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یقالخا یبوخ زا  هناروابادخنییبت دوس هبیملسنآ لالدتسا

 نایبنیرت هب و دیمهفدوش یم)excellence(لامکساسارباریبوخهکمیتفگ.میدرکنایباریقالخایبوخزاهناروابادخنییبت هتشذگی هسلج´
.تسا ادخ هبهبشت ،لامک زا
.دیآ راک هب لامک مهف یاربیامن هار یلصانوچ مه ادخ موهفمنانچ مه اما دشاب هتشادن دوجودناوت یم ادخ هک تسا نیادیآ یمشیپهکیلاکشِااما´
 .میرادزاین یفاضایا هناروابادخ لالدتسا هب ،ادخقادصمالب موهفم افرص هن و دشاب یقالخا یبوخرگ نییبت ادخ دوختسارارقرگا،ساسانیارب´
:تساهدرکهماقایلالدتسانینچزمادآتربار´
.تساهتفای ققحت ای تسا نکمم ای ،تسا لاحم ای دشابقلطم لامک هک یزیچ .۱´
.)دنیآ یم رد مهف هب(دنوش یم عقاو مهف قّلعتم ،نکممروما.۲´
.دنک کارداارنآهکدشابیسکدیاب،دشابقلطملامکتفصدجاویزیچرگا.۳´
.دناوت یمادخاهنت هکلب دننک کاردا ارقلطم لامکدنناوت یمناه ناسنا اما .۴´
 .تساهتفای ققحت ای )دریگ یم رارق ادخ مهف قلعتم و( تسا نکمم ای ،تسا لاحم ای ندوبقلطم لماک .۵´
.دنک کاردا ار نآ ات دشاب هتشاد دوجو دیاب ادخ ،دشاب نکمم رگا .۶´
 .تساقلطم لامک یعقاو ققحت هک میراد یزیچ یارب یبسانم دزمان ام سپ ،دشاب هتشاد دوجو ادخ رگا .۷´



قالخا ردیملسنآ لالدتسا هیلعهناروابانادخیاه لاکشِا

 روصت هک دنک لاکشایملسنآ لالدتسا هیلع تسا نکمم یسک :یروزاسلاکشِا .۱´
قلطم تردق اب یهلاقلطم ملع الثم نوچ ؛تسین نکممقلطم لامک یاراد یدوجوم
.تسین راگزاس یهلاقلطم یهاوخریخ اب ود نیا و یهلا
 نییبتیارب دنک لالدتسا تسا نکممروابانادخ :یبوخِیناهج نیایگدنسبلاکشِا.۲´
 .تسینیعیبطارف روما ندروآ نایم هب و یعیبط روما زایوَرارف هب یزاین یقالخا یبوخ
 .دشاب یقالخا یبوخرگ نییبت ات تسا بوخ یفاک ردق هب ناهج نیمه



قالخا ردیملسنآ لالدتسا هیلع یبلس تایهلا رب ینتبم  لاکشِا

 ادخ تفگناوت یم اهنت ،تساهنوگ هچ ادخ تفگناوت یمندیوگ یم هک تسایتایهلا یبلس تایهلا´
 .تسینهنوگ هچ
 هب ام اریز تفگ نخسقلطم لامک ناونع تحت ادخ زا ناوتبهکدنک یمدسارهارنیایبلستایهلا´
 و قیمعیتخانش یتسه فاکش اریز .میرادن ادخ زا یروصت تخانشیاه تیدودحم لیلد
 .تسا رارقرب ناسنا و ادخ نایمیا یندشانرپ
 ادخنوچ .تسناد »ادخ هبهّبشت« ار یبوخناوت یمن ناهجنیارد،میریگبشیپردیبلسهاررگا´
.تسین ادخ هیبش مه ناهج نیا و تسین ناهج نیا هیبش



 ردیملسنآ لالدتسا هیلعنردم تسپ تایهلا  یاه لاکشِا
قالخا

 نیااه نآ رظن زا .دنتسه ادخ زاهنایارگ تینیع نتفگ نخس فلاخمنردم تسپناناد یهلا .۱لاکشِا´
دنک یم یزیچ هب لیدبت ار ادخ ،دنک یمزومآ تسد وهراو ءیش ار دنوادخ ،ادخ زا نتفگ نخس عون
 رد ار ادخ تسارت هبنردم تسپناناد یهلا رظن زا هک یلاح رد ،دیآ یم رد مهفی هربنچ هب یراگنا هک
.هنایارگ تینیعیزادرپ هیرظن رد ات تفای شنک
یبوخاذلو)تسایگنهرف-یخیرات(تسادنب ناکمودنم نامزهشیمهیبوخزااممهف.۲لاکشِا´
 .تسایناکمارف وینامزارف ،فیرعت قباطم ،هکادخساساربهندرکمهفساسانیاربدیابار یقالخا



)۱(یمّل ویّنِا :قالخا زا  هناروابادخ نییبت عون ودزیامت

کشخیاه هفرسیورزایکشزپالثم .میرب یم تلع هب یپ لولعم زا ینا نییبت رد´
.دراد لس وا هکدرب یمیپرامیب
ی هدهاشم یور زا اتسور کی رد یکشزپ :میرب یم لولعم هب یپ تلع زا یمّل نییبترد´
 .درب یم اتسور رد عیاش یرامیبی هشیر هب یپ ایرالامی هشپ
هب ینا نییبت هب کیدزندیوگ یم »data-driven argument« نآ هبیرفِجهچ نآ´
کیدزندیوگ یم »explainer-driven argument«نآهبواهچ نآودسر یم رظن
.دسر یمیمّلنییبتهب
.دوبیّنایاه نییبت ،دمآ قالخا یارب نونک ات هکیا یتخانش یتسهیاه نییبت´



)۲(یمّل ویّنِا :قالخا زا  هناروابادخ نییبت عون ود زیامت

 ینا نییبت اذل ،تسا نایم رد لیدب نییبت یاپ هشیمه هک تسا نیا ینایاه نییبتلاکشِا´
 .تسایرت فیعض نییبت یمّلیاه نییبت اب هسیاقم رد هشیمه
 :قالخا زایتخانش یتسهیمّلیاه نییبت یلک تروص´
.دراد دوجو هدیدپ نالف .۱´
 هب .تسایهلاتاذزایشخبهدیدپنالف ندمآ دیدپ،دشابهتشاددوجوادخرگا.۲´
.تسا هدیدپ نالف دجوم یهلا تاذ :رگید ریبعت
.دراد دوجو ادخ .۳´
 .تسا یهلا تاذ زا یشخب هدیدپ نالفِیرادیدپ :ای .تسا هدیدپ نالف دجوم ادخ :سپ´



قالخایسانش یتسه زاهناروابادخ یمّل نییبت

یقالخا نیناوق و ادخ :قالخا زایتخانش یتسه یمّل نییبت زایا هخسن´
.دنراددوجویقالخانیناوق.۱´
 ادخ هک تسا یهلا تشرس رد نیاهاگ نآ ،دشاب هتشاد دوجو ادخ رگا .۲´
.تسا یقالخا نیناوق رب مکاح ودِجومًاترورض
.دراددوجوادخ.۳´
.تسایقالخانیناوقربمکاحودِجومًاترورضادخ :هجیتن´



قالخا زایتخانش یتسه یمّل نییبت هبهناروابرادادلاکشِا

-هرذرد مکاح و کیدزن یادخی هدیاهب)یقالخانیناوقوادخ(یمّلنییبت´
.دنک نییبت ار یقالخا نیناوق اتدیوج یم لسوت ناهجی هرذ
 هکدنک یم میسرت اریتسهزارودییادخ )مسیئد(هناروابرادادی هدیااما´
 لکش هب یتسه و تسین یتسه تایئزج ریگرد رگید و هدیرفآ ار یتسه
.دور یم شیپهدنسبدوخ و راکدوخ
یمّلنییبتهکدنک یمهئارا ادخ زا یریوصتهناروابراداد ریوصت ،ساسانیارب´
.دنک یمضقنارقالخایسانش یتسهزا



قالخایسانش یتسه زا یمّلی هناروابادخ نییبت رب ،نامز هب طوبرملاکشِا

ردییادخ«ندرکریوصت دنمزاین یقالخا نیناوق و ادخ تبسن زا یمّل نییبت´
.رودییادخهنتسا»یکیدزننیمه
،دشابینامزارف ادخ رگا .دشک یم نامز و ادخ تبسن هب ار ام عوضوم نیا´
وهثدحمتلعیاربار مزال تبارقدناوت یمن هک دش دهاوخ یرود یادخ
.دنکافیایقالخانیناوقِندوبهیقبم
ارادخناوت یماما تسا هدشریوصت )eternal( »ینامزارف«الومعمادخ´

.درک روصتمه )everlasting( »نامزرددّلخم«


