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 پًستز َاي گًوٍ

 :ًطزٟ اٛس ثٜسي زؾت٠ ُطٟٝ 3ث٠  ًبضًطزي ٝ ًبضثطز ٛٞع ٓحبػ ث٠ ضا پٞؾتط١ب

  سيىمايي پًستز 1-

 
ٙ  ثرطاي  ١ٖ زاضٛس كطاٝاٙ ١بي خبشث٠  پٞؾتط١ب، ٛٞع ايٚ ٖ  ٝ عطاحرب ٟ  ٝ ٗوٞٓر٠  اظ ٗربعجربٙ خرسا   ثرطاي  ١ر  خبيِرب

 ٗتضربز  ثؼضبً ٠ً قٞز ٗي ُطكت٠ ٛظط زض ١ب ايٚ پٞؾتط ثطاي ٗرتٔلي ًبضًطز١بي ٝ  تؼطيق ؾيٜ٘بيي، پٞؾتط١بي

 ٠ً ًٜس ٗي ضؾبٛي اعالع كوظ  پٞؾتط اؾت ٗؼتوس ٝ زاٛس ٗي كئٖ ٗؼطكي اظ ٝؾي٠ٔ پٞؾتط زيسُبٟ يي يٌسيِطٛس

 ًر٠  اؾرت  ايرٚ ثربٝض   ثرط  ٝ اؾت ٛظط ايٚ ٗؼٌٞؼ زيِط زيسُبٟ زيِط چيع ٠ٛ ٝ اؾت اًطاٙ حبّ زض چٜيٚ كئ٘ي

 پٞؾرتط ػالٗرت  . ًٜرس  پرط  ضا ُيكر٠  ثٌكبٛس ٝ ؾيٜ٘ب عطف ث٠ ضا ق٢طٝٛساٙ ثبيس ٝ اؾت كئٖ تجٔيؾ ٝؾي٠ٔ پٞؾتط

 ضا چيرعي  هّٞ يب ثِٞيس زضٝؽ اٝ پٞؾتط ث٠ يي ٠ً ٛساضز اٛتظبض ًؽ ١يچ ثبقس ضاؾتِٞ ثبيس ٝ اؾت كئٖ اذتهبضي

 ٛيؿت ذجطي كئٖ آٙ زض ٠ً ثس١س ٛكبٙ

 

 

 

 

 tadeusz trepkowski( 1914-1954تبزئٞـ تطپٌٞؾٌي )
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  :شًد مي تقسيم دستٍ سٍ تٍ ريد مي سيىمايي اس پًستز كٍ اوتظاري ي ػملكزد شيًٌ وگارٌ وًع   

  .ايتاليايي فزاوسًي شيًٌ  -لُستاوي  شيًٌ   -آمزيكايي  شيًٌ                            

زيرسٟ   آٗطيٌرب  ؾريٜ٘بي  زض كوظ قيٟٞ ايٚ :آمزيكايي شيًٌ -1

 ًكٞض ايٚ ١بي كئٖ ثطذي ثب زيسُبٟ ايٚ ٠ً آٛدبيي اظ ٝ قٞز ٛ٘ي

 عطاحري  قرٞز  ٗري  ذٞاٛسٟ ٛبٕ ايٚ ث٠ ثيكتط ٗغطح قس، ٝ ٗؼطكي

ٙ  ثبظيِط اؾرت  ثط ٗتٌي قيٟٞ ايٚ زض پٞؾتط  ٛرؿرت  ٝ انرٔي  پرال

 ايٚ ثعضُٜ٘بيي زاضز اذتهبل ثبظيِط قسٟ زضقت  چ٢طٟ ث٠ پٞؾتط

 ٛرؿت ١بي ز٠١ زض ٗرهٞنبً آٗطيٌبؾت ذبل ؾيٜ٘بي زٓيْ ث٠

 ؾريٜ٘بيي  تٞٓيسات زض ٗحٞضي ثبظيِط ثيؿتٖ هطٙ زٕٝ اظ ٛي٠٘ ثؼس

 آجت٠ .پطزاذت ٗي انْ ايٚ ث٠ ١ٖ ضٝ پٞؾتط ايٚ اظ ٝ زاقت ٝخٞز

 چ٢رطٟ  ثٌٔر٠ ثعضُٜ٘ربيي   ٛيؿرت،  ًبض١رب  قسٙ ؾريق ٗؼٜبي ايٚ

ٖ  اؾرت  ؾيٜ٘بيي ٗؼٜبي ٝ ايسٟ ث٠ ضؾيسٙ خ٢ت زض ثبظيِط،  ٝ ًٜتطاؾرت  ١ربي  ػٌرؽ  چيؿرت   ٛيؿرت ى  ٢ٗر

 كئٖ تجٔيؾ يب ٗؼطكي ػبْٗ اٝ ٝ قٞز زيسٟ ٛرؿت پالٙ زض ثبظيِط ٠ً ٢ٖٗ ثٞز ايٚ عجيؼي  يب ثبقس قسٟ پٞؾتطايع

ٙ  زاقرتٜس  ذبني ًبضاًتط١بي آٗطيٌب، ؾيٜ٘بي ؾطقٜبؼ ثبظيِطاٙ زٝضٟ ايٚ زض كطاٗٞـ ٌٜٛيٖ ثبقس  ٝ حضٞضقرب

 ًطز. ٗي ً٘ي كئٖ غاٛط ٗؼطكي ث٠ ظيبزي حسٝز تب كئٖ يي زض

 

  :شيًٌ لُستاوي -0 

 ٢ٖٗ ثبظيِط قيٟٞ ايٚ زض

 ٗٞضررٞع ثٌٔرر٠ ٛيؿررت

 ًٜرس  ٗري  پيرسا  ا١٘يرت 

ٚ  اي٠ٌٜ ٖ  زض اير  چر٠  كرئ

 ايلربي  ًؿربٛي  يرب  ًؿي

 ا١٘يتري  ًٜٜس، ٗي ٛوف

ًر٠   اؾرت  ايٚ ٢ٖٗ ٛساضز

ٟ  كئٖ  ٝ چيؿرت   زضثربض

ٙ  ثيكرتط  . ز١س ٗي ضا تكٌيْ پٞؾتط ايسٟ ١ب پطؾف ١٘يٚ پبؾد اؾت  هطاض چ٠ اظ ٗٞضٞع ٕ  نربحت  عطاحرب  ٛرب

 ٝخٞز زٓيْ ث٠ آ٢ٛب ش١ٜي ؾبظي تهٞيط ٝ تريْ ٝ ِٛطيؿتٜس ٗي پٞؾتط١بي ؾيٜ٘بيي ث٠ ػيٜي ١٘يٚ ثب ٢ٓؿتبٛي

 ثر٠  ثبقٜس احبع٠ زاقت٠ ؾبظي تهٞيط ثط چٜيٚ ايٚ ثتٞاٜٛس ٠ً زاقت ضا هبثٔيت ايٚ قبٙ ثٞٗي ٝ اٝض١بي ١ب اكؿب٠ٛ

 ٛ٘بٛس ٢ٓؿتبٙ ًكٞض ث٠ ٜٗحهط قيٟٞ ايٚ .ؾيٜ٘بيي قسٛس پٞؾتط١بي عطاحي زض ذبني ؾجي نبحت ٠ً عٞضي
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ٙ  اظ ثؿيبضي .ًطز ؾطايت ًكٞض١ب ثيكتط ث٠ (ُطاكيؽ ٗد٠ٔ خ٠ٔ٘ اظ)ٛكطيبت ثطذي ٝاؾغ٠ ث٠ آٙ آٝاظٟ ٝ  عطاحرب

