
ثؼن اهلل الشحوي الشحين 



خبٔٗٝ قٙبؾي ؾبظٔبٟ٘ب :ًبم دسع 

خبٔٗٝ قٙبؾي ؾبظٔبٟ٘ب: هٌجغ 

ٔٙٛچٟط نجٛضي: تبليف 

٘كط قت تبة: اًتـبسات 

ٚاحس 3: تؼذاد ٍاحذ 

پطٚا٘ٝ زا٘ف: تْيِ وٌٌذُ 

ًٖٛ ٞيئت ّٖٕي زا٘كٍبٜ پيبْ ٘ٛض



:جبيگبُ دسع 

خبٔٗٝ قٙبؾي ؾبظٔبٟ٘ب اظ زضٚؼ ترههي ضقتٝ ّْٖٛ 

اختٕبٖي اؾت ٚ ثٝ اضظـ يه ٚاحس ّٖٕي ٚ زٚ ٚاحس 

.٘ٓطي اضائٝ ٔي قٛز 

ثطاي يه ٚاحس ّٖٕي زضؼ ، ٕٔٗٛال يه وبض يب يه 

.ٌعاضـ تحميمي اظ زا٘كدٛ ذٛاؾتٝ ٔي قٛز 



:ّذف ولي ايي دسع 

ٞسف وّي ٚ ٖٕٛٔي   هٌبلؼِ ػبصهبًْب اص ديذگبُ جبهؼِ ؿٌبػي

:زا٘كدٛ زض ايٗ زضؼ ثب ٘ىبت ظيط آقٙب ٔي قٛز .ايٗ زضؼ اؾت 

داليل هٌبلؼِ ػبصهبًْب



:اداهِ اّذاف

 ًظشات جبهؼِ ؿٌبػبى والػيه دس ساثٌِ ثب ػبصهبًْب
 ؿشايي ؿىل گيشي ػبصهبًْبي سػوي
 اًَاع ًظشيِ ّبي ػبصهبى
 ًجمِ ثٌذي ًظشيبت ػبصهبى
 اًَاع ػبصهبى

 اّذاف ػبصهبى



:اداهِ اّذاف 

 سٍيىشد ػيؼتوْب دس ػبصهبى
 لذست ٍ وٌتشل دس ػبصهبى

 ساثٌِ ػبصهبى ٍ هحيي اجتوبػي



:هجبحث وتبة ثِ ؿشح صيش اػت 

.چطا ؾبظٔبٟ٘ب ضا ُٔبِٗٝ ٔي وٙيٓ  :فلل اٍل 

خبٔٗٝ قٙبؾي والؾيه ٚ ؾبظٔبٟ٘ب :فلل دٍم 

ْٟٛض ؾبظٔبٖ ٖمال٘ي :فلل ػَم 

٘ٓطيٝ ٞبي ؾبظٔبٖ :فلل چْبسم 



ا٘ٛأ ؾبظٔبٟ٘ب :فلل پٌجن 

ٞسف ٞبي ؾبظٔبٖ :فلل ؿـن 

ضٚيىطزٞب ٚ ؾبظٔبٟ٘ب :فلل ّفتن 

لسضت ٚ وٙتطَ زض ؾبظٔبٟ٘ب :فلل ّـتن 

ؾبظٔبٖ ٚ ٔحيٍ اختٕبٖي :فلل ًْن 



چشا ػبصهبًْب سا هٌبلؼِ هي وٌين :فلل اٍل 

:ّذف ولي 

آقٙبيي ثب زاليُ ٟٔٓ ُٔبِٗٝ ؾبظٔبٟ٘ب ٚ ؾُٛح ُٔبِٗٝ 

ؾبظٔبٟ٘ب



:ًىتِ هَسد تَجِ جبهؼِ ؿٌبػبى دس ػبصهبًْب 

٘ٓبْ ٞبي اختٕبٖي ضا زض  وبسوشد ٚ  ػبختخبٔٗٝ قٙبؾبٖ ٕٔٗٛال 

.چٟبضچٛة ظٔيٙٝ ٞبي ؾبظٔب٘ي ٌٛ٘بٌٖٛ ُٔبِٗٝ ٔي وٙٙس 



:ّذف اكلي پظٍّؾ جبهؼِ ؿٌبختي 

 هٌبلؼِ وٌؾ همبثل اجتوبػي اػت  .

ثٙبثطايٗ ا٘ٛأ وٙف اختٕبٖي وٝ زض ٌطٜٚ ٞب ٚ ؾبظٔبٟ٘بي ضؾٕي ضخ 

.ٔي زٞس زض حٛظٜ ُٔبِٗٝ خبٔٗٝ قٙبذتي لطاض ٔي ٌيط٘س 



:داليل تَجِ ثِ صهيٌِ ّبي هختلف 

ٔرتّف  ديذگبُ ّبيٌٛ٘بٌٖٛ ٚ اظ  ػاليكٔحممبٖ ؾبظٔبٖ ثب تٛخٝ ثٝ 

. ٔجبحث ٔتفبٚتي ضا زض ؾبظٔبٖ ٔٛضز تٛخٝ ٚ ُٔبِٗٝ لطاض زازٜ ا٘س



:هجبحث هَسد تَجِ هحممبى هؼوَال هَاسد صيش ثَدُ اػت 

ُٔبِٗٝ ؾبذتبضٞبي ثٛضٚوطاتيه ٚ ٘تبيح ايٗ ؾبذتبض   

ثطاي ؾبظٔبٖ ٚ اًٖبء آٖ

ازأٝؾّؿّٝ ٔطاتت التساض ؾبظٔبٖ                               



ٖٛأُ ٔٛثط زض زٌطٌٛ٘ي زض ثٗس ٚ قىُ ؾبظٔبٖ  

لسضت زض ؾبظٔبٖ  

قيٜٛ ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ؾبظٔب٘سٞي ٚ ٕٞبٍٞٙي فٗبِيتٟب  



:هْن تشيي داليل هٌبلؼِ ػبصهبًْب ػجبستٌذ اص 

.ضٚؾبي ؾبظٔبٟ٘ب ٚ ٔسيطاٖ آٖ اظ ُٔبِٗٝ ؾبظٔبٖ ؾٛز ٔي ثط٘س 1)

.  ثطاي قٙبذت پسيسٜ ؾبظٔب٘ي ثٝ ُٔبِٗٝ ؾبظٔبٖ ٔي پطزاظ٘س 2)

ادامه                                                        



آقٙبيي ثب ؾبذتبض ٚ وبضوطز ؾبظٔبٟ٘ب ثطاي ٔطزٔي وٝ ثٝ َٛض   3)

.ٔؿتميٓ يب غيط ٔؿتميٓ زض ََٛ ظ٘سٌي ثب ؾبظٔبٟ٘ب ؾط ٚ وبض زاض٘س 

قٙبذت ضفتبض افطاز زض ؾبظٔبٟ٘ب ثب ُٔبِٗٝ ؾبذت ٚ پٛيبيي ؾبظٔبٟ٘ب    4)

.  افعايف ٔي يبثس 



:اًؼبى اجتوبػي اكٌالح 

٘كب٘ٝ قٙبذت إٞيت ؾبظٔبٖ ثٝ ٖٙٛاٖ يىي اظ ٖٛأُ انّي اختٕبٖي  

.قسٖ ٚ ايدبز زٌطٌٛ٘ي زض قرهيت افطاز اؾت 



ػٌَح هٌبلؼِ 
ػبصهبًْب

ػٌح ػبصهبى سػوي
ػٌح گشٍّْبي وَچه

هحيي وبس سطح فرد



:هٌبلؼِ ػبصهبًْب  فشديدس ػٌح 

ُٔبِٗٝ اغّت ثٝ تٛنيف ضٚاثٍ ٔتمبثُ ثيٗ  . اؾت  فشدٚاحس تحّيُ 

.ٔحسٚز ٔي قٛز  ًمؾ ّبي وبسيٚ  سٍاًـٌبختيٖٛأُ 



:هٌبلؼِ ػبصهبًْب گشٍُ ّبي وَچهدس ػٌح 

ا٘ؿدبْ ٌطٚٞي زض ٔحيٍ وبض ، ضٚاثٍ غيط ضؾٕي زض ٌطٜٚ ، 

.ثبظزٜ يب ثٟطٜ ٚضي ٌطٜٚ وبض ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٔي ٌيطز 



:هٌبلؼِ ػبصهبًْب ػبصهبى سػويدس ػٌح 

.ٚاحس تحّيُ وُ ؾبظٔبٖ اؾت  

ؾبظٔبٖ ضؾٕي ضا ٔي تٛاٖ ثب تٛخٝ ثٝ ٚيػٌي ٞبي 

.ٔكتطن آٟ٘ب ، ثب ٞٓ ٔمبيؿٝ وطز 



:ثشاي ؿٌبخت سٍاثي هتمبثل هيبى اثؼبد گًَبگَى ػبصهبًْب 

خبٔٗٝ قٙبؾبٖ اظ چٟبضچٛة ٞبي ٔفٟٛٔي ٚ ٘ٓطي يب َطح ٞبي تجييٙي ُٔٙمي اؾتفبزٜ   

.ٔي وٙٙس 



:جبهؼِ ؿٌبػي والػيه ٍ ػبصهبًْب : فلل دٍم 

:ّذف ولي 

آقٙبيي ثب ٘مف ٚ إٞيت ٘ٓطيبت خبٔٗٝ قٙبؾبٖ والؾيه زض ظٔيٙٝ  

ؾبظٔبٟ٘ب  



:ػَاهل تَجِ ٍثش ثِ ػبصهبًْب 

زض لطٖ ٘ٛظزٞٓ ضقس ٚ ٌؿتطـ فعايٙسٜ ؾبظٔبٟ٘بي  

نٙٗتي ثب ؾّؿّٝ ٔطاتت وٙتطَ ٞطٔي ٔٛضز تٛخٝ 

.لطاض ٌطفت  هبوغ ٍثش



: اص ًظش ٍثش

ؾبظٔبٖ اظ ايٗ ٘ٛٔ ثٝ ٖٙٛاٖ ٘ٓبْ ٖماليي ٔيتٛا٘س ثٝ ٖبِيتطيٗ   

زضخٝ وبضايي ٘بيُ قٛز ٚ ؾبظٔبٖ ٔتٙبؾت زض خبٔٗٝ نٙٗتي  

.قٙبذتٝ ٔي قٛز 



جبهؼِ ؿٌبػبى والػيه 
:اگَػت وٌت  -1

:ازضان ثكط ٚ خبٔٗٝ ا٘ؿب٘ي اظ ؾٝ ٔطحّٝ تىبّٔي ٌصض ٔي وٙس 

هشحلِ سثبًي     

هشحلِ هبثؼذ ًجيؼي   

هشحلِ ػلوي  



:ثِ ًظش وٌت

زض ٔطحّٝ ؾْٛ اؾت وٝ ا٘ؿبٖ ٔي تٛا٘س ثب ثىبضٌيطي اثعاض  

٘ٛيٗ تفىط ّٖٕي ، پسيسٜ ٞبي خبٔٗٝ ذٛز ضا زضن وٙس ٚ آٖ 

.ضا ثٝ قىُ زِرٛاٜ ذٛز زض آٚضز 



:اص ًظش وٌت

٘ٓيط ٕٞيٗ ٔطاحُ تىبُٔ شٞٗ ثكطي ، زض ؾبظٔبٟ٘بي  

.اختٕبٖي ٚ ٚاحسٞبي اختٕبٖي ٘يع تغييط ضخ ٔي زٞس 



ّش هشحلِ تحَل رٌّي اص ًظش وٌت ثب يه ًَع  
:ػبصهبى اجتوبػي ٍ ػلٌِ ػيبػي خبف هشتجي اػت 

ثب ػلٌِ وبٌّبى ٍ هشداى ًظبهيهشحلِ اٍل  -

اداهِ                                                                              

    



ثب ػلٌِ هشداى وليؼب ٍ فيلؼَفبى هشحلِ دٍم   -

ثب ػلٌِ هذيشاى كٌؼتي ٍ اًذيـِ ّبي داًـوٌذاى  هشحلِ ػَم  -



: اص ًظش وٌت

ٞطج ٚ ٔطج ظٔب٘ٝ اـ ، حبِتي ٔٛلتي ثيٗ زٚ ٔطحّٝ ٘ٓٓ 

اختٕبٖي اؾت ٚ تدسيس ؾبظٔبٖ خبٔٗٝ ٘ٝ اظ ضاٜ ا٘مالة ، 

.    ثّىٝ ثب چيطٌي ّٖٓ ا٘دبْ ذٛاٞس قس 



:ٍيظگي ّبي هْن ٍ هتوبيض كٌؼت اص ًظش وٌت 

ٔبٞيت ّٖٕي نٙٗت  

ٌؿتطـ ٔٙبثٕ ٚ ثطٚت  

ؾبظٔبٖ زازٖ ٌؿتطزٜ ا٘جٜٛ وبضٌطاٖ زض ٔحُ وبض ٚ زض غيط ٔحُ    

وبض   



: اص ًظش وٌت

ٚيػٌي ٟٔٓ ٘ٓٓ اختٕبٖي خسيس چيعي ثٛز وٝ ثٗس ٞب 

.٘بْ ٌطفت  هذيشيت گشايي



:وٌت

 دًيَي هفَْم ًظنضا زض ثطاثط  ًظن هؼٌَئفْٟٛ  

.  زض تحّيُ ذٛز لطاض زاز 



:ًظن دًيَي ٍ هؼٌَي 

ضاثُٝ ٘عزيه ثب اٖٕبَ لسضت ٚ التساض  ًظن دًيَي

ثٝ لًبٚت ٞبي ويفي  ًظن هؼٌَي.زض خبٔٗٝ زاضز 

.يب ٘ٛٔ اضظيبثي اذاللي زضثبضٜ فطز ٔطثٌٛ ٔي قٛز 



:ثِ ًظش وٌت 

٘ٓٓ ز٘يٛي ، ثطٚت التهبزي ٚ لسضت اختٕبٖي ثطاي  

ثمبي خبٔٗٝ وبفي ٘يؿت ٚ زٚاْ ٚ ثمبي ٘ٓٓ اختٕبٖي 

.فمٍ ثب تبويس ثٝ ٘ٓٓ ٔٗٙٛي أىبٖ پصيط اؾت 



:اص ًظش وٌت 

.خًٙ زض خٛإٔ نٙٗتي ثٛيػٜ زض اضٚپبي غطثي خبيي ٘ساضز 

زض قيٜٛ ٞبي تِٛيس لجُ اظ ؾطٔبيٝ زاضي ، يه ٔٙجٕ ٖٕسٜ  

.  ا٘جبقت ؾطٔبيٝ ٘بقي اظ ٔساذّٝ ٘ٓبٔي زض خٛإٔ لجُ ثٛزٜ 



:تبويذ دٍسوين ٍ وٌت ثش ًظن 

.اظ قطايٍ زٚضاٖ ظ٘سٌي آٟ٘ب ؾطچكٕٝ ٔي ٌيطز  



:وٌت 

فىط ٔي وطز وٝ ؾبظٔبٖ ّٖٕي خبٔٗٝ نٙٗتي ، ثٝ  

ٔطحّٝ اي ٔي ضؾس وٝ ٞط وؽ ٔمبٔي ٔتٙبؾت ثب 

.اؾتٗسازـ پيسا وٙس ٚ ٖساِت اختٕبٖي تحمك ٔي يبثس 



:ّشثشت اػپٌؼش  - 2

اٚ ٘يع ٔب٘ٙس وٙت تىبُٔ ٌطا اؾت ٚ خبٔٗٝ ضا ٔب٘ٙس يه اضٌب٘يؿٓ  

.اختٕبٖي اظ ٘ٓط ؾبذتبض ، وبضوطزٞب ٚ ضقس آٖ زض ٘ٓط ٔي ٌيطز 



:اػپٌؼش 

ثط آٖ ثٛز وٝ خبٔٗٝ نٙٗتي ثب يه فطآيٙس زٚ ٌب٘ٝ  

.ٔكرم ٔي قٛز  ادغبم ٚ توبيض



:ثِ ًظش اػپٌؼشدس جَاهغ اثتذايي

ٞطيه اظ اًٖبء ٞٓ خٍٙدٛ ، قىبضٌط ، وّجٝ ؾبظ ٚ         

اثعاض ؾبظ اؾت ِٚي ثب پيسايف خٛإٔ يىدب ٘كيٗ وكبٚضظي ، 

.٘مف ٞبي وكبٚضظ ٚ خٍٙدٛ اظ ٞٓ ٔتٕبيع ٔي قٛ٘س 



اًَاع جبهؼِ

تشويجي ؿذيذ تشويجي هوبػف تشويجي ساده

:اًَاع جبهؼِ اص ًظش اػپٌؼش ثب تَجِ ثِ پيچيذگي ػبختبسي



:اًَاع جبهؼِ اص ًظش اػپٌؼش ثب تَجِ ثِ تىبهل ؿيَُ اػتمشاس

اًَاع جبهؼِ

يىجبًـيي ًيوِ يىجبًـيي وَچٌذُ



:اًَاع جبهؼِ اص ًظش اػپٌؼشثب تَجِ ثِ ًَع تٌظين داخلي

ًَع جبهؼِ

كٌؼتي جٌگجَ



:ثِ ًظشاػپٌؼش

ايٗ تمؿيٓ ثٙسي ثطاؾبؼ ؾُح تىبُٔ ٘جٛزٜ ٚ ثٝ ٚخٛز 

.يب ٖسْ ٚخٛز ؾتيعٜ ثب خٛإٔ ٕٞؿبيٝ ثؿتٍي زاضز 



                                         :كفت ٍيظُ جَاهغ جٌگجَ

.اؾت  اججبس

ٚاحسٞبي تطويت وٙٙسٜ ايٗ خبٔٗٝ ثٝ ظٚض ٚازاض ثٝ اتربش 

.اٖٕبَ ٔكتطن ٔي قٛ٘س 

اضازٜ قٟطٚ٘سي زض ايٗ خٛإٔ اظ أٛض قرهي ٌطفتٝ تب  

.ٖٕٛٔي ، تبثٕ اضازٜ حىٛٔت اؾت 



:كفت ٍيظُ جبهؼِ كٌؼتي 

ايٗ . اؾت  خَيـتٌذاسي فشديٚ  ّوىبسي داًٍلجبًِ

خبٔٗٝ ثب ٕٞبٖ آظازي فطزي يي قبذم ٔي قٛز وٝ زض ٞط 

.٘ٛٔ ٔٗبّٔٝ ثبظضٌب٘ي ثطلطاض اؾت 



:فؼبليت غبلت دس ّش ًَع جبهؼِ 

، فٗبِيتٟبي ٔطثٌٛ ثٝ زفبٔ ٚ حّٕٝ اِٚٛيت  خٍٙدٛزض خبٔٗٝ 

.زاضز 

، فٗبِيتٟبي ٔطثٌٛ ثٝ ٔٗبـ يٗٙي تِٛيس   نٙٗتيِٚي زض خبٔٗٝ 

.ٚ زاز ٚ ؾتس 



:اص ًظش اػپٌؼش 

خبٔٗٝ نٙٗتي اظ قىُ خبٔٗٝ يي پيف اظ آٖ يٗٙي خبٔٗٝ   

.٘ٓبٔي خٍٙدٛ پسيس آٔسٜ اؾت 



:اهيل دٍسوْبين  - 3

ثط ذالف اؾپٙؿط وٝ التهبز ؾطٔبيٝ زاضي ِيجطاِي ٚ ثبظاض ضا ٔي ؾتٛز 

زٚضويٓ ٘مف ثبظاض ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٔٙجٕ احتٕبِي ثي ٕ٘ٓي تٛنيف  

.  ٔي وٙس



:دٍسوين 

زض وتبة تمؿيٓ وبض اختٕبٖي ؾٗي زاضز ٘كبٖ زٞس وٝ  

ٕٞجؿتٍي اضٌب٘يه ، تمؿيٓ وبض ٚ ٔجبزِٝ ٘يبظٔٙس تٙٓيٓ اظ  

خب٘ت پسيسٜ ٞبي غيط ثبظاضي اؾت ، يٗٙي اختٕبٔ اذاللي ٚ  

ٕٞجؿتٍي اختٕبٖي  



:  ًظش دٍسوين اص 

ٞؿتٙس ايٗ      ٍالؼيت ّبي اجتوبػيپسيسٜ ٞبي اختٕبٖي ، 

ٚالٗيت ٞب ٚيػٌي ٞب ٚ ٖٛأُ اختٕبٖي تٗييٗ وٙٙسٜ يي زاض٘س وٝ ثب  

.ٔفبٞيٓ ظيؿت قٙبذتي ٚ ضٚا٘كٙبذتي لبثُ تيييٗ ٘يؿتٙس 



:اص ًظش دٍسوين 

.ٔٛيٛٔ خبٔٗٝ قٙبؾي ، پسيسٜ ٞبي اختٕبٖي اؾت 

اٚ ثب ضز تجييٗ ٞبي فطز ٌطايب٘ٝ ٔٛيٛٔ خبٔٗٝ قٙبؾي 

.، ثٝ ٖٙٛاٖ اختٕبٖي ؾبذتبضي تٛخٝ ٔي وٙس 



:ٍيظگيْبي ٍالؼيت اجتوبػي 

.٘ؿجت ثٝ فطز خٙجٝ ذبضخي زاض٘س   -

.آٟ٘ب ثب ٌصقت ظٔبٖ پبيساض ٔي ٔب٘ٙس  -

.آٟ٘ب ثيطٖٚ اظ فطز لطاض زاض٘س  -

.ذٛز ضا ثط فطز تحٕيُ ٔي وٙٙس  -



:تؼشيف ٍالؼيت اجتوبػي 

ٞط قيٜٛ ٚ ُٖٕ ثبثت يب ٘ب ثبثتي وٝ ثتٛا٘س ثٝ فطز يه ٘ٛٔ اِعاْ  

.ذبضخي تحٕيُ وٙس 



اًَاع ّوجؼتگي دٍسوين

اسگبًيىي هىبًيىي



:اًَاع ّوجؼتگي اص ًظش دٍسوين 

خبيي ضٚاج زاضز وٝ حسالُ تفبٚتٟبي فطزي ٚخٛز  : هىبًيىي 

.زاقتٝ ثبقس 

٘ٝ اظ ٕٞب٘ٙسيٟبي افطاز خبٔٗٝ ، ثّىٝ اظ تفبٚت   :اسگبًيىي 

. ٞبيكبٖ ثٛخٛز ٔي آيس 



:ثِ ًظش دٍسوين 

خبٔٗٝ ٚالٗيتي اؾت خسا اظ افطازي وٝ آٖ ضا تكىيُ  

ٔي زٞٙس ،ٚ يب خبٔٗٝ چيعي ثيكتط اظ ٔدٕٛٔ اخعاي 

.آٖ اؾت 

.ايٗ أط لجال اظ ٘ٓط ؾٗ ؾيٕٖٛ ٘يع ثيبٖ قسٜ ثٛز 



:ثِ ًظش دٍسوين ٍ ػي ػيوَى 

ا٘ؿبٖ تبثٕ خبٔٗٝ اؾت ٚ يب خبٔٗٝ ٔمسْ ثط فطز اؾت ٚ لٛا٘يٗ خبٔٗٝ  

ا٘ؿبٖ فمٍ ٔي تٛا٘س ايٗ لٛا٘يٗ ضا  .حبوٓ ثط تطلي آزْ اؾت 

.وكف ٚ ذٛز ضا ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ٔٙبؾت ثب آٟ٘ب ؾبظٌبض ؾبظز 



: ثِ ًظش دٍسوين ٍ ػي ػيوَى 

تمؿيٓ وبض ثٝ ٚاثؿتٍي ثيكتط ثيٗ اًٖبي خبٔٗٝ ٔٙدط ٔي قٛز ٚ  

.ا٘ؿبٟ٘ب ضا ثٝ قيٜٛ اي زٌط ذٛاٞب٘ٝ يب ٘ٛٔ زٚؾتب٘ٝ ٔتحس ٔي وٙس 



:دٍسوين هؼتمذ اػت وِ

يىپبضچٍي ٚ ٕٞبٍٞٙي ظٔب٘ي ثٛخٛز ٔي آيس وٝ خبٔٗٝ ثط  

.پبيٝ يه ٘ٓبْ ؾبظٔبٖ نٙٗتي ٟ٘بزٜ قسٜ ثبقس 



:ّوچٌيي دٍسوين هؼتمذ ثَد 

وٝ يىپبضچٍي فعآيٙسٜ زض خبٔٗٝ اظ افعايف تمؿيٓ وبض   

ٌؿتطزٜ ، تٛؾٗٝ نٙفٟبي قغّي ٚؾبظٔبٟ٘ب ٚ ضٚاثٍ نٙٗتي 

.زض ؾبظٔبٟ٘ب ٘بقي ٔي قٛز 



:  اص ًظش دٍسوين 

. خبٔٗٝ زض ٔطاحُ اِٚيٝ تىبُٔ اختٕبٖي ٍٕٖٞٛ اؾت 

ٚ  جٌؼيتٕبيع انّي زض ايٗ خبٔٗٝ ثط پبيٝ ٚيػٌي ٞبي 

. ٟ٘بزٜ قسٜ اؾت ػي



  :دس جبهؼِ اثتذايي 

.ٕٞجؿتٍي زض ٚخساٖ خٕٗي ٕ٘ٛزاض ٔي ٌطزز 

ايٗ ٔفْٟٛ وٝ ثيبٍ٘ط احؿبؾبت ٚ افىبض ضايح زض ٔدٕٛٔ  

.ٚخساٟ٘بي فطزي اؾت ، ٔفْٟٛ ٕٞجؿتٍي ٔىب٘يىي اؾت 



:دس جبهؼِ پيچيذُ 

.ٔفْٟٛ ٕٞجؿتٍي اضٌب٘يه خبي ٔىب٘يه ضا ٔي ٌيطز  

زض ايٙدب ايٗ خبٔٗٝ اؾت وٝ ٚخساٖ خٕٗي ضا تٗييٗ ٔي وٙس  

.٘ٝ يىبيه ٚخساٟ٘بي فطزي 



:  دٍسوين 

.ٔٗتمس ثٝ ٘ٓبضت اختٕبٖي ثط فطز اؾت 

٘ٓبضت ٞبي اختٕبٖي ثط ٌطايف ٞبي فطزي ٔحسٚزيت ٞبيي 

.ضا اٖٕبَ ٔي وٙس 



:  ثي ٌّجبسي 

ثٝ ٚيٗيتي اختٕبٖي اَالق ٔي قٛز وٝ ثب تٙٓيٓ اختٕبٖي  

ٚيٗي وٝ اظ . ثؿيبض ظيبز يب ثؿيبض وٓ ٔكرم ٔي قٛز 

خسايي فطزيت اظ ٚخساٖ خٕٗي ٘بقي ٔي قٛز ٚ ثٝ زٚ قيٜٛ  

.ٔتمبثال ٔطتجٍ ثبيىسيٍط ثيبٖ ٔي ٌطزز 



:دٍسوين 

زض قطايٍ تغييط يبفتٝ نٙٗتي ٘يبظ ثٝ ايدبز ٘ٛٔ ٚيػٜ اي  

ايٗ ؾبظٔبٟ٘ب ، . اظ ؾبظٔبٖ ضا احؿبؼ ٔي وٙس 

.ؾبظٔبٟ٘بي ؾبزٜ ٔيب٘دي ٔيبٖ فطز ٚ زِٚت ٞؿتٙس 



:اًذام ّبي ثبًَي دٍسوين 

ٖ٘ٛي ؾبظٔبٖ قغّي اؾت وٝ اظ ؾبظٔبٟ٘بي حطفٝ اي التجبؼ   

.قسٜ ا٘س ، ٚ زاضاي ٘مكي اختٕبٖي ٞؿتٙس 

ايٗ ٘مف پط وطزٖ ذّٕ اذاللي ٘بقي اظ ٞطج ٚ ٔطج ثبظاض 

.اؾت 



:دس ًظشيِ دٍسوين 

ؾبظٔبٖ ثٝ ٖٙٛاٖ ٖبُٔ ٕٞجؿتٍي ثيٗ فطز ٚ خبٔٗٝ  

.٘مف وّيسي پيسا ٔي وٙس 



ظَْس ػبصهبًْبي ػمالًي :فلل ػَم 

:ّذف ولي 

آقٙبيي ثب ٘ٓطيبت ٔبوؽ ٚثط ٚ ٔبضوؽ زض ضاثُٝ ثب ؾبظٔبٟ٘ب ٚ  

قٙبذت ضٚ٘س قىُ ٌيطي ؾبظٔبٟ٘بي ضؾٕي   



: ٍثش

زض ٔيبٖ خبٔٗٝ قٙبؾبٖ والؾيه ٘رؿتيٗ ثبض ثٝ ُٔبِٗٝ ٔٙٓٓ  

.پطزاذتٝ اؾت  ثشٍوشاػي

 وبسآهذ تشيياٚ ؾبظٔبٖ ثطٚوطاتيه ضا زض خبٔٗٝ نٙٗتي 

.٘ٛٔ ؾبظٔبٖ ٔي زا٘س 



:ٍثش 
فطآيٙس ٖمال٘ي وطزٖ ضا اظ ٚيػٌي ٞبي خبٔٗٝ نٙٗتي  

.غطة ٔي زا٘س 

اٚ ثط ٖمال٘يت ٚ وٙف ٖمال٘ي زض خبٔٗٝ أطٚظيٗ تبويس 
.ٔيىٙس 



  :تؼشيف ػمالًيت 

فىط ٚ ّٖٕي آٌبٞب٘ٝ ٚ ُٔبثك ثب لٛاٖس ُٔٙك ٚ ٔٗطفت 

تدطثي اؾت ٚ زض آٖ ٞسف ٞب ٚ ٔمبنس زاضاي ا٘ؿدبْ ٚ  

ٕٞبٍٞٙي ٞؿتٙس ٚ ثطاي ٘يُ ثٝ آٟ٘ب اظ ٔٙبؾجتطيٗ ٚؾبيُ  

.  اؾتفبزٜ ٔي قٛز 



:ػمالًي وشدى 

اظ ٘ٓط ٚثط يٗٙي ظ٘سٌي اختٕبٖي ضا تبثٕ ٘ٓٓ زليك لطاض   

زازٖ ٚ تٙٓيٓ وطزٖ اظ ضاٜ اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٞبي ٔحبؾجٝ  

زليك زض التهبز ٚ وبضثطز ضٚـ ٞبي ّٖٕي زض تِٛيس ٚ  

.ازاضٜ خبٔٗٝ 



اًَاع وٌؾ ٍثش

وٌؾ ػٌتي وٌؾ ػبًفي
وٌؾ ػمالًي 

هؼٌَف ثِ اسصؽ
وٌؾ ػمالًي 

هؼٌَف ثِ ّذف



:وبسثشد ًجمِ ثٌذي اًَاع وٌؾ ّب 

ٞٓ زض ؾبذتٗ ٘ٛٔ قٙبؾي ا٘ٛأ التساض ٚ ٞٓ زض ُٔبِٗٝ  

.ٔؿيط تحَٛ تبضيري غطة ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔي ٌيطز 



:دس هَسد تحَل جبهؼِ غشثي 

ٚثط ٔٗتمس اؾت وٝ زض ايٗ خبٔٗٝ ضفتبض افطاز ثيكتط تحت  

.ؾُّٝ ٖمال٘يت ُٔٗٛف ثٝ ٞسف زض آٔسٜ اؾت 

پيف اظ ايٗ ضفتبض ا٘ؿبٟ٘ب تحت ؾُّٝ ؾٙتٟب يب ٖمال٘يت 

.ُٔٗٛف ثٝ اضظـ ثٛز 



:اص ًظش ٍثش

زض تجييٗ ْٟٛض ٖمال٘يت زض خٟبٖ  اسصؽ ّبي غبيي٘مف  

ايٗ اضظـ ٞب ُّٔك اضظقٟبي ، . أطٚظيٗ يطٚضي اؾت 

ثٛز وٝ ثب ضٚح ؾطٔبيٝ زاضي ٕٞبٍٞٙي  اخالق پشٍتؼتبى

 .ا٘تربثي زاقت 



:  ٍثش هي گَيذ 

ٍٞٙبٔي ضخ ٔي زٞس وٝ فطز لهس زاضز ثٝ   وٌؾ اجتوبػي

.قيٜٛ ٞبيي ضفتبض وٙس وٝ زيٍطاٖ ا٘تٓبض زاض٘س 

ٔي تٛاٖ ثٝ ٞسف تجييٗ وٙف   دسٍى فْويثب وٕه ضٚـ 

.اختٕبٖي زؾت يبفت 



:ًوًَِ آسهبًي 

اؾت وٝ ثب تبويس ثط ثًٗي ٚيػٌي ٞبي يه پسيسٜ   ًوًَِ ًبةيه 

اختٕبٖي ٔٗيٗ وٝ ِعٚٔب زض ٞيچ خب زض ٚالٗيت ٚخٛز ٘ساضز ، ؾبذتٝ 

.قسٜ اؾت 



:ًوًَِ آسهبًي 

ٔؿتّعْ تكسيس ضٚـ ٞبي ٖ٘ٛي ضفتبض اؾت ٚ ثب ٚالٗيت  

ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثط پبيٝ ثًٗي اظ . ٖيٙي ٞطٌع ُٔبثمت ٘ساضز 

.ٖٙبنط ٚالٗيت ؾبذتٝ ٔي قٛز 



:هبسوغ 

ٔؿتميٕب ثٝ ثطضؾي قطايٍ تبضيري ْٟٛض ؾطٔبيٝ زاضي ٚ تحَٛ 

ؾبذتبضٞب ٚ ٚ قىّٟبي ؾبظٔب٘ي ٔب لجُ ؾطٔبيٝ زاضي ، ُّٖ اظ ٔيبٖ 

ضفتٗ ؾبذتبضٞبي ؾبظٔب٘ي ٔب لجُ ؾطٔبيٝ زاضي ٚ ْٟٛض ٘ٓبْ

.ؾطٔبيٝ زاضي نٙٗتي ٔي پطزاظز 



:هؼئلِ اًجبؿت اٍليِ ػشهبيِ 

ٞٓ ثطاي ٔبضوؽ ٚ ٞٓ ثطاي ٚثط ثب تجسيُ پَٛ ٚ وبال ثٝ  

.ؾطٔبيٝ اضتجبٌ زاضز 



:  ثِ ًظش هبسوغ 

تجسيُ پَٛ ٚ وبال ثٝ ؾطٔبيٝ ، ٔتًٕٗ خسايي وبُٔ ثيٗ  

. وبضٌطاٖ ٚ ٔبِىيت ٚؾبيُ ٚ وٙتطَ فطآيٙس وبضقبٖ اؾت 



:ػبصهبى كٌفي

قىُ ٚيػٜ ؾبظٔبٖ پيف اظ ْٟٛض ضٚاثٍ اختٕبٖي تِٛيس ؾطٔبيٝ زاضي  

.، حسالُ زض حٛظٜ التهبزي ٘ٓبْ نٙفي ثٛزٜ اؾت 

 _ايٗ ؾيؿتٓ تِٛيس ثط پبيٝ ؾبظٔبٟ٘بي وٛچه وبضٌبٞي ٚ ٘ٓبْ اؾتبز 

.  قبٌطزي اؾت 



:ٍيظگي ّبي ػبصهبى كٌفي 

يه ؾبظٔبٖ حٕبيتي اؾت   

.وبضٌط ٚ وبضفطٔب ٞط زٚ ًٖٛ نٙف ٞؿتٙس   

اؾتبزوبض ، وبضٌط ٔبٞط ٚ قبٌطز  : ؾّؿّٝ ٔطاتت ؾبظٔب٘ي قبُٔ 

ازأٝ.                                              اؾت 



ٖ٘ٛي تمؿيٓ وبض ؾٝ ٌب٘ٝ ثيٗ قبٌطز ، وبضٌط ٔبٞط ٚ   

.اؾتبز وبض ٚخٛز زاضز 

ضٚاثٍ اختٕبٖي زض ؾبظٔبٖ تِٛيسي نٙفي اظ ٘ٛٔ   

.ضٚاثٍ ٘رؿتيٗ اؾت 

ٖسْ وبضايي ٚ ٔمبٚٔت زض ثطاثط زٌطٌٛ٘ي تىِٙٛٛغي   

.ٚخٛز زاضز 



:ػلل فشٍپبؿي ػبصهبى كٌفي 

ٔحسٚزيت ٞبي تِٛيس فئٛزاِي ثٝ ٕٞطاٜ ؾُح ٘بظَ تىٙيه ٚ    

وكت ؾُحي  

افعايف خٕٗيت ٚ تٛؾٗٝ قٟطٞب                            ازأٝ  



تٛؾٗٝ تدبضت ٚ ضٚاج ٔطاوع ثبظاض قٟطي   

قغّي زض زضٖٚ نٙف _فمساٖ تحطن اختٕبٖي   

ا٘جبقت ؾطٔبيٝ ٚ ْٟٛض ٔطز نبحت ؾطٔبيٝ   



  :ػشهبيِ داسي تجبسي دس ًظبم 

ثبظاض خبيٍبٜ انّي ضا زاضز ٔىب٘يعْ ليٕت اؾبؼ ٔجبزالت  

.التهبزي ضا تكىيُ ٔي زٞس 

ٖمال٘يت وبضفطٔب ثٛؾيّٝ اُ٘جبق ثب تغييطات ليٕت زض 

.خؿتدٛي حساوثط ؾٛز تٗطيف ٔي قٛز 



ؿيَُ ّبي جزة ًيشٍي وبس دس ًظبم ػشهبيِ داسي 
:تجبست 

اظ َطيك خّت وبضٌطاٖ نٙفٟب  ∞

اؾتفبزٜ ا ظ ٔٙبثٕ زيٍط ٔثُ وبضٌطاٖ ضٚؾتبيي  ∞



: تَليذ خبًگي٘ٓبْ 

يب نٙبيٕ وٛچه حس فبنُ ٘ٓبْ لجُ ٚ ثٗس اظ آٖ يٗٙي 

.٘ٓبْ نٙفي ٚ ٘ٓبْ وبضذب٘ٝ اي اؾت 



:وبسخبًِ اي  _تفبٍت ًظبم تَليذ خبًگي ثب تَليذ كٌفي 

.ثِ كَست تَالي صهبًي ػبدُ ثَجَد ًيبهذًذ  1)

.وبسگش ٌَّص دس خبًِ اؽ وبس هي وٌذ  2)

ادامه                                                                           



.وبسگش هبله اثضاس وبس خَد ثَد  3)

دس همبثل تجذيل هَاد خبم ثِ هحلَل ًْبيي وبسگش دػتوضد ًمذي   4)

.دسيبفت هي وشد 

ػذم وبسايي راتي آى دس همبيؼِ ثب ػمالًيت ٍ وبسايي صيبد ًظبم   5)

. وبسخبًِ اي 



:هْن تشيي ػَاهل ػذم وبسايي ًظبم تَليذ خبًگي 

فمساٖ وٙتطَ ثط وبضٌطاٖ تٛؾٍ تبخط ؾطٔبيٝ زاض   1)

ظيبٟ٘بي التهبزي ٘بقي اظ يبيٗبت ٚ تمّت 2)

ٔبٞيت ٘بُٕٔئٗ ٚ ٘بٔكرم ٘يطٚي وبض 3)



داليل افضايؾ ثْشُ ٍسي وبسخبًِ           
  :ػَصى ػبصي اص ًظش اػويت 

نطفٝ خٛيي زض ظٔبٖ زض ٘تيدٝ تمؿيٓ وبض 1)

افعايف ٟٔبضت ٞطيه اظ وبضٌطاٖ 2)



:تؼشيف اًمالة كٌؼتي 

  اًمالة كٌؼتيا٘تمبَ اظ تِٛيس ذبٍ٘ي ثٝ تِٛيس وبضذب٘ٝ اي 

.٘بٔيسٜ قسٜ اؾت 



:ٍيظگي ّبي تَليذ وبسخبًِ اي 

تمؿيٓ وبض زليك ٚ پيكطفتٝ  1)

غيط قرهي ثٛزٖ ضٚاثٍ 2)

اؾتفبزٜ اظ تدٟيعات ؾطٔبيٝ اي  3)

خب٘كيٙي ا٘ٛأ لسيٕي ٔٛاز ذبْ ثب ا٘ٛأ خسيس ٚ وبضاتط 4)



:ساثٌِ هٌبلؼِ ػبصهبًْب ثب ًَع جبهؼِ 

خبٔٗٝ قٙبؾبٖ ٕٔٗٛال ؾبظٔبٟ٘ب ضا زض اضتجبٌ ثب ٘ٛٔ خبٔٗٝ ٚ 
.اختٕبٖي ثطضؾي ٔي وٙٙس  _٘ٓبْ التهبزي 

ثٙبثط ايٗ ؾبظٔبٟ٘بي نٙٗتي أطٚظيٗ ٚ ٘ٓبْ وبضذب٘ٝ اي ٘يع 
ثبيس زض چٟبض چٛة ٘ٓبْ ؾطٔبيٝ زاضي ٔٛضز تدعيٝ ٚ تحّيُ 

.لطاض ٌيطز 



:  گؼتشؽ ػبصهبى وبسخبًِ 

ؾطٔبيٝ .ايٗ ٌؿتطـ ٕٞطاٜ ثب تٛؾٗٝ ؾطٔبيٝ زاضي اؾت 

ٕٞٛاضٜ ثٝ ز٘جبَ ؾٛز زض خؿت ٚ خٛي ثبظاضٞبي خسيس 

.زاذّي ٚ ثيٗ إِّّي اؾت 



:ؿشوت خبًَادگي 

زض ٔطاحُ ٘رؿتيٗ تٛؾٗٝ ؾطٔبيٝ زاضي ٘ٛيٗ قىُ ضايح 

.ثٛز  ؿشوت خبًَادگيؾبظٔبٖ التهبزي ، 



:ؿشوت ّبي خبًَادگي 

اغّت ٔتّٗك ثٝ يه فطز يب يه ذب٘ٛازٜ ثٛز٘س ٚ ٔسيطيت  

.آٟ٘ب ثب ٔبِه قطوت ثٛز 

.آٟ٘ب زض زؾت ذب٘ٛازٜ ثٛز  هبلىيت ، هذيشيت ٍ ػشهبيِ



:ػَاهل تغييش دس ؿشوتْبي خبًَادگي 

ثب ٌؿتطـ ٔٛؾؿبت اٖتجبضي ، ثب٘ىٟب ٚ ثٛضؼ ؾٟبْ ٚ تٕطوع 

ؾطٔبيٝ ٞب ٞٓ ٔٙبثٕ تبٔيٗ ؾطٔبيٝ قطوتٟب ٚ ٞٓ ٘ٓبْ ٔسيطيت  

.آٟ٘ب تغييط وطز 



:صهيٌِ پيذايؾ ؿشوتْبي فشاهليتي 

تٕطوع فطآيٙس ، ؾطٔبيٝ ، ٚخٛز ٔٙبثٕ ٔبِي ٚ اٖتجبضي ثبٖث 

ضقس قطوت ٞب اظ َطيك . ضقس فطآيٙسٜ ايٗ ؾبظٔبٟ٘ب ٌطزيس 

تطويت ؾطٔبيٝ ٞب ٚ يىپبضچٍي ؾبظٔب٘ي ٚ ؾُّٝ ثط ثبظاضٞبي 

.خٟب٘ي ثٝ پيسايف ٚ تٛؾٗٝ قطوت ٞبي فطا ّٔيتي ا٘دبٔيس 



:هشاحل تَػؼِ ؿشوتْبي ثضسي كٌؼتي 

ؿشوتْبي خبًَادگي  

ػشهبيِ داسي هذيشيتي    

  ػشهبيِ داسي ًْبدي  



:تشويت ؿشوتْبي فشاهليتي 

زض ظٔيٙٝ ٌؿتطـ فطا ّٔيتي ٞب ضٚ٘س خسيسي وٝ ٟٔٓ اؾت ،  

ضقس قطوتٟبي تطويجي اؾت وٝ ا٘ٛأ ثؿيبض ٌٛ٘بٌٖٛ تِٛيس  

.ٚ ذسٔبت ضا ثب ٞٓ تطويت ٔي وٙٙس 



: پشلوَتشاًَاع ؿشوتْبي فشا هليتي اص ًظش 

فشاهليتي ّبي لَم هشوضي 1)

فشاهليتي ّبي چٌذ هشوضي   2)

فشاهليتي ّبي جْبى هشوضي 3)



:داليل سؿذ ؿشوتْبي فشاهليتي 

ٌطايف ؾبظٔبٖ التهبزي أطٚظي ثٝ ثيٗ إِّّي قسٖ  ♨

ثٟطٜ ٔٙسي اظ ٘يطٚي وبض اضظاٖ ٚ اؾتفبزٜ اظ ٖسْ حًٛض      ♨

اتحبزيٝ ٞبي وبضٌطي                                            ازأٝ



زؾتطؾي ثٝ ٔٙبثٕ َجيٗي ٌٛ٘بٌٖٛ زض وكٛضٞبي ٔرتّف  ♨

اؾتفبزٜ اظ ٔعايبي ٔبِيبتي اظ َطيك تٛظيٕ ؾٛز ثيٗ قٗجبت    ♨

ا٘دبْ ٔجبزالت ثيٗ قٗجبت ٔتٗسز ذٛز    ♨



:ًظشيِ ّبي ػبصهبًي  :فلل چْبسم 

:ّذف ولي 

آقٙبيي ثب ا٘ٛأ ٘ٓطيٝ ٞبي ؾبظٔبٖ ٚ قٙبذت ٘ٓطيٝ ٞبي ٔتفىطاٖ  

...   ٚثط ، تيّٛض ، فبيَٛ ٚ : ٔرتّف اظ خّٕٝ 



:هحذٍديت ّبي ًظشيِ ػبصهبًْب 

فطاٌيط ٘جٛزٖ ٚ وبضثطز ٔحسٚز ٘ٓطيٝ ٞبي ؾبظٔبٖ   1)

التجبؼ ٘ٓطيٝ ٞب اظ يىسيٍط ٚ ٘ب ٕٞؿبظي انُالحبت ٔطثٌٛ   2)

ثٝ َجمٝ ثٙسي آٟ٘ب                                                 ازأٝ



تبويس ثٝ اثٗبز ٔتفبٚت ؾبظٔبٟ٘ب    3)

ُٔبِٗٝ خٙجٝ ٞبي ايؿتبي ؾبظٔبٖ زض ٘ٓطيٝ ٞب  4)

ٔتفبٚت ثٛزٖ ٘ٓطيٝ ٞب ثط اؾبؼ ٚاحس تحّيُ آٟ٘ب  5)



:ًجمِ ثٌذي ًظشيِ ّب تَػي وبتض ٍوبى 

سٍيىشدّبي ػيؼتن ثبص  ۞

سٍيىشدّبي ػيؼتن ثؼتِ  ۞



:  ثشجؼتِ  هبؿيٌي يب والػيهًظشيِ ػبصاى 

ٌيِٛيه ٚ اضٚيه  _ٔٛ٘ي ٚ ضايّي  _فبيَٛ  _تيّٛض  _ٚثط 



:داليل تَجِ ثِ ػبصهبًْب دس اٍاخش لشى ًَصدّن 

ثسِيُ زٌطٌٛ٘ي ٞبي ؾطيٕ زض التهبز ٚ ثبفت اختٕبٖي   

خٛإٔ اضٚپبي غطثي ٚ آٔطيىبي قٕبِي ، ُٔبِٗٝ ٚ تحّيُ 

ٔٙٓٓ ؾبظٔبٟ٘ب ٔٛضز تٛخٝ خبٔٗٝ قٙبؾبٖ ٚ ؾبيط پػٚٞكٍطاٖ 

.ؾبظٔبٟ٘ب لطاض ٌطفت 



:  هفَْم ػبصهبى اص ًظش ٍثش

زِٚت ، حعة ؾيبؾي ، وّيؿب  : قبُٔ پسيسٜ ٞبي ٔتفبٚتي ٔب٘ٙس 

.، فطلٝ ٔصٞجي ٚ قطوت ذهٛني اؾت 

وبدس ٚ يه ( ضئيؽ ) سّجش ٚيػٌي يه ؾبظٔبٖ حًٛض يه 

.  اؾت  اداسي



:اكٌالح ثشٍوشاػي اص ًظش ٍثش 

ٔدٕٖٛٝ ٔمبٔبت ازاضي 1)

ؾبظٔبٟ٘بي ثعضي ضؾٕي زض خبٔٗٝ أطٚظي   2)



:داليل اًبػت فشد اص دػتَسات دس ػبصهبى 

اظ زؾت ٘سازٖ زضآٔس ذٛز   1)

ثبال ثطزٖ ٔمبْ ٚ ٔٙعِت ٚ زض آٔس ذٛز   2)



:ثشلشاسي اًوجبى دس ػبصهبى 

پبداؽ ٍ تٌجيِ ؾبظٔبٖ ٔي تٛا٘س ثب اؾتفبزٜ ٔبٞطا٘ٝ اظ ٘ٓبْ 

.ا٘ٓجبٌ ضا ثطلطاض ٚ افطاز ضا ٚازاض ثٝ اَبٖت ٕ٘بيٙس 



:هـشٍػيت دس ػبصهبًْب 

اٌط زض ؾبظٔبٟ٘ب افطاز لسضت ضا ٔكطٚٔ ثسا٘ٙس ، اَبٖت ٚ 

پصيطـ زؾتٛضٞب ٚ ٕٞٙٛايي ثب ٞٙدبضٞبي ؾبظٔبٖ ثيكتط  

يٗٙي ٔكطٖٚيت زازٖ ثٝ لسضت ثبٖث افعايف .ذٛاٞس قس 

.لسضت ٔي قٛز 



:لذست ٍ هـشٍػيت اص ًظش ٍثش 

ضا ثٝ ٔٗٙبي تٛا٘بيي ٚازاض وطزٖ افطاز   لذستٚثط ٔفْٟٛ 

ضا ثٝ ٔٗٙبي   هـشٍػيتثٝ پصيطـ زؾتٛضات ٚ ٔفْٟٛ 

پصيطـ اٖٕبَ لسضت ثّٗت اُ٘جبق ثب اضظقٟبي افطاز     

  .ٔي زا٘س 



اًَاع التذاس
اص ًظش ٍثش

لبًًَي-ػمالًي ػٌتي وبسيضهبتيه



اًَاع ػبصهبى ثش اػبع هٌجغ لذست هـشٍع يب 
:ًَع التذاس 

ؾبظٔبٟ٘بي وبضيع ٔبتيه ♣

ؾبظٔبٟ٘بي ؾٙتي ♣

(ثٛضٚوطاتيه ) ؾبظٔبٟ٘بي ٖمال٘ي ـ لب٘ٛ٘ي  ♣



هؼئلِ ػوذُ دس ػبصهبى وبسيض هبتيه هَهَع جبًـيٌي  
:اػت وِ ثِ دٍ كَست اًجبم هي ؿَد 

ثٌَس هَسٍثي *

ثَػيلِ لَاًيي *



:جبيگبُ التذاس ثَسٍوشاتيه اص ًظش ٍثش 

ثٝ ٘ٓط ٚثط ؾبذت ؾبظٔب٘ي أطٚظيٗ ثطاي ايٙىٝ يه اثعاض 

ؾبظٔب٘ي ٔؤثط ٚ وبض آٔس ثبقس ثٝ التساض ثطٚوطاتيه ٘يبظ  

.زاضز 



:ٍيظگي ّبي ػبخت ثشٍوشاتيه ٍثش 

تمؿيٓ وبض   ۩

ٚخٛز ؾّؿّٝ ٔطاتت  ۩

اؾتٕطاض ْٚبيف ضؾٕي ۩

ٚخٛز يه ٘ٓبْ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات                          ازأٝ      ۩



قبيؿتٍي ٚ ترهم  ۩

غيط قرهي ثٛزٖ ضفتبض  ۩

ٚخٛز يه ٘ٓبْ پبزاـ ٚ ذسٔت  ۩

خسايي أٛاَ ؾبظٔبٖ ٚ أٛاَ قرهي               ازأٝ  ۩



ٚخٛز يه ٘ٓبْ ثبيٍب٘ي ٔٙٓٓ  ۩

ا٘حهبضي ٘جٛزٖ ٔمبٔبت ؾبظٔب٘ي    ۩

خسايي ٔحُ وبض ٚ ٔحُ ؾىٛ٘ت   ۩

ٚخٛز يه ٘ٓبْ ا٘ٓجبٌ ٚ ٘ٓبضت يىٙٛاذت    ۩



ثشخي هؤلفبى لجل ٍ ثؼذ اص ٍثش ثِ ػذم وبسآيي ٍ ًمبى  
.هؼف ثشٍوشاػي تبويذ وشدُ اًذ 

  زٚ ٘ىتٝ اظ ايٗ ا٘تمبزٞب ٖجبضتٙس اظ:

وٙس ثٛزٖ ضٚقٟبي ثطٚوطاتيه 1)

وبٞف وبضايي ثب ايدبز اُ٘ٗبف ٘بپصيطي 2)



:  ثِ ًظشيِ ثَسٍوشاػي ٍثش گَلذًشٍ  پبسػًَضاًتمبد 

ثيٗ ثطذي اظ انَٛ ؾبظٔب٘ي ٔب٘ٙس ترهم ٚ ا٘ٓجبٌ تٙبلى  

.ٚخٛز زاضز 



:اًتمبد ثِ ٍثش 

ثطذي اظ خبٔٗٝ قٙبؾبٖ اظ غيط لبثُ پيف ثيٙي ثٛزٖ ضفتبض 

يب ثٝ ٖجبضتي ثبيس أىبٖ ضفتبض .ؾبظٔب٘ي ؾرٗ ٔي ٌٛيٙس 

.غيط ٖمال٘ي زض ؾبظٔبٖ ضا زض ٘ٓط ثٍيطيٓ 



هَاسد ػذم پَؿؾ لَاًيي اداسي دس هَسد ّوِ اهَس ٍ  
:هَلؼيتْب 

.ٚخٛز حٛازثي وٝ زض نالحيت لؿٕت ذبني ٘يؿت   

ٖسْ ٚخٛز لبٖ٘ٛ ذبل زض يه ٔٛضز ذبل    



:اًتمبد ػلضًيه ثِ ٍثش 

اٚ ٔٗتمس اؾت وٝ فٗبِيتٟبي لؿٕتٟبي ؾبظٔبٖ ثدبي ايٙىٝ 

زض خٟت ٔٙبفٕ ؾبظٔبٖ ثىبض افتس ثٝ تسضيح ٕٔىٗ اؾت ثٝ 

.زائٕي وطزٖ ايٗ ٚاحسٞب اذتهبل يبثس 



:اًتمبد ديگش ػلضًيه 

ٚخٛز ؾبذتبض غيط ضؾٕي ٚ ٘مف  ٌطٜٚ ٞبي غيط ضؾٕي زض   

تغييط ٞسفٟبي ؾبظٔبٖ ٚ تطتيجبت اختٕبٖي غيط قرهي زض  

.ؾبظٔبٟ٘بؾت 



:اًتمبدتبهؼي 

ثٛضٚوطاتيه اٌطچٝ ثب وبضايي تِٛيسي   ثٝ ٘ٓط اٚ ؾبظٔبٖ 

ظيبز ٔكرم ٔي قٛز ِٚي ، ْطفيت ٘ٛآٚضي ا٘سوي ايدبز 

.ٔي وٙس 



:اًتمبد هبسچ ٍ ػبيوَى 

٘بزيسٜ ٌطفتٗ ضٚاثٍ زضٚ٘ي ثيٗ ذطزٜ ٘ٓبٟٔبي ٌٛ٘بٌٖٛ 

.زضٖٚ ؾبظٔبٖ ضا زض ٘ٓطيٝ ثٛضٚوطاؾي ُٔطح ٔي وٙٙس 

ثٝ ٘ٓط آٟ٘ب ايٗ ٘ٓطيٝ زض تٗييٗ حسٚز ضفتبض ؾبظٔب٘ي ، ٔؿئّٝ 

. تًبز ٔٙبفٕ زضٖٚ ؾبظٔب٘ي ضا زض ٘ٓط ٕ٘ي ٌيطز



:اًتمبد اتضيًَي 

ٚثط زض ٔٛضز ثطلطاضي تٕبيع لبَٕ ثيٗ ؾٝ قيٜٛ التساض ٚ  

.ؾبذت اختٕبٖي ٔجبِغٝ وطزٜ اؾت 



:ثِ ًظش اتضيًَي ، ٍثش دٍ ًىتِ سا دس ًظش ًگشفتِ اػت 

زٌطٌٛ٘ي زض قىُ ٞبي ثطٚوطاتيه   1)

٘حٜٛ اضتجبٌ ٔتمبثُ ٚيػٌي ٞبي ثطٚوطاتيه ثب ؾبذتبضٞبي   2)

اختٕبٖي اظ ِحبِ تبضيري ٔكرم



ثُٛض وّي ا٘تمبزات فطاٚا٘ي اظ ٘ٓطيٝ ثٛضٚوطاؾي ٚثط ثٝ ُٖٕ  

ثًٗي ضٚـ اٚ ، ثًٗي ٔمبنس اٚ ٚ ثًٗي زيٍط . آٔسٜ اؾت 

.٘ٓطيٝ اٚ ضا ٔٛضز ا٘تمبز لطاض زازٜ ا٘س 



:فشدسيه تيلَس 

قٙبذتٝ قسٜ اؾت ، قبيس ثيكتطيٗ   هذيشيت ػلوي پذسثٝ ٖٙٛاٖ 

.تبثيط ضا ثط ٔسيطيت ؾبظٔبٖ ، ثٛيػٜ زض ؾبظٔبٟ٘بي نٙٗتي زاقتٝ اؾت 



:ًمؾ هٌبلؼبت تيلَس 

ا٘سيكٝ تيّٛض زض ظٔيٙٝ ا٘ساظٜ ٌيطي وبض ٔٙبؾت ضٚظا٘ٝ وٝ ثٝ 

ُٔبِٗٝ ظٔبٖ ٚ حطوت ٚ ضٚقٟبي پيچيسٜ پطزاذت زؾتٕعز  

.ا٘دبٔيس ، تبثيط ٖٕيمي ثط ؾبظٔبٟ٘بي نٙٗتي زاقت 



ّذف هذيشيت ػلوي تيلَس ، افضايؾ تَليذ اص ًشيك ثْجَد  
:وبسايي وبسگشاى اػت 

:ثِ ايي هٌظَس دٍ ساُ پيـٌْبد هي وٌذ 

اؾتفبزٜ اظ ضٚقٟبي ّٖٕي   1)

ايدبز اٍ٘يعٜ اظ َطيك افعايف زؾتٕعز   2)



:خالكِ سٍؿْبي ػلوي تيلَس 

اؾتب٘ساضز وطزٖ قطايٍ وبض   1)

اؾتب٘ساضز وطزٖ ضٚقٟبي وبض                   ازأٝ 2)



اًذاصُ گيشي وبس  3)

ثشًبهِ سيضي ٍظبيف سٍصاًِ    4)

تؼييي دػتوضد    5)



:ّذف سٍؽ ػلوي تيلَس 

ٞسف ضؾيسٖ ثٝ ثبظزٜ ثيكتط ٚ تبٔيٗ حساوثط ؾٛز ثطاي 

٘مف ٔسيطيت ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ايٗ ٞسف ٟٔٓ  .وبضفطٔبؾت 

ٟٕٔتطيٗ ْٚيفٝ ٔسيطيت ، ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ پيف ثيٙي  .اؾت 

. اؾت 



:ؿيَُ هذيشيت تيلَس 

َطفساض قيٜٛ ٔسيطيت التساضٌطايب٘ٝ اؾت تب ثتٛا٘س ضٚقٟبي  

.اؾتب٘ساضز قسٜ ضا تحٕيُ وٙس ٚ ا٘ٓجبٌ ضا ثطلطاض ٕ٘بيس 

زض ايٗ قيٜٛ ٔسيطيت فطنت اؾتمالَ ٚ اثتىبضثٝ افطاز زازٜ  

.ٕ٘ي قٛز 



: ًظش تيلَس دسساثٌِ ثب وبس گشٍّي 

ثط ذالف ٘ٓطيٝ پطزاظاٖ ضٚاثٍ ا٘ؿب٘ي ، تيّٛض ثب ٞط ٘ٛٔ 

ثٝ ٘ٓط اٚ ٘يطٚي ٔحطن افطاز .فٗبِيت ٌطٚٞي ٔربِف ثٛز 

خبٜ َّجي فطزي ٚ ؾٛز خٛيي اؾت وٝ زض ٌطٜٚ ايٗ اٍ٘يعٜ 

.فطزي اظ ثيٗ ٔي ضٚز 



:ساُ افضايؾ ثْشُ ٍسي ثِ ًظش تيلَس

ثٙٓط تيّٛض يٍب٘ٝ ضاٜ افعايف ثٟطٜ ٚضي ، پطزاذت زؾتٕعز  

ثٝ ٘ٓط اٚ ثيٗ تٛا٘بييٟبي وبضٌطاٖ ٚ ٔسيطاٖ تٕبيع .اؾت 

.ٚخٛز زاضز 



:هشٍست اتحبديِ ّبي وبسگشي اص ًظش تيلَس 

تيّٛض تٗبضيي ٔيبٖ ٔٙبفٕ وبضٌطاٖ ٚ ٔسيطاٖ ٕ٘ي ثيٙس ، ثٝ 

.ٕٞيٗ زِيُ اتحبزيٝ ٞبي وبضٌطي ضا غيط يطٚضي ٔي زا٘س 



:ًظش ٍثش دسثبسُ تيلَسيؼن 

ثٝ ٘ٓط ٚثط ، تيّٛضيؿٓ وبُٔ تطيٗ قىُ ا٘ؿب٘يت ظزايي 

.وبض ضا اضائٝ ٔي وٙس 



:ًتبيج اػتفبدُ اص هبؿيي دس ًظبم وبسخبًِ اي 

 هْبستاؾتفبزٜ اظ ٔبقيٗ زض ٘ٓبْ وبضذب٘ٝ اي اظ يىؿٛ ؾجت 

هْبست ٌؿتطزٜ وبضٌطاٖ ٚ اظ ؾٛي زيٍط ٔٛخت صدايي 

.تٗساز وٕي اظ وبضٌطاٖ ٔي قٛز  افضايي



:اًتمبد ثِ ًظشيِ تيلَس 

ايٗ ٘ٓطيٝ ٘مبيم ٘ٓطيٝ ٔبقيٙي ٚ ؾبظٔبٖ ضؾٕي ضا زاضز ٚ يه  

٘ٓطيٝ ٚ ضٚـ ٔىب٘يىي اؾت يٗٙي فمٍ ثٝ قغُ يب وبض تٛخٝ 

.زاضز ٘ٝ ثٝ قبغُ يب ا٘ؿب٘ي وٝ وبض ضا ا٘دبْ ٔي زٞس



:اًتمبد ثِ تيلَس 

ثٝ ٘ٓط ٌطٚٞي ، ٘ٓطيٝ ٔسيطيت ّٖٕي ٞٓ خٙجٝ ٞبي 

خبٔٗٝ قٙبذتي ٚ ٞٓ خٙجٝ ٞبي ضٚا٘كٙبذتي افطاز ضا زض 

.ؾبظٔبٟ٘ب ٘بزيسٜ اٍ٘بقتٝ اؾت 



:وبسايي سٍؽ تيلَس 

.٘تبيح ثسؾت آٔسٜ اظ وبضثطز ضٚقٟبي تيّٛض لبثُ تٛخٝ ثٛز 

زض وبضذب٘ٝ ٞبيي وٝ اٚ آظٔبيكبت ذٛز ضا ا٘دبْ ٔي زاز ،  

.ٔيبٍ٘يٗ ثٟطٜ ٚضي وبض ْطف ؾٝ ؾبَ زٚ ثطاثط قس 



:سٍيىشدّبي هتوبيض دس چْبسچَة ًظشيِ هبؿيٌي 

ضٚيىطز ٔسيطيت ّٖٕي زض آثبض تيّٛض   ♥

ضٚيىطز ٘ٓيٝ پطزاظاٖ ٔسيطيت ٖٕٛٔي ٚ ثبظضٌب٘ي ، ٌيِّٛيه ـ   ♥

... ٌيّجطت ٚ 

  ضٚيىطز خبٔٗٝ قٙبؾي ٚثط ♥



:ًجمِ ثٌذي ًظشيِ ّبي ػبصهبى 

٘ٓطيٝ ٞبي والؾيه ثٝ ٖٙٛاٖ ٘ٓطيٝ ٞبي ضؾٕي ؾبظٔبٖ زض  

ٔمبثُ ٘ٓطيٝ ٞبي خسيستط وٝ ثط ؾبذت غيط ضؾٕي ؾبظٔبٖ  

.  تبويس ٔي ٚضظيس٘س ، َجمٝ ثٙسي ٌطزيس 



:ٍيظگي ّبي ًظشيِ هبؿيٌي 

ؾبظٌبضي وبضٌط ثب قغُ ٚ ْٚيفٝ وبضي   1)

وباليي ثٛزٖ قغُ 2)

زؾتٛض اظ ثبال   3)

ٚاحس اؾبؾي ؾبظٔبٖ قغُ اؾت                ازأٝ 4)



وبض ْٚيفٝ انّي ؾبظٔبٖ اؾت    5)

تُبثك افطاز ثب ٘يبظٞبي ؾبظٔبٖ  6)

ا٘تربة ضٞجطاٖ ثط اؾبؼ قبيؿتٍي  7)

اضتجبٌ پبييٗ ثٝ ثبال اظ َطيك ٌعاضـ ّٖٕىطز    8)



تفبٍت هْن ثيي تيلَس ٍ ًظشيِ پشداصاى ػبصهبى 
:سػوي 

.تفبٚت زض ٔحٛض انّي تحّيُ آٟ٘بؾت  

تيّٛض ثٝ وبضٌط زض ؾُح وبضٌبٜ ٚ تىٙيه ٞبي افعايف 
ثٟطٜ ٚضي تٛخٝ زاضز ِٚي انِٛي وٝ ثتٛا٘س زض ؾُح ثبالتط 
. ؾّؿّٝ ٔطاتت ؾبظٔبٟ٘ب ثٝ وبض ثؿتٝ قٛز ، زض اذتيبض ٘ساقت 



:فبيَل 

اظ ٘رؿتيٗ افطازي اؾت وٝ ٔسيطيت ضا ثٝ ٖٙٛاٖ يه ّٖٓ   

تحميمبت اٚ ثيكتط ثطاؾبؼ تدطثٝ ّٖٕي اٚ زض .ُٔطح ٔي وٙس 

.  ؾبظٔبٖ ثٛز 



:اكَل هذيشيت فبيَل ػجبستٌذ اص 

تمؿيٓ وبض ، التساض ، ا٘ٓجبٌ ، ٚحست فطٔب٘سٞي ، ٚحست ٞسايت ،  

تبثٗيت ٔٙبفٕ فطزي ٘ؿجت ثٝ ٔٙبفٕ ٖٕٛٔي ، 
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زؾتٕعز ٚ پبزاـ ، ٔطوعيت ؾّؿّٝ ٔطاتت ٘ٓٓ ، ٖساِت ٚ 

ثطاثطي ، ثجبت ٚيٕ اؾترسأي وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ ، اثتىبض ٚ 

ضٚحيٝ ٕٞىبضي خٕٗي 



:اًَاع خذهبت ػبصهبى اص ًظش فبيَل 

فؼبليتْبي فٌي يب تىٌَلَطيه  ♧

فؼبليتْبي ثبصسگبًي  ♧

فؼبليتْبي هبلي  ♧

فؼبلتْبي تبهيٌي ♧

فؼبليتْبي حؼبثذاسي ♧

اهَس هذيشيت  ♧



:ثِ ًظش فبيَل 

إٞيت ظيبزي زاضز ٚ ٔٗتمس اؾت  ٍحذت فشهبًذّي

ْٚبيف ترههي ٔطثٌٛ ثٝ وبضوٙبٖ ؾتبز اؾت ٚ ثٝ ٔسيط 

.وٕه ٔيىٙٙس 



:ػجبست اػت اص  فشآيٌذ ػبصهبًياص ًظش فبيَل ، 

تٗطيف ٚ ايدبز ؾبذت وّي ؾبظٔبٖ ثط َجك ٞسف ٞبي ٔكرم آٖ  

ٚ ثٙبثطايٗ قبُٔ ٘يبظ ثٝ قىُ زازٖ ؾبذت ؾبظٔب٘ي ٚ تٗطيف زليك 

.خبيٍبٜ ٚ وبضوطز ٞطيه اظ اخعاي تكىيُ زٞٙسٜ آٖ ٔي ٌطزز 



:ًظش فبيَل دسساثٌِ ثب آهَصؽ وبسوٌبى 

فبيَٛ اظ آٔٛظـ ٔٙٓٓ ٕٞٝ وبضوٙبٖ ٔٛضز ٘يبظ ٚ زض تٕبْ  

ؾُٛح زفبٔ ٔي وطز ، ٍٔط ٔسيطاٖ ثبالي ؾبظٔبٖ وٝ لبئستب 

زاضاي تدطثٝ ٚؾيٕ ّٖٕي ٞؿتٙس ٚ ثبيس آٔٛظـ زٞٙسٜ ٞب ثبقٙس 

.٘ٝ آٔٛظـ ٌيط٘سٜ 



:فبيَل ثش اكَل صيش تبويذ هي وشد 

زؾتٛضٌيطي وبضٔٙس فمٍ اظ يه ضئيؽ   :ٍحذت فشهبًذّي   ♂

يه ثط٘بٔٝ ٚ يه ضئيؽ ثطاي يه ٔدٕٖٛٝ   :ٍحذت ّذايت   ♂

 ّٖٕيبتي 



تيلَس ٍ فبيَل هي تَاى  ،اص همبيؼِ ًظشيبت ٍثش 
:گفت 

ضقس ٚ ٘تبيح ثطٚوطاؾي پطزاذتٝ  ،ٚثط ثٝ ٚيػٌي ٞب 

تيّٛض ثٝ ضٚقٟبي ّٖٕي ثطاي ثط٘بٔٝ ضيعي ضٚظا٘ٝ 

.ٚ فبيَٛ ثٝ ْٚبيف ٔسيط تٛخٝ وطزٜ اؾت

ازأٝ                                                                                 



.٘ٓطيٝ ٚثط ُٔٗٛف ثٝ ؾبظٔبٖ زض ٔدٕٛٔ ثٛز 

.٘ٓطيٝ تيّٛض ؾُح پبييٗ ؾبظٔبٖ ضا ٔٛضز تٛخٝ لطاض زاز 

. ٘ٓطيٝ فبيَٛ ؾُح ثبالي ؾبظٔبٖ ضا ٔٛضز تبويس لطاض زاز 



: سايليٍ  هًَياكَل ػبصهبًي 

انُ ٕٞبٍٞٙي  ♣

انُ تمؿيٓ ْٚبيف  ♣

انُ ؾّؿّٝ ٔطاتت  ♣

انُ خسايي ْٚبيف نٙف ٚ ؾتبز    ♣



:ٍظبيف هذيش اص ًظش گيَليه 

ثشًبهِ سيضي  ♦

ػبصهبى دّي اهَس اػتخذاهي  ♦

سّجشي    ♦

ّوبٌّگي  ♦

استجبًبت  ♦

تٌظين ثَدجِ  ♦



:اسٍيه ٍ  گيَليهّذف اكلي وبس 

ٖمال٘ي وطزٖ فطآيٙس وبض اظ َطيك تٕطوع ْٚبيف ٔكبثٝ زض   

.يه ٚاحس اؾت 



:ًظش گيَليه ٍ اسٍيه دس ساثٌِ ثب ؿَساّب 

ٌيِٛيه ٚ اضٚيه اظ انُ ٔؿئِٛيت يه فطز زض ضاؼ 

ؾبظٔبٖ َطفساضي ٔي وٙٙس ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ قٛضا ٞب ٚ وٕيتٝ ٞب 

.ثطاي ازاضٜ ؾبظٔبٖ ٔربِفٙس 



ؿيَُ ػبصهبًذّي تمؼين وبس يب تَصيغ ٍظبيف تخللي اص  
:ًظش گيَليه ٍ اسليه 

Ω  ؾبظٔبٖ ثط حؿت ٞسف

Ω    ؾبظٔبٖ ثط حؿت ٘ٛٔ ّٖٕيبت

Ω  ؾبظٔبٖ ثط حؿت يه ٌطٜٚ ذبل

Ω    ؾبظٔبٖ ثط حؿت ٔحُ اخطاي ّٖٕيبت



:هحذٍديتْبي ًظشيِ ػبصهبى سػوي 

ٔجٟٓ ٚ ٔتٙبلى ثٛزٖ انَٛ ؾبظٔبٖ    1)

٘بزيسٜ ٌطفتٗ ٖٛأُ ذبضج اظ ؾبظٔبٖ يب ٔتغيطٞبي ٔحيُي  2)

٘بزيسٜ ٌطفتٗ ٔجبزالت زضٖٚ ؾبظٔبٖ                        ازأٝ  3)



تبويس ظيبز ثط ٍٕٞٛ٘ي زض ؾبظٔبٟ٘ب ٚ ٘بزيسٜ ٌطفتٗ ٔبٞيت ٚ    4)

تبثيط ٔتمبثُ ٚاحسٞبي زضٖٚ ؾبظٔبٖ

ايؿتب فطو ٕ٘ٛزٖ ؾبظٔبٟ٘ب  5)

ثي تٛخٟي ثٝ خٙجٝ ٞبي غيط ضؾٕي ضفتبض ؾبظٔب٘ي   6)



:توبيض هيبى ػبخت سػوي ٍ غيش سػوي ػبصهبى  

ٚ ٕٞىبضاٖ اٚ زض وبضذب٘ٝ  التَى هيَثٝ ز٘جبَ تحميمبت 

ٞبتٛضٖ قطوت ٚؾتطٖ اِىتطيه زض قٟط قيىبٌٛ ، وٝ 

.آغبظ ٌطزيس ، ثٛخٛز آٔس  1928زض ؾبَ 



: هىتت سٍاثي اًؼبًي ٍ هٌبلؼبت سفتبسي 

ضفتبض افطاز ضا زض ٔحيٍ وبض ٚ تبثيط اضيبء ٘يبظٞبي ضٚا٘ي ٚ 

اختٕبٖي افطاز ضا زض ؾبظٔبٟ٘ب ، ثط افعايف وبضآيي ٚ         

.ثٟطٜ ٚضي وبض ُٔبِٗٝ  ٔي وٙس 



:تؼشيف ػبصهبى سػوي 

ؾبظٔب٘ي وٝ زاضاي اؾتٕطاض ثٛزٜ ٚ ْٚيفٝ يب ْٚبيف ٔٗيٗ ضا زض  

.ٔحسٚزٜ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات اخطا ٔي وٙس 



:تؼشيف ػبصهبى غيش سػوي 

يؼٌي ؿيَُ اي وِ اػوبي ػبصهبى الگَي سفتبسّبي ٍالؼي ـ 

ـ وِ ثب ًشح سػوي ػبصهبى هٌبثمت   ٍالؼب سفتبس هي وٌٌذ

.ًذاسد 



:  ًتيجِ هٌبلؼبت هيَ

ايٗ ثٛز وٝ اٍ٘يعٜ ٞبي التهبزي زض اٍ٘يعـ وبضٌطاٖ ٚ 

افعايف ثٟطٜ ٚضي إٞيت وٕي زاضز ٚ ٘يبظ وبضٌطاٖ ثٝ 

.ٕٞجؿتٍي اختٕبٖي اظ إٞيت ثيكتطي ثطذٛضزاض اؾت 



:خالكِ ًتبيج هٌبلؼبت ّبتَسى 

.ؾُح تِٛيس ثٛؾيّٝ ٞٙدبضٞبي اختٕبٖي تٗييٗ ٔي قٛز   1)

پبزاقٟب ٚ يٕب٘تٟبي اخطايي غيط التهبزي ثط ضفتبض وبضٌطاٖ    2)

ازأٝ  .                                   تبثيط ٔي ٌصاضز 



وبضٌطاٖ ثٝ ٖٙٛاٖ اًٖبي ٌطٜٚ وٙف يب ٚاوٙف ٔي وٙٙس ٘ٝ   3)

ثٝ ٖٙٛاٖ افطاز

.ضٞجطي زض تٗييٗ ٞٙدبضٞبي ٌطٚٞي ٟٔٓ اؾت   4)

.اضتجبٌ ٔيبٖ ٔطاتت ٔرتّف ؾبظٔبٖ إٞيت زاضز   5)



:ٍجِ اؿتشان ًظشيِ هذيشيت ػلوي ٍ سٍاثي اًؼبًي 

ٞيچ وساْ تٗبضيي ٔيبٖ ٞسف ٞبي ؾبظٔبٖ ٚ ٘يبظٞبي 

.اًٖبي آٖ ٕ٘ي ثيٙٙس 



:تفبٍت هىتت هذيشيت ػلوي ٍ سٍاثي اًؼبًي 

تفبٚت آٟ٘ب ثٝ ٔبٞيت ايٗ تٗبزَ ٔطثٌٛ اؾت وٝ اظ ٘ٓط ٔىتت  

ٔسيطيت ّٖٕي ، ثب ثطَطف وطزٖ ٔٛإ٘ وبضايي تحمك ذٛاٞس  

يبفت ٚ ٘ٓطيٝ ضٚاثٍ ا٘ؿب٘ي ثط آٖ اؾت وٝ ثبيس آ٘طا آٌبٞب٘ٝ 

.ثٛخٛز آٚضز 



:اًتمبدات هْن دس ساثٌِ ثب هىتت سٍاثي اًؼبًي 

ٖسْ تٛخٝ ثٝ ضٚاثٍ اختٕبٖي التهبزي زض ؾُح خبٔٗٝ   £

٘بزيسٜ ٌطفتٗ ٔحيٍ ذبضخي ؾبظٔبٖ                        ازأٝ  £



تٛخٝ ثٝ وبض ثٝ قىُ يه فطآيٙس ايؿتب  ₤

اثسأ ضٚقٟبيي ثطاي آِت فُٗ وطزٖ وبضٌطاٖ زض اذتيبض ٔسيطيت    ₤

٘بزيسٜ ٌطفتٗ قبٖ ا٘ؿب٘ي   ₤



داليل تفبٍت سفتبس ٍالؼي ثب ًشح سػوي 
:  ػبصهبى 

٘بلم ثٛزٖ َطح ضؾٕي ؾبظٔبٖ  1)

تٗبضو ثركٟبيي اظ اٍِٛي ٚالٗي ضفتبض ثب َطح ضؾٕي ؾبظٔبٖ    2)



:ٍيظگي ّبي ػبصهبى غيش سػوي 

ٚخٛز ٌطٜٚ ٞبي غيط ضؾٕي زض وٙبض ٌطٟٚٞبي ضؾٕي زض    1)

يه ؾبظٔبٖ

اوتؿبثي ثٛزٖ لسضت زض ؾبظٔبٖ غيط ضؾٕي    2)

وٛچه ثٛزٖ ٌطٟٚٞبي غيط ضؾٕي زض ثطاثط تٛؾٗٝ ؾبظٔبٖ    3)

ضؾٕي  



:ٍظبيف ػبصهبى غيش سػوي 

تبٔيٗ ذٛاؾتٝ ٞبي افطاز يب ضيبيت اختٕبٖي زض ؾبظٔبٖ   1)

وٙتطَ اختٕبٖي ضفتبض  2)

ثطلطاضي اضتجبٌ  3)



:هشاوض لذست دس ػبصهبى 

زض ؾبظٔبٖ ضؾٕي لسضت فطز ثب اذتيبضات ضؾٕي وٝ ثٝ اٚ تفٛيى  

اذتيبضات ضؾٕي ٘فٛش ٚالٗي ٞط فطز ضا زض  . قسٜ ثطاثط ٔي زا٘ٙس 

.ؾبظٔبٖ ٘كبٖ ٕ٘ي زٞس 



:هٌبثغ لذست غيش سػوي 

ترهم  1)

تٛا٘بيي زازٖ أتيبظات ٔٗيٗ   2)

زؾتطؾي اًٖبي ثٝ اَالٖبت ذبل    3)

ٔٛلٗيت فطز زض ٘ٓبْ اضتجبَبت ؾبظٔبٖ    4)

    ضاثُٝ ٘عزيه ثب ٔطاوع لسضت زض زاذُ يب ذبضج ؾبظٔبٖ  5)



:اًَاع گشٍُ ّبي غيش سػوي اص ًظش دالتَى 

    ٌطٜٚ ٞبي اتفبلي

   (تٟبخٕي يب تسافٗي ) ٌطٟٚٞبي افمي

   (ٕٞعيؿت يب اٍّ٘ي ) ٌطٟٚٞبي ٖٕٛزي



داليل تفبٍت ػبخت سػوي ٍ غيش سػوي لذست اص 
:ًظش دالتَى 

ؿخليت  1)

گشٍُ غيش سػوي    2)

سٍاثي خبف ثب ػبصهبى هشوضي  3)

هجْن ثَدى سٍاثي كف ٍ ػتبد    4)

   تبثيش ؿخليت ّب دس گشٍُ ّبي خبسج اص ػبصهبى  5)



اًَاع ػبصهبى :فلل پٌجن 

:ّذف ولي 

قٙبذت َجمٝ ثٙسي ؾبظٔبٖ اظ زيسٌبٜ ٞيٛظ ، اتعيٛ٘ي ٚ ثال ٚاؾىبت  



:هؼيبسّبي ًجمِ ثٌذي اًَاع ػبصهبًْب 

ٞسفٟبي ؾبظٔبٖ ، فغبِيتٟبي انّي ؾبظٔبٖ ، وٙتطَ ؾبظٔب٘ي،     

تٕطوع التساض ، ؾبذت اضتجبَبت ، ٔحسٚزيتٟبي ٔطثٌٛ ثٝ  

ًٖٛيت ، ٚاثؿتٍي ثٝ زيٍط ؾبظٔبٟ٘ب ، ٔٙبثٕ زضآٔس ، تغييط 

فٗبِيتٟب ٚ اٍِٛي ضقس ٚ ظٚاَ ؾبظٔبٖ        



:  اًَاع ػبصهبى اص ًظش ّيَص 

ؾبظٔبٟ٘بي زاَّٚجب٘ٝ    1)

ؾبظٔبٟ٘بي ٘ٓبٔي    2)

ؾبظٔبٟ٘بي ثكط زٚؾتب٘ٝ    3)

ؾبظٔبٟ٘بي التهبزي ثعضي  4)

ؾبظٔبٟ٘بي التهبزي ذب٘ٛازٌي     5)



ًجمِ ثٌذي ػبصهبى اص ًظش اًضيًَي ثب دس ًظش گشفتي جٌجِ  
:ّبي لذست ٍ وٌتشل اػت 

:ػِ ًَع لذست 

   (  ظٚض ) اخجبضي

   (زؾتٕعز ٚ پبزاـ ) ٔبزي

   (ٕ٘بزي ) ٞٙدبضي



ؿيَُ ٍاوٌؾ اػوبي ػبصهبى ًؼجت ثِ اػوبل لذست 
:ثش آًْب 

اخجبضي                              ثيٍب٘ٝ وٙٙسٜ        

ٔبزي                                حؿبثٍطا٘ٝ          

ٞٙدبضي                               اذاللي          



:اًتمبدات ٍاسد ثش اتضيًَي 

ٍ٘بٜ وبوطزٌطايب٘ٝ ثٝ ٔؿبئُ  1)

ٖسْ تٛخٝ وبفي ثٝ ٔحيٍ ؾبظٔبٖ  2)

ٖسْ تٛخٝ ثٝ ضٚاثٍ ّٖي ثيٗ ا٘ٛأ لسضت   3)

ٔؿتمُ فطو وطزٖ اثط ثركي ؾبظٔبٖ اظ فطز ٚ ٔٙبفٕ ؾبظٔبٖ     4)



:ػَد ثشًذُ اص فؼبليت ػبصهبى اص ًظش ثال ٍ اػىبت

  هـتشيبى

  ػبهِ هشدم

  كبحجبى يب هذيشاى ػبصهبًْب

  اػوب يب افشاد ػبدي ػبصهبًْب



:اًتمبدات ٍاسد ثش ًظشيِ ثال ٍ اػىبت 

 تٛخٝ ثيف اظ ا٘ساظٜ ثٝ ٔؿئّٝ وبضايي

 ٖٖسْ تٛخٝ ثٝ ٘مف ؾيبؾي ؾبظٔب

  ٔحسٚز وطزٖ وبضايي ثٝ چٟبض ٌطٜٚ َجمٝ ثٙسي

قسٜ



:  اداهِ اًتمبدات       

  تطزيس زض اضتجبٌ ثيٗ ؾبذتبضٞب ٚ ٞسفٟبي
ؾبظٔبٖ

   ثبثت ٕ٘ب٘سٖ اؾتفبزٜ وٙٙسٌبٖ اظ ذسٔبت
يه ؾبظٔبٖ ذبل

   ٘بزيسٜ ٌطفتٗ ٘مف وٙتطَ وٙٙسٌبٖ زض
وؿت ؾٛز ؾبظٔبٖ



ّذفْبي ػبصهبى :فلل ؿـن 

:ّذف ولي

آقٙبيي ثب ا٘ٛأ ٞسفٟب ٚ ٔؿبئّي ٔب٘ٙس خبثدبيي ، خب٘كيٙي ، تٗسز ٚ  

َجمٝ ثٙسي ٞسفٟب



:وبسوشدّبي اّذاف ػبصهبى اص ًظش اتضيًَي

.ثب تطؾيٓ ٚيٗيت آيٙسٜ ثٝ فٗبِيتٟب خٟت ٔي زٞس ۩

.ضٕٞٙٛزٞبي فٗبِيت ؾبظٔبٖ ضا تٗييٗ ٔي وٙس ۩

.ٔٙجٕ ٔكطٖٚيت ؾبظٔبٖ ضا تكىيُ ٔي زٞٙس ۩

.ٔٗيبضي ثطاي اضظيبثي ٔٛفميت يب اثطثركي ؾبظٔبٖ اؾت ۩



:ساّْبي تـخيق ّذفْبي ػبصهبى اص ًظش اتضيًَي

 ٔهبحجٝ ثب ضؤؾب ٚ وبضوٙبٖ ثركٟبي ٔرتّف

 ُٔبِٗٝ نٛضت خّؿبت ٞيئت ٔسيطٜ ٚ ؾبيط اؾٙبز

  ٚ زض ؾبظٔبٖ..... تحّيُ تمؿيٓ وبض ، خطيبٖ وبض



داليل تفبٍت ّذفْبي ٍالؼي ثب ّذفْبي اػالم ؿذُ 
:اص ًظش اتضيًَي

 ٖسْ آٌبٞي ضييؽ اظ تفبٚت ثيٗ ٞسفٟب

 ٕؾطپٛـ ٌصاقتٗ ضٚي ٞسفٟبي انّي ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ٔٙبف



:ػَاهل هؤثش دس تؼييي اّذاف ػبصهبى

 ٖثركٟب ٚ ٚاحسٞبي ؾبظٔب
 قرهيتٟب
 ٖٛأُ ٔحيُي
 لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات
 اتحبزيٝ ٞبي وبضٌطي
 ؾبظٔبٟ٘بي زيٍط



:ًحَُ تؼييي وبسايي ٍ اثشثخـي ػبصهبى 

ٚالٗي ؾبظٔبٖ ثب تٛخٝ ثٝ ٔيعاٖ تحمك ٞسفٟبي آٖ  اثشثخـي
.تٗييٗ ٔي قٛز

:أب

ؾبظٔبٖ ضا ثٝ ٚؾيّٝ ٔمساض ٔٙبثٗي وٝ ثطاي تِٛيس يه   وبسايي
.ٚاحس ثبظزٜ ثٝ وبض ثطزٜ ٔي قٛز ، ا٘ساظٜ ٌيطي ٔي وٙٙس



:هـىالت اًذاصُ گيشي اثشثخـي ٍ وبسايي

زقٛاضي ؾٙدف زض نٛضت ٔؿتٕط ثٛزٖ ٞسف ؾبظٔبٖ •

٘ٛؾب٘بت ؾٛز ٚ اثطثركي زض ََٛ زٚضٜ ٞبي ٔرتّف •



:  اداهِ هـىالت اًذاصُ گيشي                     

زقٛاضي ا٘ساظٜ ٌيطي ثبظزٜ غيط ٔبزي•

ٚخٛز ٕٞيٗ زقٛاضيٟب زض ؾٙدف ثٟطٜ ٚضي ، ثبظزٜ ٚ ٞعيٙٝ ٞب •

تحطيف تالقٟبي ؾبظٔبٖ ثب ا٘ساظٜ ٌيطي ٔساْٚ وبضايي •



 :جبثجبيي ّذفْب

ٍٞٙبٔي ضخ ٔي زٞس وٝ ٞسفٟبي زيٍطي زض ُٖٕ خبي ٞسفٟبي 

ٔكطٖٚي ضا وٝ ؾبظٔبٖ ثطاي زؾتيبثي ثٝ آٟ٘ب ثٝ ٚخٛز آٔسٜ اؾت ،  

.ثٍيط٘س ٚ يب اِٚٛيت ثيٗ ٞسفٟب ٚ ٚؾبيُ ٔٗىٛؼ قٛز



:جبًـيٌي ّذفْب

ٍٞٙبٔي وٝ ؾبظٔبٖ ثٝ ٞسف ذٛز ٔي ضؾس يب ٕ٘ي تٛا٘س ٞسفٟبي  

ذٛز ضا ز٘جبَ وٙس ، ٕٔىٗ اؾت وٝ ٞسف يب ٞسفٟبي خسيسي ضا  

.خب٘كيٗ ٞسفٟبي اِٚيٝ ذٛز وٙس



:تؼذاد ٍ گًَبگًَي ّذفْب

ثًٗي اظ ؾبظٔبٟ٘ب ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ٞسفٟبي ٔتٗسز ٚ ٌٛ٘بٌٖٛ ثٛخٛز  

.  ٔي آيٙس

ٔثال ٞسفٟبي آٔٛظـ ٚ پػٚٞف ثطاي زا٘كٍبٟٞب



هؼبئل ػبصهبًْبي داساي ّذفْبي هتؼذد اص ًظش 
:اتضيًَي

 وبٞف اثطثركي

 ايدبز تٗبضو

 ٖايدبز فكبض ثطاي وبضوٙب

 تحت اِكٗبٔ لطاض ٌطفتٗ ثًٗي اظ اٞساف



:ًجمِ ثٌذي ّذفْبي ػبصهبى

ٞسفٟبي ّٖٕيبتي                                 
      هبسچ ٍ ػبيوَى

ٞسفٟبي غيط ّٖٕيبتي                                                 

زضاظ ٔست                                               
  ثب تَجِ ثِ صهبى

وٛتبٜ ٔست                                                



اًتمبدات ٍاسد ثشػَدهٌذي سٍيىشد ّذفْب دس هٌبلؼِ  
:ػبصهبًْب

.تٗطيف ٞسفٟب زقٛاض اؾت ¶

.ايٗ ضٚيىطز ؾبظٔبٖ ضا ايؿتب فطو ٔي وٙس ¶

.ثٝ لبِجي وطزٖ ٘تبيح ُٔبِٗٝ ٌطايف زاضز ¶



:گَلذًش 

.ضا ُٔطح ٔي وٙس ػيؼتن ًجيؼيضٚيىطز  

ؾبظٔبٖ زض خٟت زؾتيبثي ثٝ ٞسف فٗبِيت ٔي وٙس ، أب  

ثٝ ٕٞبٖ ا٘ساظٜ ( ثٝ ٚيػٜ ٘يبظ ثطاي ثمبء ) ٘يبظٞبي ؾبظٔبٖ ٘يع 

.ٞسف ضؾٕي ، ٘يطٚي ٔحطن ٟٕٔي ٔي تٛا٘س ثبقس



:سٍيىشدّبي فشػي ػيؼتن ثِ ًظش اتضيًَي 

سٍيىشد

ثمبء اثشثخـي



: سٍيىشد ثمبء

قبُٔ ٔدٕٖٛٝ قطايُي اؾت وٝ تبٔيٗ آٟ٘ب ثمبي ؾيؿتٓ  

.ضا ٕٔىٗ ٔي ؾبظز



: سٍيىشد اثشثخـي
اٍِٛي ضٚاثٍ ٔتمبثُ ٔيبٖ ٖٙبنط ؾيؿتٓ ضا تٗطيف  

ٔي وٙس وٝ اثطثركي ؾيؿتٓ ضا زض ذسٔت ثٝ يه 
ٞسف ٔٗيٗ ، زض ٔمبيؿٝ ثب تطويجبت زيٍط ٕٞبٖ 

.ٖٙبنط يب ٖٙبنط ٔكبثٝ ، ثٝ حساوثط افعايف ٔي زٞس



:سٍيىشد تلوين

ؾبيٕٖٛ ٔٗتمس اؾت وٝ زض ضاثُٝ ثب ؾبذت زضٚ٘ي يه  

ؾبظٔبٖ ، يب ثبيس ضفتبض ؾبظٔب٘ي ضا ثطحؿت ٞسفٟبي 

اًٖبي ٔٙفطز ؾبظٔبٖ تجييٗ وٙيٓ يبثبيس ٚخٛز يه يب چٙس  

ٞسف ؾبظٔب٘ي ضا ٖالٜٚ ثط ٞسفٟبي افطاز ، ٔؿّٓ فطو  

.وٙيٓ



:  ثشًجك سٍيىشد تلوين

ؾبظٔبٟ٘ب ثٝ ٖٙٛاٖ ٘ٓبٟٔبي ٖمال٘ي وٝ اظ اخعاء ٔرتّف  
. تكىيُ قسٜ ا٘س زض٘ٓط ٌطفتٝ ٔي قٛ٘س

ٞط خعء تهٕيٕبتي اتربش ٔي وٙس وٝ ثطضٚاثٍ ثب ؾبيط 

.اخعاء ٚ ؾبظٔبٖ زض ٔدٕٛٔ تبثيط ٔي ٌصاضز



:اداهِ

ٔؿبئُ ؾبظٔب٘ي تب ا٘ساظٜ اي ثٝ ٚؾيّٝ ويفييت تهٕيٕبت 

ٔطثٌٛ ثٝ ثٟطٜ ثطزاضي اظ ٔٙبثٕ ؾبظٔب٘ي ٚ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي 

.تجييٗ ٔي قٛز



:اداهِ

، ا٘تربة ٖمال٘ي ثٟتطيٗ ضاٜ حُ اظ ٔيبٖ  اكل ساٌّوبي سٍيىشد تلوين

.چٙسيٗ ضاٜ حُ ثب احتٕبَ ٔحبؾجٝ قسٜ ٘تبيح لبثُ پيف ثيٙي ، اؾت

ثُٛض ذالنٝ ا٘تربة ثٟتطيٗ قيٜٛ حُ ٔؿبئُ ثب وٕتطيٗ ظيبٖ ٔبِي ثطاي 

ؾبظٔبٖ



سٍيىشد ػيؼتوْب ٍ ػبصهبى :فلل ّفتن 

  :ّذف ولي

آقٙبيي ثب ٔفْٟٛ ؾيؿتٓ ٚ ٘ٓطيبت پبضؾٛ٘ع ، ٔطتٖٛ ، ؾّع٘يه ٚ  

ٌِٛس٘ط زض ايٗ ضاثُٝ



:هفَْم ػيؼتن

زض خبٔٗٝ قٙبؾي ٔٙٓٛض اظ ؾيؿتٓ ، تٛنيف ٌطٚٞي اظ پسيسٜ ٞبؾت  

وٝ ٔتمبثال ٚاثؿتٝ ثٝ يىسيٍط٘س ، ثٝ قيٛٞبي وٝ ثٝ ا٘دبْ وبض يب

.ْٚيفٝ اي يب زؾتيبثي ثٝ ٞسف ٔكتطوي وٕه ٔي وٙس



:اداهِ

٘ٓبٟٔبي پيچيسٜ زض زضٖٚ ذٛز ، زاضاي ٘ٓبٟٔبي فطٖي يب ذطزٜ  

ؾيؿتٕٟبيي ٞؿتٙس وٝ ٕٔٗٛال ثٝ َٛض ٔؿتمُ أب زض خٟت ٞسف وّي  

.٘ٓبْ ثعضٌتط ُٖٕ ٔي وٙٙس



:ساُ ؿٌبخت ػيؼتن 

ُٔبِٗٝ ذطزٜ ؾيؿتٕٟب يىي اظ ضاٟٞبي قٙبذت ٘ٓبْ 
زض زضٖٚ ذطزٜ ؾيؿتٕٟب ، اخعاء ؾيؿتٓ .ثعضٌتط اؾت

ٚخٛز زاض٘س وٝ ثب يىسيٍط زاضاي وٙف ٔتمبثُ ٞؿتٙس 
ؾيؿتٓ زض ذال ٚخٛز .ٚ ٔتمبثال ٚاثؿتٝ ثٝ يىسيٍط٘س

.٘ساضز



ثبص                                       

اًَاع ػيؼتن

ثؼتِ                                      

ؾبظٔبٟ٘ب ضا ثٝ نٛضت  ًظشيِ ّبي والػيه
.ؾيؿتٕٟبي ثؿتٝ زض٘ٓط ٔي ٌطفتٙس



:اًَاع ػيؼتن 

ُٔبِٗٝ ؾبظٔبٖ خسا اظ ضٚاثٍ آٖ ثب ٔحيٍ :ػيؼتن ثؼتِ 

تٛخٝ ثٝ وٙف ٔتمبثُ ٔيبٖ ؾيؿتٓ ٚ ٔحيٍ ٚ   :ػيؼتن ثبص 
تجبزَ زازٜ ٞب ٚ ثبظزازٜ ٞب



:سٍيىشد ػيؼتن ًجيؼي

 ٖٚاثؿتٍي ٔتمبثُ ٔيبٖ اخعاء يه ؾبظٔب

 ٖٞسف ثٛزٖ ذٛز ؾبظٔب

 ٖتحمك ٞسفٟبي ؾيؿتٓ ثٝ ٖٙٛاٖ ٘يبظ ٟٔٓ ؾبظٔب

 ٝپيٛ٘س ٔيبٖ اخعاء ٚ قيٜٛ وٙتطَ يىپبضچ



:  پبسػًَض
.ؾبظٔبٟ٘بي اختٕبٖي ضا اظ زيسٌبٜ ٘ٓبْ َجيٗي ٔي ٍ٘طز

ثٝ ٘ٓط اٚ ؾبظٔبٟ٘ب ثطاي ثمبء ٚ پيكطفت ٘يبظ ثٝ تبٔيٗ چٟبض قطٌ  
:زاض٘س

زؾتيبثي ثٝ ٞسف  -
اُ٘جبق  -
يىپبضچٍي  -

حفّ اٍِٛ ٚ وٙتطَ تٙف  -



:  ػبصهبى اص ًظشپبسػًَض

ؾبظٔبٖ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ ٘ٓبْ اختٕبٖي ٔؿتمُ زض٘ٓط ٔي ٌيطز وٝ   

.  زض يه ٘ٓبْ اختٕبٖي ثعضٌتط يٗٙي خبٔٗٝ فٗبِيت ٔي وٙس



:ػٌَح ػبصهبًْب اص ًظش پبسػًَض

ؾُح ٟ٘بزي  -

ؾُح ٔسيطيت  -

ؾُح فٙي  -



:هحذٍديتْبي ًظشيِ ػيؼتوي پبسػًَض

  تٛخٝ آٟ٘ب ثٝ ٘تبيح ُٖٕ اؾت ٘ٝ ُّٖ  . ٖسْ تٛخٝ ثٝ تٗبضو
تٗبضيٟب

   ٘بزيسٜ ٌطفتٗ ٌطٟٚٞب ٚ ٘مكٟب  زض زضٖٚ ؾبظٔبٖ ٚ تبثيط ؾبذت
ؾبظٔبٖ ثط ضفتبض

 ٝتبويس ظيبز ثط اضظقٟب زض ايٗ ٘ٓطي



:هشتَى

.َطفساض ٘ٓطيٝ ٔيبٖ ثطز اؾت 

اٚ وػوبضوطزٞبي ؾبظٔبٖ ٚ وبضوطزٞبي پٟٙبٖ ٚ آقىبض ضا 
.ثطضؾي ٔي وٙس



:ثِ ًظش هشتَى

ثطذي ٚيػٌيٟبي ؾبذت ؾبظٔبٖ ثط قرهيت اًٖبي 
.ؾبظٔبٖ تبثيط ٔي ٌصاضز

ثٝ ٘ٓط ٔطتٖٛ افطاز زض ؾبظٔبٖ لبثُ پيف ثيٙي ٚ لبثُ إَيٙبٖ  
.ٞؿتٙس



:داليل لبثل اًويٌبى ثَدى افشاد دس ػبصهبى

 ٜوبٞف ضٚاثٍ قرهي قس

 زضٚ٘ي قسٖ لٛاٖس ؾبظٔبٖ ثٝ ٚؾيّٝ افطاز

 ايدبز زؾتٝ ثٙسي ثٝ ٖٙٛاٖ يه تىٙيه تهٕيٓ ٌيطي



:ػلضًيه 

اؾتسالَ ٔي وٙس وٝ ؾبذت غيطضؾٕي ؾبظٔبٖ   

.ٔي تٛا٘س ٞسفٟبي اِٚيٝ ؾبظٔبٖ ضا تغييط زازٜ ٚ ٌؿتطـ زٞس

.اٚ ثط تفٛيى اذتيبض تبويس ٔي وطز



:ًتبيج تفَين اختيبس دس ػبصهبى

 افعايف آٔٛظـ ترههي

 وبٞف تفبٚت ٔيبٖ ٞسفٟبي ؾبظٔبٖ ٚ زؾتبٚضزٞب



:  الَيي گَلذًش 

ؾبظٔبٖ تٕبيع ًجيؼي ٚ ٘ٓبْ  ػمالًيثيٗ ٔسِٟبي ٘ٓبْ 

وٝ زض ٚالٕ ٕٞبٖ تٕبيع ٔيبٖ ؾيؿتٓ ثؿتٝ .ثطلطاض ٔي وٙس

.ٚ ثبظ اؾت



:ػِ فشم اػبػي سٍيىشد ػيؼتن ثبص گَلذًش

ؾبظٔبٟ٘ب ثٝ نٛضت ؾيؿتٓ ٚ اظ اخعاء ٔتمبثال ٚاثؿتٝ   - 
. تكىيُ قسٜ ا٘س

.ؾبظٔبٟ٘ب زاضاي ٘يبظ ثٝ ثمبء ٞؿتٙس -

.ؾبظٔبٟ٘ب ٘ٓبٟٔبي ٞسفٕٙس ٞؿتٙس وٝ ضفتبض ٚ ُٖٕ ٔي وٙٙس -



:اسصيبثي سٍيىشد ػيؼتوْب

  ْتٛخٝ ٘ٓبٟٔبي َجيٗي ثٝ وٙكٟبي ٔتمبثُ غيطضؾٕي ٚ ٖس

تٛخٝ ثٝ خٙجٝ ٞبي ٖمال٘ي ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي قسٜ



:اداهِ اسصيبثي

  ٝتٛخٝ ظيبز ثٝ ؾبظٔبٖ ثٝ ٖٙٛاٖ يه وُ ٔتٕطوع ٚ ٖسْ تٛخ

وبفي ثٝ تغييطات زض ٚاثؿتٍي ٔتمبثُ اخعاء

 ٘بزيسٜ ٌطفتٗ تبضيد ٚ زٌطٌٛ٘ي اختٕبٖي



لذست ٍ وٌتشل دس ػبصهبًْب :فلل ّـتن

:ّذف ولي
 

آقٙبيي ثب ٔفبٞيٓ لسضت ٚ وٙتطَ زض ؾبظٔبٟ٘ب ، َجمٝ ثٙسي آٖ ٚ 

٘ٓطيبت ٔتفىطيٗ ٔرتّف زض ايٗ ظٔيٙٝ



:لذست ٍ التذاس اصًظش پبسػًَض

.، تٛا٘بيي ثبِمٜٛ ٘فٛش ٔجتٙي ثط ٔٛلٗيت ضؾٕي اؾتالتذاس 

، تٛا٘بيي ثبِفُٗ ٘فٛش ٔجتٙي ثط تٗسازي اظ ٖٛأُ ٚ اظ   لذست
.خّٕٝ ٔٛلٗيت ؾبظٔب٘ي اؾت



:ػَاهل اػوبل لذست ثِ ٍػيلِ يه فشد دس ػبصهبى 

ؾبذت ؾبظٔبٖ -1

تٗساز افطاز ٔٛخٛز زض حيُٝ ٘ٓبضت -2

قرهيت ؾطپطؾت -3



اًَاع التذاس ٍثش

لبًًَي-ػماليي ػٌتي وبسيضهبيي



:اًَاع لذست اص ًظش فشًچ ٍسيَى 

لسضت پبزاـ -

لسضت اخجبضي -

لسضت ٔترهم -

لسضت اضخبٖي -

لسضت ٔكطٚٔ -



:اًَاع لذست دس ػبصهبًْب اص ًظش اتضيًَي

اججبسي

 هبدي                        

ٌّجبسي                                                   



:ثشخي ػَاهل هؤثش دس ساثٌِ ثيي ػشپشػتبى ٍ وبسوٌبى

ؾبذت ؾبظٔبٖ  •

ا٘ساظٜ ؾبظٔبٖ  •

پيچيسٌي ؾبظٔبٖ  •

تبثيط ؾُٛح ؾبظٔبٖ ثط ضٚاثٍ لسضت  •

زٌطٌٛ٘ي زض تىِٙٛٛغي ؾبظٔب٘ي  •



:ًظشات هختلف دس ساثٌِ ثب سّجشي

 شاتي ثٛزٖ ضٞجطي

 ٘مف ٔٛلٗيت ٚ قطايٍ زض ضٞجطي

 تٗطيف ضٞجطي ثٛؾيّٝ لٛا٘يٗ ٚ ٞٙدبضٞب

 آٔٛظـ ضٞجطي



:سّجشي چٌذگبًِ

٘يبظٞبي ٔرتّف ٌطٚٞي ٔي تٛا٘س ثٛؾيّٝ افطاز ٔرتّف ثطآٚضزٜ  

.قٛز

افطاز ٔرتّف ٘يع ٘مكٟبي ضٞجطي ضا ايفب ٔي ٕ٘بيٙس ٚ ٘جبيس ثطاي اخطاي  

.ْٚبيف ٌٛ٘بٌٖٛ ، تٟٙب ثٝ يه ٘فط ٔتىي ثٛز



:اًَاع ٍػبيل وٌتشل

  (تفًٙ ٚ تبظيب٘ٝ ٚ ظ٘ساٖ ) ٚؾبيُ فيعيىي

  (پَٛ ) ٚؾبيُ ٔبزي

  (پطؾتيػ ، احتطاْ ٚ ٔحجت ) ٚؾبيُ ٕ٘بزي



 :ػَاهل هؤثش دس اػتفبدُ اص ٍػبيل وٌتشل 

اؾتفبزٜ اظ ا٘ٛأ ٚؾبيُ وٙتطَ ثٝ ٖٛأّي ٔب٘ٙس فطًٞٙ 

خبٔٗٝ ، تطويت ٘يطٚٞب ٚ ٌطٟٚٞبي شيٙفٕ زض زاذُ ٚ 

ذبضج ؾبظٔبٖ ٚ ٔٛلٗيت افطاز زض ؾّؿّٝ ٔطاتت ؾبظٔبٖ 

.  ثؿتٍي زاضز



:تبثيش ٍػبيل وٌتشل 

ٞط چٝ ٚؾبيُ وٙتطَ ٔٛضز اؾتفبزٜ ٞٙدبضيتط ثبقس ، 

اٖٕبَ لسضت وٕتط ثيٍب٘ٝ وٙٙسٜ ذٛاٞس ثٛز ٚ ٞط چٝ 

ٚؾبيُ وٙتطَ ثيكتط اخجبضي ثبقس ، وبضثطز لسضت ثيٍب٘ٝ 

.وٙٙسٜ تط اؾت



:تؼشيف همبم سػوي ٍ سّجش غيشسػوي

فطزي وٝ لسضتف اؾبؾب اظ ٔمبْ ؾبظٔب٘ي اـ ٘بقي   
.٘بٔيسٜ ٔي قٛز همبم سػوئي قٛز ، 

فطزي وٝ تٛا٘بيي اٚ ثطاي وٙتطَ زيٍطاٖ اؾبؾب قرهي 
.  ٘بٔيسٜ ٔي قٛز سّجش غيشسػوياؾت ، 



:تؼشيف سّجش سػوي 

وؿي وٝ اظ ٞط زٚ لسضت ٘بقي اظ ٔمبْ 

ؾبظٔب٘ي ٚ لسضت قرهي ثطذٛضزاض 

.اؾت سّجش سػوياؾت ، 



:ًتبيج افضايؾ ًمؾ وٌتشل سػوي 

ٌعيٙف ٕٞٙٛايبٖ -1

اختٕبٖي وطزٖ افطاز زض ؾبظٔبٟ٘ب ثب اؾتفبزٜ اظ  -2
تىِٙٛٛغيٟبي خسيس



ػبصهبى ٍ هحيي سػوي :فلل ًْن 

 

:ّذف ولي

آقٙبيي ثب ضاثُٝ ؾبظٔبٖ ٚ ٔحيٍ اختٕبٖي



:سًٍذ هٌبلؼِ ػبصهبًْب اص ديذ جبهؼِ ؿٌبػي 

٘رؿتيٗ تحّيُ ؾبظٔبٟ٘ب اظ زيس خبٔٗٝ قٙبؾي والٖ 

ثٛزٜ وٝ تبثيط تغييطات زض خبٔٗٝ ضا ثط ؾبظٔبٟ٘ب ٚ ْٟٛض  

ؾبذتٟبي ؾبظٔب٘ي خسيس ٘بقي اظ ايٗ تغييطات ضا 

.ثطضؾي ٔي وٙس



:اداهِ سًٍذ هٌبلؼِ 

ثس٘جبَ آٖ ٘ٓطيٝ ٞبي ٔسيطيت ّٖٕي ٚ ضٚاثٍ ا٘ؿب٘ي 

.ثٝ وبضوطزٞبي زضٚ٘ي ؾبظٔبٟ٘ب تٛخٝ ٔي وطز



:اداهِ سًٍذ هٌبلؼِ 

أب اظ زيسٌبٜ ؾيؿتٕي ؾبظٔبٖ ٚ ثرهٛل ؾيؿتٓ ثبظ ،  

.ٔدسزا ٖٛأُ ٔحيُي ضا زض ُٔبِٗٝ ؾبظٔبٟ٘ب ُٔطح ٔي وطز

ثٙبثطايٗ ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ ا٘ٛأ ٔرتّف ؾبظٔبٟ٘ب ، ؾبذت 

ٔتفبٚتي زاض٘س ٚ ايٗ تب ا٘ساظٜ اي ٔطثٌٛ ثٝ ٔحيٍ ٔتفبٚت  

.ؾبظٔبٟ٘ب اؾت



:ػَاهل دگشگًَي هحيي ػبصهبًي 

ٖٛأّي وٝ ثط ْٟٛض ؾبظٔبٟ٘بي ثعضي تبثيطزاقتٝ ا٘س ، ؾجت 

نٙٗتي قسٖ  : ٔب٘ٙس.زٌطٌٛ٘ي ٔحيٍ ؾبظٔبٟ٘ب ٘يع ٌطزيسٜ ا٘س

ٕٞطاٜ ثب پيكطفت تىِٙٛٛغي ٚ آٔٛظـ ، آٌبٞي ؾيبؾي ،  

.......ز٘يٛي قسٖ ، ضقس زا٘ف ٚ 



ؿشايي هحيٌي وِ ػبصهبى ثبيذ خَد سا ثب آى 
:ػبصگبس وٌذ ػجبستٌذ اص 

قطايٍ تىِٙٛٛغيىي ◄

قطايٍ حمٛلي ◄

قطايٍ ؾيبؾي ◄

قطايٍ التهبزي                                 ازأٝ ◄



التهبزي–قطايٍ ؾيبؾي  ◄

قطايٍ خٕٗيتي ◄

قطايٍ فطٍٞٙي ◄

قطايٍ ثْٛ قٙبؾي◄



:تٌظين سٍاثي هيبى ػبصهبًْب 

.ضٚاثٍ ٔيبٖ ؾبظٔبٟ٘ب تب ا٘ساظٜ اي ثٛؾيّٝ زِٚت تٙٓيٓ ٔي قٛز

زِٚت ثٝ وٕه لٛا٘يٗ ، ٔؤؾؿبت ازاضي ، زازٌبٟٞب ٚ 

وٕيؿيٟٛ٘بي تٙٓيٓ وٙٙسٜ ٔحسٚزٜ فٗبِيت ٚ وٙف ٔتمبثُ  

.ؾبظٔبٟ٘ب ضا تٗييٗ ٔي وٙس



:ساثٌِ ًَع ًظبم ٍ وٌتشل ثش ػبصهبًْب 

زض خٛإٔ زاضاي ٘ٓبٟٔبي اختٕبٖي ، التهبزي ٚ ؾيبؾي  

ٌٛ٘بٌٖٛ ، وٙتطَ زِٚت ثط ؾبظٔبٟ٘ب ٘يع ٕٔىٗ اؾت ٔتفبٚت  

.ثبقس



:تبثيش ػبصهبًْبي فشاهليتي دس وٌتشل هحيي 

ٚؾٗت ٚ پيچيسٌي ؾبظٔبٟ٘بي فطأّيتي ٚ تٛا٘بيي آٟ٘ب ثطاي 

ؾطٔبيٝ ٌصاضي زض وكٛضٞبي ٔٛضز٘ٓطقبٖ ثبٖث ٔي قٛز وٝ 

ايٗ ؾبظٔبٟ٘ب ثتٛا٘ٙس ثٝ قيٜٛ ٞبيي وٝ تبوٖٙٛ ٘بقٙبذتٝ ثٛزٜ  

. اؾت ، ٔحيُكبٖ ضا وٙتطَ وٙٙس



:وبسايي وًٌَي ػبصهبى ثشاي وٌتشل هحيي 

ثٙٓط ٔي ضؾس وٝ أطٚظٜ ضٚقٟبي غيطٔتٕطوع اُ٘ٗبف پصيط الظْ 

.اؾت ٚ ثٛضٚوطاؾي ثٝ قىُ لسيٓ آٖ زيٍط وبضثطزي ٘ساضز



:ػَاهل دگشگًَي ػبخت ثَسٍوشاتيه ػجبستٌذ اص 

فطٚپبقي ثبظاضٞبي ا٘جٜٛ ٔهطف ٚ خب٘كيٙي آٖ ثب ثبظاضٞبي  -1
ترههي تط  

ازأٝ                                                    



تٛؾٗٝ تىِٙٛٛغي ٔيىطٚاِىتطٚ٘يه -2

پيكطفت اٍِٛٞب ٚ فطآيٙسٞبي وبض -3

زٚض قسٖ اظ ٚاحسٞبي ثعضي ٚ حطوت ثٝ ؾٛي  -4

ٚاحسٞبي وٛچىتط



:ٍيظگيْبي ػبصهبى فشاهذسى 

ثطذالف ؾبظٔبٟ٘بي ٔسضٖ وٝ  ؾبظٔبٟ٘بي فطأسضٖزض 

ثطٔجٙبي يه فطًٞٙ ؾطوٛة ٚ وٙتطَ ثٙب ٌطزيسٜ ا٘س ، 

آقىبضا تكٛيك         اذتالف ٖميسٜٚ  ٔكبضوت،  اؾتمالَ

.ٔي قٛز



پبيبى

هَفك ثبؿيذ

پشٍاًِ داًؾ


