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 رطم اظ پیكگیطی اًَأ

 ثعّىبضی اظ پیكگیطی ٍ وَزوبى ثعّىبضی اظ پیكگیطی پیكگیطی، ًَٔ تطیي لسیوی

 زض آًْب قرهیت وِ ثعّىبض ًَرَاًبى ٍ وَزوبى هَضز زض تفىیه، ایي َجك. اؾت ٖوَهی

 زض وِ حبلی زض وطز؛ اؾتفبزُ ثبظپطٍضی ٍ پطٍضقی تساثیط اظ ثبیس اؾت گیطی قىل حبل

 ظیطا قَز؛ اؾتفبزُ هزبظات ثِ تْسیس ٍ اًگیعی اضٖبة اظ ثبیس ثعضگؿبالى ثعّىبضاى هَضز

 زض تبوٌَى اهب(. 896 97 ٍ 02 ـ اثطًسآثبزی، ًزفی) اؾت گطفتِ قىل آًْب قرهیت

 هُطح قٌبؾبى رطم ؾَی اظ هتٗسزی ّبی گًَِ ثعّىبضی، اظ پیكگیطی ثٌسی زؾتِ ظهیٌِ

 گبًِ ؾِ الگَی پعقىی، زاًف اظ الْبم ثب قٌبؾبى رطم اظ قوبضی هخبل، ََض ثِ. اؾت قسُ

 زیگط ثطذی ٍ اًس وطزُ ثیبى ضا ثعّىبضی اظ ؾَهیي ٍ زٍهیي ًرؿتیي،8 یٌٗی پیكگیطی

 وِ اًس وطزُ اضائِ ٍاوٌكی ٍ وٌكی گًَِ زٍ ثِ ضا ثعّىبضی اظ پیكگیطی ثٌسی تمؿین

(. 952-8950 9161 ًیبظپَض،) اؾت قٌبؾبى رطم ًٓط هس ثیكتط اذیط ثٌسی تمؿین اهطٍظُ



. قَز هی اقبضُ آًْب ثِ ازاهِ زض وِ اؾت گطفتِ نَضت ًیع زیگطی ّبی ثٌسی تمؿین الجتِ

 هحسٍزُ اظ ثعّىبضی وِ اؾت آى ثیبًگط پیكگیطی ّبی ضٍـ ثَزى هتٌَٔ ایي حبل، ّط ثِ

 ٍ ّوىبضی ؾَ یه اظ آى ثب هؤحط همبثلِ ٍ قسُ ذبضد پلیؿی ٍ لًبیی حمَلی، نطف

 ایزبز هؿتلعم زیگط، ؾَی اظ ٍ َلجس هی ضا هطزهی ّبی تكىل ٍ زٍلتی ًْبزّبی هكبضوت

 اؾت رطم ثب همبثلِ هتساٍل ٍ ؾٌتی ًْبزّبی ٍ اثعاضّب ّب، اؾتطاتػی زض ًَآٍضی ٍ تحَل

 (.802 97 ٍ 02 ـ اثطًسآثبزی، ًزفی)

 (Primary Prevention8) ًرؿتیي یب اٍلیِ پیكگیطی

 اضتىبة ّبی ظهیٌِ ّوِ ثب هجبضظُ ضّگصض اظ افطاز وطزى ههَى یٌٗی ًرؿتیي پیكگیطی

 ٍ 8932 9161 انلی، ضایزیبى) گیطًس هی لطاض ارتوبٖی تَؾِٗ چبضچَة زض وِ رطم

 اضتىبة ؾَی ثِ ربهِٗ افطاز وِ اؾت ایي ثط تالـ پیكگیطی، اظ هطحلِ ایي زض(. 927

 هٌَٓض ثِ ظًسگی قطایٍ ثْجَز پیكگیطی، اظ ؾُح ایي زض ّسف. ًىٌٌس پیسا گطایف رطم

. ثركس ثْجَز ضا ؾبلن ضٍاثٍ وِ اؾت ّبیی اضظـ تَلیس ّوچٌیي ٍ افطاز قسى هزطم ٖسم

 ایي. قسُ تحطیه هزطم تب اؾت هَُٗف رطم ضٍیساز ثِ تَرِ ثیكتط اٍلیِ، پیكگیطی زض

 ّوىبضاى، ٍ ثیبت) اؾت قسُ زازُ اضتجبٌ ًیع الًگ ّیٌسل ظًسگی قیَُ ًٓطیِ ثِ ضٍیىطز

9165 803.) 

