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 هقذهِ

 

دٝ  "٨ٔ٨ٗٞٙ ٧ؼ٦ٜ سوش٧جب ٨ٔ٨ٗ.1ٞٙ ٗشٍ دس ػ٢بٙ  02اص (ث٨٘بس٥ ١ب٥ ؿ٨شٝا٨ُش ٢ٗ٘شش٧ٚ ػبْٗ ٗشٍ دس ػ٢بٙ ١ؼشٜذ

ؿبْٗ ث٨٘بس٥ ١ب٥ هٔج٦ ػشٝه٦،ػشًبٙ ١ب،د٧بثز ٝ ث٨٘ابس٥ ١اب٥    "١بػز ٠ً ػ٘ذسب ١٥ب ٛبؿ٦ اص ا٧ٚ ث٨٘بس ػٕٞ آٙ

ُازاس  كشا٨ُش ث٨٘بس٥ ١ب٥ ؿ٨شٝا٨ُش دس حذ ٝػ٨ؼ٦ ث٠ ٝػ٠ٔ٨ چ٢بس ػبْٗ خٌش سكشبس٥ ٠ً ػٜج٠ ١اب٥ (ٗضٗٚ س٥ٞ٧ ١ؼشٜذ

ا٧اٚ چ٢ابس ػبٗاْ ؿابْٗ ٗلاشف      (ؿاٞد ا٧ؼابد ٗا٦   ،١ؼاشٜذ   ,-هاشٙ  دس اهشلبد٥ ،سؿذ ػش٧غ ؿ٢ش ٛـ٦ٜ٨ ٝ صٛذ٦ُ 

ث٨ـشش٧ٚ اطش ا٧ٚ ػٞاْٗ خٌش دس ًـٞس١ب٥ ثاب  (دخب٨ٛبر،سط٧ٖ ؿزا٦٧ ٛبػبٖٓ ،ًٖ سحش٦ً ٝ ٗلشف ث٦ س٠٧ٝ آٌْ ١ؼشٜذ

ا٧ٚ ًـٞس١ب دس دسآٗذ ًٖ ٝ ٗشٞػي ٝ اكشاد كو٨ش دس س٘بٕ ًـٞس١بػز ٠ً آ٠ٜ٧ ػٞاْٗ ٗؤطش اػش٘بػ٦ اهشلبد٥ ص٠ٜ٨ٗ ػبص 

كوش اكشاد سا دس ٗؼشم ػٞاْٗ خٌش (د٢ٜبٙ ثبؿذ ٠ً ٌٗ٘ٚ اػزٝػٞد داسد  ٗؼ٨ٞةاٗغ ٧ي چشخ٠ دس ٨ٗبٙ ا٧ٚ ػٞ(١ؼشٜذ

ثاشا٥  سكشبس٥ ث٨٘بس٥ ١ب٥ ؿ٨شٝا٨ُش هشاس ٦ٗ د١ذ ٝ ث٠ ٛٞث٠ خٞد ث٨٘بس٥ ١ب٥ ؿ٨شٝا٨ُش ٌٗ٘ٚ اػز ٧اي ػبٗاْ ٢ٗاٖ    

س ٛش٨ؼ٠ اُش ا٧اٚ اد٨اذ٦ٗ ث٨٘ابس٥    د(ذٜدس ٨ُش ٦ٗ ًٜذ ٠ً ١ٖ اكشاد ٝ ١ٖ خبٛٞادٟ ١ب٥ آٛبٙ سا ٜحشًز ث٠ ػ٥ٞ كوش ثبؿ

 (ٗبٜٛذ ا٧ٚ ث٨٘بس٥ ١ب ادا٠ٗ ٦ٗ ٧بثذ٧خ ١ب٥ ؿ٨شٝا٨ُش ثٌٞس س٢بػ٦٘ ٗوبث٠ٔ ٛـٞد اطشار ًٟٞ 

ث٠ ػٔز ا٨٘١ز سؿذ كضا٧ٜذٟ اد٨ذ٦ٗ ث٨٘بس٥ ١ب٥ ؿ٨شٝا٨ُش ،٨ٛبص ٗجشٕ ثاشا٥ دبػاخ ١اب٥ ٗٔا٦ ٝ ثا٨ٚ آ٘ٔٔا٦ ها٧ٞشش ٝ        

اد٨ذ٦ٗ ١ب دس س٘بٕ ػٞاٗغ اص ًش٧ن ٧ي س٘شًض ُؼاششدٟ ثاش ٗشاهجاز ا٧اٚ      ٗش٘شًضسش ٝ ا٧ؼبد كشكز ١ب٦٧ ثشا٥ ؿٔج٠ ثش

ػ٨ٔشؿٖ سؿذ ػش٧غ ا٧ٚ ث٨٘ابس٥  (ث٨٘بس٥ ١ب،د٨ـ٨ِش٥ ٗجش٦ٜ ثش ػ٘ؼ٨ز،سو٧ٞز ٗشاهجز ث٢ذاؿش٦ ٝ ظشك٨ز ًـٞس١ب اػز

سجي ثب ث٨٘بس٥ ١ب٥ ١ب ٝ سٞص٧غ ٛب ٗشٜبػت ٝ ٛبثشاثش آٙ ١ب،ث٨ـشش سبط٨شار اٛؼب٦ٛ ٝ اػش٘بػ٦ ٛبؿ٦ اص ٗشٍ ١ب٥ ػبال٠ٛ ٗش

 (اطشثخؾ ٝ ػ٦ٔ٘ هبثْ ًب١ؾ ١ؼشٜذ–ؿ٨شٝا٨ُش اص ًش٧ن ٗذاخالر هبثْ دسى ٝ ١ض٠ٜ٧ 

ٗبٜٛذ  ٥ٗذاخالر ٗؤطش(ٗؤطش ثٞػٞد خٞا١ذ آٗذ )ًب١ؾ ٦٘٢ٗ دس ثبس ا٧ٚ ث٨٘بس٥ ١ب ثب ٗذاخالر ُؼششدٟ ػ٘ؼ٨ش٦ ١ض٠ٜ٧

سؼ٢ذ ػ٨بػ٦ ًبك٦ ، دس٨ُش٥ ًابك٦ ثخاؾ    ًٜششّ دخب٨ٛبر ًٝب١ؾ ٗلشف ٛ٘ي دس ػٌح ٝػ٨غ اػشاء ٛـذٟ اٛذ، چٞٙ

ػ٘ؼ٨ز ػ٢ابٙ دس  " +,ثٌٞس٥ ٠ً ً٘شش اص (١ب٥ ؿ٨ش ػالٗز ٝ ٜٗبثغ ًبك٦ ٝػٞد ٛذاسد ٝ دس٨ُش٥ ر٧ٜلؼبٙ ٗحذٝد اػز

ٗوبثْ اهذاٗبر ٗٞسد ٨ٛبص ثشا٥ ًب١ؾ سوبهب٥ ٗلشف دخب٨ٛبر ٠ً دس چبسچٞة ٗؼب١ذٟ ػبصٗبٙ ػ٢اب٦ٛ ث٢ذاؿاز آٗاذٟ    

ٞد ٗشاهجز ث٢ذاؿش٦ ،سـخ٨ق صٝدسع  ٝ دسٗبٙ ث٘ٞهغ س٧ٌٝشد ٗؤطش د٧ِش٥ ثشا٥ ًب١ؾ اطش ث٢ج(اػز، حلبظز ؿذٟ اٛذ

دس ٗوب٧ؼا٠ ثاب    "ثؼ٨بس٥ اص ٗذاخالر ٗشاهجز ١ب٥ ث٢ذاؿش٦ ٗشسجي ثاب ا٧اٚ ث٨٘ابس٥ ١اب ،خلٞكاب     ( ا٧ٚ ث٨٘بس٥ ١بػز

 ٨ـشكش٠ ث٨٘ابس٥ سػا٨ذٟ اٛاذ   اهذاٗبر دش ١ض٠ٜ٧ ا٥ ٠ً ث٠ ػٔز سبخ٨ش دس صٗبٙ سـخ٨ق ٝ دسٗبٙ ث٨٘بسا٦ٛ ٠ً ث٠ ٗشاحْ د

ٛظبٕ ١ب٥ ػالٗز ثب٧ذ سو٧ٞز ؿٞٛذ سب  ثؼش٠ ٗذاخالر ٝ خذٗبر ٗاؤطش،ٝاهؼ٦  (، ١ض٠ٜ٧ اطشثخؾ ١ؼشٜذ كٞسر ٦ٗ ٨ُشد

 (ٝ هبثْ دشداخز سا ثشا٥ ث٨٘بساٙ ٗجشال ث٠ ث٨٘بس٥ ١ب٥ ؿ٨شٝا٨ُش اسائ٠ د١ٜذ

دشداخشٚ ث٠ (٨ش ٝ ػٞاْٗ خٌش آٙ ١ب ص٧بد اػزاطشار ػ٨بػز ١ب٥ ػ٦ٗٞ٘ خبسع اص ثخؾ ػالٗز ثش ث٨٘بس٥ ١ب٥ ؿ٨شٝاُ

ثشا٥ ؿٔج٠ ثش ا٧ٚ ٗـٌْ ٝ ا٧ؼابد س٧ٌٝاشد   (ػٞاْٗ سبط٨شُزاس اػش٘بػ٦ ث٨٘بس٥ ٝ سو٧ٞز ٛظبٕ ١ب٥ ػالٗز هشٝس٥ اػز

ثشا٥ دشداخشٚ  ٝ ٗوبث٠ٔ  ثب ػٞاْٗ اػش٘ابػ٦ اهشلابد٥ ٗاؤطش ثاش ػاالٗز ٝ      (ٜٗبػت ٨ٛبص ث٠ اػٜبد ٗجش٦ٜ ثش ؿٞا١ذ اػز

ْٗ خٌش ٝ سو٧ٞز ٛظبٕ ػالٗز ٝ ١ٖ چ٨ٜٚ اهذإ دب٧ذاس ٝ ٜٗؼؼٖ ٨ٛبص ث٠ ٗـبسًز ٠٘١ ر٧ٜلؼابٙ ٝ ػٔات   ثبالخق ػٞا

ثشا٥ اػشا٥ ٗؤطش ٝ دب٧ذاس اهذاٗبر چٜذ ثخـ٦ دس خلٞف ػالٗز ثب٧ذ اص سا١جشد ػالٗز دس (ح٘ب٧ز ػ٨بػش٘ذاساٙ اػز
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ش٦ دس ػ٨بػز ١ب،ثشٛب٠ٗ ١ب ٝ كؼب٨ٓاز ١اب٥   س٘بٕ ػ٨بػز ١ب ث٠ ٜٗظٞس ث٢جٞد ٨ًل٨ز صٛذ٦ُ ٝ ادؿبٕ ٗؼبئْ خبف ث٢ذاؿ

ثشا٥ اػشا٥ اهذاٗبر ث٨ٚ ثخـ٦ الصٕ اػز دس اثشاذا ثخاؾ ث٢ذاؿاز ٧اي اسص٧ابث٦ اص      (ثخؾ ١ب٥ ٗشث٠ًٞ اػشلبدٟ ًشد

ػ٨بػز ١ب،ثشٛب٠ٗ ١ب،كؼب٨ٓز ١ب،سٞاٛبئ٦ ١ب ،آٗبد٦ُ ،سٝاثي ٗٞػٞد ثب ػب٧ش ثخؾ ١ب ٝ ٗـبسًز دس ثذ٠ٛ ١ب٥ دسٝٙ ثخـ٦ 

ش٠ ثبؿذ ٝ ظشك٨ز ١ب٥ ٗؤػؼ٠ ا٥ سا ثب ث٢جٞد سٞاٛب٦٧ ًبسًٜبٙ ثشا٥ سٝاثي ٗشوبثاْ ثاب ػاب٧ش ثخاؾ ١اب      دٝٓش٦ خٞد داؿ

ثشا٥ سؼ٨٨ٚ كشكاز ١اب٥ ثا٨ٚ ثخـا٦ ٝ     (((((((((((( ،دسى ٦ًٔ اص ػ٨بػز ١ب٥ ػ٦ٗٞ٘،خي ٗـ٦ ١ب،اهشلبد،حوٞم ثـشٝ

ػب٧ش ثخؾ ١ب ،سح٨ْٔ حٞصٟ ٗٞسد ٛظش،س٠٨٢ ًشح دس ٗشح٠ٔ ثؼذ ثب٧ذ اسص٧بث٦ اص (اسسجبى ثشا٥ ١ٌ٘بس٥ ثبٓوٟٞ سا سو٧ٞز ًٜذ

١ب٦٧ ثشا٥ دس٨ُش٥ ػب٧ش ثخؾ ١ب،اػشلبدٟ اص چبسچٞة ثشا٥ دسى ٗـششى ث٨ٚ ثخؾ ١ب ،سو٧ٞز ػبخشبس حٌٞٗش٦،س٘ب٧ْ 

ػ٨بػ٦ ٝ ػبصًٝبس١ب٥ دبػخ٦٧ِٞ،اكضا٧ؾ ٗـبسًز اػش٘بػ٦،اٛشخبة ػب٧ش اهذاٗبر خٞة ثشا٥ سؼش٧غ اهذإ ث٨ٚ ثخـ٦ 

ثب٧ذ ِٛبٟ ػ٨بػش٘ذاساٙ ٝ ػ٨بػشِزاساٙ سا ٛؼجز ثا٠ دسى اص ث٨٘ابس٥ ١اب٥ ؿ٨شٝا٨ُاش ٝ     (ث٦ كٞسر ٨ُشد،دب٧ؾ ٝ اسصؿ٨ب

ث٠ آٙ ١ب ُلز ٠ً چا٠ ح٘ب٧از ٝ اهاذا٦ٗ     ثؼذػٞاْٗ خٌش آٙ ١ب ٝ سبط٨ش سل٨٘٘بر آٙ ١ب ثش ا٧ٚ ث٨٘بس٥ ١ب سـ٨٨ش داد ٝ 

 (ثب٧ذ اٛؼبٕ د١ٜذ

ًا٠  ٦ٗ ًٜاذ  ٛجبّ سا دػ٠ ١ذف ،اٗوبء ؿذ  +++-٨ُش ٠ً دس ػبّ ٝ ًٜششّ ث٨٘بس٥ ١ب٥ ؿ٨شٝا ٥سا١جشد ػ٢ب٦ٛ د٨ـ٨ِش

ؿبْٗ سشػ٨ٖ ٛوـ٠ اد٨ذ٦ٗ ث٨٘بس٥ ١ب٥ ؿ٨شٝا٨ُش ٝ ػٔز آٙ،ًب١ؾ ػٞاْٗ خٌش اكا٦ٔ اص ًش٧ان س٧ٌٝشد١اب٥ اسسوابء     

دس ٦ً د٠١ (ػالٗز ٝ د٨ـ٨ِش٥ ا٠٨ٓٝ ٝ سو٧ٞز ٗشاهجز ١ب٥ ث٢ذاؿش٦ ثشا٥ اكشاد ٗجشال ث٠ ث٨٘بس٥ ١ب٥ ؿ٨ش ٝا٨ُش اػز

ُزؿش٠ ؿب١ذ سٞػؼ٠ ػ٨بػ٦ ٝ اثشٌبسار سا١جشد٥ ٦٘٢ٗ ثاٞدٟ ا٧اٖ ًا٠ ؿابْٗ داز٧شؽ چابسچٞة ٗؼب١اذٟ ٗجابسصٟ ثاب          

# /++-$سا١جشد ػ٢ب٦ٛ ًب١ؾ ػٞء ٗلشف آٌْ  ،#3++-$ز٠٧،كؼب٨ٓز ثذ٦ٛ ٝ ػالٗز، ،سا١جشد ػ٢ب٦ٛ سـ#.++-$دخب٨ٛبر

ثشٛبٗا٠  (ثاٞدٟ اػاز   #+,+-$١ب٥ ؿ٨شٝا٨ُش س٥ بٝ ًٜششّ ث٨٘ ٝ هٌؼٜب٠ٗ ٗؼ٘غ ػ٦ٗٞ٘ ْٗٔ ٗشحذ دس خلٞف د٨ـ٨ِش٥

٠ً سٞػي ػبصٗبٙ ػ٢ب٦ٛ ث٢ذاؿز ٝ ًـٞس١ب٥ ػوٞ ثشا٥  سجذ٧ْ سا١جاشد ػ٢اب٦ٛ د٨ـا٨ِش٥ ٝ     3++-).,+-ػ٨ٔ٘بس٦ 

د١ا٦ ثا٠    ا٧ٞٓٝاز ١ذف اػز ٠ً ؿابْٗ   1داسا٥ ،س٠٨٢ ؿذ ،ًٜششّ ث٨٘بس٥ ١ب٥ ؿ٨شٝا٨ُش ث٠ ٧ي اهذإ ػ٢ب٦ٛ ٜٗؼؼٖ

ػ٢ب٦ٛ ،ٌٜٗو٠ ا٥ ٝ ٗٔا٦ ،ٝهاغ ٝ سو٧ٞاز ػ٨بػاز ١اب٥ ثشٛبٗا٠ ١اب٥ ٦ٔٗ،ساش٧ٝغ         س٥ ١ب٥ ؿ٨شٝا٨ُش دس ػٌٞح بث٨٘

ٗذاخالر ًب١ؾ ػٞاْٗ خٌش هبثْ اكالح،اسسوبء سحو٨وبر ،اسسوبء ٗـبسًز ٝ دب٧ؾ ٝ اسصؿ٨بث٦ ث٨٘بس٥ ١ب٥ ؿ٨شٝا٨ُش ٝ 

 (ػٞاْٗ ٗؤطش ثش آٙ ١ب دس ػٌٞح  ػ٢ب٦ٛ ،ٌٜٗو٠ ا٥ ٝ ٦ٔٗ اػز

ًج٨ؼاز  (ٝاهح ٝ ٧ي ٛوـ٠ ساٟ سٝؿٚ ثشا٥ ٗوبث٠ٔ ثب ث٨٘بس٥ ١ب٥ ؿ٨شٝا٨ُش ٝػٞد داسددس د٨ٛب ٧ي چـٖ اٛذاص ١ٖ اًٜٞٙ 

ٗضٗٚ ث٨٘بس٥ ١ب٥ ؿ٨شٝا٨ُش ٨ٛبص ث٠ دبػخ ٛظبٕ ػالٗز ػبٗغ داسد ٠ً ثب٧ذ ٧ي ١ذف دساص ٗاذر ثاشا٥ س٘ابٕ ًـاٞس١ب     

ثشٛب٠ٗ ١ب٥ ػ٘ٞد٥ ثا٠   بس٥ اص ًـٞس١ب٥ ثب دسآٗذ ًٖ ٝ ٗشٞػي ػشٗب٠٧ ُزاس٥ ١ب٦٧ ثشا٨٥دس ػبّ ١ب٥ اخ٨ش ثؼ(ثبؿذ

س٥ ١ب٥ ؿ٨شٝا٨ُش اٛؼبٕ دادٟ اٛذ ٠ً ػجت كبك٠ٔ ص٧بد٥ دس ٗشاهجز ١ب٥ ث٢ذاؿش٦ ؿذٟ بث٠ ٗـٌالر ث٨٘ ٜٗظٞس دشداخشٚ

ػابصٗبٙ ػ٢اب٦ٛ    +,+-ساب   +++-دس ٦ً ػبّ ١اب٥  (دس ا٧ٚ ًـٞس١ب س٘شًض ثش ٗشاهجز ١ب٥ حبد ث٨٘بسػشب٦ٛ اػز(اػز

ك٨ز ثشٛب٠ٗ ١ب٥ د٨ـ٨ِش٥ ٝ ًٜششّ ث٨٘بس٥ ١ب٥ ؿ٨شٝا٨ُاش دس ًـاٞس١ب٥ ػواٞ    ث٢ذاؿز ٌٗبٓؼبس٦ سا ثشا٥ اسص٧بث٦ ظش

ا٧ٚ ثشسػ٦ ١ب ٛـبٙ دادٟ اٛذ د٨ـشكز ١ب٦٧ دس د٠١ ١ب٥ ُزؿاش٠ س  دادٟ اػاز ًا٠ ثٌاٞس ٛابثشاثش ثاب       (اٛؼبٕ دادٟ اػز

١ب٦٧ ثشا٥ ٗوبث٠ٔ ثاب   ،ثشٛب٠ٗ ١ب ٝ سا١ٜ٘باؿٔت ًـٞس١ب سا١جشد١ب(ث٨ـشش٧ٚ د٨ـشكز دس ًـٞس١ب٥ ثب دسآٗذ ثبال ثٞدٟ اػز

ٝ  ٦ ثشا٥ ص٧ش ػبخز ث٢ذاؿش٦ خٞد اثذاع ًشدٟ اٛذػًـٞس١ب اػضا٥ اػب ا٧ٚ ث٨٘بس ١ب ٝ ػٞاْٗ خٌش آٙ ١ب داسٛذ ٝ ثؼو٦
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دس ٛظبٕ ػالٗز خٞد ثؼ٨بس٥ اص ًـٞس١ب ٝاحذ١ب٦٧ (د٨ـشكز ًشدٟ اٛذ ٨ٛض دس سب٨ٗٚ ٜٗبثغ ٗب٦ٓ ،سٞػؼ٠ ػ٨بػ٦ ٝ ٗشاهجز

 (خبف ثشا٥ ٗوبث٠ٔ د٨ؾ ث٦ٜ٨ ًشدٟ اٛذثٞدػ٠ ١ب٥  داسٛذ ٝ ثؼو٦

اٗب دس ثؼو٦ ًـٞس١ب ا٧ٚ د٨ـشكز ١ب ٧ب س٥ٝ ًبؿز اػز ٝ ػ٦ٔ٘ ٛـذٟ اػز ٧ب ظشك٨ز آٙ ١ب ١ٜٞص دس ػٌح دػش٨بث٦ ث٠ 

ُشچا٠  (٨بس٥ اص ًـٞس١ب ٨١چ ثٞدػ٠ ا٥ ثشا٥ ثشٛب٠ٗ ١ب٥ ٗوبث٠ٔ ثب ا٧اٚ ث٨٘ابس٥ ١اب ٛذاسٛاذ    ؼٝ ث ٗذاخالر ًبك٦ ٨ٛؼز

اسائ٠ ٗذاخالر ٗؤطش ثشا٥ ٗوبث٠ٔ ثب ا٧اٚ ث٨٘ابس ١اب ثا٠ ٨ٗاضاٙ      (ا٧ٚ د٨ـشكز ١ب هبثْ سو٧ٞز ١ؼشٜذ ٠ً زحو٨وز ا٧ٚ اػ

كبك٠ٔ دس د٨ؾ ث٦ٜ٨ خذٗبر هشٝس٥ ثاشا٥ ث٨٘ابس٥   (ص٧بد٥ سٞػي ظشك٨ز ٛظبٕ ١ب٥ ٗشاهجز ث٢ذاؿش٦ سؼ٨٨ٚ ٦ٗ ؿٞٛذ

ج٦،ػااٌش٠ ٗـض٥،ث٨٘اابس٥ ٗبٜٛااذ ح٘ٔاا٠ هٔ ١٦ااب٥ ؿ٨شٝا٨ُااش اؿٔاات ٜٗؼااش ثاا٠ ٨ٗااضاٙ ١ااب٥ ثاابال٦٧ اص ثااشٝص ػٞاسهاا 

