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 , هحوذ صادُ هله

 ثخیش گشٍُ حوبسهحتشم ٍؿت ػالم

 اصػشوبسخبًن وبسی وِ ثضّىبسّؼت ًَخَاى ؿخلیتی ّبی ٍیظگی تحلیلی هٌبلِٔ اهـت، اسائِ هَهَّ

 .ثبؿذ هی ّؼت اسدثیلی هحمك داًـگبُ دوتشای دٍسُ ًبّشداًـدَی هحجَثِ



 .اػت چٌذٍخْی سفتبسثضّىبساًِ داًیذ هی ًَسوِ ّوبى

 .تبثیشهیگزاسد فشددساى ػشؿتی ّبی ٍصهیٌِ هحیٌی َٓاهل

 لبًَى ًمن هَخت سادسثشهیگیشدوِ سفتبسی ّبی اصاختالل ٍػیٔی داهٌِ ٍثضّىبسی هذاختوبٓی سفتبسّبی

 ؿَد هی دیگشاى ٍحمَق

 .سفتبسّبّؼتٌذ لجیل اصایي اػلحِ ٍحول گَیی ٍخبًِ،دسٍٕ پشخبؿگشی،خـًَت،دصدی،فشاساصهذسػِ

 هیذّذ ّبًـبى ٍخَدگضاسؿی پلیغ ّبی ثبصاداؿت

 دساٍایل هبًذٍػپغ هی ثبال دسػٌح ًَخَاًی ػٌیي یبثذ،اٍاػي هی افضایؾ ًَخَاًی ػٌیي دساٍایل ثضّىبسی

 .یبثذ هی وبّؾ ثضسگؼبلی

 ساافضایؾ دسًَخَاًبى ثضّىبس،سفتبسهذاختوبٓی ّوؼبالى تَػي دٌّذ،تبییذؿذى هی ّبًـبى ثیـتشپظٍّؾ

 .دّذ هی

 وبسٍاصدٍاج ٓشكِ هیذّذٍثبٍسٍدفشدثِ اصدػت اٍلیِ كَست خَدساثِ اثشپزیشی ػبالى ّن گشٍُ هشٍسصهبى ثِ

 .سٍد هی وبّؾ اٍسٍثِ ّبی ؿىٌی لبًَى

 صیؼتی ٍهؼبئل سٍاًی ٍفشٌّگی،هؼبئل اختوبٓی هؼبئل هدشهبًِ هَثشدسپذیذُ َٓاهل ٍؿٌبخت دستجییي

 .هَثشداسًذ ًمؾ ٍطًتیىی ،ٍساثتی

 ساتحت هذاختوبٓی دسكذسفتبسّبی تبپٌدبُ چْل طًتیىی ّبی وٌٌذُ هیـَددخبلت فشم ًَسولی ثِ

 .تبثیشلشاسهیذٌّذ

 سٍاًی فشداصحبالت دسن ثِ هشثَى وِ«اختوبٓی ؿٌبخت»اصًِشیِ ثباػتفبدُ اختوبٓی ؿٌبػبى سٍاى

 ٍثیبى دادُ اسائِ اصثضّىبسی دلیمی داسدتجییي اؿبسُ اختوبٓی ّبی ٍهَلٔیت ٍسٍاثي اٍاصهشدم خَدٍاػتٌجبى

 اًذ وشدُ

 

 .ّؼتٌذ ای ٓوذُ ّبی ًبسػبیی داسای استجبًی ّبی ٍهْبست دیگشاى افشادثضّىبسدسدسن

 تبویذهیىٌٌذ فشصًذاى دسثشٍصثضّىبسی فشصًذپشٍسی  ٍویفیت ٍالذیي ثشًمؾ دیگشاصتحمیمبت ثشخی



 ػبلن ّبی خبًَادُ ثِ ًؼجت گؼؼتِ اصّن ّبی دسخبًَادُ ثیـتشثشٍصثضّىبسی اصهیضاى حىبیت تحمیمبت ًتیدِ

 داسد

 

 ّبی ٍیظگی» لشاسگشفتِ هَسدپظٍّؾ ٍداخلی خبسخی دستحمیمبت وِ سٍاًی هْن ّبی اصٍیظگی یىی ثبالخشُ

 .ّؼت«ؿخلیتی

 ؿٌبػبیی خْت  خلَف ثِ صٍدسع ٍهذاخالت پیـگیشی خْت ؿخلیتی ّبی ٍیظگی ایي ٓلل ؿٌبػبیی

 لشاسگیشًذهَثشّؼت خٌشثضّىبسی دسهٔشم ًَسثبلمَُ ثِ ّؼت هوىي وِ اٍلیِ خٌشدسػٌیي افشاددسهٔشم

 ؿٌبختی سٍاى ّبًٍـبًگشّبی ٍػبیشؿبخق ؿخلیتی ّبی ٍیظگی ثشسػی حبهشثِ پظٍّؾ

 .اػت افشادثضّىبسپشداختِ

 :صیشّؼتین ػَاالت ثِ دسكذدپبػخگَیی تحمیك هبدسایي

 ثضّىبسوذاهٌذ؟ ًَخَاًبى ؿخلیتی ّبی ٍیظگی.1

 وذاهٌذ؟ ػبصثضّىبسی صهیٌِ تیؿٌبخ سٍاى ّبی ٍیظگی.2

 تشاػت؟ ثضّىبسؿبیْ دسًَخَاًبى پضؿىی سٍاى ّبی اصاختالل یه وذام.3

 ٍثضّىبسی ؿخلیتی ّبی ٍیظگی.1

 

 هَخت ّؼتٌذوِ فشدی ّبی افشاددسسفتبس،احؼبػبت،افىبسٍٍیظگی ّوؼبى الگَی ؿخلیتی ّبی ٍیظگی