ٙ  ً٘ٞٛيؿرتي  ٛظبٕ كطٝپبقي اظ پؽ .ُطكتٜس هطاض قيٟٞ ايٚ ١بي قِلتي تبثيط ُطاكيي تحت ٙ  ٝ زض ٢ٓؿرتب  پبيرب

ٚ  ٛظط يبٙ ث٠ .ًطز اكّٞ ١ٖ ٢ٓؿتبٙ پٞؾتط ٌٗتت ١ٜط اظ زٝٓت ح٘بيت٢بي يبكتٚ ٙ  اظ ٓيٌٜرب  « ١ٜرط  ٗر  پيكرِبٗب

 يي زچبض حبضط حبّ زض ٝ اؾت ظٝاّ ضٝث٠ ٢ٓؿتبٙ زض ؾبظي اؾت آكيف ُلت٠ ثبضٟ ايٚ زض ٢ٓؿتبٙ پٞؾتط ٌٗتت

 ػالهر٠ ٜٗرس   آٙ ثر٠  ٝ آٝضزٛرس  ضٝي آكريف  ت٢ير٠  ث٠ خٞاٛبٙ اظ ُط١ٝي خَٜ اظ پؽ قسٟ ػسٕ تحطى ٝ ضًٞز ٛٞع

ٚ  .ًرطز  ت٢ي٠ زٓرٞاٟ ٝ ث٠ آظازا٠ٛ ضا آ٢ٛب قس ٗي ٝ تجٔيـبتي ٠ٛ ٝ زاقت تدبضي خٜج٠ ٠ٛ ٠ً ايٚ ثطاي .قسٛس  ١٘ري

 .قس ٢ٓؿتبٙ زض ؾبظي آكطيٜف ١ٜط قٌٞكبي ٗٞخت اٗط

 

  :ايتاليايي -فزاوسًي شيًٌ

 ؾيٜ٘بي زض زٕٝ، خَٜ ؾب٢ٓبي زض

 ٠ً زاز ضخ كطاٛؿ٠ اتلبهبتي ٝ ايتبٓيب

 تربثيط  ١ٖ آٙ اظ ثؼس ز٠١ ؾ٠ زٝ تب

ٚ  زض .ثرٞز  ُرصاض  زٝ  ًكرٞض  زٝ اير

ٖ  تبضيد ٢ٖٗ ؾجي  تدٔري  ا  ؾريٜ

 ٗٞج ٝ ايتبٓيب زض ٛئٞضآٓيؿٖ :يبكت

 ٞ ٚ  كطاٛؿر٠  زض ٛر  ثرب ٝخرٞز   زٝ اير

 كطز ث٠ ٜٗحهط ١بي ٝيػُي زاقتٚ

 اظ .زاقتٜس ١ٖ كطاٝاٛي قتطاًبت  ا

 آ٢ٛرب  كهررْ ٗكرتط٢ًبي  خ٘ٔر٠ 

 ٌٛطزٙ اؾتلبزٟ

 ١ب كطاٛؿٞي ٝ ًٜٜس توٞيت ضا ؾيٜ٘ب ُطاي ٝاهؼيت ١بي ذٞاؾتٜس خٜج٠ ٗي ١ب ايتبٓيبيي ثٞز اي حطك٠ ثبظيِطاٙ اظ 

 ٜٗتوْ قس پٞؾتط١ب ث٠ ٗتلبٝت ١بي ِٛبٟ يٚ  ا .ثٞزٛس كئ٘ؿبظي ًالؾيي هٞاػس نسز قٌؿتٚ زض ًبض ايٚ ثب ١ٖ

 ث٠ قسٙ تجسيْ هبثٔيت ٠ً ٗي ًطز قٌبض ضا كئٖ اظ كطي٘ي ث٠ٌٔ ُطكت، ٛ٘ي ٛكب٠ٛ ضا ٗٞضٞع يب ثبظيِط زيِط پٞؾتط

ٕ  پٞؾرتط  ٠ً قس ٗسػي تٞاٙ ٛ٘ي .ثبقس كئٖ ؾبػت حسٝز ٝ ٛ٘بيٜسٟ تٞاٛؿت ٗي كطيٖ آٙ ٝ زاقت ضا پٞؾتط  ت٘رب

ٝ  ١ربي  كئٖ ت٘بٕ ٠ً عٞضي ١٘بٙ قس ًبض قيٟٞ ايٚ ث٠ ًكٞض زٝ ايٚ زض ز٠١ ٗصًٞض ؾ٠ زٝ ١بي كئٖ  ايتبٓيربيي 

 ًر٠  آ٢ٛربيي  چر٠  ؾجي زٝ ١بي ايٚ ًبضُطزاٙ ثيكتط .ٛجٞز ٛٞ ٗٞج ٝ ٛئٞضآٓيؿت ٌٗتت ٝ خعء زٝضٟ ايٚ كطاٛؿٞي

 ضا قبٙ زٝضثيٚ ًبزض آ٢ٛب .ثٞزٛس ثطذٞضزاض ذٞثي ؾٞاز ثهطي اظ ٛجٞزٛس چ٠ ٝ ثٞزٛس ثبظٙ آٛسضٟ تبثيط تحت ٝ قبُطز

ْ  ثر٠  .زيسٛس ٛ٘ي ضا ٗٞضٞع ٝ ثبظيِط كوظ ٝ ثبقس زاقت٠ ًبٗٔي ثٜسي ٠ً تطًيت ًطزٛس ٗي تٜظيٖ عٞضي  ٝ قرٌ

ْ   ًبزضثٜسي يي زض ثٞز ٌٗ٘ٚ ضٝ ايٚ اظ .زاقتٜس تٞخ٠ ١ٖ نح٠ٜ زاذْ كطٕ اقيب  يري  ًكريسٟ  ٝ كرطٕ ٗؿرتغي

 ًٜس پيسا ذٞاٛي ١ٖ ٝ ١٘ب١ِٜي ؾطٝ، زضذت ًكيسٟ يي ٝ ٗؿتغيْ كطٕ ثب ،(هس ت٘بٕ) قبت كّٞ ٛ٘بي زض ثبظيِط

  ".يبكت ُؿتطـ ٛيع اضٝپبيي ؿيط حتي زيِط ًكٞض١بي زض ثطذي ٗحٞض كطيٖ قيٟٞ ايٚ .قٞز تطاظ ٝ
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  تجاري پًستزَاي. 2

  تجٔيـبتي پٞؾتط١بي زض تجٔيـبتي

 تهٞيطي ثيبٙ ت٘بٕ .اؾت (تجٔيـبتي قؼبض ) اؾُٔٞبٙ ُيطز، هطاض ٗي پٞؾتط يبثي ايسٟ ٝ عطاحي انٔي ٗحٞض آٛچ٠

ٚ  ًر٠  اؾرت  قٌٔي ث٠ ػٜبنط چيسٗبٙ ضٝ ايٚ اظ .ز١س پٞقف ضا اؾُٔٞبٙ اؾت ٠ً آٙ نسز زض پٞؾتط اتلربم   اير

