
به جهت اهمیت درک کامل مراحل طرح ساهب، سواالت جلسه اول کمی دشوار طراحی شده بودند، چراکه عدم توجیه 

در خصوص مسیر پیش رو باعث کاهش شدید انگیزه و ناکامی در نیل به هدف خواهد شد. به هرحال برای راحتی هرچه 

 هایی در خصوص سواالت ارائه خواهد شد.بیشتر عزیزان، راهنمایی

با دقت کافی شود کسانی که فیلم توجیهی را گفته، اکیدا توصیه میبا توجه به نکته پیش

پاسخ  اند به هیچ وجه با استفاده از این راهنما به آزمونمشاهده ننمودهجه ویژه و تو

رشد کافی در حوزه » به هدفِ رسیدنناکامی در ندهند، در غیراین صورت مسئولیت 

 به عهده خود ایشان خواهد بود. «المللبین

 

 :3و  1سوال 

 فیلم توجیهی. 21:00تا ثانیه(  15و  17)دقیقه  17:15از دقیقه 

 :2سوال 

 فیلم توجیهی ذکر شده بود. 25:00تا  24:00یقه جواب این سوال به صورت ضمنی در دق

های آن اشتباه گرفت. گام وبا اهداف کلی طرح ساهب را طرح ساهب  یدوره آموزش مقدمات یاهداف برگزارباید دقت کرد که نباید 

 الملل،نیبا مباحث ب یو عموم یکل ییآشناآن است که پس از طرح ساهب  یدوره آموزش مقدمات یهدف از اهداف برگزار نیترمهم

 رانیاز فراگ کیاز شش کشور( توسط هر  یکیکارگروه) کیها کارگروه یو کشورها دیبا اسات ییآشناو پس از  کایو منافع آمررسانه 

ها بر روی یک کشور صورت که اگر تمرکز فعالیتگردد. چرا متمرکز  یبر کشور ی هر یک از فراگیران هاتیو فعالانتخاب شود 

الملل بسیار پایین آمده و تسلط یک فرد بر همه مسائل همه کشورها امری تقریبا نپذیرد، سرعت رشد و کارآمدی فرد در حوزه بین

گونه باید راضی شوند شناسند چها را نمیغیرممکن است. اما دانشجویانی که با کشورهای مختلف آشنایی کافی ندارند و اساتید آن

که در گام اول طرح ساهب به مدت شش ماه هر هفته وقت کافی اختصاص داده و بر روی ک کشور کار کنند؟ دیدن اساتید هر 

کشور و آشنایی با هرکدام از کشورها مقدمه یک انتخاب دقیق و با انگیزه است و هدف اصلی از دوره مقدماتی نیز رسیدن به قدرت 

 الملل،نیبا مباحث ب یو عموم یکل ییآشناتوجه شود که  ر از سوی فراگیران و انتخاب آن در پایان این دوره است.انتخاب یک کشو

پس از . نیستند هدف اصلی آن این مسائلو نه همه محتوای آن و  محتوای دوره مقدماتی استصرفا بخشی از  کایو منافع آمررسانه 

درطول گام و تسلط نسبی بر مطالب عمومی کشور انتخابی با مباحث مذکور  آشنایی دقیق این آشنایی اولیه و پس از انتخاب کشور،

 هدف ،ر انتخابیریکا در کشوای به منافع آمضربه رسانه و ( صورت خواهد پذیرفت99ا شهریورت 98هفت ماهه: اسفنداول طرح ساهب)

فیلم توجیهی  25:00تا  24:00یقه جواب این سوال به صورت ضمنی در دق .گام اول ساهب است و نه دوره مقدماتیگام اول طرح  کل

 ذکر شده بود.

  



 :4سوال 

 مشاهده فرمایید.( 26:00تا  25:00توانید از دقیقه . )توضیحی ترکیب کارگروه را نیز می27:30زشی تا فیلم آمو 26:00از دقیقه  

 :5سوال 

 .45:15زشی تا فیلم آمو 42:20از دقیقه 

 :6وال س

 1:21:15.  تا  توجیهیفیلم ثانیه(  50دقیقه و 12)یک ساعت و  1:12:50از دقیقه 

 :7سوال 

 9در صفحه شود و زمان دقیق آن از فایل پی دی اف پیوستفیلم توجیهی به صورت صوت شفاهی گفته می 52:50تا  51:50 از دقیقه

 :زمانی کامال مشخص استدر جدول 

 

 

 

 :8سوال 

 فیلم توجیهی. 23:59تا  22:40دقیقه 

  :9سوال 

 فیلم توجیهی. 23:59تا  22:40دقیقه 


