بسوِ تعالی

ًخستیي دٍسُ اص جایضُ پژٍّش سیٌوایی سال
آرسهاُ 1396

جایٍا ٜػیٕٙا دس د٘یای ٔؼاصش تذِیُ جزاتیت ٌ ٚؼتشدٌی ٔخاعة٘ ،ؼثت ت ٝػایش ٙٞشٞا اص جایٍاٚ ٜیظٜای تشخٛسداس اػتٚ .یظٌی ایٗ جایٍاٚ ٜلتی إٞیت پیذا ٔیوٙذ و ٝتا لذست
فشٍٙٞی ،ػیاػی  ٚالتصادی ٕٞشأ ٜیٌشدد .ػیٕٙایی و ٝدس تذ ٚسا ٜتؼٛٙاٖ ػشٌشٔی تّمی ٔیؿذ ،أشٚص ٕٞا٘ٙذ ٔتفىشی فشًٙٞػاص ،آیٙذٜػاص ٙٔ ٚثغ تِٛیذ ثشٚت ّٔی دس ٞش وـٛس
ٔحؼٛب ٔیٌشدد .اص ایٗ جٟت وـٛسٞایی و ٝصاحة صٙؼت ػی ٕٙا ٞؼتٙذ تٛ٘ ٝػی تؼّظ فشٍٙٞی  ٚػیاػی خٛد سا ت ٝجٟا٘یاٖ تحٕیُ ٔیوٙٙذ .او ٖٛٙؤ ٝا ٘یض تٌ ٝفتٙٔ ٝتمذاٖ
تضسي د٘یا صاحة ػیٕٙای ّٔی  ٚجٟا٘ی ٞؼتیٓ ،تایذ ت ٝإٞیت آٖ آٌا ٜتاؿیٓ .ایٗ آٌاٞی ،پشػؾ  ٚتأُٔ  ٚپظٞٚـی جذی عّة ٔیوٙذ تا ایٗ ٟ٘اَ ت ٝخٛتی سؿذ وٙذ  ٚاِثتٝ
ػال ٜٚتش تٛػؼٝی وّٕی ،سً٘  ٚتٛی فش ًٙٞایشا٘ی اػالٔی تذٞذ.
دس ایٗ ساتغٔ ،ٝؼا٘ٚت تٛػؼ ٝفٙاٚسی ٔ ٚغاِؼات ػیٕٙایی ػاصٔاٖ ػیٕٙایی ٔ ٚذسػّٔ ٝی ػیٕٙای ایشاٖ تٙٔ ٝظٛس ایجاد صٔیٞٝٙای ٔٙاػة تشای ؿٙاػایی  ٚتأیٗ ٘یاصٞای پظٞٚـی
ػیٕٙای ایشاٖ  ٚتٟشٌٜیشی ٞش چ ٝتیـتش جأؼ ٝت ٝعٛس ػاْ ٚ ،ػیٕٙا  ٚػیٕٙاٌشاٖ ت ٝصٛست خاف اص ٘تایج  ٚیافتٞٝای پظٞٚـی ٔ ٚغاِؼاتی  ٚوٛؿؾٞای ػّٕی اػتاداٖ  ٚپظٞٚؾ
ٌشاٖ دس دا٘ـٍاٞ ٜا ٔ ٚشاوض ػّٕی  ٚپظٞٚـیٕٞ ،چٙیٗ اسج ٟ٘ادٖ ت ٝوٛؿؾ ٞای آ٘اٖ ٔ ٚؼشفی آثاس تشتش؛ ٘خؼتیٗ دٚس ٜجایض ٜپظٞٚؾ ػیٕٙایی ػاَ سا دس چاسچٛب ایٗ فشاخٛاٖ
تشٌضاس ٔیوٙٙذ.
