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 چکيدٌ
٘تبيح تحميمبت ٘ـبٖ اص وٕجٛد ٘يشٚٞبي ٔذيشيتي ٚ افضايؾ ٘يبص ػبصٔبٟ٘ب ثٝ ٔذيشاٖ ثٝ 

ٔبٞشتش ٚ ؿبيؼتٝ تش اص ٔذيشاٖ أشٚصي، دس ػبِٟبي آيٙذٜ داسد ٚ حميمت  ٔشاتت تٛإ٘ٙذتش، ٔؼتقذتش،

ػي تشيٗ چبِـٟبي پيؾ سٚي ايٗ اػت وٝ ؿٙبػبيي ثٟشٜ ٌيشي اص ٔذيشاٖ ؿبيؼتٝ، يىي اص اػب

ػبصٔبٟ٘ب ثشاي فجٛس اص ؿشايظ دؿٛاس فشدا اػت. ثٝ ٕٞيٗ ٔٙؾٛس، ثؼيبسي اص ػبصٔبٟ٘بي آيٙذٜ ٍ٘ش، ثٝ 

ٔيٗ ٘يبصٔٙذيٟبي آيٙذٜ أد٘جبَ عشاحي ثش٘بٔٝ ٞبي خذي ٚ ٔٙؾٓ خب٘ـيٗ پشٚسي ثشاي ثشآٚسد ٚ ت

 . دس ايٗ صٔيٙٝ ٞؼتٙذ خٛد
 

 ٔشثيٍشي، ٔذيشيت دا٘ؾخب٘ـيٗ پشٚسي،  ۺيديکل ياشگان

 

 مقدمٍ

ػيبػي، التلبدي، اختٕبفي ٚ ثٛيظٜ فٙبٚسي، ٔحيغي سلبثتي، پٛيب، ٔجٟٓ، ثي ثجبت ٚ ثٝ  پيـشفت حٛصٜ ٞبي ٔختّف: فشٍٞٙي،

ٞذفٟبيـبٖ  ؿذت ٔتغيشي سا ايدبد وشدٜ وٝ تٛاٖ ثش٘بٔٝ سيضي دسؿشايظ ٔغٕئٗ ٚ پبيذاس سا اص ثؼيبسي ػبصٔبٖ ٞب ػّت، ٚ آٟ٘ب سا دس ساٜ تحمك

ثب چبِـٟبي فشاٚا٘ي ٔٛاخٝ وشدٜ اػت. ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ فذْ الذاْ ثٍٟٙبْ ٚ فشاوٙـي ٘ؼجت ثٝ ايٗ تحٛالت، ٔٛخت ا٘حغبط، ادغبْ ٚ يب وبٞؾ 

عَٛ فٕش ثؼيبسي اص ػبصٔبٟ٘ب دس ػبِٟبي اخيش ؿذٜ اػت. ػبصٔبٖ ٔب٘ٙذ ديٍش ٔٛخٛدات ص٘ذٜ داساي چشخٝ حيبت اػت. ثذيٗ ٔقٙي وٝ دس 

پيشي ٚ صٚاَ آٖ فشا  ٔي سػذ. اص  سؿذ ٔي وٙذ، ثٝ ٔشحّٝ ثّٛك ٔي سػذ ٚ ػپغ ٔشحّٝ اؿجبؿ ٚ ٟ٘بيتبً ه ٔمغقي اص صٔبٖ ٔتِٛذ ٔي ؿٛد،ي

ٚ ايٙشٚ  پغ اص ايٙىٝ خبيٍبٜ ٞش ػبصٔبٖ ٔٛسد ؿٙبػبيي لشاس ٌشفت، ثبيذ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ثش٘بٔٝ سيضي وشد وٝ ٕٞٛاسٜ ػبصٔبٖ ٞب دس ٔشحّٝ سؿذ 

٘بثٛدي ػبصٔبٖ  ثش٘بٔٝ سيضي ٘بكحيح، دٚساٖ پيشي ػبصٔبٖ پذيذاس ؿذٜ ٚ ٟ٘بيتبً د ثبلي ثٕب٘ٙذ. چشا وٝ پغ اص آٖ دس كٛست ٞذايت ٚثّٛك خٛ

دس چٙيٗ ؿشايغي ثٝ ٘ؾش ٔي سػذ يىي اص اػبػي تشيٗ ٚ ٟٕٔتشيٗ چبِـٟبي پيؾ سٚي ػبصٔبٟ٘ب، افضايؾ ٘يبص ثٝ  سا ٔٙدش خٛاٞذ ؿذ.

 . ِٟبي آيٙذٜ ثبؿذ. دس سٚيبسٚيي ٚ حُ ايٗ ٔؼئّٝ، سٚيىشدٞبي ٔختّفي اص خب٘ت ػبصٔبٟ٘ب د٘جبَ ٔي ؿٛدٔذيشاٖ تٛإ٘ٙذ دس ػب

اي ٘ذاس٘ذ ٚ أٛس سا ثٝ  ٔيٗ ٘يبصٞبي آيٙذٜ خٛد ثٝ ٔذيشاٖ، ثش٘بٔٝأثؼيبسي اص ػبصٔبٟ٘بيي وٝ ٔؼتقذ ثٝ صٚاَ ٚ ٘بثٛدي ٞؼتٙذ، ثشاي ت

ٔي تٛاٖ ػبصٔبٟ٘بي    يي ثب ٔؼبئُ ثٝ كٛست ٔٙفقال٘ٝ ثشخٛسد ٔي وٙٙذ. ايٍٙٛ٘ٝ ػبصٔبٟ٘ب سا دػت حبدثٝ ٚ صٔبٖ ٔي ػپبس٘ذ ٚ دس سٚيبسٚ

الذاْ ثٝ خزة ٚ ثٟشٜ ٌيشي اص ٔذيشاٖ ٚ ٘يشٚٞبي  ٔيٗ ٘يبصٔٙذي ٞبي آيٙذٜ ٔذيشيتي خٛد،أثيٗ ٘بٔيذ. ثشخي ديٍش اص ػبصٔبٟ٘ب ثشاي ت آيٙذٜ

داس٘ذ. ٚ دسٟ٘بيت تقذاد وٕي اص  آيٙذٜ ٌضيٗ ٘بْ ي ٔي وٙٙذ. ايٍٙٛ٘ٝ ػبصٔبٟ٘ب، ػبصٔبٟ٘بي ٔؼتقذ ثيشٚ٘ي ثذٖٚ تٛخٝ ثٝ ٔٙبثـ دسٖٚ ػبصٔب٘

ٞبي خٛد سا ثش ؿٙبػبيي ٚ پشٚسؽ اػتقذادٞبي ٔذيشيتي دسٖٚ  ػبصٔبٟ٘بي ٞٛؿٕٙذ وٝ ثٝ د٘جبَ حفؼ ٚ استمبي خبيٍبٜ خٛيؾ، ثش٘بٔٝ سيضي

 .ٍٛ٘ٝ ػبصٔبٟ٘ب ثٝ د٘جبَ ػبختٗ آيٙذٜ ٞؼتٙذػبصٔب٘ي )دساثتذا( ٚ ثشٖٚ ػبصٔب٘ي ٔتىي ٔي وٙٙذ. ايٙ
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ثيشٌزاسي ايٗ أػجت ٔي تٛاٖ آٟ٘ب سا ػبصٔبٟ٘بي آيٙذٜ ػبص ٚ يب ػبصٔبٟ٘بي پيـشٚ ٘بٔيذ. آٟ٘ب ثب دسن إٞيت ٚ ٔيضاٖ ت ٗيثذ

 .ٙذؼتٔذيشاٖ دس سؿذ ٚ ٔٛفميت خٛد ثٝ د٘جبَ عشاحي ٚ اخشاي ثش٘بٔٝ ٞبي خذي ٚ ٔٙؾٓ اػتقذاديبثي ٚ خب٘ـيٗ پشٚسي ٞ

تٛا٘ذ  ثبؿذ، چٖٛ ٔي خضء ٟٕٔي اص ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي ػبصٔبٖ ٚ فشآيٙذ ثش٘بٔٝ سيضي اػتشاتظيه ٔي 1سيضي خب٘ـيٗ پشٚسي ثش٘بٔٝ

ٞبي وّيذي سا پشٚسؽ  اػتٕشاس سٞجشي سا تضٕيٗ وٙذ ٚ ثٝ فٙٛاٖ يه ٚػيّٝ ٟٔٓ ٚ ػيؼتٕبتيه خب٘ـيٗ ٞبي داخّي ػبصٔبٖ ثشاي پؼت

ثشاي ٔـبغُ وّيذي دس ٞش ػغحي ثٝ وبس  ٌشفتٝ ؿٛد ٚ ٘يبصٞبي آيٙذٜ پشػّٙي ػبصٔبٖ اص ِحبػ  تٛا٘ذ پشٚسي ٔيدٞذ. ثش٘بٔٝ سيضي خب٘ـيٗ 

ٞبي ٟٔبستي تأٔيٗ ؿٛد. اص عشيك ثش٘بٔٝ سيضي  وٕي ثشآٚسدٜ ؿذٜ ٚ ٕٞچٙيٗ ويفيت داٚعّجبٖ اص عشيك ايدبد ؿبيؼتٍي ٞب ٚ پٛؿؾ ؿىبف

وٙذ تب ٘ؼُ آيٙذٜ سٞجشاٖ ثشاي  سٚد ٚ ثٝ ػبصٔبٖ وٕه ٔي ٘ـؼتٍي ٚ استمب اص دػت ٕ٘يخب٘ـيٗ پشٚسي دا٘ؾ فشد ٔدشة ثٝ دِيُ ثبص