ا٧ٚ ثذ٧ٚ ٗؼ٦ٜ اػز ٠ً ١ض٠ٜ٧ ١ب٥ ً٘اش  (ػشًبٙ ٦ٗ ؿٞدػٞاسم هٌغ ػوٞ ٝ ، ٥ٞ٨ًٔ،ًٞس٥،ث٨٘بس٥ ػشٝم ٗح٦ٌ٨

 (سا ثذٛجبّ داسدخبٛٞادٟ ١ب٥ ًٖ دسآٗذ ثشا٥ كوش ٝ دس ٛش٨ؼ٠ ؿٌٚ ثشا٥ ٗشاهجز ث٢ذاؿش٦ 

٥ ث٨٘بس ١ب٥ ؿ٨شٝا٨ُش ٨ًٔذ سٞػاؼ٠ ظشك٨از ٛظابٕ    د٦١ ثبال ث٠ ثشٛب٠ٗ ١ب ا٧ٞٓٝزسو٧ٞز سؼ٢ذار ػ٨بػ٦ ٝ ٌٗبثن ثب آٙ 

ب٥ ساب٨ٗٚ ٗب٦ٓ،اًالػابر   ١ث٢جٞد ظشك٨ز ًـٞس١ب ثٌٞس خبف ٨ٛبص ث٠ حٞصٟ  (ػالٗز ثشا٥ ٗوبث٠ٔ ثب ا٧ٚ ث٨٘بس٥ ١بػز

ٝ ػاالٟٝ ثاش    ث٨٘بس٥ ١ب٥ هشٝس٥ ٝ ٗـبسًز ثا٨ٚ ثخـا٦ داسد  اػبػ٦  ٥بس ث٢ذاؿش٦،سٌٜٞٓٞط٥ ١بًث٢ذاؿش٨ٛ،٦ش٥ٝ 

ز ١ب٥ ث٢ذاؿش٦ دس ساث٠ٌ ثب ثخؾ ١ب٥ ؿ٨ش ػالٗز د٨ـشكز ػٛظبٕ ١ب٥ ػالٗز ثب٧ذ دس سٞػؼ٠ ػ٨بث٢جٞد ظشك٨ز دس 

 (كٞسر ٨ُشد

اُش اهذإ ػذ٥ كٞسر ٨ِٛشد ثابس ا٧اٚ ث٨٘بس١اب ثا٠     (٧ي ٨ٛبص كٞس٥ ثشا٥ ٗذاخ٠ٔ ٝػٞد داسدثب سٞػ٠ ث٠ ٗؼبئْ د٨ـِلز ،

 (حذ٥ ٨ٗشػذ ٠ً اص ظشك٨ز ٗذ٧ش٧ز سٞػي ر٧ٜلؼبٙ خبسع اػز

ٚ ػضٟٝ ػؼ٦ ؿذٟ اػز سب ٗشٝس٥ ثش داٛؼش٠ ١ب٥ هج٦ٔ كٞسر ٨ُشد ٝ ا٦٧ِٞٓ ثشا٥ ًشاح٦ ٗاذاخالر ١ض٧ٜا٠ اطاش    دس ا٧

ٝ  ا٨ٗذ اػز ثشٞاٙ ثب اػشلبدٟ اص ا٧ٚ آِٞ ٗذاخالس٦ سا ثب ١ٌ٘بس٥ ػب٧ش ر٧ٜلؼبٙ دس ػٌٞح اػشب٦ٛ(ثخؾ ٝ ٗؤطش اسائ٠ ؿٞد 

اهاذاٗبر دس ػاٌح ٗٔا٦،    سؼ٢ذار ػ٨بػا٦ ٝ  اٟ ثب ح٘ب٧ز ٝ ١٘شًشاح٦ ٝ اػشاء ًشد ٝ حبكْ ا٧ٚ ٗذاخالر  داٛـِب٦١

   (   ٜٗؼش ث٠ ًب١ؾ ٦٘٢ٗ دس ثشٝص ٝ ثبس ا٧ٚ ث٨٘بس ١ب ٝ ػٞاْٗ خٌش آٙ ١ب دس ػٌح ًـٞس ؿٞد

                                                                 

 دوتز وَرػ اػتوبد      

 ّبي غيزٍاگيزي رئيظ ٍاحذ ثيوبر
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 ثرًبهِ ّبي تٌذرستی در هذاخالت راٌّوبي طراحی

 

 ريسي ثرًبهِ  ٍ تٌذرستی هفبّين ثب آضٌبيی-9

 

 تحليل ثرًبهِ ّبي سالهت

٦ٗ ؿٞد سب ٧اي ٧اب چٜاذ     س٠٨٢ثشٛب٠ٗ اؿٔت سٞػي ٧ي ٝاحذ ثشا٥ سـش٧ح ٧ي سالؽ ػبصٗبٛذ٦١ ؿذٟ :تؼزيف ثزًبهِ

ثؼو٦ ثشٛب٠ٗ ١ب ٌٗ٘ٚ اػاز  (ص د٨ؾ سؼ٨٨ٚ ؿذٟ ًشاح٦ ٝ اػشاء ًٜذٗذاخ٠ٔ سا ثشا٥ دػش٨بث٦ ث٠ ٗؼ٘ٞػ٠ ا٥ اص ا١ذاف ا

 (داسا٥ چٜذ ٗذاخ٠ٔ ثشا٥ ٧ي ػ٘ؼ٨ز ١ذف ، ثبؿٜذ

ثشٛب٠ٗ ؿج٠ٌ آٗٞصؽ صٛبٙ ٠ً ؿبْٗ ٗذاخالر ٗـبٝسٟ كشد٥ ٝ ثؼ٨غ ١ب٥ ثبصاس٧بث٦ اػش٘بػ٦ ثشا٥ ًاب١ؾ ٧اي    "ٗظال

 (ٗـٌْ اػز

 

 ّبثرًبهِ اًَاع 

 (ثشٛب٠ٗ ػ٨ٔ٘بس٦ اػز ٧ي ثشٛب٠ٗ ؿبْٗ ثشٛب٠ٗ ػبٗغ ٝ

 

 5ثشٛب٠ٗ ػبٗغ سٝٛذ سبس٧خ٦ ص٧ش سا ٦ً ًشدٟ اػز:اًَاع ثزًبهِ خبهغ

 ًٞسبٟ ٗذر 

 دساص ٗذر 

 اػششاسظ٧ي$سا١جشد٥# 

 

 5اػضا٥ ص٧ش اػز ؿبْٗ:ثزًبهِ خبهغ

  چـٖ اٛذاصVision 5ًٙؼب ١ؼش٨ٖ ٝ ث٠ ًؼب ٦ٗ خٞا٨١ٖ ثشػ٨ٖ ٨ًل٨ز ٗٞسد اٛشظبس اص سا١جشد اص ٜٗظش ػبصٗب،  ٝ

 ؟٠ٛٞچِ

 سػبٓزMission$ ٛٞع كؼب٨ٓز بٙ ،هشٝسر ٝػٞد٥ ػبصٗ ،#اػز ١ذف ٦ًٔ ٝ ٢ٛب٦٧ ثشٛب٠ٗدس ػٌح ثشٛب٠ٗ

٧ب  سػبٓز (٨ٛبص اػش٘بػ٦ ٠ً ػبصٗبٙ ثشا٥ دبػخ دادٙ ث٠ آٙ سـ٨ٌْ ؿذٟ اػزػبصٗبٙ، اسصؽ ١ب٥ ػبصٗبٙ،

كٔؼل٠ $صؽ ١ب٥ ػبصٗبٙث٠ چ٠ ًؼب٦ٛ؟دس چ٠ ثبصاس٥؟ثب چ٠ كٚ آٝس٥؟ثبٝس١ب ٝ اس5ثب٧ذ ٗـخق ًٜذ ٗبٗٞس٧ز

؟سٞػ٠ ٝ د٧ذ ػبصٗبٙ ث٠ ٗشدٕ؟ سٞػ٠ ٝ د٧ذ ػبصٗبٙ ث٠ ًبسٜٗذاٙ؟سٞػ٠ ٝ د٧ذ ػبصٗبٙ ث٠ سؿذ ٝ ػٞد #ػبصٗبٙ

 (٨ٗخٞا١ذ خذٗز ًٜذ آٝس٥؟

 سا ث٠ سػبٓز ٛضد٧ي ٨ٜٗ٘ب٧ذػبصٗبٙ ا١ذاك٦ ٠ً دػش٨بث٦ ث٠ آٙ ١ب $٧ب ثٜٔذ ٗذر  ا١ذاف دٝس ثشد# 
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 ثٜٔذ ٗذرساٟ سػ٨ذٙ ث٠ ا١ذاف $سا١جشد١ب# 

 حذٝدٟ ٗٞسد هجّٞ ثشا٥ ٗبٛٞس سا١جشد ٗ$خي ٗـ٦# 

 سا ث٠ ا١ذاف ثٜٔذ ٗذر ٛضد٧ي ٦ٗ ٛ٘ب٧ٜذػبصٗبٙ ا١ذاف ٦ً٘ ٝ ٨ًل٦ ٠ً $ا١ذاف ًٞسبٟ ٗذر#  

 سٝؽ اٛؼبٕ كؼب٨ٓز ١ب٥ ًشاح٦ ؿذٟ$سٝؽ # 

 دػشٞسآؼْ٘ ١ب ٝ هٞا٨ٛٚ اػشا٥ كؼب٨ٓز ١ب $س٠٧ٝ ١ب# 

 ١ب٥ ثشٛب٠ٗ اك٦ٔ اػزثشٛب٠ٗ ١ب٥ كشػ٦ ٠ً د٨ؾ ٨ٛبص$ًشح ١ب# 

  ثٞدػ٠ 

 

 5اػضا٥ ص٧ش اػز ؿبْٗ:ثزًبهِ ػوليبتي

 ١ذف 

 ػبٗؼ٠ ٝ ُشٟٝ ١ذف 

 ٛٞع ٝ ٨ًق خذٗبر 

 كؼب٨ٓز ١ب 

 ؿبخق ١ب 

 اػشبٛذاسد١ب 

 صٗبٙ ثٜذ٥ 

 ٨ٛش٥ٝ اٛؼب٦ٛ 

 كوب ٝ سؼ٨٢ضار 

 ثٞدػ٠ 

 

 ّبي تٌذرستی ثرًبهِ

٧ٌذ٧ِش اًالم ٦ٗ ؿٞد ٠ً ث٠ ٜٗظٞس ٗوبث٠ٔ ثاب   ثشٛب٠ٗ ١ب٥ سٜذسػش٦ ث٠ ٗؼ٘ٞػ٠ ا٥ اص خذٗبر ٝ كؼب٨ٓز ١ب٥ ٗشسجي ثب

ػا٠  ثشٛب٠ٗ ١ب٥ ٛظبٕ ػالٗز ٧ؼ٦ٜ ثب ثشٛب٠ٗ ١اب٥  ا٧ٚ ثشٛب٠ٗ ثب (ذ٧ٛي ٧ب چٜذ ٗـٌْ سٜذسػش٦ ًشاح٦ ٝ اػشاء ٦ٗ ؿٞ

سلبٝر ١ب٥ ،ػ٘ؼ٨ز ١ذف،ًشاح٦ ٝ اػشاء  اص ٛظش ثشٛب٠ٗ ١ب ٝ ث٠ ٨٘١ٚ د٨ْٓػٌح د٨ـ٨ِش٥ اص ث٨٘بس٥ ١ب ٌٜٗجن اػز 

 (ثشٛب٠ٗ ١ب٥ ػالٗز ٧ب سٜذسػش٦ دس ٢ٛب٧ز ث٠ ٧ي ٗبٗٞس٧ز ٦ٗ سػٜذ(ذ٧ٌٛذ٧ِش داس اػبػ٦ ثب
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 ّبي ًظبم سالهت ثرًبهِ

 ثرًبهِ ّبي ًظبم سالهت

 

 ثزٍس ػالئن                           اثتالء           ثزٍس پي آهذّبي ًبتَاى وٌٌذُ                          

 سالهت كبهل                                                                                                                                               هرگ                  

 

 ثزًبهِ ّبي عغح اٍل پيؾگيزي                                                                                                    

                                                                    

 پيؾگيزي دٍمثزًبهِ ّبي عغح                          

 

 پيؾگيزي عَمثزًبهِ ّبي عغح               

 

 

 ( پيؾگيزي اثتذايي ٍ اٍليِ)ثزًبهِ ّبي عغح اٍل

ٝ ػ٨ُٞٔش٥ سح٨ْ٘ ًٜٜذ ٠ً ث٠ هلذ ٗجبسصٟ ثب ث٨٘بس٥ ١ب٦٧ ٠ً ٦ٗ سٞاٜٛذ دس آ٧ٜذٟ ثبس٥ سا ثش ػبٗؼ٠ ثشٛب٠ٗ ١ب٦٧ ١ؼشٜذ 

د٨ـا٨ِش٥ ا٨ٓٝا٠ ثا٠    (ث٠ چ٨ٜٚ ٗذاخ٠ٔ ا٥ د٨ـ٨ِش٥ اثشذا٦٧ ٗا٦ ٧ُٜٞاذ  (ًشاح٦ ٦ٗ ؿٞٛذاص د٨ذا٧ؾ سكشبس١ب٥ ث٨٘بس٧ضا 

ًشاح٦ ،٨٘بس٥ ١ب٥ ٗٞػٞد ٝ ا٧ٞٓٝز داس ػبٗؼ٠ ٗذاخ٠ٔ ا٥ اًالم ٦ٗ ؿٞد ٠ً ثب ١ذف سـ٨٨ش ػٞاْٗ خٌش ٝ اس٨ٞٓٞط٧ي ث

     (ُشٟٝ ١ذف دس ا٧ٚ ثشٛب٠ٗ ١ب سا اكشاد ػبٖٓ ، سـ٨ٌْ ٦ٗ د١ٜذ( ٝ اػشاء ٦ٗ ؿٞد
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 د٨ـ٨ِش٥ اص ٗؼشؼذ ؿذٙ ث٠ اثشالء5 ١ذف

 ـ٨ِش٥ اص اثشالء٨د        

 #سـ٨٨ش دس كشد$ا٧ؼبد ٗل٨ٛٞز 5 سٝؽ

  #ٗح٨ي ٧ب سكشبس اكشاد سـ٨٨ش دس$ًب١ؾ ٗٞاػ٠٢ ثب ػٞاْٗ خٌش         

 

 (غزثبلگزي)ثزًبهِ ّبي عغح دٍم

ُشٟٝ (ث٨٘بس٥ ١ب٥ داسا٥ ا٧ٞٓٝز ث٠ دٝ ُشٟٝ داسا٥ دٝسٟ ٢ٛلش٦ِ ًٞسبٟ ٝ دٝسٟ ٢ٛلش٦ِ ًٞال٦ٛ ٗذر هبثْ سوؼ٨ٖ ١ؼشٜذ

دسٗبٙ سـخ٨ق ٝ  ،ذ ٝ دس ثخؾ هبثْ سٞػ٦٢ اص ٗٞاسدٛدس اطش ػٞاْٗ ث٨ٞٓٞط٧ي ؿٜبخش٠ ؿذٟ ا٧ؼبد ٦ٗ ؿٞ "اّٝ ٗؼ٘ٞال

ػبْٗ اس٨ٞٓٞط٧ي ؿٜبخش٠ ؿذٟ ا٥ ٛذاسٛاذ ٝ سكشبس١اب٥   "ُشٟٝ دٕٝ ٗؼ٘ٞال(ٜٗؼش ث٠ ؿلب٥ هٌؼ٦ ث٨٘بس ٦ٗ ؿٞد،ث٠ ٗٞهغ 

داغ اص د٨اذا٧ؾ ػالئاٖ ث٨٘ابس٥      "دس ا٧ٚ ث٨٘بس٥ ١ب ٗؼ٘اٞال (ذٛٗحؼٞة ٦ٗ ؿٞ ١ب ٛبٜٗبػت اص ػٞاْٗ خٌش ػ٘ذٟ آٙ

٦ٛ ًبػشٚ اص ؿذر ٛبسٞا٦ٛ ٝ ػ٨ُٞٔش٥ اص د٨ـشكز ث٨٘ابس٥  ؿلب٥ هٌؼ٦ اٌٗبٙ دز٧ش ٨ٛؼز ٝ ١ذف اهذاٗبر دسٗب "ػ٘ال

ٝ ٗٞسد اسلبم ثشا٥ دسٗبٙ  طشٞٗاهذإ  "سؼز ث٨٘بس٧بث٦ ٜٗبػت ٝ طب٨ٛب "ٜٗٞى ثش آٙ ٠ً اٝالا٧ٚ ٗؼئ٠ٔ ث٠ ػ٥ٞ آٙ اػز،

 ،#م خٌاش دس ٗؼاش $اكشاد ث٠ ظب١ش ػابٖٓ  سا ُشٟٝ ١ذف دس ثشٛب٠ٗ ١ب٥ ؿشثبِٓش٥ ( ث٨٘بساٙ ؿٜبػب٦٧ ؿذٟ دس اخش٨بس ثبؿذ

  (٦ٗ د١ٜذ سـ٨ٌْ 

 آٗذ١ب٥ ٛبسٞاٙ ًٜٜذٟد٨ـ٨ِش٥ اص ثشٝص د5٦ ١ذف

 ؿشثبِٓش5٥ سٝؽ

  ث٨٘بس٧بث٦         

 

 (درهبًي ٍ تَاًجخؾي)ثزًبهِ ّبي عغح عَم

١ذف اص ا٧ٚ ثشٛبٗا٠ ١اب اػابدٟ    (سـ٨ٌْ ٦ٗ د١ٜذ# ٦ٛبخٞؿ$اكشاد ث٨٘بس ٧ب ٗجشال ث٠ ٛبسٞا٦ٛسا ُشٟٝ ١ذف دس ا٧ٚ ثشٛب٠ٗ ١ب 

دس ٗٞسد ٛبسٞا٦ٛ ١ب٥ $٧ب اكضا٧ؾ هذسر ػبصُبس٥ كشد ٗؼّٔٞ ثب ؿشا٧ي ػذ٧ذ # دس ٗٞسد ٛبسٞا٦ٛ ١ب٥ ثشُـز دز٧ش$ب٦٧ سٞاٛ

ثشٛب٠ٗ ١ب٥ دسٗب٦ٛ اص ًش٧ن سـخ٨ق ث٨٘بس٥ ث٠ ٝػٞد آٝسٛذٟ ٛابسٞا٦ٛ ٝ دسٗابٙ آٙ ،ثاذٛجبّ اػابدٟ     (اػز# ثشُـز دز٧ش

ب٥ سـخ٨ل٦،دسٗب٦ٛ ٝ سٞاٛجخـ٦ سا ٦ٗ ساٞاٙ دس هبٓات ثشٛبٗا٠    س٘ب٦ٗ كؼب٨ٓز ١( سٞاٛب٦٧ ٝ اص ٨ٗبٙ ثشدٙ ؿٌب٧ز اػز

 (١ب٥ ػٌح ػٕٞ دػش٠ ثٜذ٥ ًشد

 آٗذ١ب٥ ٛبسٞاٙ ًٜٜذًٟب١ؾ ؿذر ٝ ٗذر د5٦ ١ذف

 دسٗب5ٙ سٝؽ

  ثبصسٞا٦ٛ       

 (ٗذ٧ش٧ز ث٨٘بس٥ ١ب ثش ثشٛب٠ٗ ١ب٥ ػٌح ػٕٞ ٗش٘شًض اػز ،دس ث٨٘بس٥ ١ب٥ ٗضٗٚ
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 طيف سالهت

 هذاخالت ّذف هذاخالت عغح عالهت

 د٨ـ٨ِش٥ اص ٗؼشؼذ ؿذٙ ث٠ اثشال حلظ عالهتي وبهل

 د٨ـ٨ِش٥ اص اثشال  حلظ ٝ اسسوبء عالهتي ًغجي

 سكغ اػشؼذاد ث٠ اثشال حلظ ٝ اسسوبء ثيوبري پٌْبى

 #دسٗبٙ$آٗذ١ب٥ ث٨٘بس٥  د٨ـ٨ِش٥ اص ثشٝص د٦ حلظ  ٝ اسسوبء ثيوبري آؽىبر

 #دسٗبٙ ٝ ثبصسٞا٦ٛ$آٗذ١ب٥ ٛبسٞاٙ ًٜٜذٟ  ش٥ اص د٦د٨ـ٨ِ حلظ  ٝ اسسوبء  ثيوبري آؽىبر ؽذيذ

 

 

  ؽيَُ سًذگي

ٗؼ٘ٞػ٠ ا٥ اص ػبدار ٝ سػٖ ١ب٦٧ ٠ً ث٠ ٝػ٠ٔ٨ كشآ٧ٜذ دساصٗذر اػش٘بػ٦ ؿذٙ سحز سبط٨ش هشاس ٦ٗ ٨ُشد،سـ٨٨ش ٦ٗ ٧بثذ 

 (٧ب ٗحذٝد ٦ٗ ؿٞد

ؼٌاٞف ثا٠ آٗاٞصؽ ١ِ٘اب٦ٛ ٝ     ث٨ـشش ًٞؿؾ ١ب ٗ( دسًٞد٦ً اػز  ،س٧ـ٠ اؿٔت ٗـٌالر ٝ ث٨٘بس٥ ١ب٥ ثضسُؼبالٙ

 ( آٗٞصؽ ؿخل٦ دس ٗٞسد ؿ٨ٟٞ صٛذ٦ُ ثشا٥ ُشٟٝ ١ذف ًٞدًبٙ اػز

 دشٗخبًشٟ الصٕ ٝ  اثشذا٦٧ ، ١ِ٘ب٦ٛ ٝ ٧ب ٗذاخ٠ٔ دس ػٌح  ثشا٥ ث٨٘بس٥ ١ب٥ ٗضٗٚ ث٠ ًبس٨ُش٥ ١ش ػ٠ سا١جشد

 (ٌْٗ٘ اػز 

  ؿٜبخش٠ ٦ٗ ؿٞد  ثب ٗل٢ٕٞ آٗٞصؽ ث٢ذاؿز ٝ ٗؼئ٨ٓٞز ؿخل٦ ٝ اػش٘بػ٦ ث٨ـشش،د٨ـ٨ِش٥ ا٠٨ٓٝ ) 

 

طش دسؿشا٧ي ػالٗز ، خٞاٟ ث٢جٞد ػالٗز ٧ب ث٨٘بس٥ ، ثٌاٞس ٝاهاح٦ دس اسسجابى ثاب ١٘جؼاش٦ِ      ؤثؼ٨بس٥ اص سكشبس١ب٥ ٗ

٥ ١ب٥ اسسوب٥ سا١جشد١ب١٘ضٗبٙ ثب ٗٞكو٨ز ١ب٥ ٗحذٝد (١ب ١ؼشٜذ  ٗح٨ي اػش٘بػ٦ آٙ ٗشوبثْ ث٨ٚ ؿ٨ٟٞ صٛذ٦ُ ٗشدٕ ٝ

كشد٥ ، ث٠ سبص٦ُ ٗلاب٦٘٨١ چاٞٙ ١٘جؼاش٦ِ اػش٘ابػ٦ ، ح٘ب٧از اػش٘ابػ٦ ٝ       ػالٗز ٗش٘شًض ثش سكشبس١ب٥ ث٢ذاؿش٦ 

 – WHO$ػبّ ُزؿش٠ ، سؼش٧ق ػابصٗبٙ ػ٢اب٦ٛ ث٢ذاؿاز     +-دس ًّٞ ( ٝاثؼش٦ِ ٗشوبثْ اػش٘بػ٦ ٌٗشح ؿذٟ اػز