اّذاف:
ٞذف اص اٞذای « جایضُ پژٍّش سیٌوایی سال» ت ٝؿشح صیش اػت:
 جٟتدٞی پظٞٚؾ ٞا ٔ ٚغاِؼات ػیٕٙایی ت ٝػٕت ؿٙاػایی  ٚعشح ٔؼائُ ٛٔ ٚضٛػات وّیذی ٘ ٚیاصٞا  ٚالتضائات اصّی ػیٕٙای ایشاٖ
 اسج ٟ٘ادٖ ت ٝوٛؿؾٞای ػإِا٘ ٝپظٞٚـٍشاٖ ،دا٘ـجٛیاٖ  ٚخثشٌاٖ دا٘ـٍاٞی ٔ ٚشاوض پظٞٚـی
 ایجاد فشصتی تشای آؿٙایی ،تؼأُ  ٚاستثاط پظٞٚـٍشاٖ  ٚدػتا٘ذسواساٖ ػیٕٙایی
 ؿٙاػایی ٔ ٚؼشفی ٔغاِؼات  ٚپظٞٚؾٞای ػیٕٙایی تشتش.
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هحَسّای داسای اٍلَیت ٍ هسائل هْن سیٌوا بشای پژٍّش

هحَس ًخست :سیٌوا ،جاهعِ ٍ فشٌّگ ایشاًی  -اسالهی
 ؿٙاخت ٔٛضغ جٟا٘یاٖ ٘ؼثت ت ٝػیٕٙای ایشاٖ
٘ ؼثت ػیٕٙا  ٚپظٞٚؾ ػیٕٙایی
 ؿٙاخت ٘ٛع ٍ٘ا ٜایشا٘یاٖ ت ٝػیٕٙا
 تحشاٖ ٞای فىشی  ٚفشٍٙٞی دس ػیٕٙا
 ػاختاس سٚایت دس ػیٕٙای ایشاٖ
٘ ؼثت ٔیاٖ ٔٙاتغ سٚایت  ٚساٚی دس ػیٕٙای ایشاٖ
 تاصٕ٘ایی ٕ٘ادٞای ایشا٘ی دس آثاس ػیٕٙایی
ٚ یظٌیٞای ػاختاس سٚایت ایشا٘ی دس آثاس ػیٕٙایی
 ػٛأُ ٔٛثش تش تِٛیذ فیّٓ  ٚؿىُدٙٞذ ٜفیّٕٙأٞٝا
 ؿٙاػایی رائمٔ ٝخاعثیٗ ػیٕٙای ایشاٖ
 سٚیای ػیٕٙای ایشاٖ چیؼت  ٚچ ٝتایذ تاؿذ؟
 تغییشات اجتٕاػی دس ػیٕٙای ایشاٖ
 خا٘ٛاد ٜایشا٘ی دس ػیٕٙای ایشاٖ
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هحَس دٍم :اقتصاد سیٌوا :با تاکیذ بش سًٍق کسب ٍ کاس سیٌوایی
 اِضأات پیٛػتٗ ػیٕٙای ایشاٖ ت ٝلٛاػذ جٟا٘ی ٔاِىیت فىشی
ٚ ضؼیت حك ِٔٛف ٔ ٚاِىیت فىشی دس ػیٕٙای ایشاٖ
 ضٛاتظ  ٚلٛاػذ حمٛق ٔادی ٔ ٚؼٛٙی پذیذآٚس٘ذٌاٖ ٔ ٚاِىاٖ آثاس ػیٕٙایی
 تماضا ٔ ٚخاعة دس ػیٕٙای ایشاٖ  ٚاتؼاد آٖ
٘ مؾ  ٚجایٍا ٜفیّٕٙأ ٝدس التصاد ػیٕٙا
 ػاختاس تٛصیغ دس ػیٕٙا
 تثّیغات تجاسی  ٚػ ٟٓآٖ اص التصاد ػیٕٙا
 ص٘جیش ٜاسصؽ دس تِٛیذات ػیٕٙایی
 اسصؽ افضٚد ٜدس ػیٕٙا
 اٍِٞٛای پشداخت یاسا٘ ٝدس ػیٕٙا
 أىاٖػٙجی ػشٔایٌ ٝزاسی دس ػیٕٙا
