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ن پسا مرحلو رد المللی نیب قواعد و هنجاراه نقش: موضوع  (اثلث گیری  شیپ)  زندا

 

 سویشا دهبًٍذی

 هْشثبى ٍ ثخطٌذُ خذاًٍذ ًبم ثِ

 قشثبى ػیذ تجشیک ٍ گشاهی سشٍساى خذهت سالم ػشؼ ثب

 اضبسُ ثَد ضذُ اقتجبس دسهبًی -پضضکی سٍش اص کِ ثٌذی تقسین ًَػی ثِ خشم اص گیشی پیص اًَاع ثحث دس

 کشدین

 هی تقسین خشم ثِ ٍاکٌص اص ثؼذ ٍ خشم اص ثؼذ ٍ خشم اص قجل هشحلِ سِ ثِ گیشی پیص سٍش ایي اسبس ثش

 .ضَد



 ثبلث ٍ ثبًَیِ - اٍلیِ یشیگ پیص

 خشم ثِ ٍاکٌص ًَع یک ػٌَاى ثِ صًذاى هدبصات گزساى اص پس کِ پشداخت  خَاّین هَؾَع ایي ثِ اهطت

 .گیشد غَست افشاد ًسجت ثبیست هی ّبیی هسبػذت ٍ خذهبت چِ

. ثبضذ هی هتفبٍت صًذاى دس اقبهت اص پس کبساى ثضُ اختوبػی ثبصپزیشی اص حوبیت ثِ ًبظش ّبی کشد سٍی

 .است هتوشکض اختوبع دس حؿَس حیي هطخع دٍسُ یک دس کبساى ثضُ هشاقجت ثش هذاخالت اص ثشخی

 .ثبضذ ًظبست تحت آصادی یب هطشٍـ آصادی ثشًبهِ اص خضیی تَاًذ هی هشاقجت ایي

 ای گًَِ ثِ. گشدد تؼشیف دقیق ثبیذ هطشٍـ آصادی ثِ هٌتْی تػوین اتخبر آییي ٍ هؼیبسّب کشد سٍی ایي دس

 .دّذ پبسخ آًبى ًیبصّبی ًیض ٍ خكش ػَاهل ثِ ّن ٍ تسْیل آًبى ثش هشاقجت ّن کِ

 تبکیذ خبهؼِ ثستش ثِ کبس ثضُ گزاس دٍسُ سبصی آسبى خْت هسبػذت ٍ خذهبت اسائِ ثش دیگش کشدّبی سٍی اهب

 .کٌذ هی

 تش هَفق کٌٌذ ایدبد تؼبدل  هسبػذت ٍ هشاقجت ثیي کِ ّبیی ثشًبهِ اص دستِ آى کِ است دادُ ًطبى تدشثِ

 .اًذ

 ثبضٌذ هی سَپیطیٌِ هَسد چٌذ یب یک داسای حذاقل کِ ضذُ هحکَم کبساى ثضُ دسغذ کطَسّب ثیطتش دس

 .است کٌٌذُ ًگشاى

 اهٌیت ًیض ٍ خبهؼِ ثشای ضًَذ هی تکشاس هشتکت هؼوَال کِ دستِ ایي هدشهبًِ فؼبلیت ّبی ّضیٌِ صیشا

 .است ثبالتش ػوَهی

 ثِ ثبصگطت اص دستِ ایي اًػشاف هٌظَس ثِ سا ثخص اثش هذاخالتی ثبیذ اهٌیتی هالحظبت ثِ ثٌب ای خبهؼِ ّش

 .گزاسد اخشا ثِ ٍ قشاحی هدشهبًِ حیبت

 .داسد تکشاس اص گیشی پیص ثش تَخْی قبثل ًقص ، ّب ثشًبهِ ًَع ٍ ثبصگطت فشایٌذ صهیٌِ ایي دس

 سٍ ثِ سٍ خذی هَاًغ ثب سا کبساى ثضُ اصادی حیي اختوبػی ضٌبختی، سٍاى هبدی، ّبی حوبیت ٍ اهکبًبت فقذاى

 .کشد خَاّذ

 ًَثِ ثِ ًیض کٌذ، هی سلت سا هَفق هذاخالت ٍ اقالح فشغت کِ هذت قَالًی یب ٍ هذت کَتبُ ّبی صًذاى

 .داسد ثشسسی ثِ ًیبص خَد



 