ػبصٔبٟ٘ب ثبيذ ثٝ ايٗ أش تٛخٝ وٙٙذ وٝ اٌش اص ثش٘بٔٝ سيضي خب٘ـيٗ پشٚسي غفّت ؿٛد ثحشاٖ  .پؼتٟبي ثب ٔؼئِٛيت ثيـتش، ا٘تخبة ؿٛ٘ذ

وٙٙذ، دس  وشدٖ دا٘ؾ ٚ تٛػقٝ افشاد ثٝ ػختي تالؽ ٔي شيتقذادٞب، ٔذيسٞجشي ؽبٞش خٛاٞذ ؿذ. أشٚصٜ ػبصٔبٟ٘ب ثشاي حفؼ ٚ خزة اػت

ب حبِي وٝ ثب چبِـٟبي فضايٙذٜ ثبصاس سٚثشٚ ٞؼتٙذ. خشيبٖ فقّي ٘يشٚي وبس، تىِٙٛٛطي دس حبَ تغييش ٚ احتيبج فضايٙذٜ ثشاي ويفيت ثيـتش ث

٘ؼُ فقّي ثٝ د٘جبَ آٖ اػت وٝ تدشثيبت  صٔب٘يدس ٞش ػب .ؿٛد ػشفت ثبالتش ٚ ٞضيٙٝ وٕتش ػجت ٔٛاخٟٝ ثب وٕجٛد صٔبٖ ثشاي يبدٌيشي ٔي

ثبؿذ. ٔـىالت ػبصٔبٟ٘ب دس  خٛد سا ثٝ ٘ؼُ ثقذي ا٘تمبَ دٞذ ٚ ثٝ ٕٞيٗ تشتيت ٘ؼُ ثقذ ٞٓ ثٝ د٘جبَ يبدٌيشي اص تدشثيبت ٘ؼُ لجّي ٔي

ا٘ذ  ثٛدٜ اي  ص فٕش خٛيؾ ؿبٞذ پيـشفت ٞبي فضايٙذٜٞبيي ا ٘ذاؿتٗ ٔٙبثـ ٚ ػشٔبيٝ ٞبي ا٘ؼب٘ي ثب ويفيت ٘يؼت، ػبصٔبٟ٘بي صيبدي دس دٚسٜ

ا٘ذ وٝ دِيُ اكّي آٖ ٘يض فذْ ٚخٛد  ؿبٖ اػت أب ثب خشٚج ايٗ افشاد دچبس ٔـىالت ٚ ٔؼبئُ فشاٚا٘ي ؿذٜ وٝ حبكُ تالؽ افضبي ػبصٔب٘ي

 .خب٘ـيٙبٖ ٔٙبػت اػت

اػت  يبتيٚ ح يفبُٔ اػبػ هي يپشٚس ٗيوٝ خب٘ـ ٙذو يفٙٛاٖ ٔ ٍٙبيٞب، الٚ دس ػبصٔبٖ يپشٚس ٗيخب٘ـ ٙذيفشآ تئٛسد إٞ دس

 ضيوٙذ. ٘بدِش ٘ شيكف سا دسٌ شاٖئذ ٓيػبصٔبٖ ٌشفتٝ ؿٛد ٚ ثٝ عٛس ٔؼتم يػبصٔبٖ ٔشتجظ ثبؿذ ٚ اص اػتشاتظ هيثب اٞذاف اػتشاتظ ذيوٝ ثب

 تٙذ.ثب آٖ ٔٛاخٝ ٞؼ يأشٚص ياػت وٝ ػبصٔبٖ ٞب ئٛضٛؿ ٟٕٔ ٗيدٚٔ شاٖ،ئذ يٙئقتمذ اػت وٝ خب٘ـ

 

 تیمرشد -۲

ٞبي لذيٕي  اػت. ؿىُب ٔشؿذيت ٔىب٘يضْ خذيذي ٘يؼت ِٚي ٘يبص سٚصافضٖٚ ثٝ ا٘تمبَ دا٘ؾ چبِؾ خذيذي ثشاي ػبصٔبٟ٘

اي اػت وٝ  وٙٙذ اػتقذاد ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي خٛد سا ؿىٛفب وٙٙذ. ٔشؿذيت پذيذٜ ا٘ذ وٝ ثٝ ػبصٔبٖ وٕه ٔي اي تغييش پيذا وشدٜ ٔشثيٍشي ثٝ ٌٛ٘ٝ

ت أٞب ٘ـ ٞبي ٔتٕبدي ايٗ اػت وٝ ٔشؿذيت اص استجبط ثيٗ ٘ؼُ ٞبي ٔختّف دٚاْ آٚسدٜ اػت ٚ دِيُ دٚاْ آٖ ثشاي لشٖ بسادايٓثب تغييش پ

تش  ا٘ذ وٝ ٔتقٟذ ثٝ پـتيجب٘ي ٚ تٛػقٝ افشاد خٛاٖ ٌيشد . ٔشؿذاٖ فٕٛٔبً ثٝ فٙٛاٖ افشادي ثب تدشثيبت ٚ دا٘ؾ ػغح ثبال ؿٙبختٝ ؿذٜ ٔي

ايٗ ؿشايظ صٔب٘ي  ؿٛد ثّىٝ ثشاي ػبصٔبٖ ٚ افضبي آٖ صيب٘جبس اػت. ٔشؿذاٖ غيشاثشثخؾ ٘ٝ تٟٙب ثٝ اثشثخـي ٔٙدش ٕ٘ي ٞؼتٙذ. ٔغٕئٙبً ٚخٛد

 ثش٘ذ وٝ دس اػتفبدٜ كحيح اص آٟ٘ب ٔدشة ٘يؼتٙذ. ٞبيي سا ثٝ وبس ٔي افتذ وٝ ٔشؿذاٖ اثضاسٞب ٚ ساٜ حُ اتفبق ٔي

 

 تیمفًُم مرشد یتکامل ريس -۳
ٍٞٙبٔي وٝ فبصْ خًٙ ثب  3تّٕبوٛع پذس 2اٚديؼيٛع. ي ٔفْٟٛ ٔشؿذيت ثٝ يٛ٘بٖ ثبػتبٖ ثش ٔي ٌشددسيـٝ اكّي ؿىُ ٌيش

ٔشؿذيت  "ٞبي الصْ ثشاي ػّغٙت سا ثٝ ٚي ثيبٔٛصد ٚ ثذيٗ تشتيت اكغالح  ػپشد تب ٟٔبست 5ٞب ؿذ، پؼشؽ سا ثٝ دٚػت خٛد ٔٙتٛس 4تشٚخبٖ

 وبس ثٝ تش خٛاٖ فشد دس -ٔيـٛد ٔحؼٛة پيـىؼٛت صٔيٙٝ آٖ دس ٚ داسد ثيـتشي ٙؾثي ٚ تدشثٝ وٝ –ثٝ فٙٛاٖ ٘فٛر فٕيك فشد ثضسٌتش "

 تّٕبوٛع آٔٛصؽ ٔؼئَٛ ٔذيشيتي، ٚ اختٕبفي ٔقٙٛي، فمال٘ي، فيضيىي، تٛػقٝ ٚ سؿذ خّٕٝ اص ص٘ذٌي خٛا٘ت ٕٞٝ ثشاي ٔٙتٛس. ؿذ ٌشفتٝ

 .تفىش ٚ فُٕ وشدٖ سا ٘يض ثٝ ٚي آٔٛصؽ ٔي داد ص٘ذٌي تّٕبوٛع، چٍٍٛ٘ي دس ؿذٜ تقييٗ پيؾ اص ٞبي خٙجٝ ثش فالٜٚ ٚ ثٛد

اي اػت  ٔشثيٍشي ساثغٝ تٛػقٝ ."يه ٔـبٚس يب اػتبد لبثُ افتٕبد ٚخشدٔٙذ " وٙذ: ديىـٙشي ٚثؼتش ٔشثي سا ايٗ ٌٛ٘ٝ تقشيف ٔي

ٚ  يؿغّ شيتٛػقٝ ٔؼ كيعش سؿذ ٚ استمبء سا اص يتب فشكت ٞب وٙذ يوٓ تدشثٝ وٕه ٔ يثب تدشثٝ ثٝ فضٛ ػبصٔب٘ يفضٛ ػبصٔب٘ هيوٝ دس آٖ 

ؿٛد ٚ ٔشؿذ ثبتدشثٝ  فشاٞٓ وٙذ. دس ايٗ ساثغٝ فشد ثٝ فشد، ٔشؿذ ٔٛخت ايدبد تغييشات ٔؤثش دس ؿبٌشد ٔي يٚ ياثش يٚ اختٕبف يسٚا٘ تيحٕب

 . تش ٚ ٔؼٗ تش ثٝ فٙٛاٖ سإٞٙب، اٍِٛي ٘مؾ، ٔقّٓ ٚ حبٔي ؿبٌشدي وٝ وٓ تدشثٝ ٚ خٛا٘تش اػت، ٔي ثبؿذ
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لشٖٚ ٚػغي ثٝ ٕٞبٖ ٔفْٟٛ اِٚيٝ ثبلي ٔب٘ذ ِٚي ثب ؽٟٛس ا٘مالة كٙقتي ٔفْٟٛ ٔشؿذيت تغييش ٚ حٛصٜ ٘ؼجتبً ٔشؿذيت تب  

آٔٛخت ثّىٝ ٕٔىٗ ثٛد چٙذيٗ پيـىؼٛت داؿتٝ ثبؿذ ٚ  ٌٛ٘ٝ وٝ ؿبٌشد ٕٞٝ تخللٟب سا اص يه پيـىؼٛت ٕ٘ي ٔحذٚدي پيذا وشد. ثذيٗ

تش ؿذٜ اػت ِٚي ٞٙٛص ٞٓ  يذ دس ٘ؾش داؿت وٝ ٞشچٙذ ٔفْٟٛ ٔشؿذيت ٘ؼجت ثٝ لجُ خضئي. اِجتٝ ثبصدتخلق ٞبي ٔختّف سا اص آٟ٘ب ثيبٔٛ

 .ثبؿذ يچيضي ثيؾ اص آٔٛصؽ ٔ

وٙذ  ايٗ حبِت ٔشؿذ ٚ پيـىؼٛت، كشفبً فٖٙٛ ٚ ٟٔبستٟب سا ثٝ ٔشيذ ٚ ؿبٌشد آٔٛصؽ ٕ٘ي دٞذ ثّىٝ دس ٚي ثيٙؾ ٞٓ ايدبد ٔي دس

دٞذ. ثب ٚسٚد ثٝ فلش اعالفبت ٚ ؽٟٛس اؿىبَ ػبصٔب٘ي  وٝ كشفبً حٕبَ تىٙيه پشٚسؽ ٔيٚ ايٗ چيضي ثيؾ اص آٔٛصؿٟبي ٔتذاَٚ اػت 

 . ٌزاسد وٝ ٘يبص ثٝ ٘ٛؿ خذيذي اص سٞجشي داسد ٚ ثش ؿىُ ٔشؿذيت تأثيش ٔي شفتخذيذ، پبسادايٓ خذيذي ؿىُ ٌ

ا٘ذ.  اص عشف ديٍش لبئُ ؿذٜ تغييش ؿىُ ٔشؿذيت دس فلشٞبي ٔختّف، ٘مـٟبي ٔختّفي ثشاي ٔشؿذ اص يه عشف ٚ ؿبٌشداٖ ثب

٘مـٟبي ٔشؿذ ٚ پيـىؼٛت ٕٔىٗ اػت وٕه ثٝ ثٟجٛد فّٕىشد، وٕه ثٝ تٛػقٝ ٔؼيش ؿغّي، ٔـبٚس ؿبيؼتٝ ثٛدٖ ٚ تؼٟيٓ دا٘ؾ ثبؿذ. 

ٚ  ؿٛد ؿبٌشد ٔٛسد پزيشؽ ٚ تلذيك لشاس ٌيشد ٚ دس أٛس ثب ٔشؿذ ٔـٛست وشدٜ ٚ ٔٛخت ٔي دٜٔشؿذ اص ؿبٌشد حٕبيت سٚا٘ي اختٕبفي وش

ٚي سا ضٕب٘ت وٙذ ٚ دس ٔقشم ديذ لشاس دٞذ. ٕٞچٙيٗ ثشاي ٚؽبيف چبِـي آٔبدٜ وشدٜ ٚ ٘مؾ اٍِٛ سا ثشاي ٚي ايفب وٙذ ٚ اسصؿٟب ٚ سفتبسٞب 

 .سا دس ٚي دسٚ٘ي وٙذ

فشدي آٔٛص٘ذٌي داؿت. ايٗ ٘مؾ ثشاي افشادي وٝ اص لجُ خٛد سا  ايٙىٝ ثتٛاٖ ؿبٌشد خٛثي ثٛد ثبيذ سٚحيٝ يبدٌيش٘ذٌي ٚ ثشاي

ٔٛفك فشم ٔي وٙٙذ، ٔـىُ اػت. آٟ٘ب ثبيذ تٕبيُ ثٝ پزيشؽ ٘ليحت داؿتٝ، سٚيىشدٞب ٚ ٟٔبستٟبي خذيذ سا ثيبٔٛص٘ذ، ٔؼئِٛيت وبسٞب ٚ 

فّٙي ثپزيش٘ذ. اٌش ؿبٌشد ثش اػبع آٔٛصٜ ٞبي پيـىؼٛت ثش پيـشفت ٔؼيش ؿغّي خٛد ٔتٕشوض ؿٛد، ٔٙبفـ  لٛستثبصخٛسٞبي اسائٝ ؿذٜ سا ث

وؼت خٛاٞذ ٕ٘ٛد ٚ دس اثش تقبِيٓ ٔشؿذ دس خٛاٞذ يبفت وٝ چٝ ٟٔبستٟب ٚ ٚيظٌيٟبيي سا دس وبس خٛد ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس دٞذ، چٝ ثيـتشي سا 

 .اسصؿٟب ٚ اٞذاف وٛتبٜ ٔذت يب ثّٙذ ٔذتي سا د٘جبَ وٙذ تب دس وبس خٛد ٔٛفك ثٛدٜ ٚ ٔذاَ ٞبي افتخبس سا ثشاي خٛد ثٝ اسٔغبٖ آٚسد

ب٘ي ثؼيبس لٛي اػت وٝ افتٕبد خضء اكّي آٖ اػت. يه فبُٔ وّيذي ثشاي ايدبد ساثغٝ ٔشؿذيت ايٗ اػت يه ساثغٝ ا٘ؼ ٔشؿذيت

وٝ ٞش دٚي ٔشؿذ ٚ ؿبٌشد يه حغ افتٕبد ٚ تقٟذ سا ايدبد ٕ٘بيٙذ. ٚلتي ٔشؿذ دس ػغٛح ٔٛسد ٘يبص اص سفتبسٞبي حٕبيت اختٕبفي ثشاي 

 . ات ثبالتشي اص اثشثخـي سٚاثظ ٚ افتٕبد ثٝ ٔشؿذ دس رٞٗ خٛد ؿىُ خٛاٞذ دادؿٛد، ؿبٌشد ا٘تؾبس شثشآٚسدٖ ا٘تؾبسات ؿبٌشد دسٌي

ٚ ٔبٞيت ايٗ دٚ ساثغٝ ثٝ ٔيضاٖ صيبدي ٔتفبٚت اػت. سٚيٝ ٞبي سػٕي  تٛا٘ذ سػٕي يب غيشسػٕي ثبؿذ ٔشؿذيت ٔي سٚاثظ

ذٜ دس حذٚد تغييش ٚ ايدبد سفتبسٞبي ٔغّٛة دس ٔشؿذيت وٝ ثٝ فٙٛاٖ يه ػبختبس ٚ ٔدٕٛفٝ فشايٙذٞبي تقييٗ ؿذٜ ثشاي ايدبد سٚاثظ ػبص٘

ٞب ا٘دبْ  اػت وٝ ثب ٞذف تٛػقٝ ػيؼتٕبتيه ٟٔبستٟب ٚ تٛا٘بيي ػبصٔبٖ ٞٓ ثشاي ؿبٌشداٖ ٚ ٞٓ ثشاي ػٕيؿبٌشداٖ اػت. پيبٔذ سٚيٝ ٞبي س

ٚخٛد داسد. سٚاثظ ٔشثيٍشي ثٝ  ٌيشد وٝ سٚيىشد ػيؼتٕبتيه دس ٕٞؼٛ وشدٖ ٔشثي ٚ ؿبٌشد ؿٛد. سٚاثظ ٔشثيٍشي سػٕي صٔب٘ي ؿىُ ٔي ٔي

داسد. دس ايٗ سٚاثظ سػٕي ٔشؿذ ٚ  سا ثيبٖ ٔي يايٗ ٔقٙي ٘يؼت وٝ ٔحتٛا ٚ سفتبس عشفيٗ سػٕي ثبؿذ ثّىٝ ٚخٛد سٚاثظ ٚ ٔذيشيت سػٕ

تٛػقٝ ثش٘بٔٝ ٞبي  يبثٙذ. ثب ٚخٛد ٔٙبفـ حشفٝ اي دس ا٘ذ ثّىٝ تٛػظ ػبصٔبٖ ثب يىذيٍش پيٛ٘ذ ٔي ؿبٌشد اص لجُ ثب يىذيٍش ٔاللبت ٘ذاؿتٝ

تىبُٔ يبفتٝ ٚ ؿبٌشداٖ، ٔشؿذاٖ  يقيؿٛد وٝ فشايٙذ غيشسػٕي ٔشؿذيت ثٝ وبس ٌشفتٝ ؿٛد تب سٚ٘ذ ثٝ عٛس عج ٔشثيٍشي سػٕي  پيـٟٙبد ٔي

ٝ ٞب ثٝ ثبؿذ. اص ايٗ ثش٘بٔ خٛد سا ا٘تخبة وٙٙذ. ثب اػتفبدٜ اص ثش٘بٔٝ ٞبي سػٕي ٔشثيٍشي ٞش ػبصٔب٘ي ثٝ د٘جبَ وؼت حذاوثش ٔٙفقت ٔي

وٙذ ٚ ثٙبثشايٗ ثبيذ يه اػتشاتظي ٔشؿذيت وٝ ثب ٔٛلقيت اػتشاتظيه ػبصٔبٖ تٙبػت داسد  ثشاي تٛػقٝ وبسوٙبٖ اػتفبدٜ ٔي اثضاسي فٙٛاٖ

چشا وٝ ٞيچ ٔشثي ثٝ عٛس وبُٔ  تٛاٖ ٕٞضٔبٖ اص سٚاثظ ٔشؿذيت غيشسػٕي ثب سػٕي ثٝ عٛس ٔؤثشي اػتفبدٜ وشد ايدبد وٙذ. اِجتٝ ٔي

 فشد ديٍش سا ثشآٚسدٜ ػبصد. يذ ٕٞٝ ٘يبصٞبي ؿخلتٛا٘ ٕ٘ي
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ا٘ذ وٝ ثش سٚي تٛػقٝ ٚ  ٞبي خب٘ـيٗ پشٚسي سا اتخبر وشدٜ أشٚصٜ ػبصٔبٟ٘ب ٍ٘بٜ خٛد سا ٔقغٛف ثٝ دسٖٚ ػبصٔبٖ وشدٜ ٚ اػتشاتظي

پشٚسي، يه فشآيٙذ پٛيب ٚ ٔؼتٕش اػت، ٘ٝ يه ٞذف  ا٘ذ وٝ خب٘ـيٗ ػبصٔبٟ٘ب دسيبفتٝ پشٚسؽ اػتقذادٞبي ٔٛخٛد دس ػبصٔبٖ تٕشوض داس٘ذ.

، ػبصٔبٟ٘ب ثبيذ ديذٌبٞي فشاتش اص خبيٍضيٙي ػبدٜ ٘يشٚي وبس داؿتٝ ثبؿٙذ.  ايؼتب. دس د٘يبي پش سلبثت أشٚصي ثشاي دػتيبثي ثٝ اػتقذادٞب

بي ؿغّي خٛد تٛإ٘ٙذ ػبصد، ثبيذ ثش سٚي ٞ پشٚسي ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ثبيذ وبسوٙبٖ سا ثشاي دػتيبثي ثٝ ٞذف ٗياػتشاتظي ٞبي ٔذيشيت خب٘ـ

 .ثٝ ٞذف ٞبي ػبصٔب٘ي ٘يض ٔتٕشوض ؿٛد يبثيتٛػقٝ وبسوٙبٖ ثشاي دػت

ا٘ذ. ثب  تشيٗ ػبصٔبٟ٘ب دس اخشا، آٟ٘بيي ٞؼتٙذ وٝ ػشٔبيٝ ٌزاسي ثّٙذٔذت ثش سٚي وبسوٙب٘ـبٖ ا٘دبْ دادٜ كٛست تبسيخي، ٔٛفك ثٝ

اػتقذادٞبي داخّي، ايٗ ػبصٔبٟ٘ب لبدس خٛاٞٙذ ثٛد ٍٞٙبٔي وٝ اػتقذادٞبي اكّي آٟ٘ب ثبص٘ـؼتٝ  ػشٔبيٝ ٌزاسي دس ٚلت ٚ ٞضيٙٝ ثشاي تٛػقٝ

وٙٙذ. اتخبر اػتشاتظي ٔذيشيت خب٘ـيٗ  ايٗ ٔشحّٝ ٌزس ثٝ ٞش دِيُ ديٍشي اص ػبصٔبٖ خبسج ٔي ؿٛ٘ذ ، ثذٖٚ ٞيچ ٔـىّي اص بٔي ؿٛ٘ذ ي
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 ثٝ ٚ وشدٜ ساؿٙبػبيي ٟٔبستي ٞبي ؿىبف ٚ ثبِمٜٛ ٞبي وّيذي، خب٘ـيٗ ٔـبغُ وٝ دٞذ ٔي اخبصٜ ػبصٔبٟ٘ب ثٝپشٚسي دس ٚضقيت ثش٘ذٜ 

 آٟ٘ب اسائٝ وٙٙذ. ئٛخٛد ٚ اثضاسٞبيي ثشاي ثش٘بٔٝ سيضي ٚ دػتيبثي ثٝ اٞذاف ؿغّ ؿغّي ٞبي ٌضيٙٝ وبسوٙبٖ،
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سٚ دس وـٛسٞبي پيـشفتٝ  بصي ثٝ فٟذٜ داسد، اص ايٗدس التلبد خٟب٘ي ٚ پٛيبي آيٙذٜ، ٔذيشيت ٘مؾ اػتشاتظيه ٚ ػش٘ٛؿت ػ

ؿٛد. ٘تبيح تحميمبت ٘ـبٖ اص وٕجٛد  ػشٔبيٝ ٌزاسي ٞبي ٔتٙبثٟي دس پشٚسؽ ٚ تمٛيت تٛا٘بيي ٞب ٚ ٟٔبست ٞبي ٔذيشاٖ ثٝ وبس ٌشفتٝ ٔي

بيؼتٝ تش اص ٔذيشاٖ أشٚصي دس ػبِٟبي آيٙذٜ ؿ ٘يشٚٞبي ٔذيشيتي ٚ افضايؾ ٘يبص ػبصٔبٟ٘ب ثٝ ٔذيشاٖ ثٝ ٔشاتت تٛإ٘ٙذتش، ٔؼتقذتش، ٔبٞشتش ٚ

سٚي ػبصٔبٟ٘ب  تشيٗ چبِؾ ٞبي پيؾ يداسد ٚ حميمت ايٗ اػت وٝ ؿٙبػبيي ٚ پشٚسؽ ٔذيشاٖ ؿبيؼتٝ ٚ ثٟش ٜ ٌيشي اص آ٘بٖ، يىي اص اػبػ

ٞبي خذيذ ٚ ٔٙؾٓ خب٘ـيٗ  ش٘بٍٔٝ٘ش ثٝ د٘جبَ عشاحي ث ػبصٔبٟ٘بي آيٙذٜ . ثٝ ٕٞيٗ ٔٙؾٛس ثؼيبسي اصتثشاي فجٛس اصؿشايظ دؿٛاس فشدا اػ

ٞبي آيٙذٜ خٛد دس ايٗ صٔيٙٝ ٞؼتٙذ. غبِت ٔذيشاٖ ٔٛفك ػبصٔبٟ٘ب، ٘مؾ خب٘ـيٗ ٚ ٔٛضٛؿ خب٘ـيٗ  ٔيٗ ٘يبصٔٙذيأپشٚسي ثشاي ثشآٚسد ٚ ت

بة خب٘ـيٗ ٔٗ اص ايٗ ثٝ ثقذ ا٘تخ " :ذيٍٛيِٚؾ ٔذيش فبُٔ ؿشوت خٙشاَ اِىتشيه ٔ خهپشٚسي سا ثؼيبس حيبتي ثش ؿٕشدٜ تب خبيي وٝ 

ٌٛيب ثشاي ٔذيشاٖ  "اي اػت وٝ غبِت سٚصٞب فىش ٔٗ سا ثخٛد ٔـغَٛ ػبختٝ اػت. تشيٗ تلٕيٕي اػت وٝ اتخبر خٛاٞٓ وشد. ايٗ ٔؼأِٝ ٟٔٓ

اي وٝ ؿبيذ ثشاي ٞش يه اص ٔذيشاٖ دس ػٕت  ؿٛد، ٚؽيفٝ ٔي ٔحؼٛةٔٛفك د٘يب، ا٘تخبة ٚ تقييٗ خب٘ـيٗ يىي اص ٚؽبيف فٕذٜ ٔذيشيتي 

وّيذي ػبصٔبٖ ثغٛس كشيح ٔغشح ٘ـذٜ، ِٚي تفىش ٚ ثش٘بٔٝ سيضي ثشاي اخشاي ٔٛفميت آٔيض آٖ دغذغٝ اكّي ٔذيشاٖ اػت. ثش٘بٔٝ ٞبي ٞبي 

 :اكُ اػتٛاس اػت 4اػتقذاديبثي ٚ خب٘ـيٗ پشٚسي ٔذيشاٖ، اص ٘ؾش پيتش دساوش ثش 

 ٔذيشاٖ ٔتِٛذ ٕ٘ي ؿٛ٘ذ، ثّىٝ ثبيذ آٟ٘ب سا تشثيت وشد ٚ پشٚسؽ داد؛ 

 وبس آيٙذٜ ػبصٔبٟ٘ب لشاس داد؛ ويذ اكّي سا ثش ٟٔبست ٞب ٚ لبثّيت ٞبي ٔٛسد ٘يبص دس د٘يبي وؼت ٚأس فشآيٙذ پشٚسؽ ٔذيشاٖ ثبيذ تد 

 ٔذيشاٖ اسؿذ ػبصٔب٘ي ثبيذ ٔتِٛي، حبٔي ٚ ٔـتشي اكّي ايٗ ثش٘بٔٝ ٞب ثبؿٙذ؛ 

 داسد؛ أشٚصٜ اػتقذاديبثي ٚ خب٘ـيٗ پشٚسي ٘يبص ثٝ ثش٘بٔٝ ٔٙؾٓ ٚ ػيؼتٕبتيه 

خب٘ـيٗ پشٚسي اص عشيك ٔذيشيت اػتقذادٞب ا٘دبْ ٔي پزيشد، ثذيٗ تشتيت وٝ اػتقذادٞبي ا٘ؼب٘ي ػبصٔبٖ ثشاي تلذي  ٔذيشيت

ثتذسيح ثشاي ثٝ فٟذٜ ٌشفتٗ  ٔـبغُ ٚ ٔٙلت ٞبي وّيذي دس ػبِٟبي آيٙذٜ ؿٙبػبيي ؿذٜ ٚ اص ساٜ ثش٘بٔٝ ٞبي ٔتٙٛؿ آٔٛصؿي ٚ پشٚسؿي،

 ٔي ؿٛ٘ذ. ٔبدٜٞب آ ايٗ ٔـبغُ ٚ ٔؼئِٛيت
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ٞذف اِٚيٝ ٘ؾبْ خب٘ـيٗ پشٚسي، تأٔيٗ ٔؼتٕش ٘يبصٞبي ػبصٔبٖ ٚ فشضٝ اػتقذادٞبي ا٘ؼب٘ي ٔٛسد٘ؾش آٟ٘بػت. يه ٘ؾبْ ايذٜ آَ 

ٟٙب ٘يبص ثٝ تقذاد ثيـتشي اص خب٘ـيٗ پشٚسي ثٝ ػبصٔبٖ وٕه ٔي وٙذ تب ثشاي ايٗ ٘يبصٞبي دسحبَ ٚلٛؿ ثش٘بٔٝ سيضي وٙٙذ. ايٗ ٘ؾبْ ٘ٝ ت

ثش ٚالـ ٔي ؿٛد. ٘ؾبْ خب٘ـيٗ پشٚسي ؤٔذيشاٖ ٚ وبسوٙبٖ ٔؼتقذ سا تأٔيٗ ٔي وٙذ، ثّىٝ دس حفؼ ٚ ٍٟ٘ذاسي افشاد وّيذي دس ػبصٔبٟ٘ب ٘يض ٔ

سا ٚاداس  ٞب ٝ ػبصٔبٖتٛاٖ اػتب٘ذاسدٞبي فّٕىشد سا ثٝ ٚضٛح تقشيف ٚ تذٚيٗ وشد، چشا و ٕٞچٙيٗ اثضاس لذستٕٙذي اػت وٝ ثٝ وٕه آٖ ٔي

ٞب، اػتقذادٞب ٚ  وٙٙذ ٚ چٝ لبثّيت ٞبيي اػتفبدٜ ٔي وٙذ تب ثٝ سٚؿٙي افالْ وٙٙذ وٝ ثشاي ا٘تخبة افشاد ٔؼتقذ خٛد، اص چٝ اػتب٘ذاسد ٔي

ب٘ي وٝ دٚٔيٗ ٞذف يه ٘ؾبْ ٔغّٛة خب٘ـيٗ پشٚسي، اسائٝ خذٔت ثٝ وبسوٙبٖ اػت. وبسوٙ ٞبيي سا ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٔي دٞٙذ. ٟٔبست

فّٕىشدٞبي ثبالتش اص اػتب٘ذاسد داس٘ذ، ٕٞٛاسٜ اص فشكت ٞبي اػتخذاْ ديٍشي دس خبسج اص ػبصٔبٖ فقّي خٛد ثشخٛسداس٘ذ. ايٗ ٘ؾبْ ٞب 

تٛا٘ٙذ اص عشيك ايدبد اٍ٘يضٜ ثشاي استمب دس داخُ ػبصٔبٖ ٚ ٘يض فشاٞٓ وشدٖ فشكت ٞبي يبدٌيشي آٟ٘ب سا ٔـتبق ثبلي ٔب٘ذٖ دسػبصٔبٖ  ٔي

ثدبيي ثٝ ٔٛلـ دسٖٚ ػبصٔب٘ي ٘يبص خٛد ثٝ سؿذ ٚ استمب سا تأٔيٗ  فقّي ٍ٘ٝ داسد. ٘ؾبْ ٞبي خب٘ـيٗ پشٚسي ثٝ وبسوٙبٖ وٕه ٔي وٙذ تب ثب خب

ت ٞبي خٛد سا تىٕيُ وشدٜ ٚ تٛػقٝ دٞٙذ ٚ ٕٞچٙيٗ افشاد وّيذي ٚ ٔؼتقذ سا تٛا٘ب ٔي وٙذ تب ٔؼيشٞبي سؿذ ؿغّي ٔٙبػت تشي دس ٟٔبس ٚ

 ٕبيٙذ.پيدسٖٚ ػبصٔبٖ ثشاي خٛد ثيبثٙذ ٚ ايٗ ٔؼيشٞب سا ػشيقتش ث
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ؿذ. دس  ٞب ٚ ػبصٔبٟ٘ب تّمي ٔي ضشٚسي ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي ثشاي ٕٞٝ ؿشوتٔذيشيت خب٘ـيٗ پشٚسي ثٝ كٛست ػٙتي يه ػيؼتٓ 

سٚيىشد ػٙتي فشم ػبصٔبٟ٘ب آٖ ثٛد وٝ ٔذيشاٖ اسؿذ ثٝ كٛست عٛال٘ي ثش ػش وبس ثبلي ٞؼتٙذ تب ٚلتي وٝ يه  حبدثٝ يب ثيٕبسي ٔٛخت 

ثّىٝ ثش ٔٛضٛؿ  ب،ٟ٘ٝ ثش سٚي پشٚسؽ ٚ تٛػقٝ لبثّيت ٞبي لذيٕي خبثدبيي ٚ ا٘تخبة خب٘ـيٗ ثشاي آٟ٘ب ؿٛد. تأويذ ٚ تٕشوض اكّي ايٗ ٔذَ

 خب٘ـيٙي ثٛدٜ ٚ اعالفبت فمظ دس اختيبس ٔذيشاٖ اسؿذ ٚاحذٞبي فّٕيبتي يب ػتبدٞبي ٔشوضي ؿشوتٟب لشاس ٔي ٌشفت.
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 ثر بر ريیکرد سازمان بٍ وظامُاي جدیدؤعًامل م -۸

 :وٙذ ئ ئقشف ٍٙٛ٘ٝيـيٗ پشٚسي سا اثش ثش سٚيىشد ػبصٔبٟ٘ب ثٝ ٘ؾبْ ٞبي خذيذ خب٘ؤفبِٕش فٛأُ ٔ

 دسٖٚ ػبصٔبٟ٘ب اػت ٚ ٕٞيـٝ ٘يض چٙيٗ ثٛدٜ اػت؛ سٞجشي وٝ يه ٔٙجـ ٚ داسايي ٘ؼجتبً وٕيبة دس 

 ٘مؾ سٚ ثٝ افضايؾ وبسوٙبٖ دا٘ـي ثقٙٛاٖ ثبصيٍشاٖ اكّي ٚ ٔؤثش ػبصٔبٟ٘بي أشٚص؛ 

 تغييش دس ٔبٞيت لشاسدادٞبي اػتخذأي ثيٗ ػبصٔبٟ٘ب ٚ وبسوٙبٖ؛                                                               

 سؿذ سٚصافضٖٚ ؿشوتٟبيي وٝ ثٝ كٛست تخللي ثٝ اػتخذاْ افشاد وّيذي ٚ ؿىبس ٔغضٞب ٔي پشداص٘ذ؛ 

 ٌؼتشؽ ٚ ٘فٛر ايٙتش٘ت؛                                                                                                           

 ٜٞب دسٌيش آٖ ٞؼتٙذ؛ تغييشات ٚ تحٛالت ثي ا٘تٟب ٚ غيش لبثُ پيؾ ثيٙي وٝ ٕٞٝ ؿشوتٟب ٚ ثٍٙب 

ٞب ثشخالف سٚيىشد ػٙتي  سٚيىشد خذيذ، يه خضا٘ٝ اػتقذادٞبي ٔذيشيتي ثشاي ػبصٔبٖ تٟيٝ ٔي ؿٛد ٚ اداسٜ ٚ ٞذايت ايٗ ٘ؾبْ دس

ٞبي ػٙتي وٝ يىي اص ٚيظٌيٟبي اكّي آٟ٘ب ٔحشٔب٘ٝ ثٛدٖ  ؿٛد.  ٕٞچٙيٗ ثشخالف ٘ؾبْ ٖ تٛصيـ ٔيثيٗ ٔشاخـ ٔختّف ٚٔتٙٛفي دس ػبصٔب

 ٔي وٙٙذ. ٞبي أشٚصي ٔـبسوت ٚ آٌبٞي ؿشوت وٙٙذٌبٖ دس ٔٛسد اعالفبت سا تـٛيك  تٕٓٞٝ اعالفبت ثٛدٜ، ػيؼ
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وٙذ اص ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي ثٝ ؿىّي  بسوٙبٖ ثٝ ؿىّي اػت وٝ ػبصٔبٖ سا ٔدجٛس ٔيدس يه ػبصٔبٖ ٔذسٖ ٚ أشٚصي، ػبختبس ٚ ػغح و

يبثذ. ٞشچٙذ ٚخٛد ػبختبسٞبي افمي ٚ ٔؼغح ػجت ؿذٜ اػت وٝ  ا٘قغبف پزيشتش اػتفبدٜ وٙذ ٚ ٔيضاٖ ا٘قغبف پزيشي ٘يض ٞش سٚص افضايؾ ٔي

ٞب افضايؾ  ٞب ٚ سؿذ ٟٔبست ٞبي خب٘جي ٚ ٌؼتشؽ ٔؼئِٛيت تأب دس فيٗ حبَ فشكت ثشاي حشو فشكت ٞبي افشاد ثشاي تشفيـ وبٞؾ يبثذ،

يبفتٝ اػت. ٌش چٝ ؿٙبػبيي افشاد خب٘ـيٗ ثشاي ػٕت ٞبي وّيذي ٚ افشاد سدٜ ثبالي يه ػبصٔبٖ إٞيت داسد، ِٚي ثش٘بٔٝ سيضي خب٘ـيٗ 

ي ؿٛد؛ دسٚالـ ثش٘بٔٝ سيضي خب٘ـيٗ پشٚسي كشفبً ثٝ ايٙىٝ افشادي ٔٛفك ثٝ تلذي ػٕت ٞبي ٔذيشيتي اسؿذ ػبصٔبٖ ؿٛ٘ذ، ٔحذٚد ٕ٘

 :پشٚسي

 وٙذ؛ ٞبي ثؼيبس ضشٚسي ػبصٔبٖ سا ؿٙبػبيي ٔي ؿبيؼتٍي 

 وٙذ؛ آ٘چٝ وٝ ػبصٔبٖ اص ٞش ػغح يب ػٕت ا٘تؾبس داسد، ثٝ تفليُ ٔـخق ٔي 

 وٙذ؛ اثضاسٞبي ٘ؾبست ٚ اسصؿيبثي فّٕىشد سا ٔـخق ٔي 

 ٗپشٚسي لشاس ٔي ٌيشد سا تـشيح ٔي وٙذ؛ ٚؽبيفي وٝ دس صٔشٜ فقبِيت ٞبي يه ثش٘بٔٝ سيضي خب٘ـي 

 اثضاسي سا وٝ ثٝ ٍٞٙبْ اخشا ثشاي حٕبيت اص ايٗ ٚؽبيف ٞٓ ثشاي افشاد ٚ ٞٓ ثشاي ػبصٔبٖ الصْ اػت، ٔـخق ٔي وٙذ؛ 
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يُ تفىش ٔٙؼدٓ، ٞٛؽ ثبال ٚ تدشثيبت ٔتٙٛؿ ٚ ثش٘بٔٝ تشثيت خب٘ـيٗ ٔذيشاٖ يه ػبصٔبٖ ٔٛفك فالٜٚ ثش خٙجٝ ٞبي فٕٛٔي اص لج

خٟب٘ي، دس ثشداس٘ذٜ ػٝ خلٛكيت اكّي ؿبُٔ: ا٘شطي صيبد، تٛا٘بيي اِمبي ا٘شطي ثٝ ديٍشاٖ ٚ خؼبست يب ؿدبفت خبثدبيي اػت. ٌبٞي اٚلبت 

پشٚسؽ آٟ٘ب ثٛخٛد آيذ، ثٙبثشايٗ ضقف ٞبي تشثيتي ٔٛخت ٔي ؿٛد تب ٘ؼجت ٔقىٛػي ثيٗ لبثّيت ٞبي فٙي افشاد ٚ ٔيضاٖ تشثيت ٚ آٔٛصؽ ٚ 

ٞبي تىٙيىي ثبالتش ثبؿذ، ٘يبص ثيـتشي ثٝ يبدٌيشي ٔجب٘ي سٚاثظ ا٘ؼب٘ي ٘يض احؼبع ٔي ؿٛد. ايٍٙٛ٘ٝ افشاد دس ٔٛاخٟٝ  ٞشچٝ ٟٔبستٟب ٚ لبثّيت

دس ثبة خٙجٝ ٞبي سٚاثظ ثب يه ٔٛضٛؿ خبف ٕٔىٗ اػت پبػخ ٞبي فٙي سا ثٝ ػشفت خّك ٚ اسائٝ دٞٙذ، أب اص ثبسيه ثيٙي ٚ ٔٛؿىبفي 

ش ا٘ؼب٘ي ثٝ وّي فبخض ثبؿٙذ. ثٝ ٕٞيٗ دِيُ پشٚسؽ ٔذيشاٖ ثبيذ ٔتىي ثش ثش٘بٔٝ ٔتٛاصٖ ٚ ٕٞضٔبٖ دس ٞش دٚ فشكٝ فٙي ٚ ٔذيشيتي ثبؿذ. ٔذي

ٚ اص عشيك ثش٘بٔٝ  ٔٛفك ٚ آيٙذٜ ٍ٘ش ثبيذاػتقذادٞبي ا٘ؼب٘ي ػبصٔبٖ خٛد سا ثشاي تلذي ٔـبغُ ٚ ٔٙبكت وّيذي آٖ دس آيٙذٜ ؿٙبػبيي وشدٜ

 سيضي ٞبي ٔتٙٛؿ آٔٛصؿي ٚ

اي ٔٛاخٝ خٛاٞٙذ  اص آ٘دب وٝ ػبصٔبٟ٘ب دس آيٙذٜ ثب چبِؾ ٞبي سلبثتي فضايٙذٜ .پشٚسؿي آ٘بٖ سا ثشاي تلذي ايٗ ٔـبغُ آٔبدٜ وٙذ

يت خب٘ـيٗ پشٚسي ٞش سٚص اص إٞيت ٞب، ٘يبص ثٝ ٔذيشا٘ي ؿبيؼتٝ تش ٚ اثش ثخؾ تش اص ٔذيشاٖ فقّي داس٘ذ، ٔذيش ثٛد ٚ ثشاي ٔذيشيت ايٗ چبِؾ

 :خب٘ـيٗ پشٚسي فجبست اػت اص    ٞبي  ٚيظٌي ٞبي اكّي ثٟتشيٗ ثش٘بٔٝ ؿٛد. ثيـتشي دس ػبصٔبٖ ٞبي آيٙذٜ ٍ٘ش ٚآيٙذٜ ػبص ثشخٛسداس ٔى

 ٌٓيشد  وؼب٘ي لشاس ٔيٞب ٔحشٔب٘ٝ اػت، أب دس فيٗ حبَ ثٝ ساحتي دس اختيبس  ػبدٌي ٚ ػِٟٛت اػتفبدٜ اص آٟ٘ب )اعالفبت دسايٗ ػيؼت

 وٝ ثٝ آٖ ٘يبصداس٘ذ(؛

 ٞبي افشاد تأويذ داس٘ذ؛ ثيؾ اص آ٘ىٝ ثٝ د٘جبَ يبفتٗ خب٘ـيٙبٖ آٌبٜ ثبؿٙذ ثٝ پشٚسؽ ٚ تٛػقٝ لبثّيت 

 ٕٞيـٝ ثبالتشيٗ ػغٛح ٔذيشيتي ػبصٔبٖ دسٌيش آٖ ٞؼتٙذ ٚ دس آٖ ٔـبسوت داس٘ذ؛ 
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 ٞب ٚ ٔٙبكت ٟٔٓ ٔذيشيتي اص ػٛي  تي اص يه ػٛ ٚ تقييٗ ٔؼئِٛيتدس تـخيق وٕجٛدٞبي ػبصٔبٖ دس صٔيٙٝ اػتقذادٞبي ٔذيشي

 ديٍش، فّٕىشد ٔٛفمي داس٘ذ؛

٘ؾبْ ٞبي ثش٘بٔٝ سيضي خب٘ـيٙي ثش فشآيٙذ خبيٍضيٗ ؿذٖ ٔذيشاٖ خذيذ دس ٔٙبكت ٔذيشيتي خبِي ػبصٔبٖ ٘ؾبست ٔؼتٕش داس٘ذ ٚ 

ثبالخشٜ ايٙىٝ آٟ٘ب ٚ  بػت تٛػظ ٔٙبػت تشيٗ افشاد تلذي خٛاٞذ ؿذدٞٙذ وٝ ايٗ ٔـبغُ ٚ ٔٙبكت دس صٔبٖ ٔٙ ثٝ ػبصٔب٘ـبٖ اعٕيٙبٖ ٔي

 .يه فشآيٙذ ٕٞشاٜ ثب ٘ٛآٚسي ٚ ثٟجٛد ٔؼتٕش ٞؼتٙذ

 :اثقبد اكّي يه ٘ؾبْ خب٘ـيٗ پشٚسي ٔٛفك

 اػتشاتظي ػبصٔبٖ؛ 

 ٔتِٛيبٖ ٚ حبٔيبٖ ٘ؾبْ خب٘ـيٗ پشٚسي؛ 

 ؿٙبػبيي اػتقذادٞب ٚ تـىيُ خضا٘ٝ اػتقذاد؛ 

 ٘ ؾبْ خب٘ـيٙي؛خٙجٝ ٞبي پشٚسؽ 

 اسصيبثبٖ؛ 

 سديبثي ٚ پيٍيشي اػت؛ 
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ٞبي ٘ؾبْ ٔذيشيت  اي دس اخشاي ثش٘بٔٝ ٔذيشاٖ اسؿذ ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي ثٝ د٘جبَ ٔذيشاٖ فبُٔ يب ٔذيشاٖ اسؿذ اخشايي، ػٟٓ ٚيظٜ

ٞب داسد. ايٗ ٘مؾ  ثـ ا٘ؼب٘ي ٘مؾ وّيذي دس عشاحي فشآيٙذٞبي ٔشثٛط ثٝ ايٗ ثش٘بٔٝخب٘ـيٙي داس٘ذ. ٔغبِقبت ٘ـبٖ ٔي دٞذ وٝ حٛصٜ ٔٙب

ٞبي وبسوٙبٖ ثب اػتقذاد، ثؼيبس ٔحٛسي ٚ پشسً٘ اػت.  تيٕٞچٙيٗ دس ٔشحّٝ عشاحي ٚ اخشاي ثش٘بٔٝ ٞبي ٔقغٛف ثٝ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ لبثّ

بي خب٘ـيٗ پشٚسي دس ٚاحذ ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي ٔتٕشوض ؿذٜ اػت، دس حبِي ٞ ٞبي ٔٛفك ٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ ٔؼئِٛيت اكّي ثش٘بٔٝ ثشسػي ػبصٔبٖ

)غيش اص ٚاحذ ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي(  دسكذ اص ٔٛاسد، يه ٚاحذ خذيذ اِتأػيغ 2۲ٔٛفك( دس حذٚد  ٔٛفك يب غيش ٕتشوٝ دس ػبيش ػبصٔبٟ٘ب )ػبصٔبٟ٘بي و

خب٘ـيٗ پشٚسي ٚ پشٚسؽ ٔذيشاٖ، ٚلتي ٔي تٛا٘ذ ٘تبيح ٚ  تلذي ايٗ ثش٘بٔٝ سا ثشفٟذٜ داؿتٝ اػت. ٕٞبٍٞٙي ٚ ٞٓ ساػتبيي دٚ ثش٘بٔٝ

( ٔتٕشوض ثبؿذ. ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ي)ٚاحذ ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ دٚ ثش٘بٔٝ صيش ٘ؾش يه ٚاحذ ػبصٔب٘ي شتشي دس پي داؿتٝ ثبؿذ وٝ ٞ دػتبٚسدٞبي ٔغّٛة

ت، يىپبسچٍي ايٗ دٚ ٔمِٛٝ )اػتقذاديبثي اص يه ٞبي ٔذيشيتي اػ دس سٚيىشدٞبي خذيذ ٘ؾبْ ٞبي خب٘ـيٗ پشٚسي تأويذ ثش پشٚسؽ لبثّيت

اص ػٛي ديٍش( اص إٞيت ثيـتشي ثشخٛسداس ؿذٜ اػت. اٌش ثش٘بٔٝ ٞبي خب٘ـيٗ  ػتقذادٞبي ٔذيشيتي افشاد ثب ا ٞب ٚ ٟٔبست ػٛ ٚ پشٚسؽ لبثّيت

ٞب ٚ الذأبت ٔشثٛط ثٝ  ِيُ ثب ثش٘بٔٝسا داسد( ػبصٔب٘ذٞي ؿٛد يب ثٝ ٞش د تئٛسأٔ ٗي)وٝ فمظ ٕٞ پشٚسي دس يه ٚاحذ ػبصٔب٘ي ٔؼتمُ

)استجبط ثيٗ  ثٝ ٘تبيح ٔقىٛع ٘يض ثيب٘دبٔذ. ايٗ استجبعبت ػبصٔب٘ي تيپشٚسؽ ٚ آٔٛصؽ اػتقذادٞب استجبط صيبدي ٘ذاؿتٝ ثبؿذ، ٕٔىٗ اػت ح

ٞبي ٔختّف  يش ٔتٕشوض )وٝ دس حٛصٜٞبي اػتقذاديبثي ٚ خب٘ـيٗ پشٚسي ثب ثش٘بٔٝ ٞبي پشٚسؽ ٔذيشاٖ( ثٝ ٚيظٜ دس ػبصٔبٟ٘بي ثضسي ٚ غ ثش٘بٔٝ

يبثذ، چشا وٝ دس ايٍٙٛ٘ٝ ػبصٔبٟ٘ب ٔتخللبٖ ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي دس ٞش ٚاحذ  اي ٔي وٙٙذ( ، إٞيت ٚيظٜ ثبصاس، ٔحلَٛ ٚ تىِٙٛٛطي فقبِيت ٔي

اي آٔٛصؽ ٔذيشاٖ ٚ تٛػقٝ وٙٙذ تب ثب تٛخٝ ثٝ ؿشايظ ٚ ٔٛلقيت ٚيظٜ ٚاحذ ريشثظ ثش٘بٔٝ ٞبي ٔٙبػجي ثش ػبصٔب٘ي حضٛس داس٘ذ ٚ تالؽ  ٔي

ٟٔبست ٞبي ٔذيشيتي تذاسن ثيٙٙذ. لبثُ تٛخٝ اػت وٝ ايٗ فقبِيت ٞب ٕٞٛاسٜ ثب اػتشاتظي والٖ ػبصٔبٖ استجبط داس٘ذ ٚ خٛد سا ثب آٖ 

 وٙٙذ. ٕٞبًٞٙ ٔي

 

 مراکس ارزیابی -1۲
٘ٝ يه ٔىبٖ فيضيىي يب خغشافيبيي، ثّىٝ يه ٌيشد،  اي وٝ اص ايٗ فجبست كٛست ٔي ثشخالف ثشداؿت اِٚيٝ  6فٙبٚسي ٔشاوض اسصيبثي

فشايٙذ اسصيبثي اػت وٝ پغ اص وبسثشد آٖ دس خًٙ خٟب٘ي اَٚ ٚ دْٚ، ثٝ ػشفت دسؿشوتٟبي ٔختّفي ٘ؾيش: تّفٗ ٚ تٍّشاف أشيىب، آي ثي اْ، 

ػبصٔبٖ ٔذيشيت كٙقتي دس عشاحي ٚ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌشفت. دس ايشاٖ ٘يض، ػبصٔبٖ ٌؼتشؽ ٚ ٘ٛػبصي كٙبيـ ايشاٖ ٚ  …خٙشاَ اِىتشيه ٚ

سيختٝ ٌشي ايشاٖ خٛدسٚ،  ٞبي ٘فتي ايشاٖ، ؿشوت ّٔي پباليؾ ٚ پخؾ فشآٚسدٜ ؿشوتٟبي ػبيپب، تيضسٚ،. اخشاي ٔشاوض اسصيبثي پيـٍبْ ٞؼتٙذ

 . ا٘ذ تشاوتٛسػبصي ايشاٖ ٚ ... اص خّٕٝ ػبصٔبٟ٘بي ايشا٘ي ٞؼتٙذ وٝ اص ايٗ سٚؽ اػتفبدٜ وشدٜ

ٞب ٚ  ٞب ٔي تٛاٖ ثشاي ػٙدؾ آٔبدٌي ٞبي افشاد اػت. اص ايٗ اسصيبثي ي، سٚؿي خبٔـ ثشاي اسصيبثي لبثّيتٟب ٚ تٛا٘بيئشاوض اسصيبث

ٞبي فقّي افشاد ٚ يب اػتقذادٞبي ثبِمٜٛ آٟ٘ب اػتفبدٜ وشد. ٔشاوض اسصيبثي، ثٝ اسصيبثي ٌشٚٞي اص ؿشوت وٙٙذٌبٖ )داٚعّجبٖ( تٛػظ تيٓ  تٛا٘بيي

دٜ اص تٕشيٟٙب ٚ آصٟٔٛ٘بي ٔتٙٛفي دالِت داسد وٝ ثشاي تلذي ٔٙبكت ثٝ عٛسفٕذٜ ٔذيشيتي اػتفبدٜ ٔي ؿٛد. دسايٗ ٔشاوض اسصيبثي ثب اػتفب
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افشاد ٚاخذ ؿشايظ اسصيبثي ٚخٛد داسد: وبٟ٘ٛ٘بيي وٝ ثشاي تلٕيٓ  )وبٖ٘ٛ( ثٝ ٔٙؾٛس ا٘تخبة ثشحؼت ٞذفي وٝ د٘جبَ ٔي ؿٛد، دٚ ٘ٛؿ ٔشوض

ؿٛ٘ذ. اِٚي وبٖ٘ٛ  ؿٙبخت ٘مبط لٛت ٚ لبثُ تٛػقٝ افشاد، ثشاي استمبء تـىيُ ٔي يثشا ٞبيي وٝ ؿٛ٘ذ ٚ وبٖ٘ٛ يدس ٔٛسد اػتخذاْ عشاحي ٔ

ٞب ػٝ وبسوشد اكّي  آٔٛصؿي، تٛػقٝ ٚ ثٟجٛد لبثّيت صٞبيؿٛد. اػتخذاْ ٚ استمبء، تـخيق ٘يب اي ٘بٔيذٜ ٔي اسصيبثي ٚ دٚٔي وبٖ٘ٛ تٛػقٝ

 ٔشاوض اسصيبثي ٞؼتٙذ.

 

 د مراکس ارزیابیفرایى -1۳
ايذٜ پشداصي  ؿٙبػبيي ٘يشٚٞبي ٔؼتقذ ٔذيشيتي اص ساٜ سٚؽ وبٖ٘ٛ اسصيبثي، ٘يبصٔٙذ ثش٘بٔٝ سيضي ٚ تفىش فٕيك دس ٔشاحُ عشاحي ٚ

 :ايٗ فشايٙذ سا ٔي تٛاٖ دس چٟبس ٌبْ، ثذيٗ ٌٛ٘ٝ خالكٝ وشد. اػت

 اِف( عشاحي ٚ تذٚيٗ ؿبيؼتٍي ٞبي ٔذيشيتي؛

خبٔـ لبثّيتٟبيي  شاوض اسصيبثي ٞؼتٙذ. ثٝ ٕٞيٗ ػجت ػشآغبص فشايٙذ اسصيبثي عشاحي ٚ تذٚيٗ دليك ٚٞب لّت تپٙذٜ ٔ ؿبيؼتٍي

استجبط  ثب ؿغُ ٚ ػبصٔبٖ، ٔـبٞذٜ پزيشي اص ساٜ سفتبسٞبي لبثُ ٔـبٞذٜ ،  "اػت وٝ ضٕٗ فبسي ثٛدٖ اص ٞشٌٛ٘ٝ اثٟبْ اص ٚيظٌي ٞبيي ٘ؾيش

ػبص٘ذ تب دسچبسچٛة  ٞبيي ٞؼتٙذ وٝ ؿخق سا لبدس ٔي ٞب ٚ ؽشفيت ٞب ٔدٕٛفٝ تٛا٘بيي ثشخٛسداس ثبؿٙذ. ؿبيؼتٍي اسصيبثي ٚ آٔٛصؽ

ٔغّٛة داؿتٝ ثبؿذ ٚ فالٜٚ ثش آٖ ، آٟ٘ب تضٕيٗ وٙٙذٜ  ٔحذٚديتٟبي دسٖٚ ٚ ثشٖٚ ػبصٔب٘ي دسايفبي ٘مؾ ٚ ٚؽبيف وبسي خٛد فّٕىشد

ذ وٝ ثب فّٕىشد ثشتش يب اثشثخؾ دس ؿغُ ٔٛسد ٘ؾش استجبط داس٘ذ ٚ ٞبيي ٞؼتٙ ٞب، ٚيظٌي ؿبيؼتٍي"دس ٚالـ، "ٔٛفميت ػبصٔب٘ي ٘يض ٞؼتٙذ.

ٞب ثٝ سفتبسٞبي ٞذفٕٙذي  دسحميمت ، ؿبيؼتٍي "ؿٛاٞذي ٞؼتٙذ داَ ثش ايٙىٝ فشد ٚيظٌي ٞبيي ثشاي فّٕىشد ثشتش ٚ يب اثشثخؾ سا داسد.

 :دالِت داس٘ذ وٝ ؿبُٔ فٙبكش صيش ٔي ثبؿٙذ

 لق ٔشتجظ ثب ؿغُ؛دا٘ـٟب: ٔقّٛٔبت ؿغّي، اعالفبت ٚ تخ 

 ٟٔبستٟب: تٛا٘بيي ا٘دبْ وبسٞبي ٔشتجظ ثب ٞذفٟبي ؿغّي؛ 

 ٔفشٚضبت رٞٙي فشد؛ ٍ٘شؿٟب ٚ اسصؿٟب: تشخيٟبت ٚ يب 

 ٚ افشاد؛ چٍٍٛ٘ي ٚاوٙؾ ثٝ ؿشايظ ٚ ٚيظٌيٟب: خلٛكيبت ؿخليتي 

 مٝ ٞبي دسٚ٘ي ٚ اؿتيبق ثشاي الذاْ؛ثاٍ٘يضؽ: ػب 

 خٛدپٙذاسٜ: دسن فشد اص خٛد؛ 

 فشد؛ تٕبفي: ثشداؿت ديٍشاٖ اصٞبي اخ ٘مؾ 

 ة( عشاحي ٚ تذٚيٗ اثضاسٞبي ا٘ذاصٜ ٌيشي؛

دس فشايٙذ ا٘دبْ ٔشاوض اسصيبثي تالؽ ٔي ؿٛد ثب ؿجيٝ ػبصي ؿشايظ وبسي ٚ لشاسدادٖ افشاد دس ٔحيغي ٔـبثٝ ٔحيظ وبسؿبٖ، 

ٞبي ٔٙبػت ثشاي ػٙدؾ لبثّيتٟبي فشاٚاٖ  اثضاسفضبي ٔٙبػجي ثشاي اسصيبثي ؿشوت وٙٙذٌبٖ فشاٞٓ ؿٛد. ثٝ ٕٞيٗ ٔٙؾٛس ثش اػتفبدٜ اص 

 .ؿٛد ٔي ويذأت

 ج( ا٘تخبة اسصيبثبٖ ٚ اخشاي ثش٘بٔٝ وبٖ٘ٛ اسصيبثي؛

ثب تدشثٝ، ٘تبيح چٙذاٖ ٔغّٛثي ثٝ ثبس  ٞبي ٔبٞش ٚ ٌيشي ثذٖٚ ٚخٛد اسصيبة ثٟتشيٗ ٚ ٔقتجشتشيٗ اثضاسٞبي ػٙدؾ ٚ ا٘ذاصٜ

ٞبي حشفٝ اي ٚ تخللي ٔختّف  ٞب، ٘ظاد، ػٗ، ػغح ػبصٔب٘ي ٚ حٛصٜ جي اتخبر وشد وٝ آٟ٘ب اص خٙؼيتآٚس٘ذ. دس ا٘تخبة اسصيبثبٖ ثبيذ تشتي ٕ٘ي

 :ثٛدٜ، ثب ؿغُ ٚ ٘مؾ ٔٛسد ٘ؾش آؿٙب ثبؿٙذ. ا٘تؾبس ٔي سٚد اسصيبثبٖ دسخشيبٖ ا٘دبْ ٚؽبيفي ٔب٘ٙذ

 ٔـبٞذٜ سفتبس فشد دس تٕشيٟٙب، تؼتٟب ٚ تقبٔالت عشاحي ؿذٜ؛ 

  ٜؿذٜ اص ساٜ تىٕيُ فشٟٔب؛ثجت سفتبسٞبي ٔـبٞذ 

 ٝثٙذي سفتبسٞب دس  عجمٝ ثٙذي سفتبسٞبي ٔـبٞذٜ ؿذٜ ثٝ اثقبد سفتبسي ٔختّف، ٔثُ: ٟٔبست، اػتقذاد، دا٘ؾ ٚ ... ٚ ٘يض عجم

 چبسچٛة لبثّيتٟب؛

 ستجٝ ثٙذي سفتبس افشاد ثش ٔجٙبي ؿٛاٞذ ٚ لشائٗ سفتبسي؛ 

 اٜ ثب ػبيش اسصيبثبٖ؛تؼٟيٓ ٚ تٛافك ثش سٚي ستجٝ ثٙذي لبثّيتٟبي افشاد ٕٞش 

ثتٛا٘ٙذ ٘يٕٝ پٟٙبٖ سفتبسٞب ٚ  ،تيض ثيٗ ثبؿٙذ ،ؿٙٛ٘ذٜ خٛثي ثبؿٙذ، تٕشوض ٚ دلت خٛد سا دس تٕبْ عَٛ فشايٙذ اسصيبثي حفؼ وٙٙذ

ثٝ اسصيبثي ثٝ حبِت تقّيك دسآٚس٘ذ ٚ ثي عشفي خٛد سا٘ؼجت  لضبٚت خٛد دس ٔٛسد اسصيبثي ؿٛ٘ذٜ تب پبيبٖ فشايٙذ ،ٌفتبسٞب سا ٘يض ِٕغ وٙٙذ

 .ؿٛ٘ذٜ تب پبيبٖ اسصيبثي حفؼ وٙٙذ ٚ ٘ـبٖ دٞٙذ

 د( تٟيٝ ٌضاسؿٟبي فشدي؛
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تٛا٘ذ ٔشوض اسصيبثي ٚ ٘تبيح حبكُ اص آٖ سا  ايٗ أش ٔي اٌش چشخٝ اسصيبثي سا ثب دادٖ اعالفبت ثبصخٛسد ثٝ افشاد ريٙفـ تىٕيُ وٙيٓ،

ٞبي پٟٙبٖ لبثّيتٟب،  ٞب ٔي تٛا٘ذ خٙجٝ د تجذيُ وٙذ. اعالفبت حبكُ اص ايٗ اسصيبثياي ثشاي تذٚيٗ ٚ اخشاي ثش٘بٔٝ سؿذ ٚ تٛػقٝ افشا ثٝ ٔمذٔٝ

 ذ:ؿبُٔ ايٗ ٔٛاسد ٔي ثبؿٙ ٘مبط لٛت ٚ ٘مبط لبثُ ثٟجٛد ٚ آسصٚٞبي افشاد سا ثشاي آٟ٘ب ٚاضح ٚ ؿفبف وٙذ. اعالفبت ٌضاسؿٟبي فشدي ٔقٕٛالً

 ...( ٚ ؿذٜ، تٛإ٘ٙذيٟب ٞبي آٔٛصؿي عي دٚسٜ ت ؿغّي، تحليالت،خالكٝ اي اص ٔـخلبت فشدي )ؿبُٔ: ٘بْ، ػٕت، ٔـخلب.  1

 پشٚفبيُ ؿبيؼتٍي فشد ثٝ تفىيه ٔقيبسٞب؛.  2

 پشٚفبيُ ؿبيؼتٍي فشد ثٝ تفىيه تٕشيٟٙب؛.  3

 لبثُ ثٟجٛد ؿشوت وٙٙذٜ؛ خالكٝ اي اص ٘مبط لٛت ٚ.  4

 اي ٚ ثش٘بٔٝ فُٕ؛ ٘يبصٞبي تٛػقٝ.  5

 

 يريگ جٍيوت -1۴
 ٗيٚ ... ثٝ ا يتىِٙٛٛط ـئلشف وٙٙذٌبٖ، تٛػقٝ ػش مٝئذاْٚ ػّ شييتغ شي٘ؾ يوٝ فٛأّ يسلبثت أشٚص بٞٛياص ٞپش  يبيدس د٘

 يا٘ؼب٘ يشٚي٘ ٓيٚ تقّ تيتشث ،ٌشدد ئ ـٟٙبديدسأبٖ ٔب٘ذٖ اص حٕالت سلجب پ يوٝ ثشا ئٙبػج ياص ساٞىبسٞب يىي ص٘ذ، يتالعٓ ٞب دأٗ ٔ

 . ا٘دبٔذ ئذاْٚ ٔ يشيٌ اص خٟت يشيػبصٔبٖ ٚ خٌّٛ ٝيأش ثٝ ثجبت سٚ ٗيػبصٔبٖ اػت وٝ ا يذيٓ ٚ ؤّٟ يٞب پؼت ياٚ ٔبٞش ثش ؼتٝيؿب

 وٛؿذ ئ بٖيٙيـياص تدبسة پ يشيػبصٔبٖ اػت وٝ ثب ثٟشٜ ٌ  ٙذٜيآ شاٖيپشٚسؽ ٔذ ئٙبػت ثشا يٞب اص سٚؽ يىي يپشٚس ٗيخب٘ـ

ٚ  يشيٌ ٓيآٟ٘ب سا دس تلٕ ،خٛد  أش ثٝ ٘ٛثٝ ٗيػبصٔبٖ اسائٝ دٞذ وٝ ا شٖٚيدسٖٚ ٚ ث ظيدس ٔٛسد ٔح يغٙ يتب ثٝ افشاد ٘ٛپب دس ػبصٔبٖ اعالفبت

 .ذيٕ٘ب ئ يبسيػبصٔبٖ  تيٞذا
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