 ( اص ؿ٨ٟٞ صٛذ٦ُ ، ٗٞػت دسى ُؼششدٟ سش٥ اص سؼ٨٨ٚ ًٜٜذٟ ١ب٥ ٧ي صٛذ٦ُ ػبٖٓ ؿذٟ اػز#  1998

 اػاز  ٢ٖٗ اػششاسظ٥ دٝ ػ٢ز دس سذاث٨ش٥ اسخبر ، ٨ٛبصٜٗذ ػبٖٓ سكشبس١ب٥ ػ٘ز ث٠ ٛبػبٖٓ سكشبس١ب٥ ٢زػ اص سكشبس سـ٨٨ش

ٙ  ثشخٞسداسٛذ ٝ ثٞدٙ اػش٘بػ٦ ٢ٖٗ ٧ٝظ٦ُ اص ١ب اٛؼبٙ(ثبؿذ ٦ٗ ػبٗؼ٠ ثش ٗجش٦ٜ سكشبس سـ٨٨ش اّٝ ٠ً ٖ  ثاذٝ ٙ  كاشا١  ؿاذ

 ػ٘ذٟ ٠ً آٙ ث٧ٞظٟ اػز ١٘شاٟ ػخش٦ ثب ٝ ٛجٞدٟ سٗوذٝ ػبٖٓ سكشبس١ب٥ اسخبر اٌٗبٙ ، ٜٗبػت اػش٘بػ٦ ٝ ٗح٦ٌ٨ ؿشا٧ي

ٚ  دس سـ٨٨اش  ٝ داسد اسسجابى   ػاالٗز  ثاش  ٗؤطش اػش٘بػ٦ ػٞاْٗ ثب ٝا٨ُش ؿ٨ش ١ب٥ ث٨٘بس٥ خٌش ػٞاْٗ ْ  ا٧ا ٙ  ػٞاٗا  ثاذٝ

 ثبؿاذ  ٗا٦  PHC ا٠٨ٓٝ اكّٞ اص ٠ً ٜٗبػت سٌٜٞٓٞط٥ ٝ ٗشدٕ ٗـبسًز ٝ ١ٌ٘بس٥ آٙ اص ٝ ٢ٗ٘شش ثخـ٦ ث٨ٚ ١ٌ٘بس٥

ٙ  ٗؼ٢اض  ٝ ٗؼأي  ٨ٛبصٜٗذ اػششاسظ٥ ا٧ٚ ٠ً ثبؿذ ٦ٗ كشد ثش ٗجش٦ٜ سكشبس ،سـ٨٨ش دٕٝ ػششاسظ٥ا(  ٨ٛؼز ػ٦ٔ٘  اسائا٠  ؿاذ

 ٝ ًٜٜذُبٙ ٗشاػؼ٠ ٨ٛبص١ب٥ ثب ٗشٜبػت آٗٞصؽ ٝ ٗـبٝسٟ ثب ٗشسجي ١ب٥ ٢ٗبسر ث٠ دسٗب٦ٛ  )ث٢ذاؿش٦ خذٗبر د١ٜذُبٙ
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  (اػز ٗشدٕ ػٕ٘ٞ ٧ؼ٦ٜ دسٗب٦ٛ –ث٢ذاؿش٦  خذٗبر ٨ُشٛذُبٙ

راّي ثزاي سًذگي ثز اعبط الگَّبي لبثل تؼزيف رفتبر اعت وِ  ؽيَُ سًذگي،  WHOف عجك تؼزي

اس عزيك تؼبهل ثيي ٍيضگي ّبي فزدي ، تؼبهل ّبي اختوبػي ٍ ؽزايظ سًذگي اختوبػي ، التقبدي 

 .ٍ هحيغي يه فزد تؼييي هي ؽَد

ا٧ي ٗشـ٨ش اػش٘بػ٦ ٝ ٗح٦ٌ٨ سؼذ٧ْ حب٦ً اص آٙ اػز ٠ً ا١ِٞٓب٥ سكشبس٥ ثٌٞس ٗذإٝ دس دبػخ ث٠ ؿش WHOسؼش٧ق 

ًجن سؼش٧ق ٗزًٞس ، سالؽ ثشا٥ ث٢جٞد ػالٗز اص ًش٧ن سٞاٛب ػبص٥ ٗشدٕ ثشا٥ سـ٨٨ش ؿ٨ٟٞ صٛذ٦ُ اؿبٙ ثب٧ذ ( ٦ٗ ؿٞٛذ

( طش دسسكشبس ٧ب ؿا٨ٟٞ صٛاذ٦ُ سٜظا٨ٖ ُاشدد    ؤاػش٘بػ٦ ٗ ١ٖ دس ساػشب٥ سـ٨٨ش كشد ٝ ١ٖ دس ساػشب٥ سـ٨٨ش ؿشا٧ي ص٧ؼش٦ ٝ

ٗؼٕٔٞ ٨ٛؼز ٝ ػٞاْٗ ص٧ابد٥ دس سؼ٨ا٨ٚ ساٟ   # حذاًظش٥ $ ٧ذ آٙ اػز ٠ً ؿ٨ٟٞ صٛذ٦ُ ا٧ذٟ آّ ش ٗؤث٨ـش WHOسؼش٧ق 

 (ٜٗبػت ثشا٥ صٛذ٦ُ ١ش  كشد ٗٞطشٛذ

 ١ٖ صٗبٙ ثب كـاشدٟ ؿاذٙ ثٞدػا٠ ١اب٥     ( ٗٞهٞع ؿ٨ٟٞ صٛذ٦ُ ػبٖٓ ، ث٠ خٞد٥ خٞد ٗٞهٞػ٦ ٢ٖٗ ٦ٗ ثبؿذ

 ( ٦ُ ػبٖٓ اكضا٧ؾ ٦ٗ ٧بثذثخؾ ػالٗز ، كـبس ث٠ اكشاد ثشا٥ ثشخٞسداس٥ اص ٧ي صٛذ

  ٝ ساٞاٙ   سلٞس ٦ٗ ؿٞد ٢ٖٗ سش٧ٚ ٗٞاٛغ اٛشخبة ؿ٨ٟٞ صٛذ٦ُ ػبٖٓ ، ؿبْٗ ٛحٟٞ سؼش٧ق ٝ دز٧شؽ ٗل٢إٞ آٙ 

 (ٜذؼش١ثشا٥ سػب٧ز ؿ٨ٟٞ صٛذ٦ُ ػبٖٓ # اػش٘بػ٦ دب٨٧ٚ  –ث٧ٞظٟ اهـبس ثب ٝهؼ٨ز اهشلبد٥ $ٗشدٕ 

 5 دس ٝاهغ ثب٧ذ ث٠ ا٧ٚ ػئٞاّ ١ب ػٞاة د٨١ٖ 

 ٛذ٦ُ ػبٖٓ ، ٗل٦ٗٞ٢ ٗل٨ذ ٦ٗ ثبؿذ ؟آ٧ب ؿ٨ٟٞ ص 

 سؼ٨٨ٚ ًٜٜذٟ ١ب٥ اٛشخبة ؿ٨ٟٞ صٛذ٦ُ ، چ٠ ١ؼشٜذ ؟ 

 ٝ ١ب اطش ثخؾ ثٞدٟ اٛذ؟  آ٧ب آٙ چ٠ س٧ٌٝشد١ب٦٧ ثشا٥ سٞػؼ٠ ؿ٨ٟٞ صٛذ٦ُ ػبٖٓ اػشلبدٟ ؿذٟ اٛذ 

 كشآ٧ٜذ١ب٥ اػش٘بػ٦ ٝ ػ٦ٗٞ٘ ، چ٠ِٛٞ ٦ٗ سٞاٜٛذ ؿ٨ٟٞ صٛذ٦ُ ػبٖٓ سا سٞػؼ٠ د١ٜذ ؟ 

٦ُ ػبٖٓ ثب٧ذ ثب ٗح٨ي اػش٘بػ٦ خٞدؽ ػبصُبس ثبؿذ ٝ ػض ثب سلٞس آٙ ث٠ ػٜاٞاٙ دػاش٠ ا٥ اصٗذاخٔا٠ ا٥    ٧ي ؿ٨ٟٞ صٛذ

 (١٘ب١َٜ ثب ؿ٨ٟٞ صٛذ٦ُ ُشٟٝ ١ب٥ ١ذف ، احش٘بّ ٗٞكو٨ز ثشٛب٠ٗ ١ب٧ؾ اٛذى خٞا١ذ ثٞد

ثن ثاب ػٞاٗاْ   ؿ٨ٟٞ صٛذ٦ُ ػبٖٓ،ٜٗجؼ٦ اسصؿٜ٘ذ ثشا٥ ًب١ؾ ؿ٨ٞع ٝ سبط٨ش ٗـٌالر ث٢ذاؿش٦ ، اسسواب٥ ػاالٗز، سٌاب   

ثب ا٧ٚ حبّ هبٛغ ًشدٙ ٗشدٕ ث٠ ا٧اٚ ًا٠ ػاالٗز ٧اي ػاشٗب٠٧      ( اػششاع صا٥ صٛذ٦ُ ٝ ث٢جٞد ٨ًل٨ز صٛذ٦ُ ٦ٗ ثبؿذ

 (ٜٗبػت اػز ٝ ا٧ؼبد ا٨ِٛضٟ ثشا٥ خٔن كش٦ِٜ١ ػالٗز دشٝس كشآ٧ٜذ٥ د٨چ٨ذٟ ٦ٗ ثبؿذ

ٗٞاسد٥ ١ؼاشٜذ ًا٠ س٢ٜاب اصًش٧ان      ذ ٠ً ثؼ٨بس٥ اص ػٞاْٗ كشد٥ ٝ اػش٘بػ٦ ٝاثؼش٠ ث٠ ػالٗز ،ٜؿٞا١ذ ٛـبٙ ٦ٗ د١

اًَاػي اس رٍيىزدّبي آهَسػ،ارتمبي عالهت سا١جشد١ب٥ ١ب٥ ػبٗغ ، ث٨ٚ ثخـ٦ ٝ ًٞال٦ٛ ٗذس٦ ٠ً ٗشو٘ٚ 

 ( ثبؿذ، هبثْ سؼذ٧ْ ٝ سـ٨٨شٛذٍپيؾگيزي اسثيوبري 

ؿ٨ٞع ث٨٘بس٥  ٓزا دس ٧ي ٗح٨ي ٠ً( صٛذ٦ُ اػز ؿ١ٟٞ٨ب٥ ٗضٗٚ ٝ ٗشسجي ثب  د٨ـ٨ِش٥ سٝؽ ثشخٞسد ٜٗبػت ثب ث٨٘بس٥

سٞاٛذ كشكز ١ب٦٧ ثشا٥ اكضا٧ؾ سكبٟ اػش٘بػ٦ ٝ  صٛذ٦ُ دس حبّ اكضا٧ؾ اػز ،د٨ـ٨ِش٥ ٦ٗؿ٨ٟٞ ١ب٥ ٗضٗٚ ٗشسجي ثب 

 (١ب٥ ػ٘ؼ٨ش٦ كشا١ٖ ًٜذ اسسوبء ػذآز ث٢ذاؿش٦ دس ث٨ٚ اكشاد ٝ ُشٟٝ

 5هبثْ اٛؼبٕ اػز ،٧ش اػزُبٕ ص /د٨ـ٨ِش٥ ثشا٥ دػش٨بث٦ ث٠ ا١ذاف ًبسآ٦٧ ٝ ػذآز اص ًش٧ن ٧ي كشآ٧ٜذ ٠ً ؿبْٗ 
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 ٟ١ب٥ ٨ًٔذ٥ ػالٗز ٝ ث٨٘بس٥ ؿٜبػب٦٧ ػٞاْٗ ٝ سؼ٨٨ٚ ًٜٜذ 

 ٟثشسػ٦ ثبصاس١ب٥ ٗٞػٞد ٝ ٛوب٧ق ٗٞػٞد ٗٞطش ثشآٙ ػٞاْٗ سؼ٨٨ٚ ًٜٜذ 

 سؼ٨٨ٚ ٗذاخ٠ٔ د٨ـ٨ِش٥ هبثْ سٞػؼ٠ 

 اسصؿ٨بث٦ سبط٨ش ٗذاخ٠ٔ د٨ـ٨ِش٥ ثش سكبٟ اػش٘بػ٦ ٝ ثش ػذآز دس ػالٗز 

١اب٥ ٗاضٗٚ ثؼا٨بس     ١ش ٧ي اص ا٧ٚ چ٢بس ٗشح٠ٔ دس ٗذاخالر ثب ١ذف د٨ـ٨ِش٥ ٝ ًٜششّ ث٨٘ابس٥ سبْٗ ٝ اػشا٥ دسػز 

 (هشٝس٥ اػز

حش٦ دس صٗابٙ  ( صٛذ٦ُ اػز،هبثْ د٨ـ٨ِش٥ اػز ؿ١ٟٞ٨ب٥ ٗضٗٚ ٠ً ٗشسجي ثب  ١٘بٌٛٞس ٠ً ُلش٠ ؿذ ثخـ٦ اص ث٨٘بس٥

آٛبٙ ٗشسجي ثب ثؼ٨بس٥ ػٞاٗاْ ٗخشٔاق اػش٘ابػ٦    صٛذ٦ُ ٜٗبػت، سـ٨٨ش سكشبس ٝ ػٌ٘ٔشد  ؿ٨ٟٞآُبٟ ٛ٘ٞدٙ اكشاد ػبٗؼ٠ اص 

اص ًشف د٧ِش سوبهب٥ ( ًٜذ اػز ٠ً ١ٌ٘بس٥ ث٨ٚ ثخـ٦ ٝ ٗـبسًز ٗشدٕ سا ًٔت ٦ٗ# كش٦ِٜ١،  اهشلبد٥ ٝ ػ٨بػ٦$

 (اكشاد ػبٗؼ٠ ثشا٥ ا٧ٚ سـ٨٨شار دب٨٧ٚ اػز

اسصؿا٨بث٦ ثا٠ ٜٗظاٞس    ( ػاز ث٠ ٜٗظٞس ًب١ؾ ا٧ٚ ٗحذٝد٧ز ١ب ٨ٛبص ث٠ اػشا٥ ده٨ن ١ش ٧ي اص ٗشاحْ چ٢بسُب٠ٛ كاٞم ا 

 (ػٜؼؾ اطش ٗذاخالر ٝ ؿٜبػب٦٧ ػٞاْٗ ٗؤطش ثش ا٧ٚ اطشثخـ٦ ،اص ا٨٘١ز خبف ثشخٞسداس اػز

 

 (ثْذاضتی ـ درهبًی)اجساي يك ثرًبهِ تٌذرستی

 

 درًٍذاد(input): ا٥ اص ٜٗبثغ ؿبْٗ ٗذ٧ش٧ز، ٜٗبثغ ٗب٦ٓ، كوب، ػ٢از ٨ُاش٥ ػ٨بػا٦ ٝ ػ٘ؼ٨از      ٗؼ٘ٞػ٠

 (٠ ١ؼشٜذ١ذف ٠ً ٗٞاد خبٕ ثشٛبٗ

 فزآيٌذ(process):   ٠ً سٞػي آٙ ١ب ٜٗبثغ ثشٛبٗا٠ دس سؼبهات ٛشاب٧غ ٗاٞسد      اػزكؼب٨ٓز ١ب٦٧ ؿبْٗ كشآ٧ٜذ

ساٞاٙ   ثشا٥ ١ش كشآ٧ٜذ ٗا٦ ( ١ب٥ ث٠ ١ٖ ٗشسجي اػز كشآ٧ٜذ ٗؼ٘ٞػ٠ كؼب٨ٓز( ؿٞٛذ اٛشظبس اص ثشٛب٠ٗ ثٌبس ثشدٟ ٦ٗ

 ٧يدس( ز٧ٜذ ١ب٥ ًٞچٌشش اػ شآ٧ٜذ هبثْ سوؼ٨ٖ ث٠ كشآ١ش ك(دس ٛظش ُشكز #ثشٝٛذاد$ٝ دب٧ب٦ٛ #دسٝٛذاد$ٛو٠ٌ آؿبص

ثشٛبٗا٠ ؿابْٗ كشآ٧ٜاذ١ب٥    ( ثش اػبع ثشٛب٠ٗ سٜظ٨ٖ ٨ٗـٞٛذ ١٦٧ب ػبصٗبٙ ث٠ ٜٗظٞس دػش٨بث٦ ث٠ ا١ذاف ،كؼب٨ٓز

١ب٥ ا٧ٚ كشآ٧ٜذ  دس ٝاهغ اٛؼبٕ كؼب٨ٓز(ٗشؼذد٥ اػز ٠ً ثشخ٦ اص آٙ ١ب ثالكبك٠ٔ هجْ اص ا١ذاف ثشٛب٠ٗ هشاس داسٛذ

                                  آٗااااذ سااااب داااا٦# Out put$ش ثاااا٠ صٛؼ٨ااااشٟ ا١ااااذاف ٢ٛااااب٦٧ ثشٛبٗاااا٠ اص ثشٝٛااااذاد ١ااااب ٜٗؼاااا

$effect+impact=Outcome#ؿٞد ٦ٗ)  

 :اًَاع فزآيٌذّب

كشآ٧ٜذ١ب٥ ٗشثٞى ث٠ ػٌح اسائ٠ خذٗز ٧ب س٨ٓٞذ ١ؼشٜذ ٠ً ٜٗؼش ث٠ صٛؼ٨شٟ ا١ذاف 5فزآيٌذ ّبي خذهت يب تَليذ

 (ُشدٛذ ثشٛب٠ٗ ٦ٗ

ث٠ كشآ٧ٜذ١ب٥ ٗشثٞى ث٠ سب٨ٗٚ ٜٗبثغ ٗٞسد ٨ٛبص كشآ٧ٜذ ١ب٥ خذٗز اػٖ اص سؼ٨٢ضار ، دّٞ :فزآيٌذ ّبي پؾتيجبًي

 (ؿٞد ٝ ٨ٛش٥ٝ اٛؼب٦ٛ ُلش٠ ٦ٗ

١ب٦٧ اػز ٠ً ثب ١ذف ً٘ي ث٠ اػشا٥ كح٨ح كشآ٧ٜذ١ب٥ خاذٗز ؿاٌْ    ٗؼ٘ٞػ٠ كشآ٧ٜذ5فزآيٌذ ّبي حوبيتي
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 (اٛذ ُشكش٠

ا٧ٚ كشآ٧ٜذ١ب ( ُشدد ٜذ١ب٥ ٗشثٞى ث٠ س٨ٌْ٘ ٝ اكالح كشآ٧ٜذ١ب٥ خذٗز اًالم ٦ٗث٠ كشآ5٧ فزآيٌذ ّبي وٌتزلي

١ب ٝ سا١ٌبس١ب٥ سكغ ا٧ٚ ٗٞاٛاغ اٛؼابٕ    ثب ١ذف ؿٜبػب٦٧ اٛحشاكبر اص اػشبٛذاسد، سؼ٨٨ٚ ػْٔ ٝ ٗٞاٛغ ا٧ؼبد ًٜٜذٟ آٙ

  (٨ُشد ٦ٗ

ُشدٛاذ   كبك٠ٔ ٜٗؼش ث٠ ا١ذاف ثشٛبٗا٠ ٗا٦  ٗؼ٘ٞػ٠ كشآ٧ٜذ١ب٦٧ ٠ً ثال# ٧ب ػٌح ٝ ٧ب ٝاحذ٥ اص ػبصٗبٙ $ دس ١ش ػبصٗبٙ 

فزآيٌذ ؿٞٛذ،  ٝ ػب٧ش كشا٧ٜذ ١ب٦٧ ٠ً ثب ١ذف ػ٦ٔ٘ ٛ٘ٞدٙ ٝ اػشا٥ كشآ٧ٜذ ١ب٥ كق اٛؼبٕ ٦ٗ «فف» ّبيفزآيٌذ

 (د١ٜذ سا سـ٨ٌْ ٦ٗ «عتبد »ّبي 

 5ؿٞٛذ ثٜذ٥ ٦ٗ كشآ٧ٜذ ١ب٥ كق ٝ ػشبد ث٠ ؿشح ص٧ش دػش٠

  س٨ٓٞذ* كشآ٧ٜذ١ب٥ خذٗز 5 كق

 ٧ٜذ١ب٥ دـش٨جب٦ٛكشآ  5ػشبد

   كشآ٧ٜذ١ب٥ ح٘ب٧ش٦ 

   كشآ٧ٜذ١ب٥ ًٜشش٦ٓ 

 ثزًٍذاد(output):  ا٥ اص ٛشب٧غ دس ػٌح ثشٛب٠ٗ ٠ً اص ًش٧ن اػشا٥ كؼب٨ٓز ١ب٥ ثشٛب٠ٗ ثب اػاشلبدٟ   ٗؼ٘ٞػ٠

 (اطشار ثالكلْ اػشاء ثشٛب٠ٗ سا ٜٗؼٌغ ٦ٗ ٛ٘ب٧ذ( اٛذ اص ٜٗبثغ ثشٛب٠ٗ ،د٨ؾ ث٦ٜ٨ ؿذٟ

 ًتبيح/هذّبآ پي(outcom):      دػش٠ ا٥ اص ٛشب٧غ ١ؼشٜذ ٠ً اٛشظبس داس٧ٖ دس ػٌح ػ٘ؼ٨از ثؼٜاٞاٙ ٛش٨ؼا٠

  :كؼب٨ٓز ١ب٥ ثشٛب٠ٗ ٝ ٛشب٧غ دس ػٌح ثشٛب٠ٗ س٥ٝ د١ٜذ

٠ً دس حذ ٛضد٧ٌشش٥ ث٠ ١ؼشٜذ ٗؼ٘ٞػ٠ ا٥ اص ٛشب٧غ دس ػٌح ػ٘ؼ٨ز  (:اثزات) (effect)هذ ٍاعظآ پي-

 .٦ٗ ٛ٘ب٧ذ  سا ٜٗؼٌغ دس ػٌح ُشٟٝ ١ذفاطشار ثشٛب٠ٗ ( ١ؼشٜذ ،كؼب٨ٓز ١ب٥ ثشٛب٠ٗ ٝ ٛشب٧غ دس ػٌح ثشٛب٠ٗ 

ٝ  دس ػٌح ػ٘ؼ٨ز ٠ً ًٞال٦ٛ ٗذر اػز ا٥ اص ٛشب٧غ ٗؼ٘ٞػ٠  (:اثز ًْبيي) ( impact)هذ افليآ پي-

س٢ٜب اص ًش٧ن اطش ٛشب٧غ ٝاػي ٝ دس ػاٌح ػ٨ؼاش٦٘ ا٧ؼابد    ،سٞػي كؼب٨ٓز ١ب٥ ثشٛب٠ٗ ٝ ٛشب٧غ دس ػٌح ثشٛب٠ٗ 

 .سا ٜٗؼٌغ ٦ٗ ٛ٘ب٧ذ دس ػٌح ػ٘ؼ٨ز اطشار ثشٛب٠ٗ( اٛذ ؿذٟ

س ػٌح اٛذاصٟ ٨ُش٥ د٨بٗذ ثشٛب٠ٗ اٛؼبٕ ٦ٗ ؿٞد ٝ اص اسؿ٨بث٦ كشآ٧ٜذ ٗش٘ب٧ض اػز،ص٧شا ث٠ ٜٗظاٞس اٛاذاصٟ   ثشٛب٠ٗ د اسصؿ٨بث٦