 یکسبى تدشثِ اص اختوبع تب صًذاى اص گزاس دٍسُ دس ٍ ثبضٌذ ًوی ّوگي گشٍُ یک سبثق صًذاًیبى سَیی اص

 .ًجَدًذ ثشخَسداس

 ّبی حجس ثشخی. اًذ سبثقِ ایي فبقذ دیگش ثشخی ٍ ثَدُ قَالًی هدشهبًِ ی حشفِ داسای آًبى اص ثشخی

 ّبی هدبصات دیگش، دستِ کِ حبلی دس ایي. است ضذُ قكغ خبهؼِ ٍ خبًَادُ ثب استجبقطبى ٍ سپشی سا قَالًی

 اًذ کشدُ تحول کذت کَتبُ

 .ثشًذ هی سًح ّشدٍ یب سٍاًی، ثیوبسی اػتیبد، اص ثشخی ضذُ آصاد صًذاًیبى ثیي دس

 گشدد هی ًوبیبى پشًٍذُ ّش فشدی هذیشیت ّبی کشد سٍی اتخبر ؾشٍست کِ ایٌدبست اص

 دس ًگْذاسی قَالًی هذت کبّص ، آصادی اص پس کبساى ثضُ اختوبػی پزیشی ثبص تسْیل ّبی ساُ اص یکی

 اسادُ ٍ اقالح ػالین هطبّذُ هحؽ ثِ هَػذ اص پیص آصادی هبًٌذ کبسّبیی ٍ سبص ثِ تَسل ٍ کیفشی هَسسبت

 .ثبضذ هی کبسی ثضُ ثذٍى صًذگی گشفتي پیص دس

 ّبیی هسبػذت ٍ خذهبت یب ٍ کشد اػوبل کبس ثضُ ثش هختلف ّبی هشاقجت تَاى هی خبهؼِ ثستش دس تشدیذ ثی

 .ًوَد اسائِ کٌذ هی تش آسبى سا ٍی ثبصگطت کِ

 ًْبدّبی  کیفشی، هَسسبت ثیي ّوکبسی ٍ هسبلِ ثش صًذاًیبى دسهبى ٍ اقالح ّبی ثحث ی ػوذُ اخیشا

 .است ضذُ هتوشکض ًْبد هشدم ّبی سبصهبى ٍ قبًَى هدشی

 اسبس ایي ثش. است یبفتِ خْت کبساى ثضُ ٍؾؼیت ثِ هشدم سبصی حسبس یؼٌی ساستب ّویي دس ًیض تحقیقبت

 .است تش ثخص اهیذ تشهیوی ػذالت ّبی کشد سٍی

 پیص ثبصپشٍسی گیشی خْت ثب ٍ آصادی اص پس هشحلِ ثِ ًبظش ػولی اقذاهبت ، هختلف الوللی ثیي ٌّدبسّبی

 .اًذ کشدُ ثیٌی

 ٍ هَػذ اص پیص آصادی  ، صًذاى پسب هشحلِ دس ّب آى هسئَلیت پزیشش ٍ صًذاًیبى ٍؾؼیت پیگیشی ٍ ّوشاّی

 .است اقذاهبت ایي خولِ اص  کبساى ثضُ اختوبػی ثبصپزیشی دس اختوبع ظشفیت ثِ تَسل ٍ  ، آًبى هذاس هشاقجت

 صًذاى پسب هسئَلیت قجَل -1



 ثب سفتبس ًحَُ حذاقل قَاػذ هدوَػِ. ضوشد کَچک ًجبیذ سا حجس اص ضذُ آصاد صًذاًیبى ّوشاّی یتاّو

 هٌحػش صًذاًی آصادی هشحلِ ثِ غشفب کبساى ثضُ قجبل دس خبهؼِ ٍظیفِ کِ کٌذ هی تبکیذ غشاحتب صًذاًیبى

 .ضَد ًوی

. پزیشد ًوی پبیبى صًذاًی آصادی ثب خبهؼِ ٍظیفِ: داسد هی هقشس حذاقل قَاػذ هدوَػِ ّویي 64 هبدُ

 سا آصادی اص پس هَثش ّبی هشاقجت ضذُ آصاد صًذاًی ثِ ثتَاًٌذ خػَغی یب دٍلتی ّبی سبهبى ثبیستی ثٌبثشایي

