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 طلیعه

یکی اص اصلی تشیي اثؼبد ثطش اهشٍص دس جبهؼِ تؼشیف هی ضَد ٍ ایي صًذگی اجتوبػی است 

 کِ ثِ اًسبى کوک هی کٌذ تب ػول صبلح اًجبم دّذ. 

 اًسبى ّب ٍلتی هی تَاًٌذ دس جبهؼِ هثوش ثوش ثبضٌذ کِ جبیگبّطبى سا دس جبهؼِ ثیبثٌذ.

هبًغ ثِ حذی است کِ چِ ثسب گی ثطش اهشٍصی ثب جَاهغ هختلفی سٍ ثِ سٍست ٍ ایي گستشد

ضبیستِ است ضخصی کِ هی خَاّذ ضَد جبیگبُ فشد دس ّش یک اص جَاهغ هیتطخیص دسست 

ذ ٍ یک ثبس دیگش خَد سا دس آى جبهؼِ سا لجل اص ٍسٍدش ثطٌبس ٍاسد جبهؼِ ای ضَد خصَصیبت

 ذثشسسی لشاس دّ جبهؼِ ثشسبًذ هَسدهؼشض آى جبهؼِ لشاس دّذ ٍ خذهبتی سا کِ هی تَاًذ ثِ آى 

 .گبُ خَد سا دس دیگش جَاهغ ًیض ثسٌجذثب جبی گشفتي دس یک جبهؼِ، جبیٍ حتی 

 ٍسٍد ثِ ّش جبهؼِ دٍ ضبخصِ ی اصلی داسد:

 ضٌبخت جبهؼِ  (1

 ضٌبخت تَاًوٌذی ّبی خَد (2
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ثِ کوک ایي دٍ ضبخصِ افشاد هی تَاًٌذ خذهبت خَثی ثِ جبهؼِ اسائِ دٌّذ ٍ ّوچٌیي اص 

 شُ هٌذ ضًَذ.خذهبت هٌبسجی ثْ

هجوَػِ ّبی فشٌّگی ًیض یک جبهؼِ ثِ حسبة هی آیٌذ؛ جبهؼِ ّبیی کِ ثب ّذف استمبی 

سغح فشٌّگی جبهؼِ ی ثضسگتش هبًٌذ ضْش،کطَس ٍحتی توذى سبصی ضکل گشفتٌذ ٍ ّش ضخصی 

 :است دٍ ضٌبخت هٌذثخَاّذ ٍاسد جبهؼِ فشٌّگی یب تشثیتی ضَد ًیبص

 ی چْبس چَة ّب، اّذاف ٍ جبیگبُ ّب ضٌبخت هجوَػِ ی فشٌّگی ثب کلیِ (1

 ضٌبخت تَاًوٌذی ّبی خَیص دس لبلت فؼبلیت ّبی هجوَػِ ی فشٌّگی (2

ٍسٍد افشاد دس هجوَػِ  ،ًجبضذ هسیشی هٌبست جْت چٌیي ضٌبخت ّبییاگش دس هجوَػِ ای 

تجبُ هشاجؼیي صیبدی اص  چٌیي هجوَػِ ّبیی ّن ّضیٌِ ی دسآصهَى ٍ خغب هی ضَد. دس اثتذا پش 

 خَد هجوَػِ دچبس کٌذی هی گشدد.ٍ ّن  ضَدیه

ثِ ًذ اهب ثِ ػلت ٍسٍد ًبگْبًی افشاد ُ اصیبدی ثب اّذاف ػبلی ضشٍع ضذ هشاکض فشٌّگیچِ ثسب 

دیش ثِ  هشاکض ٍ ًجَدى هسیشی جْت ضٌبخت هتمبثل فشد ٍ هجوَػِ ثبػث ضذُ آى هجوَػِآى 

 اّذافص ثشسذ یب اص آى اّذاف دٍس ضَد.
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بثل فشد ٍ هشکض پژٍّطی هسیشی جْت ضٌبخت هتمي هتي دس ساستبی تؼشیف ثخص اثتذایی ای

