا��ودن آن، با���ع �ظا�ھای �و�یدی و �دما�ی ��ز ���رش یا��ه ا�د � با پ��ر�ت و ��ول �ر� ع�وم و ��ون

کار��ری ت�نی�ھای  رک، ا��ا و �ظارت  ع��ی و���ح و �نا�ب ا�ن �و� وا�د� ��ت��م � ، ��� ر�ی، تأ��ن و �دا پ��ر��ه ��ت پ��بی�ی �د�سازی

ن�م  و ارزیا�ی کا � فعا��ت � �ظام ا�منتا�ج حاص�ه � را�تای وظا�ف �د�ی�ی ا�ت. �ما��وری � �یدا خاص  �ناوری  از �و�یدی یا �دما�ی با ا�

وم و ا����ار دارد و کان �دا   :��ی و ����ی ا��، �ناوری دارای �ھار �� اص�ی ���ی �ی با�د �ر���� از ما�یت آن ا�

کا�ت �و�یدی و �دما�ی   ����زات، ا�

  �د�یت و سازمان

  ��روی ا�سا�ی

  دا�ش ��ی

کانیک، از آ�جا � ر��ه �ی ��ند�ی ���وم ���ر ) �و� ٤و  ١�ورد ) ���ت و ... � � ا�عاد ��ی سا��مان ��ند�ی ��ند�ی �ق، ��ند�ی �

ا��وزی � ��ورت ����ماتیک ��والت  و �د�ی�ی �درن �سب و کار ر�ب�ی � ت�ھايی پا�خ�وی �سا�ل �ه �دمات ��ند�ی دار�د. � ��ایند

���ود�يی � ��ن  ��� �یات �����ھای �ورد �و� �ود �حاظ ��ی �مایند �. �ذا �ای رفع �ن�ن �یا�ی، ا��ما�ی، ا��صادی و باور�ی ا�سا�ی را �

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
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�ه ��ری از ع�وم ریا�ی، ��ز�، ا��ما�ی، ا��صادی و ت�نی�ھا و ��ون با ��  حا�ر �و�ه �ی �ند ده ه ا��ر، ر��ه �دیدی ��ت ��وان ��ند�ی �نا�

�د�یت �ع��ی ��شد، ��ا � کار�د�ی آن ��دود  ا�ن ر��ه با ��وان ��ند�ی�و�ود آ�ده ا�ت. با �و� � ��اتب �وق شاید �نا�ب �ود  ��ند�ی

  .�نا� ���ه ��رد ت�نی�ھای ��ند�ی �دما�ی ���وا�د از ��ون و ��ر ا��فا�ی با �ن�ه ����ی یا � ���ت ن�ست و � �وس�ه ا��فا�ی و

� ���ت یا �ه خا�ی با�د و ا��وزه با �و� � ���ود ار�قاع  ���ث �رف �نا�ع و ��ول �د ا��ر � از �نا�ع ��رو�ی ��زی ن�ست � ����ر

��ند�ی �نا� � ��� � و  ���ود . �ای فعا�ی�ھای ��ند�ی �نا� ���ی �روری و �یا�ی ���وب ���ود � �شان�� ���ر ���رده ��ح ���ه وری ا��ی

���ت،  ����را�ی، ب�مار�تا�ھا، کارخا�جات، �شت و �ر��ھای �واپ�مايی، ، ب��ه ���ت �شاغ�ی ���ون، بانک داری ، �دمات �شاوره ای،

کان دی��ی � نیاز � ��� ر یت و �د�یت و ار�قا ���ه وری �یبا�د کار�د دارد �ی،�دمات ���ی، ا�تاد�و�ھای ورز�ی و یا � �  . �دا

  بازار کار

 :کار�ی ���ص ��ند�ی �نا� � بازار �سب و کار �بارتند از

 : ر�� ر�ی ا��را�یک و �م�یا�ی سازمان

 : �د�یت �و�ید

 : �د�یت ��ند�ی
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 : �د�یت �وژه

 : ���تیک ��ند�ی

 : �����ھای �و�یدی

  �����ھای ����ت ��ند�ی

  �����ھای اطالعا�ی ��ند�ی

  ��ند�ی ما�ی

  ��ند�ی ارزش

  ��ند�ی �����ھای ���ه وری 

 سازما�ی ��ا�ی ��ایند� و سا�تار�ی
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 ��ند�ی ���ان

 �قد�

  �ع��ی ��ا��ھای ��ت�ف

 کار�نا�ی

 کاردا�ی

  �ع��ی ا��صاری ��ا��ھای ��ت�ف

  ���ان –��ند�ی ���ان 

 �ع��ف و �دف

گاه � جا��ه  ا���ت و جا�

 داوط�بان ا�ن ر��ه �وا�ی�ھای الزم �ای

 �وا�ی�ھای �رغ ا����یالن
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 �وق�ی�ھای �غ�ی و �ح�ھای کار

 وا�د�ی ��ی

 ادا� ���یالت

 و د��ری  ��ا��ھای ��ت�ف کار�نا�ی ار�د

 ا����یالن ����ھای کار�نا�ی ار�د و د��ری  �وا�ی�ھای �رغ

 ���یالت ت��ی�ی � ����ھای کارا����یالن  �ذب �رغ

 ���ان سا� ��ا��ھای ���و� ��ند�ی

 �ع��ی

ب � ���و� ر��ه �ی آز�ون �را�ری ا�ت � داوط�ب � یا ر��ه ���ان � از ر��ه �ی ��ند�ی ���ان ���و� ��وه آزما��ی  � ا���ت و �ذا

���ا�ی از یک ��ف  �وا�ع و نیاز�ی روز ا��ون آ�ھا � ا�جام ���ھای ��ت�فرا ان�خاب �ند. پ��ر�ت �ر�  �ی �وا�د آن ع�وم ریا�ی و ��ی

د�ی �وان و ��ز ا��فاده ��ی�ه  و ر�د و �و��ه ع�وم ��ت�ف از ��ف دی��، ا�جاب �ی �ماید � با یک ��� ر�ی ���ح و ��ه جان�ه و �ورش ا��عدا
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کا�ت �و�ود � جا��ه ، گا�ی ب�ند � ��  از �ود. �د�ن ���ور � آز�ون �را�ری، ���و� ا�ن ر��ه � �قا�ع  ت ��ی و �عا�ی جا��ه �دا��ها�ار و ا�

  .ارا� �ی ��دد کار�نا�ی وکاردا�ی،

  �ع��ی ��ا��ھای ��ت�ف

  : ر��ه �ی �داز�م � ا�ن ���ت � �ع��ی ��ا��ھای ��ت�ف ا�ن

  کار�نا�ی

  ���ان –��ند�ی ���ان 

  دار ی���ه � –��ند�ی ���ان 

  آب –��ند�ی ���ان 

  ��ند�ی ���ه �داری راه آ�ن

  ��ند�ی �ط و ابن�ه راه آ�ن

  ��ند�ی ��� راه آ�ن
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  ���سات آ�ی –��ند�ی ع��ی کار�دی ���ان 

  د��ر��ی ���ان

  �بیت د��ر ��ی ���ان

  د��ر ��ی ���ان سا��مان

  کاردا�ی

  روسازی راه –کاردا�ی ��ی ���ان 

  ز� سازی راه –��ی ���ان کاردا�ی 

ری    کاردا�ی را�دا

  کاردا�ی ما��ن آالت

  کاردا�ی �مل و ��ل

  �ل سازی و ابن�ه ��ی –کاردا�ی ��ی ���ان 
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  ���ه �داری  –کاردان ��ی ���ان 

  سا��ما�ھای بت�ی –کاردا�ی ��ی ���ان 

  ���ان رو�تايی –کاردا�ی ��ی ���ان 

  ��و�ی سا��مانکار�ی  –کاردان ��ی ���ان 

  آب –کاردا�ی ��ی ���ان 

  آ�ی سا��ما�ھای –کاردا�ی ع��ی کار�دی ���ان 

  آب و �ضالب –کاردا�ی ع��ی کار�دی ���ان 

  آب ���ه �داری از �نا�ع –کاردا�ی ��ی ���ان 

  آب �نا�ی –کاردا�ی ��ی ���ان 

  را ه سازی  –کاردا�ی ��ی ���ان 

  سات ��ارت ��روگاه���  –کاردا�ی ��ی ���ان 
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  کار�ی ��و�ی سا��مان –�ع�م ��ی ���ان 

  �ع��ی ا��صاری ��ا��ھای ��ت�ف

  ���ان –��ند�ی ���ان 

  �ع��ف و �دف

  .���ع کار�نا�ی � ��یاری از دا�هھای ����ر ��ور ارا� �ی ��دد ���ان � از ��ا��ھای ���و� ��ند�ی ���ان ا�ت � �

ص�ی ا�ت � ��وانند � �وژه �ی ��ت�ف ���ا�ی � ز�ی�ه �یر��ه  �دف از ا�ن ، سازه � و  �بیت ��رو�ی ��� ،�ل سازی سا��ما�ی ، راه سازی

  .��وو��ت ��ح، �حا��ه ا��ا و �ظارت � ا��ا را � �ھده ��ر�د … بنا�ی آ�ی ، ��ع آوری و دفع �ضالب و

گاه � جا��ه   ا���ت و جا�

��ی �مام  .����ه ا�ت � فعا�ی�ھای ���ا�ی � ��وان او��ن واسا�ی ��ن نیاز�ی آن ��ح ��ود ��ه و ���ر �ح�ی از یک���ر جايی از یک جا

، و    .ر��ه و ا���ه ا�د و از آن �ود �ی ��د ��ز � �ور �����م و ��ر �����م � ا�ن… فعا�ی�ھای ����ی، �شاورزی

کار  �ن آوری ��ز �رورت �دا��ن و �و� د��ق و ع��ی � کار�ی ���ا�ی و ����ر ��وه ع�م و عالوه � ر�د و �و��ه �وا�ع، پ��ر�ت �ی �ذ��ه را آ�

 پ�ھا، �د�، �ب�ه �ی آب رسا�ی ���� و رو�تا�، سا��ما�ھای خاص ���ر ��رو -راهھا فعا�ی�ھای ��ت�ف ���ا�ی � ��ت ا�جاد سا��ما�ھا،�ی سازد. 
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� �و� ای � ��م ����ی از �رما�  را � �ود ا��صاص �ی د�د .. ��ش �ر�ی از ���و� فعا�ی�ھای ا��صادی و �و�یدی ��ورگاهھای ���ه ای و ��ار�ی و 

ری �ی م�ی � بیان �ده و ��ز �ذب �ر� �رغ ا����یالن ا�ن  ���و� �طا�ب .���ھای سا��ما�ی و �نا� وا���ه � آن � کار ����ه �ی �ود �ذا

سا��ما�ی و راه سازی و  سازما�ھای دو��ی و ���ن�ن ���ھای ��و�ی ���ر : �ر��ھای ��ندسان �شاور و �ر��ھای ارت خا� � و �ھاد� و���و� � وز

صص � ا�ن ر��ه را،…    . ��ی � �قا��ه با سا� ر��ه �ی ��ی و ��ند�ی ،� و�وح �شان �ی د�د ا���ت ��ل مال��ه و نیاز خاص � ���

  الزم �ای داوط�بان ا�ن ر��ه �وا�ی�ھای

باید از �وان و دا�ش �� � ز�ی�ه  داوط�ب –با �و� � ���ت و ����ت ��ھايی � � ا�ن دوره �در�س �ی ��دد  –ر��ه  �ای ادا� ����ل � ا�ن

 شایان ذ�� � �سا�ل را دا��ه با�د. ���ی، �درت ���� و �ح��ل، �درت ���م و د�ت کا�ی ���ن�ن �وان، ��وردار با�د�ی ریا�ی . ��زیک 

  .�ی ط�بد ��بتا زیادی را  ��یاری از کار� و ���ھای ���ا�ی � خارج از ����ھای ���ی �وده و فعا��تا�ت � 

  �وا�ی�ھای �رغ ا����یالن

ا��ا و �ظارت �  ��فاو�ی ���ر ��ا�ی، �حا��ه ،ا�ن ر��ه �ی �وانند �س از پایان ���یالت، ��وو�ی�ھای  �مان �و� � اشاره �د، �رغ ا����یالن

  : �وارد ز� اشاره ��ود ا��ای ���ھای ��ت�ف ���ا�ی را � �ھده ��ر�د. از �م�ه �ی �وان �



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
 �و�ی��ت�ف �س�و�ی ، اداری و ����ی ا�م از آ��ی، بت�ی و�والدی، ���ر سا��ما�ھای �س  �حا��ه، سا�ت و ا��ا و � �دودی ��ا�ی سا��ما�ھای#:

 �در� �، ب�مار�تا�ھا، کارخا� � و ��ا�� ����ی، سا��ما�ھا و ��ا�� ورز�ی، ویاليی ، �ند ���ه، آپار�ما�ھا و ��ھای ب�ند و ���ن�ن کار�ی سا��ما�ی اداره �،

  … �الر�ی ا��ماعات و

 و رو�تا� ا�م از : راهھای �و� ، راهھای آ�فا��ه، �رگ راهھادا�ل و خارج ���� و  ��ا�ی، �حا��ه و ا��ای راهھا و جاده �ی ��ت�ف ارتبا�ی#:

  ).و ��ز راه آ�ن ( شا�ل ���ریا�ی، �ده ��دن ���ر، ز� سازی و روسازی 

ک�ھای ��فاوت ���ر : پ�ھای دا�ل ���ی و  ا��ا و � �واردی ��ا�ی و �حا��ه ا�واع پ�ھای بت�ی وف��ی و با د�� � و ا�عاد و سا�ت و#: �

  .رو�ذر�، پ�ھای خارج ���ی و جاده �

���ر �و�ل یا کا�ل ا���اف آب رودخا� ( ��ت ا��ای  ا��ای �د�ی ��ت�ف خا�ی و بت�ی و ��ز بند�ی ا���ا�ی و سا� ���سات وا���ه#:

  �م�یات کارگا�ی � ��ن سا�ت

  .ا��ای کار�ی ���وط � ساما�د�ی رودخا� �#:

 ���ور ا�ل آب از �د�  ا�ل آب ا�م از ا�واع کا��ھای ��ت �شار و یا کا��ھای با ��ح آزاد آب � � ت ��وط��ا�ی، �حا��ه و سا� #:
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، �رب و ����ی � ����ه �ی �ورد نیاز و ��ز ��ت ا�ل آب از ����ه خا� �ی آب � �خازن  و �یا� � و .. . �ای �صارف �شاورزی

  .�رف، سا��ه �ی �و�دجا � �نا�ق �  آب و از آن

  ... سا��ما�ھا ���سات ���وط ، ��و� سازی و : سا�ت ����ه خا� �ی آب و �ضالب شا�ل#:

 ���وط ���ر رسا�ی � ����ه �ی ���ی و رو�تايی ��ت ���ن آب �رب �ورد نیاز ا��اد و ���سات ��ا�ی، �حا��ه وسا�ت �ب�ه �ی آب#:

  ... : �خازن آب،�و� ��ی، ا��عابات، و 

���� و ��� �ھا و ���ن�ن �ب�ه  �ی ��ع آوری و دفع آ�ھای ���ی ��ی از �والت �وی � �یابا�ھا وسا� ����ه �ی ��ا�ی ، �حا��ه سا�ت �ب�ه#:

  . �ا�ل آ�ھا � خارج از ��� و ����ه خا� و ����ی و �ی ��ع آوری و دفع �ضال�ھای خان�ی

، و � � ��وص �ای ا�جام ��یار از کار�ی ���ه#: ، �د سازی  �ده ��ودن و  �داری � �ای کار�ی سا��ما�ی ��ت�ف ���ر : �راه سازی

  . ��ی ��ا�ی و ��ماری  ا��ای د��ق ���ه � �ورد نیاز ا�ت، و ���ن�ن � �دودی کار�ی ���ه
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  �وق�ی�ھای �غ�ی و �ح�ھای کار

م � ��ت��ی � �ورت �����م و ��ر��ا��  �ذب �رغ  �����م � فعا�ت�ھای ���ا�ی ��ش دار�د � � یک � تنا�ب �وع فعا��ت �ود، ا�دا

، راه .ا����یالن ا�ن ر��ه �ی �نند  و �ا�ی ، �ھاد ساز�د�ی و ��رو ���ورت ���رده � و سا� وزارت خا� � ،  وزارت خا� �ی �س�ن و ��� سازی

، ره �ادا  ����گ و آ�وزش عا�ی،بان�ھا و ... �  ، سازما�ھا، ��ا�� دو��ی و ��و�ی ���ر : وزارت خا� �ی آ�وزش و�ورش ، �شاورزی

م ��ندسان ���ان دار�د. عالوه � �ورت ��ر �����م �ای کار�ی ���ا�ی �ود ��ل  آن،  ��ح �حا��ه ، ا��ا و �ظارت � ا��ا، نیاز � ا���دا

 �ظارت �ا��ای �وژه �ی سا��ما�ی را ��ھده دار�د، ���ن�ن  ��ت�ف ��ندسان �شاور � � ��ور � �ورت ���رده و���ه ��ا�ی ، �حا��ه و�ر��ھای 

د ���ری از �رغ �ر��ھای سا��ما�ی و را ه  م �ی ا����یالن ر��ه ���ان را ا���دا  سازی دو��ی و ��و�ی � � ا��ای ا�ن ���ھا فعا��ت دار�د ،�عدا

  .�نند

  ادا� ���یالت

د��رای  ت��ی�ی �ی ��ند � شا�ل : کار�نا�ی ار�د ( �وق ��سا�س یا د��رای ��� ای ) و ادا� ���یالت � دوره �عد از کار�نا�ی را ���یالت

ص�ی ا�ت. � دوره کار�نا�ی ار�د ����ه ، دا���و �دود  ص�ی را � � تنا�ب ر��ه  وا�د آ�وز�ی ٣٢�� دی از وا�د�ی آن را پایان �� ، �عدا

  . ���ع کار�نا�ی ا��ا�ش �ی د�د ����ل �ی د�د، �ی �ذرا�د و �ع�ومات �ود را � یک ز�ی�ه خاص از ر��ه، ���رده � از ( �� ( یا رسا�
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ص�ی � �س از پایان ���یالت ا��صا�ی  وا�د �س ٤٥ی�ی ، �دود � ���ع کار�نا�ی ار�د �روع �ی �ود، ���ه � ر��ه ���  � دوره کار�ناس ��

د وا�د � پایان �� د��ری  ا��صاص �ی یا�د. دا���و با �دو�ن ا�ن رسا� ، کار ����قا�ی ��بتا ���رده  ارا� �ی ��دد � اغ�ب � �دود ��ف ا�ن �عدا

ص�ی خاص � ا�جام �ی رسا�د و ��ی �ی �ند � ���رش ��ز�ی دا�ش ���م ای را �   .ا�دب یک ز�ی�ه ��

  ��ا��ھای ��ت�ف کار�نا�ی ار�د و د��ری 

��ند�ی  سازه �ی �یدرو�ی�ی ، سازه : ��ا��ھای ��ت�ف، �ی �وا�د � ���ع کار�نا�ی ار�د � ���ان -کار�نا�ی ���ان �رغ ا����یالن ���ع

کانیک خاک و�ی ، راه و�ا�ی ، ز���  ��ند�ی ��� ر�ی �مل و ��ل سا�ت،��ند�ی �د�یت  ، سازه �ی �یايی ، ��ند�ی آب ، �

ص�ی  � ����ل ادا� د�د و � ��ند�ی ���ط ز�ست و ژ�و�ی)، ��و��ا��ری  ) ،��ند�ی ���ه �داری  � یک از ��ا��ھای یاد �ده ز� شاخ �ی ��

ص�ی و � ��وص � ��ن ا�جام رسا� د��ری � آن �دا��ه �ی �و �ی و�ود دارد � � ���ع د��رای کان .د�� ادا� ����ل � �مام ��ا��ھای  ا�

��ا��ھای  یاد �ده � ���ع د��ری � دا�ل ��ور و�ود دارد، و�ی ادا� ����ل � پاره ای از یاد �ده ����ع کار�نا�ی ار�د و � ���ی از ز�ی�ه �ی

  .دی��، � حال حا�ر ف�ط � خارج از ��ور ���ر ا�ت
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  ی�ی � ����ھای کار�ذب �رغ ا����یالن ���یالت ت�� 

و�و��ی � یک ز�ی�ه خاص، �ع�ومات  ا�ن �رغ ا����یالن عالوه � �وا�ی�ھای یک کار�ناس ���ا ن ، از ��� ع��ی و ���ی از آن جا �    

ص�ی � و واز �طا�ب ��ا����ه �ده �ی �وانند � ز�ی�ه �ی ��ا�ی و �حا�با�ی �ی دار�د، �د�ن ��ت کارايی �ی ��ز دار�د ���ن�ن  د��ق و ��

�مام �ح��ھای �ذب �رغ ا����یالن کار�نا�ی ���ول � کار ��د�د،  �و��ی ، ا��فاده �مایند. ا�ن �و� �رغ ا����یالن ��ن آن � �ی �وانند �

ص يی را � �ھده �ی ��ر�د. �س از پ����ن � ع��ی،���ی و ا��ا  ��وو�ی�ھای باال� و کاری � دا�هھا و سا� ��ا��  �یایان دوره د��رای �� کان �� ، ا�

  .�ا�شان ���ر �ی ��دد ع��ی و �و��ی � ��وان ��و �یات ع��ی

 ��ند�ی کا��

 �دف

 �وا�ی�ھای �رغ ا����یالن

  ��ا�ش �ی ���ع ��سا�س

 ��ا�ش ��ت ا��ار

 ��ا�ش �م ا��ار

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87+%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c+%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1&SSOReturnPage=Check&Rand=0#هدف:
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87+%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c+%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1&SSOReturnPage=Check&Rand=0#هدف:
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 �آ�د آینده �غ�ی، بازار کار،

  ع��ی، روا�ی و ... �ورد نیاز �وا�يی �ی ���ی،

 ع��ی�وا�يی 

 عال��ند�ھا

 �وا�يی ما�ی

 و�ع�ت نیاز ��ور � ا�ن ر��ه

کات ت��ی�ی � 

  �دف

زیادی � دنیای ا��وز ��وردار ا�ت. �دف از  � � ��ا�ی و سا�ت ا��ای ��ت�ف رایا� �ی �دازد، �ذا ا���ت ��یار �ند�ی کا���  ر��ه

گاهھا و ���و� �ی ��ت ا��اری �دید، �بیت کار�ناسا�ی ا�ت � � �ی ا�ن دوره زی د�� �ر�ی و  ز�ی�ه �ح��ل، ��ا�ی، سا�ت و راه ا�دا

، ��ب یا�ی و�نا�ت    .����ر و اصالح و �و��ه فعا��ت �نند ���و� �ی ��ت ا��اری و �م ا��اری �و�ود، ن�ه داری

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
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، �دازش، ، ��آوری �دت زمان مم�ن  ���ش، آ�وزش، و�ا�ش و ... ��ه �فا���ی ��تند � با باال��ن د�ت و � �و���ر�ن ��ا�ی، �ب�ه سازی

صص �ای ا�جام ا�ور �وق ا�ت ا�جام �ی �و�د. �ذا �دف از ا�ن ر��ه � ��� �ی �م ا��اری رایا�   .�بیت ��روی ���

  �وا�ی�ھای �رغ ا����یالن

کالت �رغ ا����یالن ا�ن ���ع، �ب�ی�ھا و یت �و�د، �� �وا�د �ود �� . زیادی را �ل �نند �وا�ی�ھای زیادی دار�د و �نا��ه � ���ر �نا�ب �دا

  :�وا�ی�ھا � �رح ز� ا�ت��ی از ا�ن 

  .�ر�ی و �نا�ت �م ا��ار� و ��ت ا��ار�ی �دید و � کار��ری آ�ھا

کان ���ی و ��ی�ن ا�ار و ��روی  �ر�ی ���ود� و نیاز�ی �م ا��اری و ��ت ا��اری ���ھای ���ت و �دمات و �دو�ن نیاز�ی آ�ھا، ا�

 .���ود� ا�سا�ی الزم �ای رفع

 .�نا�ب �ای ا��ای آ�ھا ��ل �����ھای �وچک و ��و�ط �م ا��اری و ��ت ا��اری و ارا� راه �ل���� و �ح 

 .�ای ا�ھا ��ا�ی ���و� �ی �وچک و ��و�ط �م ا��اری و ��ت ا��رای و �و�ید ���ھای ا��ايی

 .ا��ای ���ھای کا��ی، ��ب، آزما�ش و آ�وزش آ�ھا

کا�ت �دید � �����ھا م ا��اری شا�ل �ناسايی �طا�، رفع �طا� و��ی و ن�ه داری �����ھای �  .ا��ودن ا�
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 .��ب یا�ی کا��� و �����ھای کا��ی و رفع �ی�ھا

 .آ�ھا �ناسايی ��ون �دید ��ا�ی و سا�ت رایا� و ارزیا�ی و � کار��ری 

 با�د، اما رو�ن ا�ت � کار�ناسان �م ا��ار � ��دوده �سا�ل �م ا��اری  ا��ار �ی �وا�ی�ھای ذ�� �ده ���وط � کار�ناسان �م ا��ار و ��ت

  .�وا�يی �ی ��وردار�د �وا�يی �ی دار�د و �ع�س کار�ناسان ��ت ا��ار � ��دوده �سا�ل ��ت ا��اری از

  ما�یت

ر� و �د�ی ال��رونی�ی ��ت ا��ار ��یده  ��ل ��س رایا�ا��اء ��ز� و ا�ت.  ��ت ا��ار و �م ا��اردارای دو ��ء ��فاوت  رایا� مانند �دا

�ی د�ند � � �م�ی را ا�جام د�د. یک  رایا� ا�ت. �م ا��ار ��� � و داده �يی ا�ت � � رایا� ��مان ��ر��ل ��س �م ا��ار ��ء .�ی �و�د

�ھایت ��تند  رگ و ���م را ��ا�ی و ��� ر�ی �ند، �ست و ارزیا�ی �ھايی �ماید و �ا��ار�ی � ��ندس �م ا��ار یاد �ی ��رد � چ�و� �م 

  .ا�ا�ور رایا� یک ��ندس �م ا��ار ت��ی ��دد کا��ی یک ��ندس ��ت ا��ار و یک ����رکار �س �د�ن �و� ��بت � یک .سازد

 �ی ��شد و ا�وًال � ��� ای ���ه �ی �ود � �ای � کار��ری ��ت ا��ار  �ویت و جان رایا� ا�ت � � ��ت ا��ار روح �م ا��ار � ����ت"

  .با�د سا��ه �ده
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  .�م ا��ار�ی �����ی و �م ا��ار�ی کار�دی : را �ی �وان � دوره ک�ی د��ه بندی ��د � �بارتند از �م ا��ار�

�وی ساز�دگان ����م کا��ی  ی فعال �دن یا �رو�س دادن � آن نیاز دارد و ا�ن د��ل از�يی ��تند � رایا� �ا  �م ا��را�ی �����ی ���

  .�ود�ند و ��ر�م �ی زبان �ی با�د �� �ی �و�د و ����ر�ن آ�ھا ����م عا�ل، ��� �ی

و �ای ��وش �� �ی  �ی �م ا��اری آ�ھا را ���ه ��ده��تند � کار� یا �ود آن � را �ی �و�سد یا �ر�ت  �م ا��ار�ی کار�دی ��ز ��� �يی

، آ�وز�ی، �����ی و یا ��ا�ی �نند. ا�ن �و� ��� � ���وًال ��و��ت ��� �ی ����م را  ��ه و �ای ز�ی�ه �ی ��ت�ف ��ند�ی، ع��ی، �جاری  �دا

  ".�و��ه �ی �و�د

، ���رل ��ت ا��اری و � ���ع ��سا�س � �طا��ه و �ر�ی ا��ار ��ت ��ند�ی �ب�ه �ی کا��ی �ی �دازد. �ای  ��ا�ی ��ت ا��اری

ا��فاده �ماید و �  � کار �ند، با رایا� کار �ند و یا از �وازه �ی رایا� IC ا��اری �ند � با �ثال یک ��ندس ��ت ا��ار �ی �وا�د ��ا�ی ��ت

ر�ی ����ع د��    .�ود ا�ب�ه � ا�ن ��ش از ��ت ا��ار � � ���ع کار�نا�ی ار�د و د��ری �دا��ه �ی ی ��ردازد. ��ھایت �ی �وا�د � ��ا�ی �دا

 ��ا�ش �ی ���ع ��سا�س

ا�ن دو ��ا�ش � ���ع کار�نا�ی �فاوت ��ل  � ا�ب�ه � ���ع کار�نا�ی دارای دو ��ا�ش ��ت ا��ار و �م ا��ار ا�ت کا�� ��ند�ی ر��ه

ر�د �و��ی با   .ی�دی�� �دا



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
  ��ا�ش ��ت ا��ار

��وص ��عات، �د�، ����زات و � �ھایت ����م �ی کا��ی � ��یاس �ی ��ت�ف  � ���ر�ده فعا��ت �ی آ�وز�ی، �و��ی و ����ی �

  ".و � از شا� �ی ��م آن � �م ��ماری رایا� (��ا�ی و سا�ت کا��) �ی با�د ا�ت

  ��ار��ا�ش �م ا

�  � ز�ی�ه زبا�ھای ��ت�ف ��� �و��ی، ����م �ی عا�ل ��ت�ف و ��ا�ی ا�واع ال�وری�م �دف از ��ا�ش �م ا��ار کا��، آ�وزش و �و�ش

  .�ی با�د

  آینده �غ�ی، بازار کار، �آ�د

صصان رایا� ا�ساس �ی �ود. ا��وزهرایا� ا��وزه � از � زمان دی��ی نیاز �  با �و� � ���رش روزا��ون دنیای ا��  ��ندس کا�� یک ���

کاری رو� رو ��ی �ود. � ��وص  عال��ند � کار با�د، �ی دا��ه و �ای کار��دن  ��ند��ن �م ا��ار ���ت �ی �غ�ی� و�ت با � ب�

ر�د. ���ت �ی کا�ت و ����زات زیادی �دا  ���رده و ��عدد ا�ت � � ت�ھا �رغ ا����یالن ا�ن ر��ه � �غ�ی ا�ن ر��ه � �دی نیاز � ا�

�ای ��ند��ن ��ت ا��ار �م . وارد بازار کار �ده و فعا��ت �نند را��ی �ذب بازار کار �ی �و�د بل�ه دا���ویان دو سال آ�� ا�ن ر��ه ��ز �ی �وانند

کان کار � �ر��ھای گاهھا و ��ا�� ���  ا� کار  �و�یدی ��یار ��ا�م ا�ت و از ��� ��ح –�ی �و�ید �ننده ��عات و د�� �آ�دی �م با �و� � دا�ش و ���



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
  .��یار ��یا�ت از ���ی با �و� � ا��فاده روزا��ون از �ب�ه اي��رنت ز�ی�ه کار � ا�ن �و�وع ��ز .���ی � �د ��ل ��ول و ایده آ�ی ��ار دار�د

  یاز�وا�يی �ی ���ی، ع��ی، روا�ی و ... �ورد ن 

  �وا�يی ع��ی

کار ��ندس کا�� یک دنبال ��ا����ن  با�د �ون ر��ه رایا� ر��ه �ویايی ا�ت و ����ه باید اطالعا�ش � روز �وده و � باید ��ت �وش و با ���

الزم ا�ت ��دی خالق با�د � . ���ن�ن اش � ز�ی�ه ��زیک �وب با�د ��ندس رایا� باید پا� ریا�ی قوی دا��ه و �وا�يی�طا�ب �دید با�د. 

کاری �ل �ند ��وا�د �سا�ل را از   .راهھای اب�

  عال��ند�ھا

ر� و  �طا��ه عال��ند با�د � پ��ر�ت � �ور �و� دا��ه با�د. ���ن�ن باید از ����و و ��ندس رایا� �م ا��ار و ��ت ا��ار باید � یاد��ری و کاوش � �دا

  . کار با رایا� عال� دا��ه با�در�سا�تار� ا���بال �ند و �

  �وا�يی ما�ی

گاه رایا�  �ای یک ��ندس رایا� ا��ی �روری � ��� �ی ر�د و�ی ا�ن �و� ن�ست � �دون دا��ن با �و� � �و��حات ���ه �ده دا��ن یک د��

  .رایا� دا���ویان از ادا� ����ل و پ��ر�ت باز �مانند



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
  ر��هو�ع�ت نیاز ��ور � ا�ن 

سال دی�� �  ١٠ارتباطات �ده ا�ت ، ر��ه روز و ر��ه آینده ا�ت � جايی � � � �ی �ود �  � با�ث �ھا�ی �دن اطالعات و ر��ه کا��

ده رو�د رو � ر�د ا��فاده . با �و� � �و��حات ���ه �اي��رنت وا���ه �وا�ند �د ��ور�ی پ��ر��ه ��دم �مان �در � � ��روی �ق وا���ه ��تند � �ب�ه

ا�ت � � ��ب �ر��ھای �و�ید�ننده �م ا��ار،  رایا� � ز�د�ی روزا� ا��غال و �وقع�ت کاری �ای �رغ ا����یالن ا�ن ر��ه ��ا�م از

فعا��ت �نند. با �و� �  �ده و �و�یدی، �ر��ھا و �وسسات �دما�ی، ��ا�� آ�وز�ی و ... ���ول � کار –����ی  �ر��ھای �و�ید�ننده ��عات، ��ا��

  .ا��ر نیاز � ��ند��ن خالق و �وشا � ا�ن ز�ی�ه کامًال ا�ساس �ی �ود پ��ر�ت �ند ا�ان ��بت � جا��ه �ھا�ی رایا� � سا�ھای

�ط با آن، ��ا�م آ�دن �را�ط آ�وزش و اي��رنت و ز�ی�ه �ی ���  رو � ر�د ا��فاده از رایا� � �حا�ل ��و�ی و ��و�ی، ا��فاده ���رده از �ب�ه رو�د

ز رو��ی ��بت � آینده ا�ن ر��ه �جارت ال��رونیک ��ه و و�ود دا��ه با�د � ��وی � فعاالن  ��ه د�ت � د�ت �م داده ا�د � از ا��ون ��م ا�دا

م � ���ه  ���وط �ی �ود � باید ��ندسان خالق �وا�ند �ود. ت�ھا ن��ا�ی � ���ت �م ا��ار � ا�ن ز�ی�ه از آینده �ع�وم و ���ئ�ی ��وردار ا�ا�ی ا�دا

  .نبا��م �م ا��ار�ی �و��ون و کارآ�د ��ده � ت�ھا ��رف �ننده �رف

 

 



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
کات ت��ی�ی �  

یا ��ب و راه  � کار یک ��ندس ��ت ا��ار، ����ر � �د یک ����رکار رایا� ا�ت � حا�ی ا��ار ��ند�ی ��ت ���ی از ا��اد ��ور �ی �نند �  

زی رایا� ن�ست. � �ند � �ی ا��اری ا�ت و �  �وا�د �ن�ن کاری را ا�جام د�د. � واقع کار یک ��ندس ��ت ا��ار، ��ا�ی �ی ��ت ا�دا

ر�ی ����ی را  � �د یک �طا��ه �ی �ند ���ن�ن �خالف ��ور �سا�ی � یک ا�ا�ور را  ���ن د��ل � دا�ه �و�ی ��ل ریا�یات و یا �دا

��وردار با�د � ��وا�د ��� �ی کا��ی  �و�ی ریا�ی �ی دانند، باید ��ت � یک ��ندس �م ا��ار الزم ا�ت از دا�ش ��ندس �م ا��ار

ا�ا�ور � ��ی آید. و � ���ن  �ای �ثال باید ��وا�د یک کار ��ا�ی�ی را از بنیان ��ا�ی �ند. کاری � از �ھده یک .��ا�ی �ند و آ�ھا را �و��ه د�د را 

 �ورش د�ند ��ندس کا�� و�ت ��ی �وانند یک د��ل ما ���قد�م � کال�ھای آزاد آ�وزش رایا� �

کانیک  ��ند�ی �

 �دف

  :�ی ���ع ��سا�س ��ا�ش

کانیک � ��ا�ی –ا�ف  ت ��ا�ش �  جا�دا

کانیک � ��ارت و –ب   �یاالت ��ا�ش �
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کانیک � سا�ت و -ج   �و�ید ��ا�ش �

 ��ا�ش ��ند�ی �یا

 :�آ�د آینده �غ�ی ، بازارکار،

 : �و��ه �ی �ورد نیاز و ��ل �وا�يی

 :باال� و�ع�ت ادا� ����ل � �قا�ع

 ����ل دا���وی ���ول � �صا��ه با

 و�ع�ت نیاز ��ور � ا�ن ر��ه

کات ت��ی�ی � 

 

 

 



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
  �دف

کانیک ���ی از ع�م پا� ع�م ��زیک و � ��ع آن ریا�ی � �ر�ی ���ت ا�سام و ا��فاده از �فا��م  ا�ت � با ��زیک � ����ت ر��ه �

�نا�ی و ���ت ارا� د�د و � راه پ��ر�ت ا�سان  ز�ی�ه �ن �ی �ود ، ���ی �و � �و�د � با �و� � نتا�ج �ر�ی و �ی �دازد وارد � آ�ھا �ی ��رو�ی

کانیک، ر��ه �ده �  .گا�ی � ج�و �دارد �ر�ی ���ت �و�و و �وا�ل �و� �  �ون �ای �ثال ننده ع�م ��زیک ا�ت� �بارت دی�� ر��ه �

کانیک �ی روی آن ��ھده ��زیک ا�ت. اما ا�ن � چ�و� ���ت کانیک � �ح��ل »  .با�د آن � ��دد � �ھده � ���ت و  ع�م �

کانیک �فاوت دارد اما .  �دازد �وا�ل ا�جاد �ننده ���ت مانند ��رو� و ��تاور� و ��ل ���ت �ی کانیک � �دودی با ع�م � ��ا � یک  ��ند�ی �

کانیک عالوه � کانیک باید ��یاری از ع�وم دی�� را یاد ����ه و ���ی از ��ر� را ��ز �سب �ند ��ندس � ر��ه ��ند�ی شاید ��وان ��ت �  .ع�م �

کانیک ، ر��ه �ح��ل و ��ا�ی ����م کانیک را شاید   «.ا�تاتی�ی ا�ت �ی دینا�ی�ی و � ��� ��وع �و�وعات ��ت  ��وان از ���ه ر��ه ��ند�ی �

کانیک � ���ر�ده �ما�ی ع�وم و ��و�ی ا�ت � با �و�ید ، تبد�ل و ��ن ر��ه ��ند�ی � �مار آورد. �ون �وشش، جا�ع ا��فاده از  ر��ه ��ند�ی �

آالت و � کار��ری �واد ��ت�ف � سا�ت آ�ھا و ���ن�ن ��ا�ی و  ما��ن ت وا�ژی، ا�جاد و تبد�ل ���ت و ا�جام کار، �و�ید و سا�ت ��عا

کانی�ی، ��ار�ی و �یاال�ی ����ط �ی �ی ���رل ����م � ، �دو�ن  سازی ، ��ا�ی و ���ه ���ه �د�سازی و �ب�ه � �بارت دی�� �حا�بات ��ی، .با�د �

کانیک �و�ود � دنیا ، با ت��ه � �وا�يی آالت و ���سات �ما�ی ما��ن روش سا�ت ، �و�ید و آزما�ش   .��رد ا�جام �ی �ی ��ندسان �

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9


 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
  �ی ���ع ��سا�س ��ا�ش

کانیک دارای ت ، ��ارت و �یاالت، سا�ت و �و�ید ��ا�ی«� ��ا�ش  ر��ه ��ند�ی �   .با�د ��سا�س �ی� ���ع » جا�دا

کانیک با �ق � � �روع آ�وزش ��ند�ی � ا�ان ، کانیک«�ود و  ��ند�ی � سال �  ٤٥ �د. اما ا�ن دو ر��ه �دود ��یده �ی »ال��رو�

کانیک � ��وان ر��ه ��ند�ی  �ی دی��ی مانند ��ند�ی ���ی و �واد ��ز از �م �دا �د�د و � ��ور ر��ه کانیک �دا �د و ��ند�ی � از ��ند�ی �

کانیک ��و�ی ارا� صص��دید. و�ی با پ��ر�ت ���ت و نیاز �نا�  � کانیک ��و�ی دو ��ا�ش  �ی ��ت�ف � ا�ن ز�ی�ه، از ��ند�ی � �� �

ت«  ��وز � دا�هاشاره ��د �  ��ند�ی �یا��رون آ�د و باال��ه باید � » �و�ید سا�ت و«و �عد از آن » ��ارت و �یاالت«و » ��ا�ی جا�دا

کانیک ارا� �ی ����ی �ر�ف   .�داز�م �ع��ی ا�ما�ی � یک از ��ا��ھای �وق �ی جا � . ما � ا�ن�ود � ��وان � از ��ا��ھای ��ند�ی �

کانیک ��ا�ش ت �   � ��ا�ی جا�دا

صصا�ی ا�ت � ��وانند ��دف �بیت آزما� کا��زم ما��ن ��ا�� �و�ید و کارخا� �ی ��� ا�ن  �وس آالت ��ت�ف را ��ا�ی �نند. � ا��اء و �

 �و�وسازی  �وانند � کارخا�جات ��ت�ف ���ر ا����یالن �ی �رغ .دوره شا�ل �وس ���ی، آزما��ی، کارگاه و �وژه و کارآ�وزی ا�ت

يی و ��اتذوب ف  �نا� ��ت، ، کان ادا� ����ل � ��ح کار�نا�ی ار�د و د��ری � دا�ل  و ��ره ���ول �و�د و �ای ا�ن �نا� �ذا دوره ا�

کانیک یا خارج از ��ور و�ود ���ن�ن آ�نايی و �س�ط آ�ن �  دارد. �وف��ت داوط�بان � �گا�ی آ�ھا � �وس ��ر و �ث�ثات، �ند� ، ��زیک و �
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�وان �وس �قاو�ت �صا�ح، ��ا�ی و دینا�یک را �م �د. � ا�ن ر��ه ز�ی�ه  �ی ��اوان دارد. از �م�ه �وس ا�ن دورهزبان خار�ی ����ی 

  .��ل ��س ا�ت و بازارکار �وب و�ود دارد و �طا�ب ارا� �ده � �ول ����ل �ای دا���ویان ���وس و ا��غال

کانیک ��ا�ش   � ��ارت و �یاالت �

��ارت و  ��ت ��ح و �حا��ه ا��اء �����ھايی � اساس کار آ�ھا �بت�ی � تبد�ل ا�ژی ، ا�ل کار�دن ع�وم و ت��و�وژی ���وطا�ن ر��ه � � 

صصان کارآيی الزم را �ی کانیک � ر��ه ��ارت و �یاالت (���ر �و�د�ی  د�د و آ�ھا را ��ت فعا��ت � �نا� ��م ا�ت � ��� ��ت�ف �

��ا�ی و �حا��ه ا��ا و �����ھا  ا����یالن ا�ن دوره �� � سازد. �رغ آ�ی، �و�ور�ی ا��را�ی و ... ) آماده �ی ال ��روگاهھای��ار�ی، ا�ل �ی

يی، ��روگاهھای ��ار�ی ای از �نا� ���ر �نا� �و�وسازی ، � ���ھای �مده   .��ت، ذوب ف��ات و ��ره ��تند و آ�ی، �نا� �ذا

یا خارج از ��ور ادا� ����ل د�ند. داوط�بان ا�ن ر��ه باید �  �وانند � ���ع کار�نا�ی ار�د و د��ری � دا�ل ن دوره �یا����یالن ا�  �رغ

  .با�د ��ارت و �یاالت ، �ی �ی �س�ط دا��ه و با یک زبان خار�ی آ�نا با�ند. �وس ا�ن ر��ه شا�ل �طا��ی � ز�ی�ه �وس ریا�ی و ��زیک

کانیک ��ا�ش    سا�ت و �و�ید� �

، ر���ه �دف �بیت کار�ناسا�ی ا�ت � با � کار�دن ، ��م دادن ف��ات ، ��ح کارگاه یا ت��و�وژی ���وط � ا�ارسازی کاری  ��ی ، �و�

، ما��ن ،�ظا�ی آالت �نا� (�شاورزی ، �ی �و�یدی آماده کار � ز�ی�ه سا�ت و �و�ید ما��ن کارخا� و ... )  �و�وسازی  ، ا�ارسازی  سازی
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، �و�وساز ما��ن ا�ن دوره �� �وا�ند �ود � �نا��ی مانند ا����یالن با�ند. �رغ ، ا�ارسازی و  �وايی �نا� ،�شاورزی  ی ، �نا�سازی

دار  �داری و ا��ای ���ح ���ھا را �ھده �و�یدی ��رداز�د و �ظارت و ���ه آالت، ��ا�ی کارگاه و یا کارخا� �س��حا�ی � سا�ت و �و�یدی ما��ن

کانیک از  .�و�د با�ند. �وس ا�ن �وه شا�ل �طا��ی � �ورد ��وه  �گا�ی کا�ی ��وردارداوط�بان ا�ن ر��ه باید � �وس ریا�ی، ��زیک و �

د��ی و ����ر و ��ب  ا�وماتیک، ا�ول ک�ی و ��وه کار با ما�ی�ھای ر�ی با ما�ی�ھای �ید و بند�، کار و ��� �و�ید، ��ا�ی ���ھای �س، ��ا�ی

�و�ی  ��دد. داوط�ب باید سا�م با�د � ��وا�د کار�ی کارگا�ی را � �ورت �م�ی ارا� �ی ا ��مام �رو��ھای ����ی �ی با�د و �صد ��بتا بااليی از آ�ھ

د کار�ی ��ی را دا��ه با�د. با �و� � �ود�فايی �نا�   .��ور ا�ن ر��ه دارای بازار کار �و�ی ا�ت ا�جام د�د و ا��عدا

  ��ند�ی �یا ��ا�ش

کانیک �  �ی � از ��ا�ش ) ا�ت ��ا � � دا�هھای دی�� از  (���ی ��دد، ��ند�ی �یا ت�ھا � دا�ه ����ی �ر�ف ارا� �ی��ند�ی � سازی

����ل با � ��ا�ش ��ند�ی  ر��هدا�ه خ��ج �رس و دا�ه ���تان و ب�و��تان، ��ند�ی �یا � ��وان یک  �م�ه دا�ه ����ی ا��ر���ر،

  .�ود ارا� �ییا�وردی سازی ، ��ند�ی ���ی و � ���ی
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  آینده �غ�ی ، بازارکار، �آ�د

کانیک �س از �رغ � حال حا�ر دا���وی �وا��ند رد ��ا � � ���ه کار�ناسان �و��ه ��ت ��ند�ی � ا��اری و ر�د  ا����ی�ی � کاریا�ی �دا

وسا�ل � دا�ل ��ور و روی آوردن � �دمات ��ند�ی �  �و�ید ����زات و �سا�ل ��ند�ی ، ��ا�ش � ��ت �و�ید دا�ل و ا�جاد ت��و�وژی

کانیک � ا�ان �ده ا�ت �ی ارزی و کا�ش �آ�د�ی ���ی، با�ث ر�د � بازارکار ��ندسان ع�ت ��دودیت دا�ل ��ور � �.  