 .ًوبیٌذ اسائِ ٍی اختوبػی ثبصپشٍسی ٍ اٍ ػلیِ تجؼیؽ کبّص ساستبی دس

 :داسد هی ثیبى 81 هبدُ 3 1ٍ-2 ثٌذّبی صًذاًیبى ّوشاّی ثب استجبـ دس

 .ثبصیبثٌذ سا خبهؼِ دس خَد هَقؼیت ثتَاًٌذ سبثق کشاى ثضُ کِ ثبضذ حذی تب ثبیذ ّب سبصهبى ٍ ًْبدّب خذهبت

 آغبص اص ٍ داضتِ سا ّب صًذاًی ٍ صًذاى ثِ الصم ّبی دستشسی ّوِ ثبیذ ّبیی سبصهبى چٌیي تبییذ هَسد ًوبیٌذُ

 .ضَد هطَست اٍ ثب آیٌذُ دسثبسُ صًذاًی یک هحکَهیت دٍسُ

 حذاکثش تؿویي هٌظَس ثِ یب ثبضذ هتوشکض اهکبى حذ تب ّبیی سبصهبى چٌیي ّبی فؼبلیت کِ است ثْتش

 .ضَد ّوبٌّگ آًبى ّبی تالش اص استفبدُ

 گضیٌِ اص اهکبى حذ دس تب خَاّذ هی صًذاى هقبهبت اص خبظ قَس ثِ ثبًکَک قَاػذ صًذاًی، صًبى خػَظ دس

 ثیي هشحلِ تسْیل خْت هذاس خبهؼِ ّبی ثشًبهِ ٍ گزاس هشاکض ثبص، صًذاى خشٍج، اخبصُ اػكبی ّوچَى ّبیی

 .کٌٌذ استفبدُ خبًَادُ ثب سٍاثف احیبی ٍ صًی ثشچست کبّص ًیض ٍ آصادی ٍ صًذاى

 ّوکبسی ثب ثبضذ، صًبى ًیبص ثب هتٌبست کِ ّبیی ثشًبهِ ثَیژُ آصادی اص پس ٍ پیص خذهبت ٍ ّب ثشًبهِ ثِ تَسل

 اص پس حقَقی ٍ پضضکی سٍاى پضضکی، خذهبت اسائِ ًیض ٍ ًْبد هشئن ّبی سبصهبى ٍ هذدکبسی ٍاحذّبی

 ثبًکَک قَاػذ  47 ٍ 46 ٍ 45 هَاد تبکیذ هَسد کٌذ، هی تسْیل سا آًبى ضذى اختوبػی ثبص ای گًَِ ثِ آصادی

 .است گشفتِ قشاس

 صهبى دس آًبى ًیبصّبی ثِ پبسخ خْت اثضاسّب اص ای هدوَػِ سبصهبًذّی ثش پکي قَاػذ کبس ثضُ اقفبل هَسد دس

 .کٌذ هی تبکیذ اختوبػی ثبصپزیشی هَاًغ سفغ خْت اختوبع ثِ ٍسٍد

 خبظ ّذف ثب هخذس هَاد کویسیَى هؼتبد، کبس ثضُ اقفبل خبظ پزیشی آسیت ثِ تَحِ ثب ایٌکِ ًْبیت دس

 کیفشی هَسسبت ٍ صًذاى هحیف اص خبسج دس آًبى ثبصپزیشی ٍ ثبصپشٍسی - دسهبى ثِ ًبظش ّبی ثشًبهِ استقب

 .ًوَد اتخبر سا 2012 سبل 55/2 ضوبسُ تػوین

 



 هَػذ اص پیص آصادی -2

 ٍ صًذاى اص اختٌبة هٌظَس ثِ سا حجس گضیي خبی تذاثیش اص ای هدوَػِ خَاّذ هی کطَسّب اص تَکیَ قَاػذ

 دس ضذى هستقش -صًذاى اص خشٍج اخبصُ اػكبی. ًوبیٌذ اتخبر اختوبع ثِ سشیغ ٍسٍد خْت کبساى ثضُ ثِ کوک

 ایي خولِ اص ػفَ ٍ هطشٍـ آصادی هختلف اضکبل -ای حشفِ ّبی آهَصش یب کبس ثشای آصادی -گزاس ٍاحذّبی