 (٨ُش٥ اطش ثشٛب٠ٗ ثش ػ٘ؼ٨ز ػ٦ٗٞ٘ اػز

 

١اذف ٢ٛاب٦٧ دس ػابصٗبٙ اٛؼابٕ      ١ب٥ ص٧بد٥ ثشا٥ دػاش٨بث٦ ثا٠   كؼب٨ٓز(ٛ٘ب٧ذ ١ذف ٢ٛب٦٧ سا دٛجبّ ٧٦ٗي ١ش ػبصٗبٙ 

ا٧ٚ اسسجبى اص ًش٧ن ٗؼ٘ٞػ٠ ا٥ اص ا١ذاف كٞسر ( ؿٞٛذ ١ب ٗؼشو٨٘بً ث٠ ١ذف ٢ٛب٦٧ خشٖ ٦٘ٛ ٛش٨ؼ٠ ا٧ٚ كؼب٨ٓز(دز٧شد ٦ٗ

١ش ٧ي اص ا١ذاف ٗشاست ( آٝسد ا١ذاف سا ثٞػٞد ٦ٗ# ػٔؼ٠ٔ ٗشاست$ٗؼ٘ٞػ٠ ا٧ٚ ا١ذاف ٝ اسسجبى آ٢ٛب ثب ١ٖ ؿج٠ٌ(٨ِ٨ٗشد

# چبسر ا١ذاف$ ؿج٠ٌ ا١ذاف ػبصٗبُٙؼششد٦ُ (٧ي ٧ب چٜذ ١ذف اص ٗشسج٠ دب٨٧ٚ ح٘ب٧ز ٝ سو٧ٞز ٨ٗـٞٛذ ثبالسش، ثٞػ٠ٔ٨

 (داسد ٛٞع ثشٛب٠ٗ س٧ض٥ ػبصٗبٙٝ سٜٞع ًبس٥ ،ؼششد٦ُ ُ ٧ي ػبصٗبٙ ثؼش٦ِ ث٠
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 plan ,do( $ًٜششّ ٝ اهذإ اػز اػشاء، س٧ض٥، ٠ً ؿبْٗ ثشٛب٠ٗ(ثشٛب٠ٗ ١ب٥ ػالٗز ٧ي چشخ٠ ٌٜٗو٦ ثشا٥ خٞد داسٛذ

,check ,act# 

اػشوشاس،سٜظ٨ٖ ٝ سب٨ٗٚ (اػز هزحلِ ثزًبهِ ريشيدس ا٧ٚ چشخ٠ سؼ٨٨ٚ ا٧ٞٓز ٝ ًشاح٦ ٝ سٜظ٨ٖ ٝ سب٨ٗٚ ثٞدػ٠ اػشوشاس 

ثٞدػ٠ ػبس٥ ،دـش٨جب٦ٛ ٠ً ٜٗؼش ث٠ كشا٦٘١ ٦ٗ ؿٞد ٦ٓٝ اُش ثب دػششػا٦ ٗـاشش٥ اػاشلبدٟ ٌٛاشد اص ثبصاس٧ابث٦ خاٞة       

ثؼذ اص اػشلبدٟ ٗشدٕ ث٢شٟ ػالٗش٦ ا٧ؼابد  (ٗبر سا ثبال ٦ٗ ثشد ٝ دٞؿؾ ١ٖ ثبال ٦ٗ سٝداػشلبدٟ ٦ٗ ٨ًٜٖ ٠ً دس٧بكز خذ

دب٧ؾ ث٠ كؼب٨ٓز ١ب٥ ثشٛب٠ٗ ثش ٦ٗ ُشدد اسصؿ٨بث٦ ١ٖ ث٠ ٛش٨ؼ٠ كؼب٨ٓاز ١اب   ( اػز هزحلِ اخزاءا٧ٚ ٗشاحْ ( ٦ٗ ؿٞد

اػز  هزحلِ وٌتزلا٧ٚ ػب ثؼذ ُضاسؽ د٦١ ،سح٨ْٔ ٝ ثؼذ كشه٠٨ ،سحو٨ن ٝ ػْٔ ٗـخق ٦ٗ ؿٞد ٠ً سب (ٗشسجي اػز

 (اػز هزحلِ الذامٝ ثؼذ ث٠ ثشٛب٠ٗ س٧ض٥ ٜٗؼش ٦ٗ ؿٞد ٠ً 

 (چشخ٠ صٛذ٦ُ ػالٗز ثشا٥ ١ش ػ٠ ٛٞع ثشٛب٠ٗ ١ب٥ ػبس٥،ٗذاخ٠ٔ ا٥ ٝ اهٌشاس٥ ًبسثشد داسد
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 تٌذرستی/سالهتاًَاع فعبليت ّب در چرخِ زًذگی ثرًبهِ ّبي 

 

 تعريف ّذف ًَع فعبليت

 Recurrentجبري
 حلظ

  ٝهؼ٨ز ٗٞػٞد 

٠ً ٨٘١ـ٠  ١ب٥ سوش٧جبً ٧ٌٜٞاخز ٝ هبثْ د٨ؾ ث٦ٜ٨ دس ١ش ػبّ سٌشاس كؼب٨ٓز

 #كؼب٨ٓز ١ب" +/$ٗؼشؼذ اسسوبء اػز

 Improvementارتقبء
 اسسوبء

  ٝهؼ٨ز ٗٞػٞد 

١ب٦٧ ثٜ٘ظٞس اسسوبء ٝهؼ٨ز ٗٞػٞد ثش اػبع ٛشب٧غ  ًشاح٦ ٝ اػشا٥ كؼب٨ٓز

 #كؼب٨ٓز ١ب" +.$ اسص٧بث٦ ػٌ٘ٔشد

 Emergentرارياضط
ٗوبث٠ٔ ثب ؿشا٧ي 

  د٨ؾ ث٦ٜ٨ ٛـذٟ

١ب٦٧ ثش اػبع ٛشب٧غ  ًشاح٦ ٝ اػشا٥ كؼب٨ٓزسـ٨٨ز اسلبهبر ؿ٨ش ٛظبٕ ٜٗذ، 

دب٧ؾ ٗؼش٘ش ٗح٨ي ثٜ٘ظٞس اػبدٟ ؿشا٧ي ث٠ ٝهؼ٨ز ػبد٥، ٧ب دس خٞاػز 

 #كؼب٨ٓز ١ب" +/$ٗشاػغ ٗبكٞم 

 

 

 (پَضص خذهتعَاهل هَثر ثر )عَاهل هَثر ثر ريسش در خذهت
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 (اثر ثخطی خذهت عَاهل هَثر ثر)عَاهل هَثر ثر ريسش در خذهت

 

 

 (ثب ا٧ٚ د٧بُشإ ٦ٗ سٞاٙ ١ش ٛٞع ثشٛب٠ٗ ػالٗش٦ سا ًشاح٦ ًشد

 

 چيست؟ پرٍشُ

اٛؼابٕ  اص ًشح ًٔا٦  دس ٝاهغ ٧ي ٝ  دشٝطٟ سا ساٟ ح٦ٔ ثشا٥ ٧ي ٗؼئ٠ٔ سٞك٨ق ٦ٗ ٨ًٜٖػبدٟ سش٧ٚ سؼش٧ق آٙ اػز ٠ً 

 ٦ كشآ٧ٜذ ٝ سالؽ ٗٞهش٦ ث٠ ٜٗظٞس دػش٨بث٦ ث٠ ٧ي ػش٥ ا١ذاف ٗـخق اػز ٠ً صٗبٙ ؿشٝعدشٝطٟ ٛٞػ(٧ي ًبس اػز

دشٝطٟ ٌٗ٘ٚ اػز دغ اص دػش٨بث٦ ث٠ ١ذف ١ب٥ خٞد ث٠ اس٘بٕ ثشػاذ ٝ كؼب٨ٓاز   (ٝ دب٧بٙ ٗـخق ٝ سؼش٧ق ؿذٟ ا٥ داسد

  ٝ دس ٝاهاغ صٛؼ٨اشٟ    ٨شٛاذ ُ اٗب ُبٟ دػشبٝسد١ب٥ ٧ي دشٝطٟ ٗجٜب٥ داشٝطٟ د٧ِاش٥ هاشاس ٗا٦    (د٧ِش٥ دس د٦ ٛذاؿش٠ ثبؿذ

دشٝطٟ ١ب ثش حؼت ٗٞهاٞع سحاز دٞؿاؾ    (د٨ٞػش٠ ا٥ اص دشٝطٟ ١ب ثشا٥ دػش٨بث٦ ث٠ ١ذف ١ب٥ ثضسُشش سذ٧ٝٚ ٦ٗ ؿٞٛذ

 ٦ٛٞ5 داسٛذُخٞد ُؼششد٦ُ ١ب٥ ُٞٛب

 دشٝطٟ اكضا٧ؾ سٞاٜٛ٘ذ٥ ١ب٥ صٛبٙ ػشدشػز خبٛٞاس  :هثبل

 ٛبٙدشٝطٟ س٨ٓٞذ ٧ي ًشبة آٗٞصؿ٦ دس ٗٞسد حوٞم ص         

ٝ ثاشا٥ سكاغ ٧اي ٨ٛابص      داسد دٝسٟ صٗب٦ٛٝ  داؿشٚ ٗحلّٞ ٗـخق،ٗٞهش٦ ثٞدٙدشٝطٟ ًبس٥ اػز ٠ً ػ٠ خلٞك٨ز 

ٗذ٧ش٧ز دشٝطٟ ٢ٗبسر ا٧ؼبد سؼبدّ ٗٞكو٨ز آ٨ٗض ث٨ٚ ٜٗبثغ ،صٗبٙ ٝ ٨ًل٨ز ثشا٥ (احؼبع ؿذٟ سؼش٧ق ٝ ًشاح٦ ٦ٗ ؿٞد

 (ا٧ؼبد ٧ي ٗحلّٞ ٝ ٧ب سـ٨٨ش ٧ٝظٟ اػز

سٞػاؼ٠ ا٥ دس  ).،#اهاٌشاس٥ $ٝ كاٞس٥  ثحشاٛا٦ )-، #ػبس٥$٧ب سٌشاس ؿٞٛذٟ سٝصٗشٟ),5ب٨ٓز داسٛذػبصٗبٙ ١ب ػ٠ دػش٠ كؼ
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 #اسسوب٦٧$ساػشب٥ ا١ذاف سا١جشد٥

ػ٨ٔ٘بر سٝصٗشٟ دبػخ٥ِٞ ؿشا٧ي د٨چ٨ذٟ ٨ٛؼز ٝ (٠٨ًٔ كؼب٨ٓز ١ب٥ سٝصٗشٟ ٝ سٌشاس ؿٞٛذٟ دس ثبس اّٝ ٧ي دشٝطٟ ١ؼشٜذ

سػبٓز، دٝسٛ٘ب ،اسصؽ ١ب،ا١اذاف سا١جاشد٥ ٝ   ٗٞاسد ٗشثٞى ث٠ ٨ش٦ٛٝ خٞد،الصٕ اػز ػبصٗبٙ ثب سح٨ْٔ ٝهؼ٨ز دس٦ٛٝ ٝ ث

ثشا٥ سػ٨ذٙ ث٠ ٧ي ١اذف سا١جاشد٥   (٧ٞٓز ػبصٗبٙ سا ثشا٥ ٧ي دٝسٟ صٗب٦ٛ ٗـخق ًٜذٝسا١جشد١ب٥ دساص ٗذر ٝ دس ا

٨ًٜٖ ٝ اٛؼبٕ د٨١ٖ حبّ اُش چٜذ سا١جشد سا اٛشخبة (،سا١جشد١ب٥ ٗخشٔل٦ ٝػٞد داسد ٝ ثشخ٦ اص ا٧ٚ ١ب دس ا٧ٞٓز هشاس داسٛذ

      ٖ داشٝطٟ ١اب٦٧ سؼش٧ااق ٝ    ثاشا٥ اػاشا٥ سا١جشد١اب٥ سؼ٨ا٨ٚ ؿاذٟ الصٕ اػاز      (ٗا٦ ساٞا٨ٖٛ ثا٠ ١اذف سا١جاشد٥ ثشػا٨

چٞٙ ثشٛب٠ٗ ػ٨ٔ٘بس٦ ث٠ ا٧ٚ ػٞاّ (١٘بٙ ثشٛب٠ٗ ػ٨ٔ٘بس٦ اػز ٧ٝٚ ثشٛب٠ٗ دشٝطٟ ١ب٥ ٗشسجي ث٠ ٧ي سا١جشد،سذ(اػشاءؿٞٛذ

شد٥ چ٠ ًبس٥ ،ثب چ٠ ٜٗبثؼ٦ ،سب چ٠ صٗب٦ٛ،سٞػي چ٠ ًؼب٦ٛ،ٝ ثب ًاذإ  دبػخ ٦ٗ د١ذ ٠ً ثشا٥ دػز ٧بث٦ ث٠ ١ذف سا١ج

ثب ا٧ٚ سلبٝر ٠ً اثضاس ثٌبس ُشكشا٠   دس ثشٛب٠ٗ س٧ض٥ دشٝطٟ ٨ٛض ث٠ ٨٘١ٚ ػٞاالر ػٞاة دادٟ ٦ٗ ؿٞد(سٝؽ ثب٧ذ اٛؼبٕ ؿٞد

 (ؿذٟ دس ٗذ٧ش٧ز دشٝطٟ ث٠ ٗشاست ًبسثشد٥ سش ٝ ًبْٗ سش اص ثشٛب٠ٗ ػ٨ٔ٘بس٦ اػز

ٕ     ١ش دشٝطٟ دس     ساػشب٥ ٧ي سا١جشد ػبصٗبٙ ٝ آٙ ١ٖ ثشا٥ دػش٨بث٦ ث٠ ٧ي ١ذف ٦ًٔ سش ث٠ ٛابٕ ١اذف سا١جاشد٥ اٛؼاب

١ش ١ذف سا١جاشد٥  (ٛضد٧ي سش ؿذٙ ث٠ چـٖ اٛذاص ٦ٗ ؿٞددس ٛش٨ؼ٠ ٦ٗ ؿٞد ٝ ٜٗؼش ث٠ اػشا٥ ٗٞكن سػبٓز ػبصٗبٙ ٝ 

 (ٌٗ٘ٚ اػز چٜذ سا١جشد ٝ ١ش سا١جشد چٜذ دشٝطٟ داؿش٠ ثبؿذ

٨ًل٨از   ٜٗظاٞس اص  (ٛاذ داسٝ كؼب٨ٓاز ١اب   # ثشٝٛاذاد $ٜٗبػت ٝ اػاشبٛذاسد١ب٦٧ دس ػاٌح ٗحلاٞالر     ا٥ ٛب٠ٗدشٝطٟ ١ب ثش

  (اػشبٛذاسد١ب٥ هبثْ هجّٞ ثشا٥ ٗحلّٞ اػز،

٠ً ث٠ سٝؽ ١٘ب٦ِٜ١ ٗذ٧ش٧ز ٦ٗ ؿٞٛذ ٝ ٛش٨ؼ٠ ا٥ ثذػز ٦ٗ د١ٜذ ٠ً اص اٛؼابٕ   ثشٛب٠ٗ ٗؼ٘ٞػ٠ ا٥ اص دشٝطٟ ١بػز

 (ٛش٨ؼ٠ حبكْ ٦٘ٛ ؿٞدآٙ ١ب ا٧ٚ ٝ سي سي ػذاُب٠ٛ 

ٗحلّٞ بٙ ٘سا س٨ٓٞذ ٦ٗ ًٜذ ٠ً ١ثشآٗذ ٗؼ٘ٞػ٠ چٜذ كؼب٨ٓز ٧ي (ثب٧ذ اٛؼبٕ ؿٞد س٨ٌٔقچٜذ  كؼب٨ٓزثشا٥ اٛؼبٕ ٧ي 

صٛؼ٨شٟ  (سا ا٧ؼبد ٦ٗ ًٜذ ٗحلّٞ ٗٔ٘ٞعؿبْٗ خذٗز ٧ب  ثشٝٙ دٟٞد ٝ ٧ي ؿچٜذ ثشآٗذ ثب ١ٖ سش٨ًت ٦ٗ (اػز ٨ٗب٦ٛ

د٦ (ٛش٨ؼ٠ د١ذ د٦ آٗذ٥ثشٝٙ دٟ ثب٧ذ ا٧ؼبد ؿٞد سب  چٜذ٧ٚ(ث٠ ثشٝٙ دٟ خشٖ ٦ٗ ؿٞدٛشب٧غ ٧ي دشٝطٟ اص سٌب٨ٓق ؿشٝع ٝ 

ثشٝٙ دٟ حبكْ سش٨ًت ثشآٗذ١ب٥ ٧اي  (سا ٗٞػت ٦ٗ ؿٞٛذ ٦٧باطشار ٢ٛؿز صٗبٙ زآٗذ ١ب٥ ٗخشٔق دس ًٜبس ١ٖ ٝ ثب ُ

٠ ٌٗ٘ٚ اػز چٜاذ  ١ش ثشٛبٗ(دشٝطٟ اػز ٝ د٦ آٗذ حبكْ سش٨ًت ثشٝٙ دٟ ١ب٥ چٜذ دشٝطٟ دس ٧ي ثشٛب٠ٗ ٗـخق اػز

ٗذر صٗبٙ الصٕ ثشا٥ ا٧ؼبد ٧ي ثشآٗذ (ٞد ٧ي د٦ آٗذ ٦ًٔ سش٥ سا ٛش٨ؼ٠ د١ذخثبؿذ ٝ ٗؼ٘ٞع د٦ آٗذ ١ب  د٦ آٗذ داؿش٠

 (ًٖ سش اص د٦ آٗذ اػز٧ي ثشٝٙ دٟ ا٧ؼبد ثشا٥ ٝ ًٖ سش اص ثشٝٙ دٟ 

ثشا٥ ٗـب١ذٟ اطشار ٢ٛب٦٧ ثب٧ذ دا٦  (سدٗؼ٘ٞع د٦ آٗذ ١ب٥ چٜذ ثشٛب٠ٗ اطشار ٝػ٨غ سش٥ سا دس اثؼبد اػش٘بػ٦ ث٠ دٛجبّ دا

 (آٗذ ١ب٥ ٗخشٔل٦ ثشا٥ ٗذر صٗبٙ هبثْ سٞػ٦٢ ا٧ؼبد ٝ سذإٝ ٧بثٜذ

 #ًذإ خذٗز ٝ ًبال٥ ٗـخق$ثالكبك٠ٔ چ٠ چ٨ض ٦ٗ خٞا٨١ٖ؟:ثزٍى دُ)

 اٛؼب٦ٛ چ٠ خٞا١ذ ثٞد؟ يٞا٨١ٖ ؟سـ٨٨شار هبثْ ٗـب١ذٟ دس ؿشا٧خؿز صٗبٙ چ٠ چ٨ض ٦ٗ زثب ُ:پي آهذ-

 چشا ٦ٗ خٞا٨١ٖ؟ٛشب٧غ دب٧ذاس ٝ ًٞال٦ٛ ٗذر ا٧ٚ سـ٨٨شار چ٨ؼز؟:ًْبيي اثز-

دشٝطٟ ١ب ٝ كؼب٨ٓز ١ب٥ د٧ِش٥ دس ًّٞ صٗبٙ  اص ٛشب٧غ ٧ي دشٝطٟ ثذػز ٦٘ٛ آ٧ٜذ ٝ ٨ٛبص ث٠" د٦ آٗذ ١ب ٝ اطشار ػ٘ٞٗب
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 (داسٛذ

ٝ د٦ آٗذ ٝ اطاش   ١٦ٔذف ًٗحلّٞ دشٝطٟ ١٘بٙ ، ٧ب ٧ٝظٟ  ا١ذاف اخشلبك٦ٗحلٞالر ٨ٗب٦ٛ ٧ب ثشآٗذ١ب ١٘بٙ دس ٝاهغ 

 (اػز ١ذف ٢ٛب٦٧دشٝطٟ ١٘بٙ 

١اش  (اسلبّ ٝ د٨ٞػش٦ِ ثشآٗذ١ب ثشا٥ س٨ٓٞذ ثشٝٙ دٟ ث٠ ٗشاست ه٥ٞ سش اص اسلب ّ ثشٝٙ دٟ ١ب ثشا٥ س٨ٓٞذ دا٦ آٗاذ اػاز   

 اٗب ٧ي ثشآٗذ ث٠ ساحش٦ سجاذ٧ْ ثا٠ ٧اي   (ثشٝٙ دٟ هبث٨ٔز سجذ٧ْ ث٠ ٧ي دشٝدٞصاّ ٌٗبٓؼبس٦،سحو٨وبس٦ ٝ ٧ب اػشا٦٧ سا داسد

 (دشٝدٞصاّ ٦٘ٛ ؿٞد

 اس٥ ٛظبٕ ػالٗززُ زثشٛب٠ٗ اسسوبء ػ٨بػ:هثبل

 ث٢جٞد ٝهؼ٨ز ػ٨بػز ُزاس١5٥ذف

 دسكذ ػ٨بػز ١ب٥ ٗلٞة5ؿبخق 

 ثشسػ٦ ٝهؼ٨ز كؼ٦ٔ ػ٨بػز ُزاس5٥,دشٝطٟ

 ًشاح٦ ٗذّ ػ٨بػز ُزاس٥ ٗجش٦ٜ ثش ؿٞا١ذ5-دشٝطٟ

 وشاس ٗذّ ػ٨بػز ُزاس٥ ٗجش٦ٜ ثش ؿٞا١ذاػش5.دشٝطٟ

 ػٜذ ػ٨بػز ػالٗز ثش اػبع ٗذّ ػ٨بػز ُزاس٥ ٗجش٦ٜ ثش ؿٞا١ذ /سل٧ٞت ًشاح٦ ٝ 5/دشٝطٟ

 ١ب٥ دس ا٧ٞٓز ًـٞسث٢جٞد ٝهغ خٞد ٗشاهجش٦ ػ٘ؼ٨ز :هثبل

 ثشا٥ ث٢جٞد ٝهغ خٞد ٗشاهجش٦ سؼ٨٨ٚ ػ٘ؼ٨ز ١ب٥ دس ا٧ٞٓز5,دشٝطٟ

  سؼ٨٨ٚ ٗـٌالر ػ٘ؼ٨ز ػبٜٓ٘ذاٙ دس خٞد ٗشاهجش5٦-دشٝطٟ

 ٙ د٧بثش٦ دس خٞد ٗشاهجش٦سؼ٨٨ٚ ٗـٌالر ػ٘ؼ٨ز ث٨٘بسا5.دشٝطٟ

 سؼ٨٨ٚ ٗذاخالر ٗٞطش ثشا٥ اسسوبء سٞاٜٛ٘ذ ػبص٥ ػبٜٓ٘ذاٙ دس خٞد ٗشاهجش5٦/دشٝطٟ

 سذ٧ٝٚ ثشٛب٠ٗ آٗٞصؿ٦ ػبٜٓ٘ذاٙ اص ًش٧ن سػب٠ٛ ١ب ثشا٥ خٞد ٗشاهجش05٦دشٝطٟ

٧ْ ثا٠ چٜاذ داشٝطٟ    ا٧ٚ ٦ٗ سٞاٛذ٧ي ثشٛب٠ٗ ثبؿذ ٝ سجذ$سؼ٨٨ٚ ٗـٌالر ػ٘ؼ٨ز ػبٜٓ٘ذاٙ دس خٞد ٗشاهجش5٦-دشٝطٟ:هثبل

 # ؿٞد

 #ثشٝٙ دٟ ٧ب ٗحلّٞ ٢ٛب٦٧$ثشسػ٦ داٛؾ،ِٛشؽ ٝ ٢ٗبسر ػبٜٓ٘ذا5ٙص٧ش دشٝطٟ

 # 5ٗحلّٞ ٨ٗب٦ٛ ٧ب ثشآٗذ$كؼب٨ٓز ١ب

 #ُضاسؽ ثشسػ٦ ٗشٞٙ ٧ي ثشآٗذ اػز$ثشسػ٦ ٗشٞٙ ػ٦٘ٔ ٝ سؼشث٨بر ٗـبث٠),

 #دشػـٜب٠ٗ ٧ي ثشآٗذ اػز$سذ٧ٝٚ دشػـٜب٠ٗ ٛظشخٞا٦١)-

 #اكالح دشػـٜب٠ٗ ٧ي ثشآٗذ اػز$٧ـ٦ اٛؼبٕ ٌٗبٓؼ٠ آصٗب).