 .هیـَد توبیضفشداصدیگشاى

 :ثبؿٌذ وبسوشدداؿتِ تَاًٌذػِ ّبهی ٍیظگی ایي

 

 فشد ؿخلیتی كفبت وشدى خالكِ.1

 فشد ایٌذُ سفتبسّبی وشدى ثیٌی پیؾ.2

 .صًذ اصفشدػشهی وِ سفتبسّبیی تجییي.3



 :وِ اػتَاساػت فشم ثشایي كفبت دیذگبُ

 

 .هیذٌّذ ّبپبػخ هحشن ثِ خبكی ّبی سٍؽ ثشخَسداسًذٍثِ ٓول اًدبم ثشای گؼتشدُ ّبی ّباصآهبدگی اًؼبى

 .هیذّذ ّشفشدسااؿىیل ؿخلیتی ّبی دّی،ٍیظگی پبػخ خبف ّبی ٍسٍؽ گؼتشدُ ّبی اهبدگی ایي

 .ّؼت وَدوی دٍسُ اػبػبهٔبدل هیىٌذٍهضاج ساهـخق دّی پبػخ فشدثشای توبیل ؿخلیتی ّبی ٍیظگی

 هبًٌذًبآساهی،تىبًـگشی هْبسی غیشلبثل هضاج ػبلگی دسػِ وِ ؿذافشادی هـخق تحمیمبت دسًیَصیلٌذًی

 .دادًذ اصخَدًـبى ثیـتشی ثضّىبساًِ سفتبسّبی ًَخَاًی داؿتٌذدسػٌیي هٔیف ٍتَخِ

 هحشن ثِ هتفبٍتی ّبی پبػخ یىؼبى چشاافشاددسؿشایي هیىٌذثذاًین هبووه ثِ ؿخلیتی كفبت هٌبلِٔ

 .هیذٌّذ هحیٌی ّبی

 خذاػبصی چٌیي ٍّن صٍدسع هذاخلِ خْت ًشاحی ّبهبساثشای ٍیظگی هٌبلِٔ

 .وٌذ یبسی ّوؼبى افشادثضّىبساصغیشثضّىبسدسؿشایي

 .ّؼتٌذ ثضّىبسی وٌٌذُ ثیٌی پیؾ ؿخلیت ٓبهل ٍپٌح ٓبهلی ػِ ّبی هذل

 ٍسفتبسّبی ثضّىبسی اصلجیل صًذگی هْن اصپیبهذّبی ثؼیبسی ؿخلیت هیذّذوِ ًـبى ٓلوی هٌبلٔبت

 .هیىٌذ ثیٌی ساپیؾ هذاختوبٓی

 

 [22:31 15.11.16, ]هحوذ صادُ هله

 ٍثضّىبسی ؿخلیت ٓبهلی ؿؾ ٍهذل ٓبهلی پٌح هذل ثیي ساثٌِ.1.1

 

 اػتفبدُ ثضّىبساى ؿخلیتی ّبی ٍیظگی ثشسػی ثشای ؿخلیت ٓبهلی پٌح اصهذل ؿٌبػبى اصسٍاى ثؼیبسی

 وشدًذ

 :ٓجبستٌذاص ٓبهل پٌح ایي

 گشایی ثشٍى.1



 خَؿبیٌذی.2

 ؿٌبػی ٍُیفِ.3

 گشایی آصسدگی سٍاى.4

 تدشثِ دسهمبثل( گـَدگی)ثبصثَدى.5

 وٌذ ثیٌی اهیضساپیؾ دساهَسهخبًشُ ًَخَاًبى ّبهیتَاًٌذهـبسوت ٓبهل ایي

 

 :ٍثضّىبسی گشایی ثشٍى.1.1.1

 

 ٍثضّىبسی ػبصی ثشًٍی ٍثبسفتبسّبی داسد اؿبسُ گشی ٍػلٌِ پزیشی فٔبلیت،اختوبٓی ػٌح ثِ گشایی ثشٍى

 .داسد هثجت پؼشاستجبى ًَخَاًبى دسهیبى

 

 داؿتِ اصاستجبًبت ٍػیٔی هیىٌذؿجىِ ووه گشایبى ثبدسٍى دسهمبیؼِ گشایبى ثشٍى ثِ هثجت ٍَٓاًف هالیوت

 .ثگیشًذ ْٓذُ اثِس هدشهبًِ ّبی گشٍُ ثتَاًٌذػشدػتگی گشی ػلٌِ ثبؿٌذٍدسوٌبسٍیظگی

 ٍثضّىبسی خَؿبیٌذی.2.1.1

 

 .داسد هٔىَع آهیضساثٌِ هخبًشُ داسدٍثبسفتبسّبی اؿبسُ آتوبدثَدى ٍلبثل ثَدى هْشثبًی،هَدة ثِ خَؿبیٌذی

 .اًذ گشفتِ خَؿبیٌذی ٓبهل اصایي پبییٌی ًوشُ ؿذثضّىبساى هـخق دستخمیمبت

 ٍثضّىبسی ؿٌبػی ٍُیفِ.3.1.1

 

 .داسد هٔىَع ساثٌِ داسدثبثضّىبسی اؿبسُ ٍهْبستىبًِ ػبصهبًذّی ثیـتشثِ وِ ؿٌبػی ٍُیفِ

4.1.1. 



 ٍثضّىبسی تدشثِ ثِ ًؼجت گشایی،گـَدگی آصسدگی سٍاى

 

 

 وِ داسدٍگـَدگی اؿبسُ ٍتٌذخَیی هبًٌذاهٌشاة،ًگشاًی ّیدبًی ًبپیذاسی ثِ وِ گشایی آصسدگی سٍاى

 اهیضًَخَاًبى ثبسفتبسهخبًشُ هیىٌذ،استجبًـبى ساتَكیف ثَدى ٍثبَّؽ( تخیل لَُ)خاللیت،تلَیشػبصی

 .ًبپبیذاسثَدُ

 

 افشادسٍاى ٍیظگی ًٍفشت گٌبُ تشع،غن،دػتپبچگی،ٓلجبًیت،احؼبع هثل هٌفی َٓاًف ثِ ٓوَهی توبیل

 دسیبفت ثبالیی ًوشُ گشایی اصسدگی دسسٍاى وِ ًَخَاًبًی اًتِبسهیشٍدوِ اػبع ٍثشایي گشاّؼت اصسدُ

 ثشخَسداسثبؿٌذ ووتشی خَداصلذست ّبی ثبؿٌذٍدسهْبستىبًِ داؿتِ هیىٌٌذٓمبیذغیشهٌٌمی

 

 ٍثضّىبسی خَاّی ّیدبى.5.1.1

 

 .ّگضاوَاػت ؿخلیت ٓبهلی ؿؾ اصاثٔبدهذل یىی خَاّی ّیدبى

 .لشاسداسًذ ثبالیی دسػٌح خَاّی افشادثضّىبساصًِشّیدبى وِ ّؼت اصایي ّبحبوی پظٍّؾ ًتبیح

 ٍچتشثبصی ثبال،پشخبؿگشی ثبػشٓت ٍساًٌذگی ٍهَتَسػَاسی خَاّی ّیدبى دادًذثیي ّبًـبى پظٍّؾ ثشخی

 .ٍخَدداسد هؼتمین غیشهدبصساثٌِ ٍداسٍّبی ػیگبسٍالىل ،هلشف

 .هیگیشد كَست ثشاًگیختگی ثِ ًیبصؿخق دسًتیدِ خـي ٍسفتبسّبی ٓفت هٌبفی آوبل  دادُ ًـبى تحمیك

 .ثشخَسداسّؼتٌذ خشم دساستىبة ثیـتشی هیىٌٌذاصاحتوبل دسیبفت خَاّی دسّیدبى ثبالیی ًوشُ وِ ًَخَاًبًی

 

 دسًَخَاًبى ٍخـن گشایی خَاّی،ثشٍى ّیدبى ؿذساثٌِ هـخق 82 دسػبل دستْشاى تحمیمبتی ًی

 .وشدًذ فتدسیب ثبالیی هتغیشًوشُ ثضّىبسدسّشػِ ،ًَخَاًبى گشفت اًدبم وِ ؿْشتْشاى ثضّىبسٍٓبدی

 سػیذ پبیبى ثِ هٌبلت  اسائِ اٍل ثخؾ



 وٌن تمذین دٍػتبى خذهت فشداؿت هیىٌن ساػٔی دٍم لؼوت اسائِ اهلل ؿبء اى

 

Samira Damavandi,  

 ثَد ٓبلی ثؼیبس ؿوب اص ػپبع

 ًجبؿیذ خؼتِ

 

 هحوذ صادُ هله

 تَخْتَى اصحؼي هیىٌن،هوٌَى خَاّؾ

 

Alvansaz Lawyer,  

 ٍ هفیذ هٌبلت اسائِ ثبثت صادُ هله آلبی خٌبة اص هحتشم،ثبتـىش آوبی هحوش احتشام ٍ ادة ٓشم ػالم

 .ثبؿیذ ػشافشاص اسصًذُ،

 

 , هحوذ صادُ هله

 ٍدسٍدثشؿوب ػالم

 .ؿوب اصٌٓبیت هوٌَى

 

Mehdi M.p, [ 

 .ػالم

 .وشدم اػتفبدُ ثَد وبهل ٍ ٓبلی ثؼیبس

 



 , هحوذ صادُ هله

 ثخیش ٍؿجتبى ػالم

 .ّؼتن تبخیشدسخذهت ػبٓت ثبحذٍدًین هٔزست ثبٓشم

 

 اػتفبدُ ؿخلی لحبٍ ثِ ثؼیبساصاى ساوِ وزؿتِ ّفتِ هٌلت اداهِ ٍخَداهذُ تبخیشثِ دلیل ثِ پَصؽ هوي

 هحتشم دٍػتبى لشاسثگیشددسخذهت ّن دٍػتبى ٓولی هَسداػتفبدُ ثشثٔذٓلوی ٓالٍُ ٍاهیذٍاسم وشدم

 .ّؼتن ٍفشّیختِ

 وشدین ثضّىبسكحجت ًَحَاى ؿخلیتی ّبی ٍیظگی صیشدسثبة هذل ساخْ گزؿتِ دسخلؼِ

 

 اػتفبدُ ثضّىبساى ؿخلیتی ّلی ٍیظگی ثشسػی ثشای ؿخلیت ٓبهلی پٌح اصهذل ؿٌبػبى اصسٍاى ثؼیبسی

 وشدًذ

 :ٓجبستٌذاص ٓبهل پٌح ایي

 گشایی ثشٍى.1

 خَؿبیٌذی.2

 ؿٌبػی ٍُیفِ.3

 گشایی آصسدگی سٍاى.4

 تدشثِ دسهمبثل( گـَدگی)ثبصثَدى.5

 خَاّذاهذهیپشداصین دساداهِ صیشوِ همَلِ ثِ خلؼِ اهبدسایي

 ٍثضّىبسی آیضًه ؿخلیت گبًِ اثٔبدػِ هذل.2.1

 

 



 هغضی دٍػیؼتن ساثٌِ ٍدسایي اػت هغضداؿتِ ثِ ای ٍیظُ ؿخلیت،تَخِ خَددسثبسُ دیذگبُ ثبًشح آیضًه

