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 * اغَل ٍ هجبًی هسیطیت* 

 وبضآفطیٌی ٍ هسیطیت

 تجبس اظ فػل یه هجبًی ٍ سبظهبى هسیطیت لا

 ًَیسٌسُ : زوتط فلی ضضبییبى

 

 همسهِ : 

 ٍ هىبًی گًَبگَى فَاهل ثِ تَخِ ثب وِ عَضی ثِ است ثططی توسى  ثبضظ  ّبی ٍیژگی اظ  آًْب افعٍى ضٍظ گستطش ٍ اختوبفی ّبی سبظهبى ؽَْض

 ضَز هی افعٍزُ تقسازضبى ثط ٍ یبثس هی گستطش ٍ ؽَْض اختوبفی ّبی سبظهبى اًَاؿ ٍظُّوِ ض هرتلف خَاهـ ذبظ ًیبظّبی ْب ٍ ٍیژگی ٍ ظهبًی

ازاضُ  ضطٍضت زضن وِ ًوبًس ًبگفتِ ٍ است ًیبظهٌس سبذتبض ثب هتٌبست هسیطیت ًَفی ثِ ذَز اّساف ثِ ًیل ثطای اختوبفی سبظهبى ّط است ثسیْی

 آًْب ضّجطی ٍ اهىبًبت ثسیح ثِ است الظم ّسف یه ثِ ضسیسى ثطای وِ است ضسُ هتَخِ ثطط زیطثبظ اظ ثلىِ ًیست اذیط ضٍظگبض ثِ هطثَط وطزى

 . وٌس السام ّسف تحمك ثطای

 

 .زاضز آى توسى ٍ فطٌّگ سبذت ثِ ثستگی خبهقِ ّط هسیطیت ٍ ضّجطی ضیَُ وِ زاضت تَخِ ثبیس *

 

 تَلیس فبهل یه هٌعلِ ثِ فمظ ضا اًسبى ًجبیس وِ سبذتِ هتَخِ ضا غطثی ًؾطاى غبحت اظ ثقضی ضٌبسی اًسبى هغبلقبت اگطچِ ًیع ُاهطٍظ*

یىی اظ  ضسس هی گَش ثِ ّوچٌبى ضطق ٍ غطة هبضیٌیسن ّبی چطخ الثالی زض اًسبًی ٍاالی ّبی اضظش ز ضسى ذط غسای هتبسفبًِ،  وٌٌس هحسَة

  ثط ضًٍس فقبلیت ّبی التػبزی ٍ تَلیس است.اغبلت ًفـ پیبهسّبی هْن زضّن ضیرتِ ضسى ًؾبم اضظضی غطة ، حبون ضسى هىتت 

 

 هی زاًٌس  اضظشثی عطفساضاى ایي هىتت ًیت ٍ اًگیعُ اغلی ّط فول ضا  ـزض ٍال *

 ٍ استسٍل( پبپىیي) وٌٌس هی هَوَل آى سَززّی هیعاى ثِ ضا فول یه ًتیدِ زضستی هیعاى زضثبضُ لضبٍت یقٌی

 

 فیبض توبم ضلبثت غحٌِ غطة زض ثطط ظًسگی ًتیدِ زض ضس تجسیل علت هٌفقت توسًی ثِ غطة زض غٌقتی اًمالة اظ ثقس توسى تطتیت ثسیي *

 خَاهـ زض ضا اغَل آى وبهل وبضثطز ٍ پٌساضت  هغلك ضا خَاهقی چٌیي ثط حبون یتهسیط اغَل تَاى ًوی ٍ ًجبیس ضٍ ایي اظ ٍ گطزیس سَزعلجبى

 .زاًست هدبظ زیگط
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 .است ضثبًی فٌبیت ثب هسیطیت اظ ًَیٌی چْطُ اضائِ زًجبل ثِ همبلِ ایي

 

  ؟ چیست هسیطیت تقطیف  *

 : عطیك اظ وِ است ضسُ پصیطفتِ اضظضی ًؾبم یه هجٌبی ثطاًسبًی   ٍ هبزی هٌبثـ وبضآهس ٍ هَثط وبضگیطی ثِ فطاگطز هسیطیت 