 (Secondary Prevention8) زٍهیي یب حبًَیِ پیكگیطی* 

. ذُط آؾتبًِ زض افطاز اظ حوبیت ثطای ّبیی قیَُ وبضگیطی ثِ یٌٗی زٍهیي پیكگیطی

 ٍ 8932 9161 انلی، ضایزیبى) ذیبثبًی ٍ ؾطپطؾت ثی وَزوبى ٍ ٍلگطزاى هٗتبزاى،8 هبًٌس

 ظٍز ٍ هٌبؾت تساثیط وبضگیطی ثِ ثب وِ اؾت آى ّسف پیكگیطی، ًَٔ ایي زض(. 927

 احتوبل ٍ ثطًس هی ؾط ثِ ثحطاًی قطایٍ زض وِ افطازی تَؾٍ رطم ٍلَٔ اظ ٌّگبم،

 اٖتیبز، اظ پیكگیطی زض هخبل، ََض ثِ. قَز پیكگیطی زاضز ٍرَز آًْب ؾَی اظ ثعّىبضی



 هی هَاز ههطف ثِ هجبزضت تفطیحی نَضت ثِ وِ اؾت افطازی ضٍی ثط ّب تالـ توطوع

 ّن اظ ّبی ذبًَازُ زض وِ وَزوبًی ّوچٌیي. اًس ًطؾیسُ اٖتیبز زضرِ ثِ ٌَّظ ٍ وٌٌس

 وِ رَاًبًی یب وٌٌس، هی ظًسگی ًبهٌبؾجی ٍيٗیت زض فمیطًكیي ّبی هحلِ ٍ گؿیرتِ

 اظ ثیكتط آًْب قسى هزطم ٍ ثعّىبضی احتوبل اًس وطزُ تزطثِ ّبیكبى ذبًِ زض ضا ذكًَت

 .ثبقس هی ؾبیطیي

 (Thertiary Prevention8) ؾَهیي یب حبلج پیكگیطی* 

 هساذالت ّب، ثچِ ٍ ظًبى ثطای هكبٍض8ُ لجیل اظ ّبیی ثطًبهِ قبهل پیكگیطی ًَٔ ایي

 ثطای هطحلِ ایي زض پیكگیطاًِ ّبی تالـ. ثبقس هی گًَبگَى ّبی گطٍُ ٍ ویفطی

 ؾبظگبض ذَز ارتوبٖی هحیٍ ثب ٍ انالح هزطهبى تب اؾت هزطهبًِ ضفتبضّبی اظ رلَگیطی

 ٖولیبت ًتیزِ زض ؾَهیي پیكگیطی. ًىٌٌس پیسا گطایف رطم هزسز اضتىبة ثِ ٍ قًَس

 یب هزطم قسى ظًساًی هزطم، زؾتگیطی ثطای پلیؿی ٖولیبت یب تكریم ٍ قٌبؾبیی

 نَضت وبپالى تَؾٍ ثٌسی تمؿین ایي. ضٍز هی وبض ثِ ظًساًی ضفتبضی انالح ٍ هحىَهیت

 (.803 9165 ّوىبضاى، ٍ ثیبت) اؾت گطفتِ

 (Short Term Prevention8) ذُطز یب هست وَتبُ پیكگیطی

 ووتطی ظهبى هست زض وِ قَز هی گفتِ وبضّبیی ضاُ هزوَِٖ ثِ هست وَتبُ پیكگیطی

 ٖوَهی، اهبوي ٍ ّب وَچِ ّب، ذیبثبى ثیكتط ضٍقٌبیی وطزى فطاّن8 هبًٌس. قًَس هی اًزبم

 فًبّبی وطزى فطاّن هسزوبضی، هؤؾؿبت ایزبز ثبظزاضًسُ، ٍ هتٌبؾت رعایی لَاًیي تسٍیي

 ضفتبضی ثس ٍ آظاض ٍ اشیت هَضز وِ وَزوبًی اظ حوبیت فطاغت، اٍلبت گصضاًسى ثطای هٌبؾت

 ّبی ثطًبهِ پرف اظ هوبًٗت ظا، رطم اهبوي ٍ ّب هحلِ ثؿتي گیطًس، هی لطاض ذبًَازُ

 ٍلَٔ ّبی فطنت تب اًتٓبهی، ًیطٍّبی ٍ پلیؽ وطزى هزْع ٍ تلَیعیَى زض ظا ذكًَت

 ٍ 8063 9161 رطم، ٍلَٔ اظ پیكگیطی ٍ ارتوبٖی هٗبًٍت) زّس وبّف ضا رطم یب اًحطاف



 ّبی ضیعی ثطًبهِ ذبَط ثِ تَاى ًوی فطٌّگی ٍ ارتوبٖی هؿبئل ثب ثطذَضز زض(. 062

 ٍ ثیبت) هبًس غبفل هست وَتبُ ٍ همُٗی پیكگیطاًِ الساهبت اظ هست، زضاظ ٍ انَلی

 پیكگیطی» یب «هساض ارتوبٔ پیكگیطی» قبهل پیكگیطی ایي(. 805 9165 ّوىبضاى،

 (.836 9161 ٖجبچی،) اؾت «ضؼ ظٍز پیكگیطی» ٍ «ارتوبٖی

 (Social Prevention8) ارتوبٖی پیكگیطی* 

 فطآیٌس زض هساذلِ ثب وِ اؾت ّبیی السام ٍ تساثیط اظ زؾتِ آى قبهل پیكگیطی ًَٔ ایي

 زًجبل ثِ َجیٗی، ٍ ارتوبٖی هحیٍ ؾبظی ؾبلن ٍ آًْب ظًسگی قطایٍ ثْجَز افطاز، ضقس

8 9161 ًیبظپَض،) اؾت ثعّىبضی اظ پیكگیطی ًتیزِ زض ٍ ظا رطم ٖلل وبّف یب حصف

 هی گفتِ ارتوبٖی پیكگیطی زلیل ایي ثِ پیكگیطی ًَٔ ایي گؿي، اٖتمبز ثِ(. 950-952

 ٍ پلیؽ ّبی ثحج هساذلِ ثسٍى ارتوبٖی هسزوبضاى پیكگیطی تزطثیبت حبنل وِ قَز

 گؿي،) اؾت آًبى ضقس هحیٍ ٍ ثعّىبض رَاًبى ًبؾبظگبضی هجبضظُ ثِ هَُٗف ٍ زازگؿتطی

 زض ظا رطم ٖلل ثطزى ثیي اظ یب وبّف پیكگیطی، ًَٔ ایي اّساف اظ یىی(. 8929 9152

 ارتوبٖبت زض ثعّىبضی ٍلَٔ ثِ وِ قطایُی تغییط ثطای انَالً ٍ اؾت؛ ارتوبٖی هحیٍ

 پبضن ٍ تفطیحی ّبی هىبى تأؾیؽ. اؾت قسُ َطاحی وٌس، هی ووه هؿىًَی ٍ هحلی

 اقتغبل ٍ ظایی زضآهس ایزبز فطٌّگی، پطٍضقی، آهَظقی، هطاوع تأؾیؽ تفطیح، ثطای ّب

 هصّجی هطاوع هٌبؾت ٍ هؤحط وطزى فٗبل َطیك اظ زیٌی ثبٍضّبی تمَیت ّب، هحلِ زض ظایی

 تساثیطی ٍ تزْیعات گؿتطـ ،(42 ٍ 849 9161 ٖجبچی،) هحلی پلیؽ تكىیل هحلی،

 هٌهطف رْت زض ّب فٗبلیت ثط هجتٌی ّبی پطٍغُ ٍ رَاًبى ٍضظقی ّبی ثبقگبُ چَى

 ًَٔ ایي ههبزیك اظ( 812 9162 ّیَظ،) آیٌسُ ذُبّبی اظ ثبلمَُ ٍ ثبلفٗل هزطهبى وطزى

 ثب ربهِٗ اًٖبی ؾبظی ّوبٌّگ ارتوبٖی، پیكگیطی زض زیگط ّسف. ثبقس هی پیكگیطی

 زیگط، ثیبى ثِ. ثبقس هی «فطز» ًیع پیكگیطی ایي الساهبت هحَض ٍ ثَزُ ارتوبٖی لَاٖس

8 َطیك اظ ٍ اؾت هساض فطز ٍ هساض هزطم ویفطی، پیكگیطی ّوبًٌس ارتوبٖی پیكگیطی



 ثِ ضا ثس ٍ ذَة اَٖوبل قٌبذت هٗیبض تب اؾت آى زضنسز تٌجیِ ٍ تطثیت تطغیت، آهَظـ،

 هسل ایي زض اؾبؾی ًىتِ. ثسّس اٍ ثِ ضا ذَیف ٖولىطز یبثی اضظـ لسضت ٍ وٌس المبء فطز

 ٍ گؿتطزگی زلیل ثِ ظیطا هًبٖف؛ تالـ ٍ اًسیكِ ترهم،8 اظ اؾت ٖجبضت پیكگیطی اظ

 هَضز ًتیزِ والى، ٍ ٌّگفت ّبی گصاضی ؾطهبیِ ٍرَز ثب اؾت هوىي هَئَ پیچیسگی

 َطیك اظ وِ اًس ٖمیسُ ایي ثط پیكگیطی ًَٔ ایي پیطٍاى. ًكَز حبنل رطم وبّف زض ًٓط

 انالحبت اًزبم ثب آًْب وطزى ثطَطف ٍ ارتوبٖی ٍ فطزی8 اظ اٖن رطم اضتىبة ٖلل قٌبذت

 ثطزى ثبال ٍ ضٍحی ٍ رؿوی ّبی ًبضؾبیی ٍ ّب ثیوبضی زضهبى8 هخل ارتوبٖی ٍ فطزی

 تحهیلی، التهبزی، ّبی فطنت تٗبلی ٍ ارتوبٖی ًْبزّبی تمَیت ٍ ارتوبٖی ّبی اضظـ

 ٍ ثیبت) وطز رلَگیطی افطاز زض هزطهبًِ توبیالت اظ تَاى هی غیطُ ٍ هؿىي تفطیحی،

 وِ اؾت ّبیی السام هزوَِٖ ارتوبٖی پیكگیطی حمیمت زض(. 25 ٍ 826 9165 ّوىبضاى،

 هحیٍ ثط ٖالٍُ وِ رب آى اظ ٍ زاضز؛ زًجبل ثِ ضا رطم گیطی قىل زض احطگصاض َٖاهل هْبض

 فطزهساض پیكگیطی» آى ثِ ثطذی گصاضز؛ هی تأحیط ًیع اٍ ّبی اًگیعُ ٍ فطز ثط ارتوبٖی،

(Indivvidual-Based Prevention »)پیكگیطی اّساف اظ زیگط یىی. گَیٌس هی ًیع 

 ربهِٗ ثِ ذُط، آؾتبًِ زض ّبی گطٍُ ثط احطگصاضی ثب وِ اؾت ثٌیبزّبیی تمَیت ارتوبٖی،

 فطز وطزى ًَا ّن زًجبل ثِ ارتوبٖی پیكگیطی ؾري، زیگط ثِ. وٌس هی ووه فطز پصیطی

 ًَٔ ایي اًسضوبضاى زؾت آًچِ. اؾت پطٍضـ ٍ آهَظـ ضّگصض اظ ارتوبٖی لَاٖس ثب

 ََض ثِ. اؾت ویفطی ًٓبم اظ افطاز ثیكتط چِ ّط ثطزى ثیطٍى زٌّس، اًزبم ثبیس پیكگیطی

 ّبی ضیكِ ثِ پطزاذتي ثب هزطهبًِ ضفتبض هؿبئل حل ثطای تالقی ارتوبٖی پیكگیطی ولی،

 هؿبئل ضّگصض اظ رطم اضتىبة ّبی ظهیٌِ ثط وِ گیطز زضثطهی ضا تساثیطی ٍ اؾت رطم

 تَنیف ثْتطیي ارتوبٖی پیكگیطی ؾجت، ّویي ثِ. هؤحطًس فطٌّگی ٍ التهبزی ارتوبٖی،

 (.926 ٍ 8927 9161 انلی، ضایزیبى) ضٍز هی قوبض ثِ ًرؿتیي پیكگیطی اظ

 



 Early) ظٍزضؼ یب( Developmental Preventio) هساض ضقس پیكگیطی* 

Prevention8) 

 ضا ثعّىبضی هٓبّط ذَز اظ زلیلی ّط ثِ وَزن یه چٌبًچِ زاضز ؾٗی پیكگیطی ًَٔ ایي

 زض اٍ ثعّىبضی قسى هعهي اظ اٍ، پیطاهَى هحیٍ ٍ ٍی زض ظٍزضؼ هساذلِ ثب زاز، ثطٍظ

 هساذلِ یٌٗی ظٍزضؼ، پیكگیطی(. 827 9165 ّوىبضاى، ٍ ثیبت) وٌس رلَگیطی آیٌسُ

 َٖاهل اظ رلَگیطی ثطای وَزوبى، ضقس فطآیٌس زض ظٍزضؼ ارتوبٖی - قٌبذتی ضٍاى

 آیٌسُ زض آًْب ؾَی اظ ضا پبیساض هزطهبًِ ضفتبض تملیس ٍ پصیطـ احتوبل وِ ذُطؾبظی

 ارتوبٖی ٍ فطزی قطایٍ اظ ای هزوَِٖ پیكگیطی ایي زض ذُط َٖاهل. زّس هی افعایف

 ًَرَاًبى ٍ وَزوبى زض ضا آیٌسُ هزطهبًِ ضفتبضّبی پبیساضی ٍ پیَؾتگی پسیساضی، وِ اؾت

 پیكگیطی ًَٔ ایي ّبی ٍیػگی(. 932 ٍ 8939 9161 انلی، ضایزیبى) زاضز ّوطاُ ثِ

8 قبهل آى ّبی یبفت ضُ ٍ ثَزى ٖبم ثَزى، هساض فطز ثَزى، هساض تطثیت8 اظ ٖجبضتٌس

 اظ حوبیتی َٖاهل وبضگیطی ثِ آى زًجبل ثِ ٍ ارتوبٖی ٍ فطزی ذُط َٖاهل قٌبؾبیی

 هحیٍ ٍ ذبًَازُ هسضؾِ، ؾَُح زض ٌّگبم ظٍز ارتوبٖی - قٌبذتی ضٍاى هساذالت َطیك

 وِ وؿبًی ثِ ًؿجت ٌّگبم ظٍز هساذلِ وِ اؾت اؾتَاض اًسیكِ ایي ثط ٍ ثبقس هی ارتوبٖی

 ٍ ثعّىبضی رلَی تَاًس هی ّؿتٌس رطم اضتىبة هٗطو زض ذبل ّبی ٍيٗیت زلیل ثِ

 (.837 9161 ٖجبچی،) ثگیطز ضا آًْب ثعّىبضاًِ ّبی گطایف تساٍم

 (High Term Prevention8) والى یب هست ثلٌس پیكگیطی* 

 زاض هست ظهبًی فطآیٌس یه زض وِ قَز هی گفتِ وبضّبیی ٍ ؾبظ ثِ هست ثلٌس پیكگیطی

 وطزى فطاّن8 لجیل اظ. زّس وبّف ضا رطم ٍلَٔ ّبی فطنت آیٌسُ زض تب گیطز هی نَضت

 ٍ تسٍیي پطٍضـ، ٍ آهَظـ هٌبؾت ّبی هَلٗیت ثِ افطاز زؾتطؾی ثطای هٌبؾت ثؿتطّبی

 آهَظـ ّبی والؼ تكىیل ربهِٗ، اًٖبی اقتغبل ایزبز ثطای ولی ّبی ؾیبؾت ارطای



 َطیك اظ هساضؼ پیكگیطاًِ ًمف تمَیت ظًسگی، ّبی هْبضت ثطزى ثبال ثطای ذبًَازُ

 التهبزی قىبف وبّف ثطای تالـ تطثیتی، ٍ آهَظقی ّبی ثطًبهِ ویفیت ٍ هحتَا اضتمبی

 پیكگیطی ٍ ارتوبٖی هٗبًٍت) ارتوبٖی ٖسالت ثِ زؾتیبثی ٍ ربهِٗ هرتلف الكبض ثیي زض

 اظ پیكگیطی ثطای اًتٓبهی ّبی پبؾگبُ ٍ ّب والًتطی(. 062 ٍ 8063 9161 رطم، ٍلَٔ اظ

 اؾت الظم ثطزاضی والُ ٍ قطاضت ذیبثبًی، ّبی هعاحوت ؾطلت،8 لجیل اظ گًَبگَى رطاین

 پیكگیطی ایي(. 806 9165 ّوىبضاى، ٍ ثیبت) وٌٌس ثطزاضی ثْطُ ّب ضیعی ثطًبهِ ًَٔ ایي اظ

 نَضت ثِ وِ اؾت ّبیی ؾیبؾت ثِ ًبْط ظا، رطم َٖاهل وطزى ذٌخی یب ٍ حصف ثطای

 فطاگیط ٍ ٍؾیٕ ؾُح زض ثعّىبضی ٖوَهی ٍ فطزی َٖاهل ثط توطوع ثب ٍ فطآیٌس - ؾبذتبض

 حمَلی ٍ ؾیبؾی فطٌّگی، التهبزی، ارتوبٖی، ّبی ؾیبؾت قبهل ٍ قًَس هی اتربش

 (.836 9161 ٖجبچی،) اؾت

 (Shame Prevention8) اًفٗبلی پیكگیطی

 ٍ ّكساضی ًَٔ اظ پیكگیطاًِ، ضایچ ٍ هٗوَل الساهبت اظ ثطذی اًفٗبلی، پیكگیطی زض

 تأحیط ثطای اًفٗبلی اًتٓبض یه زض ثلىِ گیطز؛ ًوی نَضت پلیؿی ّكساضّبی هبًٌس ثبظزاضًسُ

 پیكگیطی) ارتوبٖی َٖاهل پیكگیطی، اظ ًَٔ ایي زض. هبًٌس هی ثبلی الساهبت ایي

 ًوی ایفب ذَز اظ ًمكی تطیي وَچه ثیي، ایي زض ٍ ًساضًس تأحیطی گًَِ ّیچ( ارتوبٖی

 ثؿیبض هیبى ایي زض ًیع لًبیی هطارٕ ٍ پلیؽ8 هخل رطاین اظ ثبظزاضًسُ ًْبزّبی ًمف. وٌٌس

 .اؾت ضًگ ون

 (Active Prevention8) فٗبل پیكگیطی* 

 ٍ ارتٌبة ثطای وِ اؾت پیكگیطی انلی هحَض پلیؽ ًیطٍی پیكگیطی، اظ ًَٔ ایي زض

 پلیؽ یٌٗی. اؾت فٗبل ًیع ارتوبٖی ؾُح زض ٍ قَز هی ٖول ٍاضز رطاین ٍلَٔ اظ زٍضی

 هٗطو زض وِ گیطز هی ْٖسُ ثِ ضا رَاًبى اظ گطٍّی فطاغت اٍلبت ّسایت ٍ ضیعی ثطًبهِ



 اظ ثبظزاضًسُ ًْبزّبی ًمف هیبى، ایي زض. زاضًس لطاض ذبنی هىبى ٍ ظهبى زض اًحطاف یب رطم

 اظ ثبظزاضًسُ ًْبزّبی ًمف هیبى، ایي زض. زاضًس لطاض ذبنی هىبى ٍ ظهبى زض اًحطاف یب رطم