 فشصتٞای ػشٔایٌٝزاسی دس ػیٕٙا
 تِٛیذ تش٘ذ تجاسی دس ػیٕٙا
 صادسات فیّٓ(تاصاسٞا  ٚدأٞ ٝٙا)
 سػا٘ٞٝای ٘ٛیٗ  ٚتٛػؼ ٝالتصادی
 تِٛیذ ٔـتشن تیٗإِّّی
٘ ظاْ لیٕتٌزاسی دس ػیٕٙا
 ػیٕٙای خاٍ٘ی  ٚأىاٖ تغییش ؿىُ آٖ
 ػیٕٙای ٔؼتٙذ  ٚجایٍا ٜآٖ دس التصاد ػیٕٙا
 فیّٓ وٛتا ٚ ٜجایٍا ٜآٖ دس التصاد ػیٕٙا
 ا٘یٕیـٗ(پٛیإ٘ایی)  ٚجایٍا ٜآٖ دس التصاد ػیٕٙا
ٕ٘ ایؾ خاٍ٘ی  ٚجایٍا ٜآٖ دس التصاد ػیٕٙا
 حمٛق ٔاِىا٘ ٚ ٝجایٍا ٜآٖ دس التصاد ػیٕٙا
 ػ ٟٓالتصاد ػیٕٙا دس التصاد ّٔی
 آٔٛصؽ تشای الذأات  ٚخذٔاتی و ٝدس ػیٕٙا ا٘جاْ ٔیؿٛد
 پخؾ فیّٓ(ؿشوتٞای پخؾٔ ،ىا٘یضْٞا ،دػت ٝتٙذی ػاِٗٞا )... ٚ
 دادٜٞای اعالػاتی ػیٕٙا  ٚفشٚؽ اعالػات
 ػٛأُ التصادی  ٚغیش التصادی ٔٛثش تش ػیٕٙا
ٔ ذیشیت ػیٕٙایی ٔٛثش تش التصاد ػیٕٙا
 اػتا٘ذاسد ػاصی ػاختاس تِٛیذ دس ػیٕٙا
 تٟؼاصی ػاِٗٞا  ٚتاثیشؿاٖ تش التصاد ػیٕٙا
ٚ ضؼیت ٔٛجٛد التصاد ػیٕٙا
ٔ ذیشیت ویفیت دس ػیٕٙا
 سلاتت دس التصاد ػیٕٙا
ٔ غاِؼات تغثیمی دس خصٛف ٘ظأٟای تِٛیذ  ٚػشض ٝآثاس ػیٕٙایی  ٚػٕؼی  ٚتصشی
 اٍِٞٛای التصاد ػیٕٙا دس جٟاٖ
٘ مؾ اصٙاف دس التصاد ػیٕٙا
 تؼییٗ ٘ؼثت التصاد ػیٕٙا  ٚدِٚت
 تجشتیات  ٚاٍِٞٛای دیٍش تخؾٞای التصادی دس ػیٕٙا(وٙؼشػی ،ْٛوٕپا٘ی ،اتاقٔ ،ىا٘یضْٞا )... ٚ
 ؿیٞ ٜٛای ٘ٛیٗ پخؾ فیّٓ  ٚتاصاسیاتی فیّٓ
 ػ ٟٓػیٕٙای ایشاٖ دس ػثذ واالی ایشا٘یاٖ
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هحَس سَم :صیشساخت ٍ في آٍسیّای سیٌوایی
٘ ؼثت ػیٕٙای ایشاٖ تا فٙاٚسی ػیٕٙا دس جٟاٖ
ٔ یضاٖ تثادالت فٙاٚسا٘ ٝدس ػیٕٙای ایشاٖ  ٚجٟاٖ
 جایٍا ٜفٙاٚسی دس تِٛیذ  ٚػشض ٝآثاس ػیٕٙایی
ٚ ضؼیت تِٛیذ فٙاٚسی ػیٕٙایی دس ایشاٖ
 اػتا٘ذاسػاصی  ٚحشفٝای ٌشی دس ػیٕٙای ایشاٖ
٘ ؼثت فٙاٚسیٞای تِٛیذی ٘ ٚیاصٞای فشٍٙٞی جأؼ ٝایشاٖ
ٚ ضؼیت حضٛس صٙایغ خاللا٘ ٝایشا٘ی دس جٟاٖ