کانیک � حال حا�ر � ز�ی�هیک » ��ا�ی و سا�ت �ما�ی  :�وارد ز� اشاره ��د�وان �  آ�ھا �ی �ند � از �م�ه �ی ��ت��ی فعا��ت �ی ��ندس �

  .آالت �و�یدی �ما�ی �نا�، �وازم خان�ی و ����زات �ش�ی ما��ن آالت و ��عات آ�ھا، ا�م از ما��ن

کانی�ی ��روگاهھای ��ی�ی، ا��ی ، �ور�یدی ، بادی و آ�ی ��ا�ی و  �ی ا�ل و ����ه ��ا�ی و سا�ت ����زات و ����م .سا�ت ����زات �

کانی�ی و آب، ����م   .���ر�ی پاال�هھا و کارخا�جات ���یايی �ی �

  .�ی �مل و ��ل �ود�ی سا��ما�ھا و اما�ن، باال�� و آسا��ور� و ����م ��ا�ی و سا�ت ���سات ��ار�ی و

  . ��سا��ره��مان ، �سا�ی ، �مک و  آالت �غ��ظ و بازیا�ت �واد ��ل کارخا�جات �ند، کا�ذسازی ، سا�ت ما��ن

  پ�ھای ����ک سا�ت ����زات د��ی مانند �نک، را�ت، اژ� و .ز�ی�ی، �یايی و �وايی ��ا�ی و سا�ت وسا�ل و ����زات �مل و ��ل
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کانی�ی و ����م سا�ت روبات کانیک �ی .�ی �و�ید � ، بازو�ی �  ، � �وا�د � ��وان کار�ناس و �شاور ��ی � بانک � ��ن یک ��ندس �

ری و ب��ه و �ر�ت �ی �رما� �ر�ت ا�����ل ��ند�ی  �رغ � ��ه جای دنیا یک  «.ب�ند ا�مل�ی فعا��ت �ی بازر�ی و �ظارت ا�ور � �ذا

کانیک ��ل یک �وم خام ا�ت � دا�ش کا�ی دارد و � � ز�ی�ه صص ��ود � کار �ند �ی ای � �وا�د �  �ای �ثال �ی .�وا�د � آن ز�ی�ه ���

کانیک ز�ی�ه کار  �ی �ی ا�ار و ��ی � �دو�ن و �و�ید ��� و ��ا�ی �و�و، � ��ا�ی و سا�ت ما��ن �ح��ل کا��ی فعا��ت ب�ند. ���ی ر��ه �

�ی دی��  � ��ا�ش ��بت �دون � �ون ��ند�ی �یا «.د�د ا����یالن ا�ن ر��ه ��ار �ی را � �قا�ل �رغ ای و ز�ی�ه ان�خاب ��یار ���رده

ص�ی کانیک �� �ی  �وانند � کارخا� ا����یالن ا�ن ��ا�ش �ی و�ود �رغ اما با ا�ن با�د �ی �غ�ی آن ��ز ��دود� �ی ���ت� ا�ت،  ر��ه �

کا«� �و��� ، کارخا� » صدرا «سازی  ��ل کارخا� ���ی سازی ��ور ���ی ن«� �مال و » � �د و یا � سازمان خ��ج �رس ���ول � کار ��د �» ارو�دا

  «.�ناور را � �ھده ب��ر�د را�ی و���ه سا�ت س�و�ی بنا� و ���ی

  : �ی �ورد نیاز و ��ل �و��ه �وا�يی

کانیک ��شت ریا�یات ا�ت گات�گ ریا�ی» ��و�رد او��«ا�ن �م�ه زیبا از  «.� کانیک  دان �رگ �وئ��ی، بیان�� ارتباط ت� ریا�یات با �

کانیک ���وص � ��ا�ش ��ارت و �یاالت ازا�ت. � واقع  �ور  �ند. از �وی دی�� �مان �با�ث و �سا�ل ریا�ی ��یار ا��فاده �ی ��ند�ی �

کانیک ���ی از ع�م ��زیک ا�ت و ��ی دا�ش � � از ا�ن کانیک � �تاب ��زیک �ود آ�نا  آ�وزان دوره ��و��ه ��ز با ع�م ��ت�م � �
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ت �و�د و ا�ن ع�م ���وص � �ی کانیک باید � دو �س  ��ا�ش ��ا�ی جا�دا  ریا�ی وا���ت ��یاری دارد. � ���ن د��ل دا���وی ��ند�ی �

د و �درت ���م �و�ی ��وردار با�د کانیک ��یار ���وع ا�ت و � �    .��زیک قوی �وده و ���ن�ن از �وش، ا��عدا فعا��ت � ر��ه ��ند�ی �

�ند  فعا��ت �ند و �م دا���وی خالق و عال� �ی ���ی و ��وری  �وا�د �ذب ا�ن ر��ه �ده و � ��ش ی ��وریک �ی�ند � کار� عال� �م دا���وی

گاهھای ��ت�ف کانیک �و�ق ��ی ا�ت � �ی � ��ا�ی و سا�ت وسا�ل و د�� �  �وا�د ا�ن ر��ه را ان�خاب �ماید. اما �دون � یک ��ندس �

 . یاری دو بال ع�م و �مل پ��ر�ت �ند

  .کارخا�جات دور از ��� را دا��ه با�د دا���وی ا�ن ر��ه باید از ��� ���ی آماد�ی کار � ����ھای ���ع�ت و

  و�ع�ت ادا� ����ل � �قا�ع باال�

کان ادا� ����ل � �قا�ع ص�ی ���ر �ی ا� وا�د ��ی ارا�  ٤٨ دوره د��را وا�د و � ٣٢با�د. � دوره کار�نا�ی ار�د  کار�نا�ی ار�د و د��رای ��

  .��دد �ی

  : ر��ه �ی �شا� و �دیک � ا�ن ر��ه

کانیک � ��وان جا�ع �ی ��ند�ی دی�� ���ر ��ند�ی �یا ، ��ند�ی ���ی،  ���رک با اغ�ب ر��ه ��ن ر��ه ��ند�ی دارای �وس ر��ه ��ند�ی �

  .با�د �ضا و ... �ی ��ند�ی �وا 
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  و�ع�ت نیاز ��ور � ا�ن ر��ه

کانیک دا�ش ز�د�ی ا�ت . � � �و� �  ا����یالن ا�ن ر��ه ا��ی �روری و ���ود ا�ت و با ����ع و کارگاه ����ی نیاز � �رغ دا�ش �

کانیک � از � � ��دا�دن ا�د و راه ��واره �ای ر�د و ��ی آ�ھا  ��خ ���ت د��ل �ده ����ھای ����ی ا�ن �ندسا� ا��ر ��ور ��ند��ن �

  .ده ا�ت�شا

کات ت��ی�ی �  

کانیک دارای وا�د�يی م��وس و کار�دی ا�ت و�ی دا��ن �نا�ت کا�ی ��بت � ا�ن ر��ه ��ل از ان�خاب آن �روری  ر��ه ��ند�ی �

��نا �و�د.  �دن ا�ن وا�د� �ی ��ت وا�د�ی ا�ن ر��ه دارای ریا�یات د���ا��ی�ی �ه و ���م ��ز� ��تند � ���� � ا�ت. اغ�ب

 .ز�د ��د �ی با�د � داوط�بان آن را با ����ھای ����ی آ�نا ��ده و �ی ا�ن ر��ه �ی از و��ی وا�د�ی کارگا�ی و فعا��ت � وا�د�ی �و�یدی ��ز

 ��ند�ی �وا و�ضا

 �دف

 �آ�د آینده �غ�ی ، بازار کار ،

 �و��ه �ی �ورد نیاز و ��ل �وا�يی
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 ر��ه ا�ن�ی �شا� و �دیک �  ر��ه

 ر��ه � حال حا�ر و�ع�ت نیاز ��ور � ا�ن

  �دف

سال  ٤��ند�ی �وا�ضا ا�ت. �ول ��و�ط دوره  و ��دی آ�نا � �قدمات و ا�ول ھ�ی�و��رسازی  و �نا� �واپ�ما �بیت کار�ناس � �دف

کا� �ورد نیاز  ا����یالن �رغ���تان � د�� ��ند�ی �نا� ���وط کارآ�وزی �نند.  ٢ب��ر�د و  وا�د �وژه ٣ا�ت. دا���ویان �و��ند 

، �وش�ی و �نا� �واپ�مايی، �حا�بات ، ��ا�ی، ����قات و سا�ت �نا� ��ت�ف �نند. �وس ا�ن ���و� شا�ل  �ی دی�� را ���ن ھ�ی�و��رسازی

ص�ی، کارگا�  کانیک �واز سازه �وايی، آ�ودینا�یک، �يی �ون ا�ت و ز�ی�ه ی و کارآ�وزی �وس ��و�ی، پا�، اص�ی، �� � را �  ج�و��ده و �

کان  �رغ اص�ی الزم �ای ����ل � ا�ن ر��ه ریا�یات، ��زیک و زبان خار�ی ا�ت. �ای �ی ��رد. پا� � �ی ا����یالن ا�ن ر��ه ا�

ا�ت و  �ی ����قا�ی دارد. باید �و� دا�ت � �نا� �وا�ضا � دنیا � از پ��رو��ن ز�ی�ه �ودکار�نا�ی ار�د ��ند�ی �وا�ضا وورود � دوره 

�ی ���م �ظا�ی و ��ر�ظا�ی را � �ود ا��صاص  � ا�ن را�تا �ود� �ی ع�وم و ��ند�ی را ��ا�م سا��ه و ��واره �و�بات ��ی و ��ش � سا� ر��ه

از  ���نده و یا �واپ�مای ��ود �واز �واپ�مای �دون �و�ور، �واپ�مای �دون �ر���ن، �ی و سا�ت ھ�ی�و��ر،از �ب�ل ��ا  داده ا�ت، �و�وعا�ی

گاهھای �ضايی، از ��ف دی�� جا�ع�ت و �سا�یت ا�ن ر��ه را � از  �تارگان ��گ �سا��ت � ��ات دی�� و یک ��ف و سا�ت پا�
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���ر �واپ�ما�،   �ح��ل، ��ا�ی و سا�ت وسا�ل ��ده �ی ع��ی و �م�ی � ز�ی�ه ای از ع�وم و �وا�يی ��ند�ی �وا�ضا ���و�.سازد رو�ن �ی �

کانیک �واز  ٢، ج�و��د�ی  ١آ�ودینا�یک  � �ھار پا�ا�ت. ا�ن ر��ه  � ما�واره � و گالیدر�، �و��،  بال ��خ  �ی �وا�ضايی سازه و ٣، �

 �دازد و ��ندس �وا  �وا، �حا��ه ��رو� و ��تاور�ی ��ی از آن � روی ��م ��ده �ی � �طا��ه و �ر�ی ��یان -آ�ودینا�یک .ا��وار ا�ت

کان �ر�ی  �ی �ه � ا��اف ا�سام ��ده �دا��ه و با ��ا��ری ا�ن ع�م � �ح��ل ��یان �ضا با � د�ت آوردن ��رو�ی آ�ودینا�ی�ی ا�

ری و ��ا�ی سازه را ��ا�م و ��وه �و�ید �  را�ت ، �ور� ، �و�ور�ی پ���و�ی ج�و��ده ا�م از �ی � �طا��ه و �ر�ی ����م «ج�و��د�ی .�ند �ی پایدا

کانیک �واز» .�دازد �ی ��روی را�ش � آ�ھا ��کات ��م ��ده با ا��فاده از اطالعات آ�ودینا�ی�ی ، �ند�ی و  � �طا��ه و �ر�ی ر�تار و «�

کانیک �واز از  �دازد و � وز�ی �ی و�ت �شست و �خا�ت � �ر�ی �د، �سا�ت» �مل��د«�ود و  ����ل �ی» �مل��د«واقع ع�م � ، �دا

ری و ���رل وسا�ل ��ده �وازی � �ر�ت  �ی �واپ�ما � �طا��ه و �ر�ی سازه» �ی �وا�ضايی سازه«و � �ھایت  .�دازد �ی �ی ��ت�ف و پایدا

کام �دازد و �دف آن ��ا�ی سازه و دی�� وسا�ل ��ده �ی ا� بار�ی ا�تاتی�ی وارد � کا�ی � �ا� بار�ی آ�ودینا�ی�ی و س �يی ا�ت � عالوه � ا���

�ل وزن مم�ن را ��ز دا��ه با�ند وسا�ل ��ده،   .�دا
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  آینده �غ�ی ، بازار کار ، �آ�د

کالت و د�واری  آن ا�ت و ا�ن �  : ����ر�ن � ا�ن ر��ه �دید �ودنا����یالن ا�ن ر��ه ��ز�ی �وان ��ت �رغ �ی �غ�ی � �ورد ��

کاری � ا�ن ر��ه زیاد ا�ت و � �ل �ذب ��روی  � � �ا�نده �ی الزم � �ورت کالن �دو�ن �شده ا�ت و ر�ی �����وز �ای آن 

ر�د ا����یالن ا�ن ر��ه از ��� بازارکار � ��رد و��� �مد� �رغ ����ی ا�جام ��ی ا�سا�ی از کا�ل �ور � � از ا�ن ��ت�م �دف  �مان .�دا

�وسسات ����قا�ی  �وانند � �نا� و ا����یالن ��ند�ی �وا�ضا �ی وسا�ل ��ده ا�ت، � � �رغ ت �وا�ضا ��ا�ی و سا�تاص�ی ��� 

�نند، � ��وان کار�ناس  و سازما�ھايی � � ��وی از وسا�ل ��ده ا��فاده �ی �واپ�مايی ، �وش�ی و ما�واره فعا��ت ب�نند و ���ن�ن � ک��ه �وسسات

ری �د�ت �نند. اما عالوه � ا��غال � ��ا�� �وق یک ��ندس ق����  �وا�ضا با �س�ط � ع�وم آ�ودینا�یک، ��ا�ی  � �م�یات و ����ر و ن�ھدا

  .�ی خارج از ���ه �نا� �وا�ضايی را ��ز دارد ��عددی از ��ند�ی و �وژه �ی کار � شا�  � �وا�يی �ور�و ما��ن سازه و رو�ھای ��ا�ی

�ھات  �از ��ی�و�و �ود. �ای �ثال آ�ودینا�یک �وا�ضا ت�ھا � ��ا�ی �واپ�ما و وسا�ل ��ده ��دود ��ی �ی �طا�عا�ی یک ��ندس کار�د ز�ی�ه

ا��فاده از �و�ل باد و ع�م آ�ودینا�یک ، �و�و�ی �م  زیادی � آ�ودینا�یک �واپ�ما دارد و ا��وزه � اغ�ب �نا� �و�وسازی با�با�ت 

 و ���ن�ن سازه ا�و�ب�ل و ���ی �ی ���رل ����ی ��ز با ��ایند�ی ��ا�ی ���رل � وسا�ل ��ده � یک �بنا ا�ت ����م ساز�د. ��ایند ��ر��ری �ی

گاه ��پ گاز �مانند یک �و�ور �ت �ح��ل و ��ا�ی �ور� ���رکات زیادی با سازه یک �واپ�ما دارد و باال��ه  �ی گاز یک ��روگاه یا ا���
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��ت و گاز و �نا� �و�وسازی ����ھای �غ�ی �و�ی  �ی �وايی � ��روگاهھا، �نا� ��د�د. � � یک ��ندس �وا�ضا عالوه � �ر�ت �ی

  .دارد

  �ی �ورد نیاز و ��ل �و��ه �وا�يی

�ود، زیاد �وده و �طا��ه آ�ھا ��ت��م  � � �ول یک �م ارا� �ی ر�ی دا��ه با�د �ون ح�م �طا��ی دا���وی ا�ن ر��ه باید � کار��ش ��م و ���

الزم  جا با�د و ا�ب�ه ���ن ���ی � �دودی الزم �یر��ه ریا�یات ا�ت و ���ن�ن ��زیک و  ز�بنای ا�ن   .با�د د��ق �ی ر�ی یک ���

گ���ی وا���ه  آ�وزان ا�� � �س زبان خار�ی ���ف ��تند، وارد ا�ن ا�ت �و��ه ��م � دا�ش ر��ه ��و�د �ون � �وس ا�ن ر��ه � زبان ا�

�وید: ��ند�ی �وا�ضا یک ر��ه ��ی ا�ت و ��وما �سا�ی �  �ی ��حدا���وی ا�ن ر��ه باید آماد�ی کار � کارخا�جات را دا��ه با�د. وی � �و .با�د �ی

کار وارد ا�ن ر��ه ��و�د � � یاری اراده قوی  �و�د، باید آماد�ی کار � کارخا�جات را دا��ه با�ند و ���ن�ن باید ا��اد قوی و �ی �ی ��ی وارد ر��ه دارای ���

  .�وپا �و�ق ��د�د �ود � �د ا�ن ر��ه

  ت ادا� ����ل � �قا�ع باال�و�ع� 

کان ادا� ����ل � کانیک �واز، سازه«�قا�ع کار�نا�ی ار�د � ��ا��ھای  ا�   .با�د ���ر �ی» آ�ودینا�یک ، �وا�ضا �ی �وايی ، ج�و��د�ی ، �
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  �ی �شا� و �دیک � ا�ن ر��ه ر��ه

کانیک �وده ا�ت �ذ �ی ا�ن ر��ه �بال از ز�شا� کانیک��ند�ی � د وا�د�ی ���رک زیادی با ر��ه ��ند�ی �   .با�د �ی ا دارای �عدا

  و�ع�ت نیاز ��ور � ا�ن ر��ه � حال حا�ر

ری کالن ا�ت و � از سا� �نا� از و�ع�ت ا��صادی ��ور ���ر نیاز�ند �رما� ر��ه ��ند�ی �وا�ضا �ذ�د ���ی ا�� ر�د ا��صادی  �ی �ذا

ری � ا�ن ��ش � �و�ی دا��ه با��م �رما� � حال حا�ر � ��ور ما � سا�ت �واپ�ما � د��ل    .با�د و ا�ب�ه ع�س ا�ن ���ه ��ز صادق ا�ت �ی �ذا

ری �و� زیادی ��ی �رما�  �دم ری �وايی و ���ن�ن � �وانند � ا����یالن ا�ن ر��ه �ی �ود اما �رغ �ذا �نا�  ��ودگاهھا � ���ت ����ر و ن�ھدا

�و�وسازی و �و�ید  �ی �وانند روی آ�ودینا�یک �و�و�، سازه عالوه � ای�ھا �ی .فعا��ت ب�نند ا��ار� روی ��ا�ی �و� و ��گ عد�

ای  �ھار���هیا  �ی ��و�ی، �واپ�ما�ی �وچک دو ���ه و �وانند � �ر�ت ا����یالن ا�ن ر��ه �ی �رغ �ی �خار �ای �و�ید �ق کار ب�نند. �ور�

رد�ی �  �ای �واپ�ما �وا�ی �واز یا �و�ید ب��ر�د ا�مل�ی �طا�ق داده و را � � د�ت سا�ت ا�ت با ا�تا�دا
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 ع�وم پا�:

 ���ی

  �دف

� �ر�ی  �ھ�شان ����ه � ���ه ا�م � را از ماده ، چ�ون�ی ����رات و ��وه �و�ید آن �وا�د �واص دا��ی � �ی � ، ��د� و �ول�و�ھا�ت. ���ی ، ع�م ا�م

صصا�ی �ی �ند و ر��ه ���ی ، ر��ه ع و �وآوری �دا��ه �دازد � ای ا�ت � � �ورش ��� �ی  و یا ��آورده با �طا��ه و ����ق و آزما�ش � ا�دا

��وان � از ع�وم پا� ز�بنای ع�وم ��ت��ی  ���ی � ع�ما�ت �  �نا� ���ی و ���ی ع�م ر��ه ���ی دارای دو ��ش.�نند ���رل �ی ���یايی را 

��زش�ی ، داروسازی و ر��ه ���ون ��و�وژی ، ��وت��و�وژی ، �بارت ا�ت از �نا��ی  اما �نا� ���یايی �ی ��عدد ��ند�ی ا�ت. �ش�ی ، د�دا

� �واص ا�ن ���والت � �دودی با �واد او��ه  ��دد  ���والت �دید �ی��رد، ���ی ا�سام �واد او��ه تبد�ل � ا�جام �ی ���یايی وا��ش � � آ�ھا

يی،  �وان ��رد � از آن �م�ه �ی ای از �نا� را � � �ی ، �نا� ���ی ��ف ���رده�وق  با �و� � �ع��ف.��فاوت ا�ت � �نا� �ذا

��ی و آرا��ی و �نا� ، ��رو���ی ، ا�یاف ���و�ی ، �ھدا  �ر�ی و �طا��ه ا�ما�ی ���ب ، سا�تار و.اشاره ��د �وازم خان�ی�و�ید  داروسازی

� ��ح ��دد.  ا�ت � � ر��ه ���ی � ��ح کار�نا�ی ارا� �ی �ی ماده و ���ن�ن ���رل آزما��ی ��آیند�ی ���یايی ، �طا�ب و فعا�ی�ھايی و��ی

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4+%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4+%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C


 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
ص�ی  ��ز دا���ویان � ��ا�ش کار�نا�ی ار�د و د��را ���ی  و ��زیک ���ی ، �عد�ی ���ی ، ���� ���ی ، آ�ی ���ی : ا�ن ر��ه � �بارتند از�ی ��

  .��د�د � � آینده ��وانند ��ز�ی دا�ش ���ی را ���رش د�ند ع�م ���ی آ�نا �ی � �ورت �����ری با ���ی از کار�دی

  ا����یالن �رغ�وا�ی�ھای 

 :دار با�ند �ی ��ت�ف از �م�ه �وارد ز� را �ھده ز�ی�ه  �وانند ��ؤو��ت ا����یالن ا�ن دوره �ی �رغ

کار�دی و ع��ی ��ض ، � دا�هھا ، کارخا�جات و ��ا��  ��ح ، �ظارت و ا��ای ���ھای ����قا�ی �وچک و �رگ ���یايی � ��وح ��ت�ف

