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 چکیذه

ٔذیشیت ٔغّٛة ثٝ ٔؼٙبی آٖ اػت وٝ ػخت افضاس ٞب ٚ اثضاسٞبی الصْ وبسؿٙبػب٘ٝ ا٘تخبة ؿٛد ٚ یه ثش٘بٔٝ ٚ ساٞىبس اخشایی 

ٞذفٕٙذ ٚ خبٔؼٝ ثشای اػتفبدٜ ثٝ ثٟتشیٗ ؿیٜٛ اص اثضاسٞب عٛسی وٝ ثبػث استمبی ٘تیدٝ ٚ سا٘ذٔبٖ اػتب٘ذاسد ؿٛد . صٔب٘ی وٝ ػیؼتٓ 

ثبؿذ ثب ثخؾ ٞبی ٔختّف ، ٔذیشیت ٔغّٛة ٔؼٙبی ٌؼتشدٜ تشی سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد دس ٟٔٙذػی فشٍٞٙی ػؼی ٔی ؿٛد تب ثب خبٔؼٝ 

ؿٙبخت ؿشایظ خبٔؼٝ ٔؼبئُ ٚ ٔـىالت سا ثشسػی وشد ٚ ثب یه ثش٘بٔٝ خبٔغ فشٍٞٙی ثٝ اكالح ٚ استمبی ٘ظبْ ٞبی فشٍٞٙی ، 

، ساٞىبسی فشٍٞٙی وٝ ٞٓ اخضا ٚ ثخؾ ٞبی ّّٕی پشداختبسٞبی ّٔی ٚ ثیٗ اِالتلبدی ، ػیبػی ٚ اختٕبػی خبٔؼٝ ٔٙغجك ثب ٔؼی

خبٔؼٝ سا ثٝ دسػتی تؼشیف ٔی وٙذ ٚ ٞٓ ٔٙغجك ثب اػتب٘ذاسدٞبی خٟب٘ی ػُٕ وٙذ دس یه ٔذیشیت فشٍٞٙی اخضا ثٝ دسػتی ثش٘بٔٝ 

آ٘دب وٝ فشًٞٙ ثٝ ػٙٛاٖ ػٙلش اكّی ثش  سیضی ؿذٜ ٚ اػتفبدٜ ٔی ؿٛ٘ذ عٛسی وٝ ثبػث سؿذ ٚ ؿىٛفبیی فشٍٞٙی خبٔؼٝ ؿٛ٘ذ . اص

، افىبس ٚ اػتمبدات، لٛا٘یٗ ٚ  ػّْٕٛٞٝ فؼبِیت ٞبی خبٔؼٝ ٘ظبست داسد ٚ ٔدٕٛػٝ ای پیچیذٜ ٚ ٌؼتشدٜ ای اص ٞٙش ٞب ، دا٘ؾ ٞب ،  

یذ ٕٞٝ اػضب سا ثٝ اػت ِزا ٟٔٙذػی فشٍٞٙی ثش٘بٔٝ ای ػبص٘ذٜ ٚ ٔذیشیتی اكالح خبٔؼٝ اػت وٝ ثب ػٙت ٞب ٚ ٔمشسات، آداة ٚ سػْٛ

ثٟتشیٗ ؿیٜٛ اداسٜ وٙذ ثشای ػبخت چٙیٗ ٔحیظ اختٕبػی ایذٜ آَ وٝ ٞذف ٞش ٘ٛع ٘ظبْ اكالحی ، تشثیتی ٚ فشٍٞٙی اػت ثبیذ 

 .دس خبٔؼٝ ثؼتشػبصی ٚ ٟ٘بدیٙٝ وشدٟٔٙذػی فشٍٞٙی سا ثب إٞیت ثٝ ٕٞٝ اخضا ٚاثؼتٝ 
 

   .فشًٞٙ ، ٔذیشیت ، اختٕبع ، پیـشفت وّٕبت وّیذی :
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٘ظبْ ٞبی اختٕبػی ثشای آ٘ىٝ ثتٛا٘ٙذ ػبختبسی اػتب٘ذاسد داؿتٝ ثبؿٙذ دس ساػتبی اداسٜ أٛسات اختٕبػی ، ٘یبصٔٙذ ثؼتش ػبصی 

ٞبیی  ٔغبثك ثب ٔؼیبسٞبی اخاللی افشاد اختٕبع داس٘ذ . ٚضغ ٚ اخشای لٛا٘یٗ ػالٜٚ ثش ٔبٞیت ٘یبصٔٙذ ٔذیشیتی آٌبٜ ٞؼتٙذ تب ثٝ 

اخاللی ٚ فشٍٞٙی خبٔؼٝ سا تحت تبثیش لشاس دٞٙذ ٚ افشاد سا ثب خٛد ٕٞؼٛ ٕ٘بیٙذ . اص آ٘دب وٝ ػبختبسٞبی  ؿیٜٛ ای ایذٜ آَ ٔجب٘ی

اختٕبػی ثٝ یىذیٍش ٚاثؼتٝ ٞؼتٙذ ِزا ثشای ٘ظٓ دادٖ ٚ اخشایی وشدٖ اٞذاف اختٕبػی ثبیذ تغییشات دس اداسٜ وشدٖ ، ػبختبسٞب 

ؿذ اختٕبػی ِغٕٝ ٔی ص٘ذ یب ثب فشًٞٙ خبف آٖ خبٔؼٝ ٔغبثمت ٘ذاسد اص ٘ظبْ ٞبی ٚ لٛا٘یٗ ثٝ ؿیٜٛ ای ثبؿذ وٝ آ٘چٝ ثٝ سٚ٘ذ س

اخشایی ٚ آٔٛصؽ حزف ؿٛد ٚ ثب یه الذاْ اػبػی ٚ آٌبٞب٘ٝ فضبی اختٕبػی ٔٙبػت ایدبد وشد . ٔحیغی وٝ ثٝ اػتمبدات ٚ 

ِتی ایذٜ آَ ثشػذ ٚ افشاد آٖ خبٔؼٝ ٞٓ اص ػبختبس سؿذ یبفتٝ فشٍٞٙی آٖ خبٔؼٝ إٞیت ثذٞذ تب سٚ٘ذ فؼبِیت ٞبی اختٕبػی ثٝ حب
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ٔحیغی ٔتٙبػت ثب سٚحیبت ٚ اػتمبدات خٛد ثٟشٜ ٔٙذ ؿٛ٘ذ وٝ ثبصدٜ چٙیٗ تضویٝ اختٕبػی خّك ٔحیغی ػبِٓ ٚ افشادی ػبِٓ 

ُ اكّی ٔی ثبؿذ . اص ایٗ تضویٝ یب ثٟیٙٝ ػبصی ػبختبسٞبی اختٕبػی ٚ فشٍٞٙی ثب ػجبست ٟٔٙذػی فشٍٞٙی ٘بٔجشدٜ ٔیـٛد وٝ ػبٔ

پزیشؽ سؿذ اختٕبػی خٛد اٍ٘یضٜ آغبصیٗ ثشای تغییش دس ػبختبسٞب ٞش ٌٛ٘ٝ سؿذ ٚ ثٟجٛدی اٚضبع اختٕبػی ٔی تٛا٘ذ ثبؿذ . ِزا 

ٚ ؿیٜٛ ٞبی وبسی ٘ظبْ ٞبی اختٕبػی ٔحؼٛة ٔیـٛد پذیذٜ ای وٝ اٌش ثٝ آٖ تٛخٝ ٘ـبٖ دادٜ ٘ـٛد تبثیشات خجشاٖ ٘بپزیش سا ثش 

سد . ٞذف ٟٔٙذػی فشٍٞٙی دس ٚالغ ػبخت خبٔؼٝ ای ایذٜ آَ اػت وٝ ٔجب٘ی اػتمبدی افشاد سا اسج ٔی افشاد ٚ اختٕبع ٔی ٌزا

ٟ٘ذ سؿذ اختٕبػی ٚ ٕٞشاٜ ثب آٖ أٙیت اختٕبػی سا ثٝ افشاد ٔی دٞذ ٚ آ٘چٝ ضذ اسصؽ ٚ ػبُٔ ٘بثؼبٔب٘ی اختٕبع ٔحؼٛة 

ؿذٜ دس اختیبس افشاد لشاس ٔیذٞذ . دس ٔجبحث ٔذیشیتی ػٙٛا٘ی ٔیـٛد ثب تغییشات ٚ اكالحبت لب٘ٛ٘ی ثٝ ؿیٜٛ ای دسػت ٚ اكالح 

ثٝ ٘بْ سیٍالتٛسی ٚخٛد داسد دس ٚالغ سیٍالتٛسی ٞٓ ثٝ ایٗ ؿیٜٛ ثٝ تشٔیٓ ػبختبسٞبی ٘ظبْ ٞبی ٔذیشیتی ٔی پشداصد دس 

 ٟٔٙذػی فشٍٞٙی ایٗ تشٔیٓ ٚ اكالح خبٔؼٝ دس ؿىّی وّی تش ثیبٖ ٔیـٛد .
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ایٙىٝ ٘ؼجت ثٝ ؿشایظ یب ؿیٜٛ ٞبی وبسی دس اختٕبع ثی تفبٚت ثبؿیٓ دس ٚالغ خٛدٔبٖ ٔحیظ ثذی ثشای صیؼتٗ ا٘تخبة ٔی وٙیٓ 

پغ الذاْ ثشای ثٟتش وشدٖ ؿشایظ ص٘ذٌی ٚ اختٕبع ٘ٛػی وٕه ثٝ خٛدٔبٖ اػت . پغ ٚاطٜ تغییش ٚ خٛاػتٗ ثبیذ اص خٛد فشد 

بیی اػبػی تؼشیف ؿٛد تب ٞش فشدی ػٟٓ ٚ ٚظیفٝ خٛد سا دس تحٛالت ٚ تغییشات اختٕبػی ؿشٚع ؿٛد ٚ ثشای اٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٚاطٜ ٞ

دسن وٙذ اٌش دس ؿشایغی ٞؼتیٓ وٝ ثب ایذٜ آَ ٚ فشًٞٙ خبٔؼٝ فبكّٝ داسد ثبِغجغ ٘تیدٝ ثی تٛخٟی ٚ ٘بدیذٜ ٌشفتٗ اسصؽ 

س ػبختبسٞبی ٘ظبْ ٞبی اختٕبػی دس ثؼذ وّی ٞبی فشٍٞٙی ٚ اػتفبدی ثٛدٜ ، ٞٓ اص عشف افشاد ٚ ٞٓ ٔٙبػت ٘جٛدٖ یب ضؼف د

آٖ ثٛدٜ اػت . پغ ثبیذ دس فىش ساٞىبسٞب ٚ ؿیٜٛ ٞبی ثٟتشی ثٛد تب آ٘چٝ ٞذف ٚ ٟ٘بیت یه ػبختبس فشٍٞٙی اػتب٘ذاسد اػت 

 دس خبٔؼٝ ٔحمك ؿٛد .
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وٙیٓ ثبیذ اص دٚ ثؼذ ٔٛضٛع سا ٔذ ٘ظش لشاس دٞیٓ یه اٌش ثخٛاٞیٓ یه ٟٔٙذػی فشٍٞٙی سا ثٝ كٛستی وّی دس خبٔؼٝ اخشایی 

ثخؾ ٔشثٛط ثٝ اكالحبت ٚ تغییشات دس ثؼذ ٞبی ضؼیف اػت ٔٛاسدی وٝ ٔٙـب اػتمبدی ٚ ٔزٞجی داس٘ذ ٚ ؿبیذ ثٝ دسػتی دس 

ٍش ثبیذ ػؼی ػبختبسٞبی ٘ظبْ ٞبی خبٔؼٝ ثٝ كٛست وّی ثیبٖ ٘ـذٜ ا٘ذ ٚ یب داسای ٘مبیق ٚ ٘بسػبیی ٞبیی ٞؼتٙذ . دس ثخؾ دی

ؿٛد یه ٔؼیبس خٟب٘ی ثشای استجبعبت ٚ اداسٜ خبٔؼٝ دس حبِت وّی تؼشیف ؿٛد ٚ تالؿی آٌبٞب٘ٝ دس ایٗ ٔؼیش ا٘دبْ ٌیشد تب 

ؿیٜٛ ٚ ػبختبسٞبی اداسٜ خبٔؼٝ ثب ٔؼیبس خٟب٘ی آٖ ٔغبثمت داؿتٝ ثبؿذ . اص ایٗ سٚ ٟٔٙذػی فشٍٞٙی سا دس دٚ ثؼذ ٟٔٙذػی 

 .ٚ ٟٔٙذػی فشٍٞٙی ٔتٙبػت ثب ٔؼیبسٞبی اػتب٘ذاسد خٟب٘ی تؼشیف ٔیىٙیٓ فشٍٞٙی ٔتٙبػت ثب خبٔؼٝ
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غفّت اص ػّٕی ثبػث ٔیـٛد ػبیش اػٕبَ ٔشثٛط ثٝ آٖ ٞٓ ثٝ فشأٛؿی ػپشدٜ ؿٛ٘ذ ٚ ػالٜٚ ثش یه ضشس دچبس ضشسٞبی ثیـتشی 

تٛخٟی خضیی ٔیتٛا٘ذ ػٛالت ثضسٌی داؿتٝ ثبؿذ ٚ ثٝ اػتمبدات ٚ فشًٞٙ خبٔؼٝ اص ثؼذٞبی ٔتفبٚت ثـٛیٓ پغ ٞش ٌٛ٘ٝ ثی 

ِغٕٝ ثض٘ذ ٔجبحثی چٖٛ اػتمبدات ٔزٞجی یب سفتبسٞبی خبف عجمبت اختٕبػی اٌش ثٝ ؿیٜٛ ای دسػت ثٝ افشاد آٔٛصؽ دادٜ ٘ـٛد 

ٝ . ٔؼبئُ اػتمبدی فی اِٙفؼٝ لبثُ احتشاْ ػجت ثذسفتبسی ٞب ٔیـٛد وٝ ٕٞٝ فشد ثٝ خٛد ِغٕٝ ٔی ص٘ذ ٚ ٞٓ ثٝ ػبیش افشاد خبٔؼ

ٞؼتٙذ ِٚی اٌش ثٝ ؿیٜٛ ٞبیی ٘بدسػت ٔبٞیت ایٗ اػتمبدات ثٝ افشاد آٔٛصؽ دادٜ ؿٛد یب آٔٛصٜ ٞبی ٘بلق ٚ ٘بوبسآٔذی ثبؿٙذ 

ذا ٔی وٙذ وٝ ٘تٛا٘ٙذ ثٝ ٔؼبئُ رٞٙی فشد پبػخ دٞٙذ دس ٚالغ ٘ٛػی آٔٛصؽ غّظ یب فشٍٞٙی غّظ ٔی ؿٛد دس ثیٗ افشاد سٚاج پی
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ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٔؼضّی اختٕبع دسٔی آیذ وٝ فشد ٚ خبٔؼٝ اص آٖ آػیت ٔی ثیٙٙذ . پغ اٌش اص دیذ سٚا٘ـٙبػی ٞٓ ثٝ ٔٛضٛع فشد ٚ 

اختٕبع ثٍٙشیٓ ثیـتش سفتبسٞبی فشد اص ٘ظبْ اختٕبػی ٘ـبت ٔی ٌیشد فضبی چٖٛ ٔحیظ خب٘ٛادٜ ، ٔذسػٝ ، خبٔؼٝ ٚ ... ٚ اٌش 

ایٗ ٌٛ٘ٝ ٘ظبْ ٞب داس٘ذ دس ثغٗ خٛد دا٘ؾ ٚ آٌبٞی فشٍٞٙی ٚ اػتمبدی ٘ذاؿتٝ ثبؿٙذ ثبِغجغ اِٚیٗ ؿشایظ ٚ ػبختبسٞبیی وٝ 

لشثب٘ی ٞبی ٘ظبْ ٞبی ٘بوبسآٔذ افشاد آٖ خبٔؼٝ ٞؼتٙذ ٚ ثبِؼىغ اٌش ایٗ ٔفبٞیٓ اػمبدی وٝ سیـٝ دس ٔبٞیت ٚ ػالیك رٞٙی 

ا٘ٝ دیٙی ٚ ٔؼٙٛی ٔحؼٛة ؿٛ٘ذ وٝ افشاد سا دس ٔؼیش ص٘ذٌی افشاد داسد ثٝ ؿیٜٛ دسػت آٔٛصؽ دادٜ ؿٛد ٔیتٛا٘ٙذ یه پـتٛ

وٕه ٕ٘بیٙذ . ٔجبحث فشٍٞٙی ٚ ٔزٞجی خبف یه خبٔؼٝ ٔیجبؿذ ٚ داسای ٔمِٛٝ ٞب ٚ ٔجبحث صیبدی اػت وٝ ٕ٘یتٛاٖ ته 

ٛع ته آٟ٘ب سا ٔفلُ ؿشح داد ِٚی آ٘چٝ ٔؼّٓ اػت ٘جبیذ ثٝ چٙیٗ ٔجبحثی ثی تٛخٟی ٘ـبٖ داد وٝ دس ایٙلٛست یه ٘

خٛدثیٍبٍ٘ی ثشای افشاد ثٝ ٚخٛد ٔی آیذ ٚ ثٝ ؿیٜٛ ٞبی غّغی ، افىبس ٚ سٚؽ ٞبی تؼّیٕی دیٍشی سا ا٘تخبة ٔیىٙٙذ وٝ ٘تیدٝ 

آٖ ا٘حشاف اص فشًٞٙ ٚ اكبِت خٛد ٔی ثبؿذ ٚ ٞیچٍبٜ ٕ٘ی تٛا٘ذ خبیٍضیٗ ٚ وٕه وٙٙذٜ ٔؼٙٛی ٔٙبػجی ثبؿذ . ا٘ؼبٖ ٞب 

ٙذ اٌش ثٝ ایٗ ػبختبسٞبی فشٍٞٙی ٚ اػتمبدی تٛػظ ٔؼئٛالٖ ٚ اداسٜ وٙٙذٜ ٞبی خبٔؼٝ ٚاثؼتٝ ثٝ ٔحیظ ٚ افشاد اختٕبع ٞؼت

إٞیت دادٜ ٘ـٛد فشًٞٙ آٖ خبٔؼٝ وٝ ثضسي تشیٗ ػشٔبیٝ ٞش خبٔؼٝ اػت ، تخشیت ٚ تضؼیف ؿذٜ ٚ اسصؽ ٞبیی وبرة دس 

 خبٔؼٝ سٚاج پیذا ٔی وٙذ . 

تمبدی ، ثبیذ ٔؼئٛالٖ اختٕبػی ٞٓ ساٞىبسٞب ٚ ثش٘بٔٝ ٞبیی ثشای تشٚیح ػالٜٚ ثش اكالح ٚ سیٍالتٛسی دس أٛسات فشٍٞٙی ٚ اػ

فشًٞٙ ّٔی داؿتٝ ثبؿٙذ ٚ آ٘چٝ الذاْ اِٚیٝ ٚ اػبػی دس ایٗ صٔیٙٝ اػت اخشایی وشدٖ لٛا٘یٗ ثٝ ؿیٜٛ اكِٛی ٚ  ثب ٔذیشیت ٚ 

افشاد ٚ ػبصٔبٖ ّٔضْ ثٝ سػبیت آٖ ثـٛ٘ذ . ثش٘بٔٝ سیضی آٌبٞب٘ٝ دس ثغٗ وّی ػبختبسٞبی اختٕبػی ٟ٘بدیٙٝ وٙٙذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ 

دس حبِت وّی ثشای اخشایی وشدٖ ٞش ٘ٛع فشًٞٙ یب دا٘ؾ اختٕبػی ثبیذ ثٝ دٚ ػبُٔ اكّی فشد ٚ ػبختبسٞبی اختٕبػی تٛخٝ 

غ ٞذف ؿٛد . فشد ٚ خبٔؼٝ ساثغٝ ای ٔىُٕ ٚ ٔتٕٓ ثب یىذیٍش داس٘ذ اص یىذیٍش تبثیش ٔیٍیش٘ذ ٚ ثش یىذیٍش تبثیش ٔی ٌزاس٘ذ پ

٘ظبْ اختٕبػی ٞٓ پشٚسؽ افشاد فشٞیختٝ ٚ ػبِٓ اػت افشادی وٝ لٛا٘یٗ فشدی ٚ اختٕبػی آٖ خبٔؼٝ سا سػبیت ٔی وٙٙذ ٚ ثٝ آٖ 

احتشاْ ٔی ٌزاس٘ذ ، ٚ ٞذف ٘ظبْ اختٕبػی ثبیذ داؿتٗ ػبختبسی اكِٛی ٚ ثش پبیٝ ػّْٛ ا٘ؼب٘ی ، خبٔؼٝ ؿٙبػی ، سٚا٘ـٙبػی ، 

تب ثٝ ٕٞٝ اثؼبد اختٕبع دس لٛا٘یٗ ٚ ػبختبس خٛد تٛخٝ ٘ـبٖ دٞذ ٚ ٞٓ لٛا٘یٙی وٝ چٙیٗ ٔجٙب ٚ پبیٝ ای  ٔذیشیت ، حمٛق ٚ ... ثبؿذ

ػّٕی ٚ اكِٛی داؿتٝ ثبؿٙذ ثٟتش ٔیتٛا٘ٙذ افشاد سا تحت تبثیش لشاس دٞٙذ ٚ ٔحیظ اختٕبػی ٔٙبػت تشی سا ٞٓ ثشای افشاد آٖ 

 .خبٔؼٝ خّك وٙٙذ
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ثؼذی دیٍش اص ٟٔٙذػی فشٍٞٙی آٖ اػت وٝ ػالٜٚ ثش اكالح دػتٛسات ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی فشٍٞٙی ثشای ثبصػبصی ٚ آؿٙبیی افشاد ثب 

افشاد  فشًٞٙ ّٔی ، آٖ اػت وٝ ؿیٜٛ اداسٜ خبٔؼٝ یب ا٘ؼبٖ ػبصی ثبیذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ثب ٔؼیبسٞبی خٟب٘ی ٔغبثمت داؿتٝ ثبؿذ یؼٙی

یه خبٔؼٝ یب یه وـٛس ٘جبیذ خٛد سا اص ػبیش خٛأغ دیٍش خذا وٙٙذ ٚ ٘جبیذ ٞذفـبٖ آػیت سػب٘ذٖ ثٝ ػبیش خٛأغ ثبؿذ ثبیذ 

خٛد سا دس یه خٟبٖ وّی ٚ پیٛػتٝ ثب یىذیٍش تلٛس وٙٙذ ٚ ٌٛ٘ٝ ای ػُٕ وٙٙذ وٝ ثٝ ػبیش خٛأغ دیٍش ِغٕٝ ٘ض٘ٙذ . داؿتٗ 

بّٔی پیـشٚ٘ذٜ دس سؿذ فشد ٚ خبٔؼٝ ثبؿذ یؼٙی یه خبٔؼٝ ٔتشلی ٔیتٛا٘ذ اٍِٛیی لشاس ٌیشد یب فىش خٟب٘ی ٔیتٛا٘ذ ػٙلش ٚ ػ

ٔٙجؼی ثشای فشاٌیشی دا٘ؾ ٚ ػّٛٔی وٝ خٛد آٖ خبٔؼٝ اص آٖ ٔحشْٚ اػت یب دا٘ؾ وبفی دس ایٗ صٔیٙٝ ٘ذاسد . داؿتٗ تؼلجبتی 

یـٛد ٚ اٚ سا اص وؼت پیـشفت دٚس ٔی وٙذ ِزا ثبیذ ٞش فشدی وٝ سیـٝ دس ٘بآٌبٞی داس٘ذ ٔٙدش ثٝ ِغٕٝ صدٖ ثٝ فشد ٚ خبٔؼٝ ٔ

خٟبٖ ثیٙی ٔـخق ٚ آٌبٞی داؿتٝ ثبؿذ ثب دیذی ٚػیغ تش خٟبٖ پیشأٖٛ خٛد سا ثجیٙذ ٚ تؼشیفی اػتب٘ذاسد ٚ ایذٜ آَ اص خٟبٖ 

سا ثٝ دسػتی تؼجیش  ٞؼتی ثشای خٛد ثؼبصد . ایٗ تؼشیف دسػت ثبػث ٔیـٛد ػبیش خٛأغ یب استجبعبت ٚ فشًٞٙ ٞبی ٔختّف

ٕ٘بیذ ٚ ٕٞچٙیٗ آ٘چٝ سا وٝ وبػتی ٚ ضؼف دا٘ؾ خٛد ٔی دا٘ذ ثشعشف ٕ٘بیذ ٚ خٛد سا ثٝ ایٗ ایذٜ آَ خٟب٘ی ٘ضدیه ٚ 

٘ضدیه تش ٕ٘بیذ . ایٗ خٟب٘ی ا٘ذیـیذٖ ػالٜٚ ثش ایٙىٝ فشد ثبیذ خٛد سا ثب آٖ ٕٞؼٛ ٕ٘بیذ ، ٘ظبْ اختٕبػی ٞٓ ثبیذ دس ثش٘بٔٝ 
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آٖ تٛخٝ وٙٙذ ٔؼٕٛال ثؼضی خٛأغ ٚ وـٛسٞب دس صٔیٙٝ ٞبی خبكی تٛا٘بیی ٞبی ثیـتشی داس٘ذ ٚ تٛا٘ؼتٝ  سیضی ٞبی خٛد ثٝ

خضء وـٛسٞبی ٔٛفك ٚ پیـشفتٝ ثبؿٙذ ٚ اص آ٘دب وٝ وـٛس ٔب ٞٙٛص دس صٔیٙٝ ٞبی كٙؼتی ٚ دا٘ؾ ٚ تخلق ٞبی خبف ثٝ 

ػبصی ٞب ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ٞبیی اسائٝ ثذٞذ تب ثتٛاٖ ثب چٙیٗ خٛدوفبیی ٘شػیذٜ ، ثبیذ ثٝ ایٗ ٟٔٓ تٛخٝ ثیـتشی ٘ـبٖ دٞذ ثؼتش

خٛأؼی تؼبّٔی ٘ضدیىتش ٚ پٛیب تشی داؿتٝ ثبؿذ . ثشای سؿذ وشدٖ ٚ ٔغبثك ثب ٔؼیبس ٚ اػتب٘ذاسد خٟب٘ی ثٛدٖ ثبیذ كبدلب٘ٝ ٚ 

یبص ثٝ دا٘ؾ ٚ تخللی ثشتش ٚ آٌبٞب٘ٝ ػبختبسٞبی اختٕبػی خٛد سا ثشسػی وٙیٓ ٚ آ٘چٝ وٝ ٔی دا٘یٓ دس آٖ ٘بتٛاٖ ٞؼتیٓ یب ٘

ثٟتش داسیٓ ، دس آٖ ٔؼیش ٌبْ ثشداسیٓ . ثیـتش وـٛسٞبی ٔٛفك دس حبَ حبضش وـٛسٞبیی ثٛد٘ذ وٝ دس چٙذ دٞٝ ٌزؿتٝ خضء 

وـٛسٞبی فمیش ٚ ٔحشْٚ ثٛد٘ذ ثب تالؽ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی تٛا٘ؼتٝ ا٘ذ خٛد سا خضء وـٛسٞبی ٔٛفك لشاس ثذٞٙذ ٚ ایٗ لبٖ٘ٛ ثشای 

ٔغ دیٍش ٞٓ ٔغشح اػت یؼٙی اٌش تالؿی آٌبٞب٘ٝ دس یه خبٔؼٝ آغبص ؿٛد ٔٛفمیت أشی ثذیٟی اػت ِٚی ٕٞچٙب٘ىٝ ػبیش خٛا

ثیبٖ ؿذ ثبیذ ثب ٚاوبٚی ٚ تحّیُ فضبی خبٔؼٝ اص ِحبػ آٔٛصؽ ، تدبست ، كٙؼت ٚ ... ثٝ ٘مبیق ٚ ایشادٞبی ػبختبسی لٛا٘یٗ 

. ایٍٙٛ٘ٝ اػت وٝ ٟٔٙذػی فشٍٞٙی دس ایٗ ثؼذ ٔیتٛا٘ذ ثؼیبس دس سؿذ خبٔؼٝ پی ثشد ٚ دسكذد سفغ آٖ تالؿی ٞذفٕٙذ ا٘دبْ داد 

 ٔٛثش ثبؿذ .

دس ثحث ٟٔٙذػی فشًٞٙ ػالٜٚ ثش ایٙىٝ ثبیذ عجك تؼشیف ٞبی ثیبٖ ؿذٜ ٔؼیش ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ٞبیی خبف داؿت دس ػّْٛ 

ٔجبحث ٟٔٓ دس ایٗ صٔیٙٝ ٞؼتٙذ وٝ ثبیذ تٛخٝ  ٔذیشیتی یب ٞٛؿٕٙذ ػبصی ٔذیشیتی دٚ ػبُٔ ٔذیشیت ا٘ؼب٘ی ٚ سفتبس ػبصٔب٘ی اص

وبفی ثٝ آٖ داؿت ٚ ایٗ ػبختبسٞب ٚ اكَٛ سا ثٝ دسػتی اخشا وشد ٌبٔی ٔٛفك دس خٟت ٟٔٙذػی فشٍٞٙی ٔٛفك ٔحؼٛة 

 .ٔیـٛد ِزا تٛضیحی پیشأٖٛ ایٗ دٚ ٔمِٛٝ ثیبٖ ٔیـٛد وٝ ٔمبِٝ وبُٔ ایٗ ٔٛضٛع دس لؼٕت ٔشاخغ ٔؼشفی ٔیـٛد
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دس ثحث ٟٔٙذػی فشٍٞٙی ثیبٖ وشدیٓ وٝ اخشایی وشدٖ ایٗ ػبختبس فشٍٞٙی ٔٙٛط ثٝ فشد ٚ خبٔؼٝ اػت فشد ػیؼتٓ ثٝ ػٙٛاٖ 

ٔٙجغ ا٘ؼب٘ی اػت ٚ اص إٞیت ٚیظٜ ای ٞٓ ثشخٛسداس ٔی ثبؿذ ٔذیشیت ٚ ؿیٜٛ اػتفبدٜ ٚ ثىبسٌیشی دسػت اص ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی 

یه ػبصٔبٖ یب خبٔؼٝ سا ثٝ ػٕت ٔٛفمیت ثجشد یؼٙی دا٘ؾ ؿٙبػبیی تٛا٘بیی ٞبی افشاد ٚ اػتفبدٜ ٔٙبػت ٚ  ٔیتٛا٘ذ سٚ٘ذ وبسی

ٔتٙبػت ثب تٛا٘بیی ٞبی افشاد یه ٘ٛع دا٘ؾ ٔذیشیتی ٔی عّجذ وٝ ایٗ ؿٙبخت اػتؼذادٞب سا ثٝ دسػتی ا٘دبْ ثذٞذ ٚ ثذیٟی اػت 

كیبت خٛد ٔـغَٛ ثبؿذ ثبصدٜ ثیـتشی داسد ٚ ٕٞچٙیٗ ثبػث پیـشفت آٖ اٌش فشد دس ؿغُ ٚ فؼبِیت ٔغبثك ثب تٕبیالت ٚ خلٛ

ػبصٔبٖ یب ٟ٘بد ٞٓ ٔیـٛد ٚ ایٍٙٛ٘ٝ تٛخٝ ثٝ ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی ٚ ٔذیشیت دسػت آٖ ، ٔیتٛا٘ذ ثبػث سؿذ فشٍٞٙی خبٔؼٝ ٚ ٌبٔی دس 

 .ساػتبی ٟٔٙذػی ٘ٛیٗ فشٍٞٙی ثبؿذ
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٘ٛػی ثش٘بٔٝ سیضی ػبصٔب٘ی اػتب٘ذاسد اػت . سفتبس ػبصٔب٘ی یؼٙی ٔدٕٛػٝ ثش٘بٔٝ ٞب ٚ لٛا٘یٗ وبسی  دس ٚالغ ٟٔٙذػی فشٍٞٙی

ٔـخلی وٝ دس یه ٟ٘بد یب ػبصٔبٖ اخشا ٔیـٛد ٚ ثٝ ػّت ٔٛفمیت ٚ افضایؾ ثبصدٜ ای آٖ ٟ٘بد ثٝ ػٙٛاٖ ػبختبسی یب اكِٛی 

پیشٚی اص آٖ ثتٛا٘ٙذ ٔٛفمیت تضٕیٙی داؿتٝ ثبؿٙذ . ٔحتٛای یه  تؼشیف ٔیـٛد ٚ دس اختیبس ػبیش ٟ٘بدٞب ٌزاؿتٝ ٔی ؿٛد تب ثب

سفتبس ػبصٔب٘ی ثشٌشفتٝ اص دا٘ؾ ٚ تخلق ٚ تدشثٝ وبسی ٔی ثبؿذ وٝ ثب تشویت ٚ اػتفبدٜ اص تٕبْ ػٙبكش دا٘ؾ ٚ تدشثٝ ، ثٝ 

بصٔبٖ ٞب ٘یض ٔی ثبؿذ . ِزا سفتبس یه دػتٛساِؼُٕ یب ثش٘بٔٝ وبسی یب اػبػٙبٔٝ ؿغّی ٔی سػیٓ وٝ لبثُ تؼٕیٓ ثش ػبیش اسٌبٖ ٚ ػ

ػبصٔب٘ی ٔیتٛا٘ذ ثؼذی اص ثش٘بٔٝ ٞبی یه ٟٔٙذػی فشٍٞٙی ثبؿذ تب اسٌبٖ ٞب ٚ ػبصٔبٖ ٞب خٛد سا ثب ایٗ اػتب٘ذاسد فؼبِیت 

 .ػبصٔب٘ی ٕٞؼٛ ٕ٘بیٙذ ٚ ثبػث سؿذ ٚ ثبصدٜ ٞی ٔغّٛة آٖ ػبصٔبٖ یب ٟ٘بد ؿٛ٘ذ
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ثشای سػیذٖ ثٝ فشًٞٙ ػبصی ٔغّٛة دس خبٔؼٝ الذأی اػبػی دس ایٗ صٔیٙٝ فشًٞٙ ػبصی اسصؽ ٞب ٚ ٍ٘شؽ ٞب اػت . دس 

فشًٞٙ ػبصی اسصؽ ٞب ثبیذ اثتذا تؼشیفی اص اسصؽ اختٕبػی ثیبٖ وشد ٔبٞیتی وٝ دس خٛأغ ٚ الٛاْ ٔختّف ٕٔىٗ ٔؼٙبیی 

اختٕبػی ثبیذ ٔتٙبػت ثب فشًٞٙ ٚ اػتمبدات آٖ خبٔؼٝ ثبؿذ اسصؿٟبی  ٔتفبٚت داؿتٝ ثبؿذ اص ایٗ ِحبػ تؼشیف دسػت اسصؽ

،  دسػتی، ٘بدسػتی، صؿت ٚ صیجب .اختٕبػی ػجبست اص ٔبٞیت ٞبیی اػت وٝ ٔٛسد تبییذ اوثشیت خبٔؼٝ اػت اسصؽ ٞبیی چٖٛ 

ثب ٌزس صٔبٖ ٚ تغییشات  ... اسصؽ ٞبیی وٝ ؿغُ، دٔٛوشاػی، ؿؼش، ٘مبؿی، ٔٛػیمى ٚ ػبیش ٞٙشٞب، آداة ٚ سػْٛ اػتمبدات

اختٕبػی ٚ فشٍٞٙی ٕٔىٗ اػت تفؼیشٞبیی ٔتفبٚتی داؿتٝ ثبؿٙذ پغ ثبیذ ثتٛاٖ اسصؽ ٞبی اختٕبػی ؿٙبختٝ ؿذٜ ای سا دس 

خٛأغ تشٚیح دادٜ ٚ فشًٞٙ ػبصی وشد ایٗ الذاْ دس ساػتبی ٟٔٙذػی فشٍٞٙی تحمك پیذا خٛاٞذ وشد ػبصٔبٖ ٚ ٟ٘بدٞبی 

ٔذاسع ٚ دا٘ـٍبٜ ٞب ، وبٖ٘ٛ ٚ پظٚٞـىذٜ ٞبی فشٍٞٙی ٚ آٔٛصؽ ، ٔشاوض دیٙی ،  سػب٘ٝ ٞب ، فضبی ٔختّفی چٖٛ خب٘ٛادٜ ، 

ٔدبصی .... ٔی تٛا٘ٙذ دس ایٗ ساػتب ٔٛثش ثبؿٙذ تب ایٙىٝ ثتٛاٖ اسصؽ ٞبی اختٕبػی ٔغّٛثی دس خبٔؼٝ ٟ٘بدیٙٝ وشد وٝ عجؼب ثب 

ذ وشد . دس ٔٛسد سؿذ ٍ٘شؽ ٞب ٘یض ٕٞچٖٛ اسصؽ ٞب ثبیذ فشًٞٙ پیشٚی اص آٖ ػغح استجبعبت ٚ تؼبٔالت اختٕبػی سؿذ خٛاٞ

ػبصی كٛست ٌیشد ِٚی دس ٔبٞیت ٍ٘شؽ ثخـی اص آٖ ثٝ خٛد فشد ثشٔی ٌشدد ٍ٘شؽ ػجبست اػت اص دیذ ٚ خٟبٖ ثیٙی وٝ 

ٙذ ٍ٘شؿی ٔثجت فشد ثب آٖ ٔحیظ سا تفؼیش وشدٜ ٚ ٔی فٟٕذ اٌش ٍ٘شؽ ٞب غّظ ، سؿذ ٘یبفتٝ ٚ ثش پبیٝ خشافبت ٚ تٕٛٞبت ثبؿ

٘خٛاٞذ ثٛد ِزا ٕٞچٙب٘ىٝ ثیبٖ ؿذ ٞٓ ٟ٘بدٞبی خبٔؼٝ ثبیذ دس ایٗ ٔؼیش ثش٘بٔٝ ٞبی اكالحی داؿتٝ ثبؿٙذ ٚ ٞٓ افشاد ٘یض ثبیذ ثب 

وؼت دا٘ؾ ٚ آٌبٞی ثٝ فشدی فشٞیختٝ ٚ ٔتٙبػت ثب ا٘ؼبٖ اختٕبػی ػلش حبضش سؿذ وٙٙذ ٚلتی افشاد خبٔؼٝ خٛاٞبٖ سؿذ ٚ 

ٔٝ ٞبی فشٍٞٙی ٚ اختٕبػی سا ٔی پزیش٘ذ ٚ دس ٚالغ ٟٔٙذػی فشٍٞٙی دس خبٔؼٝ ای وٝ چٙیٗ افشادٞبی دا٘ؾ اػتال ثبؿٙذ ثش٘ب

پزیش ٚ ثب اخالق سا داؿتٝ ثبؿذ ٘تیدٝ ای ایذٜ آَ سا ػجت ٔی ؿٛد اص ایٗ خٟت سؿذ ٍ٘شؽ ٞب ٚ اسصؽ ٞب سا ثبیذ دٚ ٔبٞیتی 

 .ؼٛ ٚ آٌبٞب٘ٝ فشد ٚ ٟ٘بدٞبی خبٔؼٝ تحمك پیذا خٛاٞذ وشدٔىُٕ دس فشآیٙذ ٟٔٙذػی فشٍٞٙی دا٘ؼت وٝ ثب الذاْ ٕٞ
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آ٘چٝ ثذیٟی اػت ٞش فشد یب خبٔؼٝ ای خٛاٞبٖ سؿذ ٚ پیـشفت اػت ِٚی آ٘چٝ ایٗ پیـشفت سا ٔٙحلش ػذٜ ای خبف ٔی وٙذ 

فك اص آٖ پیشٚی دلیك ٔی وٙٙذ پغ كشفب ثش٘بٔٝ تالؽ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ٞبی دسػت ٚ اػتب٘ذاسدی اػت وٝ افشاد یب ٟ٘بدٞبی ٔٛ

سیضی اكِٛی یب افشاد ٔتخلق وبفی ٘یؼت ثبیذ تؼبّٔی ٔىُٕ ٚ ٕٞؼٛ ثیٗ ػٙلش فشد ٚ دا٘ؾ ٔذیشیتی ثشلشاس ؿٛد تب ٘تیدٝ 

شای ٔغّٛة ثٝ دػت آیذ ٟٔٙذػی فشٍٞٙی ثبیذ اص ٘مغٝ ای ؿشٚع ؿٛد ٚ اكٛال ثبیذ پبیب٘ی تؼشیف ؿذٜ داؿتٝ ثبؿذ . یؼٙی ث

اخشایی وشدٖ ٟٔٙذػی فشٍٞٙی اػتب٘ذاسد یب ػبخت خبٔؼٝ اػتب٘ذاسد وٝ دس آٖ افشاد ٚ ػیؼتٓ ٞب ٘مؾ خٛد سا ثٝ دسػتی ا٘دبْ 

ٔی دٞٙذ ، ثبیذ ثب تالؿی ػٕٛٔی دس ایٗ ٔؼیش ٌبْ ثشداؿت ٚ اٌش ٔؼیش ٕٞچٙب٘ىٝ ٌفتٝ ؿذ ٔؼیشی ٔـخق ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ؿذٜ 

ؿٗ دس ایٗ ٟٔٙذػی فشٍٞٙی ثذیٟی اػت ٚ ِزا ثش تٕبْ افشاد ٚ ٔؼئٛالٖ ٚاخت اػت ثشای ثبؿذ ، چـٓ ا٘ذاص ٚ آیٙذٜ ای سٚ

 آیٙذٜ ثٟتش خبٔؼٝ دس ایٗ ساػتب ثش٘بٔٝ سیضی ٚ الذاْ ٕ٘بیٙذ .
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