دفترچه ثبت وقبیع خبص
هسجس؛ لسیوی تطیي ذبًِ ّط هحلِ است وِ ثیطتط اظ هب ذبططُ گصضتگبىٍ ،لبیغ ٍ حَازث گصضتِ ضا ثِ حبفظِ سپطزُ ٍ چطن ثِ
حَازث آیٌسُ زٍذتِ است .ثسیبض زض جوغّبی هسجسیهبى ذٌسیسُاین ٍ غنّبیوبى ضا زض پٌبُ ستَىّبیص گطیِ وطزُاین.
ضٍظّبیوبى ضا ضٍی ثطزّبی هسجس ضوطزُاین ٍ ثط زیَاضش پطزُ ػعا آٍیرتِ یب آشیي ضبزی ثستِاین.
ّوبًطَض وِ ظهبى هیگصضز ،آزمّب ًیع ثط هطوت ظهبى هیآیٌس ٍ هیضًٍس ٍ تٌْب ذبططُّبً ،طبىّب ٍ یبزگبضّب ّستٌس وِ هیهبًٌس ٍ
هیتَاًٌس فطٌّگ یه اهت ،یه ضْط ،یه هحلِ ٍ یه وَچِ ضا ثٌَیسٌس ٍ ثِ آیٌسگبى اًتمبل زٌّس .تْیِ یه زفتطچِ ٍلبیغ ثطای
هسجس ٍ ثجت لحظبت ضبزی ٍ اًسٍُ ،تالش ٍ هجبضظُ ،هَفمیتّب ٍ ضطٍعّبی تبظُ هیتَاًس زض حفظ فطٌّگ جوؼی ٍ هطزهی هَثط
ثبضس ٍ پیًَس هحىوی ضا ثب هسجس ایجبز ًوبیس:
ایده
استفبزُ اظ زفتطچِ ثجت ٍلبیغ ذبظ زض ّط سبل هسجسی
مسئله
اًتمبل تبضید هسجس(ثب هحَضیت همبطغ ذبظ ظًسگی ًوبظگعاضاى) اظ ضفبّی ثِ وتجی ٍ تىطین اضربظ ثِ ٍاسطِ یبزآٍضی حَازث
هْن ظًسگی ایطبى.
فطاهَش ًطسى سٌتّب ٍ حفظ تجبضة اضظضوٌس هسجسی.
شرح ایده
یبزآٍضی فطاظ ٍ ًطیتّبی گًَبگًَی وِ ثِ طَض طجیؼی زض ظًسگی اضربظ ضُخ هیزّس ،زستوبیِ ذَضیّب ٍ ًبذَضیّبی
گًَبگَى ذَاّس ثَز .هسجس ٍ اّل آى ًیع اظ ایي لبػسُ هستثٌی ًیستٌس ،لصا هیتَاى ثب ثجت ٍ یبزآٍضی حَازث هْن ،ذَضیّب ضا
تىثیط وطز ٍ ثب تسثیط هٌبست اظ حَازث تلد ثِ سوت ذَضیّب پل ظز .یؼٌی هیتَاى ثب ثجت تبضید ٍلبیؼی چَى:
ٍالزت ٍ ػمیمِ فطظًساى هسجسی(ًسل آیٌسُ هسجس)
هىلف ضسى ٍ جطي تىلیف ًَجَاًبى فؼلی ٍ جَاًبى ٍ پیطاى آیٌسُ
هَفمیتّبی ػلوی -اجتوبػی جَاًبى(ٍضٍز ثِ حَظُ ػلویِ یب زاًطگبُ ،ضتجِ آٍضزى زض الوپیبزّب ٍ هسبثمبت ػلویٍ -ضظضی ٍ)...
اظزٍاج هسجسیّب
سفطّب ٍ اضزٍّبی هْن هسجسی
سرٌطاًی ٍ حضَض ضرػیتّبی ذبظ ٍ چْطُّبی وطَضی زض هسجس
اضتحبل فالى ضرػیت هسجسی(اهبم جوبػتّ ،یأت اهٌب ،ذبزمً ،وبظگعاض ٍ.)...