  ضیعی ثطًبهِ -1

  سبظهبًسّی  -2

 اهىبًبت ٍ هٌبثـ ثسیح  -3

  ّسایت  -4

 فولیبت وٌتطل -5

 .گیطز هی غَضت ضسُ تقییي ثِ اّساف  زستیبثی ثطای 

 

 : آى وبضثطز ٍ پطزاظی یِ ًؾط ّبی حَظُ زض هسیطیت ولی هفبّین ظیطثٌبی *

 (ثبظذَض سبظگبض اظ استفبزُ ثب ّسف سَی ثِ تغییط ) است فطاگطز یه هسیطیت -1

 .زاضز زاللت اًسبًی تطىیالت ّسایت ثط هسیطیت -2 

 .است هغلَة ًتبیح ثِ زستیبثی ٍ هٌبست هجتٌی ثط تػوین گیطی هَثط هسیطیت -3

 .است هٌبثـ ِهسثطاً هػطف ٍ ترػیع هتضوي ، اوبض هسیطیت  -4

 زاضز. توطوع زاض ّسف ّبی فقبلیت ثط هسیطیت -5
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 :  هسیطیت ٍ ضّجطی ّبی ضیَُ ثِ آى تأثیط ٍ اضظضی سیستن ذطزُ *

 خبهقِ ّط ٍالـ زض ٍ زاضز لطاض خبهقِ فطٌّگی ثبفت ثط حبون ّبی اضظش تأثیط تحت هسیطیت ٍ ضّجطی ّبی ضیَُ ثىبضگیطی زض هَفمیت هیعاى

 است. ثطذَضزاض ذبغی اضظضی ًؾبم اظ ذَز زٌّسُ تطىیل فٌبغط هبّیت فطاذَض هقیي

 .ضَز هی هطبّسُاٍهبًیستی  ثبٍضّبی ٍ هفبّین حبوویت ٍ سلغِ ًَؿ ، زاضی سطهبیِ خَاهـ فطٌّگ زض *

ِ گطفت فطا ضا آى ثططی تَّوبت اظ ای ّبلِ وِ زاضًس شّي زض اًسبى اظ تػَیطی تَحیسی هىبتت ثب آضٌبیی فسم زلیل ثِ ّب هبًیستٍا تفىط *

 است.

 ضٌبسی اًسبى ّبی ًؾطیِ  *

 .است  ظهبى ٍ هىبى تبثـ ٍ الْی غیط ٍ هدَْل هَخَزی اًسبى : طثیغ -1

 . است زٌّسُ ضىل حبون لسضت اغل زضٍ  زاًٌس هی ذبظ عجمِ لطثبًی ضا فطز ٍ زاًس هی خبهقِ ثِ ضا اغبلت : ووًَیستی -2 

حىین ٍ فلین است ٍ ًؾبم اضظضی ذساًٍس  ٍٍ تبثـ ثیٌص هحسٍز فمل ثططی ًیست  ًیست هىبى ٍ ظهبىٍ تبثـ  ًجَزُ سجیً اضظش:  اسالهی -3

 ، سٌت اخوبؿ ٍ فمل هی تَاًٌس فول وٌٌس.لطآى تبثـ اٍاهط ذساًٍس ثط اسبس وتبة فمْی 

 :  سبظهبى تقطیف *

 س.هیىٌٌ استفبزُ ّسفوٌس اًسبًْبیاظ  ٍ وٌٌس هی ّوىبضی هقیي اّسافی تحمك ثطای وِ افطاز اظ ای هدوَفِ اظ است فجبضت سبظهبى

 : هطتجظ ثحطاى ٍ ضّجط سجه سبظهبًی ٍاحسّبی ضضس ٍ گیطی ضىل فطاگطز *

        آغبظ آى ثطای ثبظاضیبثی ٍ ذبظ هحػَلی تَلیس هٌؾَض ثِ ضا فقبلیتی ّن ووه ثب ، غٌقتی یب ثبظضگبًی ضن زاضای ٍ فاللوٌس افطاز اظ گطٍّی

 اظ ٍ ضسوی غیط عَض ثِ ضَز هی ضٍثطٍ هطىلی ثب گبُ ّط ٍ گیطًس هی فْسُ ثِ ضا یهسئَلیت ذَز تَاى حست ثط یه ّط وبض ضطٍؿ ثطایهی وٌٌس . 

