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هخزایدبیب ،اسپپپدبو خ اسپپپ خدای بزاگ راارباتوایقی عنایتخفراید قاایخاازابیامنا دبگوااقوخاق ایاا ی دز

بزاتواسعناابراا  لو.اگوابفناگقیهاومخئ پمربایع فمایالقمت ب ازاارسنااژیهشااراگدوخ واز  لوازوخست ناشمخره

بزارشتوصقرتا ستمدابوتشخرافخیتوایاارایضخفناگ ن هخزا ختلفایلمنایاابوشیخهن،اگوگخاهمکخرزابو فشمت ب اادیه

هخزایعل مایایدگ را،ایدفنا قلفوبسپپخسپپناژیهشپپن،ا سپپخئوا دگق اگوافکنابیا-گخلایخصپپصپپنایایلمن یااری ن

ا.ربا قراایبتخیزایلمنایایأ التایخلمخوواقدبراه ا خ بفدب ای ف تشقر

اگوادب فبااراآ قیشاچدباتوابسرانفباش ه،وفیب ابیدباابیازخر گسازیکدازاغ غوایاسؤبلاگوادبً بیاتوان بخگثابیانکف

انابوشیخهاوظخ ااراتونفباگخاستت ؟ وازتخرگدااتشقرااراهخاژیهشاچدبایاسر واداذبر یأثاشدیتو اازهختشقرزابو بیه

شقر، سا تق انفریییدگوابیات ستفخاهاخ اوانار سازهخیبگ ایع بااشقا،ن اب ش قانار شیخهاشتدبی گاخ فابو ازهخابو

سر او صخصاآ قیشازگدبازیدنمقالواسخیختایاخ سر،اش هااباهابیت سبااراآ ازبثداذبراب ادبرتخ فسخایاهخیتخرت

توااذشپپتواگخاچخلشاگوبقاایملکداایقاایابثبختابفنهخزاآ قیشپپناگ شابیابتتق اسپپ سپپتم.اسپپر وا حسپپقداجخ عو

 ستل  ایجقااا،ا داا،اریگدیاهستت .ابفنایمخفواگواوتخفجاگوتدیرزاگ شتداصقرتا نبق ب ختا تخسباگدبزایضم ناگوده

یااراجوخ ا تغ داب دییز،او خیاآ قیشا .هخارباگوتدارکاتداهخابسپپرایخاگتقب اآ ا دزاآ هخزاگوتدزاگدبزابو بیهریش

اراا.ادااادیرشاگوایحقلابسپپخسپپنایاآاخهناوسپپبراگواشپپدبفتاآفت هایعل مایایدگ ر،اگ شابیاا شابگسپپخدا ن

شتو سطحاابوش،ابفنا  وا ح یااگوای خ هخزاایر،اگواال واتماذ ش اگقا ا هخزاتقیخهااراآفت هاگقاهایلناب دییهاگخار

سخ اگوای خ شتخگخ ایلمایاین ست ایحقلاگت خافنت ا  تا نهخزاگلهخزاایرایاایرهآیرز،ابو ش .ابجدبزاتخ وا یاابو ف

 ست او خی ت بفناهمچت نابجدبزا.ازابسال نابسراخ نااراربستخزارس   اگواجخ عوزاارسنا لنایدگ را علماگدوخ و

 ،ا  شپپخرتراوخبیخ  ی ا شپپدیر بلیقز یع  ن  حقر، ی بلر ویخه گختم ر صپپح ح،   فدفر ی اق ق رف زگدوخ و

ا.ابسر وش قفخ یاابا تخصصخ 

سعوا ب باادیرشایاآ قیش شقراتال ازیق سرات سعوازگدب.ااب ایقاانفبایاتدااشدیعاادیرشایاآ قیشابیا فگخا،یق

اوظخ اکفاگ ی اتوااه ن اوشخ اآ قیشاز سخلو.اام گخشاابشتواخیتوفیقسعواادیرشایاآ قیشا خاتوابسراآ اخی ت  و

