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بایگانییمردمی     برایمدرم یناگیاب ی ایمدرم یناگیاب ی پروندیمدرم یناگیاب یارب یا ه

میکند                 ارایدنکیم ه را کتابخاندنکیم ه دنکیم هیارا ار هناخباتک و بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی کانکشندنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب ز ایجادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د موردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در ازتوضیحادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت کلدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی نمادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی یدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک فایدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی ل :ایدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن
(Connexions Archive & Library)Connexions Archive & Library))

 ، تحوالدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت                   برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی را مردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دمدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی جنبتالوحت یارب ار یمدرم یاه ش بدنکیم ه مربوتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب ط اسنادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د دنکیم هیارا ار هناخباتک و اطالعادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت دنکیم هیارا ار هناخباتک و استالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت تورنتو دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در مستقر پردنکیم هیارا ار هناخباتک وژتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه یدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک کدنکیم ه
گذاردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د        مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی اشترادراذگ یم  ک بدنکیم ه دنکیم هیارا ار هناخباتک و حفدراذگ یم  کارتشا هب و ظ  .اجتماعدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی

رادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در             گستردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه آنالیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن کتابخاندنکیم ه یدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک همچنیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و ازمطالردار هدرتسگ نیالنآ هناخباتک کی نینچمه و ب فیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زیکدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی یدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک کانکشندنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب ز

کند    مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی www.connexions.org.نگهداردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی

دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د            قرار قسمتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت ایدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در اضافدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی لینکهادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی با فایدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی ل ایدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن انگلیسدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی :نسخدنکیم ه

نسلهادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی            -       (۱ تالیاهلسن ش بدنکیم ه نیاز کدنکیم ه ردنکیم هیارا ار هناخباتک ونددنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی استالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت طوالندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی انقالیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط ب یدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک کنییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی کار آیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی کدنکیم ه اجتماعدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی تحویاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک نآ یارب هک یعامتجا ل
دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د  .فعایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک نآ یارب هک یعامتجا ل

۲)        . هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی               شکستالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت دنکیم هیارا ار هناخباتک و ها پیردنکیم هیارا ار هناخباتک وزدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی از ما کند مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی تقویتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت را ما ، قبلدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی مشکالدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت موردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دانستدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و آدنکیم هیارا ار هناخباتک وردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن یادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د بدنکیم ه
        . کساندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی           با ما کدنکیم ه بدانید استالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت خویاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط ب همیشدنکیم ه گیرییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دریناسک اب ام هک دینادب تسا بوخ هشیمه .میریگ یم س مثبتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت تجربیادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت همچنیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و اشتباهادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت از ، گذشتدنکیم ه

ارتباتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب ط                       دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دهند مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی ادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دامدنکیم ه آیندتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در را کار کدنکیم ه کساندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی با دنکیم هیارا ار هناخباتک و اند ایستادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه آزادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک ددنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی دنکیم هیارا ار هناخباتک و عدالتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی ما از قبدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی ل کدنکیم ه
 .هستییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م

۳)  . ایدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن              هستند اجتماعدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی تحوالدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی جنبتالوحت یارب ار یمدرم یاه ش تارینیا .دنتسه یعامتجا تالوحت یاه شبنج خ ملمویناسک اب ام هک دینادب تسا بوخ هشیمه .میریگ یم س سوابنیا .دنتسه یعامتجا تالوحت یاه شبنج خیرات سوملم ق موجودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د، سوابنیا .دنتسه یعامتجا تالوحت یاه شبنج خیرات سوملم ق سایر دنکیم هیارا ار هناخباتک و مکتویاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط ب مطالردار هدرتسگ نیالنآ هناخباتک کی نینچمه و ب
     .    " میراث         "  ایدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن بیشتر هرچدنکیم ه حفدراذگ یم  کارتشا هب و ظ کنند مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی بازدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی حافظدنکیم ه نبردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در مهمدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی نقتالوحت یارب ار یمدرم یاه ش آنها دنکیم هیارا ار هناخباتک و استالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت مردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دثاریم نیا رتشیب هچره ظفح .دننک یم یزاب "هظفاح دربن" رد یمهم شقن اهنآ و تسا م تارینیا .دنتسه یعامتجا تالوحت یاه شبنج خ مطالردار هدرتسگ نیالنآ هناخباتک کی نینچمه و ب

استالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت    –         مهیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م ایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن قرار دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دستریناسک اب ام هک دینادب تسا بوخ هشیمه .میریگ یم س گستردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه دنکیم هیارا ار هناخباتک وبطور ممکدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن حد تا  . مردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دمدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی

۴)     . عالقدنکیم ه              کدنکیم ه کساندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی معددنکیم هیارا ار هناخباتک ودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د ندارند رادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیکایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک نآ یارب هک یعامتجا ل تارینیا .دنتسه یعامتجا تالوحت یاه شبنج خ حفدراذگ یم  کارتشا هب و ظ بدنکیم ه زیادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک ددنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی عالقدنکیم ه ، مواردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د بیشتر دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در ، رسمدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی نهادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دهادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی
سرمایدنکیم ه                   بدنکیم ه دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دستیابدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی را آنها توانایدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی شددنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت بدنکیم ه کدنکیم ه هستند مواجدنکیم ه ادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی بودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دجدنکیم ه هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی محددنکیم هیارا ار هناخباتک ودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت با هستند مند