/()))))))))))))))) 

 (آٙ آػبٙ اػز ٝ ٨ًل٨ز صٗبٙ ١ض٠ٜ٧، ا٧ؼبد ٧ي ثشآٗذ خٞد ٧ي ص٧ش دشٝطٟ اػز ٝ سؼ٨٨ٚ
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 ثزاي تذٍيي عزح اخزايي يه پزٍصُ ،چِ هزاحلي السم اعت؟

سذ٧ٝٚ ًشح اػشا٦٧ دشٝطٟ (٦ٗ ٨ُشد اص سٞػ٠ خبف ث٠ ٧ي ٗؼئ٠ٔ ،٨ٛبص ٝ ٧ب ٗـٌْ ػشچـ٠٘ "ا٧ذٟ آؿبص٧ٚ دشٝطٟ ٗؼ٘ٞال

ثش اػبع اًالػبر حبكاْ اص ٗشحٔا٠ اسص٧ابث٦ ٨ٛابص ٝ سح٨ٔاْ ٝهؼ٨ز،ؿا٨ٟٞ       (دس ٝاهغ ٗشح٠ٔ ثشٛب٠ٗ س٧ض٥ ثشا٥ آٙ اػز

ّ   $١ب،صٗبٙ ،ٌٗبٙ،٨ٛش٥ٝ اٛؼب٦ٛ ٝ ٜٗبثغ ٗٞسد ٨ٛبص ثشا٥ اػشا٥ دشٝطٟ دس هبٓت ٧ي ػٜذ ٌٗشٞة # ػٜذ داشٝطٟ ٧اب دشٝداٞصا

 ( ٧ي ٛوـ٠ ساٟ ثشا٥ سػ٨ذٙ اص ٧ي ٌٗب٦ٛ ث٠ ٌٗبٙ د٧ِش اػزا٧ٚ (سذ٧ٝٚ ٦ٗ ُشدد

 اخزايي يه پزٍصُهزاحل 

 #٨ٛبص ػٜؼ٦$ اسص٧بث٦ ٨ٛبص ٝ سح٨ْٔ ٝهؼ٨ز ),

 س٠٨٢ ٗوذ٠ٗ ٝ ث٨بٙ ٗؼئ٠ٔ)-

 سٜظ٨ٖ ا١ذاف).

 #ثشٛب٠ٗ اػشا٦٧$ثشٛب٠ٗ س٧ض٥ ػ٨ٔ٘بس٦)/

 ثشٛب٠ٗ س٧ض٥ ثشا٥ دب٧ؾ ٝ اسصؿ٨بث٦ )0

 #ثشٛب٠ٗ س٧ض٥ ثشا٥ دب٧ذاس٥ ثشٛب٠ٗ$ػشا٦٧سٜظ٨ٖ ثٞدػ٠ ٝ اٌٗبٛبر ا)1

 سٜظ٨ٖ خالك٠ دشٝطٟ)2

 سٜظ٨ٖ ٗشٞٙ الصٕ ثشا٥ ٗؼشك٦ دشٝطٟ ٝ دس٧بكز ح٘ب٧ز ١ب٥ ٗب٦ٓ ٝ اػشا٦٧)3

  اػشا٥ دشٝطٟ)4

 

 

 اهکبى سٌجی

ُب٦١ الصٕ اػز ثشا٥ سل٨ٖ٘ ٨ُش٥ ٢ٛب٦٧ دس ٗٞسد اػشا٥ ٧ي دشٝطٟ ٝ سخل٨ق ٜٗبثغ ٗاب٦ٓ ٌٗبٓؼا٠ اٌٗابٙ ػاٜؼ٦     

هجاْ اص اٛؼابٕ داشٝطٟ    (٨ُشد سب اص ٗٞكو٨ز آ٨ٗض ثٞدٙ دشٝطٟ ٝ د٨بٗذ١ب٥ اػشا٥ آٙ آُب٦١ ث٨ـشش٥ ث٠ دػز آٝس٧ٖكٞسر 

 ١5ب٥ ثضسٍ ٝ ٧ب ػذ٧ذ ث٢شش اػز اٌٗبٙ ػٜؼ٦ دشٝطٟ اٛؼبٕ ٨ُشد ٝ اص ػ٠ ػٜج٠ ثشسػ٦ ؿٞد

دس صٗبٙ ٠ً شا٧ي ػبصٗب٦ٛ چٞٙ ثش حؼت ؿ ،ٛشب٧غ آٙ ث٠ ػب٧ش دشٝطٟ ١ب هبثْ سؼ٨ٖ٘ ٨ٛؼز$اهىبى فٌي ٍ ػوليبتي-1

 #سؼ٨٨ٚ ٦ٗ ؿٞدٝػٞد داسد ،اػشا٥ دشٝطٟ 

ث٠ ٗؼ٦ٜ اٌٗبٙ اٛؼبٕ دشٝطٟ اص ٛظش دػششػ٦ ث٠ كٜبٝس٥ ١ب٥ الصٕ،٨ٛش٥ٝ اٛؼب٦ٛ ٗاب١ش ٝ ١ض٧ٜا٠ ١اب٥ الصٕ     اٌٗبٙ ك٦ٜ

  (اػز

حبكْ اص ا٧ٚ ٗحلّٞ  ث٠ ٗؼ٦ٜ اٌٗبٙ ٗذ٧ش٧ز ٗحلّٞ ثؼذ اص س٨ٓٞذ،سب٨ٗٚ ٜٗبثغ الصٕ ٝ سحْ٘ سـ٨٨شار اٌٗبٙ ػ٨ٔ٘بس٦

 ( دس ٝاحذ١ب٥ اسائ٠ خذٗبر اػز

 #ٛشب٧غ آٙ ث٠ ػب٧ش دشٝطٟ ١ب هبثْ سؼ٨ٖ٘ اػز$اثزات حبفل اس اتوبم پزٍصُ ٍ هحقَل ثِ دعت آهذُ-2

ثااا٠ ٗؼٜااا٦ سااابط٨شار اػش٘ااابػ٦ ٗحلاااّٞ،دز٧شؽ كش١ِٜااا٦ ٗخبًجبٙ،سجؼااابر اػش٘ااابػ٦ اص ٛظاااش سااابط٨ش ثاااش   

 (ٝ سبط٨ش ثش ٗح٨ي ص٧ؼز اػز اؿشـبّ،ػالٗز،سكبٟ،اهشلبد ٝ ا٨ٜٗز ٗشدٕ
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 فبيذُ اخزاي پزٍصُ -ّشيٌِ -3

 كب٧ذٟ ٗحلّٞ دشٝطٟ چوذس اػز؟ –٧ؼ٦ٜ ثب سٞػ٠ ث٠ اٌٗبٙ كؼ٦ٔ ٝ اطشار ثؼذ٥، ١ض٠ٜ٧ 

 

اٌٗبٙ ػٜؼ٦ ث٠ سل٨ٖ٘ ٨ُشاٙ ً٘ي ٦ٗ ًٜذ سب دس ٗٞسد اػشاء ٝ ٧ب ػذٕ اػشا٥ ٧ي دشٝطٟ ٝ ٧ب ثشٛبٗا٠ سلا٨ٖ٘ ٨ُاش٥    

د٢ٜب٦ٛ اػشا٥ دشٝطٟ دس ٗح٨ي سا د٨ؾ ث٦ٜ٨ ٦ٗ ًٜذ ٝ ٦ٗ سٞاٙ ثشا٥ ٗحذٝد ًشدٙ ا٧ٚ اطشار  اطشاراٌٗبٙ ػٜؼ٦  (ًٜٜذ

ثب د٨ؾ ث٦ٜ٨ ٗـٌالر د٨ؾ سٝ دس ح٨ٚ اػشا٥ دشٝطٟ ٝ ثؼذ اص آٙ ػ٥ٞٔ ١ٖ چ٨ٜٚ ( سـ٨٨شار الصٕ سا دس دشٝطٟ اٛؼبٕ داد 

 (   ١ض٠ٜ٧ ١ب٥ د٧ِش سا ٦ٗ ٨ُشد

 

 سالهت يارتقب در هذاخالت هفبّين ثب آضٌبيی-2

 

 چيست؟ هذاخلِ

اػز ٠ً هلذ داسد ثب اػشلبدٟ اص سا١جشد ٗـششى ثشا٥ اسائ٠ # ٧ب ٗؼ٘ٞػ٠ ا٥ اص كؼب٨ٓز ١ب٥ ٗشسجي$ٗذاخ٠ٔ كؼب٨ٓز خبك٦ 

٧اي ٗذاخٔا٠ داسا٥ كشآ٧ٜاذ    (د٨بٕ ١ب ٝ اهذاٗبر د٨ـ٨ِش٥،خٌش ٧ي ٗـٌْ دس ٧ي ػ٘ؼ٨ز ١ذف خبف سا ،ًب١ؾ د١ذ

ٗذاخ٠ٔ ؿبْٗ ١ش اهذا٦ٗ ثشا٥ ًب١ؾ ( اػز ٠ً ٗشاحْ اػشا٦٧ سا ػٜٞاٙ ٦ٗ ًٜذ آؿٌبس ٝ ا١ذاف د٨بٗذ٥ ٝ ٧ي دشٝسٌْ

 (٧ب سكغ ٗـٌْ اػز

 ٦ دس ػٔؼبر ٧ب ٗذاخ٠ٔ اص ًش٧ن سا١جشد١ب٥ آٗٞصؿ٦ ٝ ٗح٦ٌ٨ سؼبٗٔاص ًش٧ن ثشٛب٠ٗ ١ب٥ ٗذاخ٠ٔ ٗـبٝسٟ كشد٥  "ٗظال

 

 ديگز اس هذاخالت تؼبريف 

 ٧ُٜٞذ سا ٗذاخ٠ٔ اسلبم ٗبث٨ٚ ٛوبى صٗب٦ٛ ٝ حٞادص) 

  ٠٨ًٔ كؼب٨ٓز ١ب٥ ث٨ٚ دٝ اٛذاصٟ ٨ُش٥ ٗذاخ٠ٔ ٛب٨ٗذٟ ٦ٗ ؿٞد) 

  ٚ٧ي ٗذاخ٠ٔ سا سـ٨ٌْ ٦ٗ د١ذ  سا١جشدچٜذ  ٧ب سـ٨ٌْ ؿذٟ اػز سا١جشد٧ي ٗذاخ٠ٔ اص چٜذ٧) 

 ١ب ثضسُشش اص كؼب٨ٓز ١ب ١ؼشٜذ ٝ ث٠ ١٘بٙ ٛؼجز ٝاثؼش٦ِ ٝ د٨ٞػش٦ِ ١ب ً٘شش اػز  سا١جشد ) 

  سا ثٌبس ثشد سا١جشدٝ ٧ب چٜذ  ١جشدسا٧ي ٧ي ٗذاخ٠ٔ ٌٗ٘ٚ اػز)  

  « اػز سشطشؤد ٗذاخ٠ٔ ٗس١ٝب٥ ث٨ـشش٥ ث٠ ًبس سا١جشددس ٗذاخالر اسسوب٥ ػالٗز ٢ٖٗ اػز ١ش هذس « دٝص ) 

 

 اًَاع هذاخالت

  سا١جشد١ب٥ اسسجبى ػالٗز$Communication# 

  سا١جشد١ب٥ آٗٞصؽ ػالٗز$Education# 

  سا١جشد١ب٥ ػ٨بػز ػالٗز$Policy# 

 ب٥ ٢ٜٗذػ٦ ػالٗز سا١جشد١$Engineering# 
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  سا١جشد١ب٥ خذٗبر ػالٗش٦ ػبٗؼ٠$ Community Service# 

 سا١جشد١ب٥ ثؼ٨غ ػبٗؼ٠$Community Mobilization# 

  كؼب٨ٓز ١ب٥ سـ٨٨ش سكشبس$Behavior Modification# 

  كؼب٨ٓز ١ب٥ كش١َٜ ػبصٗب٦ٛ$Organizational culture# 

  سا١جشد١ب٥ سـ٧ٞو٦ ٝ سٜج٦٢٨$Incentive or disincentive#  

  كؼب٨ٓز ١ب٥ اػش٘بػ٦$Social Activity#  

 

 راّجزدّبي آهَسػ ٍ ارتجبعبت عالهت

  ث٠ ػٜٞاٙ ػضئ٦ اص ٠٨ًٔ ٗذاخالر ث٠ ًبس ٦ٗ سٝد ) 

  اسسجبى ث٨ٚ كشد٥ ، ُش٦١ٝ ٧ب ػبصٗب٦ٛ ، سػب٠ٛ ا٥ 

 

 راّجزدّبي عيبعت ٍ اخجبر ثزاي عالهت

 :  ثِ دٍ دعتِ ولي تمغين هي ؽًَذ:الف 

  دػشٞس٥$Mandate 5  # 

o  ٚهٞا٨ٛ$Laws 5 #بس٥ ١ب دس ًبسُبٟ ١ب ًِ٘شثٜذ ، ػذٕ ث٠ ًبس٨ُش٥ ػ٨ 

o  ػ٨بػز ١ب$Policies# 

  سٜظ٦٘٨$Regulation# 

o  ث٨ب٠٨ٛ ١ب٥ ٗٞهؼ٨ش٦$Position Statement# 

o  ٗوشسار سٜظ٦٘٨ ٝ ٢ٗبس٥$Regulations# 

o  هٞاػذ ثب٧ذ ٝ ٛجب٧ذ$Rules # 

 

 راّجزدّبي اخجبرهالحظبت ثِ وبر ثزدى :ة

  داؿشٚ ح٘ب٧ز ثبال دػش٦ ١ب 

  ٙٗـبسًز ٛ٘ب٧ٜذُبٙ $ داؿشٚ ٧ي ُشٟٝ ٛ٘ب٧ٜذٟ اص ٗخبًجب# 

  سحو٨ن اص ُشٟٝ ١ذف دس ٗٞسد ػ٨بػز دس حبّ سـ٨٨ش 

  ٙٗـبٝسٟ ًبسؿٜبػب 

  ٧بكشٚ ٧ي ا٧ذٟ ٝ اػشٜبد هب٦ٛٞٛ 

  آصٗٞدٙ ، دب٧ؾ ٝ اػشٜبد ػ٨بػز 

  ٙا٨ًٜ٘بٙ اص ٗجش٦ٜ ثش ؿٞا١ذ ثٞد 

 ػز ػبدٟ ، ؿلبف ، اخشلبك٦ ، ٌٜٗو٦ ٝ داسا٥ س٠٧ٝ ٝ ٛحٟٞ دادخٞا٦١ ٗخبًجبٙ ػ٨ب 
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  ٧ب دب٧ٔٞر دس ٗحذٝدٟ ًٞچي  ٗشح٠ٔ ث٠ ٗشح٠ٔدس ٛظش داؿشٚ د٨بدٟ ػبص٥ ٝ 

  اػشا٥ ثشٛب٠ٗ آٗٞصؿ٦ ثشا٥ ٗخبًجبٙ ػ٢ز ً٘ي ث٠  سـ٨٨ش سكشبس 

 

 راّجزدّبي هٌْذعي عالهت

 ١ب سا  سـ٨٨شار دس ٗح٨ي اكشاد ٠ً آُب٦١ ، ٢ٗبسر ٝ سكشبس آ5ٙ $اهجز سـ٨٨ش ػبخشبس ٝ ٛٞع خذٗبر ٧ب ػ٨ؼشٖ ٗش

 #(سحز سبط٨ش هشاس ٦ٗ د١ذ 

  ٨ًؼ٠ ١ٞا ، ١ـذاس د١ٜذٟ ػشػز ٝ  ٝػ٠ٔ٨ ٛو٠٨ٔ ً٘شثٜذ$ اٛشخبة ١ب٥ اػجبس٥ ، # ))) 

 

  (ًگبُ ديگز)اًَاع هذاخالت 

ح٘ب٧اااز ١٘ااا٠ ػبٛجااا٠،اسػبع ٝ ػااابصٗبٛذ٦١ ػبٗؼ١،٠ٌ٘بس٥،ٗـااابٝسٟ،آٗٞصؽ ػاااالٗز،ٗذ٧ش٧ز ث٨٘ااابس٥ ،ػٔااات 

  د٨ِ٨ش٥،ؿشثبِٓش٥ ،سحو٨وبر ث٨٘بس٥ ٝ حٞادص ث٢ذاؿش٦،ٗشاهجز،سٞػؼ٠ ػ٨بػ٦،ثبصاس٧بث٦ اػش٘بػ٦

 

 (اس ًظز عغح هذاخلِ)اًَاع هذاخالت 

 ، سٞػ٠ ث٠ ث٨٘بس٥ ١ب٥ ٗضٗٚ ، د٨ـ٨ِش٥ اص ث٠ ٝػٞد آٗذٙ ػبْٗ خٌش ،د٨ـ٨ِش٥ ث٠ ٗل٢ٕٞ ٝاهؼ٦ 5  عغح اثتذايي

ٟ ؿذدٝ سا١ٌبس د٨ـ٢ٜبد ،ثشا٥ ث٨٘بس٥ ١ب٥ ٗضٗٚ ثب ػٞاْٗ خٌش ٗـخق ( ب سـ٨٨ش آٙ ٧زف ػبْٗ خٌش ح5  عغح اٍل

 5 اػز 

 ٨ٗب٨ِٛٚ حش٦ ٗخشلش سـ٨٨ش دس ٨ٗضاٙ ثشا٥ ٗظبّ $سـ٨٨ش سكشبس ٝ ؿ٨ٟٞ صٛذ٦ُ ػبٗؼ٠ 5  #ػ٘ؼ٨ش٦$سا١جشد ١ِ٘ب٦ٛ

 #٨ٗضاٙ ثشٝص ث٨٘بس٥ هٔج٦ سا ًب١ؾ ٦ٗ د١ذ ػبٗؼ٠ كـبس خٞٙ 

  سٞػ٠ ث٠ اكشاد داسا٥ ػبْٗ خٌش5 ٗخبًشٟ ُشٟٝ دشسا١جشد 

 # ٗشح٠ٔ د٨ذا & ٗشح٠ٔ ٛبد٨ذا ثب ػٖٔ اٗشٝص $ ًٜششّ ث٨٘بس٥ 5  عغح دٍم 

 #  ًب١ؾ ٧ب ٗحذٝد ًشدٙ ٛوق ػوٞ ٝ ٛبسٞا٦ٛ ١ب٥ حبك٠ٔ$ٗذاخالر آخش ػ٨ش ث٨٘بس٥ 5  عغح عَم

 

 اًتخبة هذاخالت

٧ي ٗذاخ٠ٔ ٜٗبػت ثشا٥ اكشاد # ٧ب اٛشخبة$،ٗشح٠ٔ ثؼذ٥ ثشٛب٠ٗ س٧ض٥ دغ اص ا٧ٞٓٝز ثٜذ٥ ٗـٌالر ٝ سؼ٨٨ٚ ح٠ٌ٨ ٨ٛبص 

ٗذاخ٠ٔ ثب٧ذ ثش اػبع ٗؼ٨بس١ب٥ اٌٗبٙ اػشاء،ٗؤطشثٞدٙ،ٗوج٨ٓٞز،١ض٠ٜ٧ اػشا٦٧،اطشار ( ٧ب ُشٟٝ داسا٥ ٨ٛبص١ب٥ ٗـبث٠ اػز

شٛبٗا٠ س٧ض٥،اػاشاء ٝ   چشخا٠ ث ( ػذغ ٗذاخ٠ٔ اػشاء ٝ اطشار آٙ اٛذاصٟ ٨ُش٥ ٗا٦ ؿاٞد  (ٝ خٌشار اسص٧بث٦ ٝ اٛشخبة ؿٞد

 (اسصؿ٨بث٦ اؿبسٟ ث٠ كشآ٧ٜذ حْ ٗـٌْ داسد
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 چبرچَة هٌطقی حل هسئلِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جذٍل اًتخبة هذاخالت

 تَفيف هؼيبر

 سب٨ٗٚ ٗب٦ٓ ٝ ٨ٛش٥ٝ اٛؼب٦ٛ ٝ ٝػٞد ص٧ش ػبخز Feasibility ءامکان اجرا

ثشا٥ حْ ٗـٌْ دس ًٞسبٟ ٗذر ،  دساصٗذر ثٞدٟ ٝ اطشار آٙ دب٧ذاس اػز ، سبط٨ش ساٟ حْ ٗٞطش٥  ٍٍٍ Effectivenessثر بودن ؤم

 داسد ٧ب ٛذاسد س٥ٝ خذٗبرٜٗل٦ ٧ب ٗظجز 

 كش٦ِٜ١اخاله٦ ، ػ٨بػ٦ ، اػش٘بػ٦ ٝ اص ٛظش   Acceptabilityمقبولیت 

 ١ض٠ٜ٧ ػب٧ش ٗذاخالر چ٠ ٝهؼ٦ داسد دس ٗوب٧ؼ٠ ثب  Costsهسینه ها 

 ػشبٝسد١ب ٝ اطشار آٙ چوذس صٝد ظب١ش ٦ٗ ؿٞدد  Timingبازده زود 

 ثب سـ٨٨ش دس ٗح٨ي ػ٨بػ٦ ٝ سـ٨٨ش ا٧ٞٓٝز ١ب ١٘چٜبٙ اٛشخبة خٞا١ذ ؿذ ، ٝ اطشار ٛبخٞاػش٠ ٛذاسد  Riskخطرات آن 

  

ٛبٗا٠  چ٨ٜٚ اسص٧ابث٦ ٛا٠ س٢ٜاب دس ثش   (٠ٛ س٢ٜب ػٔز اٛشخبة ٗذاخ٠ٔ ث٠ٌٔ ٨ًل٨ز اسائ٠ ٝ اطش ٗذاخ٠ٔ ثب٧ذ ٗٞسد سلٌش هشاس ٨ُشد

س٧ض٥ ٗشاحْ ثؼذ٥،ث٠ٌٔ دس سل٨ٖ٘ ٨ُش٥ دس ٗٞسد ا٧ٚ ٠ً آ٧ب ا٧ٚ ٗذاخ٠ٔ ٦ٗ سٞاٛذ ثاشا٥ ػاب٧ش اكاشاد ٧اب ُاشٟٝ ١اب٥       

 (٢ٖٗ اػز،ػ٘ؼ٨ش٦ ٗل٨ذ ثبؿذ 

 

 تٌذرستی ّبي رًبهِث  ارزضيبثی  ثب آضٌبيی-3

 