 اعالػبت اٛتوبّ ٠ً ؾطػت ًٜس ٗي ايدبة ١٘يٚ ٝ زاضٛس ػبٕ ٗربعجبٙ پٞؾتط١ب، ٛٞع ايٚ ثيكتط .ٝز  ـ ٛ٘بيبٙ

 ؾبيط ثب ١٘طاٟ ٠ً اؾت تجٔيـبت ظٛديط ١بي اظ حٔو٠ يٌي پٞؾتط .ثبقس تجٔيـبتي ؿيط پٞؾتط١بي اظ ثيكتط پٞؾتط،

 پٞؾرتط١بي  ٛبزضؾرت،  ٝ ضايرح  انرغالح  يي .قٞز ٗي ُطكت٠ ٛظط زض  ضيعي تجٔيـبت ثطٛب٠ٗ زض ١ب ضؾب٠ٛ ٝ ٗٞاز

ٚ  ٠ً حبٓي زض ز١س، ٗي هطاض ثبظاضي پٞؾتط١بي ضاٗؼبزّ تجٔيـبتي  زض تجٔيـربتيرٞة  پٞؾرتط  يري  .ٛيؿرت  چٜري

ٚ  اؾت ٌٗ٘ٚ .ًطز ذٞا١س ضاپيسا ١ٜطي پٞؾتط يي ٗبٛسُبضي ٝ اضظـ ٜٗبؾت، ايسٟ اظ ثطذٞضزاضي نٞضت  چٜري

 .قس آؿبظ آٙ ؾبظي كط١َٜ ثطز، پبيبٙ ث٠ ضا ٗربعجبٙ ثب ٝاضتجبط ضؾبٛي اعالع ٗبٗٞضيت ٠ً ايٚ اظ پؽ پٞؾتطي

ٚ  .قرٞز  ُصاقت٠ ٛكب٠ٛ زٝـ ثط آٙ ٗل٢ٞٗي ثبض ٝ ثبقس ٛساقت٠ اؾُٔٞبٙ يب تيتط ٗيتٞاٛس تجٔيـبتي پٞؾتط  آجت٢ربي

  .ثبقس ؾبظُبض تجٔيـبت ١سف ثب ٠ً اؾت زضؾت ظٗبٛي پٞؾتط، ثب ثطذٞضز ٛٞع

 كؼبّ حضٞض ذٞا١س ٗي آٙ ًٜٜسٟ ػطض٠ يب ًٜٜسٟ تٞٓيس ٝ زاضز ضا ذسٗبت يب ًبال ٗؼطكي ههس كوظ تجٔيؾ ُب١ي

ٚ  زض هغؼربً  ًٜرس  ضاٗؼطكري  خسيس ٗحهّٞ ٝ ز١س ٛكبٙ تٞظيغ ٝ كطٝـ ثبظاض زض ضا ذٞز  حضرٞض  ٗرٞاضز  ُٞٛر٠  اير

 اٗرب  .اؾرت  ٌٛطزٟ پيسا ضا ذٞز خبيِبٟ ٗربعجبٙ ش١ٜي آضقيٞ زض ١ٜٞظ ٛكب٠ٛ ٠ً چطا زاضز اؾبؾي ٛوف اؾُٔٞبٙ

 ٗي تالـ ػطن٢تٞٓيس ث٠ ٝضٝز ثسٝ زض ضٝ ايٚ اظ ؾبظي ٗتلبػس ٝ ٗؼطكي ٠ٛ ٝ اؾت يبزآٝضي تجٔيـبت ١سف ُب١ي

 ٛظرط  زض ضا ٗتٜرٞػي  ٗحهرٞالت  ًٜٜسٟ ً٘پبٛيتٞٓيس ٠ٛٞ٘ٛ عٞض ث٠ .ًٜس اػالٕ ضا ثطٛسـ ٗٞخٞزيت ٝ تٞٓيس ًٜس

  ًبالي ٗؼطكي ثطاي .زاضز اي قسٟ قٜبذت٠ ثطٛس ًٜٜسُبٙ، ٛعزٗهطف ٝ ًٜس ٗي تٞٓيس ٗحهّٞ زٟ ٠ً ثِيطيس

ٙ  ٗهرطف  ٛرعز  ثطٛس ايٚ ٠ً چطا .ثجطز ث٢طٟ ٛكب٠ٛ اظكوظ ٝ ًٜس ٛظط نطف اؾُٔٞبٙ اظ تٞاٛس ٗي يبظز١ٖ  ًٜٜرسُب

ٙ  ٠ً تجٔيـبتي پٞؾتط١بي انٞالً .اؾت ًطزٟ خٔت ضا آ٢ٛب اػت٘بز ٝ زاضز ذٞثي خبيِبٟ  اظ نرطكبً  ٝ ٛساضٛرس  اؾرُٔٞب

 ضهجب حصف تجٔيـبت ١سف اُط ٝ قٞٛس ٗي تٞٓيس ثبظاض زض حضٞض تسإٝ ثطاي ثيكتط ثطٛس ٗي ث٢طٟ ٛكب٠ٛ ثهطي ثيبٙ
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 ثطاي تٞاٛجيكتطي ٗطاتت ث٠ اؾُٔٞبٙ ضؾيس ١سف ايٚ ث٠ تٞاٙ ٗي ً٘تط اؾُٔٞبٙ ثسٝٙ پٞؾتط١بي چٜيٚ ثب ثبقس،

  .زاضز ًبض ايٚ

ٚ  ٗرب  ًربالي  ٠ً ًٜيٖ ٗتوبػس ضا ٗربعت ثرٞا١يٖ ٗؿتٜس ٝ ػٔ٘ي خبشث٠ عطين اظ ٝ پٞؾتط ٝؾي٠ٔ ث٠ اُط  ث٢ترطي

ٚ  ًٞتبٟ زض ثبيس پٞؾتط اؾُٔٞبٙ .ًٜيٖ اؾتلبزٟ ثسيغ تهٞيطي پٞقف ثب اؾُٔٞبٛيوسضتٜ٘س اظ اؾت الظٕ اؾت  ترطي

 ػٜبنط .ثبقس زاقت٠ ١ٖ ٝخصاثيت ٛعٛس ٗٞضٞع ث٠ اي ٓغ٠٘ ًٔ٘بت، ؾبزُي ٝ ايدبظ ػيٚ زض ٝ ثِٞيس ضا ايٚ خ٠ٔ٘

 ٗربعت خصة ضاٟ قف ٗيبٙ اظ ٗد٘ٞع زض .ًٜٜس پيسا ٗؼٜب اؾُٔٞبٙ ثسٝٙ تٞاٜٛس ٛ٘ي زيِط پٞؾتط ايٚ تهٞيطي

 ٗؿبئْ خبشث٠ تطؼ، ٝ ١كساض خبشث٠ كٌب٠١، ٝ عٜع خبشث٠ احؿبؾي، خبشث٠ ػٔ٘ي، خبشث٠)تجٔيـبتي پٞؾتط١بي زض

ٙ  حضرٞض  (ترطؼ  ٝ ١كرساض  خبشث٠ ) چ٢بضٗي ٝ (ػٔ٘ي خبشث٠) اٝٓي زض (اٛؿبٛي ػٞاعق خبشث٠ ٝ خٜؿي  اؾرُٔٞب

  .ًطز حصف تٞاٙ ٗي اؾُٔٞبٛطا ٗٞاضز، ثوي٠ زض ٝ ضؾس ٗي ٛظط ث٠ تط ضطٝضي

 تجٔيـربتي  ً٘پيٚ زض پٞؾتط ٛوف ٠ً اؾت قٞز،ايٚ ٗي يبزآٝض تجٔيـبتي پٞؾتط١بي زضثبضٟ ٠ً زيِطي ٌٛت٠     

 انرٔي  ثربض  ًٌ٘ري   ضؾرب٠ٛ  يب اؾت انٔي ضؾب٠ٛ پٞؾتط، ً٘پيٚ، ايٚ آيبزض چيؿت  ذسٗبت يب ًبال قطًت، يي

 ثطذي اؾت زض زيِطي چيع ٝ زيِط خبي انٔي ضؾب٠ٛ ٠ً ايٚ يب قسٟ ٢ٛبزٟ تجٔيـبتي زٝقپٞؾتط١بي ثط تجٔيـبت

 ًٌ٘ري  ضؾب٠ٛ پٞؾتط ٗبٜٛس زيِط ضؾب٢٢ٛبي ٝ قٞز ٗي تؼطيق انٔي ضؾب٠ٛ ػٜٞاٙ ث٠ تيعض تجٔيـبتي، ١بي ً٘پيٚ

ٙ  ٗهرطف  ؾبظي ٗتوبػس ثبض ت٢ٜبيي ث٠ پٞؾتط ٗٞاهؼؿت ايٚ زض اؾت عجيؼي .آيٜس ٗي حؿبة ث٠  ثرط  ضا ًٜٜرسُب

 ظٛديط١تجٔيـبت انٔي ضؾب٠ٛ پٞؾتط ٠ً آٛدب .ثيكتط ٠ٛٝ ًٜس ٗي يبزآٝضي ضا انٔي ضؾب٠ٛ پيبٕ كوظ .ثِيطز ػ٢سٟ

 اظ اي حٔور٠  ١٘يكر٠  تجٔيـبتي پٞؾتط١بي   .ثبقس زاقت٠ ثبيس هجْ ث٠ ٛؿجت هسضتٜ٘ستطي ثهطي ثيبٙ قٞز، ٗي

 حٔو٠ ايٚ ُب١ي اؾت، قسٟ ضيعي عطح تجٔيـبت ٢ًجطاي ١سكي ث٠ تٞخ٠ ثب .آيٜس ٗي حؿبة ث٠ تجٔيـبت ظٛديطٟ

 تجٔيـبت، ظٛديطٟ زض پٞؾتط ثٜبثطايٚ ٗحسٝز ٝ ًٞچي ٛيع ُب١ي ٝ قٞز ٗي ٝتٜظيٖ عطاحي ثعضٍ ٝ خبٗغ ٝؾيغ،

 ًٌ٘ي يب انٔي ػٜٞاٛطؾب٠ٛ ث٠ خبيِب١ف اٗب .آيٜس ٗي ٗسزـ ث٠ ١ٖ ١ب ضؾب٠ٛ زيِط ٝ ٛيؿت ت٢ٜب ٝ تي ١يچِبٟ

 ٛٞع زض ًٌ٘ي، يب انٔي ضؾب٠ٛ ػٜٞاٙ ث٠ تجٔيـبتي پٞؾتط ًبضًطز تؼطيق اؾت ثسي٢ي .قٞز ٗكرم ثبيؿتي حت٘بً

 ١ربي  ُٞٛر٠  ؾربيط  ًر٠  اؾرت  تجٔيـبتي پٞؾتط ذبل ٝيػُي ايٚ .زاضز تؼييٌٜٜٜسٟ ٛوف آٙ عطاحي ٝ يبثي ايسٟ

 .اٛس ث٢طٟ ثي اظآٙ پٞؾتط
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  سياسي پًستزَاي -3  

 ؾيبؾررري پٞؾرررتط

 ٠٘١ ثب ثتٞاٛس ثبيؿتي ٝ اؾت ثوي٠ اظ تط پٞؾتط١ب،ُؿتطزٟ ٛٞع ايٚ كطاُيطي ؾغح .اؾت ؾيبؾي ايسٟ اظ ثطذٞضزاض

 ُب١ي پٞؾتط١ب ايٚ آجت٠ .زاضٛس ١ٖ ً٘تطي ظٗبٙ ٝ تط ػبٕ پٞؾتط١ب، ٛٞع ًبضثطزايٚ.ًٜس ثطهطاض اضتجبط ق٢طٝٛساٙ

 ١ب ؾيبؾي ًٜس ٗي ٗبٛسُبضيپيسا ٝ اضظـ ١ٜطي پٞؾتط يي اٛساظٟ ث٠ ُبٟ ٝ يبثس ٗي تٜعّ تظب١طات حسپالًبضز تب

ٙ  .ثبقرٜس  ُٞيرب  تٞاٜٛس ٗي ٝتهٞيط ٛوف ثب نطكبً ٝ ٛساضٛس ٛيبظ ١ٖ ٛكب٠ٛ حتي ٛساضٛس، تيتط آعاٗبً  زض ًر٠  ١٘چٜرب

 تٞاٛؿرت  ٗري (ٗتؼربضف  حرس  اظ ثعضُتط ً٘ي اٛساظٟ زض ) ٗد٘ٞػ٠ يب قطًت يي ٛكب٠ٛ ثؼضبً تجٔيـبتي، پٞؾتط١بي

ٕ  ٗربعرت  ؾيبؾي پٞؾتط قٞز ٗي ُلت٠ اُط .قٞز اؾُٔٞبٙ تيتطٝ خبيِعيٚ ٚ  ثر٠  زاضز ػرب  ٛيؿرت ًر٠   ٗؼٜرب  اير

 ٗس پرتِي ٢ٛبيت زض ؾبزُي ث٠ٌٔ اثتسايي، ٗؼٜبي ث٠ ٠ٛ ؾبزٟ .اؾت ؾبزٟ ٛيؿت، ؾغحي .اؾت ٛبظّ ٝ ؾغحي

 ١بي حطف اٗب زؾتي زٕ ظب١ط ث٠ ٝ ؾبزٟ تهبٝيط ٝ ١ب اظٝاغٟ ٜٗسي ث٢طٟ ػيٚ زض اؾت ٗ٘تٜغ ٝ ؾ٢ْ .اؾت ٛظط

 عرٞضي   ث٠ .ًٜٜس عطح ٗؼ٘ب ٝ ؾٞاّ تٞاٜٛس ٗي پٞؾتط١ب ؾبيط ذالف ثط ؾيبؾي پٞؾتط١بي.زاضز ثعضٍ ٝ ػ٘ين

 ػٞاعرق  اؾت تالـ زض ٝ ظز١ٜيؿت ؾيبؾت آعٗبً ؾيبؾي، پٞؾتط .١ؿت ٗربعت ش١ٚ زض آٙ هغؼي پبؾد ٠ً

 .ًكس ٗي پطؾف ث٠ ضا ؾيبؾت٘ساضاٙ ٝ ؾيبؾت٢ب اٗب ز١س، هطاض ١سف ضا اٛؿبٛي

 

 