کند          مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی محددنکیم هیارا ار هناخباتک ودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د آنها هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی مجموعدنکیم ه بدنکیم ه دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دسترسدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی یا .گذاردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی

اهمیتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت                (۵ کدنکیم ه کوچدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک سازمانهادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی دنکیم هیارا ار هناخباتک و افرادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دستالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت بدنکیم ه زیادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک ددنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی حد تا مردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دمدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی جنبشهادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی مستند تاریخچدنکیم ه حفدراذگ یم  کارتشا هب و ظ
استالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت              افتادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه میدانند، را ایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن شدیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن فرامویاهلسن ش دنکیم هیارا ار هناخباتک و تارینیا .دنتسه یعامتجا تالوحت یاه شبنج خ ایدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن شدیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن ناپدید از ها     .جلوگیردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی مجموعدنکیم ه ایدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن از بسیاردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی

شوند       مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی ناپدید آیندتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه سایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک نآ یارب هک یعامتجا ل چند .طدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی

امکایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن                    (۶ ایدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و ، بردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دارییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م قدثاریم نیا رتشیب هچره ظفح .دننک یم یزاب "هظفاح دربن" رد یمهم شقن اهنآ و تسا م مردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دمدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی ایدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن امنیتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت تأمیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی کدنکیم ه هستییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م ایدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن مدیویاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن آیندتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه بدنکیم ه ما
عنوایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن         بدنکیم ه بتوانند کدنکیم ه آدنکیم هیارا ار هناخباتک ورییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م فراهیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م آنها برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی زندیمدرم یناگیاب یارب یا ه   را هایمدرم یناگیاب ی حفدراذگ یم  کارتشا هب و ظ        بایگانی زمیندنکیم ه دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در خودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د کار ادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دامدنکیم ه بدنکیم ه قادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در

باشند     آنها ایجادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د دنکیم هیارا ار هناخباتک و .تارینیا .دنتسه یعامتجا تالوحت یاه شبنج خ

کنیم؟             چه فراهم خود آرشیو برایمدرم یناگیاب ی ایمدرم یناگیاب ی ایندیمدرم یناگیاب یارب یا ه تا دهیم انجا؟مینک مهارف دوخ ویشرآ یارب یا هدنیا ات میهد م توانیم می کاریمدرم یناگیاب ی

۷)       . برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی         دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دارییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م نیاز فضایدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی بدنکیم ه ما استالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت فضا ، مردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دمدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی بدنکیم ه نیاز  :بیشتریدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن

ها   (الف) مجموعدنکیم ه .خودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د

:               (یاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط ب) تهیدنکیم ه     برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی مطالردار هدرتسگ نیالنآ هناخباتک کی نینچمه و ب بنددنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی فهرستالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت دنکیم هیارا ار هناخباتک و ، نویسدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی فهرستالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت ، کردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیجیتالدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی ، اسکدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن ما انجاثاریم نیا رتشیب هچره ظفح .دننک یم یزاب "هظفاح دربن" رد یمهم شقن اهنآ و تسا م حایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک نآ یارب هک یعامتجا ل دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در کار
دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیجیتایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک نآ یارب هک یعامتجا ل     هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی قالردار هدرتسگ نیالنآ هناخباتک کی نینچمه و ب دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در .آنها



سرمایدنکیم ه                 (۸ موجودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د دنکیم هیارا ار هناخباتک وضعیتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی موجودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د جایگدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی گدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زیندنکیم ه دنکیم هیارا ار هناخباتک و ها چالتالوحت یارب ار یمدرم یاه ش مردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دمدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی کدنکیم ه آنجا از
   - شرایط               دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در طیارش رد ً خصوصا خصوصدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی یا دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک ددنکیم هیارا ار هناخباتک ولتدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی بودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دجدنکیم ه تأمیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی محددنکیم هیارا ار هناخباتک ودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک ددنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی پتانسیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی ل آنها ، کنند مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی اسنادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د را دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی

               . دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در  کدنکیم ه دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د کنندتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه حمایتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت مؤسسادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت با مشارکتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت ایجادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د بدنکیم ه بستگدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی طیارش رد ً الزثاریم نیا رتشیب هچره ظفح .دننک یم یزاب "هظفاح دربن" رد یمهم شقن اهنآ و تسا ماحتماال فضادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی تضمیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دارند فعلدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی
هستند                 قائدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی ل ارزشدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی ، بنیادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دها یا خصوصدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی افرادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د از دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک درحمایتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت یا خودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک درمکایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن مردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دثاریم نیا رتشیب هچره ظفح .دننک یم یزاب "هظفاح دربن" رد یمهم شقن اهنآ و تسا م تاریخچدنکیم ه بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی .دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داشتدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن

۹)     . کردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن             پیدا استالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت ممکدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن شوند حفدراذگ یم  کارتشا هب و ظ شدیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیجیتالدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی از پندرک ادیپ تسا نکمم .دنوش ظفح ندش یلاتیجید زا س حتدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی موجودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د فیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زیکدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی سوابنیا .دنتسه یعامتجا تالوحت یاه شبنج خیرات سوملم ق کدنکیم ه استالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت مهیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م
موجودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د                 مطالردار هدرتسگ نیالنآ هناخباتک کی نینچمه و ب شدیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیجیتالدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی از پندرک ادیپ تسا نکمم .دنوش ظفح ندش یلاتیجید زا س نهادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک ددنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی بدنکیم ه مردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دمدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی مجموعدنکیم ه اهدادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی هایدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی گدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زیندنکیم ه