 ارزضيبثی چيست؟

١ب ثا٠ كاٞسر ػاش٧غ     ُبٟ ا٧ٚ هوبٝر  حبّ، هوبٝر دس ٗٞسد ا٨٘١ز ٝ اسصؽ چ٨ض١ب٥ ٗخشٔق ١٘ٞاسٟ ٝػٞد داسد، ث٠ ١ش

٠ً ُب٦١ اٝهبر ثب٧ذ دس ُشكشٚ اًالػبر دسػز ٝ اػشلبدٟ اص آٙ دس ساٟ دسػز ث٠ ٜٗظٞس سػا٨ذٙ   ؿٞد دس حب٦ٓ اٛؼبٕ ٦ٗ

اسصؿ٨بث٦ ػ٨ؼاش٘بس٨ي ثاب اسصؿا٨بث٦    ( ؿٞد سش ٦ٗ دس چ٨ٜٚ ؿشا٦ٌ٧ اسصؿ٨بث٦ د٨چ٨ذٟ( ث٠ هوبٝر ٢ٛب٦٧ ث٨ـشش دهز ٛ٘ٞد

خٞا١ذ اسصؿ٨بث٦ ؿٞد، اًالػبر ٗٞسد ٨ٛبص، اٛشخبة ٝ اػاشلبدٟ اص   ص٧شا ثب٧ذ سؼش٧ق ده٨و٦ اص آٛچ٠ ٦ٗ( بٝر اػزسٝصٗشٟ ٗشل

 تؼييي ًيبس

 يل هغئلِتحل پيبدُ عبسي ٍ اخزاء وٌتزل

 عزاحي اًتخبة اعتزاتضي
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 (آٝس٥ ٝ سح٨ْٔ اًالػبر اسائ٠ ؿٞد س٧ٌٝشد١ب٥ ػ٘غ

اسائا٠  سلؼا٨ش١ب٥ ٗخشٔلا٦   « اسصؿا٨بث٦ »ص٧شا اص ٝاطٟ ( ٨١چ دػشٞسآؼْ٘ ٦ًٔ ثشا٥ اٛؼبٕ ٧ي اسصؿ٨بث٦ خٞة ٝػٞد ٛذاسد

١ب٥ خٞد سا  ا٥ ثشٛب٠ٗ ١ب٥ حشك٠ ثشخ٦ ُشٟٝ( ١ب٥ ٗخشٔق ٗٞسد اسصؿ٨بث٦ هشاس ٨ُشد سٞاٛذ ث٠ ؿ٨ٟٞ ٧ي ثشٛب٠ٗ ٦ٗ( دؿٞ ٦ٗ

اًالػابر ثذػاز آٗاذٟ    ( ًٜٜاذ  ٝ ٗـب١ذٟ اسصؿ٨بث٦ ٦ٗ دث٠ كٞسر ؿ٨شسػ٦٘ ث٠ كٞسر ٗذإٝ اص ًش٧ن دس٧بكز ثبصخٞس

طش آٙ سا ؤٗا شا٥ حلظ ثشٛب٠ٗ دس ٗؼ٨ش ٜٗبػت ٝ اػاشا٥  اؿٔت خ٦ٔ٨ ٗل٨ذ اػز ٝ ٌٗ٘ٚ اػز ٠٘١ اًالػبر ٗٞسد ٨ٛبص ث

  ( داس٧ض٥ ٜٗبػت كشا٧ٜذ اسصؿ٨بث٦ اسسوبء د سٞاٙ اسصؽ اًالػبر ث٠ دػز آٗذٟ اص ٧ي اسصؿ٨بث٦ سا ثب ثشٛب٠ٗ ٦ٗ( كشا١ٖ ٛ٘ب٧ذ

 "بٝ ٢ٛب٧شا آٝس٥ اًالػابر ٜٗبػات    س٧ٌٝشد كشآ٧ٜذ ػ٨٘ن س٘شًض ثش ػئٞاالر ٝ ٗٞهٞػبر ٝاثؼش٠، ػ٘اغ  اسصؿ٨بث٦ ثشٛب٠ٗ

 (ثشا٥ ٧ي اػشلبدٟ ٝ ٗٞهٞع خبف اػز ،سح٨ْٔ ٝ سلؼ٨ش اًالػبر ٗشثٞى ث٠ ثشٛب٠ٗ

 :هوىي اعت هَرد همبيغِ لزار گيزدسيز  در ّز ارسؽيبثي هَارد

  ٧ي، ٧ب چٜذ كشد، ُشٟٝ، ػبصٗبٙ ٧ب ػ٘ؼ٨ز# ػالٗز ٦ًٔ$ٗوب٧ؼ٠ ٝهؼ٨ز 

 ٗوب٧ؼ٠ ٨ٛبص١ب٥ اكشاد ٝ ػٞاٗغ هجْ ٝ ثؼذ اص ٗذاخ٠ٔ 

 ثذػز آٗذٟ اػز "٠ ا١ذاف ٗذاخ٠ٔ ثب آٛچ٠ ٝاهؼبٗوب٧ؼ 

 ١ب ٧ي ػش٥ اػشبٛذاسد١ب ٝ دػشٞسآؼْ٘ثب ١ب٥ اٛؼبٕ ؿذٟ  ٗوب٧ؼ٠ كؼب٨ٓز 

 :ثزاي ؽزٍع وبر ارسؽيبثي، ثبيذ ثِ چٌذ عَال اعبعي پبعخ دادُ ؽَد

o ف اص اسصؿ٨بث٦ چ٨ؼز؟ذ١ 

o چ٠ ًؼ٦ ٝ چ٠ِٛٞ اص ٛشب٧غ اسصؿ٨بث٦ اػشلبدٟ خٞا١ذ ًشد؟ 

o ٠ چ٠ ػٞاالس٦ دبػخ خٞا١ذ داد؟ آ٧ب ا٧ٚ ػٞاالر دس ص٠ٜ٨ٗ دػشبٝسد١ب ٝ ٛشب٧غ ثشٛب٠ٗ اػز؟ اسصؿ٨بث٦ ث

 ٧ب ٗح٨ي اػشا٥ ثشٛب٠ٗ؟ ء٧ب دس ٗٞسد ٨ٛبص١ب ٝ ا١ذاف ثشٛب٠ٗ، اػشا

دغ اص اػشا٥ ثشٛب٠ٗ ثشاػبع اػشبٛذاسد١ب٥ آٙ، ػٞاّ ًشاحبٙ ٝ ٗؼش٧بٙ ثشٛب٠ٗ آٙ اػز ٠ً ثشٛب٠ٗ چ٠ دػشبٝسد٥ داؿش٠ 

٨ُشد ٠ً ثب ١ذف سؼ٨٨ٚ  ١ب٦٧ سا دس ثش ٦ٗ اسصؿ٨بث٦ كؼب٨ٓز( چ٠ اٛذاصٟ ا١ذاف ٗٞسد ٛظش اص اػشا٥ آٙ حبكْ ؿذٟ اػزٝ سب 

ثذ٦٢٧ اػز ٠ً ثذٝٙ سٝؿٚ ًشدٙ سـ٨٨شار ٧ب ٛشب٧غ ٗاٞسد اٛشظابس اص اػاشا٥ ثشٛبٗا٠،      (ؿٞد دػشبٝسد١ب٥ ثشٛب٠ٗ اٛؼبٕ ٦ٗ

 (١ب اٌٗبٙ دز٧ش ٨ٛؼز ٨ُش٥ آٙ اٛذاصٟ

ث٠ ١ش حابّ،  ( ؿٞد ٨ٗضاٙ دػش٨بث٦ ٗذاخالر ث٠ ا١ذاف خٞد سؼش٧ق ٦ٗ ٧ي سٝؽ ػٜؼؾث٠ ػٜٞاٙ  "ؼ٘ٞالٗ ارسؽيبثي

 (س٘شًض داسد ١ب٥ ٗشسجي ثب ًبسآ٦٧، اطشثخـ٦، اهشلبد٥ ٝ ػذآز ؿبخقا٧ٚ ٗل٢ٕٞ ثش 

ػاز  ٗوب٧ؼ٠ ٛشب٧غ ثذثشسػ٦ ٨ٗضاٙ ًبسآ٦٧ اص ًش٧ن ( ٨ٗضاٙ دػش٨بث٦ ث٠ ا١ذاف اػز :efficacyيهذوبرآؽبخـ 

١ب٥ ٗخشٔق ٗٞسد اػشلبدٟ دس ٗاذاخالر ٗـابث٠ ثا٠     ١ب٥ ٗخشٔق، ٧ب سٝؽ ثب اػشلبدٟ اص سٝؽ آٗذٟ دس ٗذاخالر ػذاُب٠ٛ

ًبسآ٦٧ ُب٦١ اٝهابر ثاب   ( اٌٗبٛذز٧ش اػز ،ٜٗظٞس ؿٜبػب٦٧ ٗذاخ٠ٔ ٧ب ٗشذٝٓٞط٥ ٠ً ث٠ ٛشب٧غ ث٢شش٥ دػز د٨ذا ًشدٟ اػز

دس ٝاهغ دبػخ ث٠ ا٧ٚ ػٞاّ اػز ٠ً آ٧اب ثشٛبٗا٠ دس    (ؿٞد ٦ٗ ١ب٥ ٗٞكو٨ز ػٜؼ٨ذٟ ١ب٥ ػٌ٘ٔشد خٞة ٝ ؿبخق ؿبخق

 ؿشا٧ي ا٧ذٟ آّ ًبس ٦ٗ ًٜذ؟

ٜٗؼاش ثا٠    "بسؼ٨٨ٚ ٨ٗضا٦ٛ اػز ٠ً ا١ذاف اص د٨ؾ سؼ٨٨ٚ ؿذٟ ثشٛبٗا٠ ٝاهؼا   :effectivenessاثزثخؾيؽبخـ 
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اػز؟ اطشثخـ٦ ١٘چٜا٨ٚ   ث٠ ػجبسر د٧ِش آ٧ب ٗذاخ٠ٔ ثب اسصؽ ثٞدٟ( دػشبٝسد١ب٥ ا٠٨ٓٝ، ٝاػي ٝ ثٜٔذ ٗذر ُشد٧ذٟ اػز

ا٥، ًبسُش٦١ٝ اسسوبء ٧بكشا٠ ٝ دػاشبٝسد١ب٥ اػش٘ابػ٦ ٝ     سٞاٛذ ث٠ اكضا٧ؾ هذسر دبػخ٦٧ِٞ دس سب٨ٗٚ ٨ٛبص١ب٥ ٌٜٗو٠ ٦ٗ

دس ٝاهغ دبػخ ث٠ ا٧ٚ ػٞاّ اػز ٠ً آ٧ب ثشٛب٠ٗ دس ؿاشا٧ي ٝاهؼا٦ ًابس ٗا٦     (ث٢ذاؿش٦ ثشا٥ ٗـشش٧بٙ ٝ ػٞاٗغ ٜٗؼش ؿٞد

 ًٜذ؟

ًٜذ ٠ً ٨ٗضاٙ دػش٨بث٦ ثا٠ دػاشبٝسد١ب٥    ثشسػ٦ ٦ٗاسصؿ٨بث٦ اهشلبد٥  :efficiencyوبرآيي  التقبديؽبخـ 

ْ ( ٨ٛض ُلشا٠ ؿاٞد   «اسصؽ د٦ٓٞ»ا٠٨ٓٝ، ٝاػي ٝ ثٜٔذ ٗذر چوذس اهشلبد٥ ثٞدٟ اػز ٠ً ث٠ آٙ ٌٗ٘ٚ اػز  ١اب٥   سح٨ٔا

 ش١ؼاشٜذ ٝ ٗشٌا٦ ثا     د٨چ٨اذٟ  ١اب٥ ػاب٧ِض٧ٚ،   ٗوب٧ؼ٤ ١ض٠ٜ٧ ٧ي ٗذاخ٠ٔ ثب ١ض٠ٜ٧ ػب٧ش كؼب٨ٓز١ض٠ٜ٧ ا كب٧ذٟ ث٠ د٨ْٓ  

اكاضا٧ؾ دػششػا٦ ثا٠    $ٝ كب٧اذٟ ٗاذاخالر   (((# سؼ٨٢الر، ٨ٛش٥ٝ اٛؼب٦ٛ، ٗٞاسد ٝ سؼ٨٢اضار ٝ  $١ب  ُزاس٥ ٝسٝد٥ ه٨٘ز

ُازاس٥ س٥ٝ   ه٨٘از ( اػاز ((( # خذٗبر، سـ٨٨شار ٗظجز دس ِٛشؽ، داٛؾ ٝ سكشابس اكاشاد، ًاب١ؾ سكشبس١اب٥ دشخٌاش ٝ      

دس ٝاهغ دبػخ ث٠ ا٧ٚ ػٞاّ اػز ًا٠ آ٧اب ثشٛبٗا٠ اص ٛظاش      (س ٗـٌْ اػزدػشبٝسد١ب٥ ٨ٛبص١ب٥ ث٢ذاؿش٦ ٝ اػش٘بػ٦ ثؼ٨ب

 اهشلبد٥ ًبس ٦ٗ ًٜذ؟

ٙ  :equity ػذالتؽبخـ  ١اب٥ ثابٓوٟٞ ث٢ذاؿاش٦     ٨ٗضاٙ كشكز آصادا٠ٛ اكشاد ثشا٥ دػش٨بث٦ ث٠ ػٌح ًب٦ٔٗ اص ساٞا

ص٧شا  ،شبٝسد١ب سٞك٠٨ ٛـذٟ اػزث٠ ١ش حبّ، ػذآز دس دػ( اػز، دس كٞسس٦ ٠ً ٨١چ كشد٥ اص دػش٨بث٦ ث٠ آٙ ص٧بٙ ٛج٨ٜذ

١ب٥ ٗؼب٥ٝ ٝ ًب١ؾ ٗٞاٛغ ثشا٥ دػاش٨بث٦ ثا٠ ػاالٗز ٗاٞسد ٛظاش       اٗب كوي دػششػ٦ ث٠ كشكز( ُشا٧ب٠ٛ اػز ؿ٨ش ٝاهغ

 (اػز

 تَاى ارسؽيبثي وزد؟ چِ چيش را هي

ى اسصؿ٨بث٦ هشٝس٥ داؿشٚ سٞاٛب٦٧ اػشلبدٟ ٝ دس ،ًٜٜذ دس حبّ حبهش ثشا٥ اكشاد٥ ٠ً دس ص٠ٜ٨ٗ اسسوبء ػالٗز كؼب٨ٓز ٦ٗ

ٙ  ٝ  سٞاٛذ اسصؿ٨بث٦ ؿٞد دس ثخؾ ث٢ذاؿز چ٢بس ح٠ٌ٨ ػبخشبس ٧بكش٠ ٝػٞد داسد ٠ً ٦ٗ( اػز ١اب، خاذٗبر ٝ    ؿابْٗ دسٗاب

 (اػز ١ب٥ ث٢ذاؿش٦ ١ب٥ ٗشثٞى ث٠ آٙ ٝ سـ٨٨شار ػبصٗبٙ ١ب، ػالٗز ٝ ػ٨بػز ثشٛب٠ٗ

د١ٜاذ ساب ػاالٗز ٝ سكابٟ      دس صٛذ٦ُ ٗشدٕ س  ٗا٦ ١ب ٠٘١ ٗذاخالس٦ ١ؼشٜذ ٠ً  ١ب ٝ ػ٨بػز  ثشٛب٠ٗٝ  ١ب، خذٗبر دسٗبٙ

ٝٓا٦ ٗب٨١از ٝ    ؿاٞٛذ  ٠٘١ ػجبسر كٞم سحز ػٜٞاٙ ٗذاخٔا٠ ؿاٜبخش٠ ٗا٦   ثب ٝػٞد آ٠ٌٛ ( اػش٘بػ٦ آٛبٙ سا اسسوبء ثخـٜذ

 ( ٗشلبٝر اػز،١ب٥ ١ذف ٠٘١ اهذاٗبر كٞم  ُشٟٝ

 ١ب٥ ٗخشٔاق ٗبٜٛاذ    ١ب٥  سٞاٜٛذ ٧ي هؼ٘ز ٧ب س٘بٕ ثذٙ ٧ي كشد سا دس٨ُش ًٜٜذ ٝ ؿبْٗ سٝؽ ٦ّٗب  درهبى

 (ذ١ٜب٥ ػشاح٦، ك٨ض٦ٌ٧، سٝاٛذضؿ٦ٌ، آٗٞصؽ ٝ اػش٘بػ٦ ثبؿ داس١ٝب، دسٗبٙ

 ذ ٝ حٞصٟ آٙ اص دسٗبٙ ثضسُشاش ٝ ٨ٗاضاٙ   ١ٛب سا دس ثش ث٨ِش ١ب٥ ١ذف ٧ب ػ٘ؼ٨ز ذ ػٞاٗغ، ُشٟٜٝسٞاٛ ٦ٗ خذهبت

س٥ ٝ كشآ٧ٜذ اسائ٠ اًالػابر  ذ ؿبْٗ آٗٞصؽ، ح٘ب٧ز، خٞد٧بٜسٞاٛ ا٧ٚ خذٗبر ٦ٗ( د٨چ٨ذ٦ُ آٙ ٨ٛض ث٨ـشش اػز

 (ذٜثبؿ

 سـ٨٨ش ٧ب سٜظ٨ٖ سٝؽ سلٌش  ١ب ذ ٝ ١ذف آٜٜٙذ ػ٘ؼ٨ز ثضسُشش٥ سا دس٨ُش ًٜٛسٞا ٦ٗ ّبي ثْذاؽتي عيبعت

 (طش خٞا١ذ ثٞدؤ١ب ثش ؿ٨ٟٞ ٗذ٧ش٧ز ٧ب اػشا٥ ػ٨بػز ٗ اسص٧بث٦ ػ٨بػز( ٧ب سكشبس ٗشدٕ اػز

 ٗبٜٛذ دسى اػاشلبدٟ  ،ذ ٜبسًٜبٙ سـ٨٨شاس٦ ا٧ؼبد ًٜسٞاٜٛذ دس خذٗبر ث٢ذاؿش٦ ٝ ً ٦ٗ ّبي ثْذاؽتي عبسهبى
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 ١ب٥ سو٨٘ٚ ٨ًل٨ز ١ب٥ آٗٞصؿ٦ ٝ ػ٨ؼشٖ اص ثشٛب٠ٗ

 

 اًَاع ارزضيبثی

 ١5ب دس ص٧ش سٞك٨ق ؿذٟ اػز ٜذ ٠ً سؼذاد٥ اص آًٜٙ اسصؿ٨بث٦ سا سٞك٨ق ٦ٗاص چٜذ ٛٞع ػ٘ذٟ 

  ًيبس عٌدي( Need Assessment) 

ٝ ٛ٘ب٥ ٨ٛبص١ب٥ ث٢ذاؿش٦ ٝ اػش٘بػ٦ ٧ي ُشٟٝ ٧اب ػبٗؼا٠ ثاشا٥     (baseline)اسائ٠ اًالػبر ا٠٨ٓٝ ٨ٛبص ػٜؼ٦ ؿبْٗ 

 (٠ خذٗبر ٝ ٗؼب٧ْ ٗشسجي ثب دػششػ٦ اػزسؼ٨٨ٚ ؿٌبف ٝ ٗٞاٛغ دس اسائ

  ُپبيؼ پزٍص( Project Monitoring) 

١ب ٝ  ١ب، كؼب٨ٓز د١٥ب٥ ػ٦ٗٞ٘، سٞك٨ق ٝسٝ ا٧ٚ س٧ٌٝشد اًالػبر ا٠٨ٓٝ اسصؿ٨بث٦ سا ثب ِٛبٟ ًشدٙ ث٠ ًبس آصٗب٧ـ٦، ١ض٠ٜ٧

٧ي ػش٥ اص ٗٞاٛغ اػشا٥ ٗذاخ٠ٔ سا ٠ً ٨ٛبص اػز دسى ؿٞد ٧ب سكغ ٌٗ٘ٚ اػز دب٧ؾ ١٘چ٨ٜٚ ( ًٜذ ١ب اسائ٠ ٦ٗ خشٝػ٦

 (ُشدد سا ؿٜبػب٦٧ ًٜذ

  ؽىل دٌّذُ /تىَيٌيارسؽيبثي( Formative Evaluation) 

١ب٦٧  ٧ي اسصؿ٨بث٦ ؿٌْ د١ٜذٟ ثش س٨ٓٞذ دادٟ( اػز (developmental)اسصؿ٨بث٦ ٛٞػ٦ اص اسصؿ٨بث٦ سٞػؼ٠ ٛٞع ا٧ٚ 

 (دس دٝسٟ ٧ي ٗذاخ٠ٔ ٠ً ث٠ اسسوبء ث٢شش ٗذاخ٠ٔ دس ص٠ٜ٨ٗ ٗح٦ٌ٨ آٙ ً٘ي ًٜذ، س٘شًض داسد# ١ب٥ ٨ًل٦ ٗؼ٘ٞال ؿبخق$

  ارسؽيبثي فزآيٌذ( Process Evaluation ) 

١اب،   اسص٧ابث٦ ٝسٝد٥  ثا٠ ٜٗظاٞس  ب ٨ًلا٦  ١ب٥ ً٘ا٦ ٧ا   ؿبخق دس ا٧ٚ اسصؿ٨بث٦(اسصؿ٨بث٦ ثش كشآ٧ٜذ س٘شًض داسد  ٛٞع ا٧ٚ

اسصؿا٨بث٦  ( ٨ُاشد  ٝ دز٧شؽ ٗذاخ٠ٔ ٗٞسد اػاشلبدٟ هاشاس ٗا٦    ء١ب ثشا٥ ثشسػ٦ سٝؽ ػبصٗبٛذ٦١، اػشا ١ب ٝ خشٝػ٦ كؼب٨ٓز

اًالػبس٦ دس ٗٞسد دػشبٝسد١ب ٨ٛض  ٦ًٜٗٝذ ٦ٓٝ د ا٦ٓٝ كوي ث٠ كشآ٧ٜذ ِٛبٟ ٦ٗ( كشآ٧ٜذ ثب اسصؿ٨بث٦ ؿٌْ د١ٜذٟ سلبٝر داسد

١اب٥   ٗبٜٛذ ٗـاب١ذٟ ؿاشًز ًٜٜاذٟ ٝ ثحاض    « ٛشٗشش»١ب٥  اسصؿ٨بث٦ كشآ٧ٜذ ٗب٧ْ اػز اص ٗشذٝٓٞط٥( ًٜذ س٥ ٦ٗآٝ ػ٘غ

اسصؿ٨بث٦ ث٨ـشش ثشسػ٦ د٨ـشكز ٝ اسسوبء اطشثخـ٦ ثب اسائ٠ ٧اي دسى اص   ٛٞع ا٧ٚاص ١ذف ( ُش٦١ٝ ٗش٘شًض اػشلبدٟ ٛ٘ب٧ذ

 (بط٨شار ٝ دػشبٝسد١ب٥ ثٜٔذ ٗذر ثشٛب٠ٗؿ٨ٟٞ ًبسًشدٙ ٗذاخ٠ٔ ٝ چ٦ِِٛٞ ٝ ٛٞع س٨ٓٞذ اػز سب ثشسػ٦ س

