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 , دیجبًژاد هحسي

 خلك دادیبس ٍ حك دادگش ًبم ثِ

 .ثضسگَاساى خذهت احتشام ٍ ادة فشؼ ٍ سالم ثب

 .اًذ دادُ ثٌذُ ثِ وِ ٍلتی ٍ فشاٍاى صحوبت ثبثت دهبًٍذی خبًن سشوبس اص هیىٌن تطىش

 .جشم ٍلَؿ اص پیطگیشی دس آى وبسثشد ٍ فمالًی اًتخبة ی ًؾشیِ�هَضَؿ

 .است هحَس خشد ًؾشیبت ی صهشُ دس فمالًی اًتخبة ی ًؾشیِ

 اتفبلب ٍ ًذاسد غیشهجشم ثب هبَّی تفبٍت هجشم وِ هقتمذًذ هحَس خشد ی ًؾشیِ پشداصًبى ًؾشیِ 

 استشاتژی التػبدی،-اجتوبفی فطبسّبی هَالـ دس هیذاًذ ٍ است ای ضذُ اجتوبفی ثسیبس فشد

 ّن ٍ جشم اًجبم چگًَگی ثِ فلن ّن هجشم ٍالـ دس. گزاسد اجشا ثِ سا خَد استشاتژی ٍ وٌذ عشح

 .است جشم استىبة ثشای خَثی گش تَجیِ



 

 �هحَس خشد ًؾشیبت ثٌذی تمسین

 .سبصی خٌثی فٌَى�هحَس ثضّىبس ی ًؾشیِ ✅(1

 دیَیذ ًؾشیِ، ایي هجتىش است، اجتوبفی تمییذ یب اجتوبفی لیَد ی ًؾشیِ ًؾشیِ، ایي دیگش ًبم

 .است سبیىس ٍ هتضا

 ًَجَاًبى ٍ اعفبل ثضّىبسی فلت وِ هقتمذًذ ٍ است ًَجَاًبى ٍ اعفبل ثِ ًبؽش ثیطتش ًؾشیِ ایي

 جستجَ هیگیشًذ لشاس آى دس وِ ای جوقی هحیظ یقٌی خَد خبظ ّبی هَلقیت دس ثبیذ سا

 سا جَاًی ٍ ًَجَاًی دٍساى استشس جوقی، هحیظ ایي دس گشفتي لشاس ثب هشتىت فجبستی ثِ وشد،

 آى وِ ضَد ٍضقیتی ٍ تفبّن سَء ثِ هٌجش وِ است هوىي ّب تطىل ایي اص ثشخی. وٌذ خٌثی

 ثْتش ٍ ًىٌذ تٌْبیی احسبس ضخع هیطَد ثبفث تطىل تطىیل وِ چشا است، جشم ٍضقیت

 جوـ وٌبس دس ساحتی ثِ ٍ ضذُ خبسج اّوبل ٍ تشدیذ ٍ دٍدلی احسبس اص ٍ ضَد جشم هشتىت

 .ضَد جشم هشتىت

 وِ ّبیی همَلِ ٍاسد ًطَد هَفك ًَجَاى اگش لىي داسًذ هثجت وبسوشدی اغلت ّب تطىل ایي

 اجتوبفی َّیت ًتَاًذ آى تجـ ثِ ٍ ضَد هٌبست ضغل ٍ اصدٍاج جولِ اص است اجتوبؿ همجَل

 ضذُ دائوی تطىل یبثذ، دست آى ثِ داسد، سسوی فقبلیت ٍ وبس استقذاد وِ سٌی دس ٍ وٌذ پیذا

 .یبثذ دست آى ثِ جبهقِ دس ًتَاًستِ ضخع وِ ضَد هی جشهی سبص صهیٌِ خَد ٍ

 خٌثی اجتوبفی ّبی اسصش ثِ ًسجت فشدی تقْذات تب دّذ هی اجبصُ فشد ثِ سبصی خٌثی فٌَى

 اص ٍ. وٌذ فشاّن سا هجشهبًِ افوبل استىبة ثشای آصادی آى تجـ ثِ ٍ هبًذ هقلك هَلت عَس ثِ ٍ