 " شخصيت پًستز 4-

ٕ  ٝ ازة يبزٗبٙ، ١سف ثب اؾت پٞؾتطي  ثرب  ٝ احترطا

 آضاٗري  ثهرطي  اؾبؾربًاٛطغي  ٠ً عٞالٛي ظٗبٙ ٗست

 ٝ زاضز تلبٝت ػٌؽ ثب (يػٟ  ٝ ٗٞاضز زض ِٗط ) زاضز

 خصة ضا ٗربعت ِٛبٟ ٠ً ٛيؿت ثيتحطى ١ٖ آٛوسض

 ٝپٞؾرتطي  تهرٞيطي  ٗؼطكري  ث٠ پٞؾتط١ب ايٚ ٌٜٛس

 ٌٗ٘ٚ ٝ پطزاظز ٗي قسٟ قٜبذت٠ كطز يي قرهيت
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 ثرط  ايٜپٞؾتط١ب ٛيؿت ١٘طاٟ اي٢ٜب ٠٘١ ثب آعاٗبً اٗب ثبقس، ١٘طاٟ كطز، آٙ تهٞيط يب آثبض اٗضب،ًتبة، چ٢طٟ، ثب اؾت

 تيترط  ٝ خ٘ٔر٠  يري  ثرب  ٗؼ٘ٞالً ايٜپٞؾتط١ب . ضا اـ ق٢طت زٓيْ ١ٖ ٝ قٞٛس ٗي يبزآٝض ضا كطز ١ٖ ػٌؽ، ذالف

 كطز ١٘بٙ اظ ًٞتب١ي خ٠ٔ٘ اؾت ٌٗ٘ٚ خ٠ٔ٘ ايٚ .اؾت ١٘طاٟ(پٞؾتط ١ٞيت ثط ثيكتط تبًيس ثطاي نطكبً ) ًٞتبٟ

 ٠ً ٗيكٕٞ يبزآٝض .اؾت قسٟ عطاحي اٝ احتطإ ث٠ پٞؾتط ٠ً كطزي ١٘بٙ زضثبضٟ زيِط ٛظطقرم ٝ خ٠ٔ٘ يب ثبقس

 ؾربيط  ثر٠  ٛؿجت ثيكتطي ٗهطف )تبضيد ٠ً اؾت اي ٠ُٛٞ ث٠ ٝ قٞز ٗي ٛهت ٗؿوق كضب١بي زض پٞؾتط١ب ايٚ

 ".زاضٛس پٞؾتط١ب

 پًستز سلف . 5

 

 ذرٞز  ٛيربظ  ٝ ت٘بيْ ؾلبضـ، ث٠ ثٜب عطاح پٞؾتط عطاح ذٞز اـ، ز١ٜسٟ ؾلبضـ ٠ً اؾت پٞؾتطي پٞؾتط، ؾٔق

 ١ربي  قريٟٞ  ٝ ٗٞضٞع پٞؾتط ؾٔق .ٛبٜٗس ٗي ١ٖ ذٞز اظ پٞؾتط ضا پٞؾتط ؾٔق .ًٜس ٗي عطاحي ضا پٞؾتط ايٚ

 ُطاكيري  عطاح ى ٝهتي ٠ٛٞ٘ٛ عٞض ث٠ .اؾت قسٟ ٗؼطكي ثوي٠ اظ ثيف آٙ ٠ُٛٞ يي كوظ ٠ً زاضز ١ٖ ٗرتٔلي

 ؾرٔق  اٗرب  اؾرت  پٞؾرتط  ؾٔق ايٚ ًٜس ٗي عطاحي ضا پٞؾتطي ُطاكيي، عطاح ػٜٞاٙ ث٠ ذٞزـ ٗؼطكي زضثبضٟ

ٝ  زاضز آؼبزٟ كٞم ا١٘يت پٞؾتط ؾٔق زض ٠ً زاضز ٝخٞز ٌٛت٠ ؾ٠ ثبضٟ ايٚ زض .ٛيؿت ٛٞع يي ١٘يٚ كوظ پٞؾتط

 ذٞز پٞؾتط ؾٔق ز١ٜسٟ ؾلبضـ ٛساقتٚ ٛرؿت .پٞؾتط١بؾت ؾبيط ثب پٞؾتط ايٚ ٗطظ ٝ كبنْ ذظ تطيٚ انٔي

 ٗٞضٞع ث٠ٌٔ ٛيؿت، عطاح ذٞز زضثبضٟ ٝ اظ ٗٞضٞع تدطثي پٞؾتط١بي زض اٗب تدطثي پٞؾتط١بي ٗبٜٛس اؾت عطاح

 ٛ٘ٞٛر٠  عٞض ث٠ .ثِيطز ضا ؾلبضـ آٙ تب ٛيبٗسٟ ٝخٞز ث٠ قطايظ يب ٛتٞاٛؿت٠ زالئي ث٠ ٠ً اؾت عطاح ػاله٠ ٗٞضز

ـ  ايٚ ُبٟ ١يچ اٗب ًٜس، عطاحي ضا كدط كئٖ خكٜٞاضٟ پٞؾتط ثبقس ٜٗس ػاله٠ اؾت ٌٗ٘ٚ ُطاكيي عطاح  ؾرلبض

ٟ  زثيطذب٠ٛ ؾلبضـ ثسٝٙ آجت٠ ٝ ) ذٞزـ ٗيْ اؾبؼ ثط ٝ ثٜبثطايٚ.اؾت ٛكسٟ زازٟ اٝ ث٠  ضا پٞؾرتطي  (خكرٜٞاض

 تدطث٠ ثيبظٗبيس، ضا ذٞزـ ذٞا١س ٗي عطاح .اؾت تدطثي پٞؾتط .ٛيؿت پٞؾتط ؾٔق زيِط ايٚ .ًٜس ٗي عطاحي

 .اؾت عطاح ذٞز زضثبضٟ ٝ اظ ٗٞضٞع پٞؾتط ؾٔق زض اٗب .ز١س ٛكبٙ ١ٖ زيِطاٙ ث٠ ضا ١بيف تٞاٛبيي آجت٠ ٝ ًٜس

 زضؾرت  ًر٠  ٛبٜٗرس  ٗري  پٞؾرتط  ؾرٔق  ًطزٟ، عطاحي آثبضـ، ٛ٘بيكِبٟ ٗثالً زضثبضٟ عطاح ذٞز ٠ً پٞؾتطي ثؼضبً

 ٝ اؾرت  ٗربعرت  خرصة  زضنرسز  پٞؾتط ايٚ اٗب اؾت، عطاح ذٞز اي، ز١ٜسٟ ؾلبضـ ٝ ٗٞضٞع چ٠ اُط .ٛيؿت
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 ذٞاؾت ث٠ ثٜب ٝاهغ زض ًٜس زضى ٗربعت تب ًٜس ثيبٙ اي ٠ُٛٞ ث٠ ضا حطكف ٠ً زاٛس ٗي ايٚ ث٠ ٗٔعٕ ضا ذٞزـ

 ؾلبضـ ٝ ٗٞضٞع چٜس ١ط اؾت ٗحٞض ٗربعت پٞؾتط ايٚ ِٛبٟ .ز١س ضا تٜعّ ًبضـ ؾغح اؾت ٌٗ٘ٚ ٗربعت

  .ثبقس عطاح ذٞز ز١ٜسٟ

ٙ  ٗري  پٞؾتط ؾٔق .قٞٛس ٗي ٗحؿٞة كط١ِٜي پٞؾتط١بي ٗد٘ٞػ٠ ظيط ٛ٘بيكِب١ي، پٞؾتط١بي  پٞؾرتطي  ترٞا

