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ِمعِٗ 

قبي لجً ثب تهٛيك ٚ ٘عايت ظفتؽ 5اؼؾنيبثي ظؼٚٔي ظؼ گؽٚ٘ٙبي آِٛؾني ظأهگب٘ٙبي فٍَٛ پؿنىي وهٛؼ اؾ زعٚظ 

ثبٌيٕي ٚ پبيٗ ظأهىعٖ پؿنىي  افضبي ٘يأت فٍّي ايٓ گؽٚ٘ٙب ثٛيژٖ ظؼ گؽٚ٘ٙبي ٚ اؼؾنيبثي ٚ تٛقظ ِعيؽاْ ٚ ٔؾبؼت
ِؽٚؾ اظاِٗ يبفتٗ ٚ ّ٘چٕبْ ا ثٗ ظانت ٚ ظٔعأپؿنىي آغبؾ ٚ تب ثٗ ، ٚ پف اؾ آْ ثؽضي ظأهىعٖ ٘بي پؽقتبؼي ٚ ِبِبئي

ؼإّ٘بي أدبَ اؼؾنيبثي ظؼٚٔي ظؼ گؽٚ٘ٙب ثٛظٖ ٔيؿ تٛقظ ايٓ ظفتؽ تٙيٗ ٚ ظؼ  وٗ ي اٖ اٌگٛي اٌٚي . گكتؽل اقت ثٗ ؼٚ 
ٚي اؼائٗ نعٖ ٔع ظؼ چٙبؼچٛة اٌگاٖ ؼٚؾ ققي ظانتٔهگب٘ٙب لؽاؼ گؽفتٗ ثٛظ ٚ گؽٖٚ ٘بي ِدؽي آْ عؽذ ٔيؿ تب اَاضتيبؼ ظا

 ثٗ ٔتبيح ٚ ظقتبٚؼظ٘بي ِثجتي  ، ِدؽيبْ آْاؽٙبؼ أدبَ ايٓ اؼؾنيبثي عجك ثؽؼقي ٘بي ثقًّ آِعٖ ٚ . ظفقبٌيت ّٔبيٓ

ّ٘چٕيٓ  . قتاٖ أدبَ ايٓ عؽذ يقٕي اؼتمبء ويفيت آِٛؾني ثٛظثؽايٕع تّبَ آٔٙب ظؼ خٙت ٘عف ايٍي  وٗ ّ٘ؽاٖ ظانتٗ 
عؽذ ٘بي اؼؾنيبثي  ؾاؼنٙبيگ ياِب ثب ثؽؼـ. ثبنع  ّٔيثؽ ِدؽيبْ آْ پٛنيعٖ  وٗ نٕبقبئي نعٖ ٔيؿ وبقتي ٘بئي 

ي َ ؾ ايٓ گؽٚ٘ٙب ِتٛخٗ ِهىالت ٚ ٔمبيًياٖ فًّ آِع ثٗ ٘بي اي آِٛؾني ٚ ّ٘چٕيٓ ظؼ عي ثبؾظيعظؼٚٔي ظؼ گؽٖٚ
ٚ يب ٔبني اؾ ضأل٘ب ٚ انىبالت قبضتبؼي  اقتيب ٔبؽؽ ثؽ فعَ نٕبضت ٚ آگب٘ي وبًِ ٚ ظليك ِدؽيبْ " فّعتب وٗ يُ نٛ

ؼا  ٔمبيى انبؼٖ نعٖ ٚ ٘ؽ ظٚ ايٓ ِٛاؼظ ثؽضي اؾ ايٓ ِهىالت ٚ ثٗ ظؼ لكّتٙبي ثقعي  . ثبنع ِيظؼ اٌگٛي اؼائٗ نعٖ 

اؾ ايٓ . ظتب زعٚظ ؾيبظي ثؽعؽف ّٔٛ ؾ ٚضٛذ ٚ نفبفيت ثيهتؽي ثؽضٛؼظاؼ ثبنعا وٗ ي اٖ ٌگٛي ثبؾٔگؽي نعاٖ ثب اؼائ تٛاْ ِي
تغجيك آْ ، ْي أدبَ نعٖ ظؼ خٙب٘ب تؼٖ گيؽي اؾ فقبٌيثٗ ؼٚ ثؽ آْ نعيُ تب ثب ِغبٌقٗ ثيهتؽ ظؼ ِٕبثـ ِٛخٛظ ايٓ زٛؾٖ ٚ 

ؼظاؼي اؾ پبيٗ فٍّي ِٕبقت ثتٛأع ضّٓ ثؽضٛ وٗ ؼإّ٘بيي فٍّي اؼائٗ ّٔبييُ  ، ثب نؽايظ ِٛخٛظ ٚ ؼفـ ٔٛالى لجٍي
ظؼ ايٕدب خبظاؼظ اؾ ضعِبت قؽوبؼ ضبُٔ . ظظ ٚ لبثً اقتفبظٖ ثبلثؽاي أدبَ اؼؾنيبثي ظؼٚٔي ظؼ گؽٚ٘ٙبي آِٛؾني قٛظِٓ

.  فًّ آيع ثٗ أع تمعيؽ ٚ تهىؽ  ظؼ تبيپ ايٓ ِتٓ ّ٘ىبؼي يّيّبٔٗ ظانتٗ وٗ ٔؽگف ٌيالؾپٛؼ 
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٘عف ظؼ گؽٚ٘ٙبي آِٛؾني اؼؾنيبثي ظؼٚٔي ِجتٕي ثؽ 

ِفب٘يُ ، ّ٘ٛاؼٖ ظؼ ِٛؼظ آْ ٚخٛظ ظانتٗ وٗ اَ ضبيي ثٗ ضّٓ ا، ي ظؼ آِٛؾل فبٌي ثٛظٖاٖ ويفيت يه اؼؾل ٘كت

.  ٘ؽ يه اؾ ِٕؾؽي ِٛؼظ تٛخٗ لؽاؼ گؽفتٗ ٚ ٘ؽ وعاَ ِٛؼظ اقتفبظٖ ضبيي ٔيؿ ظاؼظ وٗ ِتقعظي ثؽاي آْ ِتًٛؼ اقت 
ظؼ خٙت ٔيؿ ثبيع نٛظ ِياؾ ويفيت ظؼآِٛؾل فبٌي ثىبؼ گؽفتٗ (  evaluation)اثي ثؽاي اؼؾنيبثي يب اؼؾني وٗ ؼٚني 

.  َْ تٛخٗ ظاؼيا ثٗ ٔتطبة وؽظٖ ٚ ا وٗ  ّ٘بْ ِفَٙٛ اؾ ويفيت ثبنع
يه تقؽيف فٍّي اؾ ويفيت ّ٘ٛاؼٖ  وٗ ظؼ ثؽؼقي ويفيت ثب آْ ِٛاخٗ ِي نٛيُ ايٓ اقت  وٗ يىي اؾ ِّٙتؽيٓ ٔىبتي 

ٚخٛظ ٔعاؼظ ٚ ايٓ ّ٘بْ تقؽيفي "ويفيت فبَ"ثقجبؼت ظيگؽ "يقٕي ويفيت چيؿي ثؽاي يه ٘عف ضبو"ثبيع اضتًبيي ثبنع

يه ثؽٔبِٗ تسًيٍي ِّىٓ اقت ثؽاي "ِثال . وٕع ِيِقؽفي ( fitness for purpose")تٕبقت ثب ٘عف "ويفيت ؼا وٗ اقت 
.  وبؼ ِي نٛٔع ثٗ زؽفٗ ِهغٛي ظؼ آْ  وٗ تؽثيت افؽاظي ِسمك ثكيبؼ ضٛة ثبنع ٌٚي ٔٗ ثؽاي تؽثيت افؽاظي 

اٌجتٗ ثؽاي ثىبؼ ثؽظْ ايٓ ِفَٙٛ اؾ ويفيت ظؼ اؼؾنيبثي آِٛؾني ثبيع ِٕبقت ثٛظْ ضٛظ ا٘عاف ٔيؿ ِٛؼظ تٛخٗ ٚالـ نعٖ 
.  ؼتمبء ثبنعاٖ تب اؼؾنيبثي ثتٛأع تضّيٓ وٕٕع

 وٗ  ثبنع ِيظ ِجتٕي ثؽ ٘عف ِالزؾٗ ِي وٕيع يىي اؾ ؼٚيىؽظ ٘بي فٍّي ظؼ اؼؾنيبثي آِٛؾني ؼٚيىؽ وٗ ّ٘بٔغٛؼ 

ٌگٛي ِٕبقجي ثؽاي اخؽاي اؼؾنيبثي ظؼٚٔي ِجتٕي ثؽ ٘عف ظؼ قغر گؽٚ٘ٙبي آِٛؾني ظؼ اٖ ظؼ ايٓ ؼإّ٘ب ققي نع
ظؼ ايٓ لكّت اثتعا ِقؽفي وٛتب٘ي اؾ ايٓ اٌگٛ اؼائٗ نعٖ ٚ قپف . اضتيبؼ فاللّٕعاْ ٚ ِدؽيبْ ايٓ عؽذ لؽاؼ گيؽظ

: يؽظگ يتؽتيت ِٛؼظ ثسث لؽاؼ َ ثٗ گبِٙبي فٍّي ثؽاي اخؽاي آْ 
لضبٚت يب  ثٗ ِٕدؽ  وٗ يؽظ گ ي٘عف ايٍي اؾ چٕيٓ اؼؾنيبثي اؼتمبء ويفيت ثٛظٖ ٚ ايٓ ُِٙ اؾ عؽيك فؽايٕعي أدبَ َ

    ثغٛؼ ِقّٛي ِب٘يت چٕيٓ. ؼظظگ يتٛييٗ ٘ب ٚ پيهٕٙبظاتي ظؼ ضًٛو ويفيت آِٛؾل ظؼ گؽٖٚ ِؽثٛعٗ َ
تٛقظ )ٚ ثيؽٚٔي (ضٛظ اؼؾنيبثي)اٌجتٗ ٘ؽ اؼؾنيبثي ظاؼاي ظٚ ثقع ظؼٚٔي  . قتيي ثيهتؽ ويفي ا٘ب اؼؾنيبثي

ظ پف اؾ أدبَ تٛاْ ِيگؽٖٚ الؾَ ثعأع  وٗ ظؼ ايٓ ِٛؼظ ٔيؿ ظؼ يٛؼتي  ، وٗ ثبنع ِي(وبؼنٕبقبْ ضبؼخي يب٘يأت ّ٘گٕبْ

اْ ضبؼج اؾ ايٓ ِدّٛفٗ ظؼ خٙت ؾ ٔؾؽات ِتطًًيٓ ٚ وبؼنٕبـاٖ ِٕؾٛؼ اعّيٕبْ اؾ يست وبؼ ٚ اقتفبظ ثٗ اؼؾنيبثي ٚ 
.  ظؼ ضٛاقت أدبَ اؼؾنيبثي ثيؽٚٔي ّٔبيع، ثٛظثٗ تؽ ٔمبط لٛت ٚ ضقف ٚ ظؼيبفت پيهٕٙبظات ِٕبقت ثؽاي ثٗ نٕبضت 

 ثٗ "ؼؾنيبثي ظؼٚٔي ٚ تؽخيسباٖ فٙعٖ يه تيُ ضٛظ اؼؾنيبثي يب ّ٘بْ وّيت ثٗ ِكئٌٛيت ٚ ٘عايت اؼؾنيبثي ظؼٚٔي 
وبؼوؽظْ ثؽ ِجٕبي ؼإّ٘ب ٚ چٙبؼ چٛة اؼائٗ نعٖ ، ٘عاف اؼؾنيبثي ظؼٚٔيا ثٗ ثؽاي ؼقيعْ . نعثب ِيؼ٘جؽي ِعيؽ گؽٖٚ 

اٌجتٗ ظؼ ايٓ ؼإّ٘ب ثب ٚخٛظ . ثكيبؼ زبئؿ اّ٘يت اقت ، ثيهتؽ فٛاًِ ِمتضي ٚ قئٛاالت ايٍي ؼا پٛنم ِي ظ٘ع وٗ 

ثب  وٗ ئي ٘ب ِالنعؽذ ثؽاي أتطبة قت ظقت ِدؽيبْ اٖ ي ِهطى ثؽاي اؼؾنيبثي ققي نع٘ب زٛؾِٖقؽفي فٛاًِ يب 
    . ا٘عاف ضٛظ گؽٖٚ ّ٘بٕ٘گي ظانتٗ ثبنع ثبؾ گػانتٗ نٛظ

ؾ اثؿاؼ ِٕبقت اٖ ظؼ آِٛؾل ؼا ثؽؼقي وؽظٖ ٚ ٚضقيت ِٛخٛظ آْ ؼا ثب اقتفبظ ِؤثؽگؽٖٚ فٛاًِ  ، ثغٛؼ ضاليٗ ظؼ ايٓ اٌگٛ
ٔمبط لٛت ٚ  . ٔهيٕع لضبٚت ِي ثٗ ْ اٖ ٚ ظؼثبؼ قپف ايٓ ٚضقيت ؼا ثب ٚضقيت ِغٍٛة آْ ِمبيكٗ وؽظٖ آٚؼظ ِيثعقت 

.  اؼؾنيبثي ثعقت آٚؼظٖ ٚ ثؽ اقبـ يبفتٗ ٘بي اؼؾنيبثي ِٛؼظ تدؿيٗ ٚ تسٍيً ٚ ثسث ٚ ثؽؼقي لؽاؼ ِي ظ٘ع ظؼ ضقف ؼا
ثبيع ٚضقيت ، ِجتٕي ثؽ ٘عف اقت، ؼؾنيبثيا وٗ اؾ آْ خبيي . يٍي چگٛٔگي تقييٓ ٚضقيت ِغٍٛة اقتاٖ اِب ٔىت

ؼٖٚ گ يا٘عاف وً ثعيٓ ِٕؾٛؼ ثبيع ، ٘عاف گؽٖٚ ؼا ثؽآٚؼظٖ قبؾظا وٗ ي تقؽيف نٛظ اٖ گْٛ ثٗ  ٘ب ِالنؼاي فٛاًِ ٚ ِغٍٛة ة

ثٗ ٔبؽؽ  وٗ  ، يٓ ِي وٕيُٚضقيت ِغٍٛة يب ا٘عافي ؼا ثؽاي ٘ؽ فبًِ تقي ، فجبؼت ظيگؽ ثٗ . ، نعِهطى نعٖ ثب"وبِال
٘عاف آْ فبًِ تقييٓ ا ثٗ ٘ؽ فبًِ ؼا ثب تٛخٗ  ٘بي ِالنٚضقيت ِغٍٛة فتٗ نع گ وٗ ظ ٚ ّ٘بٔغٛؼ ْؼٖٚ ثبلگ ي٘عاف وًا 

 ، ثؽ اقبـ ا٘عاف تقييٓ نعٖ وٗ ؼٚنٓ اقت ِمبيكٗ ٚضـ ِٛخٛظ ثب ٚضقيت ِغٍٛثي " ثعيٓ تؽتيت وبِال.  ِي وٕيُ
ؾنيبثي ِجتٕي ثؽ ٘عف ؼيُ ٚ يب اؾ آْ فبيٍٗ ظاؼيُ ٚ ايٓ ّ٘بْ ااٖ ٘عاف گؽٖٚ ؼقيعا ثٗ ٔعاؾٖ اٖ تب چ وٗ ٚيع گ يِب َ ثٗ 

تؽ ٚ لضبٚت يسير تؽ ثٗ  گيؽي ٔتيدٗتؽ اقت ثؽاي ثٗ ِٛؾل ظقتيبؼ ٔيؿ ظاؼظ اٖ گؽٖٚ ثؽٔبَ وٗ ظؼ يٛؼتي  ِثال. تاـ

ٚ ا٘عاف  اؼؾنيبثي ظؼ ظٚ قغر أدبَ نٛظ يىي ظؼ قغر آِٛؾل پؿنه فِّٛي ٚ يىي ظؼ قغر آِٛؾل ظقتيبؼي
ؾيؽا ِّىٓ اقت ، ْ ثؽاي ٘ؽ قغر تفىيه نٛظاٖ ٘عاف ٚ لضبٚت ظؼ ثبؼا ثٗ  ظْتقييٓ ٚ ِيؿاْ ؼقي ثؽاي ٘ؽ وعاَ خعاگبٔٗ

.  ِيؿاْ ِٛفميت گؽٖٚ ظؼ آِٛؾل ٘ؽ يه اؾ ايٓ قغٛذ تفبٚت ظانتٗ ثبنع
ِٛؾل ظأهىعٖ اٖ يٓ اؼؾنيبثي تٕٙب اؼؾنيبثي يه لكّت اؾ ثؽٔبَا وٗ  ثب ٚخٛظ ايٓ وٗ اؾ ِؿايبي ظيگؽ ايٓ تفىيه  ايٕكت 

ِعؼن تطًًي  ثٗ يه اؼؾنيبثي وبًِ ثؽٔبِٗ ثؽاي ِمغـ ِٕدؽ "ثبؼثيت پؿنه فِّٛي اقت ٌٚي تمؽياي تپؿنىي ثؽ

٘ؽ زبي  ثٗ . نٛظ ِي ٚ اخؽاء  ؼيؿي ثؽٔبِِٗٛؾني ثؽاي ايٓ ِمغـ تٛقظ گؽٖٚ ِؽثٛعٗ اٖ تّبَ ظٚؼ"ؾيؽا تمؽيجب ثبنع ِي
 تسٍيٍي  وٗ ثبيع ٔٗ تٕٙب يه گؿاؼل تٛييفي ثً ثيگؿاؼل اؼؾنيب، پف اؾ اتّبَ ِؽازً اؼؾنيبثي ثبيع گؿاؼل آْ تٙيٗ نٛظ

 تيُ اؼؾنيبثي ثيؽٚٔي اؼائٗ ثٗ ٚ يب ظؼ يٛؼت ٔيبؾ  نٛظ ِي ؼ گؽٖٚي اؼتمبء ظ٘ب تغبؾ فقبٌيا ثٗ ِٕدؽ ثبنع ؾيؽا ايٓ گؿاؼل 
ْ لؽاؼ ظاظٖ تيبؼ ظيگؽاؼٖٚ ّ٘چٕبْ ِسؽِبٔٗ ثٛظٖ ٚ ظؼ يٛؼت تّبيً گؽٖٚ ظؼ اشگ يگؿاؼل ٘بي اؼؾنيبثي ظؼْٚ . نٛظ ِي

اعالفبت ثعقت آِعٖ ؼا ظؼ گؿاؼل تّبَ گؽٖٚ ثعْٚ ازكبـ ضغؽ  وٗ ؼل ايٓ اقت ِبٔٗ ثٛظْ گؿاِسؽ زكٓ. نٛظ ِي
.  وٕع ِيظٖ ٚ ظؼ ِٛؼظ آْ ثسث آٚؼ

ي اٖ زعالً ايٓ ؾِبْ ثبيع ثگْٛ . ؾِبْ أدبَ اؼؾنيبثي ظؼٚٔي يقٕي نؽٚؿ آْ تب أتهبؼ گؿاؼل ٔيؿ زبئؿ اّ٘يت اقت

ظاضٍي ظؼ ضًٛو چٙبؼ چٛة ٚ گؿاؼل زبيٍٗ ٚ آِبظٖ وؽظْ يه  ٘بي ثسث، ٚلت وبفي ثؽاي أدبَ اؼؾنيبثي وٗ ثبنع 
عٛالٔي نعْ ثيهتؽ اؾ زع ايٓ ؾِبْ ِٛخت  ، ٚخٛظ ظانتٗ ثبنع، ِٛؼظ ثسث ٚالـ نعٖ ثبنع" لجال وٗ گؿاؼل تسٍيٍي 

ِبٖ ثؽاي اؼائٗ  6تب  3ِي ؼقع ؾِبْ ثيٓ ٔؾؽ  ثٗ  . ؼظظگ يأدبَ نعٖ َ ٘بي ثسثوب٘م يست ٚ تٕبقت اعالفبت ٚ 
.  گؿاؼل ٔٙبئي اؼؾنيبثي ظؼٚٔي ؾِبْ ِٕبقجي ثبنع
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ِؽازً أدبَ اؼؾنيبثي ظؼٚٔي  

يٓ ا وٗ  نٛظ ِينىً گبَ ٘بي خعاگبٔٗ ِغؽذ  ثٗ ؼؾنيبثي ظؼٚٔي ِؽازً آْ ا ثٗ ي ِؽثٛط ٘ب تثؽاي اخؽاي يسير فقبٌي

:  تؽتيت ؾيؽ اقت ثٗ گبَ ٘ب 

  ( آنٕبيي افضبء ٘يأت فٍّي ثب اؼؾنيبثي ظؼٚٔي) ِقؽفي اؼؾنيبثي ظؼٚٔي :گبَ اٚي

ؼؾنيبثي ظؼٚٔي ظؼ گؽٖٚ ٘بي آِٛؾني اٖ تهىيً وّيت : گبَ ظَٚ

تعٚيٓ يب تًؽير ؼقبٌت ٚ ا٘عاف آِٛؾني : گبَ قَٛ

٘ؽيه اؾ آٔٙب  ٘بي ِالني اؼؾنيبثي ٚ ٘ب زٛؾٖتقييٓ : گبَ چٙبؼَ

٘ب  ِالنت ِغٍٛة ِتٕبقت ثب ٘ؽ يه اؾ تقييٓ ٚضقي : گبَ پٕدُ

ٚ تعٚيٓ اثؿاؼ أعاؾٖ گيؽي ٘ب  ظاظٖخّـ آٚؼي  ٘بي ؼٚلتقييٓ   :َ گبَ نم

تسٍيً ٚ تفكيؽ ظاظٖ ٘ب   ، خّـ آٚؼي :َ گبَ ٘فت

تٙيٗ گؿاؼل ِمعِبتي ٚ ثسث پيؽاِْٛ ظاظٖ ٘ب   :َ گبَ ٘هت

تٙيٗ گؿاؼل ٔٙبيي ٚ اؼائٗ پيهٕٙبظ٘ب: گبَ ُٔٙ  

 گيؽي ٔتبيح  پي: گبَ ظُ٘
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(   آنٕبيي افضبء ٘يأت فٍّي ثب اؼؾنيبثي ظؼٚٔي   )ِقؽفي اؼؾنيبثي ظؼٚٔي :يگبَ اٚ

قت ٚ اٖ ؼؾنيبثي ظؼٚٔي ظؼ نىً ٔٛيٓ ضٛظ ثؽاي ثكيبؼي اؾ ٚازع٘بي آِٛؾني ٔبنٕبضتاٖ ٚيژ ثٗ ؼؾنيبثي ٚ ا وٗ اؾ آٔدب 

ظؼ اثتعا  وٗ ثب ايٓ فؽايٕع آنٕب ٔيكتٕع ثٕب ثؽايٓ الؾَ اقت ٚاقغٗ ِب٘يت ؼنتٗ ضٛظ  ثٗ اوثؽيت افضبء ٘يأت فٍّي 
  :ظظ ؼاٖ گهب ثبلتٛاْ ِيظؼ ايٓ ؼاقتب اعالؿ ؼقبٔي ثهؽذ غيً  . ظ٘يأت فٍّي ثب ايٓ فٍُ آنٕب گؽظْ  افضبء

ي نؽوت ظؼ وبؼگبٖ ٘بي اؼؾنيبثي ظؼْٚ_ 
  ؾ خؿٚات ٚ ِتْٛ اؼؾنيبثياٖ اقتفبظ_ 

 ٔعاٖ ؼؾنيبثي ظؼٚٔي ؼا أدبَ ظاظا وٗ ي ؾ تدبؼة گؽٖٚ ٘بياٖ اقتفبظ_ 

ؾ ؼّٕ٘ٛظ٘بي وبؼنٕبقبْ اؼؾنيبثي ظؼايٓ خٍكبت اٖ تهىيً خٍكبت ظؼْٚ گؽٚ٘ي ٚاقتفبظ_ 
  

ؼؾنيبثي ظؼٚٔي ظؼ گؽٖٚ ٘بي آِٛؾني اٖ تهىيً وّيت  :َ گبَ ظٚ
ِهبؼوت افضبء ٘يأت فٍّي  فضبء ٘يأت فٍّي ٚ آنٕبيي آٔٙب ثب فؽايٕع اؼؾنيبثي ظؼٚٔي ثباٖ ايٓ وّيتٗ ثقع اؾ تٛخي

ثٗ اؾ يه وبؼنٕبـ ثب تدؽ( ٘يبت فٍّي)ظؼ ايٓ وّيتٗ فالٖٚ ثؽ افضبي ايٍي نٛظ ِيپيهٕٙبظ  . ؼظظگ يتهىيً َ

ٔمم زكبـ  ثٗ اقتفبظٖ نٛظ ٚ ثب تٛخٗ ( وبؼوٕبْ   ، ظأهدٛ )اٌّمعٚؼ ّٔبيٕعگبٔي اؾ گؽٖٚ ٘بي غيٕفـ  ِٛؾني ٚ زتيا 
 . ظِٕؾٛؼ زّبيت گؽٖٚ لؽاؼ ظاؼ ثٗ ِعيؽ گؽٖٚ ظؼ ؼأـ ايٓ وّيتٗ  ، ؼؾنيبثي ٚ پيگيؽي ٔتبيحٚ زيبتي ِعيؽيت ظؼ فؽايٕع ا

                                                                                                                        

اؾؼؾنيبثي ظؼٚٔي فجبؼتٕع اٖ ٚؽبيف وّيت : 

 
  خٙت اخؽاي عؽذٔبِٗ ؾِبٔجٕعي اؼائٗ ثؽ _1

تقييٓ ٔمم ٘ؽيه اؾ افضبء ٚ تهىيً وّيتٗ ٘بي وبؼي  _2

آنىبؼقبؾي ا٘عاف اؼؾنيبثي ٚ ٌؿَٚ أدبَ آْ ثؽاي تّبَ ظقت أعؼ وبؼاْ ٚ خٍت ِهبؼوت آٔبْ  _3
ِؽتجظ ثب آٔٙب  ٘بي ِالنٚ  ٘ب زٛؾٖتقييٓ  _4

  ٘ب ِالنتعٚيٓ ٚضقيت ِغٍٛة ثؽاي ٘ؽيه اؾ  _5
٘ب   ظاظٖٚيٓ اثؿاؼ ٚ خّـ آٚؼي تع_ 6

تفكيؽ ٚ اؼائٗ پيهٕٙبظات اخؽائي  ، تسٍيً_ 7

تعٚيٓ گؿاؼل اؼؾنيبثي ظؼٚٔي  _ 8
پيگيؽي پيهٕٙبظات  _  9

ظايت عؽذ اؼؾنيبثي ظؼٚٔي تب پبيبْ ٖ_10
 

 :ظؼؾنيبثي ظؼٚٔي ٘ؽ گؽٖٚ ثبيع ظاؼاي ٚيژگيٙبي غيً ثبلاٖ وّيت
 ثبنع ِيؼٖٚ گ يٌُايً ُِٙ ِهبؼوت اوثؽيت افضبء ٘يأت ؿ . 

  ظاعالفبت وبفي ظانتٗ ثبنٓ (ِؤقكٗ اِٛؾني،   ثؽٔبِٗ )ٚازع ِٛؼظ ٔؾؽ  ثٗ ايٓ افؽاظ ثبيع ٔكجت . 

  ٗتؽ اقت وّيتٗ نبًِ ّٔبيٕعگبْ ّ٘ٗ ظقت أعؼوبؼاْ ظؼْٚ قيكتُ ثبنعث .  

 يؽف ٚلت ٚ أؽژي الؾَ تٛقظ ٘ؽ يه اؾ افضبي وّيتٗ ثؽاي ايٓ اِؽ ضؽٚؼي اقت . 
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تعٚيٓ يب تًؽير ؼقبٌت ٚ ا٘عاف آِٛؾني   :َ قٛگبَ 

ي ِغٍٛة ٔيؿ ثبيع ِتٕبقت ثب ٘عفٙب ٘ب تٚ تعٚيٓ ٚضقي ثبنع ِيؼؾنيبثي ظؼٚٔي ِجتي ثؽ ا٘عاف گؽٖٚ ا وٗ يٓا ثٗ ثب تٛخٗ 

.  ظؼ اثتعا ثبيع ؼقبٌت ٚ ا٘عاف گؽٖٚ ؼا ِعْٚ ٚ يب تًؽير ّٔبيع ؼؾنيبثي ظؼٚٔياٖ يٛؼت پػيؽظ ثٕبثؽايٓ وّيت
ظأهدٛ )پؿنه فِّٛي   ظؼ ِمغـ  آِٛؾني  ي٘ب ثؽٔبِٗ  اؾ ؼٖٚ ثؽاي اخؽاي ٘ؽ يهگ يوً  ا٘عاف ثبيع   يٓ ِٕؾٛؼ اثتعاثع

فجبؼتي ِأِٛؼيت گؽٖٚ ٚ ا٘عاف  ثٗ ٚ ازتّبال ظٚؼٖ ٘بي فٛق تطًًي آنىبؼ نعٖ ثبنع ( ظقتيبؼاْ)ٚ تطًًي ( ٚ أتؽْ
ٚ ثؽ قت اٖ زتّباًل ٔٛنتٗ نعاٖ ظؼ اثتعاي تأقيف گؽٚف وٍي   ؼقبٌت ٚ ا٘عا . ظوٍي ٚ خؿئي آْ ِهطى ٚ ِعْٚ گؽظ

ؼٖٚ ؼا تًؽير ٚ تعٚيٓ گ يا٘عاف آِٛؾل ثبنٕع ِييبزجٕؾؽ ٚ ِتطًى ظؼ ؼنتٗ ضٛظ  وٗ ٘يأت فٍّي   اقبـ آٔٙب افضبء

ٚ ظؼ يٛؼت ِدعظًا ثبؾثيٕي  وٗ يٛؼت ِعْٚ ظؼ گؽٖٚ ٚخٛظ ظانتٗ ثبنع  ثٗ يٓ ا٘عاف ا وٗ اٌجتٗ ِّىٓ اقت  ّٔبيٕع ِي
.  تفٕٛاْ اٌٚيٓ زٛؾٖ ِٛؼظ اؼؾنيبثي لؽاؼ ضٛا٘ع گؽف ثٗ ؼظظ ٚ ٔٙبيتًب ظؼ اؼؾنيبثي ظؼٚٔي گ يٌؿَٚ تًسير َ

 

٘ؽيه اؾ آٔٙب    ٘بي ِالني اؼؾنيبثي ٚ ٘ب زٛؾٖتقييٓ  :َ گبَ چٙبؼ

اؼؾنيبثي لؽاؼ ضٛإ٘ع  ٘بيي اؾ ٔؾبَ آِٛؾني ؼا ِٛؼظ ثٗ چٗ خٓ وٗ ٘يأت فٍّي ِهطى ِي وٕٕع   فضبءاٖ ظؼ ايٓ ِؽزً

ِؽتجظ ٚ ُِٙ أتطبة  ٘بي ِالني اؼؾنيبثي پؽظاضتٗ ٚ ثؽاي ٘ؽيه اؾ آٔٙب تقعاظي اؾ ٘ب زٛؾٖثؽؼقي ٚ ِؽٚؼ  ثٗ يقٕي  . ظظا
يه ثؽٔبِٗ ؼا پٛنم ِي ظٕ٘ع ؼا  وٗ  ، آٔٙب ٘بي ِالنتدبؼة ٍِي ٚ ثيٓ اٌٍٍّي چٕعيٓ زٛؾٖ ٚ  ثٗ ثب تٛخٗ  وٗ  . ظؼظگ يَ

.  :ثؽظ ٔبَ تٛاْ ِي
زٛؾٖ ؼقبٌت ٚ ا٘عاف آِٛؾني  _1

يب  ٘ب تؼٖٚ ؼا ّٔبيبْ ِي قبؾٔع ؼقبيگ يي يه گؽٖٚ ٘عف ٔٙبيي تهىيً آْ ؼا ٔهبْ ظاظٖ ٚ فٍكفٗ ٚخٛظ٘ب تؼقبي
 وٗ  ؼٖٚ ِمبيعي ٘كتٕعگ ي٘ب ٘عف . نٛظ ِيٚقيٍٗ ِتطًًبْ تقييٓ  ثٗ ٕ٘گبَ تأقيف آْ  ٘بي يه ٚازع ظؼ ِأِٛؼيت

اؼؾنيبثي ظؼ ايٓ زٛؾٖ ِٛؼظ  وٗ ي ٘بي ِالنيٓ ِّٙتؽ . ظٔٙب ظقت يبةا ثٗ ٘بي خبؼي ضٛظ  ؼيك فقبٌيتگؽٖٚ لًع ظاؼظ اؾ ط

  :اؾيؽٔع فجبؼتٕع گ يلؽاؼ َ
 

 ٚ ا٘عاف ِعْٚ  ٘ب تٚخٛظ ؼقبي_ 1
 ِهبؼوت ظقت أعؼ وبؼاْ ظؼ تعٚيٓ ا٘عاف _ 2

   (ِٙبؼت ٚٔگؽل، ظأم)ؼفبيت لٛافع ٘عف ٔٛيكي ٚ عجمٗ ثٕعي_3

 ْ آگب٘ي ظقت أعؼوبؼاِْيؿا_ 4
  ؼٖٚگ يثبؾٔگؽي ؼقبٌت ٚ ا٘عاف آِٛؾل_5

 
 زٛؾٖ ِعيؽيت ٚ قبؾِبٔع٘ي _2

 
ي ِطتٍف گؽٖٚ ِٛؼظ ثؽؼقي لؽاؼ ٘ب تچگٛٔگي ِعيؽيت گؽٖٚ ٚ ٔسٖٛ قبؾِبٔع٘ي فقبٌي ثٗ ِؽثٛط  ٘بي ِالنظؼ ايٓ زٛؾٖ 

 :فجبؼتٕع اؾ يؽٔعگ يظؼ ايٓ زٛؾٖ ِٛؼظ اؼؾنيبثي لؽاؼ َ وٗ ي ٘بي ِالن . ظيؽگ يَ

 ٔتطبة ٚ ٚؽبيف ِعيؽ گؽٖٚ اٖ ٔسٛ_ 2_1
، ظٚؼٖ ٘بي آِٛؾني ِٚغبٌقٗ ظؼثبؼٖ ِعيؽيت ، قبثمٗ ِعيؽيت، ِٛؾنياٖ قبثك ، فٍّي)ٚيژگي ٘بي ِعيؽ گؽٖٚ _ 2_2

 (پيگيؽي ِهىالت گؽٖٚ ، اعالؿ اؾ لٛأيٓ اضتيبؼات ٚآييٓ ٔبِٗ ٘ب
  ٘ب تأع٘ي فقبٌيٚ قبؾَ ؼيؿي ثؽٔبِِٗيؿاْ اقتمالي گؽٖٚ ظؼ _ 2_3

 (فؽيتٙبي ِغبٌقبتي -ثؽٔبِٗ ثؽاي افؿايم تٛاْ آِٛؾني)٘يأت فٍّي  فضبءا تٛققٗ ي ٘ب ثؽٔبِٗ_ 2_4

 ٚ اخؽاي آْ(وفبيت -ِيؿاْ آگب٘ي ظقت أعؼ وبؼاْ -نفبفيت)ؼٖٚ گ يآئيٓ ٔبِٗ ٘بي ظاضً_ 2_5
 ْ اٖ ٘ؿيٓ ؼٖٚ ٚ ٔسٖٛگ ي٘ؿيٕٗ ٘ب ، ثٛظخٗ: ٚخٛظ قبؾ ٚوبؼ ِهطى ثؽاي تقييٓ_ 2_6

    ( ظاضً ٚ ضبؼج اؾگؽٖٚ) ثؽٔبِٗ ِهطى ثؽاي اؼتجبعبت_2_7
 ي تهٛيك ٚ تٛثيص٘ب ثؽٔبِٗ_ 2_8

  (قبيؽ وبؼوٕبْ)ٔسٖٛ گؿيٕم ٚ اقتطعاَ ٘يبت فٍّي_2_9

 
اِٛؾني  ثؽٔبِٗزٛؾٖ _ 3  

ظلت  ثٗ ثبيع اثتعا ظؼ يه گؽٖٚ ( ٘بي ِطتٍف ٚ يب قغٛذ ِطتٍف ظأهدٛيبْ ؼنتٗ)ِتقعظ ثٛظْ ِطبعجيٓ  ثٗ ثب تٛخٗ  
 ، يه ؼنتٗ ثٗ ِٛؾني ِّىٓ اقت تكجت اٖ يه گؽٚ . ظؼا ظؼ اؼتجبط ثب ِطبعجيٓ ضبو آْ نفبف ّٔٛ اِٛؾني  ثؽٔبِٗ

ٚ ( ي ظاضٍي ٘ب تؼؾيعْ اِٛؾني  ثؽٔبِٗثبٌيٕي ظاضٍي ِثال ظؼ گؽٖٚ ) اظاؼٖ وٕٕعٖ تمؽيجب وً ثؽٔبِٗ ظؼقي آْ ؼنتٗ ثبنع 
 ثٗ ّ٘يٓ گؽٖٚ غاضٍي ٔكجت )ثطهي اؾ ثؽٔبِٗ ظؼقي ثبنع ٔهدٛيبْ ٘عايت وٕٕعٖ گؽٖٚ ظيگؽي اؾ ظا ثٗ ٔكجت 

ظؼ ايٓ  . (ثبنٕع ِيي ٚ وبؼٚؼؾي ؼنتٗ پؿنه فِّٛي ٘عايت وٕٕعٖ ثطهي اؾ ثؽٔبِٗ ظؼقي ؾِٛآظأهدٛيبْ ظٚؼٖ وبؼ

.  ْظيؽگ يَ غيً ِٛؼظ اؼؾنيبثي لؽاؼ ٘بي ِالن ثٗ ي آِٛؾني ثب تٛخٗ ٘ب تي ظؼقي ٚ فقبٌي٘ب ثؽٔبِٗزٛؾٖ 
 

_ 2_3                         (what/ whom/ who/ where/ when)                    ي آِٛؾني٘ب تتقؽيف ظليك فقبٌي_ 3_1
     ثب ا٘عاف اِٛؾني  ثؽٔبِٗتٕبقت ِستٛاي 

 ظؼقي ؼيؿي ثؽٔبِِٗهبؼوت ظؼ _ 3_2

 ، ؼأع آِٛؾني ، ٚؾني افُ اؾ گؿاؼل يجسگب٘يي ِطتٍف آَ٘ب تظؼ ايٓ ثطم ِٛلقي) اِٛؾني  ثؽٔبِٗاخؽاي  _3_4
٘ب اؼؾنيبثي  تفىيه ثؽؼقي نعٖ ٚ ِيؿاْ زضٛؼ ٚ اقتفبظٖ ظأهدٛيبْ اؾ ايٓ ِٛلقيت ثٗ ٘ؽ يه  . . . . .  ، ٘ب وٕفؽأف

  ( . نٛظ ِي
ؾ عؽذ ظؼـ اٖ تعؼيف ِٚيؿاْ اقتفبظ ٘بي ؼٚل_ 3_5

     يىپبؼچگي فٍَٛ پبيٗ ٚ ثبٌيٕي_ 3_6
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 يبت فٍّيزٛؾٖ ٖ_ 4

فٕٛاْ خؿء ِّٙي اؾ قيكتُ آِٛؾني ثب ٘عف اؼتمبء ويفيت آِٛؾل ظؼ  ثٗ ظؼ ايٓ ثطم ٘يأت فٍّي  وٗ يٓا ثٗ ٔؾؽ 
ؼؾنيبثي ٘يأت فٍّي وبِاًل ِتفبٚت اؾ اؼؾنيبثي فؽظي ٚ قٕتي يب اٖ يؽظ ظؼ ايٓ زٛؾگ ياؼؾنيبثي ِٛؼظ ثؽؼقي لؽاؼ َ

: يً ِع ٔؾؽ اقت غ ٘بي ِالنٚ  ثبنع ِي  ظؼ زبي اخؽاء ٘بي ؼٚل
ٔكجت تّبَ  -ٚضقيت اقتطعاِي -ظؼخٗ فٍّي –ظأهگب٘ي ثٗ ِؽت -تقعاظ)تؽويت ٚ تٛؾيـ افضبء ٘يأت فٍّي _ 4_1

  (پبؼٖ ٚلت ثٗ ٚلت 

       (پؽٚژٖ يب فقبٌيت ِؽتجظ ثبآِٛؾل -تؽخّٗ -تبٌيف -گبؼگبٖ ؼٚل تعؼيف -قبثمٗ تعؼيف) تٛإّٔعي ٘بي آِٛؾني_4_2
     

_  گؿاؼل يجسگب٘ي :ظؼ قٗ ثطم آِٛؾل(ثؽ زكت ؾِبْ اضتًبو يبفتٗ)ي افضبء ٘يأت فٍّي ٘ب تفبٌيتٛؾيـ ف_ 4_3
: پژٚ٘م (ِهبٚؼٖ_ تعؼيف ٔؾؽي_تعؼيف فٍّي_ ژٚؼٔبي والة_  mort & morbوٕفؽأف _ وٕفؽأف _ گؽأع ؼأع _ؼأع

 . ِٛؾنيا ثٗ الع خٓي ظؼِبٔي ف٘ب تفقبٌي: ظؼِبْ  . ٘عايت پبيبْ ٔبِٗ –فقبٌيت ظؼ ِؽاوؿ پژٚ٘هي

 . ٔٛآٚؼي ٚ ضالليت افضبء ٘يأت فٍّي_ 4_4
 . ِيؿاْ ؼضبيت ٘يأت فٍّي اؾ اِىبٔبت ؼفب٘ي ٚ ضعِبت_ 4_5

 
 

: يبْزٛؾٖ ظأهدٛ _5
 :اؾفجبؼتٕع  وٗ  نٛظ ِيظؼ ايٓ زٛؾٖ قٕديعٖ  ثبنع ِيظؼ اؼتجبط ثب ظأهدٛيبْ  وٗ  ٘ب ِالنثكيبؼي اؾ 

 

 (ثِٛي ثٛظْ -خٕف -قٓ -تقعاظ)ْ تؽويت ٚ تٛؾيـ ظأهدٛيب_ 5_1
 (فاليك تسًيٍي -ّٔؽات اِتسبٔي لجٍي -ظٚؼٖ ٘بي پيم ٔيبؾ )٘بي ٚؼٚظي زيتيال_ 5_2

 اؼتجبط ظأهدٛيبْ ثب افضبء ٘يأت فٍّي ٚ ِعيؽ گؽٖٚ_ 5_3
 اخؽا ٚ اؼؾنيبثي ، ؼيؿي ثؽٔبِِٗهبؼوت ظؼ _ 5_4

پيهؽفت ٚافت تسًيٍي _ 5_5

 ٚ ٚؽبيف ضٛظ  آگب٘ي ظأهدٛيبْ اؾ زمٛق_ 5_6
انتغبي ظأهدٛيبْ  ، (غيؽ آِٛؾل )ظؼ ايٓ ؾِيٕٗ ثؽؼقي قبفت وبؼي ظؼِبٔي غيؽ ضؽٚؼي  ِيبٔگيٓ ؾِبْ ِغبٌقٗ_ 5_7

 . ـتاٖ ظؼ ضبؼج اؾ ظأهگبٖ ٚ تقييٓ ظليك ِتٛقظ ؾِبْ ِغبٌقٗ ظؼٔؾؽ گؽفتٗ نع
ي پژٚ٘هي ظأهدٛ ٘ب تفقبٌي_ 5_8

 پيهؽفت ٚ افت تسًيٍي_ 5_9
  

  اثـ آِٛؾنيزٛؾٖ ِٓ _6

ؼٖٚ ٚ ٔيؿ ظٚؼٖ ٘بي آِٛؾني گ ي٘عفٙب ثٗ تدٙيؿات ٚ اِىبٔبت آِٛؾني ثب تٛخٗ  ، ظؼ ايٓ زٛ ؾٖ فّعتًب ِيؿاْ وفبيت فضب
ؾ ايٓ عؽيك وبقتيٙب ٚ اِىبٔبت ثال اقتفبظٖ ِهطى نعٖ ٚ چگٛٔگي اقتفبظٖ ا وٗ يؽظ گ يِٛخٛظ ِٛؼظ ثؽؼقي لؽاؼ َ

  :اؾآْ فجبؼتٕع  ٘بي ِالن . ظظؼگ يِؤثؽ اؾ فضب ٚ تدٙيؿات تقييٓ َ
 (…آؾِبيهگبٖ  ، ظؼِبٔگبٖ ، ثطهٙب ، والقٙب)تقعاظ ٚ تٕٛؿ فضب٘بي آِٛؾني ، ويفيت _6_1

 (وتبثعاؼ  -ِيؿاْ ظقتؽقي –خعيع ثٛظْ ِٕبثـ -تقعاظ انتؽان ِدالت فٍّي -تقعاظ وتت ِؽخـ -ٚققت)  وتبثطبٔٗ_ 6_2

 تدٙيؿات اعالؿ ؼقبٔي وبِپيٛتؽي_ 6_3
 قبيً وّه آِٛؾني ٚ تٕبقت آٔٙب ثب ٔيبؾ٘بٚ_ 6_4

 ؾ ٚقبيً وّه آِٛؾنياٖ ِيؿاْ اقتفبظ_ 6_5
 ظؼ آِٛؾل ِؤثؽتدٙيؿات ثبٌيٕي _ 6_6

 تٕٛؿ  ٚ وفبيت ثيّبؼاْ اؾ ٌسبػ تقعاظ_ 6_7

 يٕٗ قبؾي ِٕبثـ آِٛؾنيثٗ ؼٖٚ ثؽاي تأِيٓ ٚ گ يثؽٔبِٗ ٚ ضظ ٚ ِم_ 6_8
 

زٛؾٖ پژٚ٘م  _7
غيً ِٛؼظ  ٘بي ِالنٚقيٍٗ  ثٗ ي ِكتمً اٖ فٕٛاْ زٛؾ ثٗ  ، ل ظؼ اؼتمبء ويفيت آِٛؾل ظؼ گؽّٖٚ٘يت پژٖٚا ثٗ ثب تٛخٗ 

                                                                                                         . ظيؽگ يقٕدم لؽاؼَ
نؽوت ظؼ پؽٚژٖ ٘بي _ٔبِٗؼإّ٘بيي پبيبْ  _ِمبٌٗ_تؽخّٗ _ تبٌيف) أفؽاظي افضبء ٘يأت فٍّي ي ٘ب تآثبؼ ٚ فقبٌي_ 7_1

 (تسميمبتي

ي ِهطى گؽٖٚ ثؽاي پژٚ٘م ٘ب ثؽٔبِٗضظ ِهي ٚ  _ 7_2
يٛؼت گؽٚ٘ي تٛقظ  ثٗ  وٗ ظؼ ايٓ ثطم پؽٚژٖ ٘بي پژٚ٘هي  ، (ثيٓ اٌٍٍّي/ ٍِي)ؼٖٚ گ يپؽٚژٖ ٘بي پژٚ٘م_ 7_3

 –اي  ِٕغمٗ)اثقبظ   (وبؼثؽظي –فٍّي ) ، ْفٕبٚي ، تقعاظ  ٚ اؾ خٙبت ثبنع ِيِعٔؾؽ    افضب ٘يبت فٍّي تقٙع نعٖ
.  يؽظگ يِٛؼظ ثؽؼقي لؽاؼ َ  (ٍِي 

٘بي ثؽگؿاؼ نعٖ تٛقظ گؽٖٚ   قّيٕبؼ٘ب ٚ ّ٘بيم _ 7_4

ِكتميُ ٚ يب غيؽ ِكتميُ اؾ عؽيك خػة )ظؼ ايٓ ثطم اِىبٔبت پژٚ٘هي اؾ خٙبت ثٛظخٗ  :اِىبٔبت پژٚ٘هي_ 7_5
ٚ قبيؽ ( ؾ ايٕتؽٔتاٖ ِيؿاْ ظقتؽقي ٚ آِٛؾل اقتفبظ ، ٔٛؿ ضظ)يٕتؽٔت ا ثٗ ظقتؽقي ( ضبؼج اؾ قيكتُ  اِىبٔبت ِبٌي

.  يؽظگ يؼٖٚ ثبنع ِٛؼظ ثؽؼقي لؽاؼ َگ ي٘ب پژٚ٘مِّىٓ اقت تكٙيً وٕٕعٖ  وٗ اِىبٔبت ازتّبٌي 
 

زٛؾٖ قٕدم ٚ اؼؾنيبثي   _8 
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ّ٘يت ا ثٗ ثب تٛخٗ  . ِٛؾني ؼا ِٛؼظ ٔؾؽ ظاؼظاٖ ي ِٛخٛظ ظؼ گؽٚاؼؾنيبة ٘بي ؼٚلايٓ زٛؾٖ ثؽؼقي ٚ اؼؾنيبثي أٛاؿ  

ا تٛخٗ ة ، ؼٚل اؼؾنيبثي اقت يهضٛظ  وٗ ظؼ ثؽؼقي پيهؽفت تسًيٍي ظأهدٛيبْ ٚ فٍيؽغُ ايٓ( قٕدم)اِتسبٔبت 

  . ظؼظگ يٚؾٖ ؼا ظؼ ظٚ ثطم ثؽؼقي َعٛؼ ِدؿا ثؽؼقي ّٔٛظٖ ٚ ٌػا ايٓ ذ ثٗ آْ ؼا  ، ؾ آْاٖ قتفبظاٖ گكتؽ ثٗ 
تٕبقت قٕدم ثب ، ِهطى خٙت قٕدم ؼيؿي ثؽٔبِٗٚخٛظ ، قٕدم ٘بي ؼٚلتٕٛؿ : ) (اِتسبٔبت)قٕدم  _1-8

 (ا٘عاف آِٛؾني
فًّ  ثٗ ي ٘ب ؼؾنيبثياٖ ظؼ ايٓ ثطم وٍي  ، ي ِطتٍف ٚ ويفيت آٔٙب٘ب زٛؾٖي اؼؾنيبثي ظؼ ٘ب ثؽٔبِٗٚخٛظ قبيؽ _ 8_2

ايٓ ( . . . . ظأهدٛ ، ٘يبت فٍّي  ، ي ِعيؽگؽٖٚ٘ب اؼؾنيبثي)يؽظ گ يِٛؼظ ثؽؼقي لؽاؼ َ( خؿ اِتسبٔبت ثٗ )آِعٖ ظؼ گؽٖٚ 

٘ؽ يه اؾ ؼٚل ٘ب ٚ ضًٛيب  ثٗ تٕبٚة أدبَ آٔٙب ٚ ِيؿاْ افتّبظ  ، ٘ب اؼؾنيبثي تٕٛؿ  ، ٚخٛظي اؼؾنيبثي اؾ ٌسبػ  ٘ب ثؽٔبِٗ
  . يؽظگ يي لؽاؼَ٘ب ِٛؼظ ثؽؼـ ٔتبيح ٘ؽ يه اؾ اؼؾنيبثي ثبؾضٛؼظ

 
زٛؾٖ ظأم آِٛضتگبْ  _9 

 ، فٕٛاْ ِسًٛي ٔٙبيي ٚ ثؽآيٕع قيكتُ آِٛؾني ظاؼٔع ثٗ يٓ افؽاظ ا وٗ وكت ثبؾ ضٛؼظ اؾ ظأم آِٛضتگبْ ٚ اّ٘يتي 

.  ِٛؼظ اؼؾنيبثي لؽاؼ گيؽٔع ، ثؽاي لضبٚت ظؼ ثبؼٖ ثؽٔبِٗ وٗ ّٔبيع  ايدبة ِي
ي اؾ ضعِبت پؿنىي اٖ ٚ آٔچٗ ٔيبؾ٘بي خبِقٗ ٚ نغٍي ٚ زؽف نٛظ ِيظؼيف تفبٚت ِيبْ آٔچٗ ظؼ ظٚؼٖ ٘بي آِٛؾني ت

اؼؾنيبثي ظأم آِٛضتگبْ ظؼ ثؽؼقي ايٓ  . ـتاٖ قبي ٘ب ِٛؼظ ثسث ِسبفً پؿنىي ثٛظ وٗ ِٛضٛفي اقت  ثبنع ِي
ْ اؼؾنيبثي اؾ فٍيؽغُ ايٓ اّ٘يت تب وٕٛ. تي آِٛؾني اؾ خبيگبٖ ضبيي ثؽضٛؼظاؼاـ٘ب ثؽٔبِٗتفبٚت ٚ پيعا وؽظْ ٔٛالى 

  :ظفٍت ٔكجت ظا 2 ثٗ  تٛاْ ِيفعَ ثؽؼقي ايٓ زٛؾٖ ؼا  . ثبنع  ّٔيايٓ زٛؾٖ ظؼ ظقتؽـ 
پؿنىي فِّٛي  اِٛؾني  ثؽٔبِٗؼٚيىؽظ فقٍي اؼؾنيبثي ظؼ گؽٖٚ ٘بي آِٛؾني ثكيبؼي اؾ ٔٛالى  ثٗ ثب تٛخٗ  -اٌف

.  ثبنع  ّٔيؾ اؼؾل ؾيبظي ثؽضٛؼظاؼ اٖ الى ايٓ ثؽٔبَِٛؾني ٔجٛظٖ ٚ ايٓ اؼؾنيبثي اؾ خٙت يبفتٓ ٔٛاٖ يه گؽٚ ثٗ ِؽثٛط 

ظأم آِٛضتگبْ   ثٗ ِهىً ثٛظْ ظقتؽقي  -ة
 ي٘ب ثؽٔبِٗؼظظ ثؽؼقي ايٓ زٛؾٖ ظؼ گ يِكبئً فٛق ٚ ثب ٌسبػ ّٔٛظْ اّ٘يت ظأم آِٛضتگبْ تبويع َ ثٗ ثب تٛخٗ 

ي آِٛؾني ٘ب ثؽٔبِٗيبؼ ِفيعي خٙت ايالذ اٌؿاِي ثٛظٖ ٚ اعالفبت ثف( ِثً ثؽٔبِٗ ؼؾيعٔتي) ِعؼن ثٗ آِٛؾني ِٕدؽ 
يٓ ظأم ا ثٗ ِهىً ثٛظْ ظقتؽقي  ثٗ ثب تٛخٗ  وٗ  نٛظ ِيغفبْ اٖ اگؽچ . ِٛؾني لؽاؼِي ظ٘عاٖ ظؼ اضتيبؼ گؽٚ

  . يٓ ٘عف ثؽضٛؼظاؼ  ثبنعا ثٗ ِٛؾني اؾ زّبيت وبفي اؾ قٛي ظأهىعٖ پؿنىي ثؽاي ظقتيبثي اٖ ثبيع گؽٚ ، آِٛضتگبْ

.  :اؾظ ٔؾؽ فجبؼتٕع ِٛؼ ٘بي ِالن
 ٚخٛظ قبؾٚ وبؼ ِهطى ظؼ گؽٖٚ ثؽاي اؼتجبط ثب ظأم آِٛضتگبْ _ 9_1

 ؾ ثبؾضٛؼظ ظأم آِٛضتگبْاٖ ثب اقتفبظ اِٛؾني  ثؽٔبِٗثبؾٔگؽي ظؼ _ 9_2
 تٛأبيي ٘بي نٕبضتي ٚ ِٙبؼتي ظأم آِٛضتگبْ ٚ تٕبقت ثب ٔيبؾ٘ب _9_3

 قؽٔٛنت نغٍي ظأم آِٛضتگبْ _ 9_4
فٍّي ظأم آِٛضتگبْ  آثبؼ _ 9_5

ظاِٗ تسًيً ظأم آِٛضتگبْ اٖ ٔسٛ _9_6

ؾ ظأم آِٛضتگبْ ظؼ گؽٖٚ  اٖ ِيؿاْ اقتفبظ _ 9_7
تٕبقت ا٘عاف آِٛؾني ثب ٔيبؾ٘بي نغٍي _9_8

ٚ اخؿاء ثبيع ِٛؼظ اؼؾنيبثي لؽاؼ  ٘ب زٛؾٖتدبؼة وبؼنٕبقبْ ظؼ اخؽاي ايٓ عؽذ تّبَ  ثٗ ثب تٛخٗ  وٗ غوؽ اقت  ثٗ الؾَ 
    . يب ثطهي اؾ اخؿاء آٔٙب ظؼ تسٍيً ٔٙبئي تأثيؽ ثكؿايي ضٛا٘ع ظانت ٘ب زٛؾٖؾيؽا زػف ٘ؽ يه اؾ  . ظگيؽ

  

٘ب  ِالنتقييٓ ٚضقيت ِغٍٛة ِتٕبقت ثب ٘ؽ يه اؾ   :َ گبَ پٕح
نٛظ  ي تقؽيفاٖ گْٛ ثٗ  ٘ب ِالنٚ  ٘ب زٛؾٖٚضقيت ِغٍٛة ثؽاي  ثبيع ، ِجتٕي ثؽ ٘عف اقت ، ؼؾنيبثيا وٗ اؾ آْ خبيي 

ؾ ا٘عاف ٚؼقبٌتٙبي ضٛظ ظاؼٔعٚ ا وٗ نٕبضتي  ثٗ ؼٖٚ ثب تٛخٗ گ ييقٕي افضب ٘يبت فٍُ . ٘عاف گؽٖٚ ؼا ثؽآٚؼظٖ قبؾظا وٗ 
ؾيؽا افضب ٘يبت فٍّي . ؼاثؽاي لضبٚت ٔٙبيي تعٚيٓ ّٔبيٕع ٘ب ِالنٚضقيت ِغٍٛة ٘ؽ يه اؾ  ، ْ ا٘عافا ثٗ ثؽاي ؼقيعْ 

 ثٗ . ٔع آٔؽا تعٚيٓ ّٔبيٕعتٛاْ ِي تؽيٓ ٚخٗ ِّىٓثٗ  ثٗ ِسعٚظيتٙب ٚنؽايظ گؽٖٚ ظاؼٔع  ، تؾ اِىبٔبا وٗ نٕبضتي  ثٗ ثب تٛخٗ 

٘عاف ٚؼقبٌتٙب ٚضقيت ِغٍٛة ايٕگٛٔٗ اٖ ظؼ زٛؾ(ِهبؼوت افضبء ٘يأت فٍّي ظؼ تعٚيٓ ا٘عاف) فٕٛاْ ِثبي ثؽاي ِالن
افضب . آِٛؾني ِهبؼوت ظانتٗ ثبنٕعظؼ تعٚيٓ يب تًؽير ا٘عاف  %(90)اوثؽيت افضب ٘يبت فٍّي  :قتاٖ تقؽيف نع

  . ّٔبيٕع ِيِتٕبقت ٚ ٚالقي تعٚيٓ  ٚضقيت ِغٍٛة ٘ب ِالن٘يبت فٍّي ظؼ ايٓ گبَ ثؽاي ّ٘ٗ 
 

ٚ تعٚيٓ اثؿاؼ أعاؾٖ گيؽي ٘ب  ظاظٖخّـ آٚؼي  ٘بي ؼٚلتقييٓ : گبَ نهُ  

خٙت ثؽؼقي ٚضقيت ِٛخٛظ ٚ ٚ ِالن ٘بي آٔٙب ٚ تعٚيٓ ٚضقيت ِغٍٛة ثؽاي ٘ؽ ِالن  ٘ب زٛؾٖپف اؾ ِهطى نعْ 

ظؼ يه ٘ب  ظاظٖثؽاي خّـ آٚؼي . ؼظظگ يتقييٓ ٚ تعٚيٓ َ٘ب  ظاظٖخّـ آٚؼي  ٘بي ؼٚلٚة اثؿاؼ ٚ ْ ثب ٚضقيت ِغًاٖ ِمبيف

.  يؽٔعگ يظؼ غيً ِٛؼظ ثسث لؽاؼ َ وٗ ِتٕٛفي ٚخٛظ ظاؼظ  ٘بي ؼٚلاؼؾنيبثي قيكتّبتيه 
پؽقهٕبِٗ  

اؾ پؽقهٕبِٗ  . ٔٙب پبقص الؾَ ؼا اؼائٗ ِي ظ٘عاٖ پبقص ظٕ٘عٖ ثب ِالزؼ ٖ ني اؾ قٛاي ٘بقت اٖ پؽقهٕبِٗ ِدّٛؿ
پؽقهٕبِٗ ِّىٓ  ٘بي قؤاي . نٛظ ِيثطٛا٘يُ اعالفبت فؽاٚأي ؼا آقبْ ٚ قؽيـ ثعقت آٚؼيُ اقتفبظٖ  وٗ ؾِبٔي 

ي قٛاالت ثكتٗ ظاؼا وٗ اقت ثبؾپبقص ثٛظٖ ٚ يب ثكتٗ پبقص ثبنع ظؼ اؼؾنيبثي آِٛؾني ثيهتؽ اؾ پؽقهٕبِٗ ٘بيي 

 ٘بي قؤايعٛؼ وٍي  ثٗ  . نٛظ ِيظٌيً قٌٙٛت تدؿيٗ ٚ تسٍيً ٚ يؽفٗ خٛيي ظؼٚلت اقتفبظٖ  ثٗ پبقص ٘كتٕع 
ِجتٕي ثؽ ٚالقيت ٚ  ٘بي قؤاي: ظٚ ظقتٗ تمكيُ وؽظ ثٗ  تٛاْ ِئٛؿ ظاظٖ ٘بي زبيً  ثٗ پؽقهٕبِٗ ؼا ثب تٛخٗ 

ظ ثب تٛاْ ِياؼؾنيبثي وٕٕعٖ  ، ِجتٕي ثؽ ٚالقيت ٘بي قؤايظؼ ِجتٕي ثؽ ٔگؽل ٚ ٔؾؽ افؽاظ پبقص ظٕ٘عٖ  ٘بي قؤاي
عؽؾ تٍمي ٚ  ثٗ پبقص ظٕ٘عٖ ثب تٛخٗ  ، ٔگؽل ٘بي قؤاياِب ظؼ  . ِهب٘عٖ ٚالقيت يست پبقص اؼايٗ نعٖ تقييٓ وٕع

 ِميبـ ٌيىؽت  ، يىي اؾ ؼايح تؽيٓ ِميبـ ٘بي أعاؾٖ گيؽي ٔگؽل . وٕع ِيثؽظانت نطًي ضٛظ پبقص ؼا اؼائٗ 
ؾ وبِال ِٛافمُ تب وبِال ِطبٌفُ يب ضيٍي ؾيبظ تب ضيٍي ا وٗ ظؼ ايٓ ِميبـ افؽاظ ٔؾؽ ضٛظ ؼا ثؽؼٚي يه پيٛقتبؼ  . ثبنع ِي
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ّٔؽات فؽظ ؼا پف اؾ ظاظْ . نٛظ ِئّؽٖ گػاؼي  5تب 1ثطم ظانتٗ ٚ اؾ  5ِقّٛال  وٗ ِهطى ِي وٕٕع  . . . وُ ٚ 

ِٛؼظ  وٗ ٚضقيتي  ثٗ ييٓ تؽيٓ زع آْ ِمبيكٗ ِي وٕيُ تب ثؽاقبـ  آْ ٔكجت پبقص خّـ ؾظٖ ٚ ثب ثبالتؽيٓ زع ّٔؽٖ ٚ پب

.  َقت لضبٚت ّٔبيياٖ پؽقم لؽاؼگؽفت
: ظؼ تٕؾيُ پؽقهٕبِٗ ِٛاؼظ غيً ثبيع ؼفبيت نٛظ

پؽقهٕبِٗ ثبيع وٛتبٖ ثٛظٖ ٚ اعالفبت ضؽٚؼي ؼا فؽاُ٘ ّٔبيع  -1
.  ظاَ ثبلثٗ پؽقهٕبِٗ ثبيع ؼٚنٓ ٚضبٌي اؾ ا ٘بي قؤاي -2

.  عالفبت ِٛؼظ ٔيبؾ پبقص ظٕ٘عٖ ثبنعاٖ ظقتٛؼاٌقًّ پؽقهٕبِٗ ثبيع وٛتبٖ زبٚي وٍي -3

ثٕبثؽايٓ    نٛظ ِيپؽقهٕبِٗ ٚضقيت ِٛخٛظ ظؼ اؼتجبط ثب ٚضقيت ِغٍٛة قٕديعٖ  ٘بي قؤايچْٛ ثؽاقبـ -4
.  ي ِغٍٛة تعٚيٓ نٛظ٘ب تٚضقي ثٗ پؽقهٕبِٗ ثبيع ثؽاقبـ ٚ ثب ظيع  ٘بي قؤاي

ِهب٘عٖ 
ظؼ ايٓ ؼٚل يه يب چٕع ٔفؽ ظؼ ِسيظ عجيقي ؼٚيعاظ٘ب اقتمؽاؼيبفتٗ ٚ . قتاٖ ِهب٘ع٘ب  ظاظٖخّـ آٚؼي  ٘بي ؼٚلوي اؾ ي

 ، ٔبِگػاؼي ، ِهب٘عٖ فجبؼت اقت اؾ نٕبقبيي. ظٔچٗ ؼش ِي ظ٘ع ِي پؽظاؾْاٖ ِهب٘ع ثٗ ظؼ ِعت تقييٓ نعٖ 

ِٛؼظ  وٗ ٔدبَ ِهب٘عٖ تقؽيف ظليك ٚ وبًِ چيؿي اقت اٌٚيٓ ِؽزٍٗ ظؼ ا . ظتٛييف ٚ ثجت آٔچٗ ؼش ِي ظٖ ، ِمبيكٗ
ظ قبؾِبْ يبفتٗ ٚ غيؽ قبؾِبْ يبفتٗ تٛاْ ِي وٗ ٔدبَ ِهب٘عٖ ؼا ِهطى ّٔٛظ اٖ قپف ثبيع نيٛ . ظيؽگ يِهب٘عٖ لؽاؼَ

فؽاظ ا  ثٗثبيع ِهب٘عٖ ؼا أدبَ ظٕ٘ع ؼا ِهطى ّٔٛظٖ ٚ زتي االِىبْ  وٗ ِعت ؾِبْ آْ ٚ افؽاظي  ، تقعاظِهب٘عٖ . ثبنع
آْ ؼا  تٛاْ ِييؽظ ٚ ْگ يِسيظ ضٛظ ِٛؼظ ثؽؼقي لؽاؼ َ ثٗ ٔتبيح ِهب٘عٖ ثب تٛخٗ  . ِهب٘عٖ گؽ ثبيع آِٛؾل ظاظٖ نٛظ

وٗ تؽ اقت ثٗ ؾ ؼٚل ِهب٘عٖ اٖ ظؼ اقتفبظ . ثؽ زضٛؼ ِهب٘عٖ گؽ ٚ أتؾبؼ ِهب٘عٖ گؽ تٛخٗ ّٔٛظا ثٗ ثبيع . تقّيُ ظاظ
.  ٚؼت فٍّي ٚ قيكتّبتيه اخؽا نٛظو ثٗ ثؿاؼ آْ اؾ لجً تٙيٗ نعٖ ٚ ا 

ثٗ  ًِبذ

 ثٗ وٕٕعٖ ٚ ًِبذ ثٗ ظؼ ايٓ ؼٚل اؼتجبط ِكتميُ ثيٓ ًِبذ . ثبنع ِي٘ب  ظاظٖخّـ آٚؼي  ٘بي ؼٚليىي اؾ  ثٗ ًِبذ
 . آيع ِيظقت  ثٗ  ثٗ نٛٔعٖ ثؽلؽاؼنعٖ ٚ اؼؾنيبثي فّيمي اؾ فمبيع ٚ اظؼاوبت فؽظ ظؼ ؼاثغٗ ثب ِٛضٛؿ ِٛؼظ ًِبذ

ِىبْ ثؽؼقي ِٛضٛفبت پيچيعٖ ٚ پيگيؽي پبقص ٘ب ٚ يبفتٓ فًٍ آٔٙب ٚ اعّيٕبْ اؾ ظؼن قٛاي اؾ قٛي آؾِٛظٔي ا ثٗ ًِبذ
 وٗ نىٍي قبؾِبْ يبفتٗ  ثٗ  وٗ تًّيُ گيؽي ّٔٛظ  ثٗ ثتعا ثبيع ٘عف ٘بي ًِبذا ثٗ ثؽاي أدبَ ًِبذ . وٕع ِيؼا فؽاُ٘ 

يٛؼت غيؽ قبؾِبْ  ثٗ ثىبؼ ؼٚظ ٚ يب  ثٗ ِٛؼظ ًِبذ افؽاظ ؼثبؼٖ ظيٛؼت يىكبْ  ثٗ ظؼ آْ قٛاي ٘ب اؾ لجً عؽازي نعٖ ٚ 

تٛاٌي  وٗ ثبيع تٛخٗ ظانت  . ؼٚظ ِيوبؼ  ثٗ يؽظ گ ينٛٔعٖ يٛؼت َ ثٗ يي اؾ ًِبذ٘ب پؽقم ، نىً گفتگٛ ثٗ  وٗ يبفتٗ 
زبيٍٗ ؼا ضاليٗ ٚ قبؾِبْ يبفتٗ ثبيع اؾ ٔؾُ ِٕغمي  ثؽضٛؼظاؼ ثبنع ٚ قؽأدبَ ثبيع اعالفبت  ثٗ ظؼ ًِبذ ٘ب پؽقم

.  ظاظٖ ٘بي الؾَ ؼا اقتطؽاج ّٔٛظ
 ، ِٕؾُ ٘بي قؤايگؽ ظؼ اؼايٗ  ثٗ ٔدبَ نعٖ ٚ ًِبذاٖ تؽ اقت ظؼ ِسيغي ظٚقتبْثٗ  ثٗ ًِبذ وٗ غوؽ اقت  ثٗ الؾَ 

.  پبقص ٘بي ٚالقي نعٖ ٚ ٔتبيح ِفيعي وكت گؽظظ ثٗ تٛخٗ ٚ فاللٗ ضٛظ ؼا ٔهبْ ظ٘ع تب ِٕدؽ 
ِعاؼن ؼٚل ثؽؼقي اقٕبظ ٚ 

ؾيؽا اؾ ايٓ عؽيك ثكيبؼي اؾ اعالفبت ِٛؼظ ٔيبؾ  ؼٚظ ِينّبؼ  ثٗ ثؽؼقي اقٕبظ ٚ ِعاؼن يه گبَ اقبقي ظؼ اؼؾنيبثي 

ٔٙبيتب ظؼ ثسث ٚ  وٗ ظقت آيع  ثٗ وبؼ ؼٚظ  ثٗ عالفبت تىّيٍي اؾ قبيؽ ؼٚل ٘ب اٖ ظ ّ٘ؽاتٛاْ ِي وٗ ثؽاي لضبٚت 
ظؼ اؼتجبط ثب ٔتبيح  وٗ قبظگي نىٍي اؾ نٛا٘ع ٘كتٕع  ثٗ قٕبظ ٚ ِعاؼن ا . تِفيع اـؼا٘ىبؼ٘ب ٚ اؼايٗ  گيؽي ٔتيدٗ

ايٓ نٛا٘ع اؼؾنيبثبْ ؼا لبظؼ ِي قبؾٔع ظؼثبؼٖ  . ظٔع ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼگيؽْتٛاْ ِيقبيؽ ؼٚل ٘ب وبؼآيي الؾَ ؼا ظانتٗ ٚ 
ييٓ اٖ فٕٛاْ ِثبي ُ٘ ثٗ  . وٕٕع ي ِٛؼظ اخؽا اعالفبت ِفيعي وكت٘ب ثؽٔبِٗٚ پيبِع٘بي  ٘ب تا٘عاف ٚ ؼقبي ، تبؼيطچٗ

وبؼٔبِٗ ٘بي  ، يبفتٗ ٘ب ي عؽذ ٘بي لجٍي ، گؿاؼل ٘ب ، يٛؼت خٍكبت گؽٖٚ ، ي آِٛؾني٘ب ثؽٔبِٗ ، ا٘عاف ، ٔبِٗ ٘ب

ؼظظ ظؼ اضتيبؼ اؼؾنيبثبْ لؽاؼِي گ يثبيع خّـ آٚؼ وٗ ٔٛؿ ظاظٖ ٘بيي  ثٗ ي ثب تٛخٗ اٖ فؽاگيؽاْ ٚ اعالفبت لبثً ِالزؼ
.  ظٕ٘ع

ٌيكت   چه
فجبؼتكت اؾ چه  وٗ اثؿاؼ ظيگؽي خٙت گؽظآٚؼي اعالفبت ٚخٛظ ظاؼظ  ، لجٍي ٘بي ؼٚلظؼ اؼؾنيبثي آِٛؾني فالٖٚ ثؽ 

ؾ قٛاي اٖ اؾ ِدّٛؿ ٘ب تچه ٌيف . ؼظظگ ئٙب خّـ آٚؼي َاٖ ٚقيً ثٗ عالفبت ِفيعي ا وٗ ٌيكت يب فؽَ ٘بي اعالفبتي 

ٔٙب پبقص ِثجت يب ِٕفي ضٛظ ؼا ثؽ ؼٚي آْ فالِت ا ثٗ ٖ گؽ ثب تٛخٗ پبقص ظٕ٘عٖ يب ِهب٘ع وٗ قت اٖ ٘ب تهىيً نع
٘ب ٚ ِعاؼن تسًيٍي  ِبٕٔع وبؼٔبِٗ)اعالفبت ؾيبظي اؾ ِعاؼن قبؾِبٔي  تٛاْ ِيؾ چه ٌيكت اٖ ثب اقتفبظ . ظِي ؾٔٓ

تي ِٛخٛظ ظؼ ٚازع ٘ٙبي اعالفبٔبظ ٚ ِعاؼن أتهبؼيبفتٗ ٚ پبيگباـ( ي ِبٌي٘ب تپؽظاش ثٗ فؽاگيؽاْ ٚ ِعاؼن ِؽثٛعٗ 
.  ثعقت آٚؼظ

ِغبثك ثب ٘ؽيه اؾ ؼٚل ٘ب ؼا تٙيٗ ّٔٛظٖ ٚ ظؼ عؽازي اثؿاؼ  ، فٛق تيُ ضٛظ اؼؾنيبثي اثؿاؼ ِٛؼظ ٔيبؾ ٘بي ؼٚل ثٗ ثب تٛخٗ 
آْ تب  ٘بي قؤايقٕدع؟  ِعٔؾؽ اقت ِي وٗ يب اثؿاؼ ِٛؼظ ٔؾؽ ظليمب آْ چيؿي ؼا ا وٗ ثبيع ايٓ ٔىتٗ ؼا ِٛؼظ ٔؾؽ لؽاؼظ٘ع 

اثؿاؼ ضؽٚؼي اقت ٚ ثبيع ِٛؼظ تٛخٗ  ؼفجبؼت ظيگؽ ثسث ؼٚايي ٚ افتجب ثٗ ٔع؟ اٖ ٖ زع ّ٘بٕ٘گ ٚ ظؼقت عؽازي نعچ

 . ظ ؼاٖ گهب ثبنعتٛاْ ِيؾ يه ِتطًى آِبؼ اٖ قتفبظاٖ ظؼ ايٓ ؾِيٓ . لؽاؼگيؽظ

٘ب  تسٍيً ٚ تفكيؽ ظاظٖ  ، خّـ آٚؼي: گبَ ٘فتُ

 
تيُ . ظچٗ ظاظٖ ٘بيي ثؽاي اؼؾنيبثي ِفيع ثٛظٖ ٚ ُِٙ ٘كتٓ وٗ تٛخٗ ّٔٛظ يٓ اِؽ ا ثٗ ثبيع ٘ب  ظاظٖظؼ گؽظآٚؼي  

 ، نؽايظ قبؾِبْ ضٛظ ثٗ اؼائٗ ّٔٛظٖ ٚ ثب تٛخٗ ٘ب  ظاظٖاؼؾنيبثي ظؼٚٔي ثبيع يه ثؽٔبِٗ ؾِبٔجٕعي نعٖ خٙت خّـ آٚؼي 

قتفبظٖ اٖ اؾ افؽاظ آِٛؾل ظيع٘ب  ظاظٖثؽاي خّـ آٚؼي  . ٚ ِفيع اقت خّـ آٚؼي ّٔبيع ِؤثؽ وٗ ؼا ظؼ ؾِبْ ٘بيي ٘ب  ظاظٖ
عالفبت ثبيع اؾ آٔٙب خّـ آٚؼي نٛظ ؼا ا وٗ لجال ِٕبثقي . ظّٔبييع تب يست اعالفبت ٚ ِفيع ثٛظْ آٔٙب ؼا افؿايم ظ٘ي

 . وٕيع ؼيؿي ثؽٔبِِٗهطى ّٔٛظٖ ٚ خّـ آٚؼي آْ ؼا 
 وٗ عالفبتي ؼا اٖ خّـ آٚؼي ّٔبييع ٚ ُِ٘ٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼِي ظ٘يع  وٗ فمظ اعالفبتي ؼا  وٗ يبظ ظانتٗ ثبنيع  ثٗ 

ي فٍّي ٚ قيكتّبتيه تدؿيٗ ٚ تسٍيً ظاظٖ ٘ب اؼؾنيبثيظؼ . وبؼ ثٕعيع ثٗ يع ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼظاظٖ ٚ اٖ خّـ آٚؼي ّٔٛظ
اعالفبت ثب ٘ؽ ؼٚني  . ؼظظگ ي٘بي وّي ٚ ويفي ثكيبؼ اقبقي ثٛظٖ ٚ ثؽاقبـ ايٛي ضبيي اعالفبت ظقتٗ ثٕعي َ
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ٚ ٘ب  ظاظٖؼؾنيبثي ظانتٗ ٚ ثؽآْ اقبـ اٖ ٘عاف اٌٚيا ثٗ ت آِعٖ ثبنع ظؼ تدؿيٗ ٚ تسٍيً آٔٙب ثبيع ٔؾؽي ظـ ثٗ  وٗ 

ا ثؽاي وٗ اؾ ثؽضي تىٕي٘ب  ظاظٖظؼ ِؽزٍٗ تدؿيٗ ٚ تسٍيً  وٗ تفكيؽ ٚ ِٛؼظ لضبٚت لؽاؼگيؽظ  ، تسٍيً ، اعالفبت ثبيع تٛييف

.  يؽظگ يَ خّبي ِٛؼظ ثسث لؽاؼا ثٗ يً ظؼ غ وٗ  نٛظ ِياقتفبظٖ ٘ب  ظاظٖتدؿيٗ ٚ تسٍيً 
 

 ٘ب  ظاظٖتدؿيٗ ٚ تسٍيً وّي _1
ؼا پف اؾ خّـ ٘ب  ظاظٖ . تفٍُ آِبؼ اـ نٛظ ِياقتفبظٖ ٘ب  ظاظٖفِّٛب اؾ آْ ثؽاي قبؾِبْ ظاظْ  وٗ يىي اؾ ٚقبيٍي 

ِؽتت  ، ي ظقتٗ ثٕعيتدؿيٗ ٚ تسٍيً يقٓ. ِؽتت ٚ تٍطيى ّٔٛظ ، ثٕعي آِبؼي عجمٗ ٘بي ؼٚلوّه  ثٗ  تٛاْ ِيآٚؼي 

، ْيٛؼت اعالفبتي ؼٚل ثٗ ٘ب  ظاظٖٚ ِمًٛظ ايٍي اؾ آْ تٕؾيُ ٚ ضاليٗ وؽظْ ٘ب  ظاظٖٚ ضاليٗ وؽظْ  ، ظقتىبؼي ، ْوؽظ
تفكيؽ يقٕي تٛضير ٚ تجييٓ ٚ يبفتٓ ِقٕبي يبفتٗ ٘ب ٚ ثعْٚ تسٍيً آِبؼي ايٓ اِؽ . ِكتعي ٚ تفكيؽ پػيؽ اقت ، ضٛأب

ظاظٖ  وٗ ظؼ ِٛاؼظي  . ٔطكت ثبيع ايٓ ٔتبيح ؼا تسٍيً وؽظ ٚ قپف ِٛؼظ تفكيؽ لؽاؼظاظ پف . تِهىً ٚ ٔبِّىٓ اـ
(  ٘ب تِبٕٔع پؽقهٕبِٗ ٘ب ٚ چه ٌيف)يٛؼت وّي يقٕي افعاظ ٚ ؼلُ خّـ آٚؼي نٛظ  ثٗ ٘بي زبيً اؾ أدبَ تسميك 

 ثٗ ظاؼاي تٛؾيـ   ، ٖ وّي پيٛقتٗ ثٛظٖفٕٛاْ ِثبي چٕبٔچٗ ِتغيؽ ِٛؼظ ِغبٌـ ثٗ  . يؽظگ ييٛؼت َ٘ب  ظاظٖتسٍيً وّي ؼٚي 

پبؼاِتؽي ِبٕٔع  تٛاْ ٘ب ِي ظاظٖٚقيٍٗ ّٔٛٔٗ گيؽي تًبظفي تقييٓ نعٖ ثبنٕع ثؽاي تسٍيً  ثٗ ٕ٘دبؼ ثبنع ٚ آؾِٛظٔي ٘ب 
ٔتبيح ؼا پف اؾ  آيع ِيظقت  ثٗ ثٛقيٍٗ پؽقهٕبِٗ  وٗ ظؼ ظاظٖ ٘بي زبيً اؾ اؼؾيبثي  . ِيبٔگيٓ ؼا ظؼٔؾؽ گؽفت

٘ب يه  ثٗ ظؼيع٘ب ٚ غيؽٖ تسٍيً ّٔٛظٖ ٚ ثؽاي ظؼخٗ ٘ب ٚ ؼت  ، ْؾ ِيبٔگياٖ ثب اقتفبظ تٛاْ ِياؾ پؽقهٕبِٗ ٘ب  اقتطؽاج
تٛقظ افضبي ٘يبت فٍّي اؾ لجً تعٚيٓ نعٖ  وٗ ي ِغٍٛة ٘ب ت٘عاف ٚ ٚضقيا ثٗ ِيبٔگيٓ ظؼٔؾؽ گؽفت ٚ ثب تٛخٗ 

.  ٔٙب لضبٚت ّٔٛظاٖ ظؼثبؼ
 ي تدؿيٗ ٚ تسٍيً ظاظٖ ٘بي ويف_2

ِمبيكٗ ٚ ِمبثٍٗ ٚ تفكيؽ اٌگٛ٘بي  ، اِتسبْ ٚ ثؽؼقي ، ؼاٖ ٘بيي ثؽاي تٛييف٘ب  ظاظٖويفي تدؿيٗ ٚ تسٍيً  ٘بي ؼٚل 

 . ظيه تدؿيٗ ٚ تسٍيً ويفي ِّىٓ اقت اؼؾل ؾيبظ ٚ ثيهتؽي اؾ اعالفبت وّي ظانتٗ ثبل . ظِقٕي ظاؼ فؽاُ٘ ِي وٕٓ
اؾ عؽيك ٘ب  ظاظٖايٓ گٛٔٗ  . ظثپؽظاؾٔع آٔٙب ؼا ظاظٖ ٘بي ويفي ِي ٔبِٓ ٘ب تيتٛييف ٚالـ ثٗ يٛؼت ٚاژٖ  ثٗ ٘ب  ظاظٖچٕبٔچٗ 

ظؼ ايٓ گبَ يبفتٗ ٘بي زبيً اؾ اؼؾنيبثي . اقتطؽاج اؾ اقٕبظ ٚ ِعاؼن ٚ اِثبي آْ گؽظآٚؼي ِي نٛٔع ، ِهب٘عٖ ، ثٗ ًِبذ
  .نٛظ ِيتفكيؽ  ؼيهٗ يبثي ٚ ، تسٍيً ، تٛييف ، پف اؾِمبيكٗ ثب ٚضقيتٙبي ِغٍٛة
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٘ب تٙيٗ گؿاؼل ِمعِبتي ٚ ثسث پيؽاِْٛ ظاظٖ: گبَ ٘هتُ  

 ثٗ يقٕي ثؽاي ٘ؽ زٛؾٖ  . ظگؽظ ي اؼؾنيبثي تجقيت ضٛا٘ع ّٔٛظ تعٚيٓ ِي٘ب زٛؾٖؾ ا وٗ ظؼ ايٓ گبَ ِتٓ گؿاؼل اٌٚيٗ 

گؽظظ  يٚضٛذ غوؽ َ ثٗ ِعْٚ نعٖ ٚٔمبط لٛت ٚضقف (ؼيهٗ يبثي ٚتفكيؽ، تسٍيً، تٛييف)يٛؼت ِدؿا ٔتبيح گبَ ٘فتُ 
ثؽ اقبـ آْ افضب ٘يبت فٍّي ثتٛإٔع پيهٕٙبظات  وٗ يه پيم ٔٛيف خٙت ثسث ظؼ گؽٖٚ تٙيٗ گؽظظ وٗ ٔسٛي  ثٗ 

.  فٍّي ٚاخؽايي ؼاتعٚيٓ ّٔٛظٖ ٚپيم ٔٛيف گؿاؼل ٔٙبيي ؼا آِبظٖ ّٔبيٕع
 

تٙيٗ گؿاؼل ٔٙبيي ٚ اؼائٗ پيهٕٙبظ٘ب: گبَ ُٔٙ  

ؼٖٚ ٚ اعالفبت آْ ثؽاي اِتيبؾظ٘ي ٚ ِمبيكٗ ويفيت گؽٖٚ ٘ب گ ياثي ظؼْٚؾ گؿاؼل ٘بي اؼؾنيا وٗ غوؽ اقت  ثٗ الؾَ 
تؽيٓ اقتفبظٖ ثٗ ظ تٛاْ ِيٚ گؽٖٚ  نٛظ ِيثٛظ ويفيت ظؼ گؽٖٚ تٍمي ثٗ ي ٘ب تآْ تٕٙب آغبؾي ثؽ فقبٌي ٚ نٛظ ِياقتفبظٖ ْ

ٚييفي ثعْٚ ٔمبظي ٚ ِٛنىبفبٔٗ ي يب يؽفب تاٖ تعٚيٓ يه گؿاؼل وٍيم وٗ اوْٕٛ ِهطى اقت . ظؾ آْ ثجؽا  ٖؼا ظؼ ايٓ ؼا
عالفبت يسير ٚ ٘ؽچٗ ِغٍٛة تؽ ٔهبْ ظاظْ ٚضقيت گؽٖٚ ظؼ يه گؿاؼل ٔٗ تٕٙب اٖ ِٕغمي ٚ يب ازيبٔب ضٛظظاؼي اؾ اؼائ

. نٛظ ِي٘عؼ ؼفتٓ ٚلت ٚ ٘ؿيٕٗ گؽٖٚ  ثٗ ِٛخت ٔبظيعٖ گؽفتٓ ا٘عاف ايٍي اؾ أدبَ اؼؾنيبثي ٚ  وٗ ِؿيتي ٔعاؼظ ثً

تبييع يب اِضب ِعيؽگؽٖٚ ِي ؼقع تب ايٓ اعّيٕبْ زبيً  ثٗ ٚٔي تٛقظ تيُ اؼؾنيبثي وٕٕعٖ تعٚيٓ ٚ گؿاؼل اؼؾنيبثي ظؼ
. ظيؽگ يَ فٙعٖ ثٗ گؿاؼل ثب ٔؾؽ ٚ آگب٘ي ٚي تٙيٗ نعٖ ٚ ِكئٌٛيت پيگيؽي ٔتبيح ٚ پيهٕٙبظات آْ ؼا  وٗ نٛظ 

تٗ نعٖ ٚ يب ظؼ يٛؼت ظؼضٛاقت گؽٖٚ ثؽاي غالگ يفؽاظ ظيگؽاٖ يؽظ گؿاؼل ظؼ اضتيبؼ چگ يّ٘چٕيٓ ِعيؽ گؽٖٚ تًّيُ َ
 . ؾ ٔؾؽات وبؼنٕبقبْ ٚ ِتطًًيٓ ضبؼج اؾ گؽٖٚ ظؼ اضتيبؼ تيُ اؼؾنيبثي ثيؽٚٔي لؽاؼگيؽظاٖ اؼؾنيبثي ثيؽٚٔي ٚ اقتفبظ

تًٛيؽ  ، ٚؼظ اؼؾنيبثي ثؽاي ضٛإٔعٖ گؿاؼل٘ؽ زبي گؿاؼل اؼؾنيبثي ظؼٚٔي ثبيع ضّٓ اؼائٗ يه ظيع وٍي اؾ ٚازع َ ثٗ 
ٔمبط ضقف ٚ لٛت ؼا آنىبؼ وؽظٖ ٚ  ، ي ِٛؼظ ثؽؼقي اؼائٗ ظاظٖ٘ب زٛؾٖنٓ ٚ ٚاضسي اؾ ٚضقيت ِٛخٛظ گؽٖٚ ظؼ وٍيٗ ؼٚ

 وٗ ي اٖ ضٛإٔع وٗ ي تعٚيٓ نٛظ اٖ گْٛ ثٗ يه گؿاؼل ضٛة اؼؾنيبثي ظؼٚٔي ثبيع  . ِٛؼظ ثسث ٚ تدؿيٗ ٚ تسٍيً لؽاؼظ٘ع

ِىبْ تدؿيٗ ٚ تسٍيً اعالفبت اؼائٗ ا  ْٖ ضّٓ آگب٘ي اؾ ا٘عاف گؽٚاٖ ِغبٌـ فضٛ ايٓ گؽٖٚ يب تيُ اؼؾنيبثي ٔجبنع ثتٛأع ثب
ظؼ  گيؽي ٔتيدٗتدؿيٗ ٚ تسٍيً ٚ ثسث ٚ  ، ٘ب اؾ عؽفي يبفتٗ . ظيه اقتٕجبط ِٕغمي ظقت يبة ثٗ نعٖ ؼا يبفتٗ ٚ ضٛظ ثتٛأع 

: نٛظ ِيؼا نبًِ  ي غيً٘ب تعٛؼ وٍي يه گؿاؼل اؼؾنيبثي لكُ ثٗ  . گؿاؼل ثبيع وبِال ِكتٕع ثبنع
ضّيّٗ  -5         گيؽي ٔتيدٗثسث ٚ  -4ِتٓ گؿاؼل           -3ِمعِٗ          -2فٕٛاْ      -1

فٕٛاْ  

ِٛؼظ اؼؾنيبثي  وٗ ظؼ آْ ٔٛؿ گؽٖٚ يب ٚازعي  وٗ گؿاؼل اؼؾنيبثي ظؼٚٔي ثبيع ظاؼاي يه يفسٗ فٕٛاْ ثبنع 
قت ثيبْ گؽظيعٖ ٚ ا  ْٖ ٚاثكتا ثٗ  وٗ ٔبَ ٚازع ٚ قبؾِبٔي ( ظاضٍي ؼٖٚگ يِثال اؼؾنيبثي ظؼْٚ)قت غوؽ نعٖ اٖ لؽاؼگؽفت

.  تبؼيص أدبَ اؼؾنيبثي ٚ ِدؽي يب ِدؽيبْ آْ فٕٛاْ گؽظظ
ِمعِٗ  

تقعاظ  ، ٚققت ، ظؼ ِمعِٗ گؿاؼل اؼؾنيبثي ظؼٚٔي ثبيع نؽذ ِطتًؽي اؾ ٚازع ِٛؼظ اؼؾنيبثي نبًِ تبؼيطچٗ تبقيف
٘ؽ فؽظ ضبؼج اؾ آْ ٚازع ثب ضٛأعْ آْ اعالفبت ِفيعي  وٗ عٛؼي  ثٗ  غوؽ گؽظظ . . . . . افضبي ٘يبت فٍّي ٚ فؽاگيؽاْ ٚ 

 ، نؽذ فؽايٕع أدبَ اؼؾنيبثي ثٗ قپف  . ظْ ٚازع وكت وٓا ثٗ ْ ظؼيبفت ّٔٛظٖ ٚ ظيع ؼٚنٕي ٔكجت ا ثٗ ٔكجت 

  يٚ ظؼثبؼٖ ِيؿاْ ثسث ظؼ گؽٖٚ ثؽ ؼٚ اضتٗظؼ گؽٖٚ ثب آٔٙب ّ٘ىبؼي ظانتٕع پؽظ وٗ ؼؾنيبثي ظؼٚٔي ٚ افؽاظي اٖ افضبي وّيت
ثؽ فؽايٕع اؼؾنيبثي ظؼٚٔي تبثيؽ  وٗ ٚ ِثجت ٚ ِهىالت ٚ ِٛأـ ِٛخٛظ  ِؤثؽؾاؼل اؼؾنيبثي ظؼٚٔي ٚ ّ٘چٕيٓ فٛاًِ گ

.  قت ِطتًؽا تٛضيسبتي اؼائٗ گؽظظاٖ ظانت
ِتٓ گؿاؼل اؼؾنيبثي ظؼٚٔي  

ِٛؼظ  وٗ يي ٘ب زٛؾٖيقٕي ثؽاقبـ . ظي آٔٙب تجقيت ِي ّٔبيٚ ِالن ٘ب ٘ب زٛؾِٖتٓ گؿاؼل اؼؾنيبثي ظؼٚٔي اؾ 

غبؾيٓ تدؿيٗ ٚ آ ٖٔمظ . يؽظگ ييٛؼت ِٕفه ٘ؽ زٛؾٖ ِٛؼظ ثؽؼقي ٚ تدؿيٗ ٚ تسٍيً لؽاؼ َ ثٗ قت ٚ اٖ اؼؾنيبثي لؽاؼگؽفت
تسٍيً لؽاؼ گؽفتٗ يٛؼت خعا ِٛؼظ تدؿيٗ ٚ  ثٗ ظؼ ِتٓ گؿاؼل ٘ؽ زٛؾٖ  . ثبنع ِي ٘ب ت٘عاف ٚ ؼقبياٖ تسٍيً ٚ اٌٚيٓ زٛؾ

ٚ ٔمبط لٛت ٚ ضقف ِٛؼظ ثسث ٚ  وٕع ِيٚ ضقف ٘بي ٘ؽ زٛؾٖ ؼا ِهطى  ٘ب تتدؿيٗ ٚ تسٍيً لٛ . ؼظظگ يٚ تٛييف َ
.  ؼظظگ يؼيهٗ يبثي لؽاؼگؽفتٗ ٚ فٍت آٔٙب ِهطى َ

گيؽي  ٔتيدٗ

گؽفتٗ  زث ٚ تدؿيٗ ٚ تسٍيً لؽاؼِٛؼظ ة ٘ب زٛؾٖيٛؼت وٍي ظؼ ّ٘ٗ  ثٗ ٚ ضقف ٘ب ظؼ اؼتجبط ثب ُ٘ ٚ  ٘ب تلٛ گيؽي ٔتيدٗظؼ 
ِفيع ٚيژگي ٘بي غيً ؼا  گيؽي ٔتيدٗيه  . ؼظظگ يخؽايي ثؽاي خجؽاْ ضقف ٘ب ٚ گكتؽل ٔمبط لٛت اؼائٗ َاٖ ٚ ثؽٔبَ

: ظاؼاقت
ِّىٓ اقت آؾاظ ثٛظٖ ٚ  وٗ تب آٔدب  وٗ ثٛظ ويفيت ِكتّؽ اقت ؛ اؼؾنّٕع آْ اقت ثٗ چْٛ ٘عف يه اؼؾنيبثي  -1

ؼؾنّٕع ا  ٖٚيژ ثٗ  . ظثيبْ نٛ يؽازتًب وٗ ٚ ضقف ٘ب ٔيبؾِٕع آْ اقت  ٘ب تثٕبثؽايٓ لٛ . ظيت ضٛظ ثبلِٕقىف وٕٕعٖ ٚضـ
.  ؾ اّ٘يت ضقف ٘ب وبقتٗ ٔهعٖ ٚ يب پؽظٖ پٛني ٔهٛظا وٗ اقت 

ثيبيع ؾيؽا يست آٔٙب اثجبت  گيؽي ٔتيدٗٔجبيع ٔبگٙبْ ظؼ  ، ؾاؼل ثسث  ٔهعٖگ يظؼ ثطم ايً وٗلٛت ٚ ضقف ٘بيي  -2

.  يه قطٕؽأي اؾ خبٔت ظپبؼتّبْ تجعيً ضٛا٘ع نع ثٗ  گيؽي ٔتيدٗٚ نٛظ ِيْ
.  فٕٛاْ ضٛا٘ع نع گيؽي ٔتيدٗؾاؼل ثسث ِي نٛٔع ظٚثبؼٖ ظؼ گ يظؼ ثطم ايً وٗ لٛت ٚ ضقف ٘بيي  -3

.  ي اخؽايي اؼايٗ ضٛإ٘ع نع٘ب ثؽٔبِٗنىً  ثٗ  گيؽي ٔتيدٗعؽذ ٘بيي ثؽاي خجؽاْ ضقف ٘ب ظؼ  -4
ظؼ اؼؾنيبثي  وٗ ٚ وٍيٗ ِكتٕعاتي  ، ٘ب تچه ٌيف ، ظؼ ضّيّٗ گؿاؼل اؼؾنيبثي ظؼٚٔي پؽقهٕبِٗ:ؼلضّيّٗ گؿا

٘عاف آِٛؾني ثؽٔبِٗ ِٛؼظ ٔؾؽ ٔيؿ ظؼ ا وٗ غوؽ اقت  ثٗ الؾَ  . ؼظظگ يقت پيٛقت َاٖ ظؼٚٔي ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼگؽفت

  . نٛظ ِيل ٌسبػ ضّيّٗ گؿاؼ
 

    پيگيؽي ٔتبيح: ظَُ٘ گب
 وٗ قت ثبيع پيهٕٙبظات ؼا پيگيؽي ّٔٛظٖ ٚاؾ اعالفبت ِفيعي اٖ ؼؾنيبثي ؼا أدبَ ظاظا وٗ ْ ِؽزٍٗ گؽٖٚ يب ٚازعي ظؼ اي   

گؽ ا وٗ اؾ آٔدب . قتفبظٖ ّٔٛظاٖ تغبثك ٚيب ايدبظ تغيؽات اقبقي ظؼ قبضتبؼ ٚ فؽايٕع ثؽٔبَ، ثٛظثٗ ثعقت آِعٖ ثؽاي 
ويفيت ٔگؽظظ ثٛالـ تّبَ فقبٌيتٙبي أدبَ نعٖ لجٍي ثعْٚ ’ ثٛظ ٚ اؼتمبثٗ ٘يچگٛٔٗ تغييؽ ظؼ خٙت  ثٗ اؼؾنيبثي ِٕدؽ 

ظؼ ايٓ ِؽزٍٗ تّبِي پيهٕٙبظات  وٗ ٔتيدٗ ٚ ثيٙٛظٖ ثبلي ضٛا ٘ع ِبٔع ايٓ گبَ اؾ اّ٘يت اقبقي ثؽضٛؼظاؼ ِيجبنع چؽا 
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يٓ پيگيؽي ظٚ ا وٗ يٙي اقت ثع. ي اخؽايي ِغؽذ نعٖ ٚتب زًٛي ٔتيدٗ ٚ ايدبظ تغييؽ ظٔجبي ضٛا٘ع نع٘ب ثؽٔبِٗزبيٍٗ ٚ 

ضتيبؼات ضٛظ ثبيع ٔمبط اٖ ٚازعآِٛؾني اقت يقٕي ٘ؽ ٚازع ظؼ زٛؾ ثٗ ظاضٍي ِؽثٛط  ثٗ ظاضٍي ٚ ضبؼخي ظاؼظخٓ ثٗ خٓ

لٛت ٚ ضقف ؼا پف اؾ نٕبقبيي ِٛؼظ ثؽؼقي لؽاؼ ظاظٖ ٚ تب ؼفـ ٔمبط ضقف ٚتمٛيت ٔمبط لٛت پيهٕٙبظات ؼا پيگيؽي 
ضتيبؼات ٚازع آِٛؾني ضبؼج ثٛظٖ ٚ قغٛذ ثبالتؽ اٖ ؾ ِسعٚظا وٗ تغييؽاتي اقت  ثٗ ِؽثٛط  ٖ نضبؼخي  ثٗ ّٔبيع اِب خٓ

قغٛذ ثبالتؽ  ثٗ ظؼ ايٓ ؾِيٕٗ پيهٕٙبظات  وٗ  . ثبيع ثؽاي آْ العاَ ّٔبيٕع( ظانتثٗ ٚؾاؼت  _ ظأهگبٖ)گيؽي  تًّيُ
.  ٔتيدٗ ِغٍٛة پيهٕٙبظات ؼا پيگيؽي ّٔبيعِعيؽيت گؽٖٚ ثبيع تب زًٛي  وٗ غوؽ اقت  ثٗ الؾَ  . اؼخبؿ ضٛا٘ع نع
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