 ،(ثطِ ایٌغَس ًویخَاستن)تخغی اًىبس ،(ام ثَدُ جشم استىبة ثِ هججَس)هسئَلیت اًىبس عشق؛

 اغل اص پیشٍی ٍ( لبًَى هجشیبى فسبد)وٌٌذگبى هحىَم وشدى هحىَم ٍ( ثَد حمص)لشثبًی اًىبس

 .ثضًذ تشاضی دلیل ثِ دست( ًىشدم خَدم ثشای سا وبس ایي)هبفَق ثِ ًسجت ٍفبداسی



 ثشای سا ساُ فشد ّب تىٌیه ایي ثب اًذ، جشم ٍلَؿ اص لجل ثِ ًبؽش سبصی خٌثی ّبی تىٌیه

 فجبستی ثِ. ًذاسد ثبص جشم استىبة اص سا اٍ هجشم فمالًیت ضَد هی ثبفث ٍ تسْیل جشم استىبة

 .هیضًذ تَجیِ ٍ تشاضی دلیل ثِ دست ٍ هیىٌذ فمالًی سبصی خٌثی

 .فمالًی اًتخبة ی ًؾشیِ�هحَس دیذُ ثضُ ی ًؾشیِ✅(2

 ٍ وبهل سضبیت ثب ٍ هیطَد هحسَة گش هحبسجِ ٍ هقمَل اًسبًی هجشم ًؾشیِ، ایي عجك

 ٍ سٌجذ هی سا جشم استىبة صیبى ٍ سَد هجشم فجبستی ثِ. هیضًذ جشم استىبة ثِ دست سٌجص

 .ضَد هی جشم هشتىت وٌذ، سٌگیٌی جشم تشاصٍی ی وفِ وِ غَستی دس

 ّبیی ٍیژگی چِ دیذُ ثضُ گَیذ هی ٍ دیذُ ثضُ ثِ هیىٌذ هٌتمل سا ثضّىبسی فلت ًؾشیِ ایي

 .ضذ ٍالـ جشم سیجل وِ داضتِ

 .پشداصین هی آى ثِ ریل وِ است فمالًی اًتخبة ی ًؾشیِ است ثحث هحل آًچِ

 ��است لسن دٍ ثش خَد فمالًی اًتخبة ی ًؾشیِ ✳

 .ّیٌذالًگ ٍ فشدسي�صًذگی سجه ٍ ضیَُ هذل✅

 است؛ آًبى صًذگی ضیَُ ثِ ثستِ افشاد، ضذى ٍالـ دیذُ ثضُ ًؾشیِ ایي عجك

 وبسی صهیٌِ دس سٍصاًِ ّبی فقبلیت یقٌی ثبضذ، داضتِ ثبصتشی صًذگی ی ضیَُ فشد چمذس ّش �

 ٍ است ثیطتش اٍ ضذى ٍالـ دیذُ ثضُ احتوبل ثبضذ، ثیطتش ٍی فشاغت اٍلبت ٍ تفشیحی ٍ

 .ثبلقىس

 دس ثیطتش ثبضذ، داضتِ ثیطتشی توبس هجشهبًِ ّبی هحیظ یب ثضّىبس افشاد ثب فشد چمذس ّش�

 .ثبلقىس ٍ است ضذى ٍالـ دیذُ ثضُ هقشؼ

 هذل ٍ ضیَُ وِ چشا اًذ، دیذگی ثضُ خغش هقشؼ دس هسي افشاد اص ثیطتش ّب جَاى ًتیجتب�

 .اًفقبل ًِ است فقبلیت ثشاسبس ّب آى صًذگی

 