 ضضس سبظهبى ٍ ضسس هی فطٍش ثِ ٍ ضَز هی تَلیس هحػَالتی فسُ ایي هستوط تالش یدِ ًت زض وٌس هی حل ضا هطىل سبیطیي ثب هطاٍزُ عطیك

 تسضیح ثِ ٍ ًبذَاستِ اهب اًس گطیعاى ازاضی ّبی فقبلیت اظ  هقوَال افطاز ایي زاضًس وبهل ًسجتبً یتسلغ سبظهبى ثط هقوَالً ثٌیبًگصاضاى ایي وٌس هی

 .زّس هی ضخ سبظهبًی ضّجطی ثحطاى تطتیت ثسیي ٍ یبثٌس هی ازاضی هسئَلیت ثبض ظیط ضا ذَز

 : وٌس حل ضا آى ازاضی هسبئل ٍ سبظز ذبضج اثْبم ٍ سطزضگوی اظ ضا سبظهبى تَاًس هی وسی چِ *

 (گطیٌط) . ثرطس اًسدبم سبظهبى ثِ ثتَاًس ٍ ثبضس اىگصاض ثٌیبى لجَل هَضز وِ تَاًوٌس هسیطی
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 : زّس سبهبى ، سبظهبًی چٌیي ثِ تَاًس هی چگًَِ هسیط*

 (گلَیه . ) اّسافص ثِ ًیل ثطای سبظهبى هبزی ٍ اًسبًی هٌبثـ یآوبض ٍ هَثط ىبضگیطیث ثب

 

 

 : گطیٌط افتمبزات *

 یه ٍ آضاهص زٍضُ یه اظ ضا آى هطحلِ ّط وِ سٌوٌ هی عی ضا تىبهل تسضیدی هطحلِ پٌح ضضس حبل زض ّبی سبظهبى وِ است هقتمس طگطیٌ     

 .  گطزز هی ذتن اًتربة یه ٍ ثِ است ضسُ تطىیل ثحطاى زٍضُ

 هسئلِ یه ٍخَزاظ  حبوی ثحطاًی زٍضُ ّط گطزز هی سبظهبى ضضس هَخت وِ ضَز هی استفبزُ غبلت هسیطیتی سجه یه اظ آضاهص زٍضُ ّط زض

 ضَز هی استفبزُ غبلت هسیطیتی سجه یه اظ ًیع ثحطاًی زٍضُ ّط زض تطتیت ایي ثِ . است آى حل گطٍ زض سبظهبى ضضس تساٍم وِ است هسیطیتی

 عطیك اظ سبظهبى ضضس هطحلِ اٍلیي زض ضَز هی هالحؾِ 1-1 ًوَزاض زض وِ ّوبًغَض وٌس هی تضویي ًیع ضا ضضس سبظهبى ثحطاى وٌتطل ضوي وِ

 است . ّسایتثط  یهجتٌ ضضس ثقسی زٍضُ  وِ حبلی زض ٍ پصیطز هی غَضت ذاللیت ثطٍظ

 خسٍل ضضس سبظهبى ّبی ًَپب*
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 گطیٌط :  ًْبیی فمبیس  *

 ّسایت ثط هجتٌی سجه اظ هَلقیت ٍ ظهبى التضبی ثِ هسیطیت اغَل ضفبیت ثب ثبیس آًْب اظ اختٌبة یب ّب ثحطاى ثط ضسى فبئك ثطای هسیط ولی عَض ثِ

 .ثطسس اذتیبضات ٍاگصاضی ثِ ٍ ّوىبضی ثط هجتٌی سجه اظ آى اظ پس ٍ ّوىبضی ثِ ّوبٌّگی ثط هجتٌی سجه اظ سپس ،  ّوبٌّگی ثِ

