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 اختيبر تفَيض

 

ِ  ختَد  استت   الصم سبصهبى هأهَسيت دادى اًدبم ثشاي وِ سا وبسّبيي ّوِ ثتَاًذ وِ است غيشهوىي هذيش يه ثشاي  تٌْتبيي  ثت

 ثتب  ثبيتذ  وِ وشدى تَاًوٌذ ٍ وبس ٍاگزاسي ثذٍى. ضَد ٍاگزاس ديگشاى ثِ ثبيذ آى دادى اًدبم هسئَليت ٍ وبس ثٌبثشايي. دّذ اًدبم

 استت  ديگش افشاد ثِ وبس ٍاگزاسي هستلضم تفَيط . ضَد ثشخَسداس هذت دساص هَفميت اص تَاًذ ًوي هذيشي ّيچ ثبضذ ّوشاُ آى

 .است هشتجػ هذيشيتي هَلؼيتْبي ّوِ ثب  راتبً وِ است فؼبليتي آى ٍ

ِ  ّتيچ  ثِ وبس ايي اهب وٌٌذ  هي تفَيط سا ٍظبيف  ػوَهبً هذيشاى گشچِ وِ وٌين هي آغبص ًىتِ ايي ثب سا ثحث ِ  ٍخت  ثتب  ّويطت

 .  گيشد ًوي اًدبم تجحش

 

 تَاًوٌذ اختيبر تفَيض هشايبي

 ٍظبيف وِ افشادي ٍ هذيشاى سبصهبًْب  ثشاي سا اي ػوذُ هٌبفغ تَاًذ هي ضذُ تَاًوٌذ اختيبس تفَيط هبّشاًِ ثشدى وبس ثِ

 .وٌذ هي خالصِ سا هضايب ايي ريل خذٍل. آٍسد فشاّن پزيشًذ  هي سا ضذُ ٍاگزاس

 تَاًوٌتذي  هبًغ فمػ ًِ وِ آٍسد هي ثبس ثِ هتؼذدي هٌفي ًتبيح ضَد  هي اخشا غيشهؤثش صَست ثِ ٍاگزاسي ٍلتي ديگش ؼشف اص

 غيشهتؤثش  ٍاگتزاسي  هثتبل  ثتشاي  وٌتذ   هي هتَلف هؽلك صَست ثِ سا ديگشاى ٍسيلِ ثِ وبس ضذى اًدبم تَاًبيي ثلىِ ضًَذ  هي

 حتل  هتَسد  دس لعتبٍت  ٍ تصتحي   اسصضتيبثي   سشپشستتي   ثتشاي  ثيطتشي ٍلت ثِ حتي ٍلت  وشدى آصاد خبي ثِ است هوىي

ِ  ًذاضتي وبس  دادى اًدبم چگًَگي اص آگبّي فمذاى ػلت ثِ است هوىي وبسوٌبى. ثبضذ داضتِ ًيبص وبسوٌبى ثيي اختالف  تدشثت

 هوىي ًيستٌذ  سٍضي اًتظبسات يب هسئَليتْب ٍظبيف  ٍلتي. وٌٌذ صشف وبس يه دادى اًدبم ثشاي سا ثيطتشي ٍلت اؼالػبت  يب

 لوت   داسد  خشيتبى  وبسوٌبى ثيي ٍالؼبً سا آًچِ است هوىي هذيشاى. يبثذ افضايص فشدي ثيي تؼبسض ٍ سٍاًي فطبس سؽَح است

ِ  ضتًَذ  هتي  پيگيتشي  ّتذفْبيي  ضتًَذ  هتَخِ است هوىي ًيض ٍ ثذٌّذ دست اص سا وٌتشل است هوىي. ًىٌٌذ  ستبصهبى  ثتب  وت

 دس اًتظتبس  ايتي  ثتذسيح است هوىي ايي ثش افضٍى. ضَد ّوبٌّگي خبيگضيي ثيطتش ًظوي ثي است هوىي ًتيدِ دس. ًبسبصگبسًذ

ِ  هتذيش  وِ سا تصويوي ّش ايٌىِ ٍ ثبضٌذ دخيل تصويوبت ّوِ دس ثبيذ آًبى وِ ثگيشد ضىل صيشدستبى  گيتشد   هتي  تٌْتبيي  ثت

 .است ًبهٌصفبًِ ٍ هستجذاًِ

 هي هؼشفي سا ظؼيف ٍاگزاسي ثبلمَُ هٌفي پيبهذّبي اص اختٌبة ًيض ٍ ٍاگزاسي هثجت ًتبيح تَسؼِ ساّْبي لسوت ايي دس

 ٍ وٌين هي ٍاگزاس وسي چِ ثِ وٌين؛ هي ٍاگزاس سا وبسّب ٍلت چِ ايٌىِ هَسد دس گيشي تصوين ثشاي سا سٌّوَدّبيي هب. وٌين

 .دّين هي اسائِ وٌين  هي ٍاگزاس چگًَِ سشاًدبم
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 ٍاگذاري سهبى هَرد در گيزي تصوين

 چِ ٍ ضًَذ ٍاگزاس ديگشاى ثِ ٍظبيف صهبًي چِ وِ است هَسد ايي دس گيشي تصوين هستلضم چيض ّش اص ثيص تَاًوٌذ  ٍاگزاسي

 ثشاي ثگيشًذ؟ سا تصويوبت يب ٍ وٌٌذ اخشا ٍ ؼشاحي سا وبس صيشدستبى ثبيذ صهبًي چِ. دّذ اًدبم ضخص خَد سا آًْب صهبًي

 هؽشح سا اسبسي پشسص پٌح ثبيذ هذيشاى است  صهبى تشيي هٌبست ٍاگزاسي ثشاي صهبًي چِ ايٌىِ هَسد دس گيشي تصوين

 ًتبيح ثِ دستيبثي احتوبل افتذ  هي اتفبق پشسطْب ايي هجٌبي ثش ٍاگزاسي وِ ٌّگبهي دّذ هي ًطبى پژٍّص ايي. وٌٌذ

 ثِ وبس ٍاگزاسي هَسد دس پشسطْب ايي. ًويطًَذ هؽشح پشسطْب ايي وِ است ٍلتي اص ثيطتش ثشاثش چْبس  تمشيجبً آهيض  هَفميت

 .داسًذ وبسثشد لبثليت يىسبى  ؼَس ثِ صيشدستبى  گشٍُ يب ٍ صيشدست يه

 دارًذ؟ را( ثيطتز يب) السم تخصص يب اطالعبت سيزدستبى، آيب -1

 ضشايػ ٍاخذ وبسّب دادى اًدبم ٍ گيشي تصوين ثشاي ضبى هذيشاى اص ثيطتش ػوالً است هوىي صيشدستبى هَاسد  اص ثسيبسي دس

 .آضٌبتشًذ خضئيبت ثب ٍالؼي  سٍصهشُ ػوليبت ثِ ثَدى ًضديه ػلت ثِ آًبى صيشا ثبضٌذ 

 

 است؟ ضزٍري مبر آهيش هَفقيت اًجبم ثزاي سيزدستبى تعْذ آيب -2

 حذٍدي تب وبس دادى اًدبم دس وبسوٌبى ٍلتي. دّذ هي افضايص سا ًْبيي تصوين ثِ تؼْذ گيشي  تصوين فشآيٌذ دس هطبسوت

 تصوين فشآيٌذ دس ثبيذ ػوَهبً آًبى  ( دٌّذ هي اًدبم وي ٍ چگًَِ دٌّذ  هي اًدبم وبسي چِ ايٌىِ دس يؼٌي) داسًذ ػول آصادي

 سا گيشي تصوين ثشاي الصم صهبى هؼوَالً هطبسوت  وِ حبلي دس ضَد حبصل اؼويٌبى ضبى ّوىبسي اص تب ضًَذ دسگيش گيشي

 .وبّذ هي آى اخشاي ثشاي الصم صهبى اص اسبسبً دّذ  هي افضايص

 

 يبفت؟ خَاّذ افشايص ٍاگذاري ايي ثب سيزدستبى قبثليتْبي آيب -3

 سشػت ثِ گيشد  هي وبس ثِ ًبهؽلَة ٍظبيف ضش اص سّبيي ثشاي هذيش وِ ضَد ًگشيستِ وبسي ٍ سبص هٌضلِ ثِ ٍاگزاسي  ثِ اگش

 ّوچٌيي . آيذ هي پيص گشاًجبسي وِ صهبًي فمػ ًِ ثبضذ ّويطگي ثبيذ ٍاگزاسي ثٌبثشايي . ضَد هي ثذًبم وبسي گشٍُ يه دس

 ػاليك ٍ لبثليتْب دادى افضايص. سبصد هٌؼى  وٌذ  هي تأويذ وبسهٌذ سضذ ثش وِ سا هذيشيت ولي فلسفِ يه ثبيذ ٍاگزاسي

 .ثبضذ ٍظبيف ٍاگزاسي دس هحَسي اًگيضُ ثبيذ صيشدستبى

 

 تَضيح هشيت

 صهبى دس اختيبس هذيش سا افضايص هي دّذ. صهبى

 داًص ٍ لبثليتْبي ًوبيٌذگبى )وسبًي وِ اختيبس ثِ آًبى تفَيط ضذُ است( سا ثْجَد هي ثخطذ. تَسؼِ

 اؼويٌبى ٍ اػتوبد ثِ ًوبيٌذگبى سا ًطبى هي دّذ. اؼويٌبى

 تؼْذ ًوبيٌذگبى سا افضايص هي دّذ. تؼْذ

 تصوين گيشي سا ثب اؼالػبت ثْتش ثْجَد هي ثخطذ. اؼالػبت

 وبسايي ٍ ثٌْگبم ثَدى تصويوبت سا افضايص هي دّذ. وبسايي

 اًسدبم وبسي سا ثب ّوبٌّگي هذيش تمَيت هي وٌذ. ّوبٌّگي



 

3 
 

www.ModirPedia.com 

  

 ؟ اًذ سْين ديذگبّْب ٍ عوَهي ارسضْبي در ّوذيگز ثب ٍ هذيزيت ثب سيزدستبى آيب -4

 تٌگ لجَل  غيشلبثل حلْبي ساُ وِ است هوىي ثبضٌذ  ًذاضتِ هطتشوي ديذگبّْبي هذيشضبى ثب ٍ يىذيگش ثب صيشدستبى اگش

 هي ايدبة سا هذاٍم وٌتشل ٍ تش ًضديه سشپشستي ثِ ًيبص خَد ًَثِ ثِ ايي. يبثٌذ تذاٍم فبحص اضتجبّبت ٍ هَسد ثي ًظشيْبي

 صشي  وبس اخشاء لضٍم دسثبسُ ثبيذ هذيشاى ٍيژُ ثِ. است حيبتي صيشدستبى ثشاي سٍضي ّذف ٍ هأهَسيت يه تفصيلي ثيبى. وٌذ

 .وٌذ هي ايدبد هطتشن ديذگبُ يه است  داس هؼٌي وبس يه چشا وِ ثگَيين صيشدستبى ثِ ايٌىِ. ثبضٌذ

 

 دارد؟ ٍجَد ٍاگذاري ٍ هؤثز مبر يل اًجبم ثزاي مبفي ٍقت آيب -5

 ٍ ّب سٍيِ دسثبسُ ثحث ٍ وبس تطشي  ثشاي ثبيذ هذيشاى تفبّن  سَء اص اختٌبة ثشاي. ثشد هي صهبى صهبى  دس خَيي صشفِ

 آصهَى ثِ هشثَغ فشصتْبي ثشاي ٍ پبسخْب ٍ پشسطْب وبفي  آهَصش ثشاي. وٌٌذ صشف وبفي صهبى لجَل  لبثل اًتخبثْبي

 .ثبضذ دستشس دس صهبى ثبيذ پيطشفت 

 وِ ٌّگبهي دس ضشايػ ايي اص يه ّش اگش است  پيطيي پشسطْبي اص يه ّش ثشاي هثجت پبسخ هستلضم تَاًوٌذ ٍاگزاسي

 ّش ثِ هٌفي پبسخ ايي ٍخَد ثب. است ثيطتش ٍاگزاسي ًجَدى اثشثخص احتوبل ًجبضذ  هَخَد گيشد  هي لشاس ًظش هذ ٍاگزاسي

 تَاًٌذ هي هذيشاى صيشا سٍثشٍست  هبًغ ثب ّويطِ ثشاي هؤثش ٍاگزاسي وِ ًيست هؼٌي ثذيي  لضٍهبً پيطيي  پشسطْبي اص يه

 صهبى ٍ وٌٌذ پيذا هطتشوي گبّْبي ًظش آٍسًذ؛ دست ثِ ثيطتشي اؼالػبت صيشدستبى وِ اي گًَِ ثِ  وٌٌذ  ػَض سا هَلؼيتْب

 .آٍسًذ ثذست آى غيش ٍ ٍاگزاسي پزيشش ثشاي وبفي

 

 ضَد ٍاگذار مسي چِ ثِ مبر ايٌنِ هَرد در گيزي تصوين

. سبصًذ دسگيش سا صيشدستبى اص گشٍُ يه يب فشد يه تٌْب وِ وٌٌذ تَخِ ًىتِ ثذيي ثبيذ هذيشاى وبس  ٍاگزاسي ثِ تصوين اص پ 

 اختيبس همذاس چِ گشٍُ اػعبي اص يه ّش ثِ وِ هَسد ايي دس گيشي تصوين ثگيشد  ضىل گشٍُ يه وِ ضذ ايي ثش تصوين اگش

 خَاّذ خستدَ سا ثذيلْب ٍ ثشسسي سا هسألِ فمػ گشٍُ آيب وِ وٌٌذ تؼييي ثبيذ هذيشاى هثبل ثشاي است؛ هْن ًيض  ضَد  ٍاگزاس

 هطبسوت گشٍُ ّبي هطبٍسُ دس وِ وٌٌذ ثيبى  هختصشاً ثبيذ هذيشاى ايي  ثش افضٍى. گشفت خَاّذ سا ًْبيي تصوين يب وشد

 .خيش يب وشد خَاٌّذ

  

 مبر هؤثز ٍاگذاري چگًَگي هَرد در گيزي تصوين

 ٍاگزاسي ضذًذ  هطخص ًيض ٍاگزاسي پزيشش ثشاي هٌبست افشاد ٍ ضَد ٍاگزاس اي ٍظيفِ يب وبس وِ ضذ گشفتِ تصوين ٍلتي

 سا اختيبس تفَيط هثجت پيبهذّبي هيتَاًذ فشآيٌذ ؼَل دس ضذُ اثجبت اصل دُ اص هذيشاى پيشٍي. است ضذُ آغبص دليمبً تَاًوٌذ

 :ثبضذ داضتِ دًجبل ثِ

  داريذ فنز در را اًجبم مِ حبلي در مٌيذ آغبس -1

 ٍ ضَد اًدبم ثبيذ آًچِ ثَدى سٍضي. وٌٌذ ثيبى سٍضٌي ثِ سا ضذُ ٍاگزاس وبس يب ٍظيفِ اص ًظش هَسد هؽلَة ًتبيح ثبيذ هذيشاى

 چيضي چِ ٍ است هْن ٍظيفِ يه چشا وِ ًذاًٌذ افشاد تب ٍالغ دس. است تَاًوٌذ ٍاگزاسي ثشاي الصم پيطٌيبص آى  اّويت دليل

 هؽلَة ًتبيح ايٌىِ اص اؼويٌبى ثشاي. ثضًٌذ الذام ثِ دست ّشگض آًبى وِ است ثؼيذ  آيذ  هي دست ثِ وبس ايي دادى اًدبم ثب



 

4 
 

www.ModirPedia.com 

 ثب وبس اًدبم استجبغ ضَد  هي وست وِ اي ضخصي هٌبفغ ثِ ثبيذ هذيش است  هؽلَة اًذاصُ ّوبى ًيض ديگشاى ًظش اص هذيش

 .وٌذ اضبسُ( سضذ ٍ آهَصش خذهت  هبًٌذ) ضًَذ هي اسائِ وبس آى ثب وِ هْوي اسصضْبي يب سبصهبى هأهَسيت

 

 

  مٌيذ ٍاگذار مبهل صَرت ثِ را مبر -2

 ّش. وٌٌذ هطخص ٍظَح ثِ داسًذ ٍخَد ٍظبيف دادى اًدبم ثشاي وِ سا هحذٍديتْبيي ثبيذ هذيشاى  هؽلَة  ًتبيح ثش ػالٍُ

 هي هحذٍد ضَد  اًدبم آى دس تَاًذ هي وِ سا وبسي ًَع وِ داسد ّبيي حَصُ يب هٌبثغ هحذٍديتْبي ّب  سٍيِ ٍ همشسات سبصهبًي

 ثشاي صهبًي چبسچَة ٍ االخل ظشة دسثبسُ ثبيذ هذيشاى ٍيژُ ثِ ضًَذ؛ سٍضي ثبيذ هسبئل ايي ضَد  هي ٍاگزاس وبس ٍلتي. وٌذ

 ٍظيفِ ثبيذ ضخصي چِ ٍ وٌذ دسيبفت سا گضاسش ثبيذ همبهي چِ ثشسذ  پبيبى ثِ ثبيذ وبس صهبًي چِ ايٌىِ ٍ پبيبًي گضاسش اسائِ

 ًوي اي تَاًوٌذي ّيچ اًذ  وذام هشصّب ايي وِ ثذاًٌذ وبسوٌبى ايٌىِ ثذٍى. ثبضٌذ صشي  ثبضذ  داضتِ ػْذُ ثِ سا پبسخگَيي

 .ثيفتذ اتفبق تَاًذ

 

  ثذّيذ هطبرمت اجبسُ سيزدستبى ثِ مبرّب ٍاگذاري در -3

 ٍخَد ثيطتشي احتوبل  ضَد  گشفتِ ووه صيشدستبى اص آًْب صهبى ٍ وبسّب ٍاگزاسي هَسد دس گيشي تصوين ثشاي وِ ٌّگبهي

 تدشثِ سا ضذى تَاًوٌذ ٍ دٌّذ اًدبم ضبيستگي احسبس ثب سا آًْب ثپزيشًذ؛ اضتيبق ثب سا ضذُ ٍاگزاس وبسّبي آًبى وِ داسد

 ثشاي فشصتْبيي آٍسدى فشاّن اهب ثذٌّذ  وبهل اًتخبة اخبصُ صيشدستبى ثِ هَسد ايي دس تَاًٌذ ًوي هذيشاى  هؼوَالً. وٌٌذ

 ٍ گشدد آغبص ٍلت چِ وبسّب ضَد  تؼييي چگًَِ پبسخگَيي ًحَُ  ضًَذ  هي وبهل ٍلت چِ وبسّب ايٌىِ هَسد دس گيشي تصوين

 تجبيذ هطبسوتي چٌيي. داد خَاّذ افضايص سا وبسوٌبى ضذى تَاًوٌذ ضَد  استفبدُ هٌبثؼي ٍ سٍضْب چِ اص وبس اًدبم ثشاي يب

 است ضذُ گشفتِ لجالً وِ تصويوبتي هَسد دس وشدى وبسوٌبى هتمبػتذ ثشاي فمػ ًجبيذ هطبسوت فشصتْبي يؼٌتي ثبضذ؛ تصٌؼي

 ضغلي تَسؼِ ٍ پزيشش ٍ وٌذ ايدبة سا آى ضغلي الضاهبت وِ دٌّذ استمبء ٌّگبهي سا هطبسوت ثبيذ هذيشاى ثلىِ آيذ  فشاّن

 .ضَد حبصل ثتَاًذ

 ٍ پزيشفت خَاٌّذ سا ٍظبيف صَستي دس فمػ افشاد وشد هؽشح آى دس وِ داد اسائِ سا "اختيبس پزيشش ًظشيِ"( 8998) ثبصًبسد

. ثفْوٌذ ضَد هي خَاستِ آًْب اص آى اًدبم وِ سا وبسي ثبيذ صيشدستبى ًخست :  ثبضذ هَخَد ضشغ چْبس وِ داد خَاٌّذ اًدبم

 آى ّوبٌّگي ثِ ثبيذ صيشدستبى سَم . داسد سبصگبسي سبصهبى ّذفْبي ثب ٍظيفِ آى وِ ثبضٌذ هؼتمذ ثبيذ صيشدستبى دٍم 

 .ثبضٌذ داضتِ سا ٍظيفِ آى دادى اًدبم تَاًبيي ثبيذ صيشدستبى چْبسم . ثبضٌذ داضتِ اػتمبد خَيص هٌبفغ ثب ٍظيفِ

 

  مٌيذ ثزقزار تٌبست هسئَليت ٍ اختيبر ثيي -4

 آهذُ فشاّن اختيبس هيضاى ثب ضذ دادُ هسئَليت هيضاى تٌبست ٍاگزاسي  دس تدشثي ٍ ثذٍي لبًَى تشيي ػوَهي ٍ تشيي لذيوي

 ثشاي الصم التذاس ًيض ٍ گيشي تصوين ثشاي هتٌبست اختيبس ايٌىِ ثذٍى وٌٌذ  هي ٍاگزاس وبسي هسئَليت ػوَهبً هذيشاى. است

 ٍظبيف دادى اًدبم ثشاي الصم اًذاصُ ثِ ثبيذ ثبضٌذ  هَفك صيشدستبى وِ است لشاس اگش. آٍسًذ فشاّن سا تصويوبت آى اخشاي

 اثؼبد اص دٍ ّش وِ -ضخصي وٌتشل احسبس ٍ خَدسبهبًي احسبس ايدبد اص هْن ثخص يه. ثبضٌذ داضتِ اختيبس ضذُ ٍاگزاس

 ٍاگزاسي سّگزس اص وِ وٌٌذ دلت ثبيذ هذيشاى الجتِ. است تٌبست ايي اص اؼويٌبى گشٍ دس -ّستٌذ ضذى تَاًوٌذ حيبتي

. ًىٌٌذ ٍاگزاس هسئَليت اص ثيطتش اختيبسي ٍ است صيشدستبى استفبدُ هَسد آًچِ اص افضًٍتش اؼالػبت يب هٌبثغ التذاس  اختيبس 
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 هي هٌتْي صيشدستبى اص ثخطي دس آضفتگي ٍ لذست اص ثبلمَُ ّبي استفبدُ سَء پبسخگَيي  فمذاى ثِ تٌبسجي  ػذم چٌيي

 .ضَد

 سا اٍليِ پبسخگَيي تَاًٌذ هي اهب وٌٌذ  تفَيط سا ضذُ ٍاگزاس ٍظبيف ثشاي ًْبيي پبسخگَيي تَاًٌذ ًوي هذيشاى چٌذ ّش

 ضىست ًْبيي سشصًص ثبس صيش اص تَاًٌذ ًوي هذيشاى. است "هذيش گشدى ثِ هسئَليت" ًْبيت دس ايٌىِ يؼٌي ايي. وٌٌذ ٍاگزاس

  تَاًٌذ هي هذيشاى اهب ّستٌذ  ًْبيي پبسخگَي آًبى. وٌٌذ خبلي ضبًِ

 

. داد هسئَليت هذت هيبى هؽلَة ًتبيح تَليذ ثشاي صيشدستبى ثِ تَاى هي وِ هؼٌي ثذاى وٌٌذ  ٍاگزاس سا اٍليِ پبسخگَيي

 ٍاگزاسي اص هْوي ثخص اٍليِ  پبسخگَيي ٍاگزاسي. است وشدُ ٍاگزاس آًبى ثِ سا وبس وِ است هذيشي ثشاثش دس ضبى هسئَليت

 .است تَاًوٌذ

  

  مٌيذ مبر سبسهبًي چبرچَة در -5

 ضَد  اًدبم آى دس تَاًذ هي ضغل يه وِ سبصهبًي سؽ  تشيي پبييي ثِ وبس وِ است ايي تَاًوٌذ ٍاگزاسي ػوَهي لبًَى ديگش

 صبحت  هؼوَالً آًبى. ضًَذ دسگيش ثبيذ ضَد  هي گشفتِ تصوين يب اًدبم ٍالؼي وبس وِ خبيي ثِ افشاد ًضديىتشيي. گشدد ٍاگزاس

 ّبي ّضيٌِ ٍ ووتش صحوت) دّذ هي افضايص سا وبسآيي هبّيتبً وبس ايي. ثبضٌذ هي اؼالػبتي سشهبيِ تشيي صحي  ٍ ثضسگتشيي

 هدوَع دس وِ حبلي دس. وٌذ هي ثيطتش سا( هطىالت ثْتش فْن) اثشثخطي اغلت ٍ( اؼالػبت آٍسي خوغ ثِ هشثَغ تش پبييي

 دس صيبد ثسيبس احتوبل ثِ ٍظبيف  اص ثسيبسي دادى اًدبم ثشاي ًيبص هَسد تفصيلي داًص داسًذ  هطىالت اص ثبصتش ديذي هذيشاى

 .داسًذ لشاس تشي پبييي سبصهبًي هشاتت سلسلِ دس وِ است آًبًي اختيبس

 دًجبل دادى فشهبى سبصهبًي صًديشُ وِ است هْن ايي گيشد  هي اًدبم سؽ  يه اص ثيص سبصهبى دس وبس يه ٍاگزاسي ٍلتي

 سسوي هشاتت سلسلِ اسضذ هذيش يه اگش. آًبى صدى دٍس ثب ًِ ضَد اًدبم صيشدستبى هيبى اص ثبيذ ٍاگزاسي ديگش ػجبست ثِ ضَد؛

. ضَد هي تَاًوٌتذي فبلذ هذيش آى وٌذ  ثشلشاس استجبغ اٍ هستمين صيشدست ثب تب صًذ هي دٍس سا هذيش يه ٍ گيشد هي ًبديذُ سا

 فشٍ ًْبيي پبسخگَيي ًظبم تشتيت ثذيي. ضَد هي پبسخگَ -خَيص هستمين هذيش ًِ -اسضذ هذيتش ثشاثش دس صيشدست اوٌَى

 ٍاگزاسي ثشاي داسًذ  لشاس هشاتت سلسلِ هشتجػ سؽَح دس وِ وسبًي وشدى دسگيش ثب هشاتت سلسلِ وشدى دًجبل. سيضد هي

  .داسد اّويت تَاًوٌذ

 ثِ اهش ايي. است ضذُ ٍاگزاس گيشي تصوين ايي اختيبس وِ ضًَذ آگبُ ثبيذ پزيشًذ  هي اثش تصوين يه اص وِ افشادي ّوِ

 هسئَليتي صيشدست يه ثِ اگش. ضَد هي هشثَغ هشاتجي سلسلِ ّوبٌّگي ّوچٌيي  ٍ ّوسؽ  لسوتْبي ثيي ّوبٌّگي

 آًبًي يب ٍ ثگزاسًذ اثش ًتبيح ثش است هوىي وِ وسبًي  ثبضذ  ًيبص هَسد ضبى اؼالػبت است هوىي وِ ديگشاًي ضَد  هي ٍاگزاس

 دسثبسُ و  ّيچ اهب ضَد  ٍالغ ٍاگزاسي اگش. يبثٌذ آگبّي ٍاگزاسي ايي اص ثبيذ هي گيشًذ  وبس ثِ سا ّب تَصيِ است هوىي وِ

 .گشدد هي اثش ثي اسبسبً تَاًبيي ًذاًذ چيضي آى

 

 آٍريذ فزاّن هٌبست حوبيت ضذُ ٍاگذار مبرّبي ثزاي -6

. آٍسًذ فشاّن حوبيت آًبى ثشاي است هوىي وِ اًذاصُ ّش ثبيذ هذيشاى ضَد  هي ٍاگزاس صيشدستبى ثِ اختيبس وِ ٌّگبهي

 ثِ ّوچٌيي . است ضفبف ٍ سٍضي ثيبًي ثب اًتظبسات تجييي ٍ ػوَهي اػالم هستلضم وبس ايي ضذ  ثحث ايي اص پيص ّوچٌبًىِ

 ثِ ثبيذ هذيشاى. است ٍظبيف دادى اًدبم دس صيشدستبى ثِ ووه ثشاي هشثَغ هٌبثغ ٍ اؼالػبت پيَستِ آٍسدى فشاّن هؼٌي
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 ّوِ اًحصبسي هٌجغ تَاًذ ًوي تٌْبيي ثِ هذيش صيشا دٌّذ  آهَصش سا ًيبص هَسد هٌبثغ وشدى پيذا چگًَگي صيشدستبى

 .داضت خَاٌّذ ًيبص صيشدستبى وِ ثبضذ حوبيتْبيي

  
 ًيست  همذٍس ّشگض هٌبثغ ثِ ًبهحذٍد دستشسي وِ آًدب اص. داسد اّويت ًيض  سًٍذ  هي وبس ثِ وِ هٌبثؼي حذٍد هَسد دس تَافك

 يب ثَدخِ يه ثٌذي صَست. ثبضٌذ صشي  وشد  استفبدُ تَاى ًوي ثيطتشي هٌبثغ اص آى اص خبسج وِ هشصي دسثبسُ ثبيذ هذيشاى

 ثبضذ  ضذُ تفَيط اٍليِ پبسخگَيي اگش حتي. هحذٍديتْبست تؼييي ثشاي هؼوَل اي ضيَُ تَظيحبت  اص اي هدوَػِ تٌظين

  هَسد دس تزوش

 

 ضَد هي احسبس ايي تمَيت ثبػث  وٌذ؛ هي ايدبد دفبػي حبلت آصاسد؛ هي سا وبسوٌبى  ديگشاى  همبثل دس خؽبّب يب اضتجبّبت

 ضَد هي ثبػث لؽغ ؼَس ثِ ٍ يبثذ سّبيي ًْبيي پبسخگَيي اص ٍ ثيٌذاصد ديگشاى گشدى ثِ سا هسئَليت تب وَضذ هي هذيش وِ

 آٍسدى فشاّن ٍ وبس اص اًتمبد اضتجبّبت  اصالح. ثبضٌذ داضتِ خَد وبس دس ًَآٍسي ثشاي ووتشي توبيل آيٌذُ دس وبسوٌبى وِ

 افضايص ثتَاًذ آهَصش ٍ هسألِ حل احتوبل وِ خبيي  گيشد؛ اًدبم خلَت دس ثبيذ صيشدستبى  ػولىشد هَسد دس هٌفي ثبصخَسد

 .يبثذ

 

 مٌيذ هتوزمش ًتبيج رٍي را پبسخگَيي -7

 وِ سٍضْبيي ثش ًضديه ًظبست اص ثبيذ  ػوَهبً هذيشاى  آيٌذ  هي فشاّن اختيبسات ٍ ضًَذ هي ٍاگزاس ٍظبيف وِ ٌّگبهي

 دادى اًدبم ثشاي سا اخاللي غيش يب ثبس صيبى ٍسبيل يميي ثِ. وٌٌذ خَدداسي دٌّذ هي اًدبم سٍضْب آى ثب سا وبسّب صيشدستبى

 ثِ تَاى ًوي ًيض وٌٌذ  تعؼيف سا سبصهبًي همشسات يب ضًَذ وبسوٌبى ديگش هبًغ وِ سا سٍضْبيي. وشد تحول تَاى ًوي وبسّب

 وِ سٍضْبيي ثش تب ضًَذ هتوشوض وٌٌذ  هي وست صيشدستبى وِ ًتبيدي ثش  اسبسبً هَاسد  ثيطتش دس ثبيذ هذيشاى اهب. گشفت وبس

 .سًٍذ هي وبس ثِ ًتبيح آى آٍسدى ثذست ثشاي

 هطخص ٍظَح ثِ ثبيذ هذيشاى. گشدد حبصل تَافك ػولىشد لجَل لبثل سؽَح هَسد دس ثبيذ ضَد  حفظ پبسخگَيي ايٌىِ ثشاي

 الضاهبتي چِ ثب ثبيذ ًتيدِ ٍ داسد سبختبسي چِ لجَل غيشلبثل ػولىشد. است آًبى اًتظبس هَسد ػولىشد اص سؽحي چِ وِ وٌٌذ

 .ثبضذ ّوشاُ

 

  مٌيذ ٍاگذار استَاري ٍ ثجبت ثب -8

 فشصت خَد هذيشاى وِ اٍلبت گبّي. ضًَذ ٍاگزاسي ثِ هدجَس آًبى وِ است آى اص لجل هذيشاى  ثشاي ٍاگزاسي هٌبست صهبى

 هي ايدبد هطىل دٍ حبلت  ايي دس. وشد ٍاگزاس ثبيذ ٍ ثتَاى سا وبس آى اگش حتي وٌٌذ  هي چٌيي  حتوبً داسًذ  سا وبس اًدبم

 يؼٌي -ٍاگزاسي اسبسي دليل ٍ ضَد هي هذيش سٍاًي فطبس ٍ وبسي ثبس وشدى ون ثشاي سٍضي صشفبً  ٍاگزاسي ًخست  ضَد؛

 "فطبس سَپبپْبي" فمػ آًبى وِ آيذ هي ٍخَد ثِ وبسوٌبى دس احسبس ايي ٍ گشدد هي فشاهَش -وبسوٌبى تَاًوٌذسبصي

 فشاّن آهَصش  ثشاي فشصتي گيشد  صَست فطبس تحت فمػ ٍاگزاسي ٍلتي دٍم . گشٍُ اسصضوٌذ اػعبي تب ّستٌذ هذيشاى

 آسيت است هوىي ٍظبيف ٍاگزاسي ضفبفيت. هبًذ ًوي ثبلي ؼشفِ دٍ گفتگَّبي ثِ پشداختي يب ًيبص هَسد اؼالػبت آٍسدى

 سا وبسّب ويفيت  اص يبفتي اؼويٌبى هٌظَس ثِ وِ ضًَذ ٍسَسِ هذيشاى ٍ يبثذ افضايص وبسوٌبى ضىستْبي ٍ اضتجبّبت. ثجيٌذ
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 ٍ خَدضبى ضخص سٍي وٌٌذ  هي تأخيش -ضًَذ گشاًجتبس وِ صهبًي تب -ٍاگزاسي دس هذيشاى وِ ٌّگبهي. دٌّذ اًدبم تٌْبيي ثِ

 .دٌّذ هي افضايص سا خَد وبسي ثبس ًتيدِ دس ٍ آٍسًذ هي فطبس ٍاگتزاسي لبثل وبسّبي دادى اًدبم ثتشاي

 هذيشاى اٍلبت گبّي. است ًبهؽجَع ٍ هؽجَع ٍظبيف اص اػن ٍظبيف  وشدى ٍاگزاس هذيشاى  ثشاي اثشثخص ٍاگزاسي ديگش وليذ

 هي ٍاگزاس صيشدستبى ثِ سا هؽلَة ووتش وبسّبي ٍ داسًذ هي ًگِ خَدضبى ثشاي دٌّذ  اًدبم داسًذ دٍست وِ سا وبسّبيي

 فمػ آًبى اص وِ وٌٌذ احسبس افشاد ٍلتي است  آسبى آًبى ػولىشد ٍ اًگيضش سٍحيِ  ثش وبس ايي هخشة ًتبيح ديذى. وٌٌذ

 تىويل ٍ پيگيشي وِ داسد احتوبل ووتش  ضَد  هي استفبدُ "گل وبس" اصؽالح ثِ يب ًبهؽلَة وبسّبي دادى اًدبم ثشاي

 صيشدستبى ثب ًبهؽجَع يب ضذُ ٍاگزاس وبسّبي تسْين اص ًجبيذ هذيشاى ديگش  خبًت اص. دٌّذ اًدبم سا ضذُ ٍاگزاس وبسّبي

 وبسوٌبى ثشاي  پشصحوت  يب لجَل غيشلبثل وبسّبي دس ديگشاى وشدى دسگيش اص اهتٌبع ثب ضْيذ ًمص وشدى ثبصي. ثتشسٌذ

  ثٌبثشايي . سبصد هي هٌضٍي سا هذيشاى ٍ وٌذ هي ايدبد غيشٍالؼي اًتظبسات

 

 ايٌىِ ٍ وٌٌذ هي ٍاگزاس گشاًجبسي  ٌّگبم ثِ فمػ ًِ ٍ پيَستِ ؼَس ثِ سا وبسّب هذيشاى وِ است هؼٌي ثذيي ٍاگزاسي ثجبت

 .ًوبيٌذ هي تفَيط سا ًبهؽجَع وبسّبي ّن ٍ هؽجَع وبسّبي ّن آًبى

 

 مٌيذ خَدداري ثبال ثِ پبييي اس مبر ٍاگذاري اس -9

 ّش همبثل دس آگبّبًِ ثبيذ هذيشاى   است حيبتي ضذى  تَاًوٌذ هٌظَس ثِ ٍاگزاسي فشآيٌذ دس هطبسوت صيشدستبى ثشاي گشچِ

 ّبي ضبًِ ثش دٍثبسُ سا ضذُ ٍاگزاس وبسّبي هسئَليت تب وٌٌذ هي تالش صيشدستبى آى دس وِ ثبال ثِ پبييي اص وبس ٍاگزاسي گًَِ

 اص وبس ٍاگزاسي اص خلَگيشي دس وِ هذيشاًي. ًوبيٌذ همبٍهت وٌٌذ  هٌتمل است  دادُ اًدبم سا اٍليِ ٍاگزاسي وِ سشپشستي

 .وشد خَاٌّذ صيشدستبى وبس دادى اًدبم صشف خَة وبسّبي دادى اًدبم خبي ثِ سا خَد ٍلت  خَسًذ  هي ضىست ثبال ثِ پبييي

 خيلي وبس ايي. داسين هطىلي هب":  گَيذ هي ٍ آيذ هي هذيش ًضد ثِ وبسهٌذ  است  افتبدُ اتفبق ٍاگزاسي آًىِ اص ثؼذ وٌيذ فشض

 تب ثذُ اخبصُ ًيستن هؽوئي هي! ثذ چمذس":  ثذّذ پبسخ هذيش اگش "وٌيذ؟ هي پيطٌْبد چِ ضوب. آيذ دسًوي آة اص خَة

 تَخِ. ضَد هي ٍاگزاس هذيش ثِ وبسهٌذ اص دٍثبسُ حبال ضذُ ٍاگزاس اصلي وبس  "وٌين صحجت ّن ثب ثؼذاً ٍ وٌن فىش آى دسثبسُ

 دس وبسهٌذ حبال ٍ وٌذ هي حفظ سا اٍليِ پبسخگَيي آًىِ يؼٌي ايي. ثذّذ گضاسش وبسهٌذ ثِ تب است دادُ لَل هذيش وِ وٌيذ

 هذيش ٍ است ضذُ هذيش صيشدست تشتيت  ثذيي. وٌذ سشپشستي سا هذيش يؼٌي  وٌذ  پيگيشي سا هذيش تؼْذ وِ است همبهي

 . ضًَذ هي گشفتبس ثبال ثِ پبييي اص ٍاگزاسي دام دس آًبى اص حوبيت ٍ ضبى صيشدستبى ثشاي ثَدى هفيذ اهيذ ثِ هذيشاى. صيشدست

 ساُ وشدى پيذا ثشاي ّويطِ وبسوٌبى وِ ثَسصد اصشاس هذيش وِ است ايي ثبال ثِ پبييي اص ٍاگزاسي اص اختٌبة ثشاي ساُ يه

 خَاّذ اػالم سا خَد ثشسسيْبي ًتيدِ وِ ثذّذ لَل صيشدست ثِ هذيش ايٌىِ خبي ثِ. ثذٌّذ خشج ثِ اثتىبس خَد حلْبي

 دس تَاًين هي ثذيلْبيي چِ وِ وٌيذ هي فىش ضوب"  "وٌيذ؟ هي تَصيِ چِ ضوب": ثَد خَاّذ چٌيي تش هٌبست پبسخ داضت 

 تسْين خبي ثِ "ثَد؟ خَاّذ چِ خَة گبم ًخستيي وِ وٌيذ هي فىش ضوب" "ايذ؟ وشدُ چِ ايٌدب تب" "ثگيشين؟ ًظش

 ثىبس ثشاي يب ٍ ضًَذ سْين پيطٌْبدي حلْبي ساُ دس وِ ضَد خَاستِ صيشدستبى اص ثبيذ ًظش ٍ هطبٍسُ خَاست دس ٍ هطىالت

 وِ است دليل ّويي ثِ. وٌٌذ خَدداسي ضذُ ٍاگزاس ٍظبيف فصل ٍ حل اص ثبيذ هذيشاى. ًوبيٌذ اخبصُ وست آًْب ثشدى

 وٌذ هي خلَگيشي ثبال ثِ پبييي اص ٍاگزاسي اص تٌْب ًِ وبس ايي. است هْن اًذاصُ ايي تب هدبص اثذاع سؽ  ثِ ثخطيذى صشاحت

 هَسد دس وشدى وبس اص ٍ ثيبثٌذ هْبست هطىالت حل دس وِ دٌّذ آهَصش سا خَد وبسوٌبى تب وٌذ هي ووه هذيشاى ثِ ثلىِ
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 سا صيشدستبى ثبال ثِ پبييي اص ٍاگزاسي ثشاثش دس ضذى تسلين. وٌٌذ اختٌبة است  آى اصلي پبسخگَيي ديگش فشدي وِ ٍظبيفي

 .وٌذ هي ٍاثستِ ثيطتش سا آًبى ثلىِ سبصد  ًوي تَاًوٌذ

 

 مٌيذ رٍضي را ًتبيج -11

 ثَد  خَاّذ چِ هَفميت پبداش وِ ضَد سٍضي اگش. ضًَذ آگبُ ضَد  هي ٍاگزاس آًبى ثِ وِ وبسّبيي ًتبيح اص ثبيذ صيشدستبى

 احتوبل ثِ آًبى  آى  هبًٌذ هَاسدي ٍ چيست سبصهبى هأهَسيت يب ًْبيي هطتشي سٍي تأثيش  ثبضٌذ  چِ است هوىي ّب فشصت

 وِ وٌٌذ ووه وبسوٌبى ثِ ثبيذ هذيشاى ٍيژُ ثِ. وٌٌذ هي پيذا اًگيضش اثتىبسي وبس ثشاي ٍ پزيشًذ هي سا ٍاگزاسي ثيطتشي

 ايي اص ٍ غيشسسوي ضٌبسبيي تَسؼِ  ٍ آهَصش فشصتْبي پيطشفت  ّبي فشصت هبلي  پبداضْبي ٍ هَفك ػولىشد ثيي ساثؽِ

 هٌتح سسوي پبداش ًظبم اص هستمين پبداش يه ثِ ضذُ  ٍاگزاس هطخص ٍظبيف ػوذُ لسوت الجتِ. ثذاًٌذ سا هسبئل دست

 ثِ يب اداسي هاللبت يه دس گفتي تجشيه يب وطيذى ًَاصش دست يه وَچىي ثِ هؽلَة ًتبيح ثشخي تذاػي اهب ضَد  ًوي

 .افضايذ هي هَفك ٍاگزاسي اسصش ثش -هبلي پبداش يب خبيضُ يه ثضسگي

 

 ًيست  وبس دادى اًدبم هتعوي فمػ ٍاگزاسي وِ وٌذ ووه هؽلت ايي دسن ثِ تَاًذ هي ًتبيح وشدى سٍضي ايي  ثش افضٍى

 ثب يب گشٍُ دس  سبصهبى  دس ديگشاى ثب سٍاثػ ثبيذ وبس دادى اًدبم ًتيدِ دس. گيشد هي ثش دس ًيض سا فشدي ثيي سٍاثػ افضايص ثلىِ

 تش هذت ثلٌذ ّبيي ّضيٌِ ايدبد ثبػث هخشة  يب آٍس صيبى سٍاثػ دٍسُ دس ٍظبيف ثِ ػول. گشدد تمَيت اًفشادي صَست ثِ هذيش

 ٍ فشدي ثيي سٍاثػ افضايص ٍاگزاسي  تدشثِ ّش هؽلَة ًتيدِ ثٌبثشايي. ضَد هي وٌذ  تحول تَاًذ هي سبصهبًي ّش آًچِ اص

 .است سبصهبى تمَيت

  

  ٍاگذاري اصَل هزٍر

 صهبًي چِ دس ٍاگزاسي ايٌىِ هَسد دس گيشي تصوين ثشاي هؼيبس پٌح ثب وٌٌذ هي خالصِ سا وشدى ٍاگزاس چگًَِ وِ اصلي دُ

 سا سٌّوَدّبيي -اًذ آهذُ اصل دُ ايي ثش همذم وِ -ضَد ٍاگزاس وسي چِ ثِ ايٌىِ تطخيص ثشاي پشسص چْبس ٍ ضَد اًدبم

 ًتبيح ثِ ثلىِ وٌٌذ  هي تدشثِ سا تَاًوٌذي احسبس ٍاگزاسي اثش ثش وبسوٌبى تٌْب ًِ ايٌىِ اص اؼويٌبى ثشاي آٍسًذ هي فشاّن

 .يبثٌذ هي دست ٍاگزاسي اص ًيض ديگشي هثجت

 :  ضَد هي هٌتْي صيش ًتبيح ثِ تَاًوٌذ ٍاگزاسي وِ دٌّذ هي ًطبى سٍضٌي ثِ پژٍّطْب

 .گيشد هي لشاس صيشدستبى هَافمت هَسد سبدگي ثِ ضذُ ٍاگزاس وبسّبي .8

 .گشدد هي تىويل هَفميت ثب ضذُ ٍاگزاس وبسّبي .2

 .سٍد هي ثبال اًگيضش ٍ سٍحيِ .9

 .يبثذ هي افضايص وبسوٌبى دس هطىالت حل تَاًبيي .4

 .آٍسًذ هي ثذست ثيطتشي آصاد ٍلت هذيشاى .5

 .ضَد هي تمَيت فشدي هيبى سٍاثػ .6

 .يبثذ هي افضايص سبصهبًي وبسآيي ٍ ّوبٌّگي .7
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 اثزثخص ٍاگذاري اصَل ثيي رٍاثط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : هٌجع

 آهَصش ٍ تحميمبت هَسسِ «يضداًي اٍسػي دوتش تشخوِ «ووشٍى. اس وين «ٍتي. اي ديَيذ -اختيبس تفَيط ٍ سبصي تَاًب

 (8989) هذيشيت
 

 تصوين گزفتي در هَرد سهبى

 

 سيزدستبى اطالعبت السم را دارًذ.

 تعْذ ثزاي اًجبم دادى مبر ضزٍري

 است.

مبرمٌبى گستزش قبثليتْبي 

 خَاّذ يبفت.

عوَهي هطتزك ارسضْبي 

 ّستٌذ.

 سهبى مبفي در دستزس است.

 

 تصوين گزفتي در هَرد چِ مسي

 

 ّيچ مس را درگيز ًسبسيذ.

هطَرت مٌيذ، اهب ثب ديگز افزاد 

 خَد تصوين ثگيزيذ.

اهب   ثب يل گزٍُ هطَرت مٌيذ،

 خَد تصوين ًگيزيذ.

 اجبسُ ثذّيذ گزٍُ تصوين ثگيزد.

ثِ عٌَاى عضَي اس گزٍُ هطبرمت 

 مٌيذ.

 

 تصوين گزفتي در هَرد چگًَگي

 

ضزٍع مٌيذ، در حبلي مِ ثِ پبيبى 

 مبر هي اًذيطيذ.

 ثِ طَر مبهل ٍاگذار مٌيذ.

 اجبسُ هطبرمت ثذّيذ.

را هتٌبست اختيبر ٍ هسئَليت 

 سبسيذ.

 در درٍى سبختبر مبر مٌيذ.

 حوبيت فزاّن آٍريذ.

 ًتبيج هؤثز ٍاگذاري

 

 هَرد قجَل گزفتي مبرّب ثِ آسبًي

 رٍحيِ ٍ اًگيشش ثبال

 مبرآيي ٍ ّوبٌّگي سبسهبًي

 افشايص تَاًبييْبي حل هطنل

 هذيزاىٍقت اختيبري ثيطتز ثزاي 