 .وَّي لَسًس ٍ فلسَى هبسوَس �سٍصاًِ فقبلیت✅

 .است جشم استىبة* هبدی* احَال ٍ اٍضبؿ داسد اّویت ًؾشیِ ایي دس آًچِ

 دِّ دس اتفبلب وِ هقتمذًذ ٍ ًیست ثیىبسی یب ثضّىبسی ٍ فمش ساثغِ سش ثش ثحث ًؾشیِ ایي دس

 دلیمب اجتوبفی تٌطْبی ٍ ّب ثحشاى صهبى اهب داضت خَثی التػبدی سًٍك آهشیىب هیالدی 06

 .ثَد دِّ ّویي

 حبضش حبل دس ثٌذُ ثٌؾش اهب ثَد اهَال فلیِ جشاین ثِ ًبؽش ثیطتش چٌذ ّش ًؾشیِ ایي وبسثشد

 .داسد وبسثشد ًیض ففت هٌبفی جشاین ثِ ًسجت

 است؛ الصم صیش ضشط سِ ّش ٍجَد جشم استىبة ثشای دیذگبُ ایي پشداصاى ًؾشیِ فمیذُ ثِ

 *داس اًگیضُ هجشم*جشم استىبة ثشای هػون فشدی ٍجَد(1 

 *هٌبست ّذف*داس جبرثِ سیجل یه ٍجَد(2

 *ًگْجبى یب هبًـ ًجَد*آهبج یب سیجل اص اًذن حفبؽت یب هحبفؼ ٍجَد فذم(3

 ضذُ ثبفث ّب فقبلیت تىثش آى تجـ ثِ ًیض ٍ هْبجشت ٍ جَاهـ سشیـ پیطشفت ًؾشیِ، ایي ثش ثٌب

 .ضَد هحمك ساحتی ثِ فَق ضشط سِ وِ است

 ٍ ّب فقبلیت تىثش ٍجَد دلیل ثِ افشاد وِ است آى هٌبصل اص سشلت افضایص دلیل هثبل عَس ثِ

 سفتي ثشای آهذ ٍ سفت ثِ ٍ وشدُ تشن سا هٌضل سٍص اص صیبدی سبفبت خبًَادُ صًبى ضذى دسگیش

 ًیض هسبفشت ثِ هشدم توبیل افضایص ٍ تقغیل سٍصّبی افضایص دٌّذ، اختػبظ فقبلیت هحل ثِ

 .است افضٍدُ هٌبصل ضذى خبلی ثش

 اعالفبت ثِ دستشسی فذم یب ّب هحذٍدیت ثشخی دلیل ثِ هضثَس فمالًیت وِ است روش ثِ الصم

 ایي دس فمالًی اًتخبة ی ًؾشیِ ًَؿ دٍ ّش ٍ است هحذٍد فمالًیتی دیذُ، ثضُ ثِ هشثَط دلیك

 .است جَیبًِ لزت حبلتی ثضّىبسی، فمالًیت وِ اًذ هطتشن اهش

 



 ٍ اجتوبفی وٌتشل تضقیف ثلىِ داًذ ًوی اجتوبفی هطىالت سا جشم فلت فمالًی اًتخبة ًؾشیِ

 .داًذ هی دیذُ ثضُ سَی اص احتیبط سفبیت فذم

 .داسد ثیطتشی وبسثشد ایٌجب دس هَلقیتی یب ٍضقی پیطگیشی ٍالـ دس

 اص پیطگیشی دس ّب آى ثبلمَُ تَاى ثب استجبط دس فمالًی اًتخبة ّبی دیذگبُ اسصش فجبستی ثِ

 ًؾشیِ ایي صیشا ضَد، هی یبد هَلقیتی یب ٍضقی پیطگیشی فٌَاى ثب هقوَال وِ است جشم استىبة

 .داسًذ تَجِ جشم، استىبة دس وٌٌذُ تقییي هَلقیتی یب ٍضقی فَاهل ثِ ّب

 ��ّست گیشی تػوین ًَؿ دٍ فمالًی اًتخبة ی ًؾشیِ دس

 ایٌىِ هَسد دس آى، ضوي فشد وِ است تػویوبتی �ضذى دسگیش خػَظ دس گیشی تػوین✅

 تػوین( صیبى ٍ سَد سٌجص عشیك اص)ثىطذ، دست آى اص یب ضَد دسگیش جشم یه دس ثبیذ

 .ضَد هی گشفتِ

 هی تقییي جشم یه اجشایی ّبی تبوتیه تػویوبت، اص ًَؿ ایي دس �ای حبدثِ گیشی تػوین✅

 .ضَد

 ًیض ضذى دسگیش تػویوبت ّب آى تجـ ثِ ثبضٌذ، هطىل اجشایی ّبی تبوتیه اگش �ًتیجتب

 .ثبلقىس ٍ ضَد هی هطىل

 اص جلَگیشی ثشای افشاد گزضتِ دس هثال داسد ثسیبس لذهتی ٍضقی پیطگیشی ًؾشیِ ایي هَسد دس

 ٍ ثَد ٍضقی پیطگیشی ًَفی ایي. وشدًذ هی دفي خبن دسٍى سا ّب آى خَد، ّبی سىِ سشلت

 پیص دیذُ ثضُ است حشص دس هبل ٍلتی لزا است، ٍضقی پیطگیشی هقٌبی ثِ هبل ثَدى هحشص ثب

 .ضَد هی هحسَة حذی سشلت حشص، اص سشلت ٍ وشدُ سا الصم ّبی ثیٌی

 ثِ ٍ ثست سا ًفَر ّبی ساُ ثبیذ فجبستی ثِ وشد، حوبیت جشم سیجل اص وشد سقی ثبیذ اهشٍصُ

 .ًىٌذ تسْیل سا گی دیذُ ثضُ خَدش فشد وِ ثبضین ّبیی ساُ دًجبل

 سجه ٍ ضیَُ هذل ًؾشیِ)فمالًی اًتخبة ی ًؾشیِ اٍل لسن ثب استجبط دس ثٌؾش فجبستی ثِ

 سیجل اص حوبیت عشیك اص داًست، هی ثبص صًذگی سجه سا ضذى ٍالـ دیذُ ثضُ فلت وِ( صًذگی



 ّبی هحیظ ٍ خغشًبن فقبلیت هحل ثِ ٍسٍد یب ٍ ثَدى ضغلِ چٌذ اص جلَگیشی چَى ّبیی

 .ضَد وبستِ ثبص صًذگی ی ضیَُ ثِ ًسجت سبیشیي حسبسیت یب وشد الذام هضثَس

 یب دیذُ ثضُ ضخع ثش ضٌبسی جشم توشوض ٍضقی پیطگیشی دس دیگش، ّبی پیطگیشی خالف ثش

 .است جشم ّبی سیجل

 اص حوبیت ٍ است الذاهبت هحَس هجشم، فشد جشم، اص ویفشی ٍ اجتوبفی ّبی پیطگیشی دس

 خَدش فشد تب وٌین چِ وِ داسین سا ایي دغذغِ ٍضقی، پیطگیشی دس اهب. ًیست هغشح سیجل

 .ًىٌذ تسْیل سا خَد دیذگی ثضُ

 هی جشم اص ٍضقی پیطگیشی دس فجبستی ثِ. است غیشهستمین پیطگیشی ٍضقی، پیطگیشی پس

 .گشداًین هٌػشف ثضّىبسی اص سا اٍ تب دّین افضایص ثضّىبس ثشای جشم استىبة ّضیٌِ خَاّین