ٚ ضؼیت تٛاٖ ٘یشٚی ا٘ؼا٘ی ٔٛجٛد تشای تٟشٌ ٜیشی اص فٙاٚسیٞای ػیٕٙایی
ٚ ضؼیت ػاختاس ا٘تماَ اعالػات تىِٛٛٙطیه ت ٝػیٕٙای ایشاٖ
 تثییٗ ساتغ ٝصیشػاخت ٔ ٚحص(َٛآیا ٔحص َٛصیشػاخت ایجاد ٔیوٙذ؟ یا تشػىغ)
 ساتغ ٝفیّٕٙأٛ٘ ٝیؼاٖ تا تىِٛٛٙطیٞای جذیذ تشای ػاخت فیّٓ
 وشِٛٛ٘ٚطی تحٛالت تصٛیش  ٚصذا اص د 0991 ٝٞتا و ٚ ٖٛٙتغثیك تا ٚضؼیت و٘ٛٙی ػیٕٙای ایشاٖ
 سٚؽ ٞای فٙی تِٛیذ دس ػیٕٙای سٚص جٟاٖ  ٚتغثیك تا ؿشایظ فٙی تِٛیذ دس ػیٕٙای ایشاٖ
 اػتا٘ذاسدٞای سٚص ػیٕٙای حشف ٝای جٟاٖ دس چٟاس ٔمغغ تِٛیذ ،فیّٕثشداسی ،پؼت پشٚداوـٗ ،تثذیالتٕ٘ ،ایؾ
 سٚؽ ٞای وٙتشَ ویفیت دس ػیٕٙای حشف ٝای جٟاٖ تش اػاع ػاختاسٞای فٙی  ٚاػتا٘ذاسدٞای جٟا٘ی
ٔ یضاٖ ٔٙافغ  ٚیا خؼاسات ٘اؿی اص پیٍیشی  ٚیا ػذْ پیٍیشی ویفیت فٙی دس آثاس تِٛیذی
 تٟشٌ ٜیشی اص دا٘ؾ فٙی ػایش سؿتٞ ٝای ػّٕی دس ػیٕٙا
 أىاٖ ایجاد ؿشوتٟای خذٔات ػیٕٙایی تیٗ إِّّی
 تاصاسٞای جا٘ثی ػیٕٙا دس حٛص ٜاتضاس  ٚتجٟیضات  ٚخذٔات فٙی ػیٕٙایی
 اػتا٘ذاسدٞای تِٛیذ صٙؼتی ا٘یٕیـٗ
٘ شْ افضاسٞای تِٛیذ ػیؼتٕاتیه ػیٕٙایی
 فاوتٛسٞای ٔٛفمیت صٙؼتی  ٚتاصاس دس ػیٕٙای ایشاٖ
 فضای ػیٕٙایی دس ٔشاحُ پیؾ تِٛیذ(فیّٕٙأ ، ٝعشح تِٛیذ ،).. ،تِٛیذ(اػتٛدیٞٛاِٛ ،ویـٗ ٞای ؿٟشی  ٚغیش ؿٟشی ،ؿٟشن ٞای ػیٕٙایی) ٕ٘ ٚایؾ( ػاِٗ
ٞای ػیٕٙا ،ػاِٗ ػاصی ػیٕٙاٛٔ ،لؼیت ػیٕٙا دس ؿٟش ،ػیٕٙای خاٍ٘ی)
 تجٟیضات ػیٕٙایی دس ٔشاحُ پیؾ تِٛیذ ،تِٛیذ(تصٛیشتشداسی ،تذٚیٗ ،جّٞ ٜٛای ٚیظ ،ٜصذا ٛٔ ٚػیمی)  ٚپغ اص تِٛیذ
 فٙاٚسی ٞای سٚص  ٚآیٙذٜ
 سٚصآٔذ وشدٖ اتضاس  ٚتجٟیضات ػیٕٙایی
 تِٛیذ اتضاسٞای ػیٕٙایی(فٙاٚسی ػیٕٙایی) تٛػظ ٔتخصصاٖ داخّی(ػخت افضاسی٘ -شْ افضاسی)
 اػتا٘ذاسدػاصی تجٟیضات  ٚتِٛیذ ػیٕٙایی دس ػیٕٙای ایشاٖ دس ٔمایؼ ٝتا ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای خاسجی