 قـْ ث٠ ٗطثٞط ١ب، حطف ايٚ آعاٗبً ٝ ًٜس ٗي عطاحي ٛظطاتف ٝ ١ب ايسٟ ١ب حطف زضثبضٟ ُطاكيي، عطاح ٠ً ثبقس

 ٝ ثس١رس  ٛظط اـ، خبٗؼ٠ ٗؿبيْ زضثبضٟ تٞاٛس ٗي ٛظط نبحت ٝ ١ٜطٜٗس ٗوبٕ زض اٝ .ٛيؿت ُطاكيي عطاحي اـ

 ٗوب٠ٓ يي ٝاهغ زض .ًٜس ثيبٙ تهٞيط ظثبٙ ثب ٝ پٞؾتط نٞضت ث٠ اـ خبٗؼ٠ ٝ خ٢بٙ ضٝظ ٗؿبيْ زضثبضٟ ضا ٛظطاتف

ٚ  ثرب  ُطاكيي عطاح اُط ٠ٛٞ٘ٛ عٞض ث٠ .اؾت ًطزٟ اضائ٠ ذبل ٗٞضٞع زضثبضٟ عطاح ٠ً اؾت تهٞيطي ثيبٛي٠ ٝ  اير

 ثٌٔر٠  ٗؼضْ « ثيٌبضي » ٛيؿت، اخت٘بػي پٞؾتط پٞؾتط ايٚ ًٜس، عطاحي پٞؾتط هبٓت زض زضثبضٟ ضا ٛظطـ زيس

 ٛظرط  » ٗٞضٞع ثٜبثطايٚ اؾت اؾت عطاح ذٞز ز١ٜسٟ ؾلبضـ ٠ً ايٚ ٛرؿت :زٓيْ چٜس ث٠ اؾت، پٞؾتط ؾٔق

ـ  ًر٠  ايٚ ؾٕٞ ٝ اؾت عطاح ذٞز زضثبضٟ ٝ اظ ٗٞضٞع زٕٝ « ثيٌبضي » ث٠ٌٔ ٛيؿت « ثيٌبضي زضثبضٟ عطاح  ترال

ٕ  ٝ اخت٘ربػي  پٞؾرتط١بي  زض ٠ً چيعي ) ثل٢٘بٛس ٗربعت ث٠ ظٝض ث٠ ضا حطكف ًٜس ٛ٘ي  ًر٠  پٞؾرتط١بيي  ت٘رب

 انرطاض  ٝ ًٜس ٗي ثيبٙ ضا حطكف ُطاكيي عطاح پٞؾتط١ب ؾٔق ٠ُٛٞ ايٚ زض (.ز١س ٗي ضخ زاضٛس ز١ٜسٟ ؾلبضـ

 زضى ٝ ثيٜٜس ضا ٛظطـ ٝ حطف )ذبني اكطاز كوظ اؾت ٌٗ٘ٚ ثكٜٞٛس ٝ ثجيٜٜس ضا حطكف ٗربعجبٙ ٠٘١ ٛساضز

 (.ًٜٜس

 

  فزَىگي پًستزَاي 6-  

َ  ٝاغٟ اؾت كط١ِٜي ٗؼضالت ٝ ٗؿبيْ پٞؾتط١ب ايٚ ٗٞضٞع  كط١ٜر

 ًٔي حسٝزي تب ٝؾيغ هسضي ث٠

 ي  ٗٞضٞع ١ط توطيجبً ٠ً اؾت

ٙ  ٗري  ضا  ٗرطتجظ  آٙ ثرب  ترٞا

 اظ كط١ِٜي پٞؾتط١بي .زاٛؿت

ٟ  هبثٔيرت  زيِط ِٛب١ي  اي ٗرٞظ

قبٙ  ٗبٛسُبضي ٝ زاضٛس ضا قسٙ

 ُؿتطزُي ١٘يٚ .اؾت ثيكتط

ٚ  ا١٘يرت  ٛيرع  ٗٞضرٞع   يربكت

 عطاحي زض ١ٜطي ١بي ؾٔيو٠

 قرسٟ  ؾرجت  پٞؾتط١ب ٛٞع ايٚ

 ٙ ّ  ٛترٞا ٟ  ٗرسٝٛي  انرٞ  زضثربض

 .ٛٞقت كط١ِٜي پٞؾتط١بي
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ٍ  ترزاي  خاص اي محذيدٌ كٍ است جمؼي ارتثاط يسايل اس يكي پًستز  ايره  . دارد خرًد  ي ػزضر

 :است ػثارت محذيدٌ

 پًستز سطح ي فضا  

 شً مي وًشتٍ ي تصًيز شامل كٍ ارتثاطي تيان ي اتشار - 

 پًستز وصة محل 

 

 (قطغ ) سطح ي فضا  

ٚ  ػ٘رٞٗي  ٠ً اؾت ًبؿص اؾتبٛساضز ؾغح تبثغ .اؾت آٙ هغغ ًٜس، ٗي ٛظط خٔت پٞؾتط زض ٠ً چيعي اٝٓيٚ  ترطي

 اٛساظٟ ٝ هغغ ايٚ  70 * 90  ١بي هغغ اظ اؿٔت ثبقس اٗب ٗي ؾبٛتي٘تط 70*100ٗؼسّ   B1  هغغ آ٢ٛب

 ٝ ٗترط  ؾربٛتي    45*45     70*60،     70*50،   يؼٜي  اٛساظٟ  ؾ٠ اظ يي ١ط ٛهق ٝ 60 90 *ي

ٚ  اظ ترط  ًٞچري  ٠ً اؾت عجيؼي .ُطزز ٗي اؾتلبزٟ ٛيع  ٗتط ؾبٛتي50 *35 حساهْ ٟ  اير  ثر٠  ١رب  اٛرساظ

 زاضز ٝخرٞز  ٛيع ٗتؼبضف ؿيط ١بي اٛساظٟ .زيس ٛرٞا١س ذٞثي ث٠ ضا آٙ ثيٜٜسٟ ٝ ظزٟ نس٠ٗ پٞؾتط ػٌ٘ٔطز

 تٜبؾت ٝ اضتجبط ثبيس قٞز زيسٟ آٙ هغغ ٠ً ايٚ ثطاي اٗب ثبقس ٗي ثيٜٜسٟ ظٝزتط تٞخ٠ خٔت آٙ اٗتيبظ ٠ً

 اظ پٞؾرتط  خٜؽ ٗؼ٘ٞالً ثبقس زاقت٠ قٞز ٗي ٛهت آٙ ثط ٠ً چ٢بضچٞثي يب زيٞاض ؾغٞح اثؼبز ثب ٗؼوٞٓي

 ٛيرع  زيِط ٗهبٓح يب ٝ پالؾتيي ٛبئٞٙ، چٞة، كٔع، پبضچ٠، ثط ضا آٙ تٞاٙ ٗي ًبؿص ثط ػالٟٝ اٗب اؾت ًبؿص

ٟ  پٞؾرتط  ؾرغح  ي اٛساظٟ .زاضٛس ضا ذٞز ذبل ػٌ٘ٔطز ٝ ٗعايب ًسإ ١ط ٠ً ًطز چبح ٝ عطاحي  ثرط  ػرالٝ

