
 

 دفترچه ثبت وقبیع خبص

 

تطیي ذبًِ ّط هحلِ است وِ ثیطتط اظ هب ذبططُ گصضتگبى، ٍلبیغ ٍ حَازث گصضتِ ضا ثِ حبفظِ سپطزُ ٍ چطن ثِ  هسجس؛ لسیوی

این.  ّبیص گطیِ وطزُ ّبیوبى ضا زض پٌبُ ستَى این ٍ غن هبى ذٌسیسُ ّبی هسجسی حَازث آیٌسُ زٍذتِ است. ثسیبض زض جوغ

 این. این ٍ ثط زیَاضش پطزُ ػعا آٍیرتِ یب آشیي ضبزی ثستِ طزُضٍظّبیوبى ضا ضٍی ثطزّبی هسجس ضو

هبًٌس ٍ  ّب ٍ یبزگبضّب ّستٌس وِ هی ّب، ًطبى ضًٍس ٍ تٌْب ذبططُ آیٌس ٍ هی ّب ًیع ثط هطوت ظهبى هی گصضز، آزم ّوبًطَض وِ ظهبى هی

اًتمبل زٌّس. تْیِ یه زفتطچِ ٍلبیغ ثطای تَاًٌس فطٌّگ یه اهت، یه ضْط، یه هحلِ ٍ یه وَچِ ضا ثٌَیسٌس ٍ ثِ آیٌسگبى  هی

تَاًس زض حفظ فطٌّگ جوؼی ٍ هطزهی هَثط  ّبی تبظُ هی ّب ٍ ضطٍع هسجس ٍ ثجت لحظبت ضبزی ٍ اًسٍُ، تالش ٍ هجبضظُ، هَفمیت

 ثبضس ٍ پیًَس هحىوی ضا ثب هسجس ایجبز ًوبیس:

 ایده

 استفبزُ اظ زفتطچِ ثجت ٍلبیغ ذبظ زض ّط سبل هسجسی

 مسئله

مبل تبضید هسجس)ثب هحَضیت همبطغ ذبظ ظًسگی ًوبظگعاضاى( اظ ضفبّی ثِ وتجی ٍ تىطین اضربظ ثِ ٍاسطِ یبزآٍضی حَازث اًت

 هْن ظًسگی ایطبى.

 ّب ٍ حفظ تجبضة اضظضوٌس هسجسی. فطاهَش ًطسى سٌت

 شرح ایده

ّبی  ّب ٍ ًبذَضی ستوبیِ ذَضیزّس، ز ّبی گًَبگًَی وِ ثِ طَض طجیؼی زض ظًسگی اضربظ ضُخ هی یبزآٍضی فطاظ ٍ ًطیت

ّب ضا  تَاى ثب ثجت ٍ یبزآٍضی حَازث هْن، ذَضی گًَبگَى ذَاّس ثَز. هسجس ٍ اّل آى ًیع اظ ایي لبػسُ هستثٌی ًیستٌس، لصا هی

 تَاى ثب ثجت تبضید ٍلبیؼی چَى: ّب پل ظز. یؼٌی هی تىثیط وطز ٍ ثب تسثیط هٌبست اظ حَازث تلد ثِ سوت ذَضی

 ِ فطظًساى هسجسی)ًسل آیٌسُ هسجس(ٍالزت ٍ ػمیم

 هىلف ضسى ٍ جطي تىلیف ًَجَاًبى فؼلی ٍ جَاًبى ٍ پیطاى آیٌسُ

 ٍضظضی ٍ...( -اجتوبػی جَاًبى)ٍضٍز ثِ حَظُ ػلویِ یب زاًطگبُ، ضتجِ آٍضزى زض الوپیبزّب ٍ هسبثمبت ػلوی -ّبی ػلوی هَفمیت

 ّب اظزٍاج هسجسی

 سفطّب ٍ اضزٍّبی هْن هسجسی

 ّبی وطَضی زض هسجس ّبی ذبظ ٍ چْطُ حضَض ضرػیت سرٌطاًی ٍ

 اضتحبل فالى ضرػیت هسجسی)اهبم جوبػت، ّیأت اهٌب، ذبزم، ًوبظگعاض ٍ...(.

ای ثطای تؼظین آى  ای اظ حَازث تلد ٍ ضیطیي ضا زض همبطؼی چَى سبلگطز ٍ...ثِ حبفظِ اّل هسجس یبزآٍضی وطز تب ثْبًِ هجَػِ

 .آیس فطاّن ّبیص ػجطت ٍ ّب پیبم  حبزثِ ٍ



 ببیدهب و نببیدهب

 تؼییي هسئَل هطرع ثطای ایي ٍالؼِ ًگبضی

 ٍ تفىیه حَازث ثب شوط ًبم ٍ هطرػبت الظم اضربظ.تْیِ زفتطی ذبظ ثِ ایي هٌظَض ثب جسٍل ثٌسی هٌبست 

 اػالى سبلگطز فالى ٍالؼِ ذبظ زض ثیي زٍ ًوبظ یب پس اظ ًوبظ زٍم یب ًػت زض تبثلَی هسجس.

 هب و مستحببت زینت

 تط ّوچَى وبهپیَتط ثسٌسُ ًىطزى ثِ زفتطچِ ٍ استفبزُ اظ اثعاضّبی هٌبست

 هٌظَض اضسبل پیبهه ثِ غبحت ٍالؼِ ذبظ؛ هثال:افعاضّبی هٌبست َّضوٌس ثِ  استفبزُ اظ ًطم

 اًس. تجطیه سبلگطز تَلس ثٌسگی آلب پسط یب زذتط ذبًوی وِ سبل گصضتِ هىلف ضسُ ٍ زض هسجس ثطایص جطي گطفتِ

 تجطیه سبلگطز اظزٍاج ػلی آلب ٍ ظّطا ذبًن

 .ضس وٌىَض زض ضلوی ته ضتجِ حبئع گصضتِ سبل  گطاهیساضت هَفمیت حسي آلب وِ

 یساضت سبلگطز اضتحبل حبج حسیي ػلَی وِ سبل گصضتِ زض حبل ذسهت ثِ ًوبظگعاضاى اظ زًیب ضفت ٍ طلت فبتحِ ثطای اٍ.گطاه

....ٍ 

 پشتوانه نظری

 پیبم همبم هؼظن ضّجطی ثِ ًَظزّویي اجالس سطاسطی ًوبظ:

طتبق وٌس... چِ ًیىَست وِ ّبی پبن جَاًبى ضا هجصٍة ٍ ه هحجت هتَلیبى ٍ هسیطاى ٍ اهٌبی هسبجس، ثبیس زل  ظهعهِ

  آهَظاى ثطجستِ ٍ هوتبظ زض ّط هحل، زض هسجس ٍ زض ثطاثط چطن هطزم ٍ اظ سَی اهبم جوبػت، تطَیك ضًَس. هسجس ثبیس ضاثطِ زاًص

یبثٌس، ثب غبحت  ّبی ػلوی ٍ اجتوبػی ٍ ٌّطی ٍ ٍضظضی زست هی وٌٌس، ثب وسبًی وِ ثِ هَفمیت ذَز ضا ثب جَاًبًی وِ اظزٍاج هی

جَیٌس، ٍ حتی ثب ًَظازاًی وِ هتَلس  سبظًس، ثب غوسیسگبًی وِ غوگسبضی هی ّوت هی  ّوّتبًی وِ ووه ثِ زیگطاى ضا ٍجِْ

 ضًَس، ثطلطاض ٍ هستحىن وٌس. هی

 ضٍایبتی وِ ثط ازذبل سطٍض زض للت هَهي تبویس زاضًس.

هػساق  "(55شوّط، إىّ الصّوطی تٌفغ الوَهٌیي)شاضیبت ٍ"تَاى آى ضا اظ ثبة  اًس وِ هی ایٌىِ ٍالؼب ثطذی حَازث آًمسض آهَظًسُ

 شوط ًبفغ زاًست.

 