 تالؽ ٞای تیٙاسؿت ٝای جٟت استمای فٙاٚسی ػیٕٙایی دس ػیٕٙای ایشاٖ
 ػیٕٙا  ٚفٙاٚسی ٞای دیٍش دس پیـثشد اٞذاف ػیٕٙا(تاصاسٞای ٔشتثظ -سؿتٞ ٝای ٔشتثظ)
 فٙاٚسی ٞای غیش ػیٕٙایی  ٚحضٛس آٟ٘ا دس پیـثشد ػیٕٙا
 فٙاٚسیٟای ٘ٛیٗ دس ایذ ٜپشداصی ٍ٘ ٚاسؽ فیّٕٙأٝ
 فٙاٚسیٟای ٘ٛیٗ ػاخت ػاِٗ ٞای ػیٕٙا
 فٙاٚسی ٔ ٚف ْٟٛػیٕٙا دس ػّٓ آیٙذ ٜتـشی
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هحَس چْاسم :سیاست گزاسی ٍ هذیشیت سیٌوا
 سٚیىشدٞای ػیاػتی دس ػیٕٙا
 تحّیُ ػیاػتٞای ٔٛثش تش ػیٕٙای ایشاٖ
ٔ ذَٞای ػیاػتٍزاسی دس ػیٕٙای ایشاٖ  ٚوـٛسٞای دیٍش
ٔ ؼاِ ٝؿٙاػی دس ػیٕٙا
ٔ یضاٖ آسٔاٍ٘شایی دس ٔذیشیت ػیٕٙای ایشاٖ
٘ ح ٜٛتذٚیٗ  ٚاجشایی ؿذٖ دفتشچ ٝػیاػتٞای ػیٕٙایی
٘ ؼثت ػیٕٙا  ٚػیاػت دس ایشاٖ
 اٍِٞٛای ٘ظاست  ٚاسصؿیاتی دس ػیٕٙای ایشاٖ
٘ ظاْ پایؾ دس ػیٕٙای ایشاٖ
ٔ ذِٟای حٕایت ٔاِی اص آثاس ػیٕٙایی  ٚػٕؼی  ٚتصشی
ٔ ثا٘ی ػیاػتٍزاسی دس ػیٕٙا
ٔ ذَ آسٔا٘ی ػیٕٙای ایشاٖ
 تؼییٗ ٘ؼثت ػیٕٙا  ٚجأؼ ٝایشا٘ی
 ظشفیتٞا  ٚتٟذیذٞای ٔٛجٛد دس ػیٕٙای ایشاٖ
 اػتا٘ذاسدٞای ٕٔیضی دس ػیٕٙا
 ػیاػت ٞای فشٍٙٞی وـٛس  ٚتِٛیذ فیّٓ ٞای ػیٕٙایی
 استثاط فشٍٙٞی تا جٟاٖ  ٚتِٛیذ ػیٕٙا
 حٛصٔ ٜحتٛایی فشٍٙٞی  ٚتِٛیذ دس ػیٕٙا
ٟ٘ ادٞای تصٕیٓ ٌیش دس حٛص ٜػیٕٙا(غیش تِٛیذی)
ٟ٘ ادٞای ٔشتثظ تا تِٛیذ ػیٕٙا  ٚؿىُ ٌیشی فضای پزیشؽ ػیٕٙا دس جأؼ ٝایشا٘ی
 ػٔ ٟٓشدْ ،دِٚت  ٚػیٕٙا دس ػیاػتٍزاسی ػیٕٙایی
ٔ ـخصٞٝای ػیاػتٍزاسی ٔتؼادَ دس ایشاٖ  ٚجٟاٖ
 فشایٙذٞای ػیاػتٍزاسی دس ػیٕٙای ایشاٖ  ٚجٟاٖ
 تاثیش حٕایتٞا دس تحمك ػیاػتٞای ػیٕٙایی
 اثشٌزاسی ٔذیشیت دِٚتی ػیٕٙای دس پیـثشفت  ٚتٛػؼ ٝػیٕٙا
٘ ؼثت دِٚت  ٚاصٙاف ػیٕٙایی
 اٍِٞٛای ٔٙاػة ٔذاخّ ٝدِٚت دس ػیٕٙا
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هحَس پٌجن :تَسعِ سشهایِ اًساًی ،تشکلّا ٍ اصٌاف سیٌوایی
