
 



 

ژورنال کالب آرن جلسۀ و سومینسی   
 

  عٌَاى سخٌزاًٖ :

 (سَم قسوت) تغ٘٘ز هسئلِ ٍ اعت٘بد س٘ز ، اٍلِ٘ هفبّ٘ن ، اعت٘بد

 

 سخٌزاى : 

 فزٗوبًٖ فتحٖ حو٘ذ دکتز آقبٕ

 (تْزاى پششکٖ علَم داًشگبُ اس اعت٘بد هطبلعبت دکتزإ ٍ پژٍّشگز)

 

 17سبعت   -  01/10/1991 –پٌج شٌبِ 

 

  55پالک  – 19ٍ  11٘ي هالصذرإ ب –احوذآببد خ٘بببى  –هشْذ آدرس : 

  98169659-5تلفي  – هزکش جبهع آرى سبلي کٌفزاًس

 ٍرٍد بزإ عوَم عالقِ هٌذاى آساد ٍ راٗگبى هٖ ببشذ

 

 

 



 
 چک٘ذُ سخٌزاًٖ :

   

 کِ هبدُ ٗک هصزف اداهِ بِ فزد رٍاًٖ ٍ جسوبًٖ شذٗذ توبٗل: گفت تَاى هٖ اعت٘بد تعزٗف در

 اٗي بب. دارد ًبم اعت٘بد شَد، هٖ اٍ اجتوبعٖ ٍ رٍاًٖ جسوبًٖ، ٍضع٘ت عبدٕ شزاٗط در تغ٘٘ز ببعث

 هشخصٖ هصزف بِ است ًبگشٗز ٍ دارد هخذر هَاد بِ رٍاًٖ ٍ جسوٖ ٍابستگٖ کِ کسٖ بِ تعزٗف،

 عٌَاى بِ آى بِ تَجِ ٍ هخذر هَاد بِ اعت٘بد پذٗذٓ. گٌَٗذ هعتبد دّذ، اداهِ هستوز طَر بِ را آى اس

 سبل پٌجبُ ٍ صذ اس ب٘ش شبٗذ آى عوز اس کِ است ًَظَْرٕ پذٗذٓ تقزٗبب اجتوبعٖ هعضل ٗک

. دارد طَالًٖ تبرٗخٖ بذاى، تفٌٌٖ استعوبل ً٘ش ٍ عبدت حتٖ ٍ هخذر هَاد هصزف البتِ. گذرد ًوٖ

 اجتوبعٖ سًذگٖ هتفبٍت ّبٕ جٌبِ بز فزاٍاى تبث٘ز سبب بِ کِ است بعذ بِ ًَسدّن قزى اس ل٘کي

 .است کزدُ جلب خَد بِ را بس٘برٕ تَجِ ّب، اًسبى

 هتعذدٕ رٍاًشٌبختٖ ابعبد پذٗذُ اٗي. است شوَل جْبى اقتصبدٕ - اجتوبعٖ هعضل ٗک اعت٘بد

 :دّ٘ن پبسخ سٗز سَاالت بِ کَش٘ن هٖ ابعبد اٗي بْتز فْن بزإ. رددا

 چ٘ست؟ اعت٘بد 

 چ٘ست؟ اعت٘بدٕ رفتبر ٗک هزکشٕ ّستٔ ٍ هبّ٘ت 

 ُچ٘ست؟ اعت٘بد در هَاد ًقش ٍ جبٗگب 

 ٔچ٘ست؟ اعت٘بدٕ رفتبرّبٕ ٍ ّب عبدت ب٘ي هشتزک ًقط 

 چ٘ست؟ گًَِ ٍسَاس رفتبرّبٕ بب اعت٘بد شببّت 

 است؟ چگًَِ سهبى گذر در اعت٘بدٕ رفتبر ٗک س٘ز 

 ِدّذ؟ هٖ رفتبر تغ٘٘ز هعتبد ٗک سهبًٖ چ 

 است؟ ًِبخزدا ب٘وبرٕ، گذر در هعتبد رفتبر آٗب 