اگخشت اخیتوفایقسعواهماتو،اات هفآاوسوار یدگاگ ی او  ایا،اش اوفوخانخیتیفایقسعواگوایقب نوماخیتو،فایقسعوانآ قیش
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ااری ایقسعو.ااشقانوماسد  ایقسعواگوانخگ استا،اتتت اگموایقاازهخازیقبومت اوفراایشاگداربایقسعوااقطخراهمای

ساگخایاز عتقایاز خاا تخگعاگدازبیکخاگخایانستم سااری ازهخار ظدیایانابیلایقب اگدابیکخاگخایب انگق ا  لاگوا   ر

انآ قیشازوقسخیایابسرانبوسخوازوقسخیازگتخیفداستگا،آ قیش.افخگ ای بی اهمایابشتواائنبجدبار قخگلاهمایقبو ن 

ا.اشقان ا  حسقباجخوبواهموازیقسعوا ومابرتخ ابیانکف

اوشدانیخصصازشقربابیانرسما  قیاتسباگخاخ  یدهتیاابوشیخهاختفوشدابیایدرس یبرنامه در پژوهش یصلنامهف

شا عخیور شیخهاناژیه اتداهاآغخیاربایقاار یعخلا20/07/1399ا قرخااا/600/9886/50000ااشمخرهاگواخ  یدهتیاابو

سر صلتخ واایا.ب سازگدوخ واارااژیهش"ازی سخیاجوراارا"نار ستد ساز فرگدوخ وازگقیهاارااژیهشازگ ایاانار

ای که در یکی از رو، هرگونه مقالهاز ایناتت ن ایالشاجخ عواخی وا قرااانارساز فرگدوخ واابوشااستدشایابشخیو

سی که در حوزهگرایش شنا شود و حاوی یافتهی برنامههای علوم تربیتی و روان  شته  سی نو ها و نظریات ی در

 چاپ و بررسی برای باشد، )شایستگی عمل تربیتی موضوعی(  pckدرسی و   ریزیبرنامه یحوزه در  جدید

ا.شودمی پذیرفته احتمالی

شدیعایعخل راایقجواگخاشکانگ شدانفبگوا سخیاتوریاا نابوتظخراوفو سرا عخالتازبربئواگخا حتد ان  حععایا  ب ابیلاا

ایا  بسخیایگمختاگخاتواربازد  سایخاسخیو اقخاراربا خایومقاهاازخرفاوفوشدانبصلابه بفاثمدرسخو  اگوااراربا خا،یقا

اگوبقااگدبسخداربایقاازبستدبیژایاد  ساهمقبرهایااباهاباب واز قثداصقرتوگاربابسراش هاز رفوفاخا حتد ان  حعع

اا.م ومخئااوبخلا تخسبار ف تایاتخراارا ستمد

زاتواتخرشتخسخ ابجدبفنایایلمنابابره  فدب ا،اابریشمت ااهخزابو مابیا سخینایاربهتمخفنجخاگدایقااالی ا نارابفن

سر حتد اایتداگدوخ و س خ شنارف زایا شیخهایدهتی خ ااذبرزااژیه شخ ااراجوراگوااخداربهتمخفناابو شمت  هخزابری

اخیرفاراریو اتقیخه،ا  تانفباارابادچوام تتن ایخمدوشخ اخ ،فاخاارا.س خسی برزاومخف مایصلتخ واگوبقااسطحات فنا

شیدب ازوفاد خا عخالت ش اگخاختو، یدهاشمت ب فبو ایااژیه شمیازر ضقراایب اگقاه،اریریگواد چ اوخ واژیهشانفباگ

ا شپپخرتراگ ی اگقیه،انفباارایخصپپصپپناگقیهاگدوخ وارسپپنااراابوشپپیخهایدهتی خ اازیصپپلتخ وان وخسپپتایتقب گو

ا.اسر وادفاذب کخ انیلمایان بو  ازبریو ها عخالتابرسخلایاشمخازت هفی ب
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