ّٔ ضٔٚات اجتٕاػی تشای اػتا٘ذاسدػاصی ػیٕٙا
 ساتغ ٝػیٕٙا  ٚآٔٛصؽ ػیٕٙایی
 تاثیش آٔٛصؽ ػیٕٙایی تش تٛػؼ ٝػیٕٙا
ٔ ذَ  ٚاٍِٛی آٔٛصؽ ٔٙاػة دس ػیٕٙای ایشاٖ
 سؿتٞٝا ٟٔ ٚاستٞای ٔٛسد ٘یاص ػیٕٙای ایشاٖ
 سؿذ  ٚتٛػؼٙٔ ٝاتغ ا٘ؼا٘ی دس ػیٕٙای ایشاٖ
 لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات آٔٛصؿی دس ػیٕٙا
 آٔٛصؽٞای ػیٕٙایی دس ایشاٖ(پای ،ٝػاِی ،آصادٟٔ ،استی )... ٚ
 آٔٛصؽٞای ػیٕٙایی دس دٚس ٜدیجیتاَ
 تؼشیف ػیٕٙاٌش دس ػیٕٙای ایشاٖ
٘ ظاْٞای جزبٍٟ٘ ،ذاؿت ،استماء  ٚپاداؽ دس ػیٕٙای ایشاٖ
 ساتغ ٝحمٛلی ٔیاٖ اجضای ػشٔای ٝا٘ؼا٘ی دس ػیٕٙا
 آٔٛصؽٞای حیٗ خذٔت دس ػیٕٙا
 جایٍا ٜسؿت ٝتٟیٝوٙٙذٌی دس آٔٛصؽ ػیٕٙایی
ٔ ثا٘ی ؿٙاختی آٔٛصؽ دس ػیٕٙای ایشاٖ
 فاصّ ٝفشاغت اص تحصیُ  ٚجزب ٘یشٚی ا٘ؼا٘ی آٔٛصؽ دیذ ٜدس تاصاس واس ػیٕٙا
٘ ؼثت ٔیاٖ آٔٛصؽ  ٚا٘تظاس اص ػشٔای ٝا٘ؼا٘ی
ٔ غاِؼ ٝتغثیمی آٔٛصؽ دس ػیٕٙا  ٚػایش حٛصٜٞای صٙؼتی
 تاثیش التصاد والٖ تش ٘یشٚی ا٘ؼا٘ی دس ػیٕٙا
ٚ ضؼیت ٔؼیـت اٞاِی ػیٕٙا
٘ مؾ تـىُٞا  ٚصٛٙف دس تٛػؼ ٚ ٝپیـشفت ػیٕٙا
 أٙیت ؿغّی دس ػیٕٙای ایشاٖ
 اٍِٞٛای ٘ظاْ صٙفی دس ػیٕٙای ایشاٖ
 فشٔ ًٙٞـاغُ ػیٕٙایی
ٔ شأٙأٞ ٝای صٙفی
 اص ٚ َٛلٛاػذ صٙفی دس ػیٕٙا
 ساتغ ٝدس ٖٚصٙفی  ٚتیٗ صٙفی دس ػیٕٙا
 جایٍا ٜفؼاِیت صٙفی دس ٔذیشیت ػیٕٙا
 جایٍا ٜصٙف دس ٘ظاْٞای تصٕیٌٓیشی  ٚػیاػتٍزاسی دس ػیٕٙا
 لٛاػذ ٔ ٚمشسات حاوٓ تش فؼاِیتٞای صٙفی دس ػیٕٙا
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هحَس ششن :هطالعات ًظشی ٍ هیاى سشتِ ای دس سیٌوا با تَجِ بِ صهیٌِّا ٍ ًیاصّای بَهی
 تؼییٗ پایٍأ ٜؼشفت ؿٙاػی دس ػیٕٙا
ٔ ؼشفت ؿٙاػی دس ػیٕٙا
 سٚیىشدٞای ٔـتشن تحمیمی دس ػیٕٙا  ٚػایش ػّْٛ
ٔ یضاٖ استثاط سؿتٝای ٔیاٖ ػیٕٙا  ٚدیٍش سؿتٞٝای ٙٞشی
 تِٛیذ  ٚپشداصؽ ٘ظشی ٝدس ػیٕٙا