 ثطای هست ثلٌس ّبی ضیعی ثطًبهِ فٗبل، پیكگیطی زض. اؾت هكَْز ثؿیبض ًیع رطم

 ثِ یه ّط ًیع زٍلتی هؿئَالى. زاضز لطاض ًٓط هس آى وبّف ٍ ثعّىبضی اظ رلَگیطی

 هی اًزبم ضا هؿتملی ّبی السام ٍ زاضًس ای ٖوسُ ًمف ذَز، ارتوبٖی ٍْیفِ فطاذَض

 (.06 ٍ 807 9165 ّوىبضاى، ٍ ثیبت) زٌّس

 (Non Penal Prevention8) ویفطی غیط یب وٌكی پیكگیطی* 

 ثب هزطهبًِ اًسیكِ آهسى زض فٗل ثِ اظ رلَگیطی8 »اظ اؾت ٖجبضت ویفطی غیط پیكگیطی

 یب پیَؾتِ ٍلَٔ ثِ آى زض هكبثِ رطاین ؾلؿلِ یه وِ ذبنی احَال ٍ اٍيبٔ زازى تغییط

 ویفطی غیط پیكگیطی زیگط، ٖجبضتی ثِ. «یبثس اضتىبة احَال ٍ اٍيبٔ آى زض اؾت هوىي

 ثِ تَرِ ضاُ اظ ضا ثعّىبضی ٍ رطاین ثطٍظ ؾبظ ظهیٌِ ّبی ضیكِ ٍ َٖاهل تب اؾت زضنسز

 ّبیی اًؿبى وِ ََضی ثِ ثجطز؛ ثیي اظ هزطهبًِ افىبض ثط تأحیط ٍ ارتوبٖی وٌتطل هؿئلِ

 هحیُی، َٖاهلی ثِ تَرِ پیكگیطی، ًَٔ ایي زض. ثبقٌس زٍض ثِ رطم اظ وِ یبثٌس پطٍضـ

 زاضای قًَس هی ثعّىبضی ؾَی ثِ فطز زازى ؾَق ثبٖج وِ ارتوبٖی ٍ التهبزی فطٌّگی،

 رطم ٍلَٔ اظ لجل ای ضیكِ زضهبى حمیمت زض ویفطی، غیط پیكگیطی. اؾت فطاٍاى اّویت

. گیطًس هی لطاض ثطضؾی هَضز ٖسالت زؾتگبُ چبضچَة اظ ذبضد وبضّب ضاُ آى زض وِ اؾت؛

 ًیع« رسیس پیكگیطی» گبّی ضا زاضز لطاض ویفطی پیكگیطی همبثل زض وِ پیكگیطی ایي

 ثبیس ٍلَٔ اظ لجل ضا ٍالِٗ ٖالد8 »هٗطٍف الوخل يطة ههساق پیكگیطی، ایي. ًبهٌس هی

 هٌبؾت السام ویفطی غیط یب وٌكی پیكگیطی ٍالٕ، زض(. 22 ٍ 29 ّوبى،) ثبقس هی ،«وطز

 زازى ًكبى ًبهٌبؾت ٍ ظا رطم َٖاهل ثطزى ثیي اظ یب وبّف َطیك اظ وِ اؾت ویفطی غیط

 ٍیػگی ثٌبثطایي. ثبقس هی رطم ٍ ثعُ ٍلَٔ اظ رلَگیطی زضنسز رطم اضتىبة ّبی هَلٗیت

 8اظ ٖجبضتٌس وٌكی پیكگیطی ّبی



 زاضًس؛ ای وٌٌسُ تٗییي ًمف ثعّىبضی ثطٍظ زض وِ فطآیٌسّبیی یب َٖاهل ٖلیِ احطگصاضی -

 ٍ زّس لطاض ّسف ضا هٗیٌی گطٍُ یب روٗیت توبم وِ هٌٗب ایي ثِ ثَزى؛ روٗی -

 .الساهبت زّی ؾعا ٍ ثَزى لْطآهیع ٖسم -

 وطزى ذٌخی ٍ حصف َطیك اظ پیكگیطی قبهل ویفطی غیط پیكگیطی تطتیت، ایي ثِ

 ٖجبچی،) ظاؾت ثعُ ّبی هَلٗیت تغییط یب ٍ حصف َطیك اظ پیكگیطی ٍ ظا ثعُ َٖاهل

 هساذلِ ثب اؾت پیكیٌی الساهی هبَّی حیج اظ وِ وٌكی پیكگیطی(. 34 ٍ 835 9161

 (.952-8950 9161 ًیبظپَض،) قَز هی اِٖوبل هزطهبًِ فٗل ثِ اًسیكِ اظ گصاض فطآیٌس زض

 (Penal Prevention8) ویفطی یب ٍاوٌكی پیكگیطی* 

 ثب هزطهبًِ ضفتبض اضتىبة اظ پؽ اؾت، پؿیٌی الساهی هبًَی ًٓط اظ وِ ٍاوٌكی پیكگیطی

 پیكگیطی ایي. قَز هی اِٖوبل ویفطی ٖسالت ًٓبم ضّگصض اظ ویفطی اثعاضّبی اظ اؾتفبزُ

 ٍاوٌكی پیكگیطی» گًَِ زٍ ثِ گصاضز، هی ثعّىبض فطز یب ٍ ربهِٗ ثط وِ احطی اؾبؼ ثط

 یه ٖبم ٍاوٌكی پیكگیطی. قَز هی تمؿین «ذبل ٍاوٌكی پیكگیطی» ٍ «ٖبم

 اظ قْطًٍساى زازى لطاض هربَت ثب وِ اؾت هساض گطٍُ یب هساض روٕ ٍاوٌكی پیكگیطی

 افطاز ًرؿتیي ثعّىبضی اظ پیكگیطی زًجبل ثِ روٗی، آهَظی ٖجطت ٍ اًگیعی ضٖت َطیك

 ویفط اِٖوبل ثب وِ اؾت هساض هزطم ٍاوٌكی پیكگیطی یه ذبل ٍاوٌكی پیكگیطی. اؾت

 ثعّىبضی اظ پیكگیطی زضنسز فطزی، آهَظی ٖجطت ٍ اًگیعی ضٖت ثب ٍ ثعّىبض فطز ثط

 ویفطی، یب ٍاوٌكی پیكگیطی ولی، ََض ثِ(. 952-8950 9161 ًیبظپَض،) اؾت افطاز زٍثبضُ

 ًٓبم وبضّبی ٍ ؾبظ اظ گطفتي ثْطُ ثب وِ اؾت رطم ٍلَٔ اظ ثٗس ٍ لجل ویفطی السام ثِ ًبْط

 اضٖبة ٍاوٌكی، پیكگیطی ضّیبفت. اؾت ثعّىبضی ًطخ وبّف زضنسز ویفطی ٖسالت

 زٍثبضُ ثعّىبضی ٍ ًرؿتیي ثعّىبضی اظ تب ثبقس هی آهَظی ٖجطت ٍ روٗی فطزی، اًگیعی

 پبؾد تٌْبیی ثِ چِ اگط پیكگیطی ًَٔ ایي(. 841 9161 ٖجبچی،) وٌس رلَگیطی افطاز



 پیكگیطاًِ ّبی ظهیٌِ زض ازغبم ثب اهب ثبقس، ًوی ربهِٗ اهٌیتی ٍ ارتوبٖی ًیبظّبی گَی

 ظهیٌِ زض هْوی ٖبهل تَاى هی ّن وٌبض زض ٌٖهط زٍ ّط اظ اؾتفبزُ ٍ رطم اظ ویفطی غیط

 ٍ هًطات زاضای وِ رْت ایي اظ ویفطی پیكگیطی. وطز فطاّن ضا ارتوبٔ زض رطم وبّف

 زض ضا آًبى آیٌسُ ظًسگی ٍ ثَزُ تأحیطگصاض هزطهبى ضٍاى ٍ ثطرؿن ٍ اؾت ثؿیبضی هٗبیت

 اؾتفبزُ هَضز ثعّىبضی ٖلیِ چبضُ آذطیي ٌَٖاى ثِ ثبیس وٌس، هی هَارِ هكىالت ثب ربهِٗ

8 اظ ٖجبضتٌس اؾت ًٓط هس ویفطی پیكگیطی اِٖوبل اظ وِ اّسافی هزؤَ زض. گیطز لطاض

 .زیگطاى اضٖبة ثب ٖوَهی پیكگیطی ٍ ثعّىبض اضٖبة ربهِٗ، اظ حوبیت ثعّىبض، انالح

 (Judicial Prevention8) لًبیی پیكگیطی

 ًْبزّبی ٍ زٍلت تالـ ثط هجتٌی وِ اؾت رطم اظ پیكگیطی اًَأ اظ یىی لًبیی پیكگیطی

 آى اظ ؾیبؾت ایي. ثبقس هی آى ّبی ضیكِ ثطزى هیبى اظ ٍ رطاین وبّف ظهیٌِ زض هؿئَل

 ٌَٖاى ثِ زٍلت یب حبون زؾتگبُ وِ قَز هی ثطضؾی لًبیی پیكگیطی لبلت زض رْت

 ّبی ؾیبؾت ٍ لبًَى اِٖوبل َطیك اظ ٍ گیطز هی لطاض ثعّىبض ٍ رطم همبثل زض ًْبز اٍلیي

 وبضّبی ضاُ اظ یىی تمٌیٌی، ؾیبؾت زض. پطزاظز هی ٍی انالح ثِ ثعّىبض، همبثل زض تمٌیٌی

 آى َی وِ فطآیٌسی8 »اظ اؾت ٖجبضت ضٍـ ایي. اؾت اًگبضی رطم رطم، اظ پیكگیطی

 ثطای ضا ّبیی هزبظات ٍ وطزُ اٖالم هؤٌَ ثیٌس، هی ذَز هٌبفٕ ثب تًبز زض وِ ضا اَٖوبلی

 ذبضد ٍ يبثُِ ثسٍى ًجبیس افطاز ظًسگی زض هحسٍزیت ایزبز ایي اهب. «گیطز هی ًٓط زض آى

 رطاین وبّف ضاؾتبی زض لًبیی پیكگیطی اظ اؾتفبزُ. ثبقس ارتوبٖی ههلحت ٍ اّساف اظ

 ٍ الظم اهطی ویفطی ًٓبم زض آى ٍرَز وِ ثبقس هی ویفطی ًٓبم زض هْن ٌٖبنط اظ یىی

 ٍحكت ٍ اضٖبة ثبٖج لبًًَی ٍ ارطایی زؾتگبُ زض لًبیی پیكگیطی ظیطا اؾت؛ يطٍضی

 رطاین تىطاض ٍ رطم اضتىبة اظ ظیبزی حس تب ٍ قَز هی ثبلمَُ هزطهبى ذهَل ثِ هزطهبى

 انالح ٍ رٌبیی ؾیبؾت تهحیح ضاؾتبی زض هٌبؾت لَایح تسٍیي. وٌس هی رلَگیطی

 ویفط ظزایی، رطم پَقی، ثع8ُ هبًٌس زیٌی ّبی آهَظـ اظ ًبقی ٍ ٖبلوبًِ ًگطـ ثب لَاًیي



 زؾتگبُ الساهبت اظ ثركی تَاًس هی حمَلی تسٍیي هٌَٓض ثِ ویفطّب هٗبیت ٍ ظزایی

 .قَز قبهل ثعُ ٍ رطم اظ پیكگیطی ضاؾتبی زض ضا لًبیی

 (Disciplinary Prevention8) اًتٓبهی پیكگیطی* 

 ذسقِ هطزم ؾَی اظ ضا ذبَط اهٌیت احؿبؼ ای، ربهِٗ ّط زض تعلعل ٍ يٗف ًمبٌ ٍرَز

 زض ٍ ٖبزی ضٍال ذالف ضفتبضی ربهِٗ، ًبؾبلن افطاز اظ گطٍّی وِ ربیی آى اظ. ؾبظز هی زاض

 تعلعل يٗف، قطایٍ ذَز، ًیبت ٍ اًسیكِ فطاذَض ثِ ٍ زاضًس ارتوبٖی ّبی اضظـ ثب تٗبضو

 هٌَٓض ثِ زلیل ّویي ثِ آٍضًس، هی فطاّن ضا ربهِٗ اظ ّبیی ثرف زض حجبتی ثی ٍ

 ًْبزّبی ٍ ّب زٍلت ارتوبٖی، اهٌیت يطیت افعایف ّوچٌیي ٍ ًباهٌی اظ رلَگیطی

 رطاین اظ پیكگیطی ّبی ثطًبهِ ارطای َطیك اظ رطاین وبّف ٍ وٌتطل زضنسز هؿئَل

 وِ اؾت ٖوَهی اهٌیت ضاؾتبی زض هتَلیبى اظ یىی اًتٓبهی زؾتگبُ ٍ پلیؽ. ثطآهسًس

 ٍ هْبض8 »اظ اؾت ٖجبضت اًتٓبهی پیكگیطی. ثبقس هی اًتٓبهی پیكگیطی آى ٍْیفِ ٖوسُ

 ٍ هلوَؼ حًَض ٍ اًتٓبهی ّبی گكت افعایف8 ًٓیط پلیؿی الساهبت َطیك اظ رطم وٌتطل

 زض رطم تىطاض وبّف ٍ هزطهبًِ اَٖوبل اظ رلَگیطی رْت زض قْط ؾُح زض پلیؽ هؤحط

 تساثیط اتربش هٌَٓض ثِ آى ٍلَٔ ٖلل ٍ ثعّىبضی ضًٍس ثطضؾی ّوچٌیي،. لبًَى چبضچَة

 ثب ّوىبضی ٍ رطاین ٍ ثعّىبضی ثب هجبضظُ اهط زض فَضی الساهبت اًزبم ٍ هزطم ثب همبثلِ

 اّویت حبئع رْت آى اظ اًتٓبهی پیكگیطی. «رطاین وبّف ظهیٌِ زض هؿئَل ّبی اضگبى

 ًْبزّبی ٍ زٍلت اًتٓبهی، پیكگیطی زض. اؾت ارتوبٖی اهٌیت ٍ ًٓن حبفّ وِ اؾت

 چبضچَة زض آًْب وبضی حَظُ ٍ زاضًس اهٌیت حفّ ٍ ثطلطاضی زض ضا ًمف تطیي هْن هؿئَل

 (.12-814 9165 ّوىبضاى، ٍ ثیبت) اؾت لبًَى

 

 