            . کوچکتر      فضاهادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در مردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دمدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی تا شودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی باعرتکچوک یاهاضف رد یمدرم یاه یناگیاب ات دوش یم ث امر ایدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن باشد دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داشتدنکیم ه ارزیاهلسن ش مجموعدنکیم ه یدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در
کنند  .فعالیتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت

مشکالدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت                (۱۰ با مختلف شهرهادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در کوچدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک مستقدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی ل هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی کتابخاندنکیم ه دنکیم هیارا ار هناخباتک و منابتالکشم اب فلتخم یاهرهش رد کچوک لقتسم یاه هناخباتک و ع مراکدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب ز ، مردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دمدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی
           . اشترادراذگ یم  ک        بدنکیم ه برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی راههایدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی کدنکیم ه باشد مفید تواند مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی ما برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی هستند ردنکیم هیارا ار هناخباتک وبردنکیم هیارا ار هناخباتک و بقا دنکیم هیارا ار هناخباتک و فضا بدنکیم ه مربوتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب ط مشابدنکیم ه
کنییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م                    کشف را شهرها بیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داخدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی ل دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در ، همکاردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی ردنکیم هیارا ار هناخباتک ویاهلسن ش ، منابتالکشم اب فلتخم یاهرهش رد کچوک لقتسم یاه هناخباتک و ع دنکیم هیارا ار هناخباتک و ها زیرساختالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت ، فضا .گذاشتدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن

جهاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی          (۱۱ سطیناهج ح دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در گذاشتدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن اشترادراذگ یم  ک بدنکیم ه ، محلدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی بصوردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت توانییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م.        بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی ما کدنکیم ه هایدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی راتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه از یکدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی
 . اگر                 استالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت بنددنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی فهرستالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت دنکیم هیارا ار هناخباتک و نویسدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی فهرستالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت ، دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیجیتالدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی کار گذاردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی اشترادراذگ یم  ک بدنکیم ه دنکیم هیارا ار هناخباتک و هماهنگدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی ، کنییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م همکاردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی

تواند                    مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی ، بگذارند اشترادراذگ یم  ک بدنکیم ه را خودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی ادنکیم هیارا ار هناخباتک ولویتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت دنکیم هیارا ار هناخباتک و ها مجموعدنکیم ه موردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در اطالعاتدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی منابتالکشم اب فلتخم یاهرهش رد کچوک لقتسم یاه هناخباتک و ع مراکدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زما دنکیم هیارا ار هناخباتک و بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی
مضاعف                     تالیاهلسن ش از دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دهییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی قرار بیشتردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی کاربرایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن اختیار دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در را خودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د منابتالکشم اب فلتخم یاهرهش رد کچوک لقتسم یاه هناخباتک و ع کدنکیم ه حالدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در کدنکیم ه کند کمدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک ما بدنکیم ه

کنییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م  .جلوگیردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی

یکدیگر        (۱۲ دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیجیتالدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی موادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د دنکیم هیارا ار هناخباتک و سایتها دنکیم هیارا ار هناخباتک ویاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط ب مشتردراذگ یم  ک جملدنکیم ه.         بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی از ، دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیجیتالدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی رساندنکیم ه کدنکیم ه حالدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در
بطرز                    نیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب ز آنها اما ، هستند ارزشمند بسیار مردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دثاریم نیا رتشیب هچره ظفح .دننک یم یزاب "هظفاح دربن" رد یمهم شقن اهنآ و تسا م از زیادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک ددنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی تعدادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د با مطالردار هدرتسگ نیالنآ هناخباتک کی نینچمه و ب گذاردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی اشترادراذگ یم  ک بدنکیم ه برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی ، اینترنتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت

              . مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی     منسویم خ زدنکیم هیارا ار هناخباتک ودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د خیلدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی فایدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی ل هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی فرمتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت دنکیم هیارا ار هناخباتک و افدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زارها نرثاریم نیا رتشیب هچره ظفح .دننک یم یزاب "هظفاح دربن" رد یمهم شقن اهنآ و تسا م ، دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیجیتایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک نآ یارب هک یعامتجا ل هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی رساندنکیم ه هستند گذرا دنکیم هیارا ار هناخباتک و شکنندتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه خاصدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی
          .       . شبکدنکیم ه       یدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک ایجادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د تواند مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی ما هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی پردنکیم هیارا ار هناخباتک وژتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه از یکدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی شوند مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی ناپدید ها سایتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت دنکیم هیارا ار هناخباتک ویاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط ب ردنکیم هیارا ار هناخباتک وند مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی بیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن از یا دنکیم هیارا ار هناخباتک و شوند
دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیجیتایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک نآ یارب هک یعامتجا ل                    سوابنیا .دنتسه یعامتجا تالوحت یاه شبنج خیرات سوملم ق دنکیم هیارا ار هناخباتک و ها سایتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت دنکیم هیارا ار هناخباتک ویاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط ب رادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیکایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک نآ یارب هک یعامتجا ل هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی سایتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت دنکیم هیارا ار هناخباتک ویاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط ب دنکیم هیارا ار هناخباتک و ها بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی آیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن موجردار هدرتسگ نیالنآ هناخباتک کی نینچمه و ب بدنکیم ه کدنکیم ه باشد متقابدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی ل بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی

باشد                دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داشتدنکیم ه دنکیم هیارا ار هناخباتک وجودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د آیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در مختلفدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی نسخدنکیم ه تا کنند بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی منظیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م شکلدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی بدنکیم ه را .یکدیگر

شبکه؟   ی؟هکبش ک ایجاد

بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی                  ، منابتالکشم اب فلتخم یاهرهش رد کچوک لقتسم یاه هناخباتک و ع دنکیم هیارا ار هناخباتک و اطالعادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت گذاردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی اشترادراذگ یم  ک بدنکیم ه دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در همکاردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی عملدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی اقدامادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت برخدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی توانییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی اکنویاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن آیا
دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دهییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م؟                 انجاثاریم نیا رتشیب هچره ظفح .دننک یم یزاب "هظفاح دربن" رد یمهم شقن اهنآ و تسا م بنددنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی فهرستالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت دنکیم هیارا ار هناخباتک و نویسدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی فهرستالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت ، شدیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیجیتالدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی هماهنگدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی دنکیم هیارا ار هناخباتک و یکدیگر هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی سایتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت دنکیم هیارا ار هناخباتک ویاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط ب متقابدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی ل

برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی                     آیندتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه تأمیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی ابتکارادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت دنکیم هیارا ار هناخباتک و ها ایدتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه ردنکیم هیارا ار هناخباتک ودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی تا کنییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م ایجادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د ادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی شبکدنکیم ه یا کاردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی گردنکیم هیارا ار هناخباتک وتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه یدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک توانییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی آیا
کمدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک                   کاردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی گردنکیم هیارا ار هناخباتک وتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه یدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک یا شبکدنکیم ه یدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک اندازدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی راتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در شوند مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی خوشحایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک نآ یارب هک یعامتجا ل کنییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م؟؟کانکشندنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب ز کار مردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دمدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی

.کنند

یا:                     دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دفتر دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در را اجتماعدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی عدالتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت مطالردار هدرتسگ نیالنآ هناخباتک کی نینچمه و ب از ادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی مجموعدنکیم ه دنکیم هیارا ار هناخباتک و هستید آیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن ندنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیکدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در یا تورنتو دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در شما اگر توجدنکیم ه
مشتردراذگ یم  ک                    فضادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی جستجودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی یا دنکیم هیارا ار هناخباتک و تعادنکیم هیارا ار هناخباتک وندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در کادنکیم هیارا ار هناخباتک ویاهلسن ش دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در خواهید مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی دنکیم هیارا ار هناخباتک و دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دارید خودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د غیرتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه دنکیم هیارا ار هناخباتک و کمد یا زیرزمیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن

بگیرید                تمایناسک اب ام هک دینادب تسا بوخ هشیمه .میریگ یم س با طیارش رد ً لطفا ، بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی یدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک بدنکیم ه آنها اهدا یا ، کنید دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در Connexions  .شرکتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت
www.connexions.org/CxContactForm.html 

کانکشنزز   Connexions درباریمدرم یناگیاب یارب یا ه

کتابخاندنکیم ه   دنکیم هیارا ار هناخباتک و تارینیا .دنتسه یعامتجا تالوحت یاه شبنج خ             Connexions  بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داشتدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن نگدنکیم ه زندتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه منظور بدنکیم ه کدنکیم ه استالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت تورنتو دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در مستقر پردنکیم هیارا ار هناخباتک وژتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه یدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک
استالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت           شدتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه اختصاتسا هدش هداد ص اجتماعدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی عدالتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت دنکیم هیارا ار هناخباتک وبرادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی مردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دمدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی جنبتالوحت یارب ار یمدرم یاه ش .غندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی



                  " بدنکیم ه  " را آنها دنکیم هیارا ار هناخباتک و ، شوند مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی ظاهر اصلدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی سوابنیا .دنتسه یعامتجا تالوحت یاه شبنج خیرات سوملم ق دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در ندردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت بدنکیم ه کدنکیم ه کنند مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی حفدراذگ یم  کارتشا هب و ظ را جایگدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن تاریخهادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی کانکشندنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب ز
محققایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن                اختیار دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در فیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زیکدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی صوردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت بدنکیم ه همچنیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و عموثاریم نیا رتشیب هچره ظفح .دننک یم یزاب "هظفاح دربن" رد یمهم شقن اهنآ و تسا م دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دستریناسک اب ام هک دینادب تسا بوخ هشیمه .میریگ یم س دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در ادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی گستردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه بصوردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت آنالیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن صوردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت

      . سایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک نآ یارب هک یعامتجا ل    دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در کدنکیم ه کانکشندنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب ز آرشیو دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دهد مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی قرار مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی        1975دنکیم هیارا ار هناخباتک ودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دانشگاهیایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن حفدراذگ یم  کارتشا هب و ظ را مطالبدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی ، استالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت شدتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه تأسیندرک ادیپ تسا نکمم .دنوش ظفح ندش یلاتیجید زا س
از     بیتالوحت یارب ار یمدرم یاه ش کدنکیم ه میشوند        50کند شامدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی ل را مردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دمدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی فعالیتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت از سایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک نآ یارب هک یعامتجا ل .

شامل  :کانکشنز

دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دریناسک اب ام هک دینادب تسا بوخ هشیمه .میریگ یم س                   * دنکیم هیارا ار هناخباتک وبرادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی استالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت فردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دا دنکیم هیارا ار هناخباتک و امردنکیم هیارا ار هناخباتک وز اندیشمندایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و ، برگدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زارکنندگایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن ، فعاالیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن بیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن ارتباتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب ط بدنکیم ه کمدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی منبعدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی
اید                مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی بکار مردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دمدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی فعالیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن قبدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی ل نسلهادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی تجربیادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت دنکیم هیارا ار هناخباتک و نوشتدنکیم ه ها ، کار ، زندگدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی از .گرفتدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن

*                       ، کتایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط ب ، جدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زدنکیم هیارا ار هناخباتک وتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه ، بردنکیم هیارا ار هناخباتک وشور ، پوستر ، ردنکیم هیارا ار هناخباتک وزنامدنکیم ه ، مجلدنکیم ه ، خبرنامدنکیم ه ، سند هدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زار ها دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه شامدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی ل فیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زیکدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی یدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک
مطالردار هدرتسگ نیالنآ هناخباتک کی نینچمه و ب               سایر دنکیم هیارا ار هناخباتک و صدا ضبط ، پستایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک نآ یارب هک یعامتجا ل کاردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت ، ها دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دکمدنکیم ه ، ردنکیم هیارا ار هناخباتک وزنامدنکیم ه هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی .کلیبلاطم ریاس و ادص طبض ، لاتسپ تراک ، اه همکد ، همانزور یاه پ

از          * بیتالوحت یارب ار یمدرم یاه ش با گستریاهلسن ش حایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک نآ یارب هک یعامتجا ل دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیجیتالدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی 50یدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک دنکیم هیارا ار هناخباتک و          ،000 ، آنالیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن بصوردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت حاضر حایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک نآ یارب هک یعامتجا ل دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در تصویر دنکیم هیارا ار هناخباتک و فایدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی ل
شوند          مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی اضافدنکیم ه مدادنکیم هیارا ار هناخباتک وثاریم نیا رتشیب هچره ظفح .دننک یم یزاب "هظفاح دربن" رد یمهم شقن اهنآ و تسا م طور بدنکیم ه آنها از بیشتردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی .تعدادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د

*          "   " با       جهایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن سراسر از کاردنکیم هیارا ار هناخباتک ورزایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دادنکیم هیارا ار هناخباتک وطلبایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن کدنکیم ه استالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت فعایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک نآ یارب هک یعامتجا ل بسیار کار حایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک نآ یارب هک یعامتجا ل دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی یدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک کانکشندنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب ز بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی
آنالیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن                   صوردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت بدنکیم ه آنها ایجادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د دنکیم هیارا ار هناخباتک و مطالردار هدرتسگ نیالنآ هناخباتک کی نینچمه و ب ترجمدنکیم ه دنکیم هیارا ار هناخباتک و بنددنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی فهرستالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت ، کردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن چکیدتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه ، کردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیجیتالدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی یکدیگر

کنند   مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی .همکاردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی

*  . سیستیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م                 دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دهد مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی قرار دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دستریناسک اب ام هک دینادب تسا بوخ هشیمه .میریگ یم س دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در المللدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی بیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و ملدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی گستردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه عموثاریم نیا رتشیب هچره ظفح .دننک یم یزاب "هظفاح دربن" رد یمهم شقن اهنآ و تسا م برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی را مطالردار هدرتسگ نیالنآ هناخباتک کی نینچمه و ب کانکشندنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب ز سایتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت دنکیم هیارا ار هناخباتک ویاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط ب
دنکیم هیارا ار هناخباتک و                    دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دانشمندایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن ، آموزایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دانتالوحت یارب ار یمدرم یاه ش ، فعاالیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و کاربرایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن بدنکیم ه کدنکیم ه شدتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه طراحدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دقتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت با ادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی مرحلدنکیم ه چند بنددنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی فهرستالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت

. دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دهد                      مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی را تر مرتبط دنکیم هیارا ار هناخباتک و تر عمینیا .دنتسه یعامتجا تالوحت یاه شبنج خیرات سوملم ق جستجودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی نتای.دهد یم ار رت طبترم و رت قیمع یوجتسج ج ، منابتالکشم اب فلتخم یاهرهش رد کچوک لقتسم یاه هناخباتک و ع دنکیم هیارا ار هناخباتک و ها ایدتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه ، اطالعادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت جستجودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی هنگاثاریم نیا رتشیب هچره ظفح .دننک یم یزاب "هظفاح دربن" رد یمهم شقن اهنآ و تسا م ، مردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دثاریم نیا رتشیب هچره ظفح .دننک یم یزاب "هظفاح دربن" رد یمهم شقن اهنآ و تسا م عموثاریم نیا رتشیب هچره ظفح .دننک یم یزاب "هظفاح دربن" رد یمهم شقن اهنآ و تسا م
از      بیتالوحت یارب ار یمدرم یاه ش سایتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت دنکیم هیارا ار هناخباتک ویاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط ب دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دهد                100000ایدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی ادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دامدنکیم ه خودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د رشد بدنکیم ه همچنایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و ، کند مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی ثبتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت ماتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در کنندتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه بازدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دید .

          . ماهاندنکیم ه          یا بارتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه یدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی کمدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک اهدادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی بدنکیم ه مایدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی ل اگر هستییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م حامیایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی کمدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک بدنکیم ه دنکیم هیارا ار هناخباتک وابستدنکیم ه دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دادنکیم هیارا ار هناخباتک وطلباندنکیم ه پردنکیم هیارا ار هناخباتک وژتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه یدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک ما
کسردار هدرتسگ نیالنآ هناخباتک کی نینچمه و ب                    برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی لطفا ، بگیرید نظر دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در کارکانکشندنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب ز از حمایتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی را مبلغدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی یدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک هستید مایدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی ل اگر یا ، هستید

آدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دریناسک اب ام هک دینادب تسا بوخ هشیمه .میریگ یم س     ایدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن بدنکیم ه بیشتر .بردنکیم هیارا ار هناخباتک وید www.connexions.org/Donate.htm اطالعادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت

The Connexions Archive:       آیندیمدرم یناگیاب یارب یا ه به دادهدنیآ هب ن شکل برایمدرم یناگیاب ی گذشته . ساختهدنیآ هب نداد لکش یارب هتشذگ ن

پیوست  دستورالعمل

  . ما                  دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د دنکیم هیارا ار هناخباتک وجودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د کنند مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی تالیاهلسن ش اجتماعدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی عدالتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت دنکیم هیارا ار هناخباتک و آزادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک ددنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی کدنکیم ه گردنکیم هیارا ار هناخباتک وههایدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی دنکیم هیارا ار هناخباتک و افرادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د از حمایتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی کانکشندنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب ز
                   ، كنند مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی مبارزتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه اجتماعدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی تحوالدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت دنکیم هیارا ار هناخباتک و ستیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م برابر دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در كدنکیم ه را افرادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک ددنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی عملكردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د دنکیم هیارا ار هناخباتک و تئوردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی سوابنیا .دنتسه یعامتجا تالوحت یاه شبنج خیرات سوملم ق تا تالشییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در

             . دنکیم هیارا ار هناخباتک و       ها پیردنکیم هیارا ار هناخباتک وزدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی ، مبارزادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت موردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در بیشتر هرچدنکیم ه کدنکیم ه دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دارییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م اعتقادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د ما دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دهییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م قرار دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دستریناسک اب ام هک دینادب تسا بوخ هشیمه .میریگ یم س دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در دنکیم هیارا ار هناخباتک و كنییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م ضبط
دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دنیادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی                    تا بودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د خواهییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م بهترقادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در ، اند کردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه شرکتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت آنها دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در کدنکیم ه کساندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی موردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در دنکیم هیارا ار هناخباتک و بدانییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م گذشتدنکیم ه هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی شکستالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت

بیادنکیم هیارا ار هناخباتک ورییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م    دنکیم هیارا ار هناخباتک وجودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د بدنکیم ه .جدیددنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی

انجاثاریم نیا رتشیب هچره ظفح .دننک یم یزاب "هظفاح دربن" رد یمهم شقن اهنآ و تسا م    /                  حایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک نآ یارب هک یعامتجا ل دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در پردنکیم هیارا ار هناخباتک وژتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه یدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در دنکیم هیارا ار هناخباتک و کردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه حفدراذگ یم  کارتشا هب و ظ را اسنادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د دنکیم هیارا ار هناخباتک و ها کتایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط ب از ادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی کتابخاندنکیم ه فیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زیکدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی یدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک کانکشندنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب ز
    . تا              تالشییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در ما استالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت بکار مشغویاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک نآ یارب هک یعامتجا ل اسنادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د از شدتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه فهرستالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیجیتالدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی یدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک گستریاهلسن ش دنکیم هیارا ار هناخباتک و ساختالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی

دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در                    را اجتماعدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی تحوالدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت ردنکیم هیارا ار هناخباتک ویکردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دهادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی دنکیم هیارا ار هناخباتک و ها دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیدگاتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه اقساثاریم نیا رتشیب هچره ظفح .دننک یم یزاب "هظفاح دربن" رد یمهم شقن اهنآ و تسا م دنکیم هیارا ار هناخباتک و انوارد ار یعامتجا تالوحت یاهدرکیور و اه هاگدید ماسقا و ع کدنکیم ه کنییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م منعکندرک ادیپ تسا نکمم .دنوش ظفح ندش یلاتیجید زا س را منابتالکشم اب فلتخم یاهرهش رد کچوک لقتسم یاه هناخباتک و ع از ادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی گستردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه طیف



                 ، سکوالریسیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م بشر، جهاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی حقو، مسیرالوکس ،رشب یناهج ق ، بیایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن آزادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک ددنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی ، مدندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی آزادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک ددنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی ، دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دموکراسدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی از حمایتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت کلدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی حکیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م
گیردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د                  مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی بر دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در را جامعدنکیم ه حفدراذگ یم  کارتشا هب و ظ دنکیم هیارا ار هناخباتک و ایجادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د دنکیم هیارا ار هناخباتک و محیطدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی زیستالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت مسئولیتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت ، اقتصادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک ددنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی عدالتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت ، .برابردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی

از                      دنکیم هیارا ار هناخباتک ویژتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه ادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی مجموعدنکیم ه ، کانادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دا دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در مستقر پردنکیم هیارا ار هناخباتک وژتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه یدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک عنوایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن بدنکیم ه اما ، هستییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م المللدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی بیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن خودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د یابدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی جهتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در ما
میگذارییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م             نمایتالوحت یارب ار یمدرم یاه ش بدنکیم ه را کانادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دایدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی فعایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک نآ یارب هک یعامتجا ل هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی سازمایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن کانادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دایدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی پردنکیم هیارا ار هناخباتک وفایدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی ل دنکیم هیارا ار هناخباتک و .اسنادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د

ها   ارزاه ش بیانیه

دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دارییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م   اعتقادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د ..... ما

نسدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی ل                  .1 برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی آیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن قرار دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دستریناسک اب ام هک دینادب تسا بوخ هشیمه .میریگ یم س دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در دنکیم هیارا ار هناخباتک و اجتماعدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی عدالتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی مردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دمدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی جنبتالوحت یارب ار یمدرم یاه ش تارینیا .دنتسه یعامتجا تالوحت یاه شبنج خ حفدراذگ یم  کارتشا هب و ظ ارزیاهلسن ش بدنکیم ه
جدید  .هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی

انداز                    .2 چشیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م دنکیم هیارا ار هناخباتک و ها شکستالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت ، ها موفقیتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت ، ها استراتژدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی ، تجربیادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت ، خاطرادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داشتدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن نگدنکیم ه زندتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه اهمیتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت بدنکیم ه
دنکیم هیارا ار هناخباتک و                     بیاموزند آنها از بتوانند آیندتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی نسدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی ل تا اند کردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه کار اجتماعدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی عدالتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی ها سایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک نآ یارب هک یعامتجا ل طویاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک نآ یارب هک یعامتجا ل دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در کدنکیم ه کساندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی

بگیرند    الهاثاریم نیا رتشیب هچره ظفح .دننک یم یزاب "هظفاح دربن" رد یمهم شقن اهنآ و تسا م آنها .از

3.          -   - " دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در   "   مقادنکیم هیارا ار هناخباتک ومتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت خاطرادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داشتدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن نگدنکیم ه زندتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی کردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن کار مردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دثاریم نیا رتشیب هچره ظفح .دننک یم یزاب "هظفاح دربن" رد یمهم شقن اهنآ و تسا م تارینیا .دنتسه یعامتجا تالوحت یاه شبنج خ پاییدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن طبقادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت تارینیا .دنتسه یعامتجا تالوحت یاه شبنج خ سنتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت طبنیا .دنتسه یعامتجا تالوحت یاه شبنج خیرات سوملم ق بر
مقادنکیم هیارا ار هناخباتک ومتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت                 " دنکیم هیارا ار هناخباتک و ، نداردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د دنکیم هیارا ار هناخباتک وجودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د چیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زها دنکیم هیارا ار هناخباتک وجودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د چگونگدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیگردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی گدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زیندنکیم ه هیتمواقم" و ، درادن دوجو اهزیچ دوجو یگنوگچ یارب یرگید هنیزگ چ دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د اصرار کدنکیم ه سیاسدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی فرهنتمواقم" و ، درادن دوجو اهزیچ دوجو یگنوگچ یارب یرگید هنیزگ چیه دراد رارصا هک یسایس گ برابر

استالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت  ."بیهودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه

تغییر                   -4 ردنکیم هیارا ار هناخباتک ویکردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دهادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی از ادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی گستردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه طیف دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن قرار دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دستریناسک اب ام هک دینادب تسا بوخ هشیمه .میریگ یم س دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در دنکیم هیارا ار هناخباتک و ضبط ، گرایدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی کثردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت دنکیم هیارا ار هناخباتک و تنورد ار یعامتجا تالوحت یاهدرکیور و اه هاگدید ماسقا و ع اهمیتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت بدنکیم ه
              . انوارد ار یعامتجا تالوحت یاهدرکیور و اه هاگدید ماسقا و ع    کنندتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه منعکندرک ادیپ تسا نکمم .دنوش ظفح ندش یلاتیجید زا س منابتالکشم اب فلتخم یاهرهش رد کچوک لقتسم یاه هناخباتک و ع از بتوانییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م ممکدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن دنکیم هیارا ار هناخباتک وجدنکیم ه بهتریدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن بدنکیم ه کدنکیم ه، اینستالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت ما هدعاونا هدننک سکعنم عبانم زا میناوتب نکمم هجو نیرتهب هب ،هک تسنیا ام ف اجتماعدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی عدالتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت دنکیم هیارا ار هناخباتک و اجتماعدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی

کنییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م          استفادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه اجتماعدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی عدالتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی جایگدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن ردنکیم هیارا ار هناخباتک ویکردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دهادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی دنکیم هیارا ار هناخباتک و ها .دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیدگاتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه

کار                   -5 بدنکیم ه مشغویاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک نآ یارب هک یعامتجا ل بهتر دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دنیادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی بدنکیم ه رسیدیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دهدنکیم ه چندیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن مردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دثاریم نیا رتشیب هچره ظفح .دننک یم یزاب "هظفاح دربن" رد یمهم شقن اهنآ و تسا م اینکدنکیم ه دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دانستدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن ، ما تارینیا .دنتسه یعامتجا تالوحت یاه شبنج خ دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دانستدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن ارزیاهلسن ش بدنکیم ه
آنها                 با آمدیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن کنار برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی تالیاهلسن ش چگونگدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی دنکیم هیارا ار هناخباتک و آمدتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه پیتالوحت یارب ار یمدرم یاه ش مشکالدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت موردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در یادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دگیردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی دنکیم هیارا ار هناخباتک و اند .بودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه

رساندتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه                    .6 ایندتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه دنکیم هیارا ار هناخباتک و امردنکیم هیارا ار هناخباتک وز فعاالیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دستالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت بدنکیم ه را انها کدنکیم ه افرادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک ددنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی دنکیم هیارا ار هناخباتک و بدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زرگایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دانتالوحت یارب ار یمدرم یاه ش دنکیم هیارا ار هناخباتک و تجربدنکیم ه گذراندیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن ارزیاهلسن ش بدنکیم ه
شوند .                      بافتدنکیم ه تغییر برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی ما جنبشهادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک درپارچدنکیم ه توانند مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی کدنکیم ه هستند تجربدنکیم ه دنکیم هیارا ار هناخباتک و خردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د از پودنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک ددنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی دنکیم هیارا ار هناخباتک و تار اینها .اند

7.            . امکایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن        حد تا را بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی محتویادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت کدنکیم ه استالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت ایدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن ما هدعاونا هدننک سکعنم عبانم زا میناوتب نکمم هجو نیرتهب هب ،هک تسنیا ام ف آیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن حفدراذگ یم  کارتشا هب و ظ همچنیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی لیاف ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و اطالعادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت اشترادراذگ یم  ک اهمیتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در
دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دهییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م           قرار دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دستریناسک اب ام هک دینادب تسا بوخ هشیمه .میریگ یم س دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در مختلف هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی زبایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و ها قالردار هدرتسگ نیالنآ هناخباتک کی نینچمه و ب .دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در

8-              . فکر      جهاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی سطیناهج ح دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در دنکیم هیارا ار هناخباتک و کنند عمدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن کی ل محلدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی صوردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد ت بدنکیم ه مردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دثاریم نیا رتشیب هچره ظفح .دننک یم یزاب "هظفاح دربن" رد یمهم شقن اهنآ و تسا م اینکدنکیم ه برادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی مختلف مکانهادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در افرادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د اتصایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک نآ یارب هک یعامتجا ل دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در
تا                      هستند تالیاهلسن ش دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در چگوندنکیم ه دنکیم هیارا ار هناخباتک و هستند ردنکیم هیارا ار هناخباتک وبردنکیم هیارا ار هناخباتک و چیدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی چدنکیم ه با مناطنیا .دنتسه یعامتجا تالوحت یاه شبنج خیرات سوملم ق دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیگر افرادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د کدنکیم ه بدانند تا کند مدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی کمدنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک ، کنند

کنند   ایجادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د .تغییر



9-                    ، برابردنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی ، سکوالریسیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م ، بشر جهاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی حقو، مسیرالوکس ،رشب یناهج ق ، بیایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن آزادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک ددنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی ، مدندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی آزادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک ددنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی ، دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دموکراسدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی هادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی ارزیاهلسن ش دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک در
کانکشندنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب ز                    بایگاندنکیم هیارا ار هناخباتک و ی طرینیا .دنتسه یعامتجا تالوحت یاه شبنج خیرات سوملم ق از هستییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م آیاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک ن دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دنبایاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی مینک یم راک نآ یارب هک یعامتجا ل بدنکیم ه کدنکیم ه ادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی جامعدنکیم ه حفدراذگ یم  کارتشا هب و ظ دنکیم هیارا ار هناخباتک و ایجادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک د دنکیم هیارا ار هناخباتک و شناسدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی بوثاریم نیا رتشیب هچره ظفح .دننک یم یزاب "هظفاح دربن" رد یمهم شقن اهنآ و تسا م ، اقتصادنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک ددنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک ی عدالتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت

کنییاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط بالقنا کی م  .حمایتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت

 :لینکها

  : دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دیمر  یولدنکیم هیارا ار هناخباتک و ی کنندتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه هماهنتمواقم" و ، درادن دوجو اهزیچ دوجو یگنوگچ یارب یرگید هنیزگ چیه دراد رارصا هک یسایس گ

ما    با www.connexions.org/CxContactForm.htmlتمایناسک اب ام هک دینادب تسا بوخ هشیمه .میریگ یم س

سایتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و ت   www.connexions.orgدنکیم هیارا ار هناخباتک ویاهلسن شالت هب زاین هک یدنور - تسا ینالوط ب

ها    لیندنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک داجیا دروم رد تاحیضوتزا یلک یامن ک www.connexions.org/CxLibrary/Docs/AboutConnexions.htm دنکیم هیارا ار هناخباتک و یناگیاب زنشکناک دربارتالوحت یارب ار یمدرم یاه شبنج هب طوبرم دانسا و تاعالطا و تسا وتنروت رد رقتسم ه

بودراذگ یم  ک   www.facebook.com/ConnexionsOnline فیندرک ادیپ تسا نکمم .دنوش ظفح ندش یلاتیجید زا س

https://twitter.com/connexi0nsتوییتر 