 تىاسٌیشی ٘ظشی ٝدس تِٛیذ اثش ػیٕٙایی
 تؼییٗ ٘ؼثت ػیٕٙا تا ٙٞش
٘ ؼثت ػیٕٙا تا التصاد ،صٙؼت یا تجاست
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حَس ّفتن :سیٌوا ،تلَیضیَى ،سساًِّای هجاصی ٍ دیجیتال
ٚ ج ٜٛاؿتشان  ٚافتشاق ػیٕٙا  ٚتّٛیضیٖٛ
 ػ ٟٓػیٕٙا  ٚتّٛیضی ٖٛایشاٖ اص تِٛیذ  ٚػشض ٝجٟا٘ی
 لٛاػذ تِٛیذ  ٚپخؾ دس تّٛیضی٘ ٚ ٖٛؼثت آٖ تا ػیٕٙا
ٔ صادیك ٔٛسد تٛافك ػیٕٙا  ٚتّٛیضیٖٛ
ٔ صاِح فشٍٙٞی وـٛس دس ػیٕٙا  ٚتّٛیضیٖٛ
 ػٙاصش  ٚػٛأُ ٕٔا٘ؼت اص أىاٖ ػشض ٝآثاس ػیٕٙایی دس تّٛیضیٖٛ
ٔ خاعة ؿٙاػی دس ػیٕٙا  ٚتّٛیضیٖٛ
 حجاب دس ػیٕٙا  ٚتّٛیضیٖٛ
 واسوشد ػیٕٙا  ٚتّٛیضی ٖٛدس جأؼ ٝایشاٖ
 اػتا٘ذاسدٞای جٟا٘ی ساتغ ٝػیٕٙا  ٚتّٛیضی،ٖٛ
 اٍِٞٛای تؼأُ ٔیاٖ ػیٕٙا  ٚتّٛیضی،ٖٛ
 سٚیىشدٞای تِٛیذی دس تّٛیضی ٚ ٖٛػیٕٙا،
 اٍِٛی لٛاػذ تٙیادیٗ ٘ظٓ ٔیاٖ سػا٘ٞٝا،
 تؼأالت طا٘شی ٔیاٖ ػیٕٙا  ٚتّٛیضی ٚ ٖٛدیٍش سػا٘ٞٝا،
ٔ غاِؼ ٝتغثیمی اٍِٞٛای تؼأّی ػیٕٙا  ٚتّٛیضی ٖٛدس ػایش وـٛسٞای جٟاٖ،
 ػ ٟٓػیٕٙا دس تّٛیضی ٚ ٖٛػ ٟٓتّٛیضی ٖٛدس ػیٕٙا
٘ مؾ ػیٕٙا  ٚتّٛیضی ٖٛدس فش ًٙٞػٕٔٛی جأؼٝ
ٔ الحظات فشٍٙٞی ٕ٘ایؾ فیّٓ ػیٕٙایی دس تّٛیضیٖٛ
ٌ فتٕاٖٞای ػیٕٙا  ٚتّٛیضیٖٛ
 سػا٘ٞ ٝای جذیذ ٘ ٚمؾ آٟ٘ا دس پیـثشد ؿىّی ٔ ٚفٟٔٛی ػیٕٙا
 لٛاػذ حشفٝای ٔـتشن ٔیاٖ ػیٕٙا  ٚتّٛیضیٖٛ
٘ مؾ تّٛیضی ٖٛدس تمٛیت ػیٕٙای ّٔی
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هحَس ّشتن :سیٌوا ٍ آیٌذُ
 خغٛط احتیاجات آیٙذ ٜػیٕٙای ایشاٖ
 ا٘تظاس ٔخاعثاٖ آیٙذ ٜاص ػیٕٙا(ٔحتٛا  ٚاثش)
 تشویة ٔخاعثاٖ ػیٕٙا دس آیٙذٜ
 اٍِٞٛای تِٛیذ  ٚػشض ٝػیٕٙایی دس آیٙذٜ
ٛ٘ ع ادتیات(خّك  ٚتِٛیذ آٖ) تشای آیٙذٜ
ٔ ذَ ٔغّٛب تشای آیٙذ ٜػیٕٙا
 دٚسٕ٘ای آیٙذ ٜدس ػیٕٙا
 تٕایض ػیٕٙای ایشاٖ دس تاصاس آیٙذ ٜػیٕٙا
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