 Common Prevention) ٖبم پیكگیطی* 

 اظ وِ اؾت ّبیی السام ٍ تساثیط اظ زؾتِ آى قبهل ٖبم هٌٗبی زض ثعّىبضی اظ پیكگیطی

 غیط) وٌكی یب( ویفطی) ٍاوٌكی السام ّط تطتیت، ایي ثِ. وٌس هی رلَگیطی رطم اضتىبة

8 9161 ًیبظپَض،) گیطز هی لطاض ثعّىبضی اظ پیكگیطی گؿتطُ زض تٗطیف ایي هُبثك( ویفطی

 ثبظزاضًسگی، ًمف ثط آى هحَض ٍ اؾت هساضاًِ رطم پیكگیطی ٖبم، پیكگیطی(. 950-952

 ًَٔ ایي زض. ثبقس هی اؾتَاض هطزم ٖوَم ثط ویفطی آهَظی ٖجطت ٍ اًگیعی اضٖبة

 اظ هزطهبى، هَضز زض آى ارطای ٍ ویفط تٗییي لَاًیي، ٍيٕ ثب تب قَز هی تالـ پیكگیطی

 ٍ تطؼ ایزبز ٖبم، پیكگیطی زض. قَز رلَگیطی ربهِٗ افطاز تَؾٍ رطاین اٍلیِ اضتىبة

 ثبلمَُ نَضت ثِ وِ وؿبًی ّوِ ثطای اٖتجبض زازى زؾت اظ ًگطاًی ٍ ویفط ٍ تْسیس اضٖبة،

 ضا ربهِٗ افطاز ٖوَم پیكگیطی، اظ ؾُح ایي. ثبقس هی هُطح زاضًس رطم اضتىبة آهبزگی

 ثٌبثطایي زاضًس؛ رطم اضتىبة ثطای آهبزگی ثبلمَُ نَضت ثِ وِ گیطز هی ًٓط زض افطازی

 .قَز رلَگیطی افطاز زض رطم اضتىبة اظ ٖوَهی آگبّی اضایِ َطیك اظ تب قَز هی وَقف

 (Special Prevention8) ذبل پیكگیطی* 

 پیكگیطی زاضز، رطم اضتىبة ثِ هزسز ظزى زؾت اظ هزطم ثبظزاضًسگی زض هزبظات وِ احطی

 ٍ هزطم ثط هزبظات تحویل ثب قَز هی ؾٗی پیكگیطی ًَٔ ایي زض. قَز هی ًبهیسُ ذبل

 زیگط رطاین یب رطم ّوبى هزسز اضتىبة اظ هزبظات، اظ حبنل ؾرتی ٍ ضًذ ٍ اٍ تٌجیِ

 هطتىت لجالً وِ وؿبًی زض تطؼ ایزبز ٍ رطم تىطاض اظ رلَگیطی ثٌبثطایي. قَز ارتٌبة

 ثطای الساهبتی لبلت زض وِ ثبقس هی ذبل پیكگیطی ّسف تطیي هْن اًس، قسُ رطم

 وَتبُ زض هٗوَالً پیكگیطی ًَٔ ایي. گیطز هی نَضت هزطهبى ثبظؾبظی ٍ انالح تطثیت،

 هفیس ّب ذیبثبى ؾُح اظ ؾطپطؾت ثسٍى وَزوبى آٍضی روٕ ٍ اٖتیبز ثب هجبضظ8ُ هخل هست

 هزوَِٖ» ثطگیطًسُ زض ذبل پیكگیطی ثٌبثطایي(. 817 9165 ّوىبضاى، ٍ ثیبت) اؾت



 ٖلل ثطزى ثیي اظ یب وبّف ضّگصض اظ ثعّىبضی ثب همبثلِ ّسف ثب وٌكی ّبی السام ٍ تساثیط

 اظ اؾتفبزُ ثب ثتَاى وِ ای گًَِ ثِ اؾت؛ رٌبئی پیف ّبی فطنت ثط تأحیطگصاضی ٍ ظا رطم

 تأحیط رطم اضتىبة اظ پیف ّبی هَلٗیت ٍ افطاز قرهیت ثط وٌكی، وبضّبی ٍ ؾبظ

 (.952-8950 9161 ًیبظپَض،) «گصاقت

 (Situational Prevention8) ٍيٗی پیكگیطی

 اظ َطیك اظ وِ اؾت ویفطی غیط تساثیط ٍ الساهبت هزوَِٖ ثطگیطًسُ زض ٍيٗی پیكگیطی

 ٍ قطایٍ زازى رلَُ ًبهٌبؾت ٍ رطم ٍلَٔ ثطای هٌبؾت ّبی فطنت وبّف یب ثطزى ثیي

(. 84 9165 چبلِ، چبلِ) وٌس هی رلَگیطی رطم اضتىبة اظ رٌبیی، پیف هَلٗیت

 ًیع ثركی ٍ ثعّىبضاى وٌتطل ثط ثركی هحیُی، تغییطات ثط ثركی قیَُ، ایي ضاّجطزّبی

 ٍيٗی پیكگیطی(. 8075 9165 ذلیلی، هیط) اؾت یبفتِ توطوع زیسگبى ثعُ اظ حفبْت ثط

 هیالزی 9762 زِّ زض ثبض ًرؿتیي ثعّىبضی وبّف ثطای ٖلوی ًٓطیِ یه ٌَٖاى ثِ

 تساثیط اتربش ثِ ّوَاضُ ذَز آحبض زض آًبى. قس هُطح ّیَض ّی ٍ وَضًیف والضن، تَؾٍ

 هَرت وِ ّبیی هَلٗیت ٍ ّب فطنت وبّف هٌَٓض ثِ الظم الساهبت وبضگیطی ثِ ٍ هٌبؾت

 اًس وطزُ تأویس زیسُ ثعُ ٍ ثعّىبض ثیي ضاثُِ تغییط ّوچٌیي ٍ قَز هی ثعّىبضاًِ ضفتبض

 تغییط ثب وِ اؾت پیكگیطی اظ ای قیَُ ضٍـ، ایي(. 77 ٍ 8922 9165 پَض، ضرجی)

 ٍ ظهبى8 هبًٌس هحیُی قطایٍ تغییط یب ٍ زیسگی ثعُ ٍ ثعّىبضی هٗطو زض فطز ٍيٗیت

 ایي زض. وٌس رلَگیطی رطم اًزبم ثِ ههون فطز تَؾٍ رطم اضتىبة اظ اؾت نسز زض هىبى

 زض چِ آى یب اٍ اظ حوبیت ثب ٍ گطفتِ لطاض هسًٓط زیسگی ثعُ هٗطو زض فطز گبّی ضٍـ،

 ثب ًیع هَاضزی زض. قَز هی رلَگیطی هزطهبًِ ٖول تحمك اظ اؾت، رطم ٍلَٔ هٗطو

 زقَاضتط آى ٍلَٔ یب ؾلت رطم تحمك اهىبى ظهبى، ٍ هىبى8 اظ اٖن هحیُی قطایٍ تغییط

 وبهل ثطزى ثیي اظ8 قبهل ٍيٗی پیكگیطی(. 8975 9162 حیسضی، ٍ ضّبهی) قَز هی

 ثطذی تملیل ٍاضزُ، ذؿبضت زاهٌِ اظ وبؾتي ثب ذُطات اظ ثًٗی وبّف ذُطات، اظ ثطذی



 افعایف یب ثؿتِ هساض ّبی زٍضثیي ًهت8 هبًٌس اهٌیتی الساهبت اًزبم ٍؾیلِ ثِ ذُطات اظ

 ثِ ذُطات اظ ثطذی اًتمبل رطم، اضتىبة اظ ثبظزاقتي ٍ تطؾبًسى ثطای پلیؽ افطاز تٗساز

 ارتٌبة وِ ذُطات اظ ثطذی پصیطفتي ٍ آى ًٓبیط ٍ ثیوِ تؿْیل8 هخل ٍؾبیلی ووه

 ایي. ثبقس هی وٌس، هی تحویل ضا تحولی لبثل غیط ّبی ّعیٌِ آًْب ضفٕ یب ٍ ثَزُ ًبپصیط

 ٍ رطم ّبی هَئَ ٍ اّساف رطم، ًَٔ ثعّىبض، قطایٍ ثِ تَرِ ثب پیكگیطی ًَٔ

 یب ٍ ضفتي ثیي اظ هَرت آًْب فطآیٌس وِ گصاضز هی ارطا ثِ ضا الساهبتی زیسُ، ثعُ ذهَنیبت

 هَلٗیت ٍ ّب فطنت وبّف. قس ذَاّس رطم اضتىبة ّبی فطنت ٍ ّب هَلٗیت تًٗیف

 ًْبیت زض وِ ّب هحلِ ٍ ؾبذتوبى َطاحی یب فیعیىی اهٌیت تَؾِٗ ثب رطم، اضتىبة ّبی

 اظ ضٍـ ایي زض. اؾت ّوطاُ قَز، هی هزطهبًِ اَٖوبل قسى پطّعیٌِ ٍ ذُطًبن هَرت

 ؾىًَت هحیٍ ٍ افطاز ظًسگی ضٍـ انالح ٍ تغییط ثب رطم اظ پیكگیطی هسیطیت پیكگیطی،

 هىول الساهبت لجیل ایي ٍالٕ زض وِ اؾت هزطهبًِ ٖولیبت ؾبظی ذٌخی زًجبل ثِ آًْب،

 اًزبم ٍ رطم ذُط اضظیبثی ٍ قٌبذت ثیٌی، پیف ثٌبثطایي. آیس هی قوبض ثِ پلیؿی وبض

 ٌَٖاى تحت آى اظ گبّی وِ گَیٌس؛ هی ٍيٗی پیكگیطی ضا آى تملیل یب ضفٕ ثطای الساهبتی

 ًٓط ثِ(. 20 ٍ 821 9165 ّوىبضاى، ٍ ثیبت) ثطًس هی ًبم ًیع «رطم ذُط وطزى هسیطیت»

 رطاین اظ زؾتِ ایي زض وِ چطا ثبقس؛ هؤحطتط ٍيٗی پیكگیطی رٌؿی، رطاین زض ضؾس هی

 اضتىبة اظ ثعّىبض وطزى هٌهطف اظ تط آؾبى ثؿیبض زیسُ ثعُ ایوٌی يطیت ثطزى ثبال اٍالً

 رٌؿی تزبٍظ ثِ السام ًكسُ وٌتطل َجیٗی زضًٍی غطایع ٍ اهیبل تأحیط تحت وِ اؾت رطم

 ثعُ ًگطاًی ٍ زیسُ ثعُ ضٍاى ٍ ضٍحیِ ثط رطم ایي هٌفی ثؿیبض تجٗبت ذبَط ثِ حبًیبً وٌس، هی

 زیسُ ثعُ اظ تطی فٗبل قىل ثِ تَاى هی هَئَ، ایي اظ ظًبى ٍیػُ ثِ ثبلمَُ زیسگبى

 (.817 9166 ًیطی، ظازُ حساز) گطفت ووه پیكگیطی ثطای احتوبلی

 



 Crime Prevention Through) هحیُی َطاحی َطیك اظ رطم اظ پیكگیطی* 

Environment Design = Cpted8) 

 هحیٍ فیعیىی ذهَنیبت ،(Cpted) هحیُی َطاحی َطیك اظ رطم اظ پیكگیطی انَل

 ثط ٍ زّس هی لطاض تَرِ هَضز( 8916 9161 پیع،) ّؿتٌس رطم هٌبؾت وِ ضا قسُ ؾبذتِ

 تأحیط ٍی ضفتبض ثط اًؿبى پیطاهَى فیعیىی هحیُی ًَٔ ٍ َطاحی وِ اؾت اؾتَاض انل ایي

 رطم اظ تطؼ ٍ ظا رطم ّبی هَلٗیت ثط آى زًجبل ثِ ًیع اًؿبى ضفتبض ٍ گصاضز هی هؿتمین

 اظ اؾتفبزُ ثب ثٌبثطایي. زّس هی لطاض الكٗبٔ تحت ضا ظًسگی ویفیت ٍ گصاضز هی احط

(Cpted )وطز زضن ضا رطم اضتىبة فطنت ٍ پیطاهَى هحیٍ ثیي اضتجبٌ تَاى هی ٍ 

 نحیح ّبی تهوین اتربش ٍ هٌبؾت هحیٍ َطاحی َطیك اظ ضا رطم اضتىبة ّبی فطنت

 ّوبًٌس ًیع ضٍیىطز ایي(. 897 9163 اتىیٌؿَى،) زاز وبّف هحیُی َطاحی ثِ هطثٌَ

 َطیك اظ ضا رطم ٍلَٔ اظ پیكگیطی اؾبؼ ٍ هؿئلِ حل هحَض، ربهِٗ پلیؽ ضٍیىطز

 ٍ وبض ًیطٍی گطفتي ذسهت ثِ هؿتلعم( Cpted. )زاًس هی قْطًٍساى ثب تٌگبتٌگ ّوىبضی

 ًْفتِ ضاّجطزّبیی آى ثُي زض ثلىِ ًیؿت؛ رطم ٍلَٔ اظ پیكگیطی ثطای گعاف ّعیٌِ نطف

 هسیطیت ای گًَِ ثِ ضا ذَز پیطاهَى فیعیىی هحیٍ آًْب اظ گیطی ثْطُ ثب تَاى هی وِ اؾت

 ًیع رطم ٍلَٔ هیعاى قْطًٍساى، اهٌیت احؿبؼ ٍ ظًسگی ویفیت افعایف يوي وِ وطز

 َطیك اظ رطم اظ پیكگیطی وِ گفت تَاى هی ولی ََض ثِ. وٌس پیسا اؾبؾی وبّف

 يس ضفتبضّبی ثطٍظ وبّف ٍ وبضآهسی افعایف هُلَة، ضفتبض ایزبز ثطای هحیُی َطاحی

 اقٌبیسض،) اؾت رطاین ٍلَٔ ذُط ثطزى ثیي اظ ثطای همتًی ّبی السام اًزبم ٍ ارتوبٖی

 زض هحیٍ ثِ تٗلك حؽ تمَیت ثِ تَاى هی ضٍیىطز ایي هخجت آحبض زیگط اظ(. 894-3 9163

 تب ًٓطی هجبًی لحبِ اظ زیسگبُ ایي. وطز اقبضُ ذبًِ ٍ ظهیي لیوت افعایف حتی ٍ ؾبوٌبى

 ًٓطیِ ایي. اؾت هحسٍزتط آى وبضثطز ٍ للوطٍ ٍلی اؾت؛ ٍيٗی پیكگیطی قجیِ حسٍزی

 هؿىًَی هٌبَك زض آى ثب هطتجٍ رطاین ٍ قسُ ؾبذتِ هحیٍ ثط ضا ذَز توطوع ٍ ّسف



 َطاحی ًحَی ثِ هحیٍ اگط زیگط، ٖجبضت ثِ. زّس هی لطاض ؾطلت ٍ وبضی ذطاة8 هبًٌس

 ٍ ثطزُ ثبال ذَز للوطٍ ثِ ضا ؾبوٌبى تٗلك قسُ، افطاز ًٓبضت ثْجَز هَرت ثتَاًس وِ قَز