 5اسصؿ٨بث٦ كشآ٧ٜذ ثشا٥ سل٨ٖ٘ ٨ُش٥ دس ٗٞاسد ص٧ش ٗؤطش ٦ٗ ثبؿذ

o اػشاء ٧ب ػذٕ اػشا٥ ػ٨ٔ٘بر ٗذاخالس٦ ٝ ُؼششؽ ا٧ٚ كؼب٨ٓز ١ب دس ػٌح ػبٗؼ٠ 

o ؿٜبخز ٗٞاٛغ ٝ سؼ٨٢الر ٗٞػٞد دس ػ٢بر اٛؼبٕ ٗذاخالر 

o دس٧بكز ٛظشار ٝ د٨ـ٢ٜبدار ػبٗؼ٠ ١ذف 

o ٦٧ اكشاد ر٧ٜلغ ٝ ٗؼئ٨ٓٞٚ ٗشث٠ًٞؿٜبػب 

o ثشٛب٠ٗ س٧ض٥ ٝ ًشاح٦ ٧ب ا٧ؼبد سـ٨٨شار دس ٗذاخالر 

دشػـٜب٠ٗ ١ب٥ ٌٗبٓؼبر ٨ًل٦ ٧ب ٦ً٘ ،ٗلبحج٠ ١ب٥ كشد٥ ٧اب ُش١ٝا٦ ٝ اػاشلبدٟ اص     "اسصؿ٨بث٦ ٗؼ٘ٞالٛٞع اثضاس ا٧ٚ 

 (ُضاسؿبر اسصؿ٨بث٦ ػبصٗبٙ ١ب٥ ٗشث٠ًٞ اػز

 ارسؽيبثي اخزا ء( Implementation Evaluation ) 
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( ؿاذٟ اػاز   ءًٜذ ٠ً ٧ي دسٗبٙ، ٗذاخ٠ٔ، خذٗز ٧ب ػ٨بػز چوذس ٧ب سب چ٠ حذ خٞة اػاشا  اسصؿ٨بث٦ ثشسػ٦ ٦ٗٛٞع ا٧ٚ 

ص٧شا اسصؿ٨بث٦ ثب ٧ي ٗذّ اص ػ٨بػز ٧ب خذٗز هلذ ؿاذٟ ٗوب٧ؼا٠    ،اػز (audit)ا٧ٚ ٧ي ؿٌْ اص اسصؿ٨بث٦ ثبصسػ٦ 

٦ ا٧ٚ س٧ٌٝشد ٧ٌ( ؿٞد آٝس٥ ٦ٗ ػ٘غ،١ب  شسػ٦ ٨ٗضاٙ اخشالف ثشٛب٠ٗ اص ١ذفا٧ٚ اًالػبر ٗٞسد ٨ٛبص ثشا٥ ث ثٜبثش( ؿٞد ٦ٗ

 (اػز «اسصؿ٨بث٦ ٗذ٧ش٧ش٦»اص اٛٞاع 

  ُارسؽيبثي خوغ ثٌذي وٌٌذ( Summative Evaluation ) 

 ٨ُش٥ دس ٗٞسد ادا٠ٗ ٗذاخ٠ٔ ٧ب ث٠ ػجبسس٦ ٝ ً٘ي ث٠ سل٨ٖ٘ سؼ٨٨ٚ اطشثخـ٦ هشٝس٥ ٗذاخ٠ٔاسصؿ٨بث٦  ٛٞع ا٧ٚاص  ١ذف

١ب٥ ػٌ٘ٔشد ٝ دػشبٝسد١ب دس ٗوبثْ ١اذف ٝ   ٨ُش٥ خشٝػ٦ ا٧ٚ ٛٞع اسصؿ٨بث٦ ث٠ اٛذاصٟ( ثذػز آٝسدٙ ثشداؿز ٦ًٔ اػز

اكشاد خبسع اص ثشٛب٠ٗ ٗبٜٛذ سب٨ٗٚ ًٜٜذُبٙ اػشجبس  ا٧ٚ ٛٞع اسصؿ٨بث٦ ثشا٥ ٗذ٧شاٙ ٧ب( دشداصد ٦ٗ ،ثشسػ٦ ٜٗبثغ ٗٞسد اػشلبدٟ 

 (خذٗبر ٠ً داخْ ثشٛب٠ٗ ١ؼشٜذ اسائ٠ د١ٜذُبٙثشا٥ ؿٞد سب  اٛؼبٕ ٦ٗ

  ارسؽيبثي دعتبٍردّب يب اثز ًْبيي( Outcome or Impact Evaluation ) 

٘      ؿٜبػب٦٧ دػشبٝسد١ب٥ ٧ي ٗذاخ٠ٔا٧ٚ ٛٞع اسصؿ٨بث٦ ثش   "بٝ ثشسػ٦ آٙ دس ٗوبثاْ ا١اذاف ثشٛبٗا٠ س٘شًاض داسد ٝ ٗؼأ

 (اص ٧ي اسصؿ٨بث٦ كشآ٧ٜذ ثبؿذ سٞاٛذ ثخـ٦ ٦ٓٝ ٦٘ٛ،ثٜذ٥ ًٜٜذٟ اػز ػ٘غهؼ٘ش٦ اص ٧ي اسصؿ٨بث٦ 

اثضاس ا٧ٚ اسسؿ٨بث٦ دشػـاٜب٠ٗ ١اب٥ ثشسػا٦    (اسصؿ٨بث٦ ثشا٥ ٗوب٧ؼ٠ ٝ سؼ٨٨ٚ دػش٨بث٦ ث٠ ١ذف ًشاح٦ ٦ٗ ؿٞد ٛٞع ا٧ٚ

 (  آُب٦١،ِٛشؽ ٝ سكشبس ٝ ػٌ٘ٔشد ٝ سبط٨ش ًٞسبٟ ٗذر ٧ب دساص ٗذر ٗذاخالر ثش ػالٗز اػز

 ارسؽيبثي التقبدي ( Economic Evaluation) 

ثٌٔا٠ دس هبٓات اسسوابء     "دّٞ "، ٠ٛ كوي دس هبٓت  اسسجبى ث٨ٚ ١ض٠ٜ٧ ١ب ٝ ٜٗبكغ١ذف آٙ ثشسػ٦ ًبسآ٦٧ ٗذاخ٠ٔ دس هبٓت 

١ب ٝ د٨ؾ ث٦ٜ٨ ١ب٦٧ ٨ٛبص داسد ٠ً دس ػ٘اْ كواي ثاش     ػذآز ث٠ ػ٨بػز( ػالٗز، ث٢جٞد دػششػ٦ ٝ سٞػؼ٠ ػذآز اػز

 (س٥ٝ ٧ي ُشٟٝ خبف اص ٗشدٕ سبط٨ش ِٛزاسد

١اب٥   سح٨ٔاْ ١ض٧ٜا٠  اسسجبى ث٨ٚ ٝسٝد٥ ١ب٥ ثشٛب٠ٗ ٝ ثشٝٛذاد١ب سا ثب س٘شًض٥ ثش  (efficiency)رآييارسؽيبثي وب

اٛاذاصٟ ٨ُاش٥ ١اب٥    $اسؿ٨بث٦ ١ب ٛشب٧غ حبكْ اص اسصؿ٨بث٦ كشآ٧ٜذ ٝ اطش ٢ٛاب٦٧  ٛٞع ا٧ٚ (ثشٛب٠ٗ ٗٞسد ثشسػ٦ هشاس ٦ٗ د١ذ

سح٨ٔاْ ١اب٥   (ؼشو٨ٖ ػ٨ٔ٘بر ثشٛب٠ٗ سش٨ًات ٗا٦ ٛ٘ب٧اذ   سا ثب اًالػبر ١ض٠ٜ٧ ١ب٥ ٗؼشو٨ٖ ٝ ؿ٨ش ٗ# ثشٝٛذاد ٝ اطش ٢ٛب٦٧

دس ٝاهغ دبػخ ث٠ ا٧ٚ  (اطشثخـ٦  اص ث٢شش٧ٚ سٝؽ ١ب٥ ؿٜبخش٠ ؿذٟ سح٨ْٔ ًبسآ٦٧ ثشٛب٠ٗ ١ؼشٜذ )كب٧ذٟ ٝ ١ض٠ٜ٧–١ض٠ٜ٧ 

 ػٞاّ اػز ٠ً آ٧ب ثشٛب٠ٗ اص ٛظش اهشلبد٥ ثب كشك٠ اػز؟

o  ْفبيذُ-ّشيٌِسح٨ٔ(cost-benefit)  ٧اب   ٨ٚ ًبسآ٦٧ اهشلبد٥ ٧ي ثشٛب٠ٗ ًٔا٦ سؼ٨سٝٛذ٥ سح٦ٔ٨ٔ ثشا٥

ثاب ١اٖ   (((( ش٦،ًـبٝسص٥،آٗٞصؿ٦ ٝ ؿاٛٞاع ثشٛب٠ٗ ١ب٥ ٗخشٔق ٗبٜٛذ ث٢ذا(سا١جشد ػشٗب٠٧ ُزاس٥ اػش٘بػ٦ اػز

 (ٗوب٧ؼ٠ ١ؼشٜذهبثْ 

o  ْاثزثخؾي–ّشيٌِ سح٨ٔ (cost-effectiveness)    د٨بٗذ١ب سا ث٠ كٞسر اكٌالحبر هابئٖ ثا٠ رار ٧اب

ثش ٗجٜب٥ ًبسآ٦٧ ٝ اطشثخـ٦  ٗوب٧ؼ٠ سا١جشد١ب٥ ػب٧ِض٧ٚ ثشٛب٠ٗٚ سح٨ْٔ اؿٔت ثشا٥ ا٧(ك٨ض٦ٌ٧ ث٨بٙ ٦ٗ ًٜذ

 (آٙ ١ب دس دػش٨بث٦ ث٠ ٧ي ١ذف خبف ثشٛب٠ٗ ثٌبس ثشدٟ ٦ٗ ؿٞد
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 پبيص چيست؟

دب٧ؾ ث٠ ٗؼ٘ٞػ٠ كؼب٨ٓز ١ب٦٧ اًالم ٦ٗ ؿٞد ٠ً ثب ١ذف ك٨بٛز اص اػشبٛذاسد١ب٥ ٜٗبثغ ٝ سٝؽ اٛؼبٕ كؼب٨ٓاز ١اب٥   

دب٧ؾ ٝظ٨ل٠ ًؼ٦ اػز ٠ً ٧ي كؼب٨ٓز سا اٛؼبٕ ٦ٗ د١ذ ٝ ثؼاذ اص   (دب٧ؾ ٗششادف ٛظبسر ٨ٛؼز(ٕ ٦ٗ دز٧شدثشٛب٠ٗ اٛؼب

اٝ ث٠ ػ٢ذٟ ٛبظش٥ اػز ٠ً ث٠ د٨ْٓ سؼشث٠ ٝ ٢ٗبسر ث٨ـشش ٝظ٨ل٠ ٛظبسر ثش اٛؼبٕ كؼب٨ٓز ١ب ٝ ١ذا٧ز  اٛؼبٕ د١ٜذٟ آٙ 

ُشكش٠ ؿاذٟ ثاشا٥ آٙ ،١اذف ا٨ٓٝا٠ س٘اب٦ٗ كشآ٧ٜاذ١ب٥       سحون ثشٝٛذاد ثب اػشبٛذاسد١ب٥ دس ٛظش (١ب ثش ػ٢ذٟ ُشكش٠ اػز

چٞٙ ٨٘١ـ٠ اٌٗبٙ ثشسػ٦ ثشٝٛاذاد اص  (ٓزا دس كٞسر اٌٗبٙ ثب٧ذ دب٧ؾ سا ثش ثشٝٛذاد كشآ٧ٜذ ١ب ٗش٘شًض ًشد(ػبصٗبٙ اػز

ٞ     ،ٛظش سحون اػشبٛذاسد١ب ٝػٞد ٛذاسد ،ثؼب٥ اػشبٛذاسد١ب٥ ثشٝٛذاد ٧ب اكا٦ٔ   اٙ اػاشبٛذاسد١ب٥ دسٝٛاذاد ٝ كشآ٧ٜاذ ثا٠ ػٜا

دب٧ؾ ٜٗظٖ اص ٗشاحْ ثشسػ٦ ٨ُشٛذٟ خذٗز،ًٜششّ ٜٗبثغ،ًٜششّ اػٜبد،ٗـاب١ذٟ  (اػشبٛذاسد١ب٥ ػب٧ِض٧ٚ دب٧ؾ ٦ٗ ؿٞٛذ

ٛشب٧غ دب٧ؾ سا ث٠ ً٘ي ٗحبػج٠ دسكذ ٗٞاسد سػب٧ز (اسائ٠ ًٜٜذٟ خذٗز ٝ دشػؾ ٝ دبػخ ٝ ا٧لب٥ ٛوؾ سـ٨ٌْ ٦ٗ ؿٞد

  (بخق ث٨بٙ ًشدٌٛشدٙ ٧ي اػشبٛذاسد ٧ب اٗش٨بص د٦١ ٦ٗ سٞاٙ دس هبٓت ؿ

   

 درهبًی –ارزيبثی ثرًبهِ ّبي ثْذاضتی

ثب سٞػ٠ ث٠ آ٠ٌٛ هبػذسًب دس ٗشح٠ٔ ًشاح٦ طبثز ؿذٟ اػز ًا٠ اٛؼابٕ كؼب٨ٓاز ١اب٥ سـا٨ٌْ د١ٜاذٟ ثشٛبٗا٠ ثاب سػب٧از          

ؿٞد، دغ اص اكضٝدٙ ٧ي  اػشبٛذاسد١ب٥ ٝهغ ؿذٟ ثشا٥ آ٢ٛب ٜٗؼش ث٠ ًب١ؾ ثبس ٗـٌْ سٜذسػش٦ ٗٞسد ٛظش دس ػبٗؼ٠ ٦ٗ

سش٧ٚ ٝظ٨ل٠ ٗؼش٧بٙ، ك٨بٛز اص اػاشبٛذاسد١ب٥   ١ٖ٢ٗب٥ ػبس٥ دس ٛظبٕ اسائ٠ خذٗبر  ثشٛب٠ٗ سٜذسػش٦ ث٠ ٗؼ٘ٞػ٠ ثشٛب٠ٗ

ثب٧ذ دس ٛظش داؿز ٠ً اسص٧ابث٦ ٌٗ٘اٚ اػاز اص    ( ، دب٧ؾ ٝ اسصؿ٨بث٦ اػضاء اك٦ٔ ٧ي ثشٛب٠ٗ ١ؼشٜذثشٛب٠ٗ ثٞدٟ ٝ اسص٧بث٦

١ب ٝ اكٌالحبر ثٌبسثشدٟ ؿذٟ ثشا٥  ثٜذ٥ ٗش اص سؼبث٨ش ُؼششدٟ، دػش٠ٜٗظش١ب٥ ٗخشٔل٦ ثذػز آٝسدٟ ؿٞد، چٜبٛچ٠ ا٧ٚ ا

 ( سٞك٨ق آٙ ٨ٛض ٗـ٢ٞد اػز

 5 اػزث٠ دٝ ؿٌْ اسائ٠ ؿذٟ  تحليل عيغتوي ارسيبثيدس ا٧ٚ ثخؾ چبسچٞة 

 

  

 ديذگبّی ثِ چبرچَة تحليل سيستوی ارزيبثی 
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 يستوی ارزيبثیديذگبّی ديگر ثِ چبرچَة تحليل س

  پيبهذ ٍاعظ

 درًٍذاد                                فزآيٌذ                   ثزًٍذاد                      پيبهذّب                (    پيبهذ ًْبيي)اثز ًْبيي

 

Output 5 اػز# اٛؼبٕ ٗذاخ٠ٔ$ثشٝٛذاد ٛش٨ؼ٠ ثالكلْ اػشا٥ كشآ٧ٜذ) 

Outcome 5دب٧ذاس اػز اٗب دس ثؼو٦ سؼبس٧ق ،د٨بٗذ ٛشب٧غ حبكْ اص ٝهٞع ثشٝٛاذاد   ٧ٚ سؼش٧ق ١٘بٙ سـ٨٨شارد٨بٗذ دس ا

# Impact$د٧اشسع  ٢ٛب٦٧ ٧ب ٝ # effect$ صٝدسعٝاػي ٧ب اػز ٠ً ٦ً صٗبٙ ٗشلبٝر خٞا١ذ ثٞد ٝ ٗؼ٘ٞال ثب د٦ آٗذ 

 (ؼ٠ اػزٝ ثؼذ سـ٨٨ش دس ػٌح ػبٗ سب اطش ٝاػي سـ٨٨ش دس ػٌح كشد٥ اػز(ُشدٛذ ث٨بٙ ٦ٗ

 

  تحليل ثرًبهِ

چابسچٞث٦   هذل تحليلل (سح٨ْٔ ثشٛب٠ٗ ١ب٥ سٜذسػش٦ ثش اػبع ٛشب٧غ دب٧ؾ ٝ اسصؿ٨بث٦ ٨ٛبصٜٗذ ٧ي ٗذّ سح٨ْٔ اػاز 

ًبسثشد اك٦ٔ ٛشب٧غ سح٨ٔاْ دس ثابصِٛش٥ ًشاحا٦ ثشٛبٗا٠     (اػز ٠ً اسسجبى ؿبخق ١ب٥ ثشٛب٠ٗ سا ثب ٧ٌذ٧ِش ث٨بٙ ٦ٗ ًٜذ

ثشا٥ سح٨ْٔ د٨بٗذ ثب٧ذ ثشٝٛذاد سا اسص٧بث٦ ًشد ثشا٥ ٗظبّ (اسص٧بث٦ ًشد ثشُـز ٝ آٙ سادس سح٨ْٔ ثب٧ذ ث٠ ٗشح٠ٔ هج٦ٔ (اػز

 (ثشا٥ سح٨ْٔ ثشٝٛذاد ثب٧ذ كشآ٧ٜذ سا اسص٧بث٦ ًشدٝ 

 :تحليل پيبهذ ثز دٍ هغئلِ هتوزوش اعت

       ػاٌح  ثشهشاس٥ اسسجبى ػ٨ٔش٦ ث٨ٚ اٛذاصٟ ٨ُش٥ دس ػٌح ثشٛب٠ٗ اص ساالؽ ٝ د٨بٗاذ١ب٥ اٛاذاصٟ ُشكشا٠ ؿاذٟ دس

 ػ٘ؼ٨ش٦ ثش ٗجٜب٥ اًالػبر دس ػٌح ػ٘ؼ٨ز

 ػذا ػبص٥ اطش ثشٛب٠ٗ اص ػب٧ش ػٞاْٗ ٗؤطش ثش د٨بٗذ ٢ٛب٦٧ ٗٞسد ٛظش ثشٛب٠ٗ 

 

 عَاالت افلي در تحليل ثزًبهِ ّبي تٌذرعتي

 آ٧ب اػشبٛذاسد١ب٥ ػبس٥ ثشٛب٠ٗ ٜٗبػجشش٧ٚ اػشبٛذاسد١ب٥ ٌٗ٘ٚ ١ؼشٜذ؟ 

 ١ب سا سـ٨٨ش داد؟آ٧ب ٦ٗ سٞاٙ ٧ب ثب٧ذ ًذإ ٧ي اص اػشبٛذاسد 

 

 ارتجبط اًَاع اعتبًذاردّب ثب ػٌبفز چزخِ سًذگي

 ك٦ٜ،ػ٨ٔ٘بس٦،اػش٘بػ٦،اخاله٦:اًَاع اعتبًذاردّب

 دـش٨جب٦ٛ،كشا٦٘١،ثبصاس٧بث٦،دٞؿؾ،اسائ٠ خذٗبر،ث٢شٟ ػالٗش٦:ػٌبفز چزخِ سًذگي
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اػش٘بػ٦ ٝ اخاله٦ ث٨ـشش دس ػٌح  اػشبٛذاسد١ب٥ ك٦ٜ ث٨ـشش دس ػٌح ػشبد٥ ٝ اػشبٛذاسد١ب٥ ٓؼؼش٨ي ، اػشبٛذاسد١ب٥ 

 (ػ٨ٔ٘بس٦ اػز
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 رٍاثط ثرًبهِ

 ٖدس س٧ٌٝشد كشآ٧ٜذ٥ ٦ٗ دا٨ٖٛ ث٠ دٛجبّ چ٠ ١ؼش٨ٖ ٝ ث٠ چ٠ چ٨ض٥ ٦ٗ خٞا٨١ٖ ثشػ٨) 

  ٗبٜٛذ خذٗز ٨ُشٛذٟ،اسائ٠ د١ٜذٟ خذٗز ٝ ٗؼاشٜذار $٦ٗ ٧بثٜذثؼذ اص اػشا٥ كشآ٧ٜذ ثؼو٦ اص دسٝٛذاد١ب سـ٨٨ش # ٝ

دس  (#ٗبٜٛذ سؼ٨٢ضار ٝ ثؼو٦ اص ٨ٛش١ٝب٥ اٛؼب٦ٛ ؿ٨ش اص اسائا٠ د١ٜاذٟ ٝ ٨ُشٛاذٟ خاذٗز    $٦ ًٜٜذٛ٘ثؼو٦ سـ٨٨ش 

دّٞ اُش ثشا٥ سب٨ٗٚ دسٝٛذاد ١ض٠ٜ٧ ؿٞد ػضء دسٝٛذاد ٗحؼاٞة  (ٜٗبثغ ُب٦١ ث٠ دّٞ ٝ سٝؽ ١ٖ اؿبسٟ ٦ٗ ؿٞد

 (٦٘ٛ ؿٞد

  ٗبٜٛاذ   ،ش٧اق ؿاذٟ ا٧ا٦ داؿاش٠ ثبؿاٜذ     ١ٖ دسٝٛذاد ٝ ١ٖ ثشٝٛذاد ثب٧ذ اػشبٛذاسد ٧ب ٗؼ٨بس سؼدس س٧ٌٝشد كشآ٧ٜذ٥

اٛؼبٕ كشآ٧ٜذ١ب٥ اػشبٛذاسد ثب٧ذ ٜٗؼش ث٠ سـ٨٨ش دس ػٌٞح ٗخشٔق ثاشٝٙ  (اػشبٛذاسد ١ب٥ ػبخشبس،كشآ٧ٜذ ٝ ثشٝٛذاد 

 ( دٟ ٝ د٨بٗذ ؿٞد

 ثشا٥ آ٢ٛب ٜٗؼش سؼ٨٨ٚ ؿذٟ اػشبٛذاسد١ب٥ ثش اػبع ثشٛب٠ٗ خذٗبر اسائ٠  ٝ  دٞؿاؾ  ث٠ ا٧ؼبد سـ٨٨شار ٗواذٗبس٦ 

١ا٨چ  #client-service process-output$(سب هبثْ اٛذاص ٨ُش٥ ٝ اسص٧بث٦ ثبؿاذ  ؿٞد بر ٦ًٗبك٦ خذٗ

ٗشاحْ اك٦ٔ دس سؼ٨ا٨ٚ اػاشبٛذاسد١ب٥ خاذٗز     (ثخـ٦ اص كشآ٧ٜذ اسائ٠ خذٗز ٛجب٧ذ حزف ؿٞد ٧ب اص دػز ثشٝد

 (ٝ ؿٜبػب٦٧ كشآ٧ٜذ١بػز# كٔٞچبسر*ٛ٘ٞداس ػش٧ب٦ٛ$ًشاح٦ ٗذّ ٦ًٔ ثشٛب٠ٗ 

  اػاشبٛذاسد  ا٧ٚ كشآ٧ٜذ دـاش٨جبٙ   (اػشبٛذاسد ثشا٥ سػ٨ذٙ دسٝٛذاد١ب ث٠ ٗـشش٥ اػز ٥ دـش٨جبٙآ٧ٜذ١بشك ٜٝٗبثغ