ٖ  اي ضاثغر٠  ٛيرع  آٙ ػٌ٘ٔرطز  ٝ پيبٕ اٛؼٌبؼ ٗيعاٙ ثب زيٞاض اثؼبز ؾغٞح ثب اضتجبط ٙ  .زاضز ٗؿرتوي  ٝ ٗيرعا

ٍ  پٞؾرتط  يري  ثرب  ًٞچي پٞؾتط يي ؾغح زض ١ب قٌْ ٝ ض٢ِٛب تؼساز ٙ  ثبقرس  ٗتلربٝت  ثبيرس  ثرعض  چرٞ

 .قٞٛس ٗي زيسٟ زيطتط ٗؼّ٘ٞ ًٞچي پٞؾتط١بي

  تصًيزي ػىاصز : 

 حؿبة ث٠ آٙ انٔي ظثبٙ ٝ زاضز ضا اؾبؾي ٝ اّٝ ٛوف تهٞيط ػٜهط .١ؿتٜس پٞؾتط انٔي ػٜهط زٝ ٛٞقت٠ ٝ تهٞيط

ٙ  عرطظ  زاضز آٙ تهٞيطي ثيبٙ عطظ ٝ چِِٞٛي ث٠ ثؿتِي پٞؾتط يي ٗٞهؼيت .آيس ٗي  ثر٠  ٛيرع  آٙ تهرٞيطي  ثيرب

 ٛوف .اؾت عطاح ذالهيت ًطزٙ ضؾبتط حس زض ؾبيطيٚ ٛوف ٝ ًٜس ٗي پيسا ثؿتِي عطاح اي ١ٜطٜٗسا٠ٛ تٞاٛبيي

 تطًيرت  تهرٞيطي  ػٜبنرط  اظ يٌي ػٜٞاٙ ث٠ ٛٞقت٠ ث٠ عطاح ٝ اؾت پيبٕ ٝ تهٞيط ١سف ًطزٙ تط زهين ٛيع ٛٞقت٠

 ٛٞقرت٠  ثر٠  تهرٞيط  ٝ تهٞيط ث٠ ٛٞقت٠ زائٖ عٞض ث٠ ٠ً ًٜس ٗي تؼييٚ عٞضي ضا آٙ خبي ٝ ًٜس ٗي ِٛبٟ اثط ثٜسي

 ٝ تهٞيط ػٜهط زٝ تطًيت .ثبقس تهٞيط كضبي ثب ١٘ب١َٜ ثبيس ٛٞقت٠ ذٞقٜٞيؿي ٝيػُي ٝ قيٟٞ .ٛ٘بيس اقبضٟ

 ثؿرتِي  ٗٞهؼيتي چٜيٚ ايدبز ٝ .ثبقس ُٞيب تهٞيطي ذٞز ٛٞقت٠ ٝ ثعٛس حطف تهٞيط ٠ً ثبقس عٞضي ثبيس ٛٞقت٠

 اٝ تؿٔظ ٝ قٜبذت ث٠ تؿٔظ ٝ قٜبذت ث٠ ثؿتِي ٛيع عطاح ذالهيت .زاضز عطاح ذالهيت ٝ كٜي ًبضآيي ث٠ ًبْٗ

 . زاضز ػ٘ٔي زؾتٞض١بي ثط  تؿٔظ قٜبذت ٝ ٗحيظ كط١َٜ ثط
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ْ  ي ٗحرسٝزٟ  ٝ ًٜرس  ٗي ظيبز ضا ثيٜٜسٟ ش١ٚ ثط آٙ تبثيط ٗيعاٙ پٞؾتط ثطاي زائ٘ي ٝ ٜٗبؾت خبي  اظ ٛهرت  ٗحر

 ٗؿتويٖ ػٌ٘ٔطز پٞؾتط ٝ ًٜس ٗي خُٔٞيطي تٞخ٢ي هبثْ ٗيعاٙ ث٠ ٗحيظ ض٢ِٛبي ٝ ١ب قٌْ خٜجي ١بي اٛؼٌبؼ

 تب ًطز زهت آٙ ٛهت ٝ ػطض٠ زض ثبيس قٞز ٗي ؾبذت٠ تهٞيطي ػٜبنط ثب آٙ ٠ً خبيي آٙ اظ ٝ ٛ٘بيس ٗي پيسا تطي

 ٛظرط  زض آٙ ثطاي ؾليسي ي حبقي٠ اؾت ث٢تط ٜٗظٞض ايٚ ثطاي .ِٛصاضز تبثيط آٙ ثط اعطاف ق٢ٌٔبي ٝ ض٢ِٛب ؾبيط

 تهرٞيطي  ػٜبنرط  اظ ٠ً كتُٞطاكيي پٞؾتط١بي ٗٞضز زض ذهٞل ث٠ ؾليس ي حبقي٠ ُطكتٚ ٛظط زض .قٞز ُطكت٠

 ٛهت ٗحْ ٗؼ٘ٞالً پٞؾتط١ب ايطاٙ زض ثبقس ٗي ا١٘يت حبئع ُطزز ٗي اؾتلبزٟ ثيكتط خعئيبت ثب ٝ ػٌؽ ٗثْ

 اضتجبعي ي ٝؾي٠ٔ ايٚ ثبالذم  ٝ خبٗؼ٠ زض اضتجبط قٜبذت ػسٕ ٛتبيح اظ يٌي ٝاهغ زض اٗط ايٚ ٝ ٛساقت٠ ٗكرهي

 .ثبقس ٗي

 

 :داد ارائٍ را خالق طزح يك تًاوىذ مي وُايت در كٍ پًستز يك تصزي َاي ييضگي

 ؾرطػت  خ٢ت ُطاكيي ٗحهٞالت اؿٔت زض ٠ً اؾت ٗو٠ٓٞ ؾبزُي  :پًستز در سادگي  ٙ  ثر٠  ثركريس

ٕ  اظ اؾتلبزٟ زض ذؿبؾت اػ٘بّ اؾتلبزٟ ثب ضا ؾبزُي ٛيع پٞؾتط زض .ًٜيٖ ٗي اؾتلبزٟ ٗل٢ٕٞ زضى  ٝ كرط

 .ُطزز ٗي پٞؾتط زض پيچيسُي ٝ ُِٜي ثطٝظ ؾجت ؾبزُي اظ پط١يع.ٗيٌٜس ايدبز ضَٛ

 ؾبزٟ تٞضيح زض .ًٜيٖ زضيبكت ضا ٗٞضٞع پٞؾتط،ًٔيت ث٠ اٝٓي٠ ِٛبٟ ثب يؼٜي ُٞيبي :پًستز در گًيايي 

 .ثبقس آٙ ٗٞضٞع اظ ضثظ ثي ٛجبيس پٞؾتط كضبي ثِٞييٖ تٞاٛيٖ ٗي تط

 ثرط  زض ضا ًٜٜرسُي  تٞخر٠  خٔرت  هبثٔيرت  ثتٞاٛرس  تب ثبقس خصاة ثبيس پٞؾتط :پًستز در روگي جذاتيت 

 ث٠ ٛظط ٗٞضز ٗٞضٞع حيغ٠ زض پٞؾتط عطاح .ثبقس ضَٛ پٞؾتط زض خصاثيت كبًتٞض تطيٚ ٢ٖٗ قبيس .ثِيطز

 .ثجطز ًبض ث٠ پٞؾتط زض ٝ قٜبؾبيي ضا خصاة ض٢ِٛبي ثبيؿت ٗي ذٞثي

 ًربزض .پرصيطز  نرٞضت  پٞؾرتط  عطاحي اظ پيف ثبيؿت ٗي ٜٗبؾت ًبزض اٛتربة :مىاسة كادر اوتخاب 

 يب قٞز ٗي ٜٗتوْ ٗربعت ث٠ تط تيع ٝ تٜس ذجط ثبقس ثبضيٌتط ًبزض چ٠ ١ط ٝ ذجطي اؾت ًبزضي ػ٘ٞزي

 ًربزضي  اكوري  ًربزض .اؾرت  ػ٘ٞزي ًبزض پٞؾتط، زض ًبزض تطيٚ ؾالثت ثب ٝ تطيٚ ضؾ٘ي زيِط تؼجيطي ث٠

 ٗري  ضا عجيؼرت  ٝ ٗص١ت ٠ُٛٞ، زاؾتبٙ ٗضبٗيٚ .ٛساضز پيبٕ اٛتوبّ اي ثطاي ػد٠ٔ ٠ً ؾبًٚ ٝ آضإ اؾت

 ًبزض ايٚ .زًٗٞطاتيي ٝ زٝؾتب٠ٛ اؾت ًبزضي ٗطثغ يب ذكتي ًبزض.ُطكت ٛظط زض ًبزض ايٚ ؿبٓت زض تٞاٙ

 .اؾت ٜٗبؾت ًٞزًبٙ ٝ آقتي نٔح، ١٘بٜٛس ٗٞضٞػبتي ثطاي

 ًربزض  قرٜبذت  ثرب  عطاح آقٜبيي ٛيبظٜٗس پٞؾتط ًبزض زض ٗب ػٜبنط ٜٗبؾت هطاضُيطي  :تىذي تزكية ٝ 

 ًر٠  ٛحرٞي  ث٠ ًبزض زض كطٕ ٜٗبؾت ٝ خب ث٠ ثٜسي تطًيت يؼٜي ً٘پٞظؾيٞٙ .اؾت ٜٗبؾت ً٘پٞظؾيٞٙ

 ٜٝٗبؾرت  ظيجب اي خٟٔٞ يٌسيِط ًٜبض زض ض٢ِٛب اظ ُط١ٝي.ثبقس ٛٞاظ چكٖ ٝ ًطزٟ تسائي ضا ٝاحس عطح يي

 .ًٜس اٛتربة ضا عطح ٛيبظ ٗٞضز ض٢ِٛبي زضؾتي ث٠ ثبيؿت ٗي ذٞز قٜبؾي ضَٛ ػٖٔ ثب عطاح.زاضٛس

 ًٜٜس تساػي ضا ٝاحسي عطح ٠ً ٛحٞي ث٠ پٞؾتط ػٜبنط ٝ كطٕ پطاًٜسُي ػسٕ :ػىاصز تيه َماَىگي. 
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 زض.اؾت ٛٞقتبضي عطح ًٔي قٌْ ٝ ؾبذتبض ٓحبػ ث٠ ٗب پٞؾتط اُط:وًشتاري پًستزَاي در خًاوايي 

 ث٢طٟ عطاحي زض ذبني ١بي خٟٔٞ يب ٝ كطٕ ٛٞع چ٠ اظ ٛٞقتبض ٠ً ٛساضز ا١٘يت ايٚ ذٞاٛبيي كبًتٞض حيغ٠

 ٗربعرت  ٝ ٛجٞزٟ قسٟ ٛٞقت٠ آرظ ضؾٖ زض اٗالئي ؿٔظ حبٝي ٛٞقتبض ٠ً اؾت ٢ٖٗ ايٚ اؾت،ث٠ٌٔ ثطزٟ

 .ًٜس پيسا ضا آٙ ذٞاٛسٙ تٞاٛبيي اي٢بٕ عي پؽ

 اظ ػربضي  ٢ٛربيي  عرطح  ٠ً ٗؼٜبؾت ثسيٚ پٞؾتط عطاحي زض ٜٗبؾت اخطاي :پًستز در مىاسة اجزاي 

 ٝيرػٟ  ذالهيرت  كبًتٞض اظ ثؼس .ثبقس قسٟ اخطا قبيؿت٠ ٛحٞ ث٠ پٞؾتط ايسٟ ٝ ثٞزٟ اخطا زض اذتالّ ٝ ضؼق

 ذٞة چ٠ ٝ اؾت ايسٟ عطاح ٝاهغ زض ُطاكيي عطاح اي٠ٌٜ تٞضيح .اؾت ٜٗبؾت اخطاي كبًتٞض تطيٚ ٢ٖٗ

ٚ  حبّ ػيٚ زض ثبقس، اٝ ذٞز ػ٢سٟ ثط ٛيع اثط اخطاي ٠ً اؾت  اقرربل  ثر٠  پٞؾرتط  زض اخرطا  اؾرت  ٌٗ٘ر

 اٗب قسٟ اقبضٟ پٞؾتط كبًتٞض تطيٚ ٢ٖٗ ػٜٞاٙ ث٠ ٛبة ايسٟ ا١٘يت ذالهيت كبًتٞض زض .ًٜس ٗحّٞ زيِطي

 ثر٠  اؾت اي حطك٠ ٝ ٜٗبؾت اخطاي زاضاي اٗب ٛساضز ايسٟ ٠ً پٞؾتط يي :ؾپطز ذبعط ث٠ ضا خ٠ٔ٘ ايٚ ثبيس

 ُطاكيي عطاح ثٜبثطايٚ.اؾت ضؼيق آٙ اخطاي اٗب زاضز، ٜٗبؾت اي ايسٟ ٠ً پٞؾتطي اظ اؾت ث٢تط ٗطاتت

 .ثبقس آقٜب اخطايي ٗرتٔق اكعاض١بي ٛطٕ ٝ ١ب تٌٜيي اٛٞاع ثب ثبيؿت ٗي

 قلم يا فًوت اوتخاب :(Layout).ٗٞضرٞع  ثرب  ٜٗبؾرت  انٔي ٝ كطػي تيتط١بي ٜٗبؾت ُصاضي حطٝف 

 ًر٠  ٛحرٞي  ثر٠  پٞؾتط ًبزض زض ٜٗبؾت چيسٗبٙ(كطػي ٝ انٔي تيتط)حطٝف ٜٗبؾت ضَٛ اٛتربة پٞؾتط،

 ثؿرب  چ٠ ُٞيٜس ٗي Layout  ٜٗبؾت ُصاضي حطٝف يب ٝ ٛرٞضز ٓغ٠٘ پٞؾتط زض ٗب انٔي عطح يب آ٘بٙ

 ًٜس توٞيت ضا آٙ

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پزيصٌ ػملي:

ًستز تثليغاتي تا تًجٍ تٍ مطالة ارائٍ يك پًستز فزَىگي ي يك پ

 شذٌ طزاحي كىيذ.

 50/70اتؼاد 

  تصًيز  3اس استفادٌصزفا 

ٌاستفادٌ اس فًوت َاي آماد  



                                                                                                   
 

صفحو در ىر ىفتو برای ارایو محتوای درس و یک صفحو برای  4قابل توجو مدرسین محترم : حداقل 

 خالصو درس و نمونو سوالت در نظر گرفتو شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