هجَػِ ای اظ حَازث تلد ٍ ضیطیي ضا زض همبطؼی چَى سبلگطز ٍ...ثِ حبفظِ اّل هسجس یبزآٍضی وطز تب ثْبًِای ثطای تؼظین آى
حبزثِ ٍ پیبمّب ٍ ػجطتّبیص فطاّن آیس.

ببیدهب و نببیدهب
تؼییي هسئَل هطرع ثطای ایي ٍالؼِ ًگبضی
تْیِ زفتطی ذبظ ثِ ایي هٌظَض ثب جسٍل ثٌسی هٌبست ٍ تفىیه حَازث ثب شوط ًبم ٍ هطرػبت الظم اضربظ.
اػالى سبلگطز فالى ٍالؼِ ذبظ زض ثیي زٍ ًوبظ یب پس اظ ًوبظ زٍم یب ًػت زض تبثلَی هسجس.
زینتهب و مستحببت
ثسٌسُ ًىطزى ثِ زفتطچِ ٍ استفبزُ اظ اثعاضّبی هٌبستتط ّوچَى وبهپیَتط
استفبزُ اظ ًطمافعاضّبی هٌبست َّضوٌس ثِ هٌظَض اضسبل پیبهه ثِ غبحت ٍالؼِ ذبظ؛ هثال:
تجطیه سبلگطز تَلس ثٌسگی آلب پسط یب زذتط ذبًوی وِ سبل گصضتِ هىلف ضسُ ٍ زض هسجس ثطایص جطي گطفتِاًس.
تجطیه سبلگطز اظزٍاج ػلی آلب ٍ ظّطا ذبًن
گطاهیساضت هَفمیت حسي آلب وِ سبل گصضتِ حبئع ضتجِ ته ضلوی زض وٌىَض ضس.
گطاهیساضت سبلگطز اضتحبل حبج حسیي ػلَی وِ سبل گصضتِ زض حبل ذسهت ثِ ًوبظگعاضاى اظ زًیب ضفت ٍ طلت فبتحِ ثطای اٍ.
ٍ....
پشتوانه نظری
پیبم همبم هؼظن ضّجطی ثِ ًَظزّویي اجالس سطاسطی ًوبظ:
ظهعهِ هحجت هتَلیبى ٍ هسیطاى ٍ اهٌبی هسبجس ،ثبیس زلّبی پبن جَاًبى ضا هجصٍة ٍ هطتبق وٌس ...چِ ًیىَست وِ
زاًصآهَظاى ثطجستِ ٍ هوتبظ زض ّط هحل ،زض هسجس ٍ زض ثطاثط چطن هطزم ٍ اظ سَی اهبم جوبػت ،تطَیك ضًَس .هسجس ثبیس ضاثطِ
ذَز ضا ثب جَاًبًی وِ اظزٍاج هیوٌٌس ،ثب وسبًی وِ ثِ هَفمیتّبی ػلوی ٍ اجتوبػی ٍ ٌّطی ٍ ٍضظضی زست هییبثٌس ،ثب غبحت
ّوّتبًی وِ ووه ثِ زیگطاى ضا ٍجِْ ّوت هیسبظًس ،ثب غوسیسگبًی وِ غوگسبضی هیجَیٌس ٍ ،حتی ثب ًَظازاًی وِ هتَلس
هیضًَس ،ثطلطاض ٍ هستحىن وٌس.
ضٍایبتی وِ ثط ازذبل سطٍض زض للت هَهي تبویس زاضًس.
ایٌىِ ٍالؼب ثطذی حَازث آًمسض آهَظًسُاًس وِ هیتَاى آى ضا اظ ثبة "ٍ شوّط ،إىّ الصّوطی تٌفغ الوَهٌیي(شاضیبت ")55هػساق
شوط ًبفغ زاًست.