 هیىٌذ ساهٔشفی

 هیىٌذ دادساوٌتشل دسٍى ّبی هحشن تَػي ایدبدؿذُ لـشی ثشاًگیختگی وِ:ستیىَلَوَستیىبل ػیؼتن

 ّیدبًیؼت ّبی هحشن ّبثِ هْبسپبػخ هؼئَل وِ: ستیىَلَلیوجیه ػیؼتن

 ؿىل.دٍػیؼن اصایي ٓولىشدّشیه ٍؿذت ًحَُ آیضًه،ثشاػبع دسًِشیِ ؿخلیتی هختلف ّبی تیپ

 هیگیشد

 اػت ٍطًتیىی صیؼتی ثلىِ ًیؼت سفتبسی گشایی ٍثشٍى گشایی دسٍى ثیي اكلی هٔتمذثَدتفبٍت آیضًه

 هذاسّبی ثشاًگیختگی ثبلبثلیت وِ ّیدبًیؼت  پبیذاسی_گشایی آصسدگی ،سٍاى آیضًه ؿخلیتی ثٔذدٍم

 .اػت هشتجي ستیىَلَلیوججه ٓلجی

 :اص اػت ٓجبست گشایی آصسدگی سٍاى كفبت

 هی ػختی ثِ دبًیّی گشاثٔذاصاًگیختگی آصسدُ ٍافشادسٍاى هفشى ّیدبًی ٍٍاوٌؾ اهٌشاة،ٍػَاع،ّیؼتشی

 هثل سٍاًی هبًٌذػشدسدٍووشدسدٍهـىالت خؼوبًی ّبی ًـبًِ ثشگشدًذ،ٍّویـِ ٓبدی حبلت تَاًٌذثِ

 .داسًذ ٍاهٌشاة ًگشاًی،ٍػَاع

 گشا،افشادی گؼؼتِ افشادسٍاى وِ اػت هْبستىبًِ- گشایی گؼؼتگی ،سٍاى اصًِشآیضًه ؿخلیتی ثٔذػَم

 داسای هْبستىبًِ افشادداسای ٍدسهمبثل تفبٍت،تىبًـی،ًبهتٔبسف،هٌَِى،پشخبؿگشٍهذاختوبٓی خَدهحَس،ثی

 ثٔذتحت وبسوشدایي اصًِشایضًه.،ّوشًگی،یبسیگشّؼتٌذ ،ّوذلی،دلؼَصی،هتٔبسف دٍػتی ًَّ كفبت

 ّؼت تبثیشٓولىشدػشٍتًَشطیه

 گشایی،سٍاى آصسدگی گبًِ،سٍاى ػِ ٍتبثیشَٓاهل آیضًه ّباصًِشیِ پظٍّؾ ثشخی ًتبیح ثبایٌىِ دسهدوَّ

 ؿخلیت اكلی كفبت گشفتٌذ ًتید1996ِدس ّیَى حبل وشدًذثبایي حوبیت گشایی ٍثشٍى گشایی گؼؼتگی

 ثیٌی پیؾ روشؿذُ اكلی كفت ػِ خبی ثِ ؿخلیت خَاّی ّیدبى یب ثشاًگیختگی هبًٌذتىبًـىشی،ًیبصثِ

 ّؼتٌذ ثضّىبسی ثشای ثْتشی وٌٌذُ

 ًَخَاًبى ػبصثضّىبسی صهیٌِ ؿٌبختی سٍاى ّبی ػبیشٍیظگی.2

 

 ٍثضّىبسی اختوبٓی ؿٌبخت.1.2



 

 ؿٌبختی،ٓبًفی ّبی افشاداصًِشػبیشوٌؾ ثضّىبس،ایي دسًَخَاًبى ؿخلیتی خبف ّبی ثشٍیظگی ٓالٍُ

 ٍیظگی ایي ػبصدٍثبًیبؿٌبخت هتوبیضهی ّبسااصػبیشّوؼبالى اٍالاى ّؼتٌذوِ ّبیی ٍیظگی داسای ٍاختوبٓی

 .سػبًذ یبسی پیـگیشاًِ تَاًذهبسادساهشهذاخلِ ّبهی

 اختوبٓیؼت ّبؿٌبخت ٍیظگی اصایي یىی

 ُبّشهیـَدٍتباٍاخشًَخَاًی صًذگی دساٍایل اختوبٓی ؿٌبخت ثِ هشثَى ّبی هیذّذتَاًبیی ؿَاّذاخیشًـبى

 .هیذٌّذ خَداداهِ تحَل ثِ

 استجبًی ّبی اختوبٓی،هْبست هؼئلِ حل ّبی هبًٌذهْبست گًَبگًَی ّبی هَلفِ داسای اختوبٓی ؿٌبخت

 .اػت هْبسخـن ّبی ٍهْبست

 خلوبًِ ّبی ًؼجت دیگشاى سفتبسّبی داسًذثِ ثضّىبسگشایؾ ّبهیگَیٌذ،ًَخَاًبى پظٍّؾ ًتبیح

 سٍصاًِ هؼبئل حل ساثشای پشخبؿگشاًِ ساّىبسّبی آتوبدثذاًٌذٍاغلت خَدساغیشالبثل ثذٌّذ،دًیبٍاًشافیبى

 .هیىٌٌذ اًتخبة

 اٍسًذ هی ًبیبفتِ ػبصؽ ساّىبسّبی سٍثِ داسًذٍاغلت پبییٌی هؼبلِ حل ُشفیت چٌیي ٍّن

 

 .اػت هَثشثَدُ ثضّىبسی دسوبّؾ ّب هْبست ٍوؼت اختوبٓی ثْجَدؿٌبخت خْت هذاخالت

 ثبدیگشاى استجبًی اصهـىالت هشتجٌٌذٍثؼیبسی ثبّن اى ٍپیبهذّبی ؿبیؼتگی ٍهؼئلِ اختوبٓی ؿٌبخت

 ّبی ؿٌبخت ًتیدِ اػت هوىي ًٍِبیشاى گَیی ٍغیشوالهی،دسٍٕ والهی ٍپشخبؿگشی،خـًَت هبًٌذخـن

 .ثبؿذ ًٍبلق ًبوبهل اختوبٓی

 ًِشاتّبساثب ساثجیٌذٍاى دیگشاى ًِشات هیـَدًتَاًذًمٌِ ثضّىبسثبٓث دسًَخَاى اختوبٓی ؿٌبخت كٔف

 تَاًذسٍاثٌؾ ًوی ًذاسدٍدسًتیدِ دیگشاى ّبی ٍاًگیضُ افىبس،احؼبػبت دسن ثِ ّن وٌذٍتوبیلی خَدیىپبسچِ

 .ٍاستمبثخـذ وشدُ ساهذیشیت ثبدیگشاى

 ٍهضاج ثضّىبسی.2.2

 خجشهیذّذ ٍثضّىبسی وَدوی دٍساى هضاج ثیي اصاستجبى هْوی ًتبیح



 .تبثیشثگزاسد ّیدبًی گشی تَاًذثشخَدّذایت هی وِ اػت ػشؿتی ٍیظگی یه هضاج

 ػبصؽ هـىالت هیذادًذدسًَخَاًی ًـبى ٍؿذیذٍاوٌؾ هٌفی كَست ثِ دسوَدوی وِ افشادی ایٌىِ ٍاحتوبل

 .ثشٍصدٌّذ،ثؼیبسصیبداػت یبفتگی

 :هْن�

 

 ثجبت ّن ووه ثِ ٍهحیي ٍساثت داسًذتغییشدّذٍهٔوَال صیؼتی پبیِ ساوِ ػشؿتی تَاًذكفبت هی تدشثِ

 ػبصساثبهالیوت هـىل وَدن ًبیبفتِ سفتبسػبصؽ وِ ّؼت ٍالذیي خبٍُیفِ ٍدسایي.هیىٌٌذ ساتمَیت ػشؿت

 وَدن ػشپیچی هثال وِ كَست ایي سفتبسوٌٌذثِ ثجبت ثی ٍالذیي وِ خِ وٌٌذ،صیشاچٌبى اكالح اهبثبثجبت

 ساحفَ ثشاًگیضٍتوذخَوَدن تٔبسم ایؼتبدًذ،ػجه هی دسثشاثشاى لجال وٌٌذ،دسحبلیىِ تمَیت ساثبتؼلین

 ثشٍصسفتبسّبی ًٍَخَاًی،صهیٌِ وَدوی یبثذ،دساٍاػي اداهِ سفتبسی ػجه هیىٌٌذٍاگشایي تمَیت ٍحتی

 .ؿَد هی فشاّن ثضّىبساًِ

 .داسد هْوی ًمؾ ٍالذیي فشصًذپشٍسی ٍػجه تٔبهل ًحَُ وَدوبى دسثشخَسدثبػشؿت پغ

 خَدٍثضّىبسی حشهت.3.2

 

 .اٍتبثیشهیگزاسد ثلٌذهذت سٍاًی یبفتگی ٍػبصؽ آتی خَدهیىٌذثشسفتبسّبی ّبی فشداصؿبیؼتگی وِ اسصیبثی

 

 ػبصًذُ ای وٌٌذساثٌِ ذػٔیثبی خَدفشصًذ،ٍالذیي حشهت هیـَددسپشٍسؽ ثؼیبسپشسًگ ٍالذیي ًمؾ ایٌدبّن

 .ًىٌٌذ اٍساًىَّؾ خضیی خبًشاؿتجبّبت وٌٌذٍثِ اٍساتـَیك ّبی ثبفشصًذثشلشاسوٌٌذٍهَفمیت

 ٍثضّىبسی هْبسگشی هٌجْ.4.2

 

 ٓلت ساثِ سفتبسّبیـبى ّبپیبهذهثجت اى دسافشادثضّىبسثیشًٍیؼت،یٌٔی هْبسگشی گَیذهٌجْ هی تحمیمبت ًتبیح

 هیذٌّذ ًؼجت دیگشاى ٍووه هبًٌذؿبًغ،خَاػت ثیشًٍی



 وشفتٌذوِ ًتیدِ ٓبدی ثبًَحَاًبى اى ٍهمبیؼِ ثضّىبس دسًَخَاًبى هْبسگشی خَدٍهٌجْ حشهت ساثٌِ ثبثشسػی

 ٍهشثیبى ٍالذیي ثِ ثبآهَصؽ هیتَاى ٍخَدداسد،دسًتیدِ ساثٌِ ثبثضّىبسی هْبسگشی خَدٍهٌجْ حشهت ثیي

 ثِ ثضّىبساصثٔذثیشًٍی ًَخَاًبى هْبسگشی خَدٍتغییشهٌجْ حشهت كحیح گیشی ؿىل دسخْت ًٍَحَاى وَدن

 .وشد ساًشاحی الصم پیـگیشاًِ الذاهبت دسًٍی

 

 ٍثضّىبس ثبتٌیذگی همبثلِ ّبی ؿیَُ.5.2

 

 هیىٌٌذ،دسحبلیىِ هحَساػتفبدُ ّیدبى ای همبثلِ ّبی ثضّىبسثیـتشاصؿیَُ ًَخَاًبى دادُ ًـبى تحمیمبت

 هیىٌٌذ هحَساػتفبدُ هؼئلِ ّبی ثیـتشاصػجه ٓبدی ًَخَاًبى

 هیـَدفشددسػبیِ ثبٓث وِ اػت پبییي تٌیذگی هحَسػٌح هؼئلِ همبثلِ افشادثبػجه ّبی اصٍیظگی یىی

 .وٌذ اػتفبدُ ثبهـىل همبثلِ خْت ؿٌبختی ّبی ثْتشثتَاًذاصهْبست سٍاًی اساهؾ

 .ثضًذ دػت خَیبًِ هخبًشُ سفتبسّبی ٍووتشثِ

 اصؿشایي غیشٍالٔی اسصیبثی ٍالٔیت ٍتخشیف داسًذثبخَدفشیجی ّیدبًی ساّجشدّبی وِ ًَخَاًبًی دسهمبثل

 وٌٌذثٌبثشایي حفَ خَدساثشهَلٔیت توشوضٍػلٌِ خَثی تَاًٌذثِ تٌـگشًوی ثشخَسدثبَٓاهل داسًذٌٍّگبم

 ثضًٌذثیـتشاػت خَیبًِ هخبًشُ سفتبسّبی ثِ دػت غلي ثباسصیبثی ایٌىِ احتوبل

 ثبیذػٔی تغییشًذثٌبثشایي ؿَدٍلبثل هی تِاهَخ ٍتحشثِ ثباهَصؽ ای همبثلِ ساّجشدّبی داؿت ثبیذتَخِ

 ساتلحیح ّیدبًی دادٍسفتبسّبی هحَسسااهَصؽ هؼئلِ ّبی ثشًبهِ كحیح اهَصؿی ّبی ثشًبهِ وشددسلبلت

 شدو

 خیش ثِ هحتشم آوبی ٍؿت ػالم

 گفتین اًچِ گیشی ًتیدِ ثیـتشثِ ثضّىبسوِ ًَخَاًبى ؿخلیتی ّبی ٍیظگی اخشاصهجحث ثبثخؾ

 .ّؼتن گشاهی دٍػتبى ساهیٌلجذدسخذهت ثیـتشی ٍتَخِ ّؼت هْن حیث هیپشداصدٍاصایي

 ثضّىبس دسًَخَاًبى ؿبیْ سٍاًی ّبی اختالل ثشسػی.3

 



 .دسًَخَاًیؼت هٔوَال ثشٍصثضّىبسی ػي

 ّبی اصٍاوٌؾ ّوگی ؿٌبختی سٍاى ّبی ٍاختالل تحلیلی گیشی،هؼبئل ثضّىبساًِ،گَؿِ سفتبسّبی

 .اػت دٍسُ ایي ّبی ّبًٍبساحتی تٔبسم ثِ ًؼجت فشدًَخَاى

 ؿٌبختی سٍاى ٍاختالالت خؼوبًی ّبی ثیوبسی ثِ اصًِشاثتال اصهٌضل فشاسی ّبهیگَیذًَخَاًبى پظٍّؾ ًتیدِ

 .لشاسداسًذ خٌشثیـتشی هَاددسهٔشم ٍػَءهلشف هبًٌذافؼشگی،خَدوـی

 پیذاوشدُ ٍثضّىبسی تىبًـگشی چٌیي ٍّن ٍثضّىبسی تَخِ ًبسػبیی/وٌـی فضٍى ثیي لَی استجبى هحممبى

 .اًذ

 

 .هیىٌذ ثیٌی ساپیؾ دسثضسگؼبلی ت،خـًَ دسًَخَاًی ٍخٌشپزیشی وٌـی فضٍى

 :صیشسػیذ ًتبیح دادثِ اًدبم اصهٌضل فشاسی ًَخَاًبى ثشسٍی وِ دسپظٍّـی فیتل

 ،اختالل(دسكذ75)افؼشدگی هثل ّبیی ّبدچبساختالل ثیـتشاى

 اصاى ٍثؼیبسی اًذ ثَدُ( دسكذ25)خَدوـی ثِ ٍالذام(دسكذ41)،افىبسخَدوـی(دسكذ59)دسسفتبسٌّدبسی

 .اًذ لشاسوشفتِ ٍفیضیىی خٌؼی اػتفبدُ ّبهَسدػَء

 گیشی ًتیدِ.4

 

 پٌح ّبی دسهذل وِ ؿخلیتی ّبی ٍیظگی اصهیبى هیذّذوِ ًـبى ٍثضّىبسی ؿخلیت ثیي سٍاثي هٌبلِٔ

 ثبثضّىبسی گشایی آصسدگی ٍسٍاى پزیشی گشایی،ّیدبى ثشٍى ّبی ؿذُ،ٍیظگی هٌشح ٓبهلی ٍؿؾ ٓبهلی

 .وٌٌذ ثیٌی پیؾ ًَسهؼتمین ساثِ ثضّىبساًِ سفتبسّبی تَاًي داسًذٍهی هثجت ساثٌِ

 ثِ ؿٌبػی،ٍّوذلی هبًٌذخَؿبیٌذی،ٍُیفِ ّبیی افشادثضّىبسدسٍیظگی ًوشات هیذّذوِ ًـبى ًتبیح چٌیي ّن

 .ووتشاصافشادغیشثضّىبساػت ًَسهٌٔبداسی

 سٍاى ؿبهل آیضًه ؿخلیت دسًِشیِ هٌشح ثٔذؿخلیتی ػِ داسدوِ اصایي ّبحىبیت اصپظٍّؾ ثشخی

 وٌذ ثیٌی ساپیؾ هیتَاًذثضّىبسی گشایی گشایی،ٍثشٍى آصسدگی گشایی،سٍاى گؼؼتگی



 هٌحلشاثبٓث كفبت ایي ایٌىِ ٍخَدداسدٍاى ٍثضّىبسی ؿخلیتی كفبت دسهَسدساثٌِ تَخِ ثللب ًىتِ یه

 .اثشگزاسّؼتٌذ ثبدیگشكفبت ٍتشویت تٔبهل ؿًَذًٍحَُ ًوی سفتبسثضّىبساًِ یه

 دػت ثضّىبساًِ سفتبسّبی ثِ  اػت هوىي اػت وشدُ وؼت ثبالیی ًوشُ گشایی اصسدگی دسسٍاى اگشوؼی هثال

 ثضّىبسی هشتىت اػت هوىي اػت وشدُ وؼت خلیلِ دسایي ثبالیی ًیضًوشُ وِ فشددیگشی ثضًذدسحبلیىِ

 ٍلی وشدُ وؼت ثبالیی ًیضًوشُ خَاّی ٍّیدبى دسگـَدگی گشایی اصسدگی ثشسٍاى ٓالٍُ ًـَدصیشافشداٍل

 ساخلك ثضّىبسی دساٍلی كفبت ایي تشویت وِ اػت گشفتِ ثبالیی ًوشُ ٍخَؿبیٌذی ؿٌبػی دسٍُیفِ فشددٍم

 .هیـَد ثضّىبسی هبًْ هیىٌذاهبدسدٍهی

 خَدووتشی دؿَاسداسًذ،حشهت ّؼتٌذ،هضاخی ّبیی دچبساختالل اختوبٓی ؿٌبخت افشادثضّىبسدسصهیٌِ

 هیىٌٌذ اػتفبدُ ّیدبًی ای همبثلِ ّبی ثبتٌیذگی،ثیـتشاصػجه ثیشًٍیؼت،ٍدسهمبثلِ هْبسگشیـبى داسًذ،هٌجْ

 اػت حبیضاّویت هختلف ّبی اصخٌجِ افشادًَخَاى اصثضّىبسی پیـگیشی

 ٍسٍاى ؿٌبػبًِ خبهِٔ ،اصدیذگبُ(هشصٍثَم ایي فشصًذاى اصتجبّی خلَگیشی)دٍػتبًِ اًؼبى اصخٌجِ

 دػتگیشی،هحبووِ ثِ هشثَى ّبی ّضیٌِ اصكشف خلَگیشی)لبدیالت ،اصدیذگبُ(ثضّىبسی ٓلل تجییي)ؿٌبػبًِ

 .اػت حبیضاّویت( ٍاكالح

 هخبًشُ سفتبسی،ثضّىبسی،ٍسفتبسّبی هـىالت ثشای خَثی ّبی وٌٌذُ ثیٌی پیؾ ؿخلیتی كفبت ثشخی

 اهیضّؼتٌذ

 هیىٌذ ووه ای هذاخلِ ّبی هبسادسپیـگیشی كفبت ایي

 :هْن ًىتِ

 ًتبیح حبل هیگشدًذ،ثبایي ػبصی پبیذاسهفَْم فشدی ّبی تفبٍت كَست ثِ هٔوَال ؿخلیتی كفبت اگشچِ

 هْن گبم ًبػبلن،اٍلیي ّبی ؿخلیت پزیشی اػیت داسًذٍثبصؿٌبػی تغییشؿخلیت اصاهىبى ّبحىبیت پظٍّؾ

 .ایذ هی حؼبة ثِ دستغییشؿخلیت

 :ثؼیبسهْن

 ثبلیٌی هتخللبى تَػي ًَخَاًی اصدٍسُ لجل ؿخلیت كفبت اسصیبثی ّبدسصهیٌِ تالؽ چٌیي ّن

 .وٌذ فشاّن گشایبًِ ٍهذاخلِ پیـگیشاًِ ساّجشدّبی وبسگیشی ثِ ساثشای هیتَاًذفشكتی ٍپظٍّـگشاى

 :هیگشدد اسائِ ٍثلٌذهذت هذت وَتبُ دسػٌَح ثضّىبساًِ اصسفتبسّبی خلَگیشی صیشخْت پیـٌْبدّبی



 

 دسوٌبسهشاوضهذاخلِ وِ اػت ًوَد،الصم ٓول هَفك اصثضّىبسی پیـگیشی دسصهیٌِ ثتَاى ایٌىِ ثشای

 .گیشد ؿىل اصثحشاى لجل دسثحشاى،هشاوضهذاخلِ

 ّبػبثمِ دساى وِ ّبیی لشاسداسًذهبًٌذفشصًذخبًَادُ ثضّىبسؿذى دسهٔشم ساوِ تَاًٌذافشادی هشاوضهی ایي

 سٍاًی،صیؼتی هذاخالت ٍدسهٔشم وشدُ ّبٍخَدداسدؿٌبػبیی ًٍِبیشاى خبًَادگی ًالق،آتیبد،اختالفبت

 .لشاسدٌّذ ٍخبًَادگی ،اختوبٓی

 ّباهَصؽ اى اػت،یٌٔی اختوبٓی یبدگیشی ًبوبفی تدشثِ هٔلَل ًَخَاى ثضّىبساًِ ًِشهیشػذسفتبسّبی ثِ

 اًذ ًىشدُ دسیبفت هٌبػت سفتبسّبی یبدگیشی ساثشای الصم ّبی ّبٍؿٌبخت ّب،ػشهـك

 هَسدتـَیك ًَخَاى كحیح ؿَدٍسفتبسّبی ّبثشًشف اى ٍسفتبسّبی ؿٌبختی ّبی ًبسػبیی اػت الصم ثٌبثشایي

 لشاسگیشد ٍحوبیت

 

 هبًٌذاهَصؽ ریشثي ّبی ّبٍػبصهبى هَػؼِ توبم ّوىبسی خلت ًیبصثِ ثضّىبسی وبّؾ ثشای تالؽ دسخشیبى

 .ثبؿذ هی ٍپشٍسؽ،ثْضیؼتی،ٍداًـگبُ

 ّبی ثشًبهِ ًشاحی خْت لَاًیي ّبٍتذٍیي ًْبدّبٍهَػؼِ ػٌَح دستوبهی هلی ثشًبهِ تذٍیي چٌیي ّن

 .لشاسگیشد ثبیذهَسدتَخِ اٍل،دٍم،ػَم ػٌح دسّشػِ پیـگیشاًِ

 چگًَگی یٌِدسصه ٍالذیي ثِ خَاًبى،اهَصؽ اؿتغبل ّبی ٍصهیٌِ آهَصؿی،تفشیحی اهىبًبت وشدى هثالفشاّن

 اهَصؽ(فشصًذّؼتٌذ تشثیتی سفتبسّبی الگَثشای ثبسفتبسخَدثْتشیي صیشاٍالذیي)ّب اى ٍتشثیت ثشخَسدثبفشصًذاى

 هٌبػت ٍتخلیِ خَدهْبسگشی ٍاثشاصٍخَد،اهَصؽ پزیشی ٍاختوبٓی،هؼئَلیت استجبًی ّبی هْبست

 صهیٌِ خَدًَخَاًبى،دسایي حشهت استمبی دسخْت هؼبلِ،تالؽ ٍحل اخاللی،كذالت ّبی ّیدبًی،اهَصؽ

 .داسد ولیذی ًمؾ

 .اثشگزاسثبؿٌذ ثضّىبسی وبّؾ دسخْت هٌبػت ّبی ٍتَلیذثشًبهِ هیتَاًٌذثبتْیِ ّبّن هَاسدسػبًِ دسوٌبسایي

 خْت ؿٌبع سٍاى اصهتخللبى اػت ٍثضّىبسالصم دسافشادهدشم ؿخلیت اختالل ثبالی ؿیَّ ثِ ثبتَخِ

 اصثضّىبسی دسهوبًٔت خبًَادُ ٍهٔیت پبیذاسی تبثِ وشد اػتفبدُ ٍالذیي ثِ ای ٍهـبٍسُ اهَصؽ فٔبلیتْبی

 ؿَد ووه ًَخَاًبى



  تَاى هی چٌیي ّن

 ًٍِبیشاى، ٍهمشسات،پلیغ لَاًیي ثِ ًؼجت دسًَخَاى هثجت ثبایدبدًگشؽ

 ثِ ًؼجت هٌبػت ٍهذسػِ،ٍاوٌؾ خبًَادُ تَػي هٌبػت دٍػتبى دساًتخبة ًَخَاًبى گشایبًِ آتذال هْبسگشی

 ثضّىبساًِ سفتبسّبی وبّؾ ّبدسخْت اى ثِ اثشاصتَخِ ٓذم ّباصًشیك اى ًَخَاى،ٍتٌجیِ ًبدسػت سفتبسّبی

 .ثشداؿت گبم

 دسًْبیت

 ّبی هیگیشدثبیذسگِ ؿىل وَدوی دٍساى دسًی  ثضسگؼبل ؿخلیت گیشی ؿىل ّبی صهیٌِ ایٌىِ ثِ ثبتَخِ

 پیـگیشی خْت الصم گشددٍالذاهبت ؿٌبػبیی اٍلیِ ٍدسػٌیي وَدوی اصدٍساى ثبثضّىبسی هشتجي ؿخلیتی

 .گیشد كَست

 ؿذ توبم ثٌذُ ٓشم

 الالل اى چٌذثبسُ ثبهٌبلِٔ ّن گشٍُ هحتشم آوبی اهیذٍاسم هٌذؿذم ثْشُ خلی ؿخلِ ثِ همبلِ اصایي ثٌذُ

 وبسی حذالل ًوبیٌذ،ٍایي ػبصی ثذٌّذٍاگبُ تَهیح ّن اًشافیبى وٌٌذٍثشای اػتفبدُ اصاى ؿخلی دسصًذگی

 وَدن تشثیت داًؾ هیـَددسصهیٌِ اسائِ وِ اهبسّبیی ثِ ثبتَخِ داد،هبایشاًیبى هیـَداًدبم وِ اػت

 ًویشٍین اى دًجبل ثِ ّن خَدهبى ًویـَدثلىِ پشداختِ اى ثِ ٍداًـگبُ تٌْبدسهذاسع ًٍِ ّؼتین ثؼیبسهٔیف

 هٌبثْ ّن ًویىٌٌذثبایٌىِ هٌبلِٔ صهیٌِ دسایي هٔتجشّن وتبة یه حتی ایشاًی ّبی اوثشخبًَادُ تباًدبوِ

 ساثِ اى اّویت ٓلوی ّبی ٍپظٍّؾ هٌبلٔبت ٍّن وشدُ ٍتبویذّن ّؼت ثؼیبسلَی صهیٌِ هبدسایي دیٌی

 .هبگَؿضدهیىٌذ

 

 دٍػتبى تَخِ ٍحؼي گشٍُ هحتشم ثبتـىشاصهذیشیت

 

Samira Damavandi,  

  ؿوب اص ػپبع

  ثَد ٓبلی ثؼیبس

 . وشدم اػتفبدُ ّن هي



 ثبؿیذ هَفك

 

Elham Hatami,  

 ...ثَد ٓبلی

 ؿوب اص ػپبع

 

 , هحوذ صادُ هله

 اصتَخْتبى هیىٌن،هوٌَى خَاّؾ

 

 پبیبى