 سبصی هػَى ثب ثبیذ ،(سٍصاًِ فقبلیت ًؾشیِ)فمالًی اًتخبة ی ًؾشیِ اص دٍم لسن خػَظ دس

 اًػشاف ٍ وشد هٌػشف جشم استىبة اص سا ثضّىبساى پزیش آسیت فضبّبی وشدى ایوي ٍ ّب سیجل

 .دیذگی ثضُ اص جلَگیشی یقٌی جشم استىبة اص

 ثِ الذام دیگشی ّبی ساُ اص ضخع وِ ضَد ثبفث تَاًذ هی خَد سیجل اص حوبیت چٌذ ّش

 جشم استىبة ثِ ًسجت سا ثضّىبس وِ است لزتی است ثشخَسداس اّویت اص آًچِ اهب وٌذ، ثضّىبسی

 .است سیجل اص حوبیت پیطگیشی، ساُ تٌْب دٍسُ ّش دس ٍ داسد هی ٍا

 صیبى ٍ سَد سٌجذ، هی جشم استىبة دس ثضّىبس ّوَاسُ وِ هَاسدی اص یىی فَق ًؾشیِ عجك

 اص حوبیت عشیك اص تَاى هی ثٌبثشایي هیسٌجذ ثضّىبس هثبل عَس ثِ است، آى استىبة اص ًبضی

 .افضٍد جشم استىبة اص ًبضی صیبى ثش سیجل

 .است دیذُ ثضُ اعالفبت ثِ ثضّىبس دستشسی فذم سیجل، اص حوبیت ّبی ساُ اص دیگش یىی

 استىبة اجشایی ّبی تبوتیه دًجبل ثِ هیسٌجذ سا جشم استىبة صیبى ٍ سَد ضخع آًىِ اص پس

 یب خیبثبى یب وَچِ ّش دس پبسجبى گوبسدى چَى عشلی اص یب ثتَاى ثٌؾش هیأیذ، ثش جشم آى



 ّبی سیجل ثِ ًسجت هشدم سبصی آگبُ چَى عشلی اص یب ٍ اًتؾبهی ًیشٍی ّبی گطت افضایص

 .وشد جلَگیشی هضثَس، تبوتیه ضذى اجشایی اص هَجَد

 .ایذ دادُ خشج ثِ وِ ای حَغلِ اص هوًٌَن ٍ ایذ گزاضتِ وِ ٍلتی اص تطىش ثب

 .ثفشهبیٌذ داسًذ ًمذی یب سَال ثضسگَاساى اگش

S.A.Musavi 

 هغشح آى عشاحبى خَد سَی اص پیطگیشی ثحث دس ًؾشیِ ایي وبسثشد وِ است ایي هي سَال

 وشدُ ثشداسی الگَ ًؾشیِ ایي اص... ٍ والسن هثل ٍضقی پیطگیشی عشاحبى ایٌىِ یب است؟ ضذُ

 اًذ؟

 , دیجبًژاد هحسي

 ٍجَد ثب اهب ثَد ضذُ عشح هضثَس ًؾشیِ ایطبى اص لجل چٌذ ّش اًذ، وشدُ ثشداسی الگَ ًؾش ثِ

 .گشفت لَت وَّي فلسَى

S.A.Musavi,  

 هجشم ًؾش ایي دس وِ چشا.هحَس دیذُ ثضُ تب است هحَس هجشم فمالًی اًتخبة ًؾشیِ هي ًؾش ثِ

 هی ٍویفی ووی لحبػ اص آى هجبصات هیضاى ٍهأال جشم استىبة جْت اص سا خَد ٍصیبى سَد

 تَجِ دیذُ ثضُ ضخع ٍثِ است جشم استىبة اص ثقذ فَالت ثِ هجشم تَجِ وبًَى ٍاغَال سٌجذ

 .ًذاسد خبغی

 , دیجبًژاد هحسي

  .هیىٌذ تأییذ سا ضوب فشهبیص دلیمب سبصی خٌثی فٌَى ی ًؾشیِ

 

 پایان