 اظ هزطهبى ٍ یبفت ذَاّس وبّف هزطهبًِ ّبی فطنت وٌس، ایزبز فًب اظ هخجت تهَیطی

 اضتىبة ذُط ٍ تالـ هیعاى هزطم، ٖمالًی هٗبزلِ زض ظیطا. هبًس ذَاٌّس ثبظ رطم اضتىبة

 پیكگیطی اًَأ ؾبیط ثِ ًؿجت زیسگبُ ایي. ثَز ذَاّس رطم اظ حبنل هٌبفٕ اظ ثیكتط رطم

 ایي. «اؾت افطاز قرهیت تغییط اظ تط ؾبزُ ثؿیبض ٍيٗیت تغییط»8 وِ زاضز ضا هعیت ایي

 اؾت قسُ تٌٓین ٍ اثسأ( C.R. Jeffery-1971) رفطی. ضی. ؾی تَؾٍ ًٓطیِ

 ضٍیىطز ایي اًگلؿتبى، وكَض زض(. 125-8127 9166 ثیگی، لَضچی ٍ ربًىی هحوَزی)

 ثِ ضاثٍ افؿطاى اظ ترههی ّبی پؿت پلیؽ ًیطٍّبی زض وِ اؾت قسُ ایي ثِ هٌزط

 آًْب وكف وبّف هٌَٓض ثِ ٖوَهی اهبوي ٍ ّب ؾبذتوبى َطاحی ظهیٌِ زض وِ آیس ٍرَز

 وِ ثَزُ ایي ًٓطیِ ایي ثِ ٍاضزُ اًتمبزات اظ یىی. زٌّس هی هكبٍضُ  ًٓوی، ثی ٍ رطم ثطای

 هی تأهل اًسوی وِ اًس قسُ َطاحی ای گًَِ ثِ آًْب ًٓبیط ٍ هساضؼ ذطیس، اهبوي هٌبظل،

 تب ًكسُ اْْبض ٍلت ّیچ فىط ایي اهب. ّؿتٌس هٌبؾت رطم ثطای آًْب وِ زّس ًكبى تَاًس

 ؾبذتوبى َطاحی ًَٔ قبضح تطیي هٗطٍف. اؾت قسُ اًزبم رطم ٍ گصقتِ وبض اظ وبض ٍلتی

 زفبٔ لبثل فًبی» ٖجبضت وِ ثَز( Oskar Newman) ًیَهي اؾىبض ثعُ، اضتىبة ثط

(Defensible Space »)آى ٍؾیلِ ثِ تفىط ًَٔ ایي وِ اؾت ای ٍاغُ ولیس ٍی اظ 

 ٍ ٍضٍزی ًمبٌ ثبظ، ّبی هىبى ثِ زفبٔ لبثل فًبی(. 8916 9161 پیع،) اؾت قسُ قٌبذتِ

 ثطاثط زض ذَز ظًسگی هىبى اظ تب آٍضًس هی فطاّن ضا اهىبى ایي ؾبوٌبى ثطای وِ هؿیطّبیی

 ؾتبوِ، ٍ فتحی) قَز هی گفتِ آٍضًس ٖول ثِ هحبفٓت ذیع رطم ّبی فٗبلیت ٍ هتزبٍظاى

 ؾىًَت اظ هتأحط وِ ثبقس هی َطاحی ًٓطیِ یه زفبٔ لبثل فًبی ٍالٕ زض(. 8962 9165

 ٍ ثیبت) وٌس هی ٖسٍل ضٍظ هٗوبضی قیَُ آٖن لؿوت اظ وِ اؾت وبضثطی تزطثِ ٍ اًؿبى

 (.842 9165 ّوىبضاى،



 8اؾت اؾتَاض ضوي 4 ثط هحیُی َطاحی َطیك اظ رطم اظ پیكگیطی

 (8للوطٍگطایی) للوطٍ حسٍز تٗییي -الف

 زض هؿئَل قرم تٗییي ٍ هحیٍ ثط التساض ثطلطاضی تَاًبیی للوطٍ، حسٍز تٗییي اظ هٌَٓض

 ًساضًس، حًَض اربظُ وِ آًْبیی ٍ ثبقٌس زاقتِ حًَض آى زض هزبظًس وِ وؿبًی ٍ هٌُمِ

 اؾت للوطٍ حسٍز تٗییي ههبزیك اظ یىی هتحسالكىل ّبی ضٍپَـ اظ اؾتفبزُ. ثبقس هی

 اقٌبیسض،) زاز تكریم آهَظاى زاًف اظ هخالً ضا ثیگبًِ افطاز آى، اظ اؾتفبزُ ثب تَاى هی وِ

 ذكًَت هَرت آى ًمى ٍ للوطٍگطایی اًساظُ ثِ هحیُی ٖبهل ّیچ قبیس(. 894-3 9163

 ٍلی ثبقس؛ غطیعی اؾت هوىي اًؿبى للوطگطایی هجٌبی. ثبقس ًكسُ ٍؾیٕ اثٗبز زض اًؿبًی

 ٍ للوطٍ زضثبضُ تحمیك. اؾت هتفبٍت فطٌّگی ّط زض للوطٍ اظ زفبٔ ٍ همساض ایزبز،

 ثِ ضا ثیكتطی پطذبقگطی ثبقس قسُ تٗطیف ثس وِ للوطٍیی وِ زّس هی ًكبى پطذبقگطی

 ثطای ؾبضلبى اظ تٗسازی وِ زّس هی ًكبى هُبلٗبت ثطذی ًتبیذ. زاقت ذَاّس زًجبل

 .وٌٌس هی اؾتفبزُ للوطگطایی هٗیبض اظ ؾطلت ذُط هیعاى اضظیبثی

 8َجیٗی ًٓبضت یب هطالجت -ة

 زض وِ وٌس تهَض هزطم اگط. زاًؿت هحلِ ثبلمَُ هحبفٓت اظ ثركی تَاى هی ضا ًٓبضت

 ًیع ٍالٕ زض چِ اگط گطفت، ذَاّس لطاض هكبّسُ ٍ ًٓبضت هٗطو زض رطم اضتىبة نَضت

 فطآیٌس زض ٍی ظیطا. قس ذَاّس تط ون ٍی تَؾٍ رطم اضتىبة احتوبل ًجبقس، گًَِ ایي

 ایي زض وِ زاًس هی ٍی. ؾٌزس هی ضا رطم اضتىبة ذُط ٍ هٌبفٕ ٖول، ثِ اًسیكِ اظ گصاض

 ذَاّس ثبال زؾتگیطی ذُط پلیؽ، ٍ ؾبوٌبى زذبلت احتوبل ٍ ثبلمَُ ًٓبضت ٖلت ثِ هحلِ

 غیط8 اؾت گًَِ 1 ثط ًٓبضت ًَٔ ایي. قس ذَاّس هٌهطف رطم اضتىبة اظ ًتیزِ زض ٍ ثَز

 هحبفٓبى یب ًگْجبًبى َطیك اظ یبفتِ ؾبظهبى یب ضؾوی ّب، پٌزطُ َطیك اظ َجیٗی یب ضؾوی



 لَضچی ٍ ربًىی هحوَزی) ثؿتِ هساض زٍضثیي ٍ ضٍقٌبیی َطیك اظ هىبًیىی ٍ اهٌیتی

 (.133-8135 9166 ثیگی،

 8ٍضٍز َجیٗی وٌتطل -ح

 ّوچٌیي ٍ غطیجِ افطاز ٍضٍز وطزى هحسٍز لسضت8 »اظ اؾت ٖجبضت ٍضٍز َجیٗی وٌتطل

 یب ضؾوی غیط ضاّجطزّبی قبهل وٌتطل ایي(. 3-894 9163 اقٌبیسض،) «آًْب ٍضٍز ًحَُ

 وِ هٌبَمی زّس هی ًكبى تحمیمبت. ثبقس هی هىبًیىی ٍ یبفتِ ؾبظهبى یب ضؾوی َجیٗی،

 زاضای وِ هٌبَمی ثِ ًؿجت ّؿتٌس لبٖسُ ثی ٍ ًبهٌٓن زؾتطؾی ٍ ّب ٍضٍزی زاضای

 ذبًِ ایي، ثط ٖالٍُ. وٌٌس هی تزطثِ ضا ثیكتطی رطاین ّؿتٌس هحسٍز زؾتطؾی ٍ ٍضٍزی

 ٍ زاذل زض وِ ّبیی ذبًِ ثب همبیؿِ زض اًس قسُ ٍالٕ وَچِ یب هحلِ اثتسای زض وِ ّبیی

 وِ ّبیی ذبًِ ّوچٌیي. گیطًس هی لطاض ؾطلت هَضز ثیكتط زاضًس لطاض وَچِ هطوع

 ثي ّبی وَچِ هبًٌس آًْب ثِ زؾتطؾی وِ هٌبَمی ثِ ًؿجت اؾت آؾبى آًْب ثِ زؾتطؾی

 زؾتطؾی ّطچِ گفت تَاى هی ثٌبثطایي. اؾت ثیكتط ًیع ؾطلت هیعاى اؾت، هحسٍز ثؿت

 .ثَز ذَاّس ثیكتط ًیع رطم هیعاى ثبقس، تط ضاحت

 8فًب اظ ًگْساضی ٍ تهَیط -ت

 هحلِ ٍ ؾبوٌبى وِ زاضز تهَیطی ٍ زضن ثِ ثؿتگی فًب یه زض ظًسگی لبثلیت ٍ اهٌیت

 احتوبل ثبقٌس، زاقتِ فًب آى اظ ثسی تهَیط ؾبوٌبى اگط. زاضًس فًب آى اظ هزبٍض ّبی

 اضتجبٌ قىؿتِ ّبی پٌزطُ ًٓطیِ ثب ثرف ایي. قس ذَاّس ثیكتط فًب آى زض رطم اضتىبة

 وِ اؾت ایي اظ ای ًكبًِ ًكسُ تٗویط ٍ قىؿتِ پٌزطُ یه وِ هٌٗب ایي ثِ. زاضز تٌگبتٌگ

 یب. ًساضز ای ّعیٌِ ّیچ ثیكتط ّبی پٌزطُ قىؿتي ثٌبثطایي ٍ ًیؿت ًگطاى وؽ ّیچ

 تٗویط ؾطیٕ ّب ذطاثی ٍ قَز پبن ؾطیٕ ّب ًَیؿی زیَاض ٍ ثبقس تویع هحلِ یه اگط ایٌىِ

 .ًیؿت نبحت ثسى هله هحلِ، ایي وِ قَز هی ایزبز شّي زض تهَض ایي قَز،



 8رطم آهبد وطزى ؾرت -ث

 ؾبذتوبى زض اهٌیتی اؾتبًساضزّبی ثْجَز هٌٗبی ثِ ؾبذتوبى زض رطم آهبد وطزى ؾرت

 تَاى هی زیگط ٖجبضت ثِ. قَز هی ؾبذتوبى اظ هزطهبى زاقتِ ًگِ زٍض هَرت وِ اؾت

 هَضز هٗوَالً وِ اقیبیی ٍ ّب آهبد وِ هٌٗبؾت ایي ثِ رطم آهبد وطزى ؾرت گفت

 اظ ٍ ثَزُ همبٍم رطم ثطاثط زض وِ قًَس َطاحی ًحَی ثِ گیطًس هی لطاض ؾطلت یب تحطیت

 .ثوبًٌس اهبى زض ؾطلت یب ترطیت

 8پكتیجبًی ٍ حوبیتی ّبی فٗبلیت -د

 ٍ اؾتفبزُ رْت زض ؾبوٌبى تكَیك هٌَٓض ثِ َطاحی اظ اؾتفبزُ قبهل ّب فٗبلیت ایي

 زض ًباهي ّبی فٗبلیت گطفتي لطاض زیگط، ٖجبضت ثِ. اؾت ٖوَهی فًبّبی زض ثیكتط حًَض

 َطف اظ. فطاٍاى ًٓبضت فطنت ٍ ثبال فٗبلیت هیعاى ثب ّبیی هىبى یٌٗی اهي ّبی هىبى

 افطاز تب قس ذَاٌّس هَرت وِ وٌٌس هی ٖول ضثبیی آّي هبًٌس ثِ اهي ّبی فٗبلیت زیگط،

 هزطهبى حًَض تب قَز هی هَرت هؿئلِ ایي ٍ قسُ روٕ ّن زٍض رب یه زض هحلِ یه

 (.142-8141 9166 ثیگی، لَضچی ٍ ربًىی هحوَزی) قَز ووتط

 ًكط8 تْطاى ،(اٍل رلس) ارتوبٖی ّبی ثیوبضی قٌبؾی آؾیت ،(9179) هحوس، وبٍُ،8 هٌجٕ

 .9179 اٍل چبح قٌبؾبى، ربهِٗ

 

 , ظازُ هَؾی هْسی

 رطم اظ گیطی پیف ربیگبُ تجییي تٗبهالت ثِ اظٍضٍز لجل ثكِ ثحج ایٌزب هبیلن وِ اًچِ

 ثِ ثیكتطی تؿلٍ ثب تًَؿت ذَاّس ذَاًٌسُ قطایٍ ایي ثب چَى اؾت رٌبیی ٖلَم زض

 ثپطزاظز قسُ اضایِ حمیل هُبلت ثطضؾی



 زض وِ اؾت وبضثطزی قٌبؾی رطم ّبی قبذِ اظ یىی ثٌَٗاى ٍالٕ زض رطم اظ گیطی پیف

 زاضز لطاض ًٓطی رطهكٌبؾی همبثل

 ٖلَم پٌْبی زض هؿتمل ٖلن ثٌَٗاى قبذِ ایي اّویت زلیل ثِ ای ٖسُ قبیس چٌس ّط

 زاضًس تبویس ثساى رٌبیی

 زض رٌبیی گصاضاى ؾیبؾت تَؾٍ ثَزًف وبضثطزی ثِ تَرْب ثٌبثطایي رطم اظ گیطی پیف

 رٌبیی ؾیبؾت رطم اظ پیكگیطی اثعاض ثسٍى چطاوِ ثبقس هی تَرِ هَضز هرتلف اثٗبز

 ثَز ًرَاّس هیؿَض ٍؾٌزیسُ هَفك

 رطم َْْض ثب ّوعهبى تحممی هىتت ّبی اًسیكِ ضاؾتبی زض لجال وِ پیكگیطی ایي

 ثب ثَز هتىی ٍاوٌكی اثعاضّبی وبضثؿت َطیك اظ ظا ذُط َٖاهل حصف ثط ٖلوی قٌبؾی

 وٌِ هی پیسا تؿطی ًیع وٌكی ّبی قیَُ ثِ ًَیي ارتوبٖی زفبٔ هىتت َْْض

 اثعاضّبی اظ اؾتفبزُ هُلَة رٌبیی ؾیبؾت یه زض اؾت هحطظ ٍ هكرم وِ اًچِ ثٌبثطایي

 گیطز لطاض تَرِ هَضز هرتلف هطاحل زض ثبیؿتی ٍاوٌكی ٍ وٌكی

 هبّیت ًَٔ وطزى هُطح زهبًٍسی ذبًن وِ پیكگیطی هرتلف اًَأ زض گطزز زلت اگط

 ًیؿتي ذبضد ٍاوٌكی یب وٌكی حبلت زٍ اظ پیكگیطی اًَأ ٍرٌؽ

 رطم اظ ای قبذِ یه رطم اظ پیكگیطی وِ وطزین ٖطو پیف قت زض ؾالم ٖطو يوي

 زًجبل ثِ وبضثطزی رطهكٌبؾی زض وِ وٌین ٖطو ذَاّین هی حبل اؾت وبضثطی قٌبؾی

 ّؿتین ٖول ٖطنِ زض ًٓطی قٌبؾی رطم ًٓطیبت وطزى پیبزُ

 ثسیي ایي وِ ثبقس هی ؾَؾیبل فیعیىَ ثیَ پسیسُ یه رطم اٖالهی ٍنف ثِ تَرِ ثب حبل

 ثٌبثطایي زاضز زذبلت ضٍاًی ضٍحی ،ارتوبٖی ظیؿتی َٖاهل رطم اضتىبة زض وِ اؾت هٌٗی



 ًٓطی رطهكٌبؾبى تَؾٍ وِ اؾت ظای رطم َٖاهل ایي حصف رطم اظ گیطی پیف ٍْیفِ

 اؾت قسُ اضایِ

 ثٌحَی گیطًس هی نَضت هرتلف ٍاثعاضّبی ٍؾبیل ثِ تَؾل ثب ظا رطم َٖاهل ایي حصف وِ

 حصف زض ؾٗی ارتوبٖی هكىالت ثِ تَرِ ثب رٌبیی گصاضاى ؾیبؾت هَاضز اظ ثطذی زض وِ

 ًوبیٌس هی اى تملیل یب هكىل هٌجٕ

 هٌبؾت هؿىي تبهیي ، وبض وطزى پیسا ، فمیط افطاز التهبزی هكىالت ضفٕ وِ ََضی ثِ

 اظًَٔ هٌتْی رطم اظ پیكگیطی اثعاضّبی ثٌَٗاى تَاًٌس هی ،ثْساقتی ضفبّی اهىبًبت ،تْیِ

 ،ثطًبهِ اهَظقی ّبی ثطًبهِ اؾت ّوچٌیي ثكًَس هُطح ویفطی ،غیط ،ارتوبٖی وٌكی

 ، فطٌّگی ّتی ضفبّی،ثطًبهِ ّبی

 رطم ثب هؿتمین همبثلِ ٍزض ثطًس هی ثیي اظ ضا رطم اضتىبة ظهیٌِ ٍالٕ زض الساهبت ایي وِ

 اٍلیِ ، ،هٌفٗل وٌكی پیكگیطی ٌَٖاى تحت هرتلف ّبی ؾلیمِ ثِ ثؿتِ وِ ًساضًس لطاض

 هیكًَس ،ًبهجطزُ ،ارتوبٖی

 ثبّن رطم اظ گیطی پیف اظؾیبؾت گًَِ زٍ ایي وِ اضتجبَی وطز ذَاّین ؾٗی تٗبهل زض

 هی ّن تىویل ثِ ًؿجت اثعاض زٍ ایي ًحَی چِ ثِ وٌین ٍثیبى لطاضزّین ثطضؾی ضٍ زاضًس

 پطزاظین هی وٌٌس السام تًٌَس

 هی ٍتٗبضو تًبز ثسٍى اثعاضّب ایي وبضثؿت هَفك رٌبیی گصاض ؾیبؾت یه ٌّط چَى

 ثبقس

 فطنت ّبی قیَُ اظ اؾتفبزُ هیكَز هُطح رطم اثعاض پیكگیطی زض وِ ٍهتسی اثعاض زٍهیي

 فطنت تملیل یب حصف ثط ؾٗی گصاضاى ؾیبؾت هساض فطنت ّبی زضقیَُ ثبقس هی هساض

 ذُط ّبی ٍيٗیت حصف وِ ًحَی ثِ پطزاظًس هی رطم اهبد ثِ تَرِ ثب رطم اضتىبة ّبی



 هحلِ، ًگْجبى گصاضزى هخبل ثَُض هیكَز رٌبیی گصاضاى ؾیبؾت تَرِ هَئَ هساض

 ثطزى اظ رلَگیطی یب ٍذًَِ هبقیي وطزى لفل ، ذیع رطم ّبی هحلِ وطزى چطاغبًی

 ایٌس قوبضهی ثِ پیكگیطی ایي اًَأ اظ ،هسضؾِ ظًساى زاذل ثِ ذُطًبن ٍؾبیل

 اظ رلَگیطی ثطا ًبوبفی وٌكی.ٍ اٍلیِ ّبی پیكگیطی ّبی قیَُ هَاضز زضثطذی حبل

 اثعاضّب ایي ارتوبٖی پیكگیطی هرتلف اثعاضّبی ثؿت وبض ٍنف ٍثب ثبقٌس هی رطم اضتىبة

 قسُ رطم هطتىت یب ثَزُ رطم اضتىبة هٗطو زض ٍهزطم ثبقٌس هی رطم ثطاضتىبة ًبوبضاهس

 ثبقٌس هی رطم اضتىبة اظ پیكگیطی ثط وبضاهس ًب لجلی ّبی قیَُ ثٌبثطایي اؾت

 وِ ثسٌّس لطاض هزطیبى اذتیبض زض ضٍ اثعاضّبیی ثبیس رٌبیی گصاضاى ؾیبؾت ثبیس ثٌبثطایي

 رطم ٍتىطاض هزسز رطم اضتىبة اظ وٌس پیكگیطی یب رطم اضتىبة هبًٕ

 ثحج ارتوبٖی پیكگیطی ثركی احط اظ اؾبتیس اظ ثطذی وِ ًحَی ثِ ّؿتي هرتلف ٖمبیس

 پیكگیطی وِ وٌٌس هی ٍاٖالم زاضًس اى ذالف ثط ٖمیسُ ای ٖسُ همبثل زض ٍلی وٌٌس هی

 ثبظزُ ظٍز ارتوبٖی پیكگیطی قیَّْبی اؾت هؿلن وِ اًچِ ٍلی اؾت هٌبؾت ٍيٗی

 یه ٍلی اًس ثبظزُ ظٍز ٍيٗی پیكگیطی ّبی قیَُ ٍلی ثبقٌس هی هجٌبیی ٍلی ًیؿتي

 وِ ًحَی ثِ وٌِ اؾتفبزُ گًَبگَى اثعاضّبی اظ ثبیؿتی ٍؾٌزیسُ ثیي ثبضیه هساض ؾیبؾت

 قسى هتالقی اظ رلَگیطی رْت ثٗس ثبیسثكِ ارتوبٖی پیكگیطی ثط گصاضی ؾطهبیِ ّن

 اظ تب وٌي ازاضُ ضٍ ربهِٗ ثتَاًٌس تب وٌٌس تبویس ٍيٗی ّبی قیَُ ثط ربهِٗ ٌّزبضّْبی

 وطز ٖجَض ثتَاى رٌبیی ؾیبؾت اًؿساز ٍ ثحطاى ایي

 ؾَال8 

 پیكگیطیْب ًَٔ ایي یب اؾت؟ وٌكی هطحلِ زض ٍٍيٗی ارتوبٖی پیكگیطی هجبضن ًٓط ثِ

 هخال اؾت؟ تهَض لبثل ّن ٍاوٌكی هطحلِ زض زلیمتط ٖجبضت ثِ ٍیب ٍارطا زازضؾی زضهطحلِ



 تىطاضرطم اظ ٍيٗی پیكگیطی ٌَٖاى ثِ هیتَاًس اى اظ ٍفیلوجطزاضی زازگبُ رطیبى يجٍ

 زٍؾتبى ؾبیط ایًب هیكن هوٌَى زٌّس ًٓط ّن زوتط ذبًن گطزز؟ تلمی

 پبؾد8

Y Hassani,  

 ؾالم ثب

 هزطهبًِ فٗل ٍلَٔ اظ لجل وِ زاضز وٌكی ی رٌجِ نَضتی زض رطم اظ پیكگیطی انَال

 ٍ هیىٌس ذَزًوبیی هزطهبًِ ی پسیسُ ثِ پبؾد زض پیكگیطی ایٌهَضت غیط زض قَز ٍالٕ

 .اؾت ٍاوٌكی پیكگیطی ی حیُِ زض

 , ظازُ هَؾی هْسی

 هی وبضا وبهل ٍيٗی پیكگیطی ٍلی اؾت تبهل هحل ارتوبٖی پیكگیطی زازگبُ هطحلِ زض

 هیكٌس اٖوبل ذبنی قیَُ ثب اثعاضّب ایي ضای ارطا هطحلِ ٍزض ثبقٌس

Hamed Safaei 

 ارتوبٖی پیكگیطی ًَٖی ویفطی ٖسالت ًٓبم وٌكگطاى ذسهت يوي آهَظـ. ؾالم

 ثبقس هیتَاًس

 , ظازُ هَؾی هْسی

 ارطا هطحلِ زض حتی ارتوبٖی پیكگیطی نفبیی البی رٌبة فطهبیكبت تىویل زض

 وِ ارتوبٖی ّبی ویفط زض وٌیس فطو قوب وِ چطا ثَز ذَاٌّس وبضا وبهال ّن ٍزازضؾی

 پیكگیطی اثعاضّبی وِ ثطگطزز ای ربهِٗ ثِ هزطم اگط اؾت ربهِٗ زض هزطم هبًسى ّسف

 ثَز ذَاٌّس هخجت ًتبیذ هُوٌب ّؿتي ارتوبٖی



 

Samira Damavandi, [ 

 . اؾتبز ؾالم

 ًرؿتیي پیكگیطی ثب ًَٖی ثِ وِ ارتوبٖی پیكگیطی تٗطیف ثِ تَرِ ثب ؾَال هَضز زض

 ویفطی فًبی اظ فطز وطزى زٍض وِ ارتوبٖی پیكگیطی ّسف ثِ تَرِ ثب ٍ اؾت ّوبٌّه

 . قَز ًوی ذیط اؾت، ویفطی زازضؾی ٍ

 ّوبى زٍثبضُ ٍ اًسیكین هی ثعّىبض وطزى ارتوبٖی ثبظ ثِ حبلج پیكگیطی ثرف زض هب اهب

 ثعّىبض ًوَزى ثبظارتوبٖی هطحلِ زض زّین هی اًزبم ًرؿتیي پیكگیطی زض وِ ضا الساهبتی

 . وٌین هی اٖوبل

 اٖوبل لبثل حبلج ٍ ًرؿتیي هطحلِ زٍ زض ارتوبٖی پیكگیطی گفت تَاى هی ًٓطم ثِ لصا

 .اؾت

 ٍيٗیت تغییط ٍيٗی پیكگیطی ثطًبهِ قىل، ّویي ثِ ّن ٍيٗی پیكگیطی هَضز زض

 اظ پیف ٍ اثتسایی هطحلِ زض یىی زاز، تغییط هطحلِ زٍ زض ضا ٍيٗیت ایي تَاى هی. اؾت

 فطاّن ضا رطم اضتىبة اثعاض وِ قطایُی تغییط ٍ رطم اضتىبة اظ پؽ زیگطی ٍ رطم اضتىبة

 .اؾت ًوَزُ

 , ظازُ هَؾی هْسی

 ضٍ قغل تْیِ ٍْیفِ وبض ٍظاضت هخبل ثٌَٗاى ظًن هی ضٍ هخبلْبی هي اهكت ثحج پبیبى زض

 اگط ٍلی ثكِ رلَگیطی قغلی ٍيٗیت زلیل ثِ رطم اضتىبة اظ تب زاضُ ربهِٗ افطاز ثطا زاضُ