 : حطفِ ٍ ٌّط،  فلن هٌعلِ ثِ سیطیته *

  ؟ چیست هسیطیتٍالقب  -1

 ؟  است فلوی ّبی یبفتِ ثط هجتٌی حس چِ تب هسیطیت -2

 ؟است حطفِ یه اسبسبً هسیطیت آیب یبٌّط است فلن هسیطیت -3

 ؟ چیست هسیطیت ٍ حطفِ ٌّط فلن ًسجت *

 اظ ثرطی آى تطتیت ایي ثِ ٍ ضَز آهَذتِ وبض ضوي ثبیس آى اظ زیگط ثرطی ٍلی ضَز هی گطفتِ فطا آهَظش عطیك اظ هسیطیت زاًص اظ ثرطی

 ضطایظ زض آًْب وبضگیطی ثِ ٍ ّب اًسٍذتِ ٍ تدبضة وست عطیك اظ وِ ضا آى اظ ثرطی ٍ هسیطیت فلن ضَز هی گطفتِ فطا آهَظش ثب وِ ضا هسیطیت

 . زاًٌس هی هسیطیت ٌّط ضَز هی حبغل گًَبگَى

 .  است تَاًستي ٌّط ٍ است زاًستي فلن ، سري زیگط ثِ 

 اًغجبق ٍ زضَاض آًْب زضثبضُ ثیٌی پیص وِ فَاهلی ٍ زاضز وبض ٍ سط وبضوٌبىٍ   ذسهبت ، هحػَالت ، هَاز ، پَل ًؾیط هتغیط فَاهلی ثب هسیطیت

 .وٌٌس وطف هسیطیت ّبی فطاگطز زض ضا فلوی لَاًیي ثیطتط چِ ّط تب اًس تالش زض غبحجٌؾطاى ، ایي ٍخَز ثب است . هطىل فلوی هقیبضّبی ثب آًْب

 

 ؟ثبضس ّبیی ٍیژگی چِ زاضای ثبیس حطفِ ولی عَض ثِ *

 .ثبضس ًؾطی ّبی زاًستِ ٍ فٌی هْبضتْبی اظ ای هدوَفِ ثطهطتول  -1

 . ثبضس ای حطفِ اذالق ضَاثظ ضفبیت هستلعم -2

 .ثبضس ثطذَضزاض اذاللی غالحیت ٍ ای حطفِ تَاًبیی فبلس افطاز اذطاج  یب تٌجیِ لسضت ثب تیتطىیال اظ -3

 .ثبضس اضائِ لبثل ِ حطف آى زض ضبغل افطاز ثطای ذسهت ضوي یب ٍیژُ آهَظضی ّبی ثطًبهِ -4

 ضوبض زض ضا آى تَاى ًوی ٍ است سَم ٍ زٍم ّبی ٍیژگی فبلس ٍلی است ثطذَضزاض چْبضم ٍ اٍل ٍیژگی زٍ اظ هسیطیت ضغل ایٌىِ ثِ تَخِ ثب  -5

 .زاز لطاض ای حطفِ هطبغل
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 : هسیطیت زاًص یبزگیطی ثطای ضٍش زٍ *

 :زاضز ٍخَز هسیطیت زاًص یبزگیطی ثطای ضٍش زٍ اسبسبً

  آهَظش عطیك اظ -1 

 وبض اًدبم ضوي -2

 .ثطز وبض ثِ ًیع ضا ضٍش زٍ ایي اظ ، تطویجی تَاى هی الجتِ 

 ؟ است هطحلِ چٌس زاضای تغییط فطاگطز *

 ٍی زاًص زض غییطت -1

 ٍی ًگطش زض تغییط  -2

 فطزی ضفتبض زض تغییط -3

 (زاضز فضَیت آى زض فطز وِگطٍّی ) گطٍّی ضفتبض زض تغییط -4

 

 ظٍض افوبل ثسٍى تغییط فطاگطز خسٍل *
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 فول ٍ ًؾطیِ تلفیك عطیك اظ هسیطیت تَاى وست * 

 

 : هسیطیت اّویت * 

 ضا ظهیٌِ تَاًوٌس هسیطاى خصة ثب غٌقتی ٍ ثبظضگبًی ٍاحسّبی ثٌیبًگصاضاى ضّجطی ثحطاى ثب هَاخِْ ٌّگبم زض وِ است حسی ثِ هسیطیت اّویت

 ًیع ضا هسیطیت ٍؽبیف لبزضًس وبضوٌبى ذَز وِ هقتمسًس ثقضی ٍ آٍضًس هی فطاّن ّسایت عطیك اظ ضضسیقٌی  ثقسی تىبهل زٍضُ آغبظ ثطای

 هطاتت سلسلِ زاضتي ثسٍى وِ ًسِ اًیبفت ضا ًْبزی ضٌبسبى خبهقِ ٍ هَضذیي ٌَّظ ٍلی ًساضًس ًیبظ هستمل ٍ خسا هسیطیت ٍاحس ثِ ٍ زٌّس اًدبم

 (هیگلَی) ثبضس هبًسُ پبیساض ازاضی

 ؟ویست هسیط وِ سَال ایي ثِ  پبسد زض*

 هٌعلِ ثِ فٌبٍیي اظ هتٌَفی هدوَفِ ثب هسیطاى زاضز فْسُ ثِ ضا سبظهبى زض ًفط چٌس یب یه فولىطز هسئَلیت وِ است وسی هسیط وِ گفت تَاى هی

 .سًگیط هی وبض ثِ ضا وبضوٌبى ٍ وٌس هی ٍؽیفِ اًدبم آى هبًٌس ٍ هقبٍى ازاضُ هسیط ثرص ضئیس گطٍُ ضّجط ٍ سطپطست

  ٍ تسْیالت ذبم هَاز فٌبٍضی اعالفبت ًؾیط سبظهبى زیگط هٌبثـ آًْب ضًَس هی هحسَة سبظهبى ثطای ای  اضظًسُ ٍ هْن هٌبثـ وبضوٌبى ٍ هسیطاى 

 (ضطهطَّضى.) ثطًس هی وبض ثِ ذسهبت اضائِ ٍ وبالّب تَلیس ثطای ضا پَل
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 ؟ وٌٌس هی چِ هسیطاى وِ سَال *

ثِ  گطزز هٌدط وبضوٌبى ذبعط ضضبیت هغلَة سغح ّن ٍ فبلی فولىطز ثِ ّن وِ یعطل ثِ ضا اًسبًی هٌبثـ،  اثطثرص هسیطاى وِ ضَز هی گفتِ 

 . است وبضی ّبی هحیظ زض هسیطیت اغلی هَضَؿ ذبعط ضضبیت  ٍ  فولىطز ثِ ماتَ فاللِ ٍ تَخِ گیطًس هی وبض

 هَفمیت ٍالـ زض وٌس وبض ضٍظاًِ زستوعز ٍ هَاز ّعیٌِ ووتطیي ثب ثتَاًس ٍاحسش وِ است وسی سطپطست تطیيضاآوبض وبضایی اظ تقجیط ایي زض *

 است . )ضطهطَّضى(  فولىطز وبضایی ٍ ّسف وست ثطای ٍی فقبلیت یثرط اثط گطٍ زض هسیط ٍالقی

 

 

 : وبضی ظًسگی زض هَفمیت ضیَُ 

 ثبضس ثطزاضتِ زض وبضوٌبى ثطای ضا ظیط هَاضز وِ ضَز هی للوساز فبلی ویفیت زاضای وبضی ظًسگی یه وِ ٌّگبهی

 .ضَز هی اًدبم ذَثی ثِ وِ وبضی ثطاثط زض وبفی ٍ هٌػفبًِ پطزاذت اضائِ -1 

 سبلن ٍ ایوي وبضی ضطایظ تبهیي  -2

 خسیس ّبی هْبضت وست ٍ یبزگیطی ثطای ّبیی فطغت توْیس -3

 تطلی هسیط زض پیططفت ٍ ضضس ظهیٌِ ایدبز -4 

 وبضوٌبى فطزی حمَق اظ حوبیت -5 

 بىآً زض سبظهبى ٍ وبض ثِ افتربض حس ایدبز ٍ وبضوٌبى ِضٍحی تمَیت  -6

 (ّیَظ ٍ وبهیٌگع) ضٍاًی ٍ ضٍحی تقبزل ایدبز -7
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 : هسیطیت سغَح *

 

 

 سطپطستی : فولیبتی سغح*

ضفت ٍ  زض ًؾبضت ثطایهدجَضًس وِ  اغلت ضَز هی وبضضبى اًمغبؿ هَخت افطاز هىطض هطاخقِ ٍ ّستٌس پطهطغلِ افطاز فولیبتی هسیطاى هقوَالً

 ذَز ٍاحس هست وَتبُ ٍ تفػیلی فولیبتی ّبی ثطًبهِ ّطچٌس وٌٌس هی هبهَض ذبظ وبضّبی اًدبم ثطای ضا ذَز وبضوٌبى هسیطاى ایي ثبضٌس آهس 

 .وٌٌس هی هغبلقٍِ  ًَیسی گعاضش،  ضیعی ثطًبهِ غطف ضا ووی ٍلت هدوَؿ زض ٍلی وٌٌس هی تٌؾین ضا

 : سغح هیبًی * 

 گعاضش فبلی هسیطیت ثِ هستمین عَض ثِ هسیطاى ایي وٌٌس هی فول فبلی هسیطاى ٍ فولیبتی هسیطاى هیبى ای ٍاسغِ حلمِ هبًٌس هیبًی هسیطاى

،  گیطی تػوین ثطای اعالفبت سبظی آهبزُ، ّب زازُ تحلیل ثِ هیبًی هسیطاى ٍلت ثیطتط است.  سطپطستبى ثط ًؾبضت ٍ هسیطیت وبضضبى ٍ زٌّس هی

 سبظهبًی اّساف ثِ ًیل ثطای آًبى ّسایت ٍ سطپطستبى ْبیفقبلیت ضیعی ثطًبهِ ٍ فبلی هسیطیت ّبی تػوین هجٌبی ثط فولی عطحی ٍ ثطًبهِ تٌؾین

 زضغس ّطتبز گبّی وِ عَضی ثِ .وٌٌس هی خلسبت ضا غطف ٍلتطبى ثیطتط آًْب اظ ثطذی وٌٌس هی وبض تٌْبیی ثِ اٍلبت ثیطتط هیبًی هسیطاى است

 هقوَالً هیبًی هسیطاى ٍلت ثمیِ ٍ پصیطز هی غَضت ّوىبضاًطبى ثب ٍ ذَزضبى ٍاحس زض فوسُ عَض ثِ وِهی ضَز  َزٌض گفت ٍ  غطف آًْب ٍلت

 . )گلَییه(گطزز هی هىبتجِ ٍ هغبلقِ غطف
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 : فبلی سغح*

 ثرص  ضسُ اًدبم هغبلقبت اسبس ثط ٍ یبثس ضاُ ًیع فبلی هسیطیت سغح ثِ تَاًس هی هقوَالً ثبضس هَفك هیبًی ٍ فولیبتی سغَح زض هسیط یه اگط

 تطی گستطزُ سغح زض فبلی هسیطاى وِ تفبٍت ایي ثب زاضز ضجبّت فولیبتی هسیطاىثب وبض  هطغلِ هیعاى ٍ پَیبیی حیث اظ فبلی هسیطاى وبض فوسُ

 ّبی ٍاحس طز ولیفولى ، فبلی هسیطاى زاضًس سطٍوبض تطی هتٌَؿ هتغیطّبیٍ  همتضیبت ثب ٍ ضَز هی خبهـ ٍ ثلٌس هست ّبی ضیعی ثطًبهِ زضگیط

 اضظیبثی هی وٌٌس . ضا   بظهبىفوسُ س

ظ ٍ زضثبضُ هَضَفبت هسبئل والى سبظهبى ثب هسیطاى سغَح پبییي تجبزل ًؾط هی وٌٌس ٍ ثیطتط ٍلت ذَز ضا ثب هسیطاى ّن سغح یب افطاز ذبضج ا

 سبظهبى ، ٍ اًسن ظهبًی ضا ًیع ثب وبضوٌبى هی گصضاًٌس.

 هٌػت ٍ همبم لحبػ اظ هسیطاى ًبهگصاضی  *

 

 : هَفك هسیطیت ٍ هَثط هسیطیت ثیي تفبٍت *

 اًگیعضی ٍضقیت ثطضسی اظ حبغل ًتبیح اًدبهس هی آى اظ ثیص چیعی یب سبظهبًی ّسفْبی وست ثِ وِ است هسیطیتی،  هَثط ٍ هَفك هسیطیت

 اذطاج ٍ وٌٌس حفؼ ضا ذَز ضغل تَاًٌس هی ذَز تَاًبیی زضغس 30 الی 20 حسٍز زض یفقبلیتثب  سبفتی وبضوٌبى وِ زاز ًطبى هَسسِ یه وبضوٌبى

 ثتَاًس وِ هسیطی وطز ذَاٌّسوبض  ذَز تَاًبیی زضغس 90 الی 80 ثب تمطیجبً ثبضٌس زاضتِ ثیطتطی اًگیعُ وبضوٌبى اگط تحمیك ایي اسبس ثط ًطًَس

 هسیط وِ حبلی زض ضَز هی ًبهیسُ هَفك هسیط سبظز فطاّن غیط ٍ حمَق وسط تَثید ٍ تٌجیِ ًؾیط اثعاضّبیی اظ استفبزُ ثب ضا لجَل لبثل ًتیدِ حسالل

 ایي هَثط هسیطاى ٍ هَفك هسیطاى وبض ثبظزّی ًسجت همبیسِ ثب. گیطز وبض ثِ ضا افطاز تَاًبیی زضغس 90الی  80 ثتَاًس وِ گَیٌس هی وسی ثِ هَثط

 هَثط ٍ هَفك هسیطیتثطای  وِ ضَز هی گفتِ وِ پطسص ایي ثِ پبسد زض ثَز هَثطی ٍ هَفك هسیط تَاى هی چگًَِ وِ ضَز هی هغطح پطسص

 تَاى ٍ عطاحی ، ازضاوی ، اًسبًی ، فٌی تَاًبیی زاضتي هستلعم هَثط هسیطیت زاضز ضطٍضت هقیٌی اوتسبثی ٍ شاتی ّبی تَاًبیی اظ هٌسی ثْطُ

 ثط سبظهبى خَ ٍضقیت یب ٍ پبزاش اضائِ ًحَُ وِ است ثسیْی وٌس هی فقبلیت هقیٌی ّبی هحطن ٍ ّب اًگیعُ تبثیط تحت یطهس ّط ٍ است هسئلِ حل

 هسیط اثط زاضز. ًگطش ًحَُ ٍ اًگیعُ هیعاى

 

 .زاضز ثستگی ذَزش هسئَل ثب هسیط هستمیناثغِ  ض ثِ اذتیبضات اظ استفبزُ هیعاى فول زض وِ ًوبًس گفتِ ًب *
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 هسیط هَفمیت وٌٌسُ تقییي فَاهل خسٍل *

 

 : وَچه ّبی سبظهبى هسیطیت *

 ضٍ ایي اظ اًس تدبضت ٍ غٌقت فطغِ زض ای فوسُ ّبی ًَآٍضی هٌطأ ایٌىِ ضوي ًسوطَض ّط التػبز الیٌفه اخعای اظ وَچه وبضّبی ٍ وست 

 ىبضاً وسی ووتط ضا ٍالقیت ایي وِ چٌس ّط ٌسزاً هی التػبز زض ًَآٍضی هحطوِ ًیطٍی ضا وَچه التػبزی ٍاحسّبی ٍ ّب سبظهبى ًؾطاى غبحت

 .زاضز ٍخَز ظیبزی آضای تفبٍت ٍ سبظهبى ایي تقطیف هَضز زض ٍلی وٌس هی

 

 وَچه ّبی سبظهبى زض پیططفت هسیط ّبی فطغت *

 :زاضز اّویت وطَضّب سبیط تحمیمبت ٍ تدطثیبت اظ استفبزُ ثب وِ زٍم ثطضسی پیططفت هسیط ّبی فطغت ثِ پطزاذتي اظ پیص

 ٍضضىستگی ّبی افسبًِ -1

 زضآهس ون هطبغل افسبًِ  -2

 اظ پس اٍل سبل 5 تب حساوثط وَچه التػبزی ٍاحسّبی ٍ سبظهبى پٌدن چْبض وِ زاضز آى اظ حىبیت ضًَس هی تىطاض ثبضّب وِ آهبضّبیی *

 وٌس هی تطسینوست خسیسًس ،  یه ضطٍؿ فىط زض وِ افطازی ثطای ضا ٍحطتٌبوی اًساظ چطن اضلبم ٍ آهبض ایي ضًَس هی هَاخِ ضىست ثب تبسیس

 زضغس 18 حسٍز زض اٍل سبل 8 عَل زض وَچه وبضّبی ٍ وست ٍضضىستگی هیعاى وِ زّس هی ًطبى پصیطفتِ غَضت تبظگی ثِ وِ ّبیی پژٍّص

 .است

 

 

 

 



12 
 

 * پٌح هسیط فوسُ پیططفت ٍاحسّبی التػبزی وَچه

 

  : وبضآفطیٌبى ضرػیت ّبی ٍیژگی ْوتطیيه *

 اذتیبض زض هَخَز هٌبثـ گطفتي ًؾط زض ثسٍى ،ّب  سبظهبى زض یب اًفطازی عَض ثِ افطاز ٍسیلِ ثِ ّب فطغت ضىبض فطاگطز ضا آفطیي وبض،  وبضضٌبسبى

 سبظهبًْبی وبضآفطیٌبى گیطًس هی ًبزیسُ ضا یضخب هٌبثـ ّبی هحسٍزیت ، خسیس تػَض ّبی فطغت ٌّگبم ثِ وبضآفطیٌبى ٍالـ زض زاًٌس هی آًْب

 ًبهٌس.هی  سبظهبًی وبضآفطیٌی هبًٌس

 .ضسس هی ثطزاضی ثْطُ ٍ وٌس هی وطف ضا خسیس فٌبٍضی هحػَالت سبظهبى یه زاذل زض وِوسی است   سبظهبًی وبضآفطیٌی

 وبضآفطیٌی : ّبی ضّیبفت اًَاؿ *

 هحتَایی ضّیبفت -1

 ضفتبضییب  فطاگطزی ضّیبفت -2
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 (هطرػِ غفبت )هحتَایی ضّیبفت *

 عجیقی تَفیك ثِ ًیبظ -1

 هربعطُ لجَل ثِ توبیل -2

 زضًٍی وٌتطل زاضتي-3

 ذالق ضٍحیِ-4

 اثْبم ٍ تحول زاضتي-5

 ضفتبضی فطاگطزی ضّیبفت *

زضایي .است وبضآفطیٌی هبّیت تقییي ٍ ، وبضآفطیٌبى ّبی فقبلیت ٍ وبضوطزّب ضٌبسبیی ثط ضسى هتوطوع ، فطاگطزی ضّیبفت ثىبضگیطی اظ سفّ

 هس ًؾط لطاض هی گیطز. ،فطاگطز ٍسبظهبى ، فطز، هحیظیه ضطوت خسیس هبًٌس زض تبسیس فَاهل اثط گصاض ضّیبفت ثطضسی ّوِ 

 ؟چیست هسیطیت ٍ تحمیك ضٍضْبی هْوتطیي *

 ثطای ضسیسى ثِ یه هسیطیت هَثط ثىبضگیطی ضٍش ّبی ظیط ضطٍضی است

 

 

  تٌؾین :یَسف ّسایی

 20/07/98هَضخ:

 