 هی ثبضذ. "معبر"حکوت سشا 

ثخص دٍم ثِ ًحَُ ی اسائِ ی اعالػبت ٍ تجییي حکوت سشا ثشای هخبعجیي هی پشداصد. اسائِ ی 

کِ  ایجبد هی کٌذفشد  ٍ حشکت سٍصًِ ّبی سٍضٌی دس رّياگش ثِ دسستی اًجبم ضَد  اعالػبت

 اًسبى هی ثبضذ. فغشی سٍحیِ ی حمیمت جَییثب هغبثك 

صحیح فشد دس حکوت سشا صهبًی  ثخص سَم ثِ جبیگبُ یبثی افشاد هی پشداصد. جبیگبُ یبثی

 حبصل ضَد. ثیي هشاجؼِ کٌٌذُ ٍ حکوت سشا اتفبق هی افتذ کِ ثْشُ هٌذی هتمبثل

 ،  دّذ. الصم است افشادلشاس هی سسیثخص چْبسم لشاسگیشی فشد دس جبیگبُ هٌتخت سا هَسد ثش 

ٍاسد هیذاى  خَد دٌّذ ٍ ثب حك اًتخبة ٍ اختیبس ّبی خَد سا دس هؼشض دیذ لشاستَاًوٌذی

 یبثٌذ.جبیگبُ خَد سا ث تبضًَذ حکوت سشا 

گیشد کِ ًیض هَسد تْذیذ لشاس هی آفبتی ثبهحبسٌی داسد ٍ اص عشفی  ٍاحذی اص یک سبختبسّش 

ایي هَضَع دس هشاکض فشٌّگی ثِ عَس چطوگیش لبثل هطبّذُ است، ثخص پبیبًی ثِ تَضیح ایي 

 هی پشداصد. هغلت ٍ ثشسسی هحبسي ٍ آفبت هؼجش دس حکوت سشا
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 تعریف هعجر-1

دس فشآیٌذی  ٍسٍد ثِ حکوت سشا ثب آى سٍ ثِ سٍ هی ضَد تب ٌّگبم هخبعت جذیذکِ  هسیشی

 ضٌبختِ ضَد.  ّوکبسثِ ػٌَاى   هغلَة ضکل  ثِ عی هی کٌذ، شهسئَل هؼجثب یبسی  کِ

 ًکبتی کِ الصم است دس تؼشیف فَق تجییي ضَد:

خذهت دّی ٍ خذهت گیشی  اصهی کٌذ تب  ضٌبسبیی: ضخصی کِ حکوت سشا سا هخبعت جذیذ

هخبعت جذیذ یب ثِ ػٌَاى پشسطگش ٍ ػاللِ هٌذ ثِ حکوت سشا  خَد ثِ هجوَػِ هغلغ ضَد.

 هشاجؼِ کشدُ است ٍ یب تَسظ حکوت سشا هَسد دػَت لشاس گشفتِ است.

: فشدی کِ ثب توبم سبختبسّبی حکوت سشا آضٌبست ٍ هی تَاًذ اّذاف ٍ چطن اًذاص  هسئَل هؼجش

، یي کٌذ ٍ دس صَست ًیبصتجی هخبعت جذیذحکوت سشا ٍ ٍظبیف ّش یک اص ّوکبساى سا ثشای 

 ًوبیذ. هی سا ثِ هسئَلیي هشثَعِ هؼشفی هخبعتاسائِ ی اعالػبت ثیطتش،  جْت

ضذُ  ثب حکوت سشا ثِ عَس صحیح ٍ دس حذ ًیبص آضٌب هخبعت جذیذالصم است  هغلَة: ضکل

خذهت دّی  ثِ ٍیسشا خَد ثِ گًَِ ای فؼبل ضَد کِ حکوتّبی ثبضذ ٍ ثب تَجِ ثِ تَاًوٌذی

 ثتَاًذ ثِ حکوت سشا خذهت سسبًی کٌذ. هخبعت جذیذهٌبست داضتِ ثبضذ ٍ هتمبثال 

ٍ فتِ سشا سا ثِ ػْذُ گشکسی کِ هسئَلیت یک یب چٌذ لسوت اص اهَس جبسی دس حکوت :ّوکبس

سشا ثِ ػْذُ داسد دس جبیگبُ یک هذیش ٍ سبختبس حکوتّبیی کِ دس ػالٍُ ثش هسئَلیت

 ًوبیذ.هی ایفبی ًمصپژٍّطگش ًیض 
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 هخبطجیي جذیذ(حکوت سرا ثِ  )ًحَُ ی هعرفِ ی اٍلیِ یاجوبلیهعرفی  -2

ثِ ّوشاُ خَاّذ داضت. ثِ هیضاًی کِ اًسبى ثب  سا ًیض اًتخبة دسستی ،ضٌبخت دسست ٍ کبفی

هجوَػِ ثِ ضٌبخت کن یب ًبدسست ٍاسد هجوَػِ ای ضَد اص ثْشُ هٌذی خَد ٍ خذهت سسبًی 

 کبستِ هی ضَد. 

استفبدُ  هخبعجیي جذیذاص توبم استؼذادّبی  ،ضٌبخت کن هوکي است ثبػث ضَد هجوَػِ

 حکوت سشا دسیبفت کٌذ.ی ًکٌذ  ٍ یب ٍی خذهبت کوی اص هجوَػِ 

ضٌبخت ًبدسست ثبػث تصوین غلظ دس اًتخبة ٍ ایجبد اختالل ٍ ًبسسبیی دس هجوَػِ 

 هی ضَد. سشا حکوت

است  هخبعجیي جذیذکِ دس حذ ًیبصی کِ هغبثك دایشُ ی اًتخبة ٍ اختیبس  پس ضشٍسی است

 هتمبثل ایجبد ضَد.ضٌبخت  اهکبى

دس  ّوکبسیثِ اهیذ ٍ اًذ تَسظ ّوکبساى هجوَػِ ضٌبسبیی ضذُسشا یب  حکوت هخبعجیي جذیذ

کبس کِ دغذغِ ی ّستٌذ  هخبعجیٌیٍ یب اص آى ّب دػَت ثِ ػول آهذُ است جبیگبُ ّبی هطخصی 

 ی ٍ ّوکبسی دس هجوَػِ ّبی فشٌّگی سا داسًذ.فشٌّگ
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سا ثب کلیبت هجوَػِ اػن اص اّذاف،  هخبعتهسئَل هؼجش هَظف است دس اثتذا  ّش صَستدس 

 آضٌب ًوبیذ. ثِ عَس اجوبلی چطن اًذاص ٍ جبیگبُ ّبی هختلف حکوت سشا

ِ حست تطخیص ثصیش ٍ هشاحل پیطٌْبدی ًکبت الصم است حکوت سشا اجوبلی جْت هؼشفی 

 هؼجش دس ًظش لشاس گیشد:ٍ هسئَل  هخبعجیي جذیذ

 ثب یکذیگش هشتجظ هی ضًَذ ٍ اٍلیي آضٌبیی هتمبثل ضکل هی گیشد. هخبعتهسئَل هؼجش ٍ  (1

سَاالت ٍ ًیبصّبی اٍلیِ ی خَد اص حکوت سشا سا هغشح هی کٌذ ٍ  هخبعتدس ایي هشحلِ 

اٍ دس آضٌب ضذُ ٍ اعالػبتی هتٌبست ثب تَاًوٌذی  ٍیهسئَل هؼجش ثب تَاًوٌذی ّبی 

 هی گزاسد.اختیبسش 

هشحلِ ثِ عَس هکتَة دسیبفت ضَد  دس ایي هخبعتاگش هؼشفی تَاًوٌذی ٍ ًیبصهٌذی ّبی 

 ثب سَْلت ٍ کیفیت ثْتشی صَست هی پزیشد.هشاحل ثؼذ 

 حذالل یکی اص هخبعتهسئَل هؼجش هَظف است ثش اسبس سَاثك هؼشفی ضذُ تَسظ  (2

گفتگَ ًوبیٌذ تب  ٍ پیشاهَى کلیبت حکوت سشاحکوت سشا سا ثِ ایطبى اسائِ دّذ  هستٌذات

دس  جبیگبُ هستٌذی کِ دسیبفت کشدُ است سا دس کل حکوت سشا تطخیص دّذ. هخبعت

دسیبفت دسلبلت هستٌذات هکتَة یب هیذاًی  اعالػبت هَسد ًیبصش سا هخبعتایي هشحلِ 
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اًطگبُ دهشدم دس تحَل ثٌیبدیي دثیشستبى ًٍمص "کتبة ی ؼِهغبل . ایي هْن اصعشیكکٌذهی

اهکبى  ٍ یب گفتگَ ثب یکی اص اػضبی ضَسای ساّجشدی "سشادسلبلت هشکض پژٍّطی حکوت

اعویٌبى ًسجی  هخبعت جذیذهسئَل هؼجش اص دسیبفت اعالػبت  دس ایي هشحلِپزیش است. 

 .ًوبیذهی سا سفغ  ٍیپیذا کشدُ ٍ اثْبهبت 

کتبة هؼشفی اجوبلی حکوت سشا حتوب تَسظ تَصیِ ی هَکذ ایي است کِ دس ایي هشحلِ 

 هخبعت جذیذ هغبلؼِ گشدد.

ٍ دلیك تشی اص اعالػبت هَسد ًیبص  ایي است کِ هسئَل هؼجشًتیجِ ی ایي هشحلِ ثشای 

ًَع ًگشش ثِ هستٌذات  فؼبلیت ّبی گزضتِ، دغذغِ ّبی رٌّی ٍساجغ ثِ  جذیذ هخبعت

 دسیبفت هی کٌذ.سا  احکوت سش

اػالم ضذُ  جذیذ هخبعتهسئَل هؼجش هَظف است ثب تَجِ ثِ تَاًوٌذی ّبیی کِ تَسظ  (3

سا  صهیٌِ ای جبیگبُ ّبیی سا کِ حکوت سشا ًیبص ثِ کوک داسد ثِ ایطبى هؼشفی ًوبیذ ٍ

ثْتش پیذا کٌذ. ایي ضٌبسبیی اٍلیِ  آضٌبیی جبیگبُ 3حذٍد حذالل ثب کٌذ کِ ایطبى هْیب 

 صَست گیشد.تَسظ هسئَل هؼجشّب ثِ هسئَلیي جبیگبُ هخبعتت اص عشیك هؼشفی اس
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هی تَاًذ لجل ثتَاًذ تصوین ثگیشد کِ آیب  جذیذهخبعت ایي هؼشفی ثبیذ دسحذی ثبضذ کِ 

؟ ثِ ثکٌذ ثشسسیلغؼی ًوَدى ّوکبسی اش ّشجبیگبُ سا ثِ عَس ٍیژُ ٍ ثشای حذٍد دٍ هبُ  اص

 کن ثبضذ کِ ًجبیذ آى لذسلشاس هی گیشد هخبعت ػجبست دیگش حجن اعالػبتی کِ دس اختیبس 

سا دچبس سشگشداًی ثِ هیضاًی صیبد ثبضذ کِ ٍی  ًیض ًجبیذٍ ًذاضتِ ثبضذ تصوین گیشی  اهکبى

 .کٌذ

اسصیبثی ًوبیذ تب  سا هخبعتالصم است هسئَل هؼجش دسستی اعالػبت دسیبفتی  ایي هشحلِدس  

 ثبلی هبًذُ سفغ ضَد. ٍیاگش سَال ٍ اثْبهی ثشای 

هَسد اص  2سشا ٍ ّوکبسی، حذالل دس صَست توبیل جْت ٍسٍد ثِ حکوت جذیذ هخبعت (4

 اًتخبة هی کٌذ. ّبی هؼشفی ضذُ سا جبیگبُ
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  هعرفی تفصیلی) جبیگبُ جَیی هخبطجیي جذیذ حکوت سرا(-3

دس حکوت سشا لجل اص ایي کِ فشد ثِ ػٌَاى ّوکبس ضٌبختِ ضَد ٍ ٍظبیفی ثِ اٍ هحَل گشدد 

الصم است ثتَاًذ ثب آسَدگی خبعش ثب حکوت سشا آضٌب ضَد ٍ جبیگبُ ّبی هَسد ًظش خَیص سا 

ثب آساهص سٍحی ٍ حس ثوش ثخص ثَدى  جذیذ هخبعت هغلَة آى است کِضٌبسبیی ًوبیذ. 

اًتخبة کٌذ. جْت سسیذى ثِ ایي ّذف الصم تمبثل خَد ٍ حکوت سشا ثشای خذهت هجبیگبّی 

است ضخص ثب ًمبط لَت ٍ ضؼف، چبلص ّب، ٍظبیف اصلی جبیگبُ ّب، ّوکبساى ٍ.... آضٌب 

 ضَد.

هی کٌذ.  خَد سا دس یک ثبصُ ی صهبًی هطخص ثشسسیجبیگبُ ّبی اًتخبثی  جذیذ هخبعت

ل هؼجش هطخص هی گشدد. پیص ثیٌی هی ضَد ایي ٍ هسئَ ٍیثبصُ ی صهبًی اص عشیك گفتگَ ثیي 

پیطٌْبد هی ضَد صهبى جبیگبُ یبثی دس دٍ هبُ ثبضذ. ثبصُ ی صهبًی ثشای ّش جبیگبُ دٍ ّفتِ تب 

هکبى لغوِ ای ٍاسد ًطَد ثِ حذ ا جذیذ هخبعتصَستی کِ ثِ ضٌبخت هتمبثل حکوت سشا ٍ 

ضٌبسبیی جبیگبُ ّب هی تَاًذ ثِ عَس هتَالی ٍ دس ثبصُ ّبی صهبًی پی دس پی ثبضذ ٍ یب تملیل یبثذ. 

 لشاس گیشد. ثشسسیثِ صَست هَاصی دس یک ثبصُ ی صهبًی هَسد چٌذیي جبیگبُ 
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هخبعت کشدى: جْت ضٌبسبیی ػولیبتی جبیگبُ ّبی اًتخبة ضذُ تَسظ ثشسسی هٌظَس اص 

، ّوکبساى، ًمبط لَت ٍ ضؼف، آى جبیگبُ اص ایجبدهبى ٍ آسّذف  ، ثبیذ هَلؼیت جبیگبُ،جذیذ

گشی تَاًذ تٌْب دس لبلت ًظبسُبیی هیگشفتِ ضَد. ایي ضٌبسبیگبُ دس ًظشٍظبیف ٍ اًتظبسات آى ج

 ثبضذ ٍ حتی دس لبلت خذهت سسبًی حذاللی دس آى جبیگبُ ثشٍص یبثذ.

 ًکبتی کِ الصم است جْت جبیگبُ یبثی هَسد تَجِ لشاس ثگیشد:

 اهکبىدس حکوت سشا ثِ عَسی کِ فشد احسبس  جذیذ هخبعتدى حك اًتخبة ثِ دا -

 اًتخبة داضتِ ثبضذ.

ثِ عَس ضفبف ٍ ثذٍى تَاضغ ثیص اص حذ ٍ یب هجبلغِ ثِ  جذیذ هخبعتهغبلت هَسد ًیبص  -

 اسائِ ضَد. ٍی

تجشثِ ٍ ثشسسی ایجبد کٌٌذ کِ ٍی اجبصُ  جذیذ هخبعتّوکبساى ػشصِ ّبیی سا ثشای  -

 سا داضتِ ثبضذ.اًتخبثی جبیگبُ ّبی  جبًجِّوِ 

 جْت ػولیبتی ًوَدى ًکبت فَق هشاحل صیش پیطٌْبد هی ضَد:

وبیذ سا جْت سصذ جبیگبُ ّبی هَسد ًظش یبسی ً هخبعجیي جذیذهسئَل هؼجش هَظف است  (1

 ذ.ٍ ثب هسئَلیي هشثَعِ آضٌب ًوبی
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 سا جْت اص سبػبت ّفتگی خَد پیطٌْبد هی ضَد کِ صهبى ّبی ثبثتی جذیذ هخبعتثِ  (2

 هتمبثل ثب هسئَل ّش جبیگبُ تٌظین کٌذ.آضٌبیی  ّوکبسی ٍ

سا  خَد ثتَاًذ جبیگبُ هَسد ًظش جذیذ هخبعتهسئَل ّش جبیگبُ ضشایغی سا ایجبد کٌذ تب  (3

 کٌذ. ثشسسیّوبٌّگ کشدُ ثِ عَس هٌبست ٍ هغلَة ؼجش ثب هسئَل ه اص ثیي گضیٌِ ّبیی کِ

سا کِ تَسظ هسئَل هؼجش اسائِ  هسئَلیي جبیگبُ ّب فشم ّبییْبد هی ضَد ثشای ایي هْن پیطٌ

ل کٌٌذ. ایي فشم ّب دٍ لسوت تکوی تؼبهل داسًذ جذیذ هخبعتضَد دس عَل ثبصُ صهبًی کِ هی

ّب ثب اسصیبثی هسئَلیي ّشیک اص جبیگبُتَاًٌذ اصلی داسد کِ هخبعت جذیذ ٍ هسئَل هؼجش  هی 

 کٌٌذ:اص ایي دٍ لسوت استفبدُ 

 هخبعت جذیذ دس ّش یک اص جبیگبُ ّب هطخص هی ضَد.هیضاى تَاًوٌذی  -1

 تؼییي هی ضَد. جذیذ هخبعتهیضاى هفیذ ثَدى جبیگبُ ّب ثشای   -2

ًیض ّوچَى هسئَل جبیگبُ الصم است ًتبیج تؼبهل خَد سا ثب جبیگبُ ّبیی  جذیذ هخبعت (4

بس ًیض ّوچًَأى چِ دس کِ تجشثِ ًوَدُ است ثِ هسئَل هؼجش هٌؼکس گشداًذ. ایي اًؼک

دس هشحلِ ی سَم ثیبى ضذ ضبهل دٍ لسوت اصلی است. تَصیِ هی ضَد هخبعت جذیذ 
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لبلجی هکتَة ّن هیضاى ثْشُ هٌذی خَد اص جبیگبُ سا ثیبى کٌذ ٍ ّن هیضاى سَدهٌذی کِ 

  هی تَاًذ ثشای جبیگبُ داضتِ ثبضذ سا پیص ثیٌی ًوبیذ. 

 رکش دٍ ًکتِ حبئض اّویت است:

دس صهبى هؼیي ضذُ جْت جبیگبُ یبثی ثب جبیگبُ جذیذی  هخبعت جذیذدس صَستی کِ  -

آضٌب ضَد ٍ احسبس کٌذ کِ آى جبیگبُ هی تَاًذ جضء گضیٌِ ّبی جبیگبُ یبثی اش ثبضذ 

هی تَاًذ اص عشیك استجبط ثب هسئَل هؼجش ٍ یب ّوبٌّگی ثب ٍی آى گضیٌِ سا ثِ گضیٌِ ّبی 

 ذ.جبیگبُ یبثی خَیص اضبفِ کٌ

دس صَست ًیبص ثِ ضٌبخت ثیص اص صهبى هؼیي ضذُ هی تَاًذ اص عشیك  جذیذ هخبعت -

ثِ فشصت جبیگبُ یبثی  هذتی ساّوبٌّگی ثب هسئَل هؼجش ٍ جلت سضبیت هسئَل جبیگبُ 

 خَد ثیفضایذ.
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 (در جبیگبُ هٌتخت  جذیذهخبطت گیری  جبی) اًتخبة ًْبیی-4

دسًظش  جبیگبُ ّبی هختلف حکوت سشا ثبیذ دس گیشی افشاد هْن تشیي هَضَػی کِ دس جبی

 داضت ایي است کِ:

توبم ّوکبساى . هغلَة آى است کِ ذًمی ضَلك تلگضاس هغلشاس ًیست افشاد ثِ ػٌَاى خذهت

تشیي خذهبت حکوت سشا ثْشُ هٌذ ضًَذ ٍ دس هشتجِ ی سشا دس تالش ثبضٌذ کِ اص ثیصحکوت

دس صَستی کِ  سشا داضتِ ثبضٌذ.ی سا ثِ حکوتثیص تشیي خذهت سسبً دس حذ تَاًطبى ٍ دٍم

سشا ثب چبلص ثضسگی سٍ ثِ سٍ تهحمك ًطَد حکوتمذم استفبدُ ی ّوکبس ًسجت ثِ جکوت سشا 

ب دس ثلٌذ هذت ًمبط ضَد کِ اگش دسکَتبُ هذت ثب ًمبط ضؼف آى چبلص هَاجِ ًطَد لغؼهی

هْلکی ٍاسد کٌذ کِ ثِ ثؼضی اص سشا ایجبد هی ضَد کِ هی تَاًذ ضشثِ ّبی ضؼفی دس حکوت

 اضبسُ ضذُ است. پٌجن ایي ضشثِ ّب دس ثخص

 گیشی هَسد تَجِ لشاس ثگیشد: ًکبتی کِ الصم است جْت جبی

لجل اص ضشٍع ثِ ّوکبسی ثبیذ ایي ًکتِ سا دسیبفتِ ثبضذکِ اص عشف ضَسای  جذیذ هخبعت -

کبسی دس ساستبی ساّجشدی تب صهبًی حك ّوکبسی دس جبیگبُ خَد سا داسد کِ آى ّو

 سضذش ثبضذ ٍ دس غیش ایي صَست ضخص حك اداهِ ی ّوکبسی دس حکوت سشا سا ًذاسد.
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 ثبیذ ثب آضٌبیی کبهل ٍاسد حیغِ ی ّوکبساى ضَد. جذیذ هخبعت -

ٍ ضشٍع ثِ ّوکبسی الصم است ثِ هسئَل ثجت هطخصبت خَد جْت  جذیذ هخبعت -

گضاسش بًوبیی فشدی است کِ جبًوبیی ٍ هسئَل جبیگبُ هشثَعِ هؼشفی ضَد.)هسئَل ج

ّوکبساى حکوت سشا تحت پَضص، ًظبست ٍ پیگیشی  سَاثك ّوکبسی ٍ ًحَُ ی فؼبلیت

 ٍی لشاس داسد.( 

 جْت ػولیبتی ًوَدى ًکبت فَق هشاحل صیش پیطٌْبد هی ضَد:

هشحلِ ی جبیگبُ یبثی سا ثِ خَثی  جذیذ هخبعتهسئَل هؼجش ثبیذ هغوئي ضَد کِ  (1

 گزساًذُ است ٍ فشم ّبی هشثَط ثِ خَدش سا ثِ دسستی تکویل کشدُ ثبضذ.

ثِ هسئَلیي جبیگبُ ّبی هشثَعِ ٍ  جذیذ هخبعتفشم ّبی تکویل ضذُ تَسظ  پس اص آى کِ 

جبیگبّص سا اًتخبة یبفتِ ّبی  ثِ کوک هسئَل هؼجش ٍ جذیذ هسئَل هؼجش اسائِ ضذ هخبعت

کٌذ کِ ًیض ضشایغی سا فشاّن هیهسئَل هؼجش هی کٌذ ٍ ثِ تبییذ هسئَل هؼجش هی سسبًذ. 

ٍ هسئَل جبیگبُ ًیبصّب ٍ ٍظبیف سا ثِ  ّوبٌّگ ضَدثب هسئَل جبیگبُ هشثَعِ  جذیذ هخبعت

هی ضَد ٍ لغؼی  جذیذ هخبعتعَس ضفبف ثیبى کٌذ ٍ دس صَست تَافك جبیگبُ ّوکبسی 

 .هی گشدد سا ثِ ػٌَاى ّوکبس جذیذ ثِ هسئَل جبًوبیی حکوت سشا هؼشفی جذیذ تهخبع

آخشیي گبم کِ هحصَل فشآیٌذ هؼبسفِ ی هتمبثل هخبعت جذیذ ٍ حکوت سشا هی ثبضذ  (2

اًتخبة ًْبیی هخبعت جذیذ دس ػشصِ ی فؼبلیت دس حکوت سشاست ٍ ثذیي ٍسیلِ 

 شدد.ّوکبسی هخبعت جذیذ دس جبیگبُ اًتخبثی آغبص هی گ
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 معبرگام های ده گانه درنمایه ی اجمالی 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 هخبطت جذیذ سَاالت خَد را از هسئَل هعجر هی پرسذ..1

هسئَل هعجر ثراسبس شٌبخت هخبطت یب ًیبز حکوت سرا حذاقل یکی از هستٌذات را در اختیبر هخبطت جذیذ قرار  .2

 .هی دّذ

 هسئَل هعجر حذاقل سِ جبیگبُ را ثِ هخبطت ثِ صَرت اجوبلی هعرفی هی کٌذ..3

 اًتخبة هی کٌذ.هخبطت حذاقل دٍ جبیگبُ را .4

معرفی 

 تفصیلی

معرفی 

 اجمالی

 هسئَل هعجر، هخبطت را ثب هسئَلیي جبیگبُ ّبیی کِ اًتخبة کردُ هعرفی هی کٌذ..5

 هخبطت جذیذ زهبى ّبی ثبثتی را از ّر ّفتِ ی خَد جْت آشٌبیی گبم ثِ گبم ثب هسئَل جبیگبُ تٌظین هی کٌذ..6

جبیگبُ اهکبًبت شٌبخت از جبیگبُ را از طریق تعبهل ثب هخبطت جذیذ ثرای ٍی فراّن هی کٌٌذ ٍ هسئَلیي .7

 گسارش ایي تعبهل را ثِ هسئَل هعجر ارائِ هی دٌّذ.

 هخبطت ًتبیج تعبهل خَد ثب جبیگبُ ّبی هَرد تعبل را ثِ هسئَل هعجر ارائِ هی دّذ. .8

ًتبیج دریبفتی از هسئَلیي جبیگبُ ّب ٍ ًظر ًْبیی هخبطت جذیذ یکی از جبیگبُ ّب را ثِ هسئَل هعجر ثراسبس .9

 عٌَاى هَضَع فعبلیت هخبطت جذیذ تبییذ کردُ ٍ ثِ افراد زیر اعالم هی کٌذ:

 ج(هسئَل جبًوبیی               ة( هسئَل جبیگبُ                 الف( هخبطت جذیذ   

 اًتخبة ًْبیی کردُ ٍ هعرفی شذُ ّوکبری خَد را شرٍع هی کٌذ. هخبطت جذیذ در جبیگبّی کِ.10

انتخاب 

 نهایی
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 هحبسي ٍ آفبت-5

 محاسن:

 ثِ حکوت سشا سبختبسهٌذ هی ضَد. هخبعجیي جذیذٍسٍد  (1

تب هبًغ ضًَذسشا ثب ٍاحذ هطخصی هَاجِ هیجْت ٍسٍد ثِ حکوت هخبعجیي جذیذ (2

 ضَد.سشگشداًی ایطبى 

ثب یک آضٌبیی اٍلیِ ّوشاُ است ٍ حذالل اعالػبت هَسد ًیبص سا  هخبعجیي جذیذجبی گیشی  (3

 جْت فؼبلیت دس حکوت سشا دسیبفت کشدُ اًذ.

 ثب اًگیضُ ٍاسد حکوت سشا هی ضًَذ. هخبعجیي جذیذ (4

 ثب یبسی هسئَل هؼجش جبیگبُ خَد سا اًتخبة هی کٌٌذ. هخبعجیي جذیذ (5

 افشاد هی ضَد. ثبػث ایجبد حس خذهت دّی ٍ خذهت گیشی دس (6

 ضَد.فؼبل  سٍص سسبًیِِ هذیش حکوت سشا کوک هی کٌذ تب فؼبلیت ّبی هختلف ثثِ  (7

ی کٌٌذ ٍدس ایي صَست ثب ّوِسشا دیذ کلی پیذا هیًسجت ثِ حکوت هخبعجیي جذیذ (8

 ّبی پیص سٍ آضٌب هی ضًَذ.جبیگبُ

 آفات:

 دس حکوت سشا صهبى ثش هی ضَد. جذیذ هخبعتهطغَل ضذى  (1

 غبفل هی ضًَذ. ثؼضی فؼبلیت ّب اص جذیذ هخبعتهسئَل هؼجش ٍ  (2

 دس فؼبلیت ّبی حکوت سشا ثِ ػٌَاى ثیٌٌذُ ، خلل اجشایی جذیذ هخبعتثِ دلیل حضَس  (3

 ایجبد هی ضَد.