 .��ی و ���ی ���والت �ورد نیاز جا��ه ار�قای����قا�ی ، � ���ور 

رد � ���ور ا��ا�ش ���ت و ����ت ���والت �و�یدی و  ��وو��ت و ارا� �دمات � آزما�هھای ���رل ���ی ، پی��ری و ارا� ��یار�ی ا�تا�دا

 .� و �نا� کارخا� ���ن�ن �واد ��ر�ی

 .آ�وز�ی ا�ھا و �وسساتارا� �دمات آ�وز�ی � ��ح دا�هھا ، د��ر�ت

رو�  وری از آ�ھا و ج�و��ری از صا�ات �ی ��ت ا��ا�ش ���ه ارا� ���ھای �و��ی � ���ور ا��فاده از �نا�ع او��ه ارز�ده �و�ود � جا��ه �

 .ای � ارزش ا��صادی باال�ی دار�د تبد�ل آ�ھا � ���والت وا��ه �واد او��ه ارز��ند و

��ی و �وینده، ا�یاف ،  رز�ن و رنگ ، ال�تیک ، پال�تیک ، ��رو���ی خا�جاتارا� �دمات � کار يی ، �نا� دارويی، �ھدا  .� �نا� �ذا
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 .سا� ��ا�� ع��ی آماد�ی �ای ادا� ���یالت � �قا�ع باال� �ای ���ن کا� ع��ی دا�هھا و

فاده از رن�ھای ����ی � ، ���وص ا��  سا�ت رن�ھای ���ر و ���وع ای � جا��ه �ا�نده ��تند؛ از �م�ه � � �و��ه �نا� د��ی � � ��ح ���رده

 .��ش �و�ود � ���ت

صصان داروساز ا��فاده از �یا�ن دارويی ��اوا�ی � � ممل�ت �و�ود�د، � ���ور ا����اج و  .�ناسايی �وارد کار�د ا�ن �یا�ن � � ���

  �دف دوره کار�نا�ی

تان ، �بیت � �و���� ، آماده ��دن دا���ویان �ای ورود آ�وزش � د��ر�  �ی �دف از ا�ن دوره �بیت کار�ناسا�ی ا�ت � � ز�ی�ه

دا�هھا و �وسسات ����قا�ی ، کار�ناسان �ورد نیاز �نا�  �ی کار�نا�ی ار�د و د��ری � ���ور ���ن کا� آ�وز�ی ، �و��ی �ورد نیاز دوره �

  .کار�ناسان خار�ی ��وانند از �ھده �آیند نیازی از ���یايی و �ی

 

  �وس

�وس ���ی ، ��زیک و ریا�ی د��ر�تان قوی �وده ، عال� ، ان��زه  دوره دارای دو ��ا�ش: ���ی ��ض ، ���ی کار�دی ا�ت. داوط�ب باید �

�ود. ���ی �وس  ا��صا�ی ارا� �ی الزم را دارا با�د. �وس � �ورت ��و�ی ، پا� ، ا��ا�ی ( ���رک � دو ��ا�ش ) و و رو��ه کاوش��ی
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 وا�د ��ی � � ٣٢���ی ��زیک ، ���ی �عد�ی، �عادالت د���ا���ل. عالوه � ا�ن �وس  ا��ا�ی �بارت ا�ت از : ���ی آ�ی ، ���ی ���� ،

  .ا�ت وا�د ان�خا�ی ٣٢وا�د از ا�ن  ٢٠��ا�ش و�ود دارد. � شا� ���ی ��ض و ���ی کار�دی 

  ��فاده از �جارب�ی ا ز�ی�ه

یت آزما�هھا و � �ھده کاری � ز�ی�ه دار �دن ��وو��ت �دا دا�هھا ،  �ی �و��ی � �وسسات ذ��ط و � ا�� �در�س ���ی � دا�هھا ، ��

کالت ���یايی �نا� �و�ود  �ر���ی آزما�هھای ���رل ����ت �واد او��ه و ���والت � �نا� ، ارا� رو�ھای ���ر ��ت باال ���یايی و رفع ��

صص ا�ا�ی �ای اداره  با �و� � نیاز دا�هھا � �درس ���ی ، نیاز.�و�ید از ��� ���ی و ��ی �دن ��ح �نا� ��ت�ف ���یايی � �و���� و ���ود ���

  .�ود آزما�هھای ���ی �نا� �و�ود ، ا���ت ا�ن ر��ه ���ص �ی ���رل ����ت

کان ادا�    ����لا�

کان ادا� ����ل � ا�ن ر��ه � �د د��ری � دا�ل و   .خارج از ��ور و�ود دارد ا�

  ��ا�� �ذب

 :ا�ت ��ی از ��ا�� �ذب کار�نا�ھای ���ی � �رح ز�
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آ�وز�هھای ���ی ، ����گ و آ�وزش عا�ی ، �شاورزی ، ��ت و ��ز  �ی آ�وزش و �ورش ، �نا� ����ن ، �نا� و �عادن ، وزار�خا�

  .�ظا� آ�ھا �نا� ���یايی و

  �ی ���ع ��سا�س ��ا�ش

 �ی دا��ی ��ل �ی ���ی از ر��ه با�د. ��ض و کار�دی ��وان ��ا�ش �ی »کار�دی ��ض و«ر��ه ���ی � ���ع کار�نا�ی دارای دو ��ا�ش 

��ض �بنای کار ع�م ���ی ا�ت و دا���و �باره �ھار ��ا�ش اص�ی ع�م  � ��ا�ش  �د؟ا�ن دو ��ا�ش � �فاو�ی با ی�دی�� دار���ی و ریا�ی ا�ت. اما 

�ود و  کار�دی ، �وس پا� ���ی ���ر �طا��ه �ی � ���ی. اما �ند از : ���ی آ�ی ، �عد�ی ، ���� و ���ی ��زیک ، �و�ی را �طا��ه �ی ���ی � �بارتند

ا�����ل ���ی ��ض �  �رغ.�ذرا�د �ی ���ی ��ل ا�ول �نا� ���یايی و ����ه آب و �ضالب را  ��ند�ی دا���و ی��ری از �وس ���وط �

کار�ی ��وریک سا�ت یک ماده را ارا� �ی �روع یک فعا��ت ����ی ��ش دارد، ��ا �  ا�����ل ���ی د�د و ��س یک �رغ او را�

 �فاوت ا�ن دو ��ا�ش � ��وه ن��ش آ�ھا � ع�م ���ی ا�ت، �ون ���ی.د�د �ی را ارا�کار�دی و یا ��ندس ���ی ��ا�ی ن��ه ����ی ماده �ورد ��� 

ا���یالن ا�ن ��ا�ش با  ا��فاده �ند و � ���ن د��ل �رغ �ی ���ی � ���ت �وا�د از آ�و��ه کار�دی ن���ی کار�دی � ع�م ���ی دارد و �ی

�ورش دا���ویا�ی ا�ت �  �و�د. اما �دف ���ی ��ض ی دا��ه و ���ر �ذب بازار کار �ی���ح ا�ت، آ�نايی � �فا���ی � � �نا� ���ی

�ی ���ی  �س رو �ی ع��ی ���ی ��رداز�د. از ���ن ��سا�س و د��را � �ل �سا�ل و ��نا��ه �وق کار�ی ����قا�ی ا�جام �د�ند و با ����ل � دوره
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�دازد و ���ی کار�دی با ارا�  �ی �����ر ���ی �ی ��ض � � ��وری  ��ند � ���ی.ا�ت ��ا�ش ���ی ��ض � از �وس کار�دی آن

ر�د و ا�� ��ی ما�ل با�د از  وا�د�ی کار�دی ، ارتباط �دی��ری با ���ت دارد، اما ا�ن دو ��ا�ش � ��ح ��سا�س ی��ری  ��ق زیادی با ی�دی�� �دا

ا�ب�ه واقع�ت ا�ن ا�ت �  .�وا�د � �وس ا�تیاری ، ���ی از وا�د�ی ا��صا�ی ��ا�ش دی�� را ان�خاب �ند �ی � دو ��ا�ش اطالع دا��ه با�د،

� آن �م � � خا�� ��وان ا�ن ��ا�ش ا�ت � �ع�ومات  �و�د ا����یالن ���ی کار�دی را�ت � �ذب بازار کار �ی �رغ

  !ا����یالن آن �رغ

  ، �آ�دآینده �غ�ی ، بازار کار 

دی از �رغ �غ�ی �ای �رغ ا�ب�ه باید ��ت ا�ن �ور ن�ست � � ���ت �ذب  ا����یالن ���ی ا����یالن ا�ن ر��ه ��یا نبا�د، �ون �عدا

يی، سازی ، ��م �نا� ���یايی ��ت�ف ��ل �نا� رنگ ��ی و آرا��ی �ی سازی ، ��رو���ی ، �واد�ذا ھای �و�د و � ��ش آزما�ه  �وازم �ھدا

ا�����ل آن  �يی ا�ت � �رغ ر��ه ��م � ���ی ��و �عدود �ن ��� �ی.�نند و یا وا�د �و�ید آ�ھا کار �ی ���رل ����ت ���والت ���یايی

کار با�د. �ی �مام ا � دارد و ی ����ست ای � دا� �ود، � ��ش ���رل ����ت کاال�ی سا��ه �ده نیاز � یک کارخا� �ون � �وا�د ����ه ���ول �

رد�ی �ھا�ی �ر�ی ��ده و رد یا ��ول ا����یالن ���ی دار�م � �نا� ا�تیاج � �رغ عالوه � �وارد �وق یک .ب�نند �واد او��ه را با �و� � ا�تا�دا

کا�ت کارگاه �وچ�ی دا� ��ده و ���ی از �واد �ورد نیاز جا��ه را �و �وا�د � خا� �ود با ���ر�ن ����ست �ی ا����یالن ا�ن ر��ه  �رغ .�ید �ندا�
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د زیادی از �رغ ���ن �وا�يی  �وا�يی ����ر و تبد�ل � روی �واد خام را دار�د و � یاری  ���یايی  �ی ا����یالن ا�ن ر��ه کارگاهھا یا کارخا� ، �عدا

رن�ھا  ، �ی ���ه �واد آ�ی ، دارويی �وا�د � کارگاهھا و کارخا� �ی ا�����ل ���ی �رغ ا�د. � ��ن �وچک یا �رگ دا� ��ده و � کار �ود ��ز �و�ق �وده

  .� و ���ه و ���ص �واد �عد�ی کار ب�ند ، رز�ن

  �ی �ورد نیاز و ��ل �و��ه �وا�يی

�شأت  � د��ر�تان. ��وری � از آ�وزان د��ر�تا�ی ا�ت و ر�م. ا�ن ��ور ��یاری از دا�ش ���ی ���ی ��ظ ��دن صد� ���ول ، �دد

� �چار د��ران و ��صالن � جای �ک و ا�تدالل �فا��م  ��رد، ��ا � ح�م �طا�ب �تاب ���ی د��ر�تا�ی زیاد و ���ت �در�س ��دود ا�ت و �ی

ا�د � ا�ن ر��ه �و�ق ��دد، ��و  �و�د. � حا�ی � ���ی ت����ی از �ھار�ھای ذ��ی و ا�تدال�ی ا�ت و ا�� ��ی ��یده �ی ، � �وی �سا�ل ذ��ی و ���ی

� کار  �وا�د � �درت ا�تدالل � از �درت حا��ه � ا�ن ر��ه ا���ت دارد �ون حا��ه ف�ط �ی �وان ��ت �یباید � � دو ز�ی�ه �وا��ند با�د و ��ی 

کالت ن�ست با�د و ر��ه ���ی را دو�ت  ریا�ی ، ���ی و ��زیک ، قوی دا���وی ا�ن ر��ه الزم ا�ت � �وس.�ر�ت �د�د اما حالل ��

رد ���ی از �طا��ه �س ر��ه ���ی � ��م ان�خاب ر��ه ، ان�خاب  �ند با�د، � ا�ن � ���ی �ذت ��رد و ���ه ��ود. دا���وی ���ی باید � ���ی عال� �دا

��ه با�د،  ��د�د، �جاع ن ا��فاده ��ی�ه �ی��� و از آ  ��ل مار��ر�ی �د��ی � مار را �ی دا���و باید�ھ�م و پ�جا�م او با�د. ���ن�ن  �وده و و�واس �دا

  .��ز ا��فاده از ���ن �واد را بلد با�د، �وادی ��ل ���رل و ��یار ��ید ��تند ، اما ا�� ��ی�ون ���ی از �واد ���یايی ��ل مار �����ند
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  و�ع�ت ادا� ����ل � �قا�ع باال�

ص�ی � � ��ا�شای با  �ود. دوره کار�نا�ی ار�د ���ی دوره در�س �ی� ���ع د��رار��ه ���ی � ا�ان �   ���ی ، ���� ���ی ، آ�ی ���ی ��ا��ھای ��

  .��دد ارا� �ی آ�وز�ی و �و��ی از دوره کار�نا�ی ار�د � دو ��ش ا�ت. دوه د��رای ���ی ��ز �س ���ی کار�دی ، ��زیک ���ی ، �عد�ی

  �ی �شا� و �دیک � ا�ن ر��ه ر��ه

  .با�د �ی ���ی ��ند�ی ا�ن ر��ه دارای وا�د�ی �شا� با ر��ه

  و�ع�ت نیاز ��ور � ا�ن ر��ه � حال حا�ر

با ا�جاد � ��ل � �ثال  �ند. �ای ���ی و �م �ای ا��اد ��ت�ف جا��ه ���ت �غ�ی ا�جاد �یا����یالن  �رغ ای ا�ت � �م �ای ���ی ر��ه

ت�ھا کا�ی ا�ت و�ع�ت واردات ��ور �ودمان را �ر�ی �ن�م  آید. � و�ود �ی ���ت ��رو���ی �دود ب�ست ��ل � �نا� پا� د��ی و وا���ه

�ند.  کاالی ���یايی �ی ٣٥٠٠�ی�یارد دالر �رف ��ید  ٥��ور ما � سا� �دود  ن �حال حا�ر�ی ��ر�م. �و ���وس پا�و�ی�گ واقع�ت ��ن � �

 ١٠٠�ار و ��ی ���ی از دارو�ی ���یايی را �  ٥٠�ار ،  ٤٠��و��م، آن و�ت یک �ی�و از �واد ���یايی را  �نت �ی ١٠یک �ی�و ��ت را  ���ی ما

ری �ی صص �ی �یدرو��ب�ھا ی ا�ت � ��ور ما � د��ل دا��نحا�  �ن�م . ا�ن � �ار دالر ��یدا �وا�د  ، �نا�ع �عد�ی و ���ن�ن ��روی ا�سا�ی ���

کا�ت ، بازار کاال�ی ی ���یايی ��یاری را کاال�  .���یايی دنیا را ���ه �ند �و�ید �ند. کاری � ��ن ا�جام داد و �وا�ست با ���ر�ن ا�
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���ی را  ا�����ل ر��ه �رغ �ی �غ�ی صد� �ند بل�ه ���ت � ت�ھا � �ود� ��ور �شار ���ی�ی وارد �ی � ��ن باید �و� دا�ت � ��ید کاال�ی ���یايی

  .او��ه ��ور � �و�ید کاال�ی ���یايی ��رداز�د �د. ا��ادی � باید با ا��فاده از �نا�ع ��ز از � �ی

کات ت��ی�ی �  

 ا��حا�ی و�وانند آن را ان�خاب �نند. ا�ب�ه �واد  ع�وم ریا�ی و ��ی و ع�وم ����ی �ی �يی ا�ت � داوط�بان دو ��وه آزما��ی ر��ه ���ی از �م�ه ر��ه

 .ا�د ای � ��� ����ه ��وه ����ت �ذ�ش و�ه �رایب ا�ن ر��ه � � ��وه آزما��ی ��فاوت ا�ت و دا�هھا ��ز �ای داوط�بان �

 ع�وم پا� 

 ریا�ی

  �دف

 : ریا�ی کار�دی

 :ریا�ی ��ض

 :ریا�ی د��ری 
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 : ما�یت

 :�ی ���ع ��سا�س  ��ا�ش

ص�ی   �ع��ی �وس ��

 :ریا�یات �س��ه

 :سازی پ��ر��ه ���

 :آ���ز �ددی

 :� سا��مان داده

 :����ق � �م�یات

 :�آ�د آینده �غ�ی ، بازار کار ،

 �و��ه �ی �ورد نیاز و ��ل �وا�يی

 ر��ه و�ع�ت ��و�ی نیاز ��ور � ا�ن
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کات ت��ی�ی � 

 د��ری  �قا�ع کار�نا�ی ار�د و

  �دف

����ه ا�ت و ا�ار�ی ا�و�ی   �ی ظا�ا �ه �و��ف و �ک ���ی ا�ت � � و�ع�تع�م ��م ا�ت و �و�وع آن یا��ن،  ریا�یات

ع�م ریا�ی، ��و��ند ��دن ���بیات ����ی ا�ت � � �یا�ن و ���ه  . «��م را �و��ف �ن�م ساز�د � ا�ن ا�ن ع�م ، �فا���ی ��تند � ما را �� �ی

  .د�ند �و��ه �ی بندی و ��و��ند ��ده و ���ن�ن . ع�وم ریا�یات ا�ن ���بیات را د��ه �ن�م �شا�ده �ی �خ�و�ت

���رک ���یات ع��ی سا� ع�وم ، ع�م ریا�ی  د�ی � سا� ع�وم ا�ت. ���ی زبان ریا�یات ع�م �دل«یا � �و��ف ا�ن ع�م �ی �وان ��ت: 

  .با�د ن ��د، ع�م ��یزبان ریا�ی بیا ا��وزه ا�� ع��ی را ��وان �با�د و  �ی

ف ��ا�ش   :آ�ھا �بارتند از �ی ��ت�ف ا�ن ر��ه و ا�دا

 ریا�ی کار�دی

ر�ی را  ����ی، ا��صادی و ��� �بیت کار�نا�ی ا�ت � با ا�دو��ه کا�ی از دا�ش ریا�ی، �وا�يی �ح��ل ��ی از �سا�ل �دف از ا�ن شا�

  .دا��ه با�د باال� را �سب ��وده، �وان ادا� ����ل � ��وح 
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  ریا�ی ��ض

صصان جا�ع � ع�وم ریا�ی ا�ت � آماد�ی الزم �ای ادا� ����ل � ��ت �دف از ا�ن شا� ریا�ی، ا��غال � �و�ش و ��ز  �بیت ���

ف دی�� شا� �دلبا ���� و �ح��ل �سا�ل � ��ب ریا�ی و  ا�ل ع�م ریا�ی � ��وح دا��ی را دا��ه با�ند. آ�نايی  سازی ریا�ی ��ز از ا�دا

  .ریا�ی ��ض ا�ت

  ریا�ی د��ری 

صص آ�وزش ریا�ی ا�ت � پا�خ�وی نیاز�ی آ�وزش و �ورش �دف از شا� د��ری  ��ور � ��وح  �بیت د��ران وکار�ناسان ���

  .دا��ی با�ند �

  ما�یت

از آن ا��فاده ��د بل�ه ریا�یات ��ت ���یدن  جا ��وان � خالف ��ور ���ی از ا��اد ی��ری ���ول و قوا�د ن�ست � ����ه و � ��ه ریا�یات 

کار الزم را  ا�ت� �واب  �ورت �سا� و ��ت ��� ��دن �ای ر�یدن دا��ه با�د �  و �ای � د�ت آوردن ا�ن �وا�يی ، دا���و باید ��ر و ���

کار و خال��ت آن را �ل �ند ��وا�د ��ی � �دت �ند�ن سا�ت � �ورد یک �سا� ریا�ی ��� ��ده و � ا����یالن ا�ن ر��ه  �رغ .�ھایت با اب�

��و�ی � ا�وری   �ح��ل �سا�ل �روکار دار�د، � ��ش و��ی �ای ��وو�ی�ھايی � � �و�ی با ���� و�س از پایان ���یالت، � ادارات د �وانند �ی
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آ�وزش و �ورش و ... ،  ساز�ھای ریا�ی و � وری ، � ��ش ���ت �ای ا�وری �مانند �دل سازی و ���ه ��ی�ه �مانند ��ا�ی �����ھا � ا��

  .��وو�ی�ھای ��فاو�ی را � �ھده ��ر�د

  �ی ���ع ��سا�س  ��ا�ش

�ن رئ�س ا�حاد� � ���ر ا�ت ب�و�  �ھان � یازد���ن اجالس �کاد�ی �ھان �وم � ا��را � ���ان ���ار �د، ��وان ��د � ا�مل�ی ریا�یدا

�ھا � �قو� ریا�ی ن�ست � روزی �ف�یک �ن�م ��ا � � ا�د  ریا�یات و کار�د�ی آن، � ای��ه ریا�یات را � ��ض و کار�دی ریا�یدا

� ریا�یات اما  �دازد آ�ھا و چ�ون�ی اثبا�شان �ی ریا�یات ��ض � � �ضایا و ا�تدال�ھا ، ���ق �و�ود �» .آن پیدا ��ود کار�دی �ای

�سا�ل �و�ود � جا��ه  �ن شا�، کار�د ریا�یات ��ود، � �بارت دی�� � ا �ی کار����ن �ضایا، آ�وزش داده کار�دی چ�و� ا��فاده ��دن و �

 ای �شست و � �ل �سا�ل ریا�ی �دا�ت بل�ه ا�ن ع�م ، ��ور ��د � ت�ھا باید � �و� �ود نباید و��ی ���ت از ریا�ی ��ض �ی  «��دد بیان �ی

رج باال، ارتباط �د� با ����ت دارد � �بارت دی�� ایده �ھا غا�با ا�ھام �ود را  ذ�ن �و����ان ��ی از �ی ریا�ی ���وص � �دا روید بل�ه ریا�یدا

ن ���ور ��ن «ژان باپتیت �ور�» قول ��ر�د و � از ����ت �ی ���ق � ����ت، �بار��ن �نا�ع ا��شا�ت ریا�ی «�وزد�م ��ا��ه  ریا�یدا

��زیک و یا آمار  �ای �ثال � ا��صاد، کا��، ع��ی ����ی دا��ه با�د �ود � کار�د ای از ریا�ی ���ه �ی ریا�یات کار�دی � شا� ��وما .ا�ت

�و� دا�ت � ا��وزه ا�ن دو ��ا�ش  �دازد اما باید �دازی ریا�ی �ی �ود � � ���� ای ���ه �ی ریا�ی ��ض ��ز � شا� و ا��مال کار�د دا��ه با�د و
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�ون � �مل با  زیا گاه یک ��وری کامال ��ض وارد ��ح�ه کار�دی �ده و .� آ�ھا ���ص ��د وان�  ا�د� ��زی را ��ی �نان � �م ادغام �ده آن

�ود. ���ی یک �عا�ل و  از رفع �قا�ص، دوباره وارد ��ح�ه کار�دی �ی ��دد و � �ھایت �س �ود، بار دی�� � �وزه ��وری ��ی � رو�و �ی

�ند و � ���ن  شا� دی�� � ���ر�ن ��و ا��فاده �ی ��ض و�ود دارد و �یک از ا�ن دو شا�، از ���بیات ای � ریا�ی کار�دی و دوجان�ه ارتباط

ن �و�ق باید از   .� دو شا� اطالع دا��ه با�د د��ل یک ریا�یدا

ص�ی   �ع��ی �وس ��

ص�ی ��ا�ش ریا�ی   :کار�دی �ع��ی ����ری از ��ھای ��

  ریا�یات �س��ه

�س��ه و کار�د�ی آن با ��ید � اثبات و ارا� ال�وری��ھای �نا�ب ا�ت.  �ی ��ت�ف ریا�یات ، آ�نايی با ز�ی�ه�دف از ا�ن �س

ز �ر�ص�ھای �طا�ق و دی�� کار�د�ی  ،ما��س و ،��اف��ول و ��د ا�ل ��ع �و�د، ، را��ه باز���ی و �عاد� �فاض�ی : ا�ن �س �بارتندا

ری  �ی ��و�ی، ���ه ���ع الت�ن، ��ر�و�و کار�د�ی آن و آ�نايی با���ھای ب�و�ی، ��اف، گاری  و �د�ذا   .ر���
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  سازی پ��ر��ه ���

سازی  زبان دوم ��� سازی سا�ت یا��ه، آ�نايی با � ، ��� ��تند سازی ���  سازی ���ح ، ��� � ا�ن �س، دا���ویان � �با��ی ���ون

کال �،  � ، ال�وری��ھای ��ر �ددی شا�ل : �دازش ر��ه ا��ینان از ��ت ��� ی و آزما�ش ���، ��ولزداي  و �قا��ه آن با زبان اول، ا�

  .�داز�د �ی ��ر�م، ا��ای ���ھای �رگ و ... �ی و دی�� ��� کا�پای��� ����و و ��تب ��دن ، آ�نايی �قدما�ی با رو�ھای

  آ���ز �ددی

، �ر�ی  ال�وری��ھای �ددی و �ر�ی �طا�ی�دف از ا�ن �س، ارا�  ا�جاد �ده از �ل �ددی �سا�ل ا�ت. � ��وص رو�ھای ت��اری

د ����ی، ا�واع ��ت�ف �طا�، با�ند. � ا�ن �س �ر�ص�ھای �و�ود �بارتند از : �ما�ش �م��ايی ��ز �ورد ��ید �ی �م��ايی و �خ  آ���ز �طا�، ا�دا

  . ... و �عادالت د���ا���ل �ددی �ددی و �ل ��ری  ���الان  و ���ق ،�ل �عادالت ��ی

  � سا��مان داده

، ���ھا و  ، روش �ما�ش و کار�د ����ھای ��دی ح�قوی ��ی، ����ھای ��دی، رد��ھا، ��ھا و ، ما���ھا �دار�، � ، آرا� � ا�ن �س، دا���ویان با

  .�و�د و �ما�ش آ�ھا، ����ص حا��ه � �ورت �ویا و �سا�ل ���وط آ�نا �ی ��ری ، ��ا�ھا ���ھای ����مآ�ھا، روش �ما�ش و کار�د ���ھا،   پ�ما�ش
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  ����ق � �م�یات

�د�ھای �شا�،  � و �دل �مل و ��ل، سا� ��ی، �ب�ه ر�ی ا�واع �د�ھا و �د�ھای ریا�ی، ��� � ا�ن �س ، دا���ویان با ز�ی�ه ����ق � �م�یات،

  .��د�د ر�ی ��ر��ی و �د�ھای ا��ما�ی آ�نا �ی ��� ر�ی �ویا، ��� ر�ی ����ر�ی ���ح ، يی با ���آ�نا

  آینده �غ�ی ، بازار کار ، �آ�د

کار��ذ� ا�ت کار�د ریا�ی � ع�وم ��ت�ف  کانیک �وا��و�ی. �ای �ثال ���ث آ���ز ���ی � ا� زیادی دارد و یا � �  ، کار�د ��یاری �

 ���� ا��مال و ���� ��وهھا��ز  �نا�ی جا��ه��رد. �  ا�ت، �ورد ا��فاده ��ار �ی � یک �عاد� ریا�ی» الپ ال�ی« ��ند�ی �عاد��ی  ر��ه

�ھا � � ���ن د��ل � ��  دار�د و ز� سا�ت ریا�ی ��ه �نا� ،�ند. � �ل باید ��ت �  ��ش ��یار ���ی ا�فا �ی ه ��ا�� ����ی و ����قا�ی دنیا، ریا�یدا

ن سا� ع�وم ��وری فعال دار�د و آ��ه � �ھایت ارا� �ی �نار ��ندسان و ا�� � جا��ه ما �شا�ل �ن�ه ع��ی   .ت��ی آ�ھا�ت �ود، � کار دا���ندا

ن نیاز �وا��م دا�ت �ون یک ری دا��ه با�ند، ��عا � د ��ل �و��ی ریا�یدا ن �ی�عدا کالت را � ا�یدا . ا�ب�ه ا�ن � روش ع��ی �ل �ند �وا�د ��

�ھا � ��ا�� ����قا�ی و ����ی �رن��ر آن ��نا ن�ست � � حال حا�ر � ���ت �غ�ی �ای یک رد اما باید ��ور ریا�یدا ن و�ود �دا   .با�د ریا�یدا

ص�ی �ای �ثال یک ��ندس ال��رونیک از آ���ز ���ی و  .��دد � �ی د،� �ود، ��زان ریا�یا�ی � الزم دار ��قدر � ��ل یک ��د ��

آماری مانند �ر�ھای زما�ی ، � ��وان ا�ار کار یاری  �ی ا��صادی از �طا�ب پ��ر��ه ر� �وژه �ند و یا یک ��� �صاد�ی ا��فاده �ی ��آیند�ی
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صصان ع�م ریا�ی،  ��رد. � ���ن د��ل ا��وزه �ی داده و یا �و�ید �نند،  ���ی ا��ادی � �� ��تند ریا�یات �ورد نیاز را آ�وزش�بیت ���

کان ����ی �ای  ��ت ا�ت � � جا��ه ما     .با�د �و� � دا�ش ریا�ی �ی ا���ت ��یار زیادی دارد. ��ا � الز� پ��ر�ت � ت��و�وژی ، �

رد اما یک ��سا�س ر �ذب �رغ �وا�د با  آورد، �ی ��م ���ی و بی�ش ����ی � � �ی ����ل � د�ت �ی یا�ی � د��لا����یالن ریا�ی و�ود �دا

رد �و�ق � ، ��ی ��ل ���ی � ��یاری از ��ل �طا��ه و تالش   «.��دد �يی � � ظا� ارتبا�ی با ریا�ی �دا

  �ی �ورد نیاز و ��ل �و��ه �وا�يی

  .عال� ���ی � ا�ن �س ا�ت با�د � ا�ن ا�� �ر� زا�ه ریا�ی ، �س�ط � �س ریا�ی د��ر�تان ع��ی یک دا���وی  شاید ����ر�ن �وا�يی

و �سا�ل ��ر��عارف  �ی �دید را دا��ه با�ند و ��وانند ال�و� و ��م را �ک ��ده ذ��ی آماد�ی �ذب ایده ا�ن ر��ه نیاز�ند دا���ویا�ی ا�ت � از ��� 

��نا��ه و  �ی از آ�جا � ریا�یات ورود � �� .�وا�يی ���� و �ح��ل دا��ه با�ند �� یک رو��ه ع��ی ، �ف�� ا�دی ورا �ل �نند. � �بارت دی 

�وا�د  �ود. ���ن عال��ندی ا�ت � �ی د��ر�تان ���ص �ی ��ف قوان�ن آن ا�ت ، عال��ندی � �با�ث ریا�ی از �مان دوران ����ل �

ن یک .دا���وی ا�ن ر��ه ��وار سازد �ای�ی ��یار ��ت را  راه ری  ��ل از ���ز باید ��ات �دم ریا�یدا   .� را دا��ه با�د � وادی ��نا��ه �ذا

کار � عا�ل اص�ی � �و��ق داوط�ب � ا�ن ر��ه �ی ���� و �ح��ل ���ح و ��ور ک�ی د�ت ،   .با�د ��ر و ���
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  و�ع�ت ��و�ی نیاز ��ور � ا�ن ر��ه

��ری �نا�ب  �وا�يی ���� و �ح��ل و ����م وزار�خا� یا �ر��ی نیاز � ا��ادی دارد � عالوه � دا���ن ا��بای کا��، دارای ���قدم ا�ت �      

گاه و���ی � جا��ه دار�د ریا�ی جا�  �ی ��ت�ف ر��ه .ا����یالن ریا�ی ��ض و یا کار�دی را �ذب �مایند �رغ �وانند با�ند. � ا�ن ز�ی�ه �ر��ھا �ی
،  ع�وم کا�� �ش�ی، ،(�نا�ی ز��ن ، �نا�ی ز�ست ، ���ی ، ��زیک» ��ت�ف ع�وم پا� �ی �ی ��ند�ی ، ر��ه از آن �م�ه : �مام ر��ه

� ر��ه ریا�ی  �شاورزی  �ی ��ت�ف ، �د�یت و ر��ه �ی وا���ه � ���ت ر��ھای دو��ی، غا�ب ر��ه ��� بازرگا�ی،  ا��شا�ت �ضايی،
 ، ��ت :ای ا��صادی و �و�یدی ��ور � ���ھای ��ت�ف ���ر�ر�ی از فعا�ی�ھ ���ن�ن ��ش  �نند؛ ا�د و از آن � �ور �����م ا��فاده �ی وا���ه

  .�نند و ... ، �����م و یا ��ر�����م از ریا�ی ا��فاده �ی ��ل �مل و ��رو���ی،

کات ت��ی�ی �  

ار�د � ��ا��ھای  کار�نا�ی�وانند � �قا�ع  ا����یالن �قا�ع کار�نا�ی ریا�ی کار�دی �ی �رغ ��ا��ھای ��ت�ف �قا�ع کار�نا�ی ار�د و د��ری 
ا����یالن کار�نا�ی ریا�ی ��ض و د��ری  � ����ل ادا� د�ند. �رغ ��ت�ف: ����ق � �م�یات ، آ���ز �ددی ، ��ی�ه سازی و ���� ���رل

���ل د�ند. � � یک از د���ا���ل ادا� �  �قا�ع کار�نا�ی ار�د � ��ا��ھای ��ت�ف آ���ز ریا�ی، ��ر، �ند� و �عادالت �وانند � �ی

ص�ی ��ا��ھای یاد �ده ز� شا� ص�ی �ی �ی ��  و ��ز � رسا� د��ری � آن �دا��ه (P.h.D) و�ود دارد � � ���ع د��رای ��
  .�ود �ی
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  �قا�ع کار�نا�ی ار�د و د��ری 

ا����یالن ا�ن �قا�ع دارای  �رغ �ود، با دیدی �����ر �دا��ه �ی�ی �و��ی، ����قا�ی و کار�دی  ت��ی�ی � �ن�ه ��� � ا�ن � � �قا�ع ���یالت

ا��ا�ش  ای دار�د. � ���ع د��ری، دا���ویان ��ن و � کار�ی ا��ايی ��ش ��م و ارز�ده �وا�ی�ھای ع��ی و ����قا�ی و �حا�با�ی زیادی ��تند

د�ند و  ای ا��ا�ش �ی ���ھای ����قا�ی � ��ح م�ی و ����ه ��ت ا�جام ��اتب ع��ی �ود � یک ز�ی�ه خاص، �درت ، �وان و صال��ت �ود را �

�وانند با �و� �  ت��ی�ی �ی ا����یالن �قا�ع ���یالت با�ند. �رغ و رفع ��ضالت ع��ی و ا��ايی از ���ق �و�ش �ی �� � �و��ه ��ز�ی دا�ش

صص و�ه �ود، � ��ا�� ع��ی و �و��ی، ��ا�� �و��ی  ا�هھا و �نا� و ��ا�� آ�وزش عا�ی � ��وان ��و �یات ع��ی یا ��و����قا�ی، د ��

کان �ذب ��یاری از �رغ ����قا�ی، �م �و���تا� با روی��د �نا� و �وسسات � ا�جام ا�ور .�ذب ��د�د ا����یالن ���یالت  ا��ون ا�

  .ریا�ی ، ��ا�م �ده ا�ت �ی ت��ی�ی ر��ه
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 ع�وم پا�

 ��زیک

 �دف

 : ما�یت

  �ی ���ع ��سا�س ��ا�ش

 �ول�و�ی –��ا�ش ا��ی 

 ��زیک حا�ت جا�د

 ��ا�ش �وا�نا�ی

 ��ا�ش ��وم

 �آ�د آینده �غ�ی ، بازار کار،

کات ت��ی�ی � 



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
 

 

 

 

  �دف

���ن�ن پا�خ �ند.  � � ��زیک ر�ط پیدا �ی � ��زی � � ا��اف �و�ش �ی و اصال ع�م �یات ا�ت . و یا ���قدم ا�ت ��زیک ع�م ز�د�ی  

�وان داد. ��ل ا�ن � دنیا چ�و� �و�ود آ�ده ا�ت؟  �ی ��یاری از �وا�ھايی را � ����ه ذ�ن ��ر � آن ���ول �وده ا�ت � و�ی�ه ع�م ��زیک �

��یاس � ارتباط با ع�م ��زیک  ان ��ت � �ھان � �ر��ر�ن ��یاس � ر���ن�و  � �ل �ی ��ء آن ��ست؟ از � ����ل �ده و �وچ��ر�ن

��د � �بنای ا�ن دا�ش � ����  �ی �ی ����ی ��زیک را دا�ش ��ف و ا��فاده �م�ی از قوان�ن و روا�ط حا�م � �دیده-� ا�تادان دا�ه  .با�د �ی

  .و آزما�ش ا��وار ا�ت
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  ما�یت

��زیک � �د  �وان ��ت � از �وی دی�� �ی . ��ن ب���م � اضا� ��زیک از ��زیک د��ر�تا�ی � �د ��سا�س �بارت ا�تر��ه ��زیک 

��زیک  �تاب ��زیک دا��ی � پا�     .«د�د ��ز� را آ�وزش �ی � ��ده و ��ز ��ورد با �سا�ل ��سا�س �فا��م ��ز� د��ر�تا�ی را ���ق

� � ��زیک ��یدی �و��ه  ��� �ن ا�� ��ی �طا��ی را  �دازد، ��ار ����ه ا�ت ���ی � �ی ��زیک �درن �ی ز�ی�ه ب دی�� � �و ��ی ��  ��یدی

  .�د�ند �ده ا�ت � ���ی ���مد باید � او ��سا�س ��زی�ش را 

  �ی ���ع ��سا�س ��ا�ش

 دارای ��ا�ش ا�ب�ه ��زیکا�ت ( ��وم و �وا�نا�ی ، جا�د حا�ت ، ای ���ه ، ا��ی �ول�و�ی ��ا�ش ٥ر��ه ��زیک � دوره کار�نا�ی دارای 

ص�ی � ع�م ��زیک ����داز�م  ��ی ��ز �ست � ما � ای�جا � �ر�ی آن د��ری  د با�د ��ی ح��ا � ��ا�ش د��ری � ��وان یک ��ا�ش �� ) � �عدا

ص�ی � یک از ا�ن ��ا�ش �ی �وق � ا�ن دوره �فاوت ���و�ی با  ��دود ا�ت و � ���ن د��ل ��ا�ش � � دوره کار�نا�ی ��یار وا�د�ی ��

ر�د ی�دی��   .�داز�م �ی �ای اطالع �� � � �ع��ی ا�ما�ی � یک از ��ا��ھای ا�ن دوره .�دا
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  �ول�و�ی –��ا�ش ا��ی 

ن ��و� �د�د �وچ��ر�ن ��ء � ����ت ا�ت از زما�ی ��و�د �د � ��زیک �دید �ول�و�ی � ���وط � -��زیک ا��ی ن�ست بل�ه ا�م  ا�م دا���ندا

�يی � ا��اف آن  ����ل �ده ا�ت � ال��رون  ای ����ل �ده ا�ت. ���ی ا�م از ���ه ���ه � و ال��رون � �م�وچ��ری  از ا��ای

 د�د. �ر�ی ��ار �ی �دازد و �واص آ�ھا را �ورد �ی ا��اف ���ه �ی �ی ال��رون � �ر�ی ��ل و ا�ل ��زیک ا��ی� ا�ن �یان  .��د�د �ی

ر�م � ���ه از � ����ل���ی ما � ��زیک ا��ی   ا�ت و � �و� ما ج�ب بار �ثبت �ده ا�ت بل�ه ���ه �ا�مان ����ی با کاری � ا�ن �دا

  .�ود �ی ا��اف ���ه �ی ال��رون

  ای ��ا�ش ��زیک ���ه

ن �ر�ی �ی �ی ای، �ود ���ه، �ورد �طا��ه ��ار � ��زیک ���ه صصان و دا���ندا ��رو�يی �  ���ه از � ����ل �ده و ��نند �  ��رد ���ی ���

�سائ�ی ��تند� �  �  راد�وا�و�وپ و ای ا�ژی ���ه  ��دد؟ آزاد �ی �قدر ا�ژی  �ی ا�جام �ده، ا��ای ���ه ح����ما ا�ت و � � وا��ش

  .«��رد ای �ورد �ر�ی ��ار �ی ���ه ��زیک
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  ��زیک حا�ت جا�د

ت ا�ت ای �ی �س �ه ����م ��ا�ش حا�ت جا�د ���وط � يی  .���وصا جا�دا ت و �واصب�ور � ا�ن ��ا�ش �ر�ی ��ن کار ابتدا  �ی جا�دا

کانی�ی، ال��ر� و �و�ی ا�وا�ی ا�ت و یا  ن�م رسا�يی ا� رسا�يی، �ی ��ت��ی ��ل �ر�ی ���� � �دیده �ود � ا�ن � � آن �ن��ر �ی اپتی�ی ، �

  .��دد �ی ��ز� آ�ھا � ��ا�ش حا�ت جا�د � �ی � و و��ی ����تال �طا��ه دا�ش ���وط � .��دد �ی ��ما ا�ل و��ش 

  ��ا�ش �وا�نا�ی

 ٧٨-٧٩�ود. �ای �ثال � سال ����ل  ای و حا�ت جا�د ارا� �ی �ول�و�ی، ���ه –ا��ی  ��دود� از � ��ا�شدو ��ا�ش ��وم �وا�نا�ی ��یار 

ای و ���و�ی �باره  �وا�نا�ی ، اطالعات پا� ��ا�ش .ا�ت ��ا�ش �وا�نا�ی ت�ھا � دا�ه ���گان ارا� �ده و ��ا�ش ��وم اصال ارا� �شده

�وان �ر�ی ��د � �را�ط �وا چ�و� ����ر ��ده  و�ع�ت �وا �ی دینا�یک د�د و ���ن�ن با �طا��ه آ�ھا ارا� �ی ورد ع��ی با�ی �وی و ��  ا�واع �دیده

  ؟ا�جاد ا�ن ����ر الزم ا�ت �يی �ایو � پارا��ر

  ��وم ��ا�ش

�ی دارد، �دیده� ��ش ��وم � �ن�ه  .د�د ����ل �ی �نا�ی ��ھان و ا��ر�نا�ی ��وم رصدی، � ��ش اص�ی ا�ن ��ا�ش را  ��ت�ف ��و�ی  �ی �شا�دا

�طا��ه ��ار  � ا��ر�نا�ی �ن�ه ���ی دارد و�ع�ت �تارگان �ورد .���د ��ف آ�ھا را �ی و ثبت ��ده و ��س از آ�ھا ع�س ����ه و رصد را 
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رد اما  �نا�ی با ا�ن ��ش ��ھان د�د؟ ای ��ار دارد و � ا�فا��ی �ا�ش رخ �ی ��ح�ه � � �تاره �ود � � ��رد ���ی �ر�ی �ی �ی � زیاد �ن�ه ��و�ی �دا

��ت�ی ا�ت » �ی رصدی �طا��ت �ند. داده�نا�ی باید با  �ی ��ت�ف ��ھان � �دل � �حال پ��ر��ش را �د�ون ع�م ��وم ا�ت. � ا�ن ���ی

  .�دازد � �ی ا� �و� � و �و� مانند  �ھ�شا�ی �نا�ی � �ورت کال�یک � چ�ون�ی ا�جاد �ھان و ����ل سا�تار�ی ��ھان � ا�ن

  آینده �غ�ی ، بازار کار، �آ�د

آزما�هھا �ود و ا�� ��وا�د �  سازد. ا�� ��وا�د �و�ش �ند باید ��ند باید �و�ش �ند و ��ز�ی �دیدی �  ا��وزه ا�� ��وری ��وا�د پ��ر�ت

صصان شا� ا�تیاج � ت�م ع��ی دارد و  آزما�هھا کار �ند، ��وا��م  �ی ��ت�ف ��زیک ��ور دار�د �ون � کاری � � یک ت�م ع��ی ��ز ����ه ���

ن�م � قوان�ن �ای �ثال  .ا�جام �د��م باید بنیان ��ز� دا��ه با�د گاه ال��ر� �ساز�م اول باید �دا ��ز� � آن حا�م ا�ت  ا�� ��وا��م یک د��

گاه �ورد ��� را با و �عد از �نا�ت آن وان�ن، �ی  ا�� ��ی ��زیک را �وب �وا�ده با�د � سازما�ھای .ا��فاده از �ن و ��ر سا�ت �وان د��

و��ما، ��� و �ود� ��دد. �ون دا���ویان ��زیک  ��ید واقع �ده و �و�ق �ی ، �خا�ات و ���ن�ن � �نا� ��ت�ف��ت�ف ��ور از �ب�ل صدا

کانیک �ی �ط�ب ��ت��ی از �ب�ل ال��ر��ی�ه ا����یالن ا�ن ر��ه � �د کار�نا�ی  �رغ  .�نند �ی ��ت�ف دید و���ی پیدا �ی �وانند و � ز�ی�ه و �

ری  �و�ید ��عات ��ر�دی و س�ول ای ، ��ا�� ، ��روگاهھای ���ه و ارتباطات �خا�ات � ���ت �وانند �ی  �ی �ور�یدی، �نا� �و�ید و ن�ھدا

آوردن یک �وقع�ت �غ�ی �نا�ب، وار���ه  ا�� ��ی � ا�ید � د�ت  .فعا��ت �نند سازمان ا�ژی ا��ی و �ظا�ی و �ش�ی ،� ���ت ��زر
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�د � � ان�ھا ف�ط یک �وقع�ت جا��ه ما  �ی ع�وم پا� و از �م�ه ��زیک � � د�ت �وا�د آورد. �ای ا�ن � ر��ه �درک ��سا�س ��زیک ��ود، باید �دا

ر�د و � �ھایت ا�� شا�س دا��ه با�ند �ذب کال�ھای کاری �نا��ی   .�و�د �قوی�ی و ��و�ی �ی �دا

  �ی �ورد نیاز و ��ل �و��ه �وا�يی

ا�ن ر��ه باید � ��زیک  ودا���وی .� ��ح ��یار بااليی با�ند ریا�یات د��ل دا���ویان ا�ن ر��ه باید از ��� ��زیک ��ھای ریا�ی ���ی ��� � ���ن  

��زیک د��ر�تا�ی �ود  �ومات�ای �ثال با �و� � �ع  .��وا�د � ز�د�ی روز��ه �و�ش ا��فاده �ند �ند با�د � ا�ن ���ی � از آ��ه یاد ����ه ا�ت عال�

گام � � �دی �ی �ی ر�د ��ا � �در�ج باریک �ر�ی �ند � آ�ی � از ��ر آب �ی  � �وام�ی � با�ث �ی ر�د؟ �ود و ��ح ���ع آن � ا�ن ��

کاوی ���ط، ��ر و ��ون جاذ� با ا�تادن �یب �ی � ��و�ن �د ، �طا��ه و آزما�ش ��رد، ��� � و �درت �ح�ی�ی ���اه با �ف�� ��اوان �ی ����  �دباری

�ی  دار�د � ر��ه � با ا�فا�ت ع��ی کار �ی ��ند�ی ر��ه �خالف  .�ی ت��اری و عادی ز�د�ی روز��ه قوانی�ی را ��ف ��د �شا�ده �دیده �ود � با

 ل یا��ن دال�ل و ��ايی � �دیده یا ا�فاق ��تند و � ���ن د��لو � واقع � دنبا �نند آ�د�ی ع��ی �و� �ی ع�وم پا� از �م�ه ��زیک � چ�ون�ی �

کاو ��تند، �ی  �يی � ���عد، ��ه  �ود و اما �تا�فا� �ون � د��ر�تان ��زیک ��و�ی آ�وزش داده ��ی .�وانند � ا�ن ر��ه �و�ق ��د�د با�وش و ���

کاوی  ا�د و  آ��ه �وا�ده�وانند � �داز�د، ��ی � �ی آ�وزان ت�ھا � ��ظ ���ول دا�ش آ��ه � دنیای خارج و�ود دارد، ارتباط ���ار �نند و � � ���
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د ا�د�ی از دا�ش ��ی آ�ھا ���یک د � ر��ه ��زیک عال� �ود و �عدا   .�نند ا�ن ر��ه را ان�خاب �ی �ند �ده و آ�وزان با ا��عدا

  .ا�تد � را��ی ن�ذرد فاق �یا��ا�ش ا�  ��م ا�ن ا�ت � دا���وی ��زیک از آ��ه �

  حا�ر و�ع�ت نیاز ��ور � ا�ن ر��ه � حال

�ظا�ی ����ه � �ش�ی نبا��م باید ا�ن �نا� را � �ورت آماده از  ا��وزه ا�� ما � ��� پ��ر�ت و سا�ت وسا�ل �نا� ��ت�ف ��ورمان از

  ��دد ����ی �ی و با�ث وا����ی ��ور ما � ��ور�ی ای ��اف دارد ����م � ا�ن کار ا�تیاج � �رما� ��ور�ی دی��

کاری ن�ست اما ا�� روزی ما � ا�ان �نا� ر�م و �نا� �و�ود ��ز � �ونتاژ �وده و اب� �ی �دا ای دا��ه با��م باید �واص  ��وا��م �نا� پ��ر��ه �ندا

ن�م � ��و� �و�م � پ��ر��ی ت�ھا با �و��ه و پ��ر�ت ع�م  �ری ب�ن�م و و�ع�ت آن را ���ود ب����م و �ن�ن�وان از آ�ھا ا��فاده ��  ��ور �ی �واد را �دا

کان صصان ��زیک ��زیک ا� جای  �وانند �و�ب ���ود ����ت ���والت ���ه و یا وسا�ل �دید ��ا�ی ب�ند. ���ی ما � �ی �ذ� ا�ت ��ا � ���

���والت سا��ه تبد�ل ب�ن�م ��ا � ا�ن ���والت ارزش ا��وده  دا�ش ��زیک آ�ھا را �ا�ن � �واد خام �ود را �ی�ی ارزان صا� �ن�م � یاری 

پ��ر�ت  ال��رونیک و �ا����ور رسا�، ن��ه  ا�جام داد. �ون ا�ن ��ور � یاری �نا� ژا�ن ای ��ل کار ی ��ور پ��ر��ه .��یار زیادی دارد

  .با�د �نا��ی � ع�م ز�بنايی آ�ھا ��زیک �ی ��ده ا�ت،
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کات ت��ی�ی �  

م  دا���ویان ��زیک ت�ھا � سال آ�� ���ی�یر��ه ��زیک، � دوره ��سا�س ���رک ��ا �  �ی ��ت�ف � وا�د�ی ��ی دا���ویان ��ا�ش ا�دا
ص�ی ���ی � �س ٩�نند و � ��ا�ش ��ز ت�ھا  � ان�خاب ��ا�ش �ود �ی �وان � یک ��سا�س ��ا�ش  �ود و � ���ن د��ل ��ی �در�س �ی وا�د ��

صص ��ی یک از ��ا��ھا ک � �ای و یا سا� ��ا��ھای �فاو�ی ��ل �د ���ی یک ��سا�س ��زی  ��زیک حا�ت جا�د یا ���ه   .�ود ���
 داروسازی  

وا � دارو ���ی از آن ا�ت،  و � ا� دو��ه ر��ه داروسازی �رح��ه �مان ��ه ب�مارا�ی ا�ت � ��م ا�ید � دارو�ی �ؤ�، �م �رر ا�د. ا�ار �دا
ای را ارا�  داروئی �دمات ارز�ده و �و�ید دارو و دادن اطالعات �ند و ر��ه داروسازی �مان ع��ی ا�ت � � سا�ت �ی ��ش �ود را � �و�ی ا�فا

ع�وم پا� �ش�ی ارتباط و���ی دارد. آ�وزش دوره د��ری داروسازی � ا�ان ���ه  �نا�ی، ��و���ی و د�د.داروسازی با ع�وم ز�ست �ی

 .�ود �ی سا� � دا���ویان، �� د��رای ��و�ی داروسازی ا�طا ٨و �س از �ی دوره  ا�ت

 �ش�ی

کار  ����ی عا�ل �وف��ت و ��ظ �شاط � ��ری ��دن ا�ن  �و�ی و�ط�ب ��ل بیان � ��وص ر��ه �ش�ی، �ول دوره ا�ن ر��ه ا�ت. ���

گاه و�ه ای دارد � با ان�خاب �گا�� �ی �وان � وظا�ف ����ن ر��ه با ارزش �ست، تأ�ل و د�ت � ا�ن ان�خاب � �و�ی  ان�خاب ا�ن ر��ه جا�
 .�مل ��د و � پایان �را��از و ��روز � �� د��ری ر�ید
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  :دوره ا�ت ٥�ی ��و�ی شا�ل �ظام آ�وزش �ش  -

 ع�وم پا� -١
 ��ز�وپا�و�وژی -٢

 کارآ�وزی با�ی�ی -٣
 کارورزی با�ی�ی -٤

 کارورزی  -٥
با�ی�ی � آ�ن �و�ود �ی آورد. �ول  ا�ن دوره ��ن آ�نا��ودن دا���ویان با �با�ث پا�، آماد�ی الزم را �ای یاد��ری ع�وم :دوره ع�وم پا� -

 .ا�ت لسا ن�م ٥ا�ن دوره 
کا��زم ب�مار�ھا و �وا�ل �و� �   :��ز�وپا�و�وژی دوره - آ�ھا �شا� �ی ب�مار�ھا و ����ص و �مان آ�ھا  �گا�ی از �با�ی ��ز�و�وژیک، �نا�ت �

 .ا�ت ماه ٦دوره . �ول ا�ن  ب��رید  ��ا  �طا��ی ا�ت � �ما �ی �وانید آ�ھا را 
�دن ا�د��ه،  ب�مار�ھا از دیدگاه با�ی�ی و آزما��ی و �د�ت آوردن �وا�ئی �ی الزم � � کار �نا�ت آ�ر و عال�م  :کارآ�وزی با�ی�ی -

 .ا�ت ماه ٢٠دوره ا�ن  . �ول ا�تدالل و � ��ری �ر� � ��ا�ی �م�یات پ����ری و �مان ا�ت
م الزم � �قا�ل با �سا�ل �ھد �ورش �ھارت �، �قویت �درت ����م ��ری   کارورزی با�ی�ی:- ��ی و �ما�ی و ��ول ���و��ت � �قا�ل ا�دا ا

 ا�ت ماه ١٨دوره . �ول ا�ن  ا�ت  ��م  دوره  ا�ن   �ی  �دف
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 .دوره ��ل �ی با�د ٤دارد � ک�یا�ی از �وس  : ا�ن دوره ���ور کارروزیکارورزی  -

 .�نا�ق ���وم ��ور ��تند �رغ ا����یالن م��م � �د�ت �
 بازار کار

کالت ��اوا�ی �ده � ���ی �طا�ب ن��ان �ننده �ش�ی با ��ه ���ی �يی � یک دا���و � راه آن ���مل �ی �ود �تأ�فا� �ر��ه   بازار کار �ود دچار ��
ی از �د�یت �وا��ندی � -���و�ی ��دم �و� بازار �آ�ده و�ی واقع�ت � ر��ه  آن � �د ���ھای ه � ��ت �ذب �رغ ا����یالن دا� �دا

کار، کار شا���ه �ود را �ی یا�د ا�ن ا�ت � دا���وی باان��زه و دارای -الزم ا�ت ���. 
کان گاه �، اورژا�س � و ک��ه ��ا�� �ما�ی � بازار کار ر��ه �ش�ی از ��زل ���ی �� ��ش �ی دو��ی و  �روع و � ب�مار�تا�ھا، ک�ینیک �، �ما�

کان تأ��س ��ب را ��ز �ی �وان � از ��ش �يی دا�ست �  �ی یا�د و � �ورت �ضا�ت و �وا�ئی ��و�ی، ورز�ه � و ��ره ���رش ما�ی ا�
 ��ا�م �ی �ند �� ا��غال �ود را 

 ع�وم آزما��ی
. ا�اری � � ����ص و �مان با�د �ننده آ�ھا �ی و���ه اص�ی ر��ه ع�وم آزما��ی �نا�ت علل ا�جاد ب�مار�ھای ��ت�ف و �وا�ل ا�جاد

کار �ی ب�ماری  �وان���ی و ��تاری اشاره  �ی �يی از �ب�ل راد�و�وژی، ر��ه �وان � ر��ه با�د � �ی �ی ��وان پاراک�ینیک ��ترود  �ی ��ت�ف �

  .��د
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دو��ی و ��و�ی ���رش یا��ه و ز�ی�ه  �ی ا��ر �و�ط ��ش �ی ���� ا�ت � �ی سال � ن��ه ��ّ�ی اشاره ��د و آن آزما�ه �وان � ا�ن ر��ه �ی

ع�وم �ش�ی  کار�نا�ی ����ه � اغ�ب دا�هھای � حال حا�ر ا�ن ر��ه � دو ���ع کاردا�ی و �نا��ی را �ای ا��غال � ا�ن ر��ه ��ا�م ��وده

کا�ت و وسا�ل، � از ر��ه ذ�� ا�ت � ا�ن ر��ه � د��ل  � پایان ��ل.�ذ�د ��ور دا���و �ی �ی ��ی�ه ا�ت. ا�ب�ه � دا�ه �ی  نیاز � ا�

کا�ت � ا�تیار دا���ویان ��ار  ع�وم ����ل � ا�ن ر��ه � د��ل ��� باالی آ�ود�ی ���ط آزما�هھا  کار و.��رد �ی�ش�ی ��ور، اغ�ب وسا�ل و ا�

 باالئی ا�ت نیاز�ند �و� و د�ت

 بازار کار

 �ی ��ت�ف یک آزما�ه ����ص  ��ی ا�ت، � �ع��ی ��ش ا����یالن ا�ن ر��ه، آزما�هھای ����ص از آ�جا � ����ر�ن ��ل ا��غال �رغ

 .ود�  �ی ��ی �دا��ه

 :�ی �و�ود � یک آزما�ه ����ص ��ی �بارتند از ��ش
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 .�واب د�ی ��ش �ذ�ش و 

  .��ش ��و� �داری  

 .��ش ��و���ی 

 .�ون ��ش �ما�و�وژی و بانک 

 .��ش �ی��وب �نا�ی و �رچ �نا�ی 

 .��ش ا��ل �نا�ی و ا�ار 

 .�ور�ون �نا�ی ��ش 

 .�ی �و�ی ��ش �م �نا�ی و گاز 

  .پا�و�وژی و ���و�وژی��ش 

  .��ش ا��و�و�وژی 
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�ت، �مان و �باره تأ��س �سا�ی �ق آ�وزش �ش�ی،  آزما�ه ����ص �ش�ی ��ت�ی ا�ت � �حال حا�ر � اساس ��وز وزارت �ھدا

  .دای با�ن د��رای ���پا�و�وژی یا ع�وم آزما��ی دارای ��  �ی تأ��س آزما�ه ����ص �ش�ی دار�د � � � از ر��ه

صص پا�و�وژی ��تند ا��ادی ��تند � دارای �� د��رای ��� �سا�ی � دارای ای  ا��اد دی�� � دارای �� د��رای ��� ای �ش�ی ��تند و ��

ا�د و  و. . . ����ل ��ده �نا�ی، ب��و�ی �ی ��ت�ف �ش�ی ��ل با��ری  ��تند، ا��ادی ��تند � � �ذ��ه � ر��ه ع�وم آزما��ی یا آزما�ه با�ی�ی

  .ا�د ای ����ه �ذ��ه � ر��ه ع�وم آزما��ی �درک د��رای ��� ا��ون ���یال�ی � �د د��ری دار�د و یا �سا�ی ��تند � �

�ت و ز�ی�ه �نا�ب کاری، ا���  �ی �وب ��وه �ش�ی ا�ت. ز�ا با �و� � �و��ه و کار�د و بازارکار، � از ر��ه ا�ن ر��ه از ��� ت ا�� �ھدا

 �و�د بازارکار �ی ا����یالن ا�ن ر��ه � را��ی وارد اغ�ب �رغ

 ��ند�ی ا��صاد�شاورزی 

يی ا�ت. � �و� ای � کالت اسا�ی ��ر ���ن نیاز�ی �ذا ف ��م، �ر�و� ���  � �ھان ا��وز � از �� يی � ��وان � از ا�دا ا�نیت �ذا

يی جا��ه را �آورده  �دون � � ���ور ن�ل از �نا�ع کا�ی، باید �و�ید �شاورزی � �و� ای با�د � �ما�ی .��ار ����ه ا�ت�ی دو��ھا  نیاز�ی �ذا

 ��وه �وا�ل �و�یدی �ی با�د، ��وه اول �وا�ل ��ز� �و�ید از �ب�ل: ز��ن، �ذر، آب، �ند. از �وی دی�� �و�ید �شاورزی �ود نیاز�ند دو

�وا�ل ��ر��ز� �و�ید � ر��ه � �د�یت و ا��صاد �شاورزی  ی کار و ��ره � و�ود آ�ھا از ��� ��ی و ���ی �رط الزم �و�ید ا�ت و ��وه دوم��رو
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، ا�ن عا�ل � ��وان �رط کا�ی �و�ید ت��ی �ی ��دد دار�د. با �و� � ا���ت ید بنا�ا�ن � ���ور �و�  .و �رورت �د�یت و ا��صاد �شاورزی

  .�و�ید � �نار ی�دی�� الزم و م��وم �م �ی با�ند �شاورزی �ط�وب و ��ی�ه، و�ود �وا�ل ��ز� و ��ر��ز�

 �شاورزی  ��ند�ی ا��صاد

 �ع��ف و �دف

، روا�ط ا��صادی �و�ود  ا��صاد �شاورزی � ���و� ای از ع�وم و رو�ھا اطالق �و�ید  � �وا�ل�ی �ود � �وا�ل ا��صادی �و� � ا�ور �شاورزی

. � بیان دی�� ا��صاد �شاورزی �بارت از ��ار �ی د�د �شاورزی و کار�د ا�ول ا��صادی را � �و�ید و �و��ه �شاورزی �ورد ��ث و �ر�ی

يی و �واد خام او��ه �ورد کار�د ا�ول و ���� �ی ا��صاد � ���ھا�ت. � ا�ن نیاز سا ��و�ی � ��ایند �و�ید، �باد� و �وز� و ��رف �واد�ذا

، رو�ھای  چ�ون�ی ا��فاده �ط�وب ��ی�ه از �نا�ع ����ی � ��ش �شاورزی را از ���ق ��وه � و اساس �ی �وان � ���ت � ا��صاد �شاورزی

صص و کارآ�دی ا�ت � ��وا�د  ا�ار کارآ�د �ود ��رد �طا��ه ��ار �ی د�د. �دف از ا�جاد ا�ن ر��ه، �بیت ��رو�ی با ت��ه � دا�ش و ا�دو��ه ���

ارزیا�ی ا��صادی آ�ھا � ��وح  �ود � ��وان کار�ناس ا��صاد �شاورزی � ���ه و �دو�ن ���ھای �و��ه �شاورزی و �ی ع��ی و �جارب �م�ی

کالت� کار��ری رو�ھای ���� و �ح��ل ��ی و ارا� �د�ھای ریا ��ت�ف ����ه ای و یا م�ی ��رداز�د و ���ن�ن از ���ق �و�ید،  �ی � �ل �سا�ل و ��
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کار�ی �نا��ی را ارا� �مایند يی و �واد خام، را� صصان ا��صاد �شاورزی � فعا�ی�ھای آ�وز�ی و ����قا�ی ����ط با  .�وز� و یا �ع�ف �واد �ذا ���

کاری �مایند �سا�ل ا��صادی ��ش   .�شاورزی ��ز �ی �وانند ��

گاه � جا��ه   ا���ت و جا�

يی جا��ه و ��ز �رورت �و� � ا�عاد �نایت با ا��صادی �و�ید، ا��صاد �شاورزی � ��وان � از شا�  � ا���ت �و�ید �شاورزی � ا�نیت �ذا

، از �دود یک کام�ی اش ا��وزه �ی ع�وم �شاورزی ���ل یک دا�ش ����م  ��ن � � �نار سا� ر��ه �ی �شاورزی بتدر�ج ���ح �د و با ��ر �

صصا�ی  � ��ا�� آ�وزش عا�ی و ����قا�ی � ا�تیار ��تا�ن ع�م وو �دون  جا��ه �شاورزی ��ار ����ه ا�ت. � �� فعا�ی�ھای زرا�ی، ��ور ���

، ا�ول ع�م ا��صاد را ��ز ��ا����ه با�ند و ��وانند با ا��فاده از � عالوه � ��ه ���ھای ���بیات و دا�ش �ود، � ز�ی�ه ��� ر�ی و �  دا�ش �شاورزی

گاه و �و�یدی ���والت �شاورزی � ا���ت ر��ه ��ند�ی  �ور ا��صادی فعا��ت �نند از �روریات ��ول �شاورزی ��ور ا�ت و ا�ن ا��، جا�

 .ا��صاد �شاورزی را ��و�ی ���ص �ی �ند

 زرا�ت واصالح نبا�ت–��ند�ی �شاورزی 

ر��ه �شاورزی � �مار �ی آید. ���و� ��ند�ی �شاورزی ��ز از  �ی � ���و� ��ند�یر��ه زرا�ت و اصالح نبا�ت � از ��ا��ھای ��م و اسا
ب � ��دد. ا�ان ��وری ا�ت � از  � �و�ط داوط�بان ��وه آزما��ی ع�وم ����ی ان�خاب �ی ���و� ع�وم ����ی �ی با�د �ی �ا���ت و �ذا
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 . �و��ه �شاورزی �وده و �شاورزی � ��� �ی �و��ه ��ور از ��ور�ی اص�ی ا�ت �وا��ند�ھای �وب با�قوه و با�ف�ل �شاورزی ��وردار

با�ی را � اساس یا��ه �ی �دید ع��ی ا�جام د�د و ��ن  نیاز�ند ��روی ا�سا�ی ما� ا�ت � ��وا�د �م�یات �شاورزی ���وط � ���والت زرا�ی و
صص ت آورد.���ه ��ری از �نا�ع � د�  بازد�ی و ���ول را � � ر��ه زرا�ت و اصالح  �د�ن ���ور �ای تأ��ن ��روی ا�سا�ی ���ھد و ���

يی و ����ی صصا�ی �بیت �و�د � ��وانند با ا��فاده از دا�ش و ���بیات �ود، �و�ید نبا�ت، �ای ن�ل � �ود�فايی � �واد او��ه �ذا  الزم ا�ت ���
ک کا�ت �و�ود ��ورا��صادی ���والت زرا�ی را � �ور ع��ی ا� ��ر ا��فاده را �ده، � ا�ور ����قات و آ�وزش و ���  ان �ذ� ساز�د و از ا� �دا

صصان �شاورزی و �شاورزان ر�ی �شاورزی ��ز �د�ت � ��ور، دارای  �مایند. �بیت کاردان ��ی، � ��وان را�ط � ��ندسان و ���
د ��روی ا ��ح پا� ��ار دارد. تأ��ن ��روی ا�سا�ی � ا�ن ���ع �ی �وا�د ��ش  �سا�ی � حال حا�ر �ا���ت �وق ا�عاده ا�ت و از ��� �عدا

  .� �و��ه �شاورزی ا�فا �ماید ساز�ده ای را 
  زرا�ت و اصالح نبا�ت 

  �ع��ف و �دف
���ح ���والت آ�ھا � ر��ه ای از  �یا�ن و �دا�ت �طا��ه و �ر�ی � ز�ی�ه کا�ت و �ورش �یا�ن زرا�ی و ان�خاب ار�م �نا�ب ا�ن

  .ارا� �ی �ود . ا�ن ر��ه � دو ���ع کاردا�ی و کار�نا�ی��وان زرا�ت و اصالح نبا�ت ��یده �ی �ود ع�وم دا��ی ��ار �ی ��رد � با
ار�ناس � ز�ی�ه �ی ��ت�ف �و�یدی ا��ادی ا�ت � ��وانند � ��وان ک �دف از ا�جاد دوره کار�نا�ی � ر��ه زرا�ت و اصالح نبا�ت �بیت

، و � ��وان ���ی ا�ور  ر��ھای ����ه ای و �طا�عا�ی و ���ن�ن � �ورت ���ی آ�وز�ی � د��ر�تا�ھا و کار و � ��� ��ر�تا�ھای �شاورزی

  .با�ند���ی وا�د�ی �و�یدی دو��ی و ��و�ی ��ش �شاورزی ��شأ �د�ت  ����قات �شاورزی و یا � ��وان �د� و
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ت �یا�ی و ا�ور زرا�ی ا��ادی �بیت �ی �و�د � ��وانند ��� �ی � دوره �و�یدی �دو�ن �ده � ا�ن ر��ه را ز� ��� ��ندسان  کاردا�ی �و�یدا

صصان ���وط �شاورزی � اساس ا�ول ع��ی ا��ا  ا ��وده، � ��� �ی ا��  �نند. ا�ن ا��اد ���ن�ن �� �وا�ند �ود ���ھای ����قا�ی را ز� ��� ���

  .آ�وزش �شاورزی � ��وان ��وج �شاورزی �د�ت �مایند
گاه � جا��ه    ا���ت و جا�

،  ا�جاد ر��ه زرا�ت و اصالح نبا�ت �ای �بیت کار�ناسا�ی ا�ت � ��وانند � ��ت ا��ا�ش ��ح ز��شت ���والت اص�ی �شاورزی
�ی��ون ھ�تار از  ١٦�و� � ا�ن � � حال حا�ر �دود  با ا�ن ���والت � وا�د ��ح (ھ�تار) تالش �نند.��ی�ه از زمان و باال �دن �مل��د  ا��فاده

�ی��ون ھ�تار  ٥٠ ��ت�ف زرا�ی ��ار دارد و با �نایت � ا�ن � �سا�ت ز�ی�ھای ��ل �شت � ��ور �دود ارا�ی ��ور ز��شت ���والت

��� ر�ی ���ح و د��ق و با ا��فاده از دا�ش کار�ناسان ر��ه زرا�ت  و �وايی ��وردار ا�ت؛ باا�ت، و ��� � ا�ن � ا�ان از ��وع آب 
���ی ���ه �داری ��ود. ا�ن �طا�ب �رورت و  نبا�ت، �ی �وان � ��زان � � � از ز�ی�ھای ��ور �ای ا��ا�ش �و�ید ��ی و و اصالح 

م �مایند، ���ص �ی �ند. ���ن�ن ا���ت �بیت ا��ادی را � ��وانند با � ف ا�دا کالت  کار ����ن دا�ش �ود � ��ت ر�یدن � ا�ن ا�دا از �م�ه ��
، ���ر ���یال�ی � ز�ی�ه �شاورزی دا��ه ا�د؛ � �وری �  �شاورزی � ��ور ما ��واره ا�ن �وده ا�ت � ���یان فعا�ی�ھای �و�یدی �شاورزی

یت ��، �وان بااليی �ای  ی ما�ده ا�ت. � حا�ی � � ��وح باال� ���ی کار�ناسان و یا ��ا���ن�ی و �د��ی با�  رو�ھای کار ���نان ��� ر� و �دا
صصان  � �دن ا�ن خال ���ی �بیت کاردا�ھا � ا�ن ر��ه، �ی �وا�د ��ن ���ه ��ری از تأ��ن �ن آوری �ورد نیاز و�ود دارد. از �وا�ی�ھای ���

 ا�ور کا�ت و ن�ه داری ���والت زرا�ی و با�ی، ��� �ی �شاورزی را با بازد�ی اال�، با � کار��ری دا�ش و ��ون �دید �و صا�����ان ��وح ب
 �ی ���ن سازد
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 خاک �نا�ی–��ند�ی �شاورزی  

گاه ���ی و ��راث ��ر �ای آیندگان ا�ت. ر��ه خاک �نا�ی یا ع�م خاک � از �ا���ت و �جاذ� � ���و� ر��ه �ی ��ت�ف ر��ه �ی  خاک، خا��

ا��ی � رو�ھای ���ه  ا�تیاجات ��ر با �مام ��وع و �و��ون�ھا�ش ��ه از خاک تأ��ن �ی �ود، �قای ا�ن �و�بت �شاورزی ا�ت. از آن جا �

ر از خاک � کان �ذ� �وا�د �ود � �داری از آن وا���ه ا�ت. ا��فاده �ط�وب و پایدا  با ��و�یات خاک آ�نايی کا�ل حا�ل ��دد. �را��ی ا�

رده، ز�د�ی خاک � يی � ��ور تأ��ر �ذا   .� ا�سا�ی � روی ��ه ز��ن از آن �تأ� ا�ت ��وان یک ���ع ����ی ��م � �وت م��ھا و ا�نیت �ذا

، و �و ���ن�ن ��وع خا�ھا � ��وان ���ع ����ی ��م �ای �و با �و� � ا���ت �شاورزی � ا�ان ���ور �نا�ت و ا��فاده  �ید ���والت �شاورزی

، آب و خاک، دفع ، ���ل و ���ع، پارک و �ضای ��ز و ��ز � ���ور ��ظ  ��ی�ه از خا�ھا � ز�ی�ه �ی ��ت�ف �شاورزی �ضال�ھا، �س�ن و ���سازی

صص و کارآ�د � ز�ی  ���ط ��ت�ف ع�وم خاک �روری � ��� �ی ر�د. �  �ه �یز�ست و ج�و��ری از ��سا�ش و آ�ود�ی خاک، تأ��ن ��روی ���

، ��وان خاک �نا�ی � کارآيی و  ر��ه ای اطالق �ی �ود � با دارا �ودن ���و� ای از ع�وم و رو�ھا � ز�ی�ه �ی ز� دوره کار�نا�ی �شاورزی

  :�ھار�ھای �ورد ��� را تأ��ن �ماید

  .��ت�ف اق���ی �یاه و �وا�ل �ناسايی و روا�ط خاک و آب و -ا�ف

کا�ل خا�ھا -ب �ش و �   .�ناسايی ��ا�ل پیدا
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  .�ناسايی و رده بندی ا�واع خا�ھای �ورد ا��فاده � �شاورزی  -ج

، ���ود ����ت و �د�یت ��ی�ه خا�ھا آ�نايی با رو�ھای -د   .��ت�ف ��ظ و ن�ه داری

ص�ی از ��� �و�و�ی � ��ا��ھای: ��زیکخاک �نا�ی: ا�� � ر��ه خاک �نا�ی � �قا�ع  ��ا��ھای ��ت�ف ر��ه خاک، ���ی خاک، ��و�وژی  ��

خاک � �ی �ود، اما � حال حا�ر ف�ط یک ��ا�ش � ��ح ��سا�س � دا�هھای  خاک، حاص���زی خاک، کا�ی �نا�ی خاک، ���ه بندی و ارزیا�ی

� ��وانند عالوه � �ھده دار �دن ��ؤو�ی�ھای  بیت کار�ناسا�ی ا�ت�دف از ا�جاد دوره کار�نا�ی � ر��ه خاک �نا�ی � .و�ود دارد ا�ان

��� �ی  ارا�ی، � ��� ر�ی و آ�وزش ع�وم خاک و ����قات � ز�ی�ه �ی خاک �نا�ی و ا�جاد ��ت�ف � ر��ه خاک �نا�ی و ���ه بندی

ر، �دمات ��یدی را ارا�    .�مایند�نا�ب ���ه وری از ز��ن و �د�یت پایدا

گاه � جا��ه  ا���ت و جا�

) FAO ��ق ����ن يی (سازمان �ھا�ی �ذا ، باید � �دود دو �ا� ��زان �و�ید ٢٠٠٠� ��ور�ی � حال �و��ه � سال  �و�ید �واد �ذا

يی ��ظ ��دد. �وف��ت � ١٩٧٥سال  ���ول � رد ��و�ی ��رف �واد �ذا يی با �و� � �ر�ی اطالعات �و�ید �واد �ذ ا��ا�ش یا�د � ف�ط ا�تا�دا ا

ن ا�یدوار �ننده ن�ست؛ ز�ا ���ون ���نان از حاص���ز��ن ارا�ی ا��فاده �و�ود و ارزیا�ی رو�د فع�ی �شاورزی � �ی �ود و�ی  ا�ان �ندا

د و ا�� ا��فاده از خاک � اساس �ناسايی  حاص���زی ���ری ��وردار �وا�ند �ود. ز�ی�ھايی � � آینده �ورد ا��فاده ��ار �وا�ند ���ت از ا��عدا
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د و ���مل �وا�ند �د و �وچ��ر�ن ا�تبا�ی � ���ه  �درت �و�یدی آن و �بت�ی � رعایت ا�ول ���ح ع��ی با�د �نا�ع خاک آ�یب ���ری را  ا��عدا

��یار  اد و�ت الزم ا�ت � �دت��ران ��ذ� �ی ��دد و خا�ی � �ای ����ل آن سا�ھای زی �داری از آن �و�ب وارد آ�دن �سار�ھای

ت �شاورزی � ا�ان، � �قا��ه رد�ی �ھا�ی � ��زان زیادی � ع�ت کا�ش  �و��ی از د�ت �ی رود. پا� �ودن ��زان �و�یدا با ا�تا�دا

وم حاص���زی خاک ا�ت � �ود يی، با �  �دا ا��جار ��ع�ت و �دم  و� ���ی از ا��فاده ���ت از خاک �ی با�د. �ای ر�یدن � �ود�فايی �ذا

ن دور، �و��ه �شاورزی � ا�ان � از �  �و��ه ا��صادی �ط�وب و وا����ی � �آ�د�ی حا�ل از ��ت و ا�مام آن � آینده � �ندا

�ی و کارآ�د و عال� �ند ا�سا�ی کا بنا�ا�ن � ���ور ���ه �داری �نا�ب از خاک �ای ر�یدن � �ود�فايی، نیاز � ��روی .�روری و الزم ا�ت

 .� کار، �روری ا�ت

 ��ند�ی �نا�ع ����ی

، �و��ه، ا�یا و ���ه �داری  ری   .��شد ا�ول �نا�ع ����ی را ر�د و �و��ه �ی ��ند�ی �نا�ع ����ی ر��ه ���ی ا�ت � ا�د��ه ن�ھدا

ری  � ��وری � ��ل و ���سا�ی و ز��� ا��صادی ��یار  از �نا�ع ����ی �ای ��ظ ا��قالل و ا�نیت��ء ا�فا�ت �����ی آن �ده ا�ت ن�ھدا

  .��م ا�ت
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ا��ای ���وط � �فا�ت و ا�یاء و ���ه  �ی الزم �ای �د�یت، ��� ر�ی و �و�د � �وا�ئی و �ھارت ا��ادی �بیت �ی با ����ل � ا�ن ر��ه

د��ری � ��ور ارا�  �م ا��ون � �قا�ع کار�نا�ی ���ه، کار�نا�ی ار�د ����ه و ا�ن ر��ه.�نند �ی �داری ا�و�ی از �نا�ع ����ی ��ور را ا��از

گ�ی و ��ا�ع ���ت �مده فعا��ت ��ا�ش از آ�جائی �.دارد ��ا�ش ٥� � ���ع کار�نا�ی  ��دد �ی ا�جام  �ی ��ت�ف ا�ن ر��ه � ���ط باز و �نا�ق ��

  .با�د � ��وا�د � �را�ط ��ت�ف �ّوی فعا��ت �ماید ��وردار �وا�ئی ���ی و عال��ندی کا�ی��دد، �ذا �روری ا�ت دا���و از  �ی

 .ا�ت ٢�ی ��زیک و ���ی  و �س ٣�نا�ی  ز�ست �ریب �وس ریا�ی و

 بازار کار

 

جا�يی ��تند � ا�� �ما دا�ش آ�وزان  ����ی با � ��ا�ش بازار کارش ����ت ا�ت. �نا�ع ����ی ا�م از آب، خاک، ���ل و ���ع ر��ه �نا�ع
کار ، �یالت، سازمان ���ل � و ���داری �ی �وید.  ا�ن ر��ه را ان�خاب �نید � آ�جا ���ول � � از  سازمان ���ط ز�ست، وزارت �ھاد �شاورزی

کار�دسازمان �يی ��تند � � �ذب �رغ ا����یالن   .ا�ن ر��ه د�ت �
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يی�نا� –��ند�ی �شاورزی    �ذا

آزما��ی ع�وم ریا�ی و ع�وم ����ی ان�خاب �ی �ود، �  ���و� ع�وم و �نا� �شاورزی � با ��وان ��ند�ی �شاورزی �و�ط داوط�بان ��وهھای

يی �یا�ی و ��وا�ی، �و�ید، �دا�ت و ��آوری �ده، �ای ��رف آماده ع�وم و �نا��ی اطالق �ی �ود �  . ر�د�ی ��دد �ی آن �واد خام �ذا

يی، ا���ت � کار��ری رو�ھای ع��ی �و� �ای ا��ا�ش �و�ید ���والت �شاورزی و دا�ی، ���ود ����ت  �ی رو� ��ع�ت ���اه با کا�ش �نا�ع �ذا

ف � ��ب ر��ه �ی ��ند�ی و کا�ش ضا�عات کار �ی سازد و د�ت یا�ی � ا�ن ا�دا   .�شاورزی مم�ن و ���ر ا�ت ا�ن ���والت را آ�

صصان ا�ن ر��ه � ��ا��ھای ��ت�ف با �قا�ع کار�نا�ی و کاردا�ی �  � آز�ون �را�ری، ���و� ��ند�ی �شاورزی �د�ن �بب  �ای �بیت ���

  .����ه �ده ا�ت ���

يی    ع�وم و �نا� �ذا

  �ع��ف و �دف 

� �ور ر��ی � ع�وم و  ١٣٧١�ده و از سال  ��ور ارا��نا� ��آورده �ی �شاورزی � دا�هھای  –�ذ��ه با �م ��ند�ی �شاورزی  ا�ن ر��ه �

يی ����ر �م داده ا�ت خام را � ماده  �م�یا�ی � �س از �ید و �دا�ت ���والت زرا�ی و با�ی و یا ذ�ح دام ا�جام �ده و �واد . ک��ه�نا� �ذا

يی آماده ��رف تبد�ل �ی �ند، شا�ل  ، ���ه�ذا ، ��آوری   .... ز� ���و� ا�ن ��ا�ش �ی با�ندبندی و رو�ھای ن�ه داری



 )٩٠(   د�ماه  �ع��ی ر��ه �ی دا��ی و���ن ر��ه دا�ه آزاد�ما�ش 
يی، ن�ه داری  �دف از ا�ن ر��ه، �بیت ��رو�ی ص�ی ا�ت � ��وانند � ز�ی�ه �يی �ون ا��ای �م�یات تبد�ل �واد �ذا ���والت  ���

، ���رل ����ت، � � ��ا�ی و ��ی�ه سازی ��وط �و�ید � کارخا� یت، �شاورزی �ظارت و ��وو��ت ��ی  �ی �ورد ��� فعا��ت ��ده �دا

يی را ��ھده ��ر�د وا�د�ی �و�ید ��آورده �ی   .��ت�ف �ذا

گاه � جا��ه   ا���ت و جا�

يی، � از ����ر�ن �سائ�ی ا�ت نیاز روز ا��ون ن و ��ققان را  جا��ه � �ذا و ر�د �ی رو� ��ع�ت و کا�ش �نا�ع �ذا � �و� دو����دان، ا�د���ندا

يی �و�ود و � کار��ری رو�ھای �ط�وب ن�ه داری و ا�ت. � ا�ن را�تا،� �ود ���وف دا��ه  ج�و��ری از  ��وم ا��فاده ��ی�ه از �نا�ع �ذا

يی، ���ه بندی ، تأ��ن �نا�ع �دید �ذا �نا�ب � ���ور ��ظ و ���ود ����ت ���والت و ...، از �م�ه  ضا�عات �ی رو� ���والت �شاورزی

�ش عادات و  عالوه � ا�ن، ر�د و �و��ه �وا�ع و پ��ر�ت ع�وم و ���ت، . �س �و�یده ن�ست� � �واردی ا�ت � ا���ت آن �بب پیدا

يی �ده، � �و� ای � نیاز � ��وع ���والت و يی � ��ل روز ا��و�ی ا�ساس  �بک �ی �و�ن �ذا يی و � �ذا �ش ��آورده �ی �دید �ذا پیدا

يی با سال�ت ��دم و �و� خاص دو�ت و ��دم � ���ت و�بب را��ه �����م ر��ه �  �ی ��دد. �د�ن يی جا��ه و ا�جاد  نا� �ذا ����ت �ذا

يی و ...، �م�ی دال�ل بارزی   ��تند � ا���ت ا�ن ر��ه ���ی�ی را �شان �ی د�ند کارخا�جات �دید �نا� �ذا

 بازار کار
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کان ادا� ����ل � ا�ن ر��ه،  �سب �وف��ت�ای  �وا�ی�ھای الزم �ای داوط�بان ا�ن ر��ه و ادا� ����ل � آن � �ی دوره ���ی�ی و ا�

صصان ا�ن ر��ه  باال � �وس ���ی و ز�ست �نا�ی و ریا�ی ��وردار با�د. � ��ن از آن جا � ز�ی�ه داوط�ب باید از �وان و دا�ش ا��غال ���

  .از �وان ���ی �ط�وب و ��ز د�ت کا�ی ���ه �ند با�دداوط�ب باید  کارخا�جات ا�م از آزما�ه و �ط �و�ید ا�ت،� � 

  ا����یالن �وا�ی�ھای �رغ

يی �س از پایان ���یالت، ���ه � �وا�ی�ھای ��دی و ع��ی �ود، �ی �وانند ��وو�ی�ھای ��فاو�ی  �رغ ا����یالن ر��ه ��ند�ی ع�وم و �نا� �ذا

يی،  �ت آزما�هھا، ا�جام فعا��ت �ی ����قا�ی �ای�و�ید کارخا�جات ���و��ت ��ی، ��وو�  �د�یت���ر:  ت �ذا ���ود ����ت �و�یدا

 بندی و ... ارا� �شاوره ع��ی � وا�د�ی �و�یدی و فعا�ی�ھای دی�� را � �ھده سا�ت ���والت �دید، ا��ا�ش �و�ید، کا�ش ضا�عات، ���ه

صصان ا�ن ر��ه � ج�و��ری از اتالف �رما� �ی م�ی، با ��ر�د. کا�ش ضا�عات �شاورزی از ���ق تبد�ل آ�ھا �  �د��ی ا�ت � ��ش ���

يی �ط�وب و �ورد تأ� رد�ی �ھا�ی و ارزآوری از ���ق صا�ات ا�ن ���والت � � �س �و�یده ن�ست ��آورده �ی �ذا  .ا�تا�دا

 یع�وم دا� –��ند�ی �شاورزی 

�مانند ���ان ع�وم ا�سا�ی ��ز ���ی � دل ��ی ز�د وای �  �و� ��ی با�د �ای کالن ����يی �ای �����ینان �ی�ی جا�بع�وم دا�ی ، ر��ه ای �    

ا�ی تالش �و�ید ���والت د حال از �����ینان ���ول و�مات ��ندسان ع�وم دا�ی و ��یاری از ا��ادی � � �� حال ع�وم دا�ی اما � �
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صص  �ی �نند ��ن ا��فاده را �ی ��د . ر��ه ��ند�ی ع�وم دا�ی، � از ����ر�ن ر��ه �ی �شاورزی ا�ت و � ���ور تأ��ن ��روی ا�سا�ی ���

کا�ت �و�ود و ���ه و �ه �ی ���وع ��ری از آ���ن اطالعات ع��ی � ز�ی  ما� �ورد نیاز ��ش ع�وم دا�ی ��ور، � ��ت ا��فاده ��ی�ه از ا�

  .��ی و ���ی �وتئ�ن ��وا�ی، � ��ا�� آ�وزش عا�ی ��ور ا�جاد �ده ا�ت �ورش دام و ��ور و ا��ا�ش �و�ید

  ع�وم دا�ی ��ند�ی

  �ع��ف و �دف 

، ��ز�و�وژی و �د�یت و �ورش ��وا�ت ع�وم دا�ی ���و� ع�وم و ��و�ی ا�ت � � ز�ی�ه �ت، ژنتیک و اصالح  اھ�ی و ��ور �غذ� و �ھدا

  .�ورد ا��فاده ��ار �ی ��رد

گا� ع�وم دا�ی ٤��ا�� آ�وزش عا�ی ��ور �    :دا���و �ی �ذ��د ���ع �دا

ت دا�ی،  ت��و�وژی �ورش ��ور، ت��و�وژی �ورش گاو و گاو��ش، ت��و�وژی �ورش  ا�ف) کاردا�ی: شا�ل ر��ه �ی ت��و�وژی �و�یدا

  .دام � ���عت��و�وژی �ورش  ز��ور �سل و

ت دا�ی، ��ند�ی �ورش گاو و گاو��ش، ��ند�ی �ورش ��ور ب) کار�نا�ی: شا�ل ر��ه �ی ��ند�ی ع�وم دا�ی،   .��ند�ی �و�یدا
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  .کار�نا�ی ار�د: شا�ل ر��ه �ی �غذ� دام، ژنتیک و اصالح دام، د��رای ��ز�و�وژی دام )ج

ص�ی: شا�ل د��رای �غذ� دام،    .دام د��رای اصالح دام، د��رای ��ز�و�وژید) د��رای ��

ص�ی صص  �بیت ��رو � ����ھای کاردا�ی، کار�نا�ی، کار�نا�ی ار�د و د��رای �� � ز�ی�ه �ی ��ت�ف ع�وم دا�ی � ���ور تأ��ن ��روی ���

ص�ی و ��� ر�ی، ��ا�� آ�وز�ی � ��  �ورد نیاز � وا�د�ی ، سازما�ھا و �ھاد�ی �� و عا�ی، ��قق و �و���� � ��ش  ��ھای ��و��هدا��روری

  .دام � ���ھای دو��ی، �عاو�ی و ��و�ی از �م�ه �د�ھای ا�ن ر��ه ���ی�ی ا�ت �شاورزی و �بیت ���یان، �د�ان و کار�ناسان ا�ور

گاه � جا��ه   ا���ت و جا�

کالت يی ا�سان یا از ا��صادی و � ��ن تأ��ن �وتئ�ن �ورد نیاز ��ور ��واره از �مده ��  حال ��ی�ه �وده ا�ت. � �را�ط فع�ی نیاز�ی �ذا

ت دا�ی ���ر�ن ت دا�ی. �و�یدا ت �یا�ی تأ��ن �ی ��دد و یا از ���ق �و�یدا ���ع تأ��ن �وتئ�ن �ورد نیاز �وا�ع ��ری ا�ت.  ���ق �و�یدا

با��م. با �و� �  ��ر��ھای ش��ف ت�نی�ی � تأ��ن �نا�ع �وتئ�نا��وزه � ��ور�ی پ��رو �ھان شا�د پ  ا���ت ا�ن ا�� با�ث ��دیده ا�ت �

گاه ر��ه ع�وم دا�ی � جا��ه ���ص �ی ��دد  �وارد �وق نیاز و جا�

 �یاه �ش�ی–��ند�ی �شاورزی 
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ن �ود را �ذب ب ا�ت � عال��ندا . ��وان �یاه �ش�ی � ع�وم �شاورزی  ��ده ا�ت ر��ه �یاه �ش�ی از آن ر��ه �ی �وپا ، کار�دی �ذا

 ���ح �ده ا�ت. � �ور ک�ی، � ا�ن ر��ه ����ص و �ناسايی آ�ت و �وا�ل» �فا�ت �یا�ن دفع آ�ت و«� جای  ١٣٤٢ا�ان از سال 

گ�ی، ����ی و ��آورده �ی �یا�ی و ���ن�ن گ�ی و �نا�ت عال�م و چ�ون�ی ا� آ ب�ماری �یا�ن زرا�ی، با�ی، زين�ی، �� �ت و �وا�ل ب�مار�ھای ا�

گ�ی � �یا�ن و   .آ�نايی کا�ل با ا�ول و رو�ھای �بارزه، �ورد ��ث ��ار �ی ��رد ��را�

 �ش�ی �یاه 

 �ع��ف و �دف 

، ��وان �یاه �ش�ی آ�ت و � ر��ه ای اطالق �ی �ود � � آن ع�وم و �ن آوری � ز�ی�ه �ی �نا�ت  � دوره کار�نا�ی ��ند�ی �شاورزی

�دف از ا�جاد ا�ن ر��ه، �بیت کار�ناسا�ی  .ب�ماری زای �یا�ی و ا�ول و رو�ھای �بارزه با ا�ن �وا�ل �ورد �ر�ی ��ار �ی ��رد �وا�ل

ی زای �یا�  ��ی �شاورزی ��و�ی، � ز�ی�ه �یاه �ش�ی، ع�وم ���وط � �نا�ت آ�ت و �وا�ل ب�ماری  ا�ت � عالوه � دا��ن �ع�ومات ع��ی و

، ���ن�ن �بارزه با آ�ت و ب�مار�ھای  را � �د کار�نا�ی � �ورت ���ی و �م�ی بیا�وز�د و با ��ون و رو�ھای ��ت�ف ��ظ ���والت �شاورزی

، کار�ناس ا��ايی ����قات � ع��ی و کار�دی آ�نايی کا�ی پیدا �نند � ��وانند � ��وان �درس � ��ر�تا�ھای �یا�ی ��ز � �ورت  ��ا�� �شاورزی

اساس  . ��یا�ن � �وس�ه �ی دو��ی و ��و�ی ��ش �شاورزی �دمات شا���ه ای را ارا� د�ند �و��ی �شاورزی و �د� و ���ی ا�ور �فا�ت
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�ی دا���ویان � �ور ��و�ط ا�ن دوره را � ���ن �دت  آ� �� آ�وز�ی دوره کار�نا�ی، �ول دوره کار�نا�ی �یاه �ش�ی �ھار سال ا�ت و

��ر �ول زمان ����ل ���ه  ١٧شا�ل  سال و � سال ���ی�ی شا�ل دو ن�م سال ا�ت. � ن�م سال ���ی�ی ٦�جاز � ا�ن دوره  �ی �نند. �دا

سا�ت آ�وزش  ١٧وا�د �س ���ی � � ن��سال  کا�ل آ�وز�ی ا�ت. �ظام آ�وز�ی ا�ن دوره � �ورت وا�دی ا�ت و �ای �

  .کال�ی ���ور �ی �ود

گاه � جا��ه ا���ت و    جا�

 ��ور و از آن جا � ر�یدن � �ود�فايی و ا��قالل ا��صادی � ا�ن ��، ����ن �ننده با �و� � ا���ت ��وری ��ش �شاورزی � ا�� �غذ� و ا��صاد

، ��یار ت �شاورزی ی ا�ت. � از راهھای ا��ا�ش ���ول، ارز��ند و �یا�  ا��قالل �یا�ی ما ��ز �وا�د �ود. � �و� تالش �ای ا��ا�ش �و�یدا

را � ��ور ����ل �ی  ب�مار�ھای ��ت�ف �یا�ن و ��آورده �ی �یا�ی ا�ت � � سال، �رر و زیان ��ل �و��ی ج�و��ری از زیا�ھای آ�ت و

آ�ت و ب�مار�ھای �یا�ی �ود، � با �دید، جای���ن ��وه �ی �ن�ی �بارزه با  �ند. با �و� � دا�ش و �ن آوری روز، الزم ا�ت رو�ھای ع��ی

ت از ورود ���والت �شاورزی خار�ی �ی نیاز �و�م ا��ا�ش  .��ح �و�یدا
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 بازار کار

با �و� � ما�یت ��ھايی � � ا�ن دوره  -ر��ه �یاه �ش�ی �وا�ی�ھای الزم �ای داوط�بان ا�ن ر��ه و ادا� ����ل � آن �ای ادا� ����ل �

و با �و� � ا�ن � اغ�ب ��ھا  با�دباید عال� �ند � ع�وم ز�ست �نا�ی �و�ه ع�وم ���وط � �یاه �نا�ی و �شاورزی  داوط�ب -�در�س �ی ��دد

ز�ی�ه ��ھايی ��ل  � کار � آزما�ه و ��ر� عال� دا��ه با�د، ���ن�ن � بنا�ا�ن داوط�ب باید دارای کار �م�ی � آزما�ه و یا � ��ر� ا�ت

  .�وان ���ی �ای کار � ��ر� و آزما�ه را دا��ه با�د ز�ست �نا�ی و ���ی از دا�ش و اطالعات الزم ��وردار با�د؛ �عالوه

  ا����یالن �وا�ی�ھای �رغ

����قا�ی � �وس�ه �ی ��ت�ف دو��ی و ��و�ی ��ش �شاورزی ا�فای و���ه   ��وان کار�ناس ا��ايی یا�رغ ا����یالن ا�ن دوره �ی �وانند �

، �ی �وانند � �ورت دا��ن د��رای �یاه �ش�ی دورهو ���ن�ن  با �و� � دوره �ی کار�نا�ی ار�د ��ره �نا�ی و ب�مار�ھای �یا�ی �نند، ���ن�ن

رج  و ا��ايی را � �ھده  � ��وانند ��وو�ی�ھای باال� و ����ر ع��ی، �و��ی دا�ل ��ور ادا� ����ل د�ند�  ���ی�ی�را�ط الزم � �سب آ���ن �دا

کاری � کان �� ص�ی ا� دا�هھا و سا� ��ا�� ع��ی و �و��ی � ��وان ��و �یأت ع��ی �ا�شان  ��ر�د؛ ���ن�ن �س از ا�مام دوره د��رای ��

 ��دد ��ا�م �ی

 ا�یز��ن �ن
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  .�ن�م �جا�ت ��ل از �ع��ی ر��ه ز��ن �نا�ی �باره ز��ن ، �طا��ی را ��ند ت��اری ، ��ور

 �ی�و��ر ٢٠٠٠��رو�ی  ��� ���هو  �ی�و��ر ٥٠ال� رويی اش �دود ������ه  � روی آن را ���ه � و �وه �ی ���فع و ا�یا�وس �ی ���ق سا��مان ز��ن

ن �ی ��نا���ی ��ه ز��ن را �دید آورده و�ود ا�ن دو����ل �ده �  ���ه ��رو�ی از آ�ن و ن��ل�ی با�د.  �ی�و��ر ١٣٠٠�و�ی  ��� ���هو   ف�� �یدا

� �م � �ساب ��ی آید ، راز و  . ز�ی�ی � ��بت � سا� ��ات آ�ما�ی �رغ ا����یالن �ود ���ن ز��ن را �ی �ناسا�د ر��ه ز��ن �نا�ی � .ا�ت

�ت دارد � باید �ای �نا�ت آن وا�د�ی ر�� �يی   .دا��ی را � �س از دی��ی �شت �ر �ذا

 دارای ارزش �ی و�ه ای  ��ور و و�ود ذخا� با ارزش � ا�ماق ز��ن ، دا�ش ز��ن �نا�ی از ��� ع��ی و ا��صادی � �حاظ ��اوا�ی �نا�ع ����ی �

 .���ه �داری از آ�ھا و � �ور ا�ص �نا�ع ���ی دارد د�ی ، ا��شاف ،ا�ت و ��ش �و�ی را � ز�ی�ه �نا�ت �نا�ع �ع

اطالعات �غ�ا�یايی و ���ه �داری � آن  �د� با ع�وم ز���ی و ���ی دا��ه و ا��فاده از ���ه �ی ما�واره ای ، ����م �ی ا�ن ر��ه ارتباط ��یار

  .وا�د ا���ت زیادی �ی با�د

 

گات�گ با ع�وم ز��ن ��تندع�وم از �م�ه  ��یاری از ����ل � ا�ن ر��ه �را�ط ��ما�ی �نا�ب را  .آب ، خاک و �وا�نا�ی و �غ�ا�یا � ارتباط ت�

  . وا�د�يی را � �مد� � ���ا و بیابان ا�جام �ی �ود را با �وف��ت �ی �ند �ی ط�بد �ون داوط�ب باید �� با�د
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کان ادا� ����ل �  ص�ی��وح عا�ی د��رای ا� �و��ی ، ��وح د��ر�تا�ی  –��ا�� آ�وز�ی .��ور و�ود دارد � ��ا�ش �ی ��ت�ف ا�ن ر��ه � ��

کان �يی ��تند � �  �ی �نند ، ��ا�� ����قا�ی �غ�ا�یايی ، ��ا�� ���ه �داری ، �عادن و ��ی ��ا�� ���ی و آزما�ه �يی � �باره ز��ن ����قات � ،

کان �ذب را �ی د�ند�رغ ا����یالن ا�ن   .ر��ه ، ا�

 ز�ست �نا�ی

ص�ی ز�ست ا�سان ��ل �ی �و��و�ی �ده ا�ت و ا�ن �و��و�ی  دارای ��ا�ش � � �طا��ه نیاز دارد، و �طا��ه و ����ل � ا�ن ر��ه � �ورت ��
گاه ��ع ا�واع و ا�سام ��ت�ف �و�ودات �یا و دی��  �، با�د.�یا�ن، جا�وران، س�ول�ی ��ت��ی ا�ت � � �ھان خ��ت �و�ود �ی  و ز���

�نا�ی �بارت ا�ت  �نا�ی ��و�ی ��ت د��ری ز�ست ز�ست �ی ر��ه ��ا�شد�ند،  �ی ا�ن ر��ه را ����ل �ی �و�ودات ��ی از ��ا�ش

، �یا. ر��ه ز�ست �نا�ی س�و�ی مل�و�ی ��ز � ��ا�ش از: د��ری، ��و�ی، ع�وم �یا�ی، مل�و�ی �ی��و��و�وژی،  وم س�و�ی و�ی ع�  ع�وم جا�وری

م � �ول  ز�ست � ر��ه.�ود ژنتیک و ��و���ی و ��و��زیک �� �ی  ��دد سال �� �ی ٤�نا�ی س�و�ی مل�و�ی و ز�ست �نا�ی ��و�ی � �دا
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��ی و پا�سازی ���ط آب آشا�ید�ی ���ن و ��ظا�ل ��ل و �وم ��ون اسا�ی ���وری اسال�ی ا�ان �ب�ی �  ١� ا��ای بند   ز�ست ا�سان  �ھدا

�ت اما�ن ��و�ی و �ت آب و ���ط و �ای باال�دن ��ح سال��ی از آ�ود��ھا و �ھدا رو�تاییان  پ����ری از ب�مار�ھای ��ی از �دم �ھدا

�ت ���ط ���وس ن ��ح دوره کاردا�ی و � ا�ن اساس ���ی ��ت ��وا  ا�ت �رورت آ�وزش و �بیت ا��اد کاردان و ���ھد � ز�ی�ه �ھدا

�ت ���ط � و�ی�ه ��وه دوره � �رح ز� �  ر�ی ���ه ��دیده ا�ت، ���صات ک�ی ��� و �ر��ل �وس ا�ن �ش�ی �ورای عا�ی ��� �ھدا

 .ر�ی ر�یده ا�ت ��ویب �ورا�عا�ی ���

 

�ت ��وانند � ا��ماعات  � �دف آن �بیت ا��ادی ا�ت � �ی آ�وز�ی � �ظام آ�وزش عا�ی ا�ت ���ط � از دوره دوره کاردا�ی �ھدا

�ت ���ط کالت �ھدا کاری رده �وچک ����� �ده و �س از �طا��ه و �ر�ی �� �ی ����� � ����تان � ���ن آب �روب ا��ی (��ی،  ����ه با ��

 فعا��ت �مایند و �ق��ن،�ضالب و زبا� ��سازی �نا�ع آب، ��سازی اما�ن ��و�ی، �بارزه با ��رات  ���ی) دفع

 بازار کار 

�ت ���ط را ب�ذرانند ���د �سانی�ه دوره  :کاردا�ی �ھدا
 .����ه و �وز� آب � ��ح رو�تا فعا��ت �مایند � ���ه و ا��ای ����ی ا�ل، ١-
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 .آب فعا��ت �مایند � �ناسايی �نا�ع آ�وده �ننده - ٢-
، ����ه و دفع �ضالب ��عارا� راه ح�ھای ساده ��ت  ٣-  .ا��ماعات �وچک فعا��ت �مایند آوری
��ی ��ع ٤- ، دفع و یا ا��فاده از راهھای �ھدا  .��والت ��وا�ی، ا�سا�ی و زبا� را آ�وزش و فعا��ت �نند آوری

 .سار� و �نا�ع آب فعا��ت �مایند ���ه ��سازی چاهھا، ��وات،٥ -
�ت �س�ن، ��شسازی اما�ن  ٦- يی آ�وزش و فعا��ت �مایند ��و�ی و� �ھدا �ت �واد�ذا  .�ھدا
�ت و ارتباط با ��دم ٧-  .فعا��ت �مایند � آ�وزش �ھدا

 �و��ری 
 

کار �ی ��ف یک �و��ر ری �وز�ی � د��مان ��و �ی � �ق ب�مار �وق�ی آ� ر��ه �و��ری �د�ش �بیت ا��ادی ا�ت  رود �ود � ما � حا�ت بیدا
صص ب��و�ی � �ول دوره� � ��وان د�تیار یک  �ل  ���  سال ا�ت و �وس ا�ن ر��ه � �ورت ���ی �م�ی و کارآ�وزی � ٢ا�ن ر��ه �دا

کان � �� �ی ب�مار�تان ادا� ����ل �ی �وا��ی � دوره کار�نا�ی ����ه  �ود.��ش �و��ری ا�ق �مل ���ول کار �و�د � حال حا�ر ا�
 .با�د ��تاری ��ا�م �ی
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 ار بازار ک

�ی ت���ل �ننده ت�م �ما�ی ا�ت � ��ت ���ود ���یدن  ر��ه �و��ری � � ����ی � با�د ��ل کارش ��ا�� �ما�ی ا�ت. �و��ری � از ح��ه
 .��ور دارد � ��ص ب�مار � ���� �ما�ی

 و��ی ا��اد �و�ق

 �ع��ف �وف��ت 

گان ��ار ��رد، اما �مار  ن و �و��ندگان ��ی ��ده ا�د �ع��ف جا�ع و کام�ی از �وف��ت ارا� د�ند � �ورد ا��فاده ی �� ��اوان ا�ن � دا���ندا

ن�م � ا�وًال �وف��ت ��ست �عار�ف �ود �و�ب �ده ا�ت � � � حال �و��ف د��ق و ����ی از ا�ن ک��ه � د�ت نبا�د و  و ما � واقع �دا
. � از دال�ل �مده ی �عدد �عار�ف �وف��ت، �دا�ت �ی �و��و�ی �وده � از ا�ن ���وم �ده د�تیا�ی � � ��ز�يی را �وف��ت �ی ���م

ن ار ر�د، اما ا�ن �وف��ت از ��� دی��ان �ندا زش و ا�ت. �سا ا��ادی � � د��ل د�تیا�ی � �وا��ه �ی شان، �ود را �و�ق و کا�یاب �ی پندا
رد یا ا��ادی ��تند � ا�ساس �ی �نند، �و�ق �ده ا�د وی و��ی واقعاً � آن �ف�� �ی �نند، �ی � �دیده ی �وق واقعاً آ  ن �وف�ی�ی � ا�تباری �دا

 �وف��ت ا��ی ���ی ا�ت و ��� �ع��ف وا�دی � �ود ��ی �ذ�د.��� �ی ��د�د ن�ست. بنا�ا�ن 

 ت�وف��ت زا�ه ذ�نیت �ثبت ا� 

. �ور ز�د�ی � دا��ن ا�ژی �رشار و ��ل مال��ه، از و��ی �ی ����ت سا�م ا�ت«��ققان � ��ر�ح ��و� یک ����ت سا�م �ی �ویند: 
کا�ويی وا �ی دارد. ساعات ��ی را � �و  اص اب ا��صو�ودش �وج �ی ز�د. ��ق و ا�تیاق، ا�ژی � ق�یا�ی را � او ������ �ی �ند و او را � �ن�ن �
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د�ی ز�د�ی اش، حا�ل از ا�ساسات، ا�د��ه �، تالش � و ���ت ��ت.  �ی د�د و ���وم �ی �وصل�ی و �سا�ت را ��ی ��مد.���و� ی رویدا

زد � با ا��فاده از او�ت، از ف�ج �دن �ور و �و�ش ��بت � ز�د�ی ج�و  ن با�د، ��� �ود را ��ور �د��ی � کار �ی ا�دا » �ند.��ری ��ی ا�� � ز�دا
دا �س � �ی ��ر�م ا�� ا�ن ��رو� ��ور ساز�ده و �ثبت با ی�دی�� ��ع �و�د، چ�و� � �د�ت ا�سان � �ی آیند! حال و�ت آن ا�ت � ابت

کار ��رید. با ا�ن کار، ��روی �و�ی �ما ��یار �در��ند �ی �ود و �� �وا�ید �ود ا�  تیار ز�د�ی و ا�ن ��رو� را آزاد �نید، ��س � ��ت �ثبت �

ری و �مان �و ��ز � «امام ع�ی (ع) �ی ��ماید: �ر�و�ت �و�ش را � ق���و مم�ن � �د�ت ب��ر�د.  ن ���رت �دا �د �و از �و�ت، و�ی �و �دا
ری  ن �گا�ی �دا ن �گا�ی و) دیدگاه ��رت ع�ی (ع� .»�ون �و�ت، �ی�ن �و �دا ��ور  ا�سان �ما�ی ���ی را � �ون �و�ش دارد، و�ی �دا

کان، �گا�ی یا��ه و ��بت � آ�ھا ع�م ��وری پیدا �ند و ا�ن کار ���ر ��وا�د �د م��  رد. ا�سان با�قوه �� ا�ت � ا�رار عا�م ا� با �ود�نا�ی و �دا
 .ا�مان دا��ن � �وا�يی �ی �ود

 آرا�ش وا��ینان، ���ر�ن �وف��ت

ی �ود ر�یده و � �ون، ا�ساس رضایت خا�� دارد، � ا�ن �ود حا�ل تالش و � ��� ا��ریت ��دم، ��د �و�ق ��ی ا�ت � � آرزو�
وم � ز�د�ی ا�ت . م�� آن�ه �و���ت با�د و �و���ت ��ی ا�ت � کاری � �س واقعاً �و�ق ن�ست. ا�ب�ه ا�ن را �م باید دا�ست � �وشش �دا

�ی �وان ��ت �وف��ت � ���وم ��ورداری از ��یاری از �وا�ب ا�ت، از �م�ه: ر�ه ���ی � ز�د�ی، �سب  ��ید و باارزش ا�جام د�د.

ا��رام، �ر�ی و �ت � ���ط کار و � �� ی ا��ماع و ر�يی از ن��ا�ی، �ر�ورد�ی و ش�ست. �وف��ت یا کا�یا�ی �دف ز�د�ی ا�ت. � 
گاه آن ا�ت � از �م ا��ون ا�سا�ی �وا�ن �وف��ت و طا�ب ���ر�ن ��  ز�يی ا�ت � از روزگار �ی �وا�د �د�ت آورد. ���ت�ن و ���ر�ن ا���
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و�ی ا�ت � ��ن آن ��تاق و آرزو�ند  �و��ق �ی �ود را � �مار ا��اد �ن���ی ��ار د�ید � �ی �وا�ند از روزگار کام ��تانند. �وف��ت، ��یان �دا

 �وف��ت � ر��ن � ���ر ا�ت، � � ���ه ی پایان ر�یدن.ت ����ه � د�ت سا��ن ا�ت. �ی ��ت�م و � واقع راه �وف�� 

 �وف��ت واق�ی

 �و�یدن، ���ن، یا��ن و ��� �س��م �شدن راز �وف��ت واق�ی ا�ت: � ا�� � آن د�ت یاب�م با �مام و�ود ا�ساس رضایت �وا��م ��د.

 � �وف��ت واق�ی �ی �وان د�ت یا�ت:

کار ببند�م � ��رو�ی �و�ی �ود را آزاد �ن�م.ما باید  ری � ��م �وچ�ی ���ی، � حا�ی � � «امام ع�ی(ع) �ی ��ماید: �مام تالش مان را � آیا �ی پندا

ش ��ظا�ی با �ود خ�وت �نید. � ���ه ی صاف و ��اوان ا�د��ه �، �ق �وید و ��رو�ی ���م و �یات �� .»�ون �و �ھان �ر�ی ����ه ا�ت

 �ود را � ��� آورید!کاوش � و �و�ش �ی ��ر حا�ر � �ورد ا�سان حا�ی از آن ا�ت � � خالف آ��ه ��ور �ی �نند، ا�سان �، �م یا �

د و ذخا� را  رد.�ده يی ا�ن ا��عدا دادی �شا��ی ��تند و از ا�ن �حاظ �فاوت ���ی � آ�ھا و�ود �دا � و�ود  دارای �نا�ع و ذخا� با�قوه و �دا

کار ���ن � نتا�ج ���م و ش���ی د�ت �ی یابند و �ده يی دی�� از �وا�يی �ی با�قوه ی �ود ا��فاده ��ی �نند و آن را با �ود �  �و�ش ��ف �ی �نند و با �

کار و پ�ھا�ی � � �ون ا�سا ن و�ود دارد و �تنا�ب با �ور �ی ��د. �فاوت ا�سان �ی �و�ق �ھان با سا� ا��اد � ���ن ا�ت. ��رو�ی آ�

�را�ط ����ی خاص، از ���ق �ظام ���ی وا��ش �شان �ی د�ند �بارتند از: ��ور و �گا�ی، �درت ��ما�ی، ��ق و عال�، ��وغ و خال��ت، 

کار، ��م، ��وت، �ی�ه، ا��ماد � ��س، اراده، شادی و �شاط، �م و ا�دوه، �عف و �سا�ت، اض��اب و ن��ا�ی، �س کاوی، ا�مان، ��� ا�یت، ���
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زه و ��ت آن � ا��اد ��ت�ف و � حا�ت  ��� و ���ت و ...� یک از ا�ن ��رو� �مانند یک �دار، دارای �دت و ��ت ��ی�ی ��تند � ا�دا

ر�د. ��آیند ���وع ا�ن ��رو �ی � ر�تار� �دا ��ت � رو��ه و �مل��د �ی �و��ون با ی�دی�� �فاوت دارد. ا�ن ��رو� ��ز فعال � و ���ر �ندا

اد و ���و �و�د. ا�سان را ��ل �ی د�د و او را وادار � باز�ب � �قا�ل �وا�ل ����ی �ی �ند. ا�� ا�ن ��رو� ��ت ���ر ���ک � با �را�ط و�ه يی آز 

�وری � �� �وا�د �ود ��ی ���ی از کار�ی ��روی ����ی �دید �ی آید � دارای ا�ژی خارق ا�عاده يی ا�ت و ا�سان را ��یار ��رو�ند �ی �ند؛ � 

�ی ��رمم�ن را، مم�ن �ند. ا�� ���و �دن ��رو� � ��ت �ثبت با�د، ا�ژی �ی ��ا�ی آزاد �وا�د �د و ا�سان را ���ت �ثبت � ���ور ساز�د

، آن گاه ���ن ��روی ���م � ��ت ���یب و ���ت �ی د�د و ا�� ا�ن ��رو� � � د��ل و ��ت � �را��ی � ��ت ���ی و �خا�ف، ���و �و�د

د�ی دی�� ، ��ودی ا�سان �مل �ی �ند. س��ی و تنب�ی، ا��رد�ی و �سا�ت رو�ی، ��م و ��ونت، ��تار د��ه ���ی، ��ل عام و ��یاری از رویدا

 از ���ن �ب�ل ا�ت.

يی  ���ه و����م : �و�ف �دا

 �وسس وصا�ب ا�تیاز د��ر�تان �و�د 

 ٩٠د�ماه ٢٠

 �و�دج��ه �شاوره ��ی�ن ر��ه سال �ھارم  ریا�ی و����ی د��ر�تان 
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