 #service process$.ؿٞد خذٗز ٦ٗ اػشبٛذاسد١ب٥ كشآ٧ٜذ ث٠ سحون ٜٗؼش

   س كاشد اػاز  د#ٝاػا٠ٌ ا٥ $دب٧اذاس  ا٧ؼبد سـ٨٨شار ٗوذٗبس٦ ٜٗبػت ؿشى ا٧ؼابد سـ٨٨اشار$(output-effect 

 .ثبؿذ ٨ٛض ١٘شاٟ ٛبٌٗٔٞة ٝ ٛبخٞاػش٠ آطبس ثب د ؿذٟ ٌٗ٘ٚ اػزسـ٨٨شار ٗوذٗبس٦ ا٧ؼب(

 ث٨٘بس٥ ثبس سـ٨٨شار ٢ٛب٦٧ ٝ ًب١ؾ ث٠ ٜٗؼش اٝ صٛذ٦ُ ًبك٦ دس كشد ٝ ٗح٨ي ثب كشاٝا٦ٛ ٝ دب٧ذاس ا٧ؼبد سـ٨٨شار 

 #effect-outcome$ .ؿٞد ٦ٗ

 ٟث٨ـشش٧ٚ اكاضا٧ؾ  اطشار ؿب٦٧ ٝث٠  ًٜٜذ ٜٗؼش ثش ػبٗؼ٠ سح٨ْ٘ ٦ٗ سا ثبس ١بئ٦ ٠ً ث٨ـشش٧ٚ ثب ث٨٘بس٥ ٗجبسص 

 outcome-impact)$  .ؿٞد دس ػبٗؼ٠ ٦ٗ سٞاٛبئ٦ صٛذ٦ُ ٝ ا٨ٗذ ث٠

 سٝؽ ١ب٥ ص٧بد٥ ثشا٥ ًٜششّ كشآ٧ٜذٟ ٝػٞد داسد) 

 

 ضبخص ّبي ارزيبثی ًظبم ّبي سالهت

 

 :input(عبختبر)درًٍذاد

  ػ٘ؼ٨ز ٨ٛبصٜٗذ سب چ٠ حذ اص ٧ي خذٗز خبف اػشلبدٟ ٦ٗ ًٜذ5دػششػ٦ 

 ؼجز ث٨ٚ ٜٗبثغ ٝ ػ٘ؼ٨ز ١ذف5ٛكشا٦٘١ 

 : processفزآيٌذ

 اسائ٠ ؿذٟكؼب٨ٓز ١ب٥ ٧ب  سؼذاد خذٗبر5كؼب٨ٓز ١ب 
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 ث٠ ػبػبر ًبس٥ ٗـبٝسٟ ١ب ث٨ٚ سؼذاد ٛؼجز بٜٛذ ٗ$دس ١ش ٝاحذ كؼب٨ٓز ١ب٧ب  ؼذاد خذٗبرٛؼجز ث٨ٚ س5ث٢شٟ ٝس٥

 #ًبسًٜبٙ ث٢ذاؿش٦

 ٟؼذاد ٗـبٝسٟ ١ب ث٠ سؼذاد ػ٘ؼ٨ز ١ذفس بٜٛذٗ$ٛؼجز ث٨ٚ خذٗبر اسائ٠ ؿذٟ ٝ ػ٘ؼ٨ز ١ذف5اػشلبد#  

 ١ب٥ ث٨٘بسػشب٦ٛ  ٛؼجز سخز بٜٛذٗ$ٛؼجز ث٨ٚ اػشلبدٟ ٝاهؼ٦ ٝ كشا٦٘١ ٜٗبثغ دس ٧ي دٝسٟ صٗب5٦ٛث٢شٟ ثشداس٥

 #اؿـبّ ؿذٟ ث٠ سخز ١ب٥ ٗٞػٞد

 :output ثزًٍذاد

 شاد ٝاًؼا٠ٜ٨ ثا٠   ٛؼاجز اكا   بٜٛاذ ٗ$كؼب٨ٓز خبف ث٠ اكشاد ٨ٛبصٜٗاذ ٧ب ٛؼجز اكشاد دس٧بكز ًٜٜذٟ خذٗبر 5دٞؿؾ

 # ػ٘ؼ٨ز ١ذف

 ٛؼجز ١ض٠ٜ٧ ٝاًؼ٨ٜبػ٨ٞٙ ث٠ ػ٘ؼ٨از ٝاًؼا٠ٜ٨   بٜٛذ ٗ$ٝ ثشٝٛذاد ٧ي ثشٛب٠ٗ# دسٝٛذاد$ٛؼجز ث٨ٚ ١ض5٠ٜ٧ًبسآ٦٧

 #ؿذٟ

 ٧ي ثشٛب٠ٗ #ٜٗبثغ$ث٠ دسٝٛذاد #ا١ذاف$ٛؼجز ث٨ٚ ثشٝٛذاد5 ػٌ٘ٔشد 

 بٜٛاذ ٗ($خٞد دػز ٦ٗ ٧بثاذ ٛؼجز ٗٞاسد٥ ٠ً ٧ي ٗذاخ٠ٔ سحز ؿشا٧ي ا٧ذٟ آّ ث٠ ١ذف 5#ػٞدٜٗذ٥$ًبسآٗذ٥ 

 # ٛؼجز ث٨ٚ سؼذاد ثچ٠ ١ب٥ حلبظز ؿذٟ ٧ب ا٧٘ٚ ث٠ سؼذاد ثچ٠ ١ب٥ ٝاًؼ٠ٜ٨

 :(اثز رٍي خوؼيت) outcome پي آهذ

 ٗبٜٛذ ٛؼجز ث٨ٚ سؼذاد ٗشٍ ٗبدساٙ ث٠ سؼاذاد سٞٓاذ ١اب٥    $دػش٨بث٦ ٝاهؼ٦ ٧ي ٗذاخ5٠ٔ#اطش ػٞدٜٗذ٥$اطشثخـ٦

   #صٛذٟ

 ٟد سهب٧شٜٜ٘ذ ٝ دس٧بكز ًٜٜذٟ خذٗبرٛؼجز ث٨ٚ اكشا5سهب٧ز ٗلشف ًٜٜذ 

 

 كٌترل در ثرًبهِ ّبي تٌذرستی

 

ا٧ٚ ثا٠ ٗؼٜا٦ داب٧ؾ ٝ اُاش ٗاب سا ثا٠       ٠ً دس ًٜششّ ثب٧ذ د٧ذ كؼب٨ٓز ١ب٥ سؼش٧ق ؿذٟ ٌٗبثن اػشبٛذاسد اٛؼبٕ ٦ٗ ؿٞد 

دغ ٧بكشٚ (اػزٗذ٧ش٧ز ث٠ دٛجبّ حْ ٗؼئ٠ٔ (ًٜششّ ث٠ ٗؼ٦ٜ ٧بكشٚ ٗؼئ٠ٔ اػز(ٗبٗٞس٧ز سػبٛذ ث٠ ٗؼ٦ٜ اسصؿ٨بث٦ اػز

 (ٗؼئ٠ٔ آؿبص ٗذ٧ش٧ز اػز

 ِاّذاف وٌتزل ثزًبه

 سؼ٨٨ٚ دػشبٝسد ٧ب د٦ آٗذ ثشٛب٠ٗ 

 سؼ٨٨ٚ ١ض٠ٜ٧ س٘بٕ ؿذٟ ثشٛب٠ٗ 

 سؼ٨٨ٚ ػ٢ٖ ثشٛب٠ٗ دس اػشال٥ ػالٗز ػبٗؼ٠ 

  ٚٛوبى هٞر ٝ هؼق ثشٛب٠ٗسؼ٨٨ 

 سؼ٨٨ٚ دسػ٠ دب٧ذاس٥ ثشٛب٠ٗ 
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 ثزًبهِ  خشاء وٌتزلا

 دب٧ؾ ثشٛب٠ٗ ثخـ٦ اص اسص٧بث٦ اػز ٠ً س٥ٝ ٗشاحْ اػشا٥ $١ب ثب ًشاح٦  ٨ٓزسؼ٨٨ٚ ٨ٗضاٙ اٌٛجبم كؼب5 پبيؼ

 #سا دس ثش ٦ٗ ٨ُشد# دسٝٛذاد ا ثشٝٛذاد$ثشٛب٠ٗ ٗش٘شًض اػز ٝ ػٌح كشا٧ٜذ 

 اسصؿ٨بث٦ ثخـ٦ اص اسص٧بث٦ اػز ٠ً س٥ٝ ا١ذاف ٗش٘شًض اػز ٝ $سؼ٨٨ٚ ٨ٗضاٙ دػش٨بث٦ ث٠ ا١ذاف 5 ارسؽيبثي

 #دٝصد چـٖ ٦ٗ# ٢ٛب٦٧ثشٝٛذاد ا اطش $ث٠ ٛشب٧غ 

 سؼ٨٨ٚ ٛوبى ٗذاخ٠ٔ 5 تحليل 

 

 چرخِ ارتقبء فرآيٌذ

 
 

 (چشخ٠ اسسوبء كشآ٧ٜذ ؿبْٗ ثشٛب٠ٗ س٧ض٥،اػشاء،اسص٧بث٦ ٝ اهذإ اػز

 
 

# ٝاػ٠ٌ ا٥$دب٧ذاسسـ٨٨شار $ٝ # سـ٨٨شار ٗوذٗبس٦*ػشبٛذٟ $،كشآ٧ٜذ خذٗبر،#خذٗز ٨ُشٛذٟ$ثشٛب٠ٗ دس ػٌٞح ٗـشش٥ پبيؼ
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 (٦ٗ ؿٞد اٛؼبٕ# سبط٨ش* 

# اطشؿاب٦٧ $ ٝ# سـ٨٨شار ٢ٛب٦٧*د٨بٗذ$،#سبط٨ش* سـ٨٨شار دب٧ذاس $، # سـ٨٨شار ٗوذٗبس٦* ػشبٛذٟ $دس ػٌٞح  ثزًبهِ ارسؽيبثي

 (اٛؼبٕ ٦ٗ ؿٞد

 "١اب  ؿبخق"ٛشب٧غ دب٧ؾ ٝ اسصؿ٨بث٦ دس هبٓت ( سب اطش ٝاػي سـ٨٨ش دس ػٌح كشد٥ اػز ٝ ثؼذ سـ٨٨ش دس ػٌح ػبٗؼ٠ اػز

 ( ؿٞٛذ ث٨بٙ ٦ٗ

 

 َاع ؽبخـ ّباً

 ٨ًل٦ 

 ٦ً٘5٨ٗضاٙ،ٛؼجز،ػ٢ٖ$ػذد ٌٗٔن،ػذد ًؼش٥# 

 

 ّبي تٌذرعتي اثؼبد ويفيت ؽبخـ

 سٝائ٦ ٧ب اػشجبسvalidity $ًبس خٞة ٝ دسػز سا دس ػٌح ػشبد٥ 5#سؼش٧ق،سٝؽ ٠ٛٞ٘ٛ ٨ُش٥،سٝؽ اٛذاصٟ ٨ُش٥

ث٠ ا٧ٚ ١ذف ٧ب ٛش٨ؼ٠ دس ٝاهغ ٦ٗ خٞا٨١ٖ ث٠ ٧ي ٛش٨ؼ٠ ثشػ٨ٖ ٠ً ثشا٥ سػ٨ذٙ (اسصؿ٨بث٦ ٦ٗ ؿٞداٛؼبٕ دادٙ 

 (ثب٧ذ صٗب٦ٛ ػذش٥ ؿٞد

 دب٧بئ٦ ٧ب اػش٘بد reliability 5ثشسػا٦ ٝ اسصؿا٨بث٦ ٗا٦    ًبس دس ١٘بٙ صٗبٙ خٞة اٛؼبٕ دادٙ  دس ػٌح كق

ًابس  ،دس سٌاشاس ًابس ٧اب كؼب٨ٓاز     ؿذٟ اػز ٝ دسػز اٛؼبٕ ث٠ ١٘بٙ ؿٌْ ًشاح٦ ؿذٟ ،اػشبٛذاسد١ب  ٧ؼ٦ٜ(ؿٞد

 (ادٟ اػزدٝ ٛش٨ؼ٠ ٧ٌؼبٙ  ٧ٌٟؼبٙ اٛؼبٕ ؿذ

 ٙػ٦ٔ٘ ثٞد  

 

 ّبي خوغ آٍري دادُ رٍػ

 ػشؿ٘بس٥ 

 ثشسػ٦ ٗوٌؼ٦ 

 ٕٝ٠ٛٞ٘ٛ ٨ُش٥ ًٞچي ٝ ٗذا 

 دادٟ ١ب٥ طجز ؿذٟ$ٛظبٕ ػبس٥ اًالػبر# 
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 ّب فَرت ولي ؽبخـ

 دػششػ٦ ُشٟٝ ١ذف ث٠ ٝاحذ١ب٥ اسائ٠ ًٜٜذٟ ثشٛب5٠ٗ گيزًذُ خذهت 

 دسػ٠ اٌٛجبم ثب اػشبٛذاسد١ب : پؾتيجبًي 

  سػب٧ز اػشبٛذاسد١ب سهب٧ز اسائ٠ ًٜٜذٟ خذٗز5 (ّب فؼبليت)خذهت ٝ 

 ثزًٍذاد output 5     ٟدسػ٠ اٌٛجبم ثب اػشبٛذاسد١ب، سهب٧ز ٨ُشٛذٟ خذٗز، دٞؿؾ خاذٗز، ١ض٧ٜا٠ س٘ابٕ ؿاذ

 خذٗز

 اثزeffect 5كشاٝا٦ٛ سـ٨٨شار ٗٞسد ٛظش دس ػبٗؼ٠ 

 پي آهذoutcome5 ثشٝص، ؿ٨ٞع، ٛبسٞا٦ٛ ٝ ٗشٍ ٛبؿ٦ اص ٗـٌالر سٜذسػش٦ ٧ب دس ٗؼ٘ٞع  ؿبْٗسـ٨٨ش ٢ٛب٦٧

 ١ب٥ ١ذف ثشٛب٠ٗ  ثبس ٛبؿ٦ اص ث٨٘بس٥

 (اثز غبيي)حبفل ًْبئيimpact 5ا٨ٗذ ث٠ صٛذ٦ُ ػبس٥ اص ٛبسٞا٦ٛ 

 هبتريس جبهعيت

 پيأهذ اثز ثزًٍذاد خذهت پؾتيجبًي گيزًذُ خذهت 

       يثْذاؽتي درهبًهزوش 

       ؽْزعتبى

       داًؾگبُ/اعتبى

       ٍسارت خبًِ

 

 پؾتيجبًي

 ارائِ خذهبت

 ثبساريبثي

 فزاّوي

ٍخَد اعتبًذارد،فزاٍاًي تحمك 

 اعتبًذاردّب

 عتبًذُ

 صَرت كلی ضبخص ّب

 پَؽؼ

 يت،خوؼيتي وِ هي تَاى پَؽؼ دادهٌبثغ اعتبًذاردّب ثِ اساي خوؼ

آگبّي ٍ رضبيت گيزًذگبى خذهبت 

 (ثيَلَصيه
 تغييزات پبيذار 

ٍخَد اعتبًذارد،فزاٍاًي تحمك 

 اعتبًذاردّب

 پَؽؼ ثزًبهِ

ٍخَد اعتبًذارد،فزاٍاًي تحمك 

 اعتبًذاردّب

ذت ثيوبري تغييز رفتبر در گزٍُ ّذف،ؽبخـ ّبي فزاٍاًي ٍ ؽ

 (آگبّي ٍ رضبيت گيزًذگبى خذهبت ثيَلَصيه
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ثؼو٦ اص خب٠ٛ ١ب حؼت ٗٞسد دس (ٌٗشح ٦ٗ ؿٞد٧ب ؿبخق ٗشسجي ثب ٗٞهٞع خب٠ٛ ١ب٥ ػٌش اّٝ دس ١ش خب٠ٛ چٜذ ػٞاّ 

دس  ٝ  ثشا٥ ٗظبّ دس ٗشًض ث٢ذاؿش٦ دسٗب٦ٛ خب٠ٛ د٨بٗذ خاب٦ٓ ٗا٦ ٗبٛاذ   (ٗٞاسد ٗشثٞى ث٠ ػٜب٧ٝٚ ػٌش اّٝ خب٦ٓ ٦ٗ ٗبٛذ

ثش ٗجٜب٥ ا٧ٚ ٗابسش٧غ ثا٠ اصا٥ ١اش خبٛا٠     (شبد٥ ٝصاسر خب٠ٛ ٨ُشٛذٟ خذٗز ٝ دـش٨جب٦ٛ ٝ خذٗز خب٦ٓ ٦ٗ ٗبٛذػٌح ػ

 (چي ٨ٓؼز ١ب س٠٨٢ ٦ٗ ؿٞٛذ

 

 هزاحل ارسيبثي ًظبم وٌتزل ثزًبهِ

 ُخوغ آٍري داد: 

o ٕ١ب٥ ػبس٥ ػ٘غ آٝس٥ دادٟ، چ٠ دادٟ ١بئ٦ ثب٧ذ ػ٘غ آٝس٥ ؿٞد؟ ثب سٞػ٠ ث٠ كش 

o ٝ ١ب٥ سٝؿٚ ثشا٥ ػ٘غ آٝس٥ دادٟ ١ب ٝػٞد داسد؟ دػشٞسآؼْ٘ آ٧ب اػشبٛذاسد١ب 

o آ٧ب دادٟ ١ب ًبْٗ ٝ ثش اػبع اػشبٛذاسد١ب ػ٘غ آٝس٥ ٦ٗ ؿٞد؟ 

 ّب خبهؼيت ؽبخـ: 

o ١بئ٦ ٗحبػج٠ ٦ٗ ؿٞد؟ ً٘ي دادٟ ١ب٥ ػ٘غ آٝس٥ ؿذٟ چ٠ ؿبخق٠ ث 

o ١ش ؿبخق سا دس ًذإ خب٠ٛ ٗبسش٧غ ػبٗؼ٨ز ٦ٗ سٞاٙ ػب٥ داد؟ 

 ّب ويفيت ؽبخـ: 

o ثٞدٙ هبثْ هجّٞ ١ؼشٜذ؟ ٦دب٧بئ٦ ٝ ػ٘ٔ،١ب اص ٛظش سٝائ٦ ؿبخق آ٧ب 

 تحليل ٍ تقوين گيزي: 

o ١ب٥ ٗحبػج٠ ؿذٟ سح٨ْٔ كٞسر ٦ٗ ٨ُشد؟ اُش ث٠ٔ، آ٧ب أ٧ٚ سح٨ْٔ ثاش اػابع    آ٧ب ثش اػبع ؿبخق

 ٧ي ٗذّ سح٨ْٔ هبثْ هجّٞ اٛؼبٕ ٦ٗ ؿٞد؟

o ٌبس ُشكش٠ ٦ٗ ؿٞد؟ اُش ث٠ٔ، آ٧ب سٝؽ آ٧ب ٛشب٧غ دب٧ؾ ٝ اسصؿ٨بث٦ ثشا٥ ثشٛب٠ٗ س٧ض٥ ٝ سل٨ٖ٘ ٨ُش٥ ث

 سل٨ٖ٘ ٨ُش٥ ٝ ثشٛب٠ٗ س٧ض٥ هبثْ هجّٞ اػز؟

o ١ب٥ سٝؿ٦ٜ ثشا٥ ُضاسؽ د٦١ ث٠ ػٌٞح ثبالسش ٝ اٛؼٌبع ث٠ ػٌٞح دبئ٨ٚ سش  آ٧ب دس ١ش ػٌح سٝؽ

 ٝػٞد داسد؟

 ُدادُ ّبي ثالاعتفبد: 

o چ٠ دادٟ ١بئ٦ ػ٘غ ٦ٗ ؿٞٛذ ٦ٓٝ ١شُض ٗٞسد اػشلبدٟ  هشاس ٦٘ٛ ٨ُشٛذ) 
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 ًظبم پبيص ٍ ارزضيبثی يك ثرًبهِ تٌذرستی گردش كبر طراحی هجذد

 

 

 
 

 

 

 تٌذرستی ّبي ثرًبهِ ريسي ثرًبهِ ثب آضٌبيی-4

 

 ا٨ٓٝٚ هذٕ ثشا٥ ثشٛب٠ٗ س٧ض٥ دس ٧ي ػبصٗبٙ، سح٨ْٔ ٝهؼ٨ز ٗٞػٞدثؼذ اص سؼ٨٨ٚ ٛو٠ٌ ٗذاخ٠ٔ ثش اػبع اسص٧بث٦ خٌش 

  ((سب ثذا٨ٖٛ دس ًؼب هشاس ُشكش٠ ا٧ٖ اػز

 :پذيزد هٌظَر فَرت هي 3ثِ  عتيرراعتبي هذيزيت ثزًبهِ ّبي تٌذٍضؼيت هَخَد در  تحليل

 سؼ٨٨ٚ ٝهؼ٨ز ٗٞػٞد ث٠ ٜٗظٞس ًشاح٦ ٧ي ثشٛب٠ٗ ػذ٧ذ  

 ث٠ ٜٗظٞس ٧بكشٚ ٗـٌالر ٧ي ثشٛب٠ٗ سؼ٨٨ٚ ٝهؼ٨ز ٗٞػٞد  

 آػبٙ ٛ٘ٞدٙ سـخ٨ق ا٧ٞٓٝز ١ب٥ ٧ي ٌٜٗو٠  

١ب،سؼ٨٨ٚ سشػ٨حبر ٝ خٞاػش٠ ١ب٥ ر٧ٜلؼبٙ ثب اػشلبدٟ اص اًالػبر ػ٦ٜ٨، دس سح٨ْٔ ، ٗـٌالر ٝ س٧ـ٠ ػٞاْٗ،ساٟ حْ 

 (ٛظشار خجشُبٙ ٝ ر٧ٜلؼبٙ سؼ٨٨ٚ خٞا١ذ ؿذ
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 :فَرت هي گيزد ثِ هٌظَر پبيؼ ٍ ارسؽيبثي يه ثزًبهٍِضؼيت هَخَد  تؼييي

 ٙدادٟ ١ب٥ سبط٨ش ُزاس ثشٛب٠ٗ دس خبسع ػبصٗب  

 ٙدادٟ ١ب٥ سبط٨ش ُزاس ثشٛب٠ٗ دس داخْ ػبصٗب  

 ثشٛب٠ٗ دادٟ ١ب٥ حبك٠ٔ اص سبط٨ش  

 

 هذل طراحی ثرًبهِ ّبي هذاخلِ اي

  ٗشاحْ سذ٧ٝٚ سح٨ْٔ ٝهؼ٨ز ٗٞػٞد )آق 

 ثشٛب٠ٗ ١ب٥ ػ٨ٔ٘بس٦ٗذاخ٠ٔ ٝ ًشاح٦  - ة

 

 

 تزعين هذل تحليلي هؾىل تٌذرعتي: هزحلِ اٍل

دٞؿؾ ٝ اطش $ثش س٧ضؽ خذٗزثش اػبع ػٞاْٗ ٗٞطش سشػ٨ٖ ٗـٌْ ٝ اٛـؼبثبر آٙ ٝ ػْٔ ثٞػٞد آٝسٛذٟ ١ش ