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اٞذاف یبدٌیشی 

 آضٙبیی ثب تًشیف ٚ فّسفٝ وبٞص آسیت .1

 ضٙبخت ا٘ٛاو ٌشٜٚ ٞبی ٞذف ٚ ضیٜٛ ٞبی ضٙبسبیی آ٘بٖ .2

 آضٙبیی ثب ٚیژٌی ٞب ٚ ٔشاحُ ثشلشاسی یه استجبـ ٔٛثش ثب ٔػشف وٙٙذٌبٖ ٔٛاد .3

آضٙبیی ثب ساٞجشد آٔٛصش دس وبٞص آسیت  .4

 

 مقدمه 

 ٔذاخالت ٔختّفی ثشای ٔذیشیت سٛء ٔػشف ٔٛاد ٚجٛد داسد وٝ ٔی تٛاٖ آٟ٘ب سا ثشاسبس سكٛح پیطٍیشی ثٝ 

وبٞص آسیت سٚیىشدی است وٝ دس سكح سْٛ پیطٍیشی لشاس .  پیطٍیشی اِٚیٝ، ثب٘ٛیٝ ٚ ثبِثیٝ تمسیٓ ثٙذی وشد

ٞبی ٕٞشاٜ ثب ٔػشف ٔٛاد است وٝ ٕٔىٗ است فشد ٔػشف وٙٙذٜ، خب٘ٛادٜ ٔی ٌیشد ٚ ٞذف آٖ وبٞص آسیت 

اِجتٝ ٞیچ تٙبلؿی ثیٗ استشاتژی ٞبی پیطٍیشی، دسٔبٖ ٚ وبٞص . ٚ اجتٕبو ثضسٌتش سا دس خكش جذی لشاس دٞذ

. آسیت ٚجٛد ٘ذاضتٝ ٚ ایٗ سٝ سكح پیطٍیشی ٔی تٛا٘ٙذ ثٝ ٔٛاصات ٞٓ حشوت وٙٙذ ٚ ٔىُٕ ٞٓ ثبضٙذ

استشاتژی ٞبی پیطٍیشی اِٚیٝ ٚ دسٔبٖ لكًب دس وبٞص ٔػشف ٔٛاد دس دساصٔذت ٔٛثش ٞستٙذ ِٚی ٞذف وبٞص 

٘ىتٝ وّیذی ایجبد . آسیت ، وبٞص فٛسی پیبٔذٞبی ٔػشف ٔٛاد اص قشیك ثش٘بٔٝ ٞبی ٚالى ثیٙب٘ٝ ٚ يّٕی است

 .تٛاصٖ ثیٗ ثش٘بٔٝ ٞبی پیطٍیشی اِٚیٝ ، دسٔب٘ی ٚ وبٞص آسیت ثشای ٔذیشیت ٔػشف ٔٛاد است

 

تعزیف ٍ فلسفِ کبّص آسیت 

 

 وبٞص آسیت ٞش ثش٘بٔٝ یب سیبستی است وٝ ثشای وبٞص آسیت ٞبی ٔشتجف ثب ٔػشف ٔٛاد قشاحی ضذٜ "

 . ". ثبضذتشن ٔٛاد ٚجٛد داضتٝاست، ثذٖٚ ایٙىٝ ٞیچ اِضأی ثشای 

ٞذف ایٗ ثش٘بٔٝ ٞب، پیطٍیشی یب وبٞص پیبٔذٞبی ٔٙفی ٔػشف ٔٛاد است وٝ ٕٔىٗ است سٚی ٔػشف وٙٙذٜ، 

ٕٞچٙیٗ ایٗ سٚیىشد ثٝ د٘جبَ ثٟجٛد ویفیت ص٘ذٌی ٔػشف وٙٙذٌبٖ دس حٛصٜ .  اثش ثٍزاسدخب٘ٛادٜ ٚ اجتٕبو 

وبٞص آسیت ثشای سسیذٖ ثٝ اٞذاف خٛد اص  . ٞبی سالٔت، سالٔت سٚاٖ، ، اضتغبَ، ٔسىٗ ٚ سشپٙبٜ ٘یض ٞست

ا٘ٛاو ٔختّف استشاتژی ٞبی آٔٛصضی ٚ ٔطبٚسٜ ای استفبدٜ ٔی وٙذ ٚ ٌشٜٚ ٞذف آٖ ٔی تٛا٘ذ فشد ٔػشف 

 . وٙٙذٜ، خب٘ٛادٜ ٚی ٚ یب اجتٕبو ثبضذ

چیضی وٝ وبٞص آسیت سا اص ثش٘بٔٝ ٞبی دسٔب٘ی ٔجتٙی ثش تشن ٚ یب ص٘ذا٘ی وشدٖ ٔػشف وٙٙذٌبٖ ٔتٕبیض ٔی 

سبصد ایٗ است وٝ تحُٕ ثیطتشی ٘سجت ثٝ ٔػشف ٔٛاد داضتٝ ٚ دسغذد وبٞص اً٘ ٔشثٛـ ثٝ ٔػشف ٔٛاد 

فّسفٝ وبٞص آسیت، . تٛجٝ ثٝ فّسفٝ وبٞص آسیت ثٝ سٚضٗ تش ضذٖ ایٗ ٔٛؾٛو وٕه خٛاٞذ وشد. است

.  فّسفٝ يُٕ ٌشا ٚ ا٘سبٖ ٌشایب٘ٝ است
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 چٖٛ ایٗ ٚالًیت سا ٔی پزیشد وٝ ٔشدْ ٕٞیطٝ ٔٛاد ٔػشف وشدٜ ا٘ذ ٚ  عول گزاستفّسفٝ وبٞص آسیت،

ٔٛاد ٕٞیطٝ ٚجٛد خٛاٞذ داضت ٚ ٕٞیطٝ ٞٓ وسب٘ی ٞستٙذ وٝ .  خٛاٞٙذ وشد ٚ ا٘ىبس آٖ ٞیچ فبیذٜ ای ٘ذاسد

پس ٔػشف ٔٛاد خٛاٜ ٘بخٛاٜ ثخطی اص د٘یبی ٔبست ٚ ثشایٗ اسبس ثبیذ تػٕیٓ  . آٖ سا ٔػشف ٔی وٙٙذ

ثٍیشیٓ وٝ سٚی وبٞص پیبٔذٞبی ٔٙفی آٖ وبس وٙیٓ ٚ یب ایٙىٝ ایٗ ٚالًیت سا ٘بدیذٜ ثٍیشیٓ ٚ  ثٝ د٘جبَ اٞذاف 

  .ایذٜ آَ ٌشایب٘ٝ ٔثُ ایجبد یه جبًٔٝ يبسی اص ٔٛاد ٚ سیطٝ وٗ وشدٖ ايتیبد ثبضیٓ 

 

فلسفِ عول گزایی ًوی پزسذ آیب رفتبر هَردًظز درست است یب غلظ، خَة است یب ثذ ٍ ثیوبری است یب خیز ، 

 .ثلکِ ثِ هذیزیت آى هی پزداسد ٍ اثزثخطی ایي الذاهبت را ثز اسبس ضبخص ّبی رٍضي ٍ عیٌی ، ارسیبثی هی کٌذ

 

 چٖٛ ثب یه سٚیىشد غیشلؿبٚتی ٚ تٛاْ ثب فٟٓ ، احتشاْ ٚ  ّوچٌیي فلسفِ کبّص آسیت اًسبى گزایبًِ است

پزیشش ثٝ سفتبسٞبی پشخكش ٘ضدیه ٔی ضٛد، ثشای ٔطبسوت، ٕٞىبسی ٚ آصادی ا٘تخبة ٔػشف وٙٙذٜ إٞیت 

صیبدی لبئُ است ٚ خذٔبت سا ثشای ٕٞٝ ٌشٜٚ ٞبی ٔػشف وٙٙذٜ اص جّٕٝ ٔػشف وٙٙذٌبٖ حبضیٝ ای ضذٜ ٚ 

ٔػشف وٙٙذٌب٘ی وٝ ثٝ ٞشدِیّی ٕ٘ی خٛاٞٙذ ٔػشف ٔٛاد سا وٙبس ثٍزس٘ذ اسائٝ ٔی دٞذ ٚ ایٗ یه ٚیژٌی 

ثٙبثشایٗ، . اسبسی سٚیىشدٞبی ا٘سبٖ ٌشایب٘ٝ است یًٙی اسائٝ خذٔبت ثٝ ٕٞٝ ٔػشف وٙٙذٌبٖ ثذٖٚ تجًیؽ

سٚیىشد وبٞص آسیت ثٝ تػٕیٓ ٌیشی افشاد احتشاْ ٔی ٌزاسد ٚ ثش ایٗ ثبٚس است وٝ وسب٘ی وٝ ا٘تخبة ٔی 

وٙٙذ ٔٛاد ٔػشف وٙٙذ ٚ یب ثٝ ٔػشف ٔٛاد ادأٝ دٞٙذ ثبیذ ثٝ ا٘ذاصٜ وسب٘ی وٝ تػٕیٓ ٞبی سبِٕتشی ٔی ٌیش٘ذ 

دس حمیمت، ثش٘بٔٝ ٞب ٚ خذٔبت وبٞص آسیت ٕٔىٗ است . ثٝ خذٔبت ثٟذاضتی اجتٕبيی دستشسی داضتٝ ثبضٙذ

اِٚیٗ ٘مكٝ دستشسی ثٝ خذٔبت ثشای وسب٘ی ثبضذ وٝ دس غیشایٙػٛست ٞشٌض ثٝ خذٔبت ٔشالجت ثٟذاضتی 

تبویذ . اٌشچٝ ایٗ تٕبس ٕٔىٗ است اِٚیٗ ٌبْ ثٝ سٛی تشن ثبضذ، ِٚی ٞذف ایٗ ٘یست. دستشسی ٘ذاضتٙذ

.  سٚی تغییشی است وٝ ثشای ٔشاجى سٛدٔٙذ ٚ ٚالى ثیٙب٘ٝ است

 

ثستٗ وٕشثٙذ ثٝ خٛدی . یه ٔثبَ خٛة دس ٔٛسد استشاتژی ٞبی وبٞص آسیت ، اججبس ثشای ثستٗ وٕشثٙذ ایٕٙی است

خٛد اص ٚلٛو تػبدف جٌّٛیشی ٕ٘ی وٙذ ِٚی ٚلتی تػبدف اتفبق ٔی افتذ، ٔیضاٖ ٔشي ٚٔیش ٚ غذٔبت سا ثٝ قٛس لبثُ 

ثستٗ اججبسی وٕشثٙذ ایٕٙی، ثٝ ًٔٙی ٘بدیذٜ ٌشفتٗ يٛأّی ٔب٘ٙذ سا٘ٙذٌی ثذ، سشيت صیبد ٚ . ٔالحهٝ ای وبٞص ٔی دٞذ

جبدٜ ٞبی ٘بایٕٗ ٘یست ِٚی ایٗ ٚالًیت سا ٔی پزیشد وٝ ایٗ چیضٞب ٚجٛد داسد ٚ  اتفبق ٔی افتذ ٚ ثستٗ وٕشثٙذ  ساٞی 

اججبس ثشای ثستٗ وٕشثٙذ ایٕٙی، تٛججٟی ثشای يذْ  تٛجٝ ثٝ سبیش جٙجٝ ٞبی . ثشای ٔمبثّٝ ثب اثشات ایٗ ٔٛاسد است

پیطٍیشی اص تػبدف ٔب٘ٙذ آٔٛصش سا٘ٙذٌبٖ، ايٕبَ لبٖ٘ٛ دس ٔٛسد تخّفبت سا٘ٙذٌی ٚ سبخت جبدٜ ٞبی استب٘ذاسد 

 . ٘یست ثّىٝ ٔىُٕ ایٗ الذأبت ثٛدٜ وٝ ثًؿب اثش آٖ دساصٔذت تش است
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 اصَل کبّص آسیت 

 ثسیبری اس افزاد هَاد هصزف هی کٌٌذ ٍ خَاٌّذ کزد 

 ثسیبری اس افزاد ًوی خَاٌّذ هَاد را کٌبرثگذارًذ 

  ثِ جبی تبکیذ ثز هصزف هَاد ثبیذ ثِ پیبهذّبی آى تَجِ داضت 

 ّز هصزف کٌٌذُ هَادی ثبیذ اهکبى ثْزُ هٌذی اس خذهبت کبّص آسیت را داضتِ ثبضذ 

 ارائِ خذهبت ثبیذ عبری اس ّزگًَِ لضبٍت ٍ اًگ اجتوبعی ٍ تجعیض ثبضذ 

 در ارائِ خذهبت ثبیذ ثِ حمَق اًسبًی ٍ حك اًتخبة هصزف کٌٌذُ هَاد احتزام گذاضت 

 

 

 گزٍُ ّبی ّذف کبّص آسیت

ٚ خب٘ٛادٜ ٞبی آ٘بٖ ٔی تٛا٘ٙذ ٌشٜٚ ٞذف ٔذاخالت هصزف کٌٌذگبى تشریمی تٕبْ ٔػشف وٙٙذٌبٖ ٔٛاد ثٛیژٜ 

وبٞص آسیت ثبضٙذ اٌشچٝ ثشخی اص ٌشٜٚ ٞب ٕٔىٗ است ثٝ ِحبل اٚؾبو ٚ ضشایف خبظ ص٘ذٌیطبٖ سفتبسٞبی 

ایٗ جًٕیت ٞب ، ٌشٜٚ ٞبی خبظ . پشخكش ثیطتشی داضتٝ ٚ دس ًٔشؼ آسیت ٞبی ثیطتشی لشاس داضتٝ ثبضٙذ

: ٘بٔیذٜ ٔی ضٛ٘ذ وٝ يجبستٙذ اص 

 ٖپٙبٞٙذٌبٖ ٚ ٟٔبجشا 

 ٖافشاد ثی خبٕ٘ب 

 ٖص٘ذا٘یب 

  ٖتٗ فشٚضب 

 ٔشداٖ ٕٞجٙس ٌشا 

 

ضٌبسبیی گزٍُ ّذف 

ٕٞب٘كٛس وٝ دس فٛق اِزوش ضذ ٌشٜٚ ٞذف اغّی ٔذاخالت وبٞص آسیت ، تٕبْ ٔػشف وٙٙذٌبٖ اِىُ ٚ سبیش 

: دس ٔشاوض سالٔت ضٟشی، ایٗ ٌشٜٚ ثٝ سٚش ٞبی ٔختّف لبثُ ضٙبسبیی ٞستٙذ. ٔٛاد ٚ ٕٞسشاٖ آٟ٘ب ٔی ثبضٙذ

 

  اسصیبثی ٞبی غشثبٍِشی ٔػشف ٔٛاد وٝ دس ثذ ٚسٚد تٛسف وبسضٙبسبٖ ٔشالت سالٔت خب٘ٛادٜ غٛست ٔی

 ٌیشد
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  ٜغشثبٍِشی ٔػشف ٔٛاد دس خب٘ٛادٜ ثشای ص٘ب٘ی وٝ جٟت دسیبفت خذٔبت ثٟذاضتی ثٝ ٔشوض ٔشاجًٝ وشد

 ا٘ذ

 تطخیع ٔػشف ٔٛاد دس افشادی وٝ ثٝ دالیُ ٔطىالت جسٕی ثٝ پضضه ٔشاجًٝ وشدٜ ا٘ذ 

  اسصیبثی ٔػشف ٔٛاد دس افشادی وٝ ثشای دسیبفت خذٔبت سٚاٖ ضٙبختی ٚ ٔطبٚسٜ ای ثٝ وبسضٙبس سالٔت

 سٚاٖ ٔشاجًٝ وشدٜ ا٘ذ

  آٔٛصش ٔشاجًبٖ ٔػشف وٙٙذٜ ٔٛاد ثشای تشغیت سبیش ٔػشف وٙٙذٌبٖ جٟت ٔشاجًٝ ثٝ ٔشوض ثشای

 دسیبفت خذٔبت وبٞص آسیت

 

 ثزلزاری ارتجبط

. دس سٚیىشد وبٞص آسیت ثشلشاسی استجبـ ثب ٔػشف وٙٙذٌبٖ ٔٛاد ٔتبثش اص فّسفٝ ٚ اغَٛ وبٞص آسیت است

: دس صیش اثتذا ثٝ ٚیژٌی ٞبی استجبـ ثب ٔشاجًبٖ ٚ سپس ٔشاحُ ثشلشاسی استجبـ تٛغیف ضذٜ است

 داٚقّجب٘ٝ ثٝ ایٗ ًٔٙبست وٝ ٔشاجى ثٝ اسادٜ خٛد ثشای دسیبفت خذٔبت وبٞص آسیت ثٝ - داٍعلجبًِ ثَدى

ایٗ أش ٔٛجت ٔی ضٛد وٝ استجبـ،  سشیى تش ٚ ساحت تش ثشلشاس ضٛد ٚ ٔشاجى ثیطتش پزیشای . ٔشوض ثیبیذ

اٌشچٝ حتی ثشای ٔشاجًیٙی وٝ ثٝ ٔیُ خٛد ثٝ ٘یبٔذٜ ا٘ذ ٚ تٕبیّی ثٝ تغییش سفتبس خٛد ٘ذاس٘ذ، . وبس ثبضذ

. داضتٗ یه تجشثٝ ٔثجت ثب وبسضٙبس ٔشوض ٔی تٛا٘ذ احتٕبَ ثشٌطتٗ آٟ٘ب سا دس آیٙذٜ افضایص دٞذ

 ساصداسی دس استجبـ ضٕب ٚ ٔشاجى ٘مص ٟٕٔی سا ثبصی ٔی وٙذ ٚ ایٗ ٔٛؾٛو دس ٔٛسد ٔػشف  - راسداری

اقاليبت ضخػی ٔشاجى ثبیذ ٔحشٔب٘ٝ ثبضذ ٚ ثب وس دیٍشی خبسج اص  . ٔٛاد  إٞیت حیبتی پیذا ٔی وٙذ

تٟٙب استثٙب ثٝ اغُ ساصداسی صٔب٘ی است وٝ ٔشاجى ٕٔىٗ است . ساثكٝ حشفٝ ای تبٖ  دسٔیبٖ ٌزاضتٝ ٘طٛد

. خٛد یب دیٍشاٖ سا دسخكش لشاس دٞذ

 ثخص ايهٓ آسیت ٞبی ٕٞشاٜ ثب ٔػشف ٔٛاد ٘بضی اص - لضبٍتی ًجَدى ٍ اجتٌبة اس اًگ ٍ تجعیض

تٕبیُ جبًٔٝ ثشای اً٘ صدٖ ثٝ ٔػشف وٙٙذٌبٖ ٔٛاد، لؿبٚت ٞبی اخاللی ٔٙفی ٚ سفتبسٞبی تٙجیٟی ٚ 

ًٕٔٛال یىی اص دالیُ يذْ تٕبیُ ٔػشف وٙٙذٌبٖ ٔٛاد ثشای ٔشاجًٝ ثٝ ٔشاوض ٚ استفبدٜ . لٟشی ثب آٟ٘بست 

ثٙبثشایٗ، . اص خذٔبت آٟ٘ب تشس اص ٔٛسد لؿبٚت لشاس ٌشفتٗ ٚ تجشثٝ چٙیٗ سفتبسٞب ٚ ثشخٛسدٞبیی است

 ٚیب ٔٛؾٛيبتی وٝ ٔشاجى ٔكشح ٔی وٙذ لؿبٚت وٙیذ ٚ ٚاوٙص ٔٙفی ٘طبٖ ٘جبیذ ثشاسبس نبٞش ٚ سفتبس 

وبس ضٕب تًییٗ دسست ٚ غّف  ٚ یب ثذ ٚ خٛة ٘یست ثّىٝ  ثبیذ اسصش ٞب، سٌٛیشی ٞب ٚ ا٘تهبسات  . دٞیذ

ٚ تػٛسات لبِجی خٛد سا وٙبس ٌزاضتٝ ٚ ثذٖٚ لؿبٚت، ا٘تمبد ٚ سشص٘ص ٌٛش دٞیذ تب ثتٛا٘یذ فٟٓ ثٟتشی 

تٟٙب دس . اص ٔشاجى ثذست آٚسیذ ٚ سپس اٚ سا دس جٟت تػٕیٓ ٌیشی ٚ حُ ٔسبِٝ سبص٘ذٜ ٞذایت وٙیذ

 . ایٗ غٛست است وٝ یه استجبـ ٕٞشاٜ ثب پزیشش ٚ ايتٕبد ضىُ ٔی ٌیشد
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 احتشاْ ثٝ ایٗ ًٔٙی است وٝ  ثبیذ غشفٙهش اص ٍ٘شش ٞب ٚ ثبٚسٞبی خٛد یب ٚیژٌی ٞبی ٔشاجى -احتزام 

ضبُٔ سٗ، لٛٔیت، ٘ژاد، ٔزٞت، نبٞش ٚ ٔٛلًیت اجتٕبيی التػبدی، سفتبس یىسب٘ی ثب ٕٞٝ ٔشاجًبٖ داضتٝ 

احتشاْ، استجبـ ضٕب ٚ ٔشاجى سا ثٟجٛد ٔی ثخطذ  ٚ . ثبضیذ ٚ ثشای آٟ٘ب ثٝ يٙٛاٖ یه ا٘سبٖ احتشاْ لبئُ ضٛد

 ٔٛجت ٕٞىبسی ثیطتش ٔشاجى دس فشایٙذ ٔطبٚسٜ ٚ ثیبٖ ٔطىالت ٚالًیص ٔی ضٛد

 

 لبثُ ايتٕبد ثٛدٖ ثٝ ًٔٙی ٚلت ضٙبسی، لبثُ پیص ثیٙی ثٛدٖ ٚ ٔشالجت وٙٙذٜ ثٛدٖ -لبثل اعتوبد ثَدى 

ضٕب ثبیذ ثٝ دلت  ثٝ حشف ٞبی ٔشاجى ٌٛش دٞیذ، ثب اٚ غبدق ثبضیذ ، اقاليبت ٚ تٛؾیح ٞبی .است

 .ٞبی دلیمی ٚ سٚضٙی سا اسئٝ دٞیذ ، ساصداس ثبضیذ ٚ دس غٛست ٘یبص ثٝ اسجبو، ایٗ وبس سا ا٘جبْ دٞیذ

 

 احتشاْ ثٝ حمٛق اسبسی ا٘سبٖ ٞب ثشای تػٕیٓ ٌیشی اص  اغَٛ اسبسی - احتزام ثِ حك اًتخبة افزاد

ضٕب ٘جبیذ دس ٔٛسد تػٕیٓ فشد ثشای ٔػشف ٔٛاد، ثٝ يٙٛاٖ خٛة یب ثذ ٚ یب دسست ٚ . وبٞص آسیت است

اِجتٝ دس . غّف ، لؿبٚت وٙیذ ، ثٝ يجبست دیٍش دس وبٞص آسیت ا٘تخبة فشد ٘ٝ ٔحىْٛ ٔی ضٛد ٚ ٘ٝ تبییذ

ثٙبثشایٗ، تػٕیٓ فشد ثٝ . وٙبس ایٗ حك، ثش ٔسئِٛیت افشاد دس لجبَ ا٘تخبة ٞبی خٛد ٘یض تبویذ ٔی ضٛد

 .يٙٛاٖ یه ا٘تخبة ضخػی وٝ ثبیذ ٔسئِٛیت آٖ سا ثٝ يٟذٜ ثٍیشد، پزیشفتٝ ٔی ضٛد

 

 دسجبیی وٝ "یىی اص اغَٛ ٟٔٓ وبٞص آسیت ایٗ است وٝ ٔػشف وٙٙذٌبٖ سا - الَیت ثٌذی اّذاف 

ایٗ ثذاٖ ًٔٙی است وٝ اسائٝ خذٔبت ٔطشٚـ ثٝ وٙبسٌزاضتٗ .   ثجیٙیٓ ٚ اص آ٘جب وبس سا ضشٚو وٙیٓ"ٞستٙذ

ایٗ ثٟجٛدٞبی . ٔٛاد ٘یست ٚ ٞش تغییش وٛچه ٔثجت ، ٌبٔی دس ٔسیش دسست دیذٜ ضذٜ ٚ تطٛیك ٔی ضٛد

  .وٛچه ٔی تٛا٘ذ  ساٜ سا ثشای وبٞص ثًذی ٔػشف ٔٛاد ٚ ثٟجٛد سجه ص٘ذٌی ثبص وٙذ

 

 وبٞص آسیت ثش ٔطبسوت ٚ ٕٞىبسی دسیبفت -تبکیذ ثز هطبرکت فعبل ٍ ّوکبری هصزف کٌٌذگبى

وٙٙذٌبٖ خذٔبت ٚ فشاٞٓ وٙٙذٌبٖ آٖ تبویذ وشدٜ ٚ ثبٚس داسد وٝ ٔػشف وٙٙذٌبٖ ٔٛاد ثٟتش اص ٔتخػػبٖ 

وبٞص آسیت، ٔػشف وٙٙذٜ . ٔی دا٘ٙذ چٝ ٘یبص داس٘ذ ٚ ثٟتشیٗ ٔٙجى اقاليبت دس ٔٛسد ٔػشف ٔٛاد ٞستٙذ

سا پزیش٘ذٜ ٔٙفًُ خذٔبت دس٘هش ٕ٘ی ٌیشد ثّىٝ آٟ٘ب سا ثٝ يٙٛاٖ وسب٘ی  وٝ لبدس ثٝ پزیشش ٔسئِٛیت تغییش 

ثٙبثشایٗ ٔطبسوت فًبَ . سفتبس خٛد ٞستٙذ ٚ ٔی تٛا٘ٙذ ثٝ دیٍشاٖ دس تغییش سفتبس وٕه وٙٙذ، ٔی ثیٙذ

 .  ٔػشف وٙٙذٜ ٔٛاد، اص اغَٛ اسبسی قشاحی ٚ اجشای ٔذاخالت وبٞص آسیت است
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گبم ّبی ایجبد ارتجبط   

لزار دادى هزاجع در یک ٍضعیت راحت ٍ پبسخگَیی ثِ ًیبسّبی فَری آًْب - گبم اٍل

  اثتذا ثب  ٔشاجى سالْ يّیه ًَٕٔٛ سا ا٘جبْ دٞیذ، خٛد سا ًٔشفی وٙیذ ٚ سپس ٘بْ ٚ یه سشی اقاليبت

سپس اص ٚی سٛاَ وٙیذ آیب لجُ اص ضشٚو وبس سٛاَ یب ٔٛؾٛو خبغی ٞست وٝ . وّی سا اص اٚ سا ثپشسیذ

 ٔػشف وٙٙذٌبٖ ٔٛاد يالٜٚ ثش ٔطىالت ٔشتجف ثب ثخبقش داضتٝ ثبضیذ. ثخٛاٞذ دس ٔٛسد آٖ غحجت وٙذ

ایٗ ٘یبصٞب ٔی تٛا٘ذ غزا، پٛضبن، . ٔػشف ٔٛاد، یه سشی ٘یبصٞبی اسبسی داس٘ذ وٝ ثبیذ ثشآٚسدٜ ضٛد

ایٗ ٘یبصٞب ثبیذ اَٚ ٚ یب ٕٞضٔبٖ ثب اسائٝ خذٔبت وبٞص آسیت . ٔشالجت ٞبی ثٟذاضتی  ٚ سشپٙبٜ ثبضذ

ًٕٔٛال ثب اسائٝ خذٔبت ؾشٚسی ٚ . ثشآٚسدٜ ضٛد تب ٔػشف وٙٙذٜ ٔٛاد استجبـ خٛد سا ثب ٔشوض حفم وٙذ

استجبـ ٔثجت، ايتٕبد فشد  جّت ضذٜ ٚ ضٕب ٔی تٛا٘یذ دس ٌبْ ثًذی اقاليبت ثیطتشی سا دس ٔٛسد خذٔبت 

 .وبٞص آسیت دس اختیبس ٔشاجى لشاس دٞٙذ

 ارائِ اعالعبت در هَرد خذهبت کبّص آسیت :گبم دٍم

اسائٝ ایٗ . دسایٗ ٔشحّٝ ؾشٚست وبٞص آسیت ٚ خذٔبت ٔٛجٛد دس ٔشوض سا ثشای ٔشاجى تٛؾیح دٞیذ

.  اقاليبت ثبیذ ثٝ ضیٜٛ ٔحتشٔب٘ٝ ٚ لبثُ فٟٓ اسائٝ ضٛد 

 تَضیح ًمص هزاجع در تصوین گیزی -گبم سَم 

تبویذ وٙیذ وٝ دس ٟ٘بیت ایٗ خٛد ٔشاجى است  وٝ تػٕیٓ ٔی ٌیشد اٍِٛی ٔػشف خٛد سا تغییش دٞذ یب خیش ٚ 

ثٙبثشایٗ اٚست وٝ ا٘تخبة ٔی وٙذ اص وذاْ خذٔبت وبٞص آسیت . آٖ سا چٍٛ٘ٝ ٚ ثٝ چٝ ضیٜٛ ای ا٘جبْ دٞذ

دس اغّت ٔٛاسد، ایٗ أش یه ساثكٝ تٛاْ ثب احتشاْ ٚ ايتٕبد سا ایجبد ٔی وٙذ وٝ دس دس دست یبثی . استفبدٜ وٙیذ

.  ثٝ اٟٞذاف وبٞص آسیت ٘مص ٟٕٔی داسد

 تَضیح ًمص خَد ثِ عٌَاى هتخصص ٍ پیطٌْبد دٌّذُ :گبم چْبرم

دس ایٗ ٔشحّٝ ٘مص خٛد سا ثشای ٔشاجى سٚضٗ وشدٜ ٚ تٛؾیح دٞیذ وٝ ٔی تٛا٘یذ پیطٟٙبدات خٛد سا ثشاسبس 

.   دا٘ص ٚ تجشثٝ تبٖ اسائٝ دٞیذ تب ٚی ثتٛا٘ذ تػٕیٓ آٌبٞب٘ٝ تشی ثٍیشد

ارائِ پیطٌْبدات ٍ حوبیت اس هزاجع ثزای عولی کزدى تصوین خَد  : گبم پٌجن
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پس اصایٙىٝ ثب تٛجٝ ثٝ ضشایف ٔشاجى پیطٟٙبادات يّٕی خٛد سا ثشای وبٞص آسیت تٛؾیح دادیذ ٚ ٔشاجى 

تػٕیٓ خٛد سا ٔجٙی ثش ایجبد تغییشات ٔثجت ٌشفت، اٚ سا ثشای ایٗ تػٕٓ تطٛیك وٙیذ ٚ ثب ٕٞىبسی ٔشاجى 

ثش٘بٔٝ ای سا ثشای يّٕی وشدٖ تغییش قشاحی وشدٜ ٚ حٕبیت ٞب، خذٔبت ٚ اسجبو ٞبی ٔٙبست سا دس ایٗ ساثكٝ 

. ثشای ٔشاجى فشاٞٓ وٙیذ

 

آهَسش 

آٔٛصش یىی اص ساٞجشد اسبسی دس سٚیىشد وبٞص آسیت ٔی ثبضذ صیشا اٌش افشاد ٘ذا٘ٙذ چٝ سفتبسٞبیی آٟ٘ب سا 

دسخكش لشاس ٔی دٞذ،  ایٗ خكشات چٝ ٞستٙذ ٚ چكٛس ٔی تٛا٘ٙذ آٟ٘ب سا ثٝ حذاالُ ثشسب٘ذ، تغییش سفتبسی 

آٔٛصش ٕٔىٗ است ثٝ ضىُ ا٘فشادی یب ٌشٚٞی، دس ٔحیف ٞبی ٔختّف ٔثُ ٔشوض سالٔت . غٛست ٕ٘ی ٌیشد

٘ىتٝ ٟٔٓ دس . ضٟشی یب پبتٛق ٞبی ٔػشف وٙٙذٌبٖ ٔٛاد  ٚ تٛسف وبسضٙسبٖ ٚ یب ٌشٜٚ ٕٞسبٖ غٛست ٌیشد

أش آٔٛصش آٖ است وٝ آٔٛصش تٛسف ٕٞسب٘بٖ یه ضیٜٛ ثسیبس ٔٛثش دس تغییش سفتبس ٚ اٍِٛی ٔػشف ٔٛاد 

ایٗ افشاد ثٛاسكٝ تجشثٝ لجّی یب فًّی ضبٖ اقاليبت دسٚ٘ی ری لیٕتی دس ٔٛسد جًٕیت . ٔحسٛة ٔی ضٛد

ٔػشف وٙٙذٌبٖ ٔٛاد داس٘ذ  ٚ ٔی تٛاٖ ثٝ ٚاسكٝ آٟ٘ب ثٝ ٔػشف وٙٙذٌبٖ حبضیٝ ای وٝ أىبٖ دستشسی ثٝ آٟ٘ب 

ایٗ ٔٛؾٛو ثب تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ ٔػشف وٙٙذٌبٖ . دضٛاس است دست یبفت ٚ آٔٛصش ٞب سا ثٝ آٟ٘ب ٔٙتمُ وشد

 ٚ حبضیٝ ای ٞستٙذ ، إٞیت " پٟٙبٖ"تضسیمی دس اوثش جٛأى ثٝ دِیُ غیشلب٘ٛ٘ی ثٛدٖ تضسیك ٔٛاد، جًٕیت 

ٔؿبيفی پیذا ٔی وٙذ 

ٞذف اص آٔٛصش ٔػشف وٙٙذٌبٖ ٔٛاد اسائٝ اقاليبت دس ٔٛسد آسیت ٞبی ٘بضی اص ٔػشف ٔٛاد ٚ ٔتمبيذ 

تغییشات سفتبسی ٔٛسد ٘هش . سبختٗ آٟ٘ب ثشای تغییش اٍِٛٞبی پشخكش ٔػشف ٚ ا٘جبْ سفتبسٞبی ایٕٗ تش است

: يٕذتب حَٛ ٚ حٛش ٔٛؾٛيبت صیش است

   وٙبس ٌزاضتٗ ٔػشف تضسیمی

 استفبدٜ اص ٚسبیُ تضسیك جذیذ 

 ؾذيفٛ٘ی وشدٖ ٚسبیُ تضسیك 

 ٕٗسٚش  تضسیك ای 

 ْٚاستفبدٜ اص وب٘ذ 

 پیطٍیشی اص ٔػشف ثیص اص حذ ٔٛاد 

 جبیٍضیٗ وشدٖ ٔٛاد پشخكش ثب ٔٛاد وٓ خكشتش 

   ِٓاتخبر یه سجه ص٘ذٌی سب 
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اصَل آهَسش هصزف کٌٌذگبى هَاد 

ایٗ . دس آٔٛصش ٔػشف وٙٙذٌبٖ ٔٛاد ثبیذ  یه سشی اغَٛ سيبیت ضٛد تب اثشثخطی آٔٛصش ٞب افضایص یبثذ

 :اغَٛ يجبست است اص

تبویذ ثش اٞذاف يّٕی وٛتبٜ ٔذت ٔب٘ٙذ پیطٍیشی اص اچ آی ٚی ایذص تب اٞذاف آسٔبٖ ٌشایب٘ٝ دساص ٔذت  .1

ٔب٘ٙذ تشن ٔٛاد 

 استفبدٜ اص تىٙیه ٞبی آٔٛصضی ٔٙبست ثشای ا٘تمبَ اقاليبت  .2

 پیبْ ٞب سٚضٗ ٚ ٚاؾح ثبضذ 

 اص ِحبل فشٍٞٙی لبثُ پزیشش ثٛدٜ ٚ تٙبست فشٍٞٙی داضتٝ ثبضذ 

 صثبٖ ٔٛسد استفبدٜ سبدٜ ٚ ٔتٙبست ثب ٔتٛسف تحػیالت ٌشٜٚ ٞبی ٔػشف وٙٙذٜ ثبضذ 

 تب جبی ٕٔىٗ اص تػبٚیش ثیطتش اص وّٕبت استفبدٜ ضٛد 

  اص ِحبل ٔحتٛایی ٚ ثػشی جزاة ثبضذ

 ٔطبسوت دادٖ ٔػشف وٙٙذٌبٖ فًّی یب لجّی دس قشاحی، تِٛیذ ٚ اسائٝ ٔٛاد آٔٛصضی .3

اسائٝ اقاليبت ٚ آٔٛصش ٞب دس ٔحیف ٞبی ٔختّف ٚ تٛسف سسب٘ٝ ٞبی ٔختّف ٔب٘ٙذ استفبدٜ اص   .4

پٛستشٞب، خجش٘بٔٝ ٞب، ثشٚضٛسٞب، فیّٓ ٞب، پٕفّت ٞب ، وتبثچٝ ٞب ٚ یب دسج پیبْ ٞبی وبٞص آسیت سٚی 

سشً٘ ٞب ثشای ا٘تمبَ اقاليبت دس ٔٛسد سفتبسٞبی پشخكش ٚ ساٜ ٞبی پیطٍیشی 

 

 

 ًوًَِ ای اس یک پَستز در هَرد تشریك ایوي

 ّویطِ اس سزًگ ٍ سَسى خَدتبى استفبدُ کٌیذ 

 هحل تشریك را هزتت تغییز دّیذ 

 هحل تشریك را ثب پٌجِ ٍ الکل تویش کٌیذ 

 هغوئي ضَیذ کِ َّا در سزًگ ٍجَد ًذارد 

 پس اس هصزف، سزًگ را در هکبى اهٌی هثل سغل سثبلِ ثیٌذاسیذ. 
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