 .ثبضذ تَاًذ هی تذاثیش

 هستقل ًْبدّبی سبیش یب ٍ قؿبیی هقبم یک الجتِ ٍ ضشٍع فشد هحکَهیت اص پس ثالفبغلِ ثبیذ اقذاهبت ایي

 .کٌٌذ اسصیبثی هٌذ ًظبم سا آى اخشای چگًَگی

 صًبى ثِ ًسجت هطشٍـ آصادی ثِ تَسل ثش ًیض پکي قَاػذ اص 28-2.  28-1 هَاد ًیض ٍ ثبًکَک قَاػذ 63 هبدُ

 .کٌذ هی تبکیذ آًبى خبظ ًیبصّبی ّب هسئَلیت ثِ تَخِ ثب اختوبع ثستش دس آًبى ّوشاّی ٍ اهکبى حذ دس

 کبساى ثضُ اختوبػی ثبصپزیشی دس اختوبع هذاخلِ -3

 ٍ خبهؼِ کوک ٍ هطبسکت ثب ثبیذ کِ داسد هی هقشس صًذاًیبى اغالح ثِ هشثَـ ثٌیبدی اغَل اص دّن اغل

 سبثق صًذاًیبى اختوبع ثبصپزیشی خْت هٌبست فؿبیی دیذُ ثضُ حبهیت ٍ ًظش خلت ًیض ٍ اختوبػی ًْبدّبی

 .سبخت هْیب سا ضشایف ثْتشیي دس ٍ خبهؼِ دس

 فشغت یک هشدم هطبسکت کِ سبصد هی ًطبى خبقش صهیٌِ ّویي دس ًیض 17-2 هبدُ ٍیژُ ثِ تَکیَ قَاػذ

 .ثبضذ هی خَد خبهؼِ اص حوبیت خْت اػؿب تک تک ثشای

 استجبـ ایدبد خْت کبسی ٍ سبص ثیٌی پیص ًیض ٍ داٍقلت افشاد ٍ ّب گشٍُ اّویت ثش قَاػذ ّویي 22-1 هبدُ

 یب ػوَهی اختوبػی حوبیت ٍاحذّبی ٍ سَ یک اص کیفشی ػذالت ًظبم صًذاى اداسُ ثب هشتجف ًْبدّبی ثیي

 .پشداصد هی دیگش سَی اص.........  ٍ سسبًِ ٍ کبس -آهَصش - هسکي - ثْذاضت قلوشٍ دس خػَغی

 هحیف یک دس اقفبل ثبصپزیشی ثِ هسبػذت خْت هحلی ًْبدّبی ٍ داٍقلجبى ثسیح ثش تبکیذ ثب ایذُ ّویي

 .است گشفتِ اسقش پکي قَاػذ 25-1 هبدُ تَخِ هَسد خبًَادُ ثستش دس اصخولِ حجس، اص خبسج

 اص حوبیت ٍ هشاقجت ثشًبهِ کٌیب، کطَس دس خشٍج اص پس ّبی هشاقجت ٍ هشاقجتی تؼلیق ثخص صهیٌِ ّویي دس

 .است ًوَدُ اخشایی سا سبثق کبساى ثضُ

 ّشچٌذ داسًذ، ًیبص صًذاى پسب ّبی کوک ثِ ٍ ثَدُ حبهی ثی خبهؼِ دس سبثق، کبساى ثضُ ثشًبهِ ایي اسبس ثش

 .ثبضٌذ هی خَد اػوبل هسئَل گشٍُ ایي



 ثیوبسی ٍ اختالل ثِ هجتالیبى - کشدًذ سپشی سا هذت قَالًی ّبی حجس کِ سبثق کبساى ثضُ ثشًبهِ ایي دس

 .گیشًذ هی قشاس ثیطتشی کٌتشل ٍ هشاقجت تحت سٍاًی، ّبی

 سبختي ضبًس اص ّوضهبى ٍ ًیست کیفش اص ثیص چیضی سضاٍاس کبس ثضُ کِ است ایي قلوشٍ دس اسبسی اغل

 .است ثشخَسداس آصادی اص پس خشم ثذٍى صًذگی یک

 . ضذ توبم هجحث ایي دٍستبى

 . ثبضذ هی اثشاّیوی ضْشم دکتش خشم تکشاس اص گیشی پیص کتبة هجحث ایي هٌجغ

 ضوب تَخِ اص سپبس
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Samira Damavandi,  

 .داسیذ لكف سالم

 یکی اص اػؿب
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