 اظ رلَگیطی رْت هَْفِ وبض ٍظاضت ّویي قس رطم هطتىت وبض فمساى زلیل ثِ فطز



 ّوچٌیي وٌِ فطاّن هزطم افطاز ثطا ضا قغل اٍضزى زؾت ثِ هَلٗیت هزسز رطم اضتىبة

 .....ٍ تحهیل هَلٗیت ٍپطٍضـ اهَظـ ٍظاضت اؾت

 اًَأ هبّیت تجییي ثب قسز ثحج پیف ّبی قت زض ّوچٌبًىِ ٍازة ؾالم ٖطو يوي

 تٗبهل زاقتي يوي رطم اظ پیكگیطی اثعاضّبی اًَأ وِ گطزیس هكرم رطم اظ پیكگیطی

 لبثل رطم اظ پیكگیطی هرتلف هطاحل زض ؾٌزیسُ رٌبیی ؾیبؾت ثٗس زض تٌگبتٌگ

 اظ اؾتفبزُ ثطا ثَزى هَْف يوي رطاین ٍوبّف وٌتطل ثطای هب وِ ًحَی ثِ تهَضًس

 اثعاضّبی اظ اؾتفبزُ ثِ هىلف ربهِٗ ًیبظ ذَض فطا ثِ ٍٍيٗی ارتوبٖی پیكگیطی اثعاضّبی

 ثبقین هی ٍحبلج حبًَیِ اٍلیِ، پیكگیطی هرتلف هطاحل زض ارتوبٖی ٍ ٍيٗی پیكگیطی

 اثعاضّبی ثٌبثطایي اؾت تٌیسُ ّن ٍثِ پیچیسُ اهط یه رطم اؾت ٍايح وِ اًچِ ثٌبثطایي

 زض تٗبهالت ثطلطاضی هَرجبت ایي وِ زاقت ذَاّس ضا ذَز پیچیسگی ًیع پیكگیطی ایي

 ًوبیٌس هی فطاّن ضٍ پیكگیطی هرتلف اثعاضّبی

 ٍاوٌف ثطاى ٍٖالٍُ ثبقي زاقتِ تٗبهل زیگِ ثبّن هرتلف ًْبزّبی وِ قَز هی ثبٖج ایي

 ٍپطٍضـ اهَظـ ٍظاضت هخبل ثَُض ثبقي زاقتِ هرتلف ظهبًی همبَٕ زض ضٍ هرتلفی ّبی

 تبهیي ًیبظهٌس اؾت ، ذبًَازُ ًْبز حوبیت ًیبظهٌس ایٌىِ ثط ٖالٍُ ذَز ٍْبیف ازای ثطا

 فطٌّگ زض ضٍ اؾبؾی ًمف ٍؾیوب نسا چَى ؾت ٍؾیوب نسا حوبیت ًیبظهٌس ،اؾت هبلی

 وٌین ايبفِ ّن ضٍ هَئَ ایي قطایٍ ثطایي اگط وٌس هی ایفب افطاز ٍپطٍضـ اهَظـ ؾبظی

 ایي رب ایي زض زُ هی ضٍ تحهیل ازاهِ زؾتَض هزطم ثِ لبيی یه هَالٕ اظ ثطذی زض وِ

 اؾت ٍضٍاثُی تٗبهل ّوبى ایي ثگیطُ نَضت ٍپطٍضـ اهَظـ هساضؼ زض ثبیؿتی تحهیل

 هی هٌؿزن ثطًبهِ ًیبظهٌس ٍاحس ثركی احط یه ٍرْت زاضًس ّن ثب هرتلف ًْبزّبی وِ

 ثبقٌس

 



Samira Damavandi,  

 ٍ ظًساًیبى ثِ ٍ وٌس ارطا اؾت گطفتِ تهوین ظًساًْب ؾبظهبى اذیطا وِ َطحی هخل زلیمب

 .ثسّس آهَظـ ظًساًیبى ذبًَازُ

 , ظازُ هَؾی هْسی

 ٍارتوبٖی اٍلیِ پیكگیطی ًْبزّب ؾبیط تٗبهل ثب هَاضز اظ ثطذی زض پطٍضـ اهَظـ ثٌبثطایي

 زضٖیي هیكَز زیگط زّبی ًْب حبل ووه حبلج پیكگیطی زض هَاضز اظ ثطذی ٍزض وٌس هی

 وٌس هی اؾتفبزُ ّن ذَز لجلی ّبی ْطفیت اظ حبل

Samira Damavandi,  

 ٍلَٔ اضظیبثی ٍ قٌبؾبیی ثیٌی، پیف اظ اؾت ٖجبضت رطم ٍلَٔ اظ پیكگیطی الیحِ، ایي زض

 تمؿین ظیط اقىبل ثِ وِ آى ٍلَٔ اظ رلَگیطی ثطای الظم ّبی السام ٍ تساثیط اتربش ٍ رطم

 8گطزز هی

 8پیكگیطی اقىبل

 ٍ التهبزی فطٌّگی، آهَظقی، ضٍقْبی ٍ تساثیط اظ اؾت ٖجبضت ارتوبٖی پیكگیطی

 هحیٍ ؾبظی ؾبلن ظهیٌِ زض هطزهی ٍ زٍلتی غیط ؾبظهبًْبی ٍ ًْبزّب زٍلت، ارتوبٖی

 رطم ٍلَٔ ارتوبٖی َٖاهل وبّف یب حصف ثطای فیعیىی هحیٍ ٍ ارتوبٖی

 ,ظازُ هَؾی هْسی

 ظهیٌِ زض رطهكٌبؾبى ٖلوی زازّبی ثِ الیحِ ایي زض ًَیؿبى الیحِ گفت هیكِ ٍالٕ زض

 رٌجِ ٖلوی زازّبی ایي ثِ وطزى ٍؾٗی اًس وطزُ تَرِ ارتوبٖی اظًَٔ رطم اظ پیكگیطی

 ثجركي لبًًَی



 

Samira Damavandi,  

 .اؾت هطزهی ٍ زٍلتی غیط ًْبزّبی ثِ اقبضُ تَرِ ربلت ًىتِ ثلِ،

 , ظازُ هَؾی هْسی

 (هكبضوتی رٌبیی ؾیبؾت) رطم ثب هفبثلِ زض هطزهی اثعاضّْبی اظ اؾتفبزُ ّوبى ثلِ

Samira Damavandi 

 ٍ هزطهبى انالح زض لًبیی زؾتىبُ ّبی السام ٍ تساثیط اظ اؾت ٖجبضت لًبیی پیكگیطی

 ثِ ًؿجت ٖوَهی اٖتوبز رلت ٍ ّب ارطا يوبًت ٍ تبهیي ّبی لطاض اظ هٌبؾت اؾتفبزُ

 ویفطی ٖسالت ًْبزّبی

 , ظازُ هَؾی هْسی

 زاضًس رطم اظ پیكگیطی هرتلف اثعاضّبی وِ ٍتٗبهلی هبّیت ثِ تَرِ ثسٍى ًَیؿبى الیحِ

 ثسٍى هَضز ایي زض ًساضُ ٍرَز ارتوبٖی پیكگیطی زیگط لًبیی هطحلِ زض وِ تهَض ثبایي

 الیحِ زض اهط ایي ًبهَظٍى ٍيٕ ثِ پیكگیطی ٍهترههبى قٌبؾبى رطم ًٓطیبت ثِ تَرِ

 پطزاذتي رطم اظ پیكگیطی ؾبلِ زُ

 ایي اقىبالت ثِ ای همبلِ.یه زظ ًزفی زوتط البی ثعضگَاض اؾتبز وِ اؾت زضحبلی ایي

 ثَزى پطزاذتِ ًیع الیحِ

 

 

 



Samira Damavandi 

 ّبیی زؾتگبُ ؾبیط ٍ اًتٓبهی ًیطٍی الساهْبی ٍ تساثیط اظ اؾت ٖجبضت اًتٓبهی پیكگیطی

 پصیط آؾیت قْطًٍساى اظ حوبیت ّسف ثب ّؿتٌس هَْف ظهیٌِ ایي زض لبًَى حىن ثِ وِ

 ای هكبٍضُ ذسهبت اضائِ ٍ ٖوَهی ّبی آگبّی افعایف رطم، ٍلَٔ ذُط ثطاثط زض

 ّبی ّعیٌِ افعایف ٍ ظا رطم هٌبَك ٍ ٖوَهی اهبوي ثط هطالجت ٍ ًٓبضت پیكگیطاًِ،

 رطم اضتىبة

 , ظازُ هَؾی هْسی

 ثبقس هی رطم تىطاض اظ پیكگیطی ّوبى لًبیی پیكگیطی ٍالٕ زض

Samira Damavandi,  

 ثگَیین ٍ وٌین زٍ ثط تمؿین ضا رطم ثِ ٍاوٌف ایٌىِ هگط. ًساضم لجَل حسی تب ضا ایي هي

 ثیكتط لًبیی پیكگیطی ًٓطم ثِ ٍلی .قَز هی قبهل ضا ؾَم ّن ٍ زٍم پیكگیطی ّن وِ

 ضا ارتوبٖی پیكگیطی گفتن زیكت وِ ّوبًَُض ٍ وٌس هی السام زٍم پیكگیطی لبلت زض

 .ثطز ثىبض ّن ؾَم هطحلِ زض تَاى هی

 , ظازُ هَؾی هْسی

 ایي ُٖف ًىتِ ٍلی ثبقس هی گطایبًِ َٖام ؾیبؾت ثحج ّوبى ٖوَهی اٖتوبز رلت حبال

 هساضاًِ انالح اثعاضّبی ثط ٍتبویس ثبقس هی ؾطوَثگطاًِ اثعاضّبی اظ اهیسی ًب هیكِ تٗطیف

 ّؿت

 

 



 

Samira Damavandi,  

 زض. ثبقس هوىي ضٍـ چٌس اظ اٖتوبز رلت وِ ضؾس هی ًٓط ثِ الجتِ. اؾت ّویٌَُض ثلِ

 اٖتوبز رلت ثِ ّن زازضؾی ظهبى وبّف حتی. وطزم اقبضُ ّن لَاًیي تغییطات ثحج

 .وٌس هی ووه ٖوَهی

 

 [00836 94.27.93, ]ظازُ هَؾی هْسی

 الیحِ زض ضٍ تٗبهل ایي هیىٌین ؾٗی رطم اظ گیطی پیف اثعاضّبی تٗبهل ثحج زضازاهِ

 زّین لطاض هسالِ هَضز رطم اظ پیكگیطی

 ّبی زازُ اظ الْبم ثب الیحِ وبى وٌٌس تْیِ وطزین اٖالم قتِ گص قت ّوچٌبًىِ

 رسیسی تبؾیؽ ثب ٍلی اًس پطزاذتِ ارتوبٖی پیكگیطی ثحج ثِ وبضثطزی رطهكٌبؾی

 ایٌىِ اظ غبفل اًس وطزُ تمؿین ٍاًتٓبهی لًبیی پیكگیطی ثِ ضٍ پیكگیطی ًَ ثٌسی ٍَجمِ

 زاضز ٍرَز ًیع ارتوبٖی پیكگیطی پیكگیطی اظ ًَٔ زٍ ایي زاذل

 ایي ٍلی اٍضزى ضٍ اًتٓبهی پیكگیطی چٌس ّط الیحِ ًَیؿٌسگبى اؾت هجطّي وِ اًچِ ٍلی

 ثطا لبًَى هَرت ثِ وِ ًْبز ؾبیط ٍْبیف ضٍ ایي ٍ ًساؾتي اًتٓبهی ًیطٍی نطف ٍْیفِ ضٍ

 اًس زاًؿتِ ّؿتي هَْف قْطًٍساى اظ حوبیت

 ایي زض ارتوبٖی پیكگیطی تساثیط ٍلی اؾت ٍيٗی ٍپیكگیطی تساثیط ثط تبویس ثیكتط ٍ

 اؾت تهَض لبثل اًتٓبهی پیكگیطی

 



Hamed Safaei,  

 لًبئیِ لَُ پیكگیطی هٗبًٍت وبض زؾتَض زض االى وِ اًتٓبهی، پیكگیطی ههبزیك اظ یىی

...  ٍ قْطؾبظی ٍ ضاُ ٍظاضت ًبرب، ّوىبضی الجتِ. ّؿت ضاًٌسگی ؾَاًح اظ پیكگیطی اؾت،

 .َلجس هی ضا

Samira Damavandi,  

 زاضز اقبضُ هَضز ّویي ثِ 2 هبزُ ة ثٌس

 , ظازُ هَؾی هْسی

 زّس هی ًكبى الیحِ ًَیؿٌسگبى گوی ؾطزض ثٌبثطایي

 هبل اًتمبل اظ رلَگیطی رْت ضؾوی اؾٌبز زفبتط زض اپبضتوبًْب فطٍـ پیف همسهبت تْیِ

 اؾت ؾیبؾت ّویي ضاؾتبی زض ترلفبت ٍؾبیط غیط

Samira Damavandi,  

 ّبی زؾتگبُ ثیي ّوىبضی تَؾِٗ ٍ ّوبٌّگی هٌَٓض ثِ هٌبؾت تساثیط اتربش اظ ة ثٌس

  رطم ٍلَٔ اظ پیكگیطی اهط زض هؿئَل

  اؾت پیكگیطی اًَأ تٗبهل ّبی ضاُ اظ یىی

 اؾت ٖبلی قَضای ٍْبیف اظ یىی وِ

 

 , ظازُ هَؾی هْسی

 رطاین زض وِ زاضُ رطم ؾیجل ٍیب اهبد ثط اقبضُ ّوبى تٗطیف زض پصیط اؾیت قْطًٍساى

 زض اؾٌبزٍاهالن حجت ازاضُ اهالن زض هتفبٍت قَى حوبیتی ٍاثعاضّبی اًس هتفبٍت هرتلف



 ًٓبم ؾبظهبى ،یب اًتٓبهی ًیطٍی ؾطلت زض ضاٌّوبیی هبهَضیي ضاًٌسگی ضاٌّوبیی رطاین

 ًىی ثب هسیطیت پَلكَیی ،زض قْطی اهٌیتی هجلوبى زض ٍقْطزاضی هٌْسؾی

 اظ ثحخی ٍلی ثپطزاظین ّب پیكگیطی اًَأ تٗبهل ثِ وطزین ؾٗی پیف ّبی زضقت زٍؾتبى

 پیكگیطی ایي اؾت پطٍايح وِ اًچِ ٍلی ًكس زیگط اًَأ ثب اى تٗبهل ٍ لًبیی پیكگیطی

 لًبیی اًسضوبضاى زؾت ٖولىطز ٍ ذَضز ثط وِ چطا ثبقِ هی پیچیسُ تٗبهل زض زیگط اًَأ ثب

 ثعُ ًْبیت ٍزض وٌِ هی فطاّن ضٍ گبى زیسُ ثعُ حبًَیِ زیسگی ثعُ هَرت هَالٕ اظ ثؿیبضی

 ایحبل ٖلی وٌس هی فطاّن هزطم ثِ ضا اى قسى ٍتجسیل ؾطذَضزگی هَرجبت یسگی

 چَى پطزاظز هی رطم اظتىطاض پیكگیطی ثِ رطم اظ لًبیی پیكگیطی تٗطیف اٍل لؿوت

 وكَض زض انال وِ گطزز هی ثط residivism ,prevention ثِ هزطم انالح انُالح

 تبهیٌی ّبی لطاض ثِ تَرِ ٍالٌْبیِ زاضز ٍرَز ذهَل ایي زض ًیع ذبنی لبًَى اهطیىب

 ّب لطاض ایي تٗسیل چَى ثبقس هی رطم تىطاض اظ رلَگیطی ضاؾتبی زض ًیع ارطاّب ٍيوبًت

 احط الجتِ ثبقس هی رطم تىطاض اظ پیكگیطی رْت زض ثیكتط لًبیی ًٓبضت لطاضّبی ٍاٍضزى

 ًحَی ثِ ًجَزُ هیؿَض ٍيٗی ٍ ارتوبٖی پیكگیطی ثِ تَرِ ثسٍى تساثیط ایي ثَزى ثرف

 هی نَضت ًحَی ثِ لًبیی ًٓبضت ّبی لطاض نسٍض ویفطی زازضؾی اییي لبًَى َجك وِ

 ثبقس هی ٍيٗی پیكگیطی ّوبى تطتیت ایي وِ ثبقس هی پیكگیطی زض هَحط وِ گیطز

 

Samira Damavandi, [95.27.93 01812] 

 پیكگیطی اظ ّسف ثبیس اٍل وِ چطا اؾت ٍاضز اقىبل تٗطیف پیكگیطی لًبیی ثِ الجتِ

 ٍاضز هزطهیت ٌَٖاى وِ ثٗس هطحلِ زض ٍ ثبقس ویفطی اثعاضّبی نحیح گیطی ثىبض لًبیی

 . قس رطم تىطاض اظ پیكگیطی ٍ انالح هطحلِ ٍاضز قس،

 . قس هی تٗطیف هطحلِ زٍ زض ثبیؿت هی لًبیی پیكگیطی ٍالٕ زض



 اظ حوبیت ٍ ویفطی اثعاض گیطی ثىبض ٍ رطم ثِ ًؿجت ٍاوٌف ٍ حبًَیِ پیكىیطی ثرف یه

 رطم همبثل زض ثعّىبض اظ حوبیت ٍالٕ زض ٍ حبلج پیكگیطی ثٗس هطحلِ زض ٍ زیسُ ثعُ

 .رسیس

 .اؾت پصیط اهىبى ذطزهٌساًِ ٍ وبضآهس اثعاضّبی ثب تٌْب پیكگیطی زٍم هطحلِ زض وِ

 وٌس ٖول لبًًَی هَاز َجك ثبیس ٍ تٌْبؾت لًبییِ لَُ هطحلِ آى زض ضؾس هی ًٓط ثِ

 هزبظات ٍ رطم احجبت

 هزطم ثبظگكت ظهیٌِ تب. وٌس اؾتفبزُ ارتوبٖی پیكگیطی اظ ثبیس انالح، هطحلِ زض اهب

 . وٌس فطاّن حبهِٗ ثِ ضا قسُ انالح

 وِ ًوبیس قسُ، انالح فطز پصیطـ آهبزُ ّن ضا هطزم فطٌّگی، ٍ ارتوبٖی ًٓط اظ ّویٌَُض

 .قٌبؾٌس هی هزطم اٍضا هطزم حبل ّط ثِ ٍ ذَضزُ ّن هزطهیت ثطچؿت حبيط حبل زض

 زض ّوبٌّگی ٍ تٗبزل ایحبز ّویي رطم اظ پیكگیطی ٖبلی قَضای ٍْبیف اظ یىی زضٍالٕ

 .اؾت پیكگیطی اًَأ ثیي

 , ظازُ هَؾی هْسی

 ثِ ًىٌن فىط ثبقس هی اى ّط رطم اضتىبة هٗطو زض وِ هزطم یه ثطا ارتوبٖی پیكگیطی

 پطزاذت ٍيٗی پیكگیطی ثِ ثبیس اتفبلب ثبقس وبض تٌْبیی

Samira Damavandi,  

 السام هَئَ ّویي زض وِ. ّبؾت اٍ ری اى اظ ثًٗی فٗبلیت آى ًوًَِ. زاضز اهىبى اتفبلب

 .پیكگیطی لبًَى ٍ ویفطی رسیس لَاًیي قسى ًىبقتِ اظ پیف ذیلی. وٌٌس هی

 



Marian,  

 ة ّن هلعٍم ٍ الظم ٍ هىول ثعُ اضتىبة هٗطو زض افطاز ثطاى ٍيٗى ٍ ارتوبٖى پیكگیطى

 ؾپبؼ ثب زوتط ذبًن ثفطهبییس انالح ضٍ ثٌسُ لُفب اقتجبِّ اگط هیبز ًٓط

Samira Damavandi 

 ثٌس. تٗبًلٌس زض ثبّن پیكگیطی ًَٔ ّطؾِ وِ ضؾس هی ًٓط ثِ. اؾت نحیح قوب فطهبیف

 .ضاؾتبؾت ّویي زض ّن لبًَى 2 هبزُ ة

 , ظازُ هَؾی هْسی

 رطهكٌبؾی _9 گطزًس هی هٗطفی رطم اظ پیكگیطی ظهیٌِ زض ظیط هٌبثٕ اقٌبیی ثطای

 1قبهلَ ثبلط زوتط هساض ضقس پیكگیطی0هحوسی هله ضيب حویس زوتط البی وبضثطزی

 ٖلی زوتط ٍيٗی گیطی پیف_2 اثطاًساثبزی ًزفی زوتط اظرطم ٖبزالًِ پیكگیطی همبلِ

 ّوبیف همبالت هزو4َِٖ اظرطم پیكگیطی هلی ّوبیف همبالت هزو3َِٖ نفبضی

 هكْس رطم اظ پیكگیطی

 ضٍی7ِ لطاى زض رطم اظ پیكگیطی6 رطم اظ پیكگیطی پلیؽ هزلِ زض قسُ چبح همبالت 5

 ًزفی زوتط ثعضگَاض اؾتبز تمطیطات92، اثطاّیوی قْطام زوتط ، رطم اظ پیكگیطی ّبی

 رطم اظ پیكگیطی ذهَل زض اثطاًساثبزی

 

 

 

 



 , ظازُ هَؾی هْسی

 رطم اظ پیكگیطی اًَأ تٗبهالت هجحج ثٌسی روٕ

 

 وبضثطزی ثِ تَرْب ٍ اؾت وبضثطزی قٌبؾی رطم اظ ای قبذِ یه رطم اظ پیكگیطی

 ًیبظهٌس هٌبؾت رٌبیی ؾیبؾت زاضًس اى ثِ ای ٍیعُ تَرِ رٌبیی گصاضاى ؾیبؾت ثَزًف

 اظ رطم اظ پیكگیطی ضٍاّجطزّبی اثعاضّب ثبقس هی ٍهٌؿزن هتٌبؾت اثعاضّبی اظ اؾتفبزُ

 توبم زض اثعاض زٍ ایي وٌكی یب ّؿتي ٍاوٌكی یب ًیؿتي زٍحبلت اظ ذبضد هبّیت ًٓط

 وٌٌس ووه ضٍ رٌبیی گصاضاى ؾیبؾت تَاًٌس هی حبلج ،حبًَیِ، اٍلیِ پیكگیطی هطاحل

 وِ چطا ثبقس هی ٖول زض اًْب ٍتلفیك اثعاضّب ایي تىویل چگًَگی تٗبهل اظ هٌَٓض ثٌبثطایي

 ٍلی ّؿت ثكطی حمَق زازّْبی ثب هٌُجك ٍلی ًجَزُ ثبظزُ ظٍز ارتوبٖی پیكگیطی

 اًچِ ، ثبقٌس هی حمَلی اهٌیت ًبلى هَاضز اظ ثطذی زض ثَزُ ثبظزُ ظٍز ٍيٗی پیكگیطی

 ٍ هرتلف ّبی هَلٗیت زض ٍؾٌزیسُ هٌبؾت نَضت ثِ اثعاضّب ایي اظ اؾتفبزُ اؾت هْن وِ

 هرتلف ٍؾبظهبًْبی ًْبزّب ضاؾتب ایي زض ثٌبثطایي ثبقٌس هی ٍهزطهیي رطاین ًَٔ ثِ ثؿتِ

 ثطِّ زض ؾبظهبى یه ٍحتی زٌّس هی اًزبم ضٍ ارتوبٖی یب ٍيٗی پیكگیطی هَضز حؿت

 رطم چَى هیسٌّس اًزبم ضٍ ٍيٗی پیكگیطی وبض ای زٍضُ ٍزض ارتوبٖی پیكگیطی وبض ای

 ثِ رطم اظ پیكگیطی الیحِ زض زاضز ضا ذَز ّبی گی پیچیسُ ًیع پیكگیطی اؾت پیچیسُ

 پیكگیطی ثِ زیگطقَى ثٌسی تمؿین زض ٍلی قسُ تَرِ رطم اظ ارتوبٖی پیكگیطی

 اظ پیكگیطی تٗبضیف ایي زاذل زض وِ ثَزًس ایي اظ غبفل گبى وٌٌس تْیِ اًتٓبهی ٍ لًبیی

 هفیس ًىتِ ٍلی ًیؿت نحیح حیج ایي اظ قبى ثٌسی تمؿین ثٌبثطایي ّؿت ارتوبٖی

 اًتٓبهی پیكگیطی زض اؾت هحى ؾعاگطایی ربی ثِ انالح ؾیبؾت ثِ ضؾیسى الیحِ

 تساثیط ثِ ثیكتط اثعاضّبقَى ٍهبّیت ثَز ربهِٗ ثرف ًٓبم پیساؾت ًبهف اظ ّوچٌبًىِ



 ضٍ پیكگیطی ایي هؿَلیت هرتلف ًْبزّبی رطم هَئَ ثِ تَرِ ثب ٍ گطزُ هی ثط ٍيٗی

 زض رطم تىطاض اظ ،ٍپیكگیطی لًبیی پیكگیطی تٗطیف زض الٌْبیِ گطفت ذَاٌّس ثطْٖسُ

 تىطاض اظ پیكگیطی وِ گیطز هی نَضت حبلی زض ایي هیكِ زیسُ ّب پیكگیطی ؾبیط وٌبض

 الیحِ قسى ارطایی اهیس ثِ) ثبقس هی ٍيٗی ارتوبٖی تساثیط اظ اؾتفبزُ ًیبظهٌس رطم

 رطاین هرتلف ی ّب گًَِ اظ پیكگیطی ثطای اذتهبنی لَاًیي ٍتهَیت رطم اظ پیكگیطی

 ثبقس هی ذبل گًَِ ثِ تساثیع ایي وبضثؿت هؿتلعم اـ هبّیت ثِ ثؿتگی رطهی ّط چَى

 زٍؾتبى حَنلِ اظ تكىط ثب(

 

 

 

 پبیبى


