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 عوت ثَ اٍتقبد دًیب، ایي دس.اعت ًبپزیشی اختٌبة ّ عشیـ تنییشات دچبس ؽذى، خِبًی خبعش ثَ کَ کٌین هی صًذگی دًیبیی دس هب 

 زبفل خْد اهش، ایي کَ عبختَ هْاخَ  چبلؼ ثب سا کؾْسُب کًٌْی هقبدالت اص ثغیبسی ّ کشدٍ زشکت هسْس داًؼ اٍتقبد

 هسیظ تنییشات هذیشیت ّ پزیشی اًغجبً دسک، خِت ثیؾتشی  اُویت کٌْیي، ُبی عبصهبى.اعت استجبعبت ّ اعالفبت ىٌبّسی

 هسقْالت ّ خذهبت اسائَ ّ فولیبت ثِجْد هٌؾْس ثَ سّصآهذ اعالفبت ّ داًؼ  کبسگیشی ثَ ّ کغت دس ّ ؽذٍ ٍبئل پیشاهْى

 هذیشیت»ًبم ثَ هذیشیت اص خذیذی عجک کبسگیشی ثَ ًیبصهٌذ ُبیی عبصهبى چٌیي.اًذ گشىتَ پیؾی  سخْفبى اسثبة ثَ هغلْثتش

 . کشد هذیشیت سا داًؼ تْاى هی ىٌْى ّ ىٌبّسی اىشاد، ثش فشه توشکض ثب کَ ثبّسًذ ثشایي ُب عبصهبى اص ثشخی.ثبؽٌذ هی «داًؼ

 داًؼ هذیشیت تقشیو ّ هيِْم

 

 هٌؾْس ثَ ثٌبثشایي.اعت  ؽذٍ ّاٍـ اعتيبدٍ هْسد میشسعوی اهب فولی فْست ثَ هذیذی ُبی هذت ثشای داًؼ هذیشیت هيِْم 

 دادٍ ًَ داًؼ،.ثپشداصین آًِب هیبى استجبط ّ تيبّت ّ داًؼ ّ اعالفبت دادٍ، هيبُین ثشسعی ثَ اثتذا داًؼ هذیشیت هِيْم ثِتش دسک

 دادٍ،.هتيبّتٌذ ُن ثب هشاتت ًؾش اص فشىب ّ ًیغت هبُْی لضّهب آًِب  تيبّت ّ ثْدٍ هشثْط ُشدّ ثَ ُشچٌذ اعالفبت، ًَ ّ اعت

 اص سعیذى چگًْگی ّ ّاژٍ عَ ایي دسک.داد ٍشاس اعتيبدٍ هْسد ُن خبی ثَ سا آًِب ثتْاى  کَ ًیغتٌذ هيبُیوی داًؼ ّ اعالفبت

 . داسد فلوی کبسُبی هْىَیت دس صیبدی اُویت دیگشی، ثَ یکی

 

 خبم ُبی ّاٍقیت ّ زَبیٌ ُب دادٍ.چیضُبعت دیگش ثَ استجبط ثذّى خبؿ صهیٌَ یک اص هْسد یک یب ّ ّاٍقیت یک دادٍ:دادٍ 

 ایي.ؽْد هی یبد آًِب اص ًبچیض خضء فٌْاى تست کَ ُغتٌذ  هٌغدوی ّ ّازذ ّ کبهل هجبدالت ّ تقبهالت کٌٌذٍ هٌقکظ ُب دادٍ.ُغتٌذ

 الَب سا ثضسگتشی هْضْؿ هيِْم تٌِبیی ثَ ّ داسًذ سا هتي زذاٍل ُب دادٍ.ؽًْذ هی  هذیشیت ّ رخیشٍ دادٍ، ُبی پبیگبٍ دس اخضاء

 دیذگبٍ اص.ُغتٌذ سّیذادُب هْسد دس هدشد ّ فیٌی ُبیی ّاٍقیت سؽتَ ُب، دادٍ.ؽًْذ ّاٍـ پشداصػ هْسد کَ  صهبًی تب کٌٌذ، ًوی

 ثذّى.ُغتٌذ دادٍ اص ُبیی ًوًَْ ،«ژاپي»ّ«00۸» ،«1۸. »اًذ ؽذٍ تلَی هٌؾن ؽذٍ ثجت هقبهالت علغلَ یک ُب دادٍ عبصهبًی،

 هَذاس، صهبى، ثیبًگش اعت هوکي ُب دادٍ ایي اص ُشیک. پزیشد ًوی فْست دادٍ عَ ایي اص ثشداؽتی ُیچ ثیؾتش، تْضیسبت اسائَ

 . ثبؽٌذ...ّ عبل اص هبُی اًذاصٍ، هجلل، ّصى،

 

 ُبی دادٍ اعالفبت.ؽْد هی  اعالفبت گیشی ؽکل هْخت یکذیگش، ثَ آًِب استجبط ّ ُب دادٍ ثَ تيغیش ّ صهیٌَ کشدى اضبىَ:اعالفبت 

 استجبط فشىب اعت هوکي.ثبؽذ اعالفبت  کٌٌذٍ ثیبى اعت هوکي ُب دادٍ استجبط.اعت آى تيغیش ّ  صهیٌَ ثب ُوشاٍ هشتجظ ّ تشکیجی

 دسثش سا ؽذٍ خالفَ ُبی دادٍ زَیَت دس اعالفبت. ثبؽذ آًِب هيِْم دسک هْخت کَ یبى هگش.ًگشدد هٌدش  اعالفبت ثَ ُب دادٍ

 اعالفبت  ثشسعی ثب تْاى هی.عبصًذ سّؽي سا صهیٌَ ثتْاًٌذ تب اًذ ؽذٍ  تسلیل ّ عبصهبًذُی پبالیؼ، رخیشٍ، ثٌذی، گشٍّ کَ گیشد هی

 ّ افذاد ّ گیشًذ هی خْد  ثَ سا ؽذٍ اًجبؽتَ ُبی گضاسٍ ّ کلوبت اسٍبم، ّ افذاد ؽکل هقوْال اعالفبت.پشداخت تقویوبت اتخبر ثَ

 . ُغتٌذ داس هقٌی ُب، دادٍ ثشخاله اعالفبت.کٌٌذ هی اسائَ  ؽذٍ خالفَ فْست ثَ سا ُب گضاسٍ



 

 ُشچَ عبصی خالفَ. گشدد هی اعالفبت اص پظ عجیقی تْعقَ هْخت اعالفبت ثَ زبىؾَ ّ دسک کشدى اضبىَ:ؼداً 

 ُبیی دادٍ ّ اعالفبت اص زبفل ُبی ثیٌؼ  تْاى هی زبلت ایي دس سا داًؼ.ؽْد هی هٌدش داًؼ ثَ اّلیَ اعالفبت(اًجبؽت)ثیؾتش

 ّ آّسی خوـ سعبًذى زذاٍل ثَ داًؼ.ثبؽذ تَغین ٍبثل ّ هْثش گًْبگْى ؽشایظ دس ّ هختلو ُبی سّػ ثَ تْاًذ هی کَ کشد تقشیو

 ززه ًبخْاعتَ ُبی دادٍ ّ اعالفبت تب کٌذ هی کوک کبسآهذ داًؼ.اعالفبت ثَ دعتشعی  اىضایؼ ًَ اعت اعالفبت خْاًذى

 داًؼ اىشاد  کَ صهبًی.ؽْد هی زبفل یبدگیشی ّ هغتَین دسک اعتذالل، تدشثَ، عشیٌ اص کَ اعت ىِن ّ ادساک یک  داًؼ.ؽًْذ

 زبفل خذیذ داًؼ دیگش، اىشاد ثب ىشد یک داًؼ تشکیت اص ّ یبثذ هی اىضایؼ ُشیک داًؼ گزاسًذ، هی اؽتشاک ثَ سا خْد

 . کٌذ هی ثیبى ُب هِبست ّ ىشٌُگ اعالفبت، اص تبثقی سا داًؼ ساهپشعذ.ؽْد هی

 

 ّ کٌٌذ هٌتؾش ّ  عبصهبًذُی گضیٌؼ، ثیبثٌذ، سا هِن اعالفبت کٌذ هی یبسی ُب عبصهبى ثَ کَ اعت ىشایٌذی داًؼ هذیشیت 

 ضشّسی گیشی تقوین ّ ساُجشدی  سیضی ثشًبهَ پْیب، آهْختي هؾکالت، زل چْى ُبیی ىقبلیت ثشای کَ اعت تخققی

 کغت، تْلیذ، فول یب ىشایٌذ ُشگًَْ داًؼ هذیشیت:ؽْد هی ٍلوذاد تقبسیو ثِتشیي اص یکی داًؼ هذیشیت اص اعْاى تقشیو.اعت

 اىضایؼ سا عبصهبى فولکشد ّ یبدگیشی یبثذ، اعتَشاس داًؼ کَ ُشخبیی دس اعت،  آى کبسثشد ّ پزیشی خبهقَ ّ تشّیح تغخیش،

  اًذیؾَ ّ ىکش اص زبفل عشهبیَ ایدبد ثَ عبصهبى عشیٌ آى اص کَ ىشایٌذی:ًوبیذ هی تقشیو چٌیي سا داًؼ  هذیشیت کْیتض.دُذ هی

 . پشداصد هی داًؼ ثش هجتٌی داسایی ّ افضبء

 داًؼ هذیشیت ُبی چبلؼ

 

 ًبگضیشًذ ُب عبصهبى.اًذ یبىتَ تنییش ؽذیذا هؾنْلٌذ، ىقبلیت ثَ آى دس ُب عبصهبى ایي کَ هسیغی ّ خقْفی ّ دّلتی ُبی عبصهبى 

 هسیظ تنییشات هَبثل دس ثبیغتی هٌؾْس ثذیي ّ کشدٍ ًؾش تدذیذ خْد عبختبس دس سٍبثت، اص پش ّ هتنیش هسیظ ثب عبصگبسی ثشای

 ًیبص تشی پیچیذٍ ىٌْى ّ ُب سّػ ثَ خْد داًؾی ُبی عشهبیَ  هذیشیت ثشای ُوچٌیي ّ دٌُذ ًؾبى خْد اص ثیؾتشی پزیشی اًقغبه

 : کَ داًٌذ هی ًْیي ُبی عبصهبى. داسًذ

 

 ثَ ّ آیذ هی دعت ثَ کبس ضوي ّ تدشثَ عشیٌ اص کَ داًؾی)  ضوٌی داًؼ فْست ثَ آًبى فلوی ُبی عشهبیَ اص ای فوذٍ ثخؼ(۸ 

 زوبیت هْسد عبصهبى عْی اص ثیؾتش ثبیغتی داًؼ ؽکل  ایي کَ اعت آًبى دعتشط دس(اعت ًیبهذٍ دس ؽذٍ ًْؽتَ هغتٌذ  فْست

 . گیشد ٍشاس

 

 . ُغتٌذ عبصهبًی هجبدلَ  تشّیح تغِیل خِت دس هٌغدوی ُبی هکبًیغن ًیبصهٌذ(1 

 

 عبصهبى، دس ىشد خبیگبٍ هبًٌذ)داًؼ اص کٌٌذگبى اعتيبدٍ خبؿ  ُبی ّیژگی ثب عبصهبى کبسی ىشایٌذُبی تب اعت ًیبص(۸ 

 استَب هوکي زذ ثبالتشیي ثَ سا اىشاد کبسی کیيیت تب ؽْد دادٍ  تغجیٌ(ىشد ُبی اًگیضٍ ّ فالیٌ ّ ؽٌبختی عجک ىشد، ُبی ؽبیغتگی

 . دٌُذ

 

 تٌِب آًِب اهب ُغتٌذ، آهذى ّخْد ثَ زبل دس ُوچٌبى ّ اًذ ًِبدٍ ّخْد  فشفَ ثَ پب صیبدی داًؼ هذیشیت ُبی عیغتن کٌْى تب گشچَ 

 اص ُب عیغتن  ایي املت.ًوبیٌذ ثشآّسدٍ عبصهبًی داًؼ ثب ساثغَ دس سا ُب عبصهبى ّ اىشاد ًیبصُبی اًذ تْاًغتَ اًذکی ثغیبس هیضاى ثَ

 عبصی رخیشٍ داًؼ، ثٌذی عجََ)داًؼ چشخَ اخضای اص یکی اص اًذ تْاًغتَ تٌِب ّ اًذ ؽذٍ تؾکیل داًؼ هذیشیت عٌتی سّیکشدُبی

 تْضیر  ثَ ریل دس کَ ثبؽٌذ هی هسذّدیت عَ داسای ُبیی عیغتن ایٌچٌیي. آّسًذ فول ثَ هْثش زوبیت(داًؼ افالذ ّ داًؼ

 : پشداصین هی ُب هسذّدیت ایي هختقش



 

  ضوٌی داًؼ هذیشیت ثَ هشثْط هسذّدیت* 

 

 . داًؼ هذاّم ّ ىقبل پْیب، هجبدلَ یک دس داًؼ  کٌٌذگبى اعتيبدٍ عبختي دسگیش تْاًبیی ثَ هشثْط هسذّدیت* 

 

 دس کبسثش ُش ّیژٍ ًَؼ هتَبثل تأثیش ثَ داؽتي تْخَ ُوچٌیي ّ(داًؼ اص کٌٌذٍ اعتيبدٍ)کبسثش ُش اص زوبیت ثَ هشثْط هسذّدیت* 

 . کبسثش ُبی اًگیضٍ ّ فالیٌ ؽٌبختی، عجک ُب، ؽبیغتگی ثب عبصهبى

 :اىشاد ضوٌی داًؼ اص زوبیت ثَ ًیبص

 

 ٍشاس  تْخَ هْسد سا اىشاد ضوٌی داًؼ ّ ثْدٍ عغسی ّ هسذّد ثغیبس داًؼ، ثَ ًغجت داًؼ هذیشیت عٌتی ُبی عیغتن دیذ 

 ایي ّ آّسًذ هی دعت ثَ کبس زیي دس ّ آگبُی ثذّى اىشاد کَ ؽْد هی  ؽبهل سا ُبیی هِبست ّ تدبسة توبهی ضوٌی داًؼ.دٌُذ ًوی

 . اعت خذیذ  ُبی عبصهبى ثشای داًؼ اؽکبل تشیي هِن اص یکی داًؼ، ؽکل

 

  اعت؟ هِن خیلی ُب عبصهبى ثشای ضوٌی داًؼ کشدى هذیشیت چشا 

 

 . ًذاسًذ سا داًؼ گًَْ ایي دسآّسدى سعوی ؽکل ثَ ثشای کبىی  صهبى ّ ُغتٌذ تسْل ّ تنییش زبل دس دائوب خذیذ ُبی عبصهبى-۸ 

 

 . اعت هؾکلی ثغیبس داًؼ،کبس ایي دسآّسدى سعوی ؽکل ثَ-1 

 

 ایي اىشاد کَ ایي خبعش ثَ)ؽْد اىشاد عْی اص خذی ُبی هَبّهت ثشّص ثبفث اعت کبسکٌبى،هوکي ثیي اص داًؼ ایي اعتخشاج-۸ 

 زيؼ عبصهبى دس سا خْیؼ هٍْقیت تْاًٌذ هی آى  ّعیلَ ثَ کَ گیشًذ هی ًؾش دس اعتشاتژیک اثضاس یک فٌْاى ثَ سا داًؼ  ًْؿ

 (. کٌٌذ

 

  ثَ هسذّد ضوٌی،تٌِب داًؼ هذیشیت.اعت عبصهبًی یبدگیشی  ثشای ضشّسی ّ اعبعی فٌقش یک کٌٌذٍ ثیبى ضوٌی داًؼ-۸ 

 سا اىشاد ثیي اختوبفی تقبهالت پْیبیی ثبیذ ضوٌی داًؼ هذیشیت  ثلکَ ؽْد ًوی...(ّ ایویل ًؾیش)استجبعی اثضاسُبی کشدى ىشاُن

  تقبهالت ثَ دعت دلیلی گًَْ ُیچ ثذّى ّ ًبخْدآگبٍ عْس ثَ اىشاد  کَ اعت اؽتجبٍ ًکتَ ایي ىشك ّاٍـ دس.دُذ ٍشاس زوبیت هْسد

 . صًٌذ هی اختوبفی

 

 ثغتگی ثخؾی سضبیت پیبهذُبی ثَ اىشاد ثیي دّاعلجبًَ سّاثظ  کَ اعتْاسًذ ىشك ثشایي اختوبفی هجبدالت ُبی ًؾشیَ هثبل ثشای 

 ثغتگی سّاثظ ایي اص اىشاد سضبیت هیضاى ثَ هْخْد، سّاثظ استَبی ثَ ًغجت تقِذ ّ ؽْد هی آًِب ًقیت ساٍ ایي اص  کَ داسد

 ٍجْل ٍبثل عغر ثَ سعیذى)هبًٌذ ثغیبسی  ىبکتْسُبی ؽبهل ّ اعت گیش ٍّت ّ پیچیذٍ گشٍّ دس اختوبفی  تقبهالت ىشایٌذ ایدبد.داسد

 . ُغتٌذ صیبدی زوبیت ًیبصهٌذ دلیل ُویي ؽًْذ،ثَ هی هْىَیت  ثشای(اىشاد ثیي افتوبد

 :کبسثش ُش خبؿ ُبی ّیژگی ثَ تْخَ ضشّست



 

  یک کَ کٌٌذ عقی ثبیذ خذیذ ُبی عیغتن ّلی کٌٌذ ًوی تْخَ کبسثش ُش خبؿ ُبی ّیژگی ثَ هقوْال داًؼ هذیشیت عٌتی ُبی عیغتن 

 ّ ؽٌبختی ىشد،عجک ُبی عبصهبى،ؽبیغتگی دس ىشد ًَؼ  ثشگیشًذٍ دس تْاًذ هی ىِن ایي کَ آّسًذ دعت ثَ کبسثش اص فویٌ دسک

 . ؽْد اّ ُبی اًگیضٍ ّ فالیٌ

 

  کبسثشاى ىشدی ُبی ّیژگی اص داًؼ هذیشیت ُبی عیغتن ُشچَ داسد؟صیشا اُویت کبسثش ؽخقی ُبی ّیژگی اص فویٌ دسک چشا 

  هسْس،اهکبى کبسثش ُبی عیغتن کَ ایي دیگش دلیل.کٌٌذ هٌتَل اىشاد  ثَ سا داًؼ کَ ثْد خْاٌُذ ٍبدس ثِتش ثبؽٌذ داؽتَ ثیؾتشی آگبُی

 . آّسًذ هی ّخْد ثَ سا داًؼ هذیشیت ُبی عیغتن دسک اهکبى ّ اىشاد ًَؼ ؽذیذ تنییش

 داًؼ هذیشیت ىشایٌذ

 

 : اعت ؽذٍ تؾکیل افلی ثخؼ چِبس اص داًؼ هذیشیت فجبستی،ىشایٌذ ثَ یب ّ داًؼ چشخَ 

 

  ُبی اىشاد،ثبًک ًضد ضوٌی ّ فشیر داًؼ اص افن)آى هْاًـ ّ عبصهبى عغر دس هْخْد داًؼ ثبیذ هی اّل هشزلَ دس 

 کَ ایي ثشای عپظ. گشدد عبصی رخیشٍ هٌبعجی فْست ثَ گؾتَ کغت ّ اخز عپظ ّ ؽذٍ ّاٍـ ؽٌبعبیی هْسد(اعالفبتی،هغتٌذات

 تغِین ّ ؽذٍ گزاؽتَ اؽتشاک ثَ اىشاد ًضد هْخْد داًؼ ثبیذ.گشدد هٌدش داًؼ هدذد صایؼ ّ اىضایی ُن ؽذٍ،ثَ اسصػ ثب داًؼ

 ّسّد ؽبهل داًؼ خلٌ.کشد اعتيبدٍ عبصهبى فبلیَ  اُذاه خِت دس ؽذٍ کغت داًؼ اص ثبیذ هشازل،اکٌْى ایي عی اص پظ.گشدد

 تْعقَ ّ اکتغبة،کؾو ؽبهل خْد داًؼ خلٌ.اعت اىشاد ًضد داًؼ  تغِین ّ گزاسی اؽتشاک ثَ زبفل ّ عیغتن ثَ خذیذ اعالفبت

 . اعت داًؼ

 

 ( داًؼ چشخَ)داًؼ هذیشیت ىشایٌذ-۸ ًوْداس 

 

 ( ؽْد هشاخقَ فيسَ تقْیش ثَ) 

 داًؼ هذیشیت ُبی هؤليَ

 

 : داًذ هی صیش هْاسد ؽبهل سا داًؼ هذیشیت اعبعی ُبی هؤليَ پْست داّى 

 

 . ثبؽذ هی داًؼ ّ اعالفبت هيبُین ثب استجبط دس عبصهبى  افضبی افتَبدات ّ ُب اسصػ ؽبهل:ىشٌُگ-۸ 

 

 . ًوبیٌذ هی گیشی ثِشٍ خْد هْعغبت دس داًؼ ّ  اعالفبت اص چگًَْ اىشاد زَیَت دس:فول ىشایٌذ-1 

 

 . آیذ هی پذیذ عبصهبى دس اعالفبت ّ داًؼ  تغِین ىشایٌذ دس کَ هْاًقی ؽبهل:ُب عیبعت-۸ 

 



 . اعت هْخْد  هؤعغَ دس اعالفبتی ُبی عیغتن چَ:ىٌبّسی-۸ 

 داًؼ هذیشیت دس ىشٌُگ

 

 ًْآّسی ّ خالٍیت آى دس  کَ عبصهبًی ىشٌُگ.ثبؽذ عبصهبى دس داًؼ هذیشیت  عیغتن پؾتیجبى ثبیذ عبصهبًی عبختبس ّ ىشٌُگ 

 . اعت داًؼ هذیشیت ثشًذٍ پیؼ اثقبد اص یکی ؽْد هی هسغْة اسصػ یک

 

 ًبًْؽتَ هَشسات ّ افْل عبصهبى، ُبی اسصػ.ؽْد هی گزاؽتَ اؽتشاک ثَ  عبصهبى افضبی ،تْعظ(تقْسات ّ ثبّسُب)ىشٌُگ 

 اىشاد، تْعظ تْاًذ هی داًؼ هٌجـ فٌْاى عبصهبى،ثَ  ىشٌُگ هستْای.دٌُذ هی تؾکیل سا داًؼ ىشٌُگی  اخشایی،هٌبثـ ُبی سّػ ّ

 اسصػ یک ثبیذ عبصهبًی ّ  ىشدی سؽذ ّ ثٌبثشایي،یبدگیشی.ؽْد تَْیت عبصهبى  ای سایبًَ ُبی دعتگبٍ ّ کبس ُب،سّػ دعتْسالقول

 سؽذ سا،خِت خْد اعالفبت ّ داًؼ ثبیذ کَ ثبّسًذ  هٍْقیتی،ثشایي ُش دس ّ عغْذ توبهی دس عبصهبى  کبسکٌبى ؽْد،توبهی تلَی

 . ؽْد هی زوبیت ّ تؾْیٌ عبصهبى دس تيکش  ایي ّ گزاسًذ اؽتشاک ثَ یکذیگش عبصهبى،ثب هْىَیت ّ

 

 ثلکَ ؽْد ًوی تلَی  ٍّت عبصهبًی،تيکش،اتاله ىشٌُگ چٌیي دس.ؽْد هی دادٍ یبدگیشی ّ خغب،تدشثَ ّ عقی اخبصٍ کبسکٌبى ثَ

 اًتَبل ّ یبدگیشی پی دس  توبم ؽْسّؽًْ ثب اىشاد توبم کَ اعت ای گًَْ ثَ عبصهبى ثش زبکن ىضبی.گشدد هی ُن تؾْیٌ

 آصاد خشیبى ّ ؽْد ًوی هسذّد  عبصهبًی زتی ّ تیوی،ثخؾی هشصُبی ثَ استجبعبت.ُغتٌذ دیگشاى ثَ ُبیؾبى آهْختَ

 ّ اسصیبثی هْسد اًذ داؽتَ عبصهبى داًؼ سؽذ دس  کَ عِوی ثشاعبط عبصهبى اىشاد توبهی.اعت ثشٍشاس ُب ایذٍ ّ اعالفبت،داًؼ

 هٌذ ثِشٍ آًِب داًؼ اص ّ ثبؽٌذ داؽتَ دعتشعی هتخققبى ّ خجشگبى ثَ تْاًٌذ هی عبدگی ثَ اىشاد.گیشًذ هی ٍشاس تؾْیٌ

 ىضبی هسذّدیت،دس ثذّى ّ دیگشاى ثشای هضازوت ایدبد ثذّى تْاًٌذ هی اىشاد  کَ اعت ای گًَْ ثَ کبسی ىضبی ّ عبختبس.ؽًْذ

 ّگْی گيت ّ ًیغت زبکن خلغَ ثش ًيش یک ُشگض کَ ؽْد هی هذیشیت ای گًَْ ثَ خلغبت.ثپشداصًذ ّگْ گيت ّ ثسث ثَ میشسعوی

 . ُغتٌذ ثبلٍَْ داًؼ هٌجـ کَ داسد صیبدی ُبی هؾخقَ عبصهبًی هسیظ.داسد ّخْد ُوگبى هؾبسکت خبًجَ،ثب چٌذ ّ آصاد

 

 فْست ثَ تْاًذ هی  هْضْؿ ایي.کٌذ پیذا سا خْد داًؼ هٌبثـ تْاًذ هی عبصهبى ُب،یک هؾخقَ ایي ثب استجبط عشیٌ اص ثٌبثشایي 

 خِبًی گغتشدٍ ؽجکَ هثبل ثشای. گیشد ٍشاس تْخَ ؽْد،هْسد کغت هسیظ اص یب ثبؽذ دعتشط دس تْاًذ هی کَ هدبصی داًؼ هٌجـ

 . اعت ُضیٌَ کن ّ عبدٍ ًغجی عْس ثَ کَ اعت هدبصی داًؼ هٌجـ یک ایٌتشًت

 داًؼ هذیشیت فٌبفش

 

 : اص فجبستٌذ داًؼ هذیشیت فٌبفش 

 

 . اعت عبصهبى دس داًؼ اص اعتيبدٍ ّ ایدبد،رخیشٍ افلی داًؾی،ّازذ کبسگش:ىشد 

 

 کبسکٌبًی اص هتؾکل ُب گشٍّ.ُغتٌذ میشفیٌی هقوْال کَ اًذ هِوی داًؼ،عشهبیَ ًؾش ،اص(میشسعوی ّ سعوی)ُب ؽجکَ:گشٍّ 

 . آّسًذ هی ّخْد ثَ سا داًؼ اص ای ىضایٌذٍ هقوْال کَ هؾتشک تدشثیبت داسای ُغتٌذ

 

 . ثخؾذ هی تدغن سا داًؼ اص ای هدوْفَ ًتبیح ؽْد،کَ ًگشیغتَ ًِبدی فْست ثَ تْاًذ هی عبصهبى کل:عبصهبى 

 (عبصی پیبدٍ هشازل)  عبصهبى دس داًؼ هذیشیت کشدى فولیبتی هشازل



 

 آسام ّ گبم ثَ گبم ىشایٌذ یک دس دیگشی،ثبیغتی سّػ ُش عبصی پیبدٍ ُوچْى  عبصهبى دس داًؼ هذیشیت عبصی پیبدٍ کَ اعت عجیقی 

 . ثبؽذ هی هشزلَ ؽؼ  ؽبهل داًؼ هذیشیت عبصی گیشد،پیبدٍ فْست

 :هذیشاى ًؾش خلت ّ هيبُین آهْصػ

 

  کبسؽٌبعی عغر دس عشذ هْضْؿ ّ هيبُین آهْصػ ًیض ّ هذیشاى ًؾش خلت ثَ عبصهبى،ازتیبج دس خبهقی عشذ ُغش اخشای 

  عشذ اثتذای دس ثٌبثشایي.ؽْد ُذایت ّ ساُجشی عبصهبى افضبی خْد تْعظ داًؼ،ثبیغتی هذیشیت کَ آى خقْؿ ثَ.داسد

 ُبی کبسگبٍ ایي.ؽْد عبصی پیبدٍ عبصهبى افضبی تخققی آؽٌبعبصی ّ ًؾش خلت خِت دس هؾبسکتی آهْصؽی ُبی کبسگبٍ ثبیغتی

 دس داًؼ هذیشیت هيبُین(*هَذهبتی)عبصهبى دس داًؼ هذیشیت هيبُین:*ؽْد هی ریل هْاسد ُوچْى هْضْفبتی ؽبهل آهْصؽی

  داًؾی عغر چگًَْ*ثبیذُب؟ ّ ُب داًؼ،ُغت تغِین عبصهبًی ىشٌُگ*اعالفبت ىٌبّسی ّ داًؼ هذیشیت( *پیؾشىتَ)عبصهبى

 . هؾبثَ عبصهبى دس داًؼ هذیشیت عبصی پیبدٍ ُبی زل ساٍ*هب عبصهبى داًؾی هؾکالت*دُین؟ اىضایؼ سا عبصهبى

 

 هْسد ؽيبه کبهال  فْستی ثَ هْخْد ّضقیت اعت هذیشاى،الصم ًؾش خلت ّ آؽٌبیی اص پظ:عبصهبى داًؼ عغر اسصیبثی 

 ًْؿ اص ثشگشىتَ کَ ؽْد هی  تْصیـ کبسؽٌبعبى هیبى دس ّ عبصهبى دس ُبیی پشعؾٌبهَ ساعتب ایي دس.گیشد ٍشاس ثشسعی

 اعالفبت ًیض ّ ُب پشعؾٌبهَ ایي ًتبیح.ثبؽذ هی عبصهبى  کلی هٍْقیت ًیض ّ داًؼ هذیشیت ُبی عشذ هؾبثَ ُبی لیغت عبصهبى،چک

 ُبی ًؾشیَ آخشیي ثشاعبط)عبصهبًی هختلو ُبی داًؼ سؽذ ًوْداسُبی ّ ؽذٍ ّاسد کبهپیْتشی دیٌبهیک عیغتن یک دس عبصهبًی

 ثَ سا آى ّ پشداصد هی عبصهبًی داًؼ عٌبسیْی عبصی ؽجیَ ثَ دیٌبهیک عیغتن.آیذ هی دعت ثَ خشّخی  فٌْاى ثَ(داًؼ هذیشیت

 هْخْد ّضـ اداهَ ثب آى آیٌذٍ ّ عبصهبى داًؾی ىقلی ّضقیت ًؾبًگش ًوْداسُب ایي.کٌذ هی تشعین ًوْداسُبیی  فْست

 ٍْت ّ ضقو ًَبط ّ ؽذٍ تسلیل هذیشاى ثب هؾتشک خلغبت دس ًیض ّ داًؼ هذیشیت هتخققبى تْعظ ًوْداسُب ایي.ثبؽذ هی

 . ؽْد هی هؾخـ داًؼ لسبػ ثَ اًغبًی ّ عبختبسی،تکٌْلْژی هختلو اثقبد دس عبصهبى

 

 داًؾی گبم ّ هغلْة  عٌبسیْی ثشگضیذى ّ عبصهبى هذیشاى ّ داًؼ هذیشیت هتخققبى اسصیبثی اص پظ:داًؼ تین تؾکیل 

 اًتخبة عبصهبى افضبی هیبى اص عبصهبى  هختلو عغْذ دس داًؼ هذیشیت ُبی پیؾشّ،تین عٌبسیْی ًیبصُبی ثَ تْخَ ثقذی،ثب

 . گیشًذ هی ثشفِذٍ(کٌذ ًوی هؾکل ایدبد صهبًی لسبػ ثَ الجتَ  کَ)سا خذیذی خْد،ّؽبیو پیؾیي اهْس کٌبس دس اىشاد ایي.ؽْد هی

 

 هجتٌی داًؾی اعتشاتژیک ثشًبهَ  آى هجٌبی ثش ّ تشعین عبصهبى داًؾی اًذاص هَجْل،چؾن عٌبسیْی ثشاعبط:داًؼ اًذاص چؾن تذّیي

 دس داًؼ هذیشیت عبصی پیبدٍ خِت دس ُبیی ًبهَ آییي  آى اص پظ.ؽْد هی هؾخـ داًؼ لسبػ ثَ عبصهبى ضقو ّ ٍْت ًَبط ثش

 پبیلْت عشذ فٌْاى ثَ کْچک ای زیغَ دس ثبیغتی اثتذا دس داًؼ  هذیشیت عشذ.ؽْد هی اثالك ّ عشازی ىعبصهب اص ثخؾی

 . ؽْد هی عشازی ثخؼ ُویي دس ىًْ اهْس کل ثٌبثشایي.ؽْد عبصی پیبدٍ

 

 ّ گشىتَ ٍشاس هدذد  تسلیل گشىتَ،هْسد ٍشاس تقْیت هْسد پبیلْت عشذ فٌْاى ثَ کَ عبصهبى اص ثخؾی:پبیلْت عشذ اخشای 

 هذیشیت ُبی زل ساٍ ّ ُب سّػ عبصهبى، کل اص آهذٍ دعت ثَ ًتبیح گشىتي ًؾش دس ثب ّ ٍجلی سّػ ُوبى ثب تسلیل ًتبیح ثشاعبط

 اعتيبدٍ ثب ّ ؽذٍ ُضیٌَ ُب،تسلیل زل ساٍ ایي ُوچٌیي. گیشد هی ٍشاس ثشسعی هْسد اًغبى ّ عبختبس،تکٌْلْژی زْصٍ عَ دس داًؼ

 ایي.ؽْد هی تقییي هقْة ُبیی زل کبسؽٌبعبى،ساٍ ّ هذیشاى ًؾشات ثَ  تْخَ ثب(هشخر)ثِیٌَ خْاة یبىتي گًْبگْى سّػ اص

 دُی گضاسػ ّ عبصی،اسصیبثی پیبدٍ آى،ًتبیح پظ ّ اخشا هشازل زیي دس.ؽْد هی اخشا ّ  سیضی ثشًبهَ پبیلْت عشذ دس ُب زل ساٍ

 . ؽْد هی اسایَ داًؼ هذیشیت فولکشد اسصیبثی ّ سًّذ تقسیر هذیشاى،خِت ثَ گضاسػ ًِبیت، دس ّ ؽْد هی

 



 ای،دس هشزلَ ىشایٌذ دس داًؼ  هذیشیت عبصی پیبدٍ پبیلْت،عشذ عشذ ثْدى هَجْل فْست دس:داًؼ هذیشیت ّازذ هغتَل اداهَ 

 ثخؼ ایي ّ اعت الضاهی عبصهبى دس داًؼ هذیشیت ّازذ گیشی ؽکل ثخؼ ایي دس الجتَ.ؽْد هی پیبدٍ عبصهبى دیگش ُبی ثخؼ

 هذیشیت هؾبّس اص ُبیی تْفیَ دسیبىت ثب پظ،فشىب ایي اص ّازذ ایي. ؽْد ؽٌبختَ عبصهبًی چبست اص ثخؾی فٌْاى ثَ ثبیغتی

 آّایی ُن ثبفث سًّذ ایي آهیض هْىَیت اداهَ.پشداصد هی عبصهبى دس داًؼ هذیشیت کبهل  عبصی پیبدٍ ثَ هغتَل فْست ثَ داًؼ

  یک ثَ عبصهبى ؽذى هجذل کلی عْس ثَ ّ خذیذ ثبصاسُبی خلٌ ّ پزیشی سٍبثت زيؼ ّ خِبًی اٍتقبد دس داًؼ  تسْالت ثب عبصهبى

 . ؽْد هی هسْس داًؼ ؽشکت

 داًؼ هذیشیت هْىَیت فْاهل

 

 ثشای کَ سا افلی فْاهل خِبى، دس داًؼ هذیشیت هْسدی هغبلقبت ُوچٌیي ّ خْدم تدشثیبت ثشاعبط کٌذ هی ثیبى ُبسى ُشی 

 ّ  اىشاد،ىشایٌذُب،تکٌْلْژی:اص فجبستٌذ گشٍّ چِبس ایي. کشد ثٌذی عجََ گشٍّ چِبس دس تْاى هی اعت زیبتی  داًؼ هذیشیت هْىَیت

 ّ تکٌْلْژی:داد ٍشاس  عجََ دّ دس تْاى هی سا ىًْ فْاهل کَ ُغتٌذ هقتَذ  پژُّؾگشاى اص گشُّی.هغتوش اعتشاتژیکی تقِذ

 . دیگش گشٍّ دس هغتوش اعتشاتژیکی تقِذ ّ گشٍّ،اىشاد یک دس ىشایٌذُب

 

 هذیشیت ّ کبس داًؼ،ُوکبسی،خشیبى  عبصی عِین ّ زوبیت ثشای داًؼ،ثٌیبًی هذیشیت  ُبی تکٌْلْژی ُبی زل ساٍ:تکٌْلْژی-۸ 

 کٌٌذگبى تأهیي ّ کبسکٌبى،هؾتشیبى،ؽشکبء کَ آّسًذ هی ّخْد ثَ  هشکضی هٌجـ فٌْاى ثَ سا ىضبیی اثضاسُب ایي.کٌذ هی  ىشاُن عٌذ

 اؽکبل تشیي هقشّه.دٌُذ اًدبم ثِتشی  گیشی تقوین ًِبیت دس ّ کٌٌذ ساٌُوبیی سا یکذیگش ّ هجبدلَ ُن ثب سا اعالفبت تْاًٌذ هی

 فوْهی خٌجَ ُب تکٌْلْژی ایي اص ثقضی.اکغتشاًت ّ ایٌتشًت،ایٌتشاًت: هبًٌذ ُغتٌذ داًؼ ُبی داًؼ،ّسّدی هذیشیت  تکٌْلْژی

 ُْػ:هثل ُغتٌذ تخققی  اثضاسُبی آًِب اص ثقضی ّ ًْتض لْتْط ُبی دادٍ پبیگبٍ یب اعتبًذاسد هیکشّعبىت ًؾیش داسًذ

 . عٌذ تدبسی،هذیشیت

 

  هستْای کیيیت،ًگِذاسی هستْا،زيؼ پزیشػ،)هستْا داًؼ،هذیشیت اُذای ثشای اعتبًذاسد ىشایٌذُبی ؽبهل:ىشایٌذُب-1

  توبم ّعیلَ ثَ تب ثبؽٌذ ّاضر ّ عبدٍ ىشایٌذُب  کَ اعت ضشّسی ّ هِن ًیض ایٌدب دس.اعت( ٍذیوی هستْای ززه یب ىقلی،ثبیگبًی

 . ؽْد اعتيبدٍ ّ دسک کبهال عبصهبى کبسکٌبى

 

 داًؼ هدذد کبسثشد ّ داًؼ،ُوکبسی عبصی عِین دس افضبء هؾبسکت اص اعویٌبى داًؼ  هذیشیت دس چبلؼ هِوتشیي:اىشاد-۸ 

 داًؼ، ازتکبس اص کَ ؽْد زبکن عبصهبى ثش  ىشٌُگی ّ ثبؽذ تْام عبصهبى ىشٌُگ تنییش ثب ثبیذ هِن هْضْؿ ایي.اعت ًتبیح ثشای

  ایي ثَ.ؽْد تْخَ اىشاد ُبی اًگیضٍ ثَ اعت  الصم ُذه ایي تسٌَ ثشای.کٌذ خلٌ افتوبد ّ فویوت ثب تْام ىضبی ّ ًوبیذ اختٌبة

 . گیشد ٍشاس تْخَ هْسد ثبیذ فولکشد گیشی اًذاصٍ  ُبی عیغتن عبیش ّ فولکشد اسصیبثی پبداػ، ُبی عیغتن هدذد تٌؾین هٌؾْس

 

 هغتوش استجبط یب الگْ عشیٌ اص هغلْة سىتبس استَبی  ثشای کلیذی ًَؼ اعتشاتژیکی هذیشیت: هغتوش اعتشاتژیکی تقِذ-۸ 

 ّ ثبال عغر  هذیشاى تْعظ داًؼ هذیشیت ثَ هغتوش  اعتشاتژیکی تقِذ ایدبد داًؼ هذیشیت  هْىَیت ثشای ضشّسی افل یک.داسد

 سا داًؼ  هذیشیت آًِب صیشا خْسدٍ ؽکغت عبصهبى چٌذ دس داًؼ هذیشیت اثتکبس دُذ هی ًؾبى ُب ثشسعی.اعت عبصهبى اسؽذ

 کشدٍ هٌسشه ثقذی ثضسگ هْج اص سا خْد تْخَ ّ کشدٍ هٌسشه ثقذی ثضسگ هْج اص سا خْد تْخَ ّ کشدٍ ىشك هذت کْتبٍ

 : دٌُذ ٍشاس اعتيبدٍ هْسد داًؼ  هذیشیت اثتکبس کبسثشد دس هْىَیت ساٌُوبی  فٌْاى ثَ سا صیش فْاهل تْاًٌذ هی ُب عبصهبى. ثْدًذ

 

 دُذ هی عًْ خلْ ثَ ّ کٌذ هی خلٌ سا داًؼ  ثشًبهَ ىقبل عْس ثَ کَ اعت ؽخقی داًؼ داًؼ،سُجش ٍِشهبًبى یب سُجشاى ّخْد* 

 هؾتشک  دسک ایدبد*داًؼ اًتَبل ّ یبدگیشی فول  تغشیـ*کٌذ تؾْیٌ سا داًؼ عبصی عِین ّ یبدگیشی ّ ًْآّسی کَ ىشٌُگی خلٌ*

 صیش*خبلت ّ خزاة ُبی ثقیشت*دُذ ًؾبى سا آى  هٌبىـ ثب داًؼ ثیي استجبط کَ سّؽي عشذ ّخْد*عبصهبى ُبی هأهْسیت اص



 تسٌَ ّ کیيی کبس اًدبم هٌؾْس ثَ کبسکٌبى ثشای هتبداًؼ ّ اعالفبت،داًؼ دادى ٍشاس دعتشط دس*  هٌبعت تکٌْلْژی ُبی عبخت

 . خذهت پبساداین

 داًؼ هذیشیت هْىَیت فذم فْاهل

 

 داًؼ هذیشیت ثیؾوبس هضایبی دسک فذم ّ داًؼ تغِین  ىشٌُگ عبصهبى،ىَذاى دس داًؼ هذیشیت اثشثخؼ اخشای هبًـ هِوتشیي 

 : اص اعت فجبست  هْعغبت اًْاؿ دس داًؼ هذیشیت هْىَیت فذم اعبعی دالیل دیگش فجبست ثَ. ثبؽذ هی کبسکٌبى هیبى دس

 

 دس داًؼ هذیشیت هغلْة کبسگیشی ثَ دس هْىَیت  فذم%(01)کبسکٌبى هیبى ضقیو استجبعبت دلیل عبصهبًی،ثَ یبدگیشی ىَذاى 

 داًؼ هذیشیت اص هغلْة گیشی ثِشٍ چگًْگی یبدگیشی هٌؾْس ثَ هٌبعت صهبى تخقیـ فذم%( 1۸)سّصاًَ ُبی ىقبلیت توبهی

 هضایبی داًؼ هذیشیت کَ ثشایي دال کبسکٌبى ًبدسعت ثشداؽت%( ۶۸)کبسکٌبى آهْصػ ىَذاى%(۱۸)آى ُبی پیچیذگی دسک ّ

 اثشثخؾی اخشای ُبی دمذمَ  هِوتشیي کَ اعت آى اص زبکی گشدیذ ثیبى تبکٌْى آًچَ%(۸۸)ًوبیذ هی اسایَ آى  کبسثشاى ثَ سا کوی

 ًبکبم  عبصهبى دس داًؼ هذیشیت اثشثخؼ اخشای دس دلیل ثذیي هْعغبت اص ثغیبسی. ثبؽذ هی اًغبًی ُبی خٌجَ داًؼ،ؽبهل هذیشیت

 . اًذ ًٌوْدٍ  هقشىی کبسکٌبى ثَ هغلْة ؽکلی ثَ سا داًؼ هذیشیت هيبُین کَ اًذ ثْدٍ

 داًؼ هذیشیت ُبی هذل

 

 هذیشیت اص خٌجَ یک سّی ثش آًِب اص ُشیک کَ اًذ ؽذٍ هقشىی داًؼ هذیشیت هْسد دس ُبیی هذل هختلو تسَیَبت دس تبکٌْى 

 . اًذ کشدٍ توشکض

 

 هقٌب ُب دادٍ ثَ تْاًذ هی ّ کٌذ هی تْلیذ سا اعالفبت کَ  ىشدی داؽتٌذ اؽِبس هذل اسائَ ثب پشّعبک ّ داًّپْست:داًؼ ىشایٌذ هذل 

 . کٌٌذ هی هقٌبداس تأکیذ صیش پٌدگبًَ  ىشایٌذُبی سّی آًِب ثخؾذ

 

  داًبیی ثشاعبط اُذاه تذّیي-۸ 

 

  ًؾش هْسد داًؼ اص ثخؾی ؽٌبعبیی ّ ثٌذی عجََ-1 

 

  پشداصػ-۸ 

 

  ثبصثیٌی-۸ 

 

 . ُب دادٍ ثٌذی خوـ ّ کشدى خالفَ-۶ 

 



 پبیگبٍ یب اىضاسُب ًشم کبسثشد دس کَ سا ٍْافذی ُوچٌیي  هذل ایي.ثخؾذ هی هقٌب ُب دادٍ دس هْخْد خبم ُبی ّاٍقیت ثَ هذل ایي 

 ایي:گیشد هی ٍشاس فبهل ّ تأثیش تست اعالفبت ىشایٌذ.کٌذ هی ثیبى داسد ّخْد هقٌبداس اعالفبت  ثَ ُب دادٍ تجذیل ثشای ُب دادٍ

 . ُغتٌذ ضوٌی داًؼ ّ فشیر داًؼ فْاهل

 

 : داسد تأکیذ صیش هسْسُبی ثش یبدگیشی ّ یبددُی دس هؾبسکتی هذل:یبدگیشی ّ یبددُی دس هؾبسکتی هذل

 

 . هتقذد ُبی هٍْقیت دس یکغبى کلی ُبی دعتْسالقول کبسگیشی  ثَ خبی ثَ خذیذ هٍْقیت ُش ثشای ًْ رٌُی هذل یک ایدبد-۸ 

 

 . کویت ّ هَذاس تقییي ّ تسلیل ّ تدشثَ  خبی ثَ هغتَین دسک ّ کیيی الگُْبی هْسد دس اعتذالل-1 

 

  خذاگبًَ اخضاء خبی ثَ هشتجظ ُن ثَ ّ کلی ًؾبم یک ثشزغت تيکش-۸ 

 

 ُبی هِبست ثش زبفلَ،تغلظ ًتبیح ثش تأکیذ خبی ثَ  آى ثش زبکن رٌُی ُبی هذل ّ یبدگیشی ىشایٌذ ثش توشکض ّ تأکیذ-۸ 

 هتيبّت،ثِجْد ُبی دعتْسالقول ثب هختلو  عغْذ دس هذاّم،کبس ُبی آؽيتگی ثب هَبثلَ کبسهؾبسکتی،تْاًبیی  اعبعی،تْاًبیی

 داًؼ کشدى سّص تنییشات،ثَ  ُب،پزیشػ هٍْقیت تنییش ثب گیشی،عبصگبسی تقوین ّ هؾکل زل کبسکٌبى، ُبی هِبست

 . اعت فول ثب فول فول،ّ ّ تئْسی ثیي استجبط کشدى ثشٍشاس ّ عٌدؼ، ٍبثل ًتبیح ثَ کبسکٌبى،دعتیبثی

 

 اعالفبت، داًبیی،دسیبىت ثَ اعالفبت اص آى هشازل ّ ُْػ اص اعتيبٍ  چگًْگی:داًبیی ّ ثقیشت ثَ اعالفبت اص ثیٌؼ هذل 

 زذ چَ تب کَ داسد ایي ثَ ثغتگی عبصهبى یک هْىَیت.اعت ؽذٍ  ثٌذی صًذگی،عجََ دس داًؼ فلوی کبسثشد اعالفبت،ّ عبصهبًذُی

 ثبیذ کٌذ خلٌ خذیذی آساء یب کٌذ هذیشیت سا داًؼ ثتْاًذ عبصهبى  کَ ایي اص ٍجل.آّسد ّخْد ثَ خذیذ داًؼ ّ کشدٍ اعتيبدٍ داًؼ اص

  ثٌذی عجََ.اعت ًیبص داًؼ ثٌذی عجََ ثشای عیغتوی ّ چبسچْة  ؽْد،ثَ هوکي اهش ایي کَ ایي ثشای.داسد اختیبس دس داًؼ چَذ ثذاًذ

  دسک سا پیچیذگی پْیبیی ثبیذ داًؼ،عبصهبى ثٌذی عجََ دس ؽذى  هْىٌ ثب.اعت عبصهبى دسثبسٍ عؤاالت ثقضی پشعؼ هغتلضم داًؼ

 . ثيِوذ سا داًؼ خلٌ ىشایٌذ ثقذ ّ کشدٍ

 

 داًؾی  ایي.ؽْد هی ًبؽی ضوٌی داًؼ اص هغتَیوب عبصهبى ُش زیبتی  داًؼ عْم دّ اص ثیؾتش هذل ایي ثشاعبط:ضوٌی ساًؼ هذل 

 هتوشکض اعالفبت ثبصیبثی ّ فشیر داًؼ ثش ُب عبصهبى ثیؾتش ضوٌی  ثشداؽتي تکب ثب.داسًذ هی ًگَ خْد رُي دس کبسکٌبى کَ اعت

  داًؼ اص ىَظ ثبصخْسدُب ایي.گزاسد هی تأثیش داًؼ خلٌ ىشایٌذُبی ثش فویَب ضوٌی داًؼ چگًَْ کَ دُذ هی ًؾبى هذل ایي.ؽًْذ هی

 ىِن ّ هلوْط،ًْآّسی،دسک میش فبهل چِبس ثش هذل ایي فوذتب.ؽْد هی مٌی ًیض کوی میش اعالفبت ثب ثلکَ گشدد ًوی زبفل

 . داسد تکیَ تدشثَ ّ ٍضبّت

 

 ّ کبسآیی استَبء هٌؾْس ثَ  پیشاهْى هسیظ تنییشات ثب عشیـ هؤعغبت،اًغجبً  اًْاؿ دس داًؼ هذیشیت کبسگیشی ثَ ُذه هِوتشیي 

 داسد اؽبسٍ عبصهبى دس داًؼ کبسگیشی ثَ ّ اًتؾبس خلٌ، چگًْگی ىشایٌذ ثَ داًؼ ًتیدَ،هذیشیت دس. ثبؽذ هی ثیؾتش عْدآّسی

  داًؼ ثب هذل ایي.سعبًذ هی یبسی داًؼ هذیشیت اخشای ّ ؽٌبخت  ثَ کَ دُذ هی اسائَ الگْیی هذل ایي:داًؼ زلضًّی هذل

  صهبًی هدضا،تب آؽکبس یب ًِيتَ ُبی داًؼ اص ای فالٍّ،هدوْفَ ثَ. اعت ُوشاٍ فولی داًؼ ّ عیغتوی تقَلی،داًؼ ُوذلی،داًؼ

  تقبهل ًیبصهٌذ عبصهبًی داًؼ ایدبد.ثْد ًخْاُذ خذیذ داًؼ ایدبد ّ عبصهبى دس تْصیـ ّ تٌؾین ًؾْد،ٍبثل تجذیل هدوْفَ یک ثَ کَ

 . اعت داًؼ هختلو ُبی زبلت ثیي هذاّم



 

 : پشداصد هی داًؼ تدضیَ ثَ صیش ؽشذ ثَ زلضًّی هذل 

 

  داًؼ ثجت داًؼ ایدبد-داًؼ  ثْدى ّاٍقی داًؼ تشکیت-ىشایٌذ داًؼ کغت: داًؼ تْلیذ(۸ 

 

 ( داًؼ چگًْگی)داًؼ سًّذ: داًؼ رخیشٍ(1 

 

 (. ثذاًین چشا)فلت: داًؼ کبسثشد(۸ 

 

 داًؼ تْلیذ دس تلْیسی داًؼ ّ ضوٌی داًؼ عشیٌ اص اعالفبت،داًؼ دادٍ، هسْس عَ ثش هذل ایي:داًؼ هذیشیت هيِْهی هذل 

 تلْیسی، داًؼ اص اعتيبدٍ ثب.کٌذ هی تأکیذ فوذٍ ّسّدی فبهل  یک فٌْاى ثَ اعالفبتی ُبی عیغتن اُویت ثش ّ داسد تأکیذ

 . سعذ هی ضوٌی داًؼ عشیٌ اص تدشثَ ّ دسک،ٍضبّت ثَ گضاسؽبت ّ هغتٌذ ُبی دادٍ اعٌبد،هٌبثـ

 

  ُبی اًگیضٍ ّ ُب ُب،ایذٍ ُب،تْاًبیی هِبست فالٍّ ثَ ُب دادٍ ّ اعالفبت  کبهل کبسثشد فٌْاى ثَ سا هذل،داًؼ ایي:داًؼ زل ساٍ هذل 

 کدب دس ثبیذ ؽْد،کبس اًدبم ثبیذ هٍْـ ؽْد؟چَ اًدبم ثبیذ کبسی چَ ؽْد هؾخـ تب کٌذ هی کوک داًؼ.کٌذ هی تقشیو اىشاد ثبلٍَْ

 گْیذ هی سعبًذ؟ّی هغلْة زذ ثَ سا اثشثخؾی ّ کبسآیی ثتْاى تب داد اًدبم سا آى ثبیذ چغْس چیغت؟ّ آى ؽْد؟اُویت ساٌُوبیی

 هذل ایي دس.یبثذ دعت هؤثش ّ هيیذ ًتبیح ثَ ّ کٌذ پشداصػ سا اعالفبت ّ ُب دادٍ چگًَْ کَ ثذاًذ تب کٌذ هی ساٌُوبیی سا ىشد داًؼ

 داًؼ تْلیذ ّ خلٌ فٌبفش کلیَ ثش فٌبفش ایي توبهی داًؼ، ّ ُب،اعالفبت دادٍ:اعت ثسث هْسد داًؼ خلٌ دس افلی فٌقش عَ

 . گزاسًذ هی اثش

 داًؼ هذیشیت اُذاه

 

 ّ کبسآیی استَبء هٌؾْس ثَ پیشاهْى هسیظ تنییشات ثب عشیـ اًغجبً هؤعغبت، اًْاؿ دس داًؼ هذیشیت کبسگیشی ثَ ُذه هِوتشیي 

 ثَ. داسد اؽبسٍ عبصهبى دس داًؼ کبسگیشی ثَ ّ خلٌ،اًتؾبس چگًْگی ىشایٌذ ثَ داًؼ ًتیدَ،هذیشیت دس.ثبؽذ هی ثیؾتش عْدآّسی

  عبصهبى دس هْخْد داًؼ اىضّدٍ اسصػ استَبء هٌؾْس ثَ کبسکٌبى هیبى  داًؼ تغِین ؽبهل داًؼ هذیشیت ًِبیی ُذه دیگش فجبست

 ثَ  ىشدی ُبی داًؼ تذسیح ثَ کَ داًٌذ،عْسی هی کَ اعت اىشادی  هیبى استجبط داًؼ،ثشٍشاسی هذیشیت ُبی ُذه اص یکی.ثبؽذ هی

 اعت  الصم هٌؾْس ثذیي.اعت کبسکٌبى ثیي داًؼ استَبی ّ سؽذ داًؼ  هذیشیت دیگش ُذه یب کبسکذ.ؽْد تجذیل عبصهبًی ُبی داًؼ

  داًؼ،اىضایؼ هذیشیت ًِبیی ُذه زَیَت دس.ؽْد دسک ىشایٌذ  ایي دس آى اعبعی تأثیشات ّ ؽْد ىشاگشىتَ اعالفبت تکٌْلْژی

 . اعت عبصهبى ُْؽی ثِشٍ یب ّ ُْؽوٌذی

 گیشی ًتیدَ

 

 داًؼ ثَ کبسهٌذاى کَ صهبًی. گیشد هی ٍشاس کبسهٌذاى توبهی اختیبس دس ّ ؽْد هی هٌتَل عبدگی ثَ داًؾی،داًؼ ُبی عبصهبى دس 

 سا ثِتشی ّ خذیذ ُبی سّػ تْاًٌذ هی آًِب.ًوبیٌذ هقٌبداس سا  آى ّ ثؾٌبعٌذ سا خْد هسیظ تْاًٌذ کٌٌذ،هی هی پیذا دعتشعی عبصهبًی

 تْاى ًِبیتب ّ کٌٌذ ساضی سا دٌُذ،هؾتشیبى اىضایؼ سا ّسی کٌٌذ،ثِشٍ خجشاى سا داًؼ خال کٌٌذ، کبس ُن ثیبثٌذ،ثب کبسُب اخشای دس

 داًؼ تْلیذ خِت دس تش میشسعوی یبدگیشی ىشایٌذُبی یب تْعقَ ّ تسَیٌ عشیٌ اص کَ ُبیی عبصهبى.کٌٌذ کغت سا هؤثش  سٍبثت

 ُوچْى هغبئلی ثَ داًؼ هذیشیت.داسًذ کٌٌذ،ثشتی هی  فول دیگشاى داًؼ هجٌبی ثش کَ ُبیی عبصهبى ثَ ًغجت کٌٌذ هی اٍذام خذیذ



 تشکیت فذد دس داًؼ زَیَت،هذیشیت دس.پشداصد هی هسیغی ىضایٌذٍ تنییشات ثب  هْاخَِ دس تْاًبیی ّ عبصهبًی،ثَب عبصگبسی

 . ُبعت اًغبى خالٍبًَ تْاًبیی ّ اعالفبت اعالفبت،تکٌْلْژی پشداصػ  ٍبثل عیٌشژیک

 هٌبثـ

 

  0۱۸۸ ،هشداد۸۸۸ ؽوبسٍ تذثیش ُب،هبٌُبهَ چبلؼ ّ داًؼ،فولکشدُب هذیشیت.آرسی،هِشداد-۸ 

 

 ۱۸ ؽوبسٍ.فبلی آهْصػ. خوؾیذی اللَ تشخوَ.داًؼ هذیشیت عبصی ًِبدیٌَ دس عبصهبًی سُجبى تأثیش ّ ًَؼ.یْ هیٌگ چٌگ-1 

  ۸۱۸۸ اعيٌذ

 

  1۱۸۸ عبپکْ ًؾش:تِشاى.اّل خلذ.عشؽت سزوبى:تشخوَ.داًؼ هذیشیت.پشّعبک ّ داًپْست-۸ 

 

  ۸۱۸۸،۱۸۸ ؽوبسٍ تذثیش هبٌُبهَ.داًؼ هذیشیت سهضبًی،ازغبى،ىشایٌذ-۸ 

 

  ۸۱۸۸اًذیؾَ، ىشاؽٌبختی اًتؾبسات:تِشاى.داًؼ ىشاعْی ثَ زشکت داًؼ یشیتهذ.فذلی،ىشیجب-۶ 

 

 ۸ ّ ۸ ؽوبسٍ.سعبًی اعالؿ  فلْم فذیََ،ازوذی،ىقلٌبهَ:تشخوَ.تدبسی اعتشاتژی یک دیذگبٍ اص داًؼ هذیشیت.کبسل،کبعت-۱ 

ّ ۸۱۸۸  

 

 اعالؿ فلْم ىقلٌبهَ.ایشاًؾبُی هسوذ،.اًغبى ّ ىٌبّسی،ىٌْى هتَبثل تأثیش ثشسعی:ُب عبصهبى دس داًؼ دی،ثبت،هذیشیت گبًت-۱ 

  ۸۱۸۸ ّ 1 ّ ۸ ؽوبسٍ.سعبًی

 

  ۶۱۸۸ آیٌذٍ  تْعقَ هؾبّساى ؽشکت:تِشاى.عبصی پیبدٍ ّ ُب هيبُین،تدشثَ داًؼ هذیشیت.داًؼ هذیشیت گشٍّ-۱ 

 

  ۶۱۸۸-۸۱-۸۱ ؽوبسٍ خبهقَ ّ کبس هبٌُبهَ.داًبیی ّ داًؼ هذیشیت.هٌْسیبى،فجبط-1 

 

  ۱۶۸،۸۱۸۸ ؽوبسٍ.تذثیش دّلتی،هبٌُبهَ ثخؼ دس داًؼ هذیشیت ًْسّصیبى،هیثن،کبسثشد-0۸ 

 

  ۱۸،۱۱۸۸ ؽوبسٍ.هذیشیت  ُب،هدلَ ؽشکت ادمبم ؽکغت دس داًؼ هذیشیت ّ داًؼ ًَؼ هتْلی،م،ثشسعی ّ.ّافؾی،س-۸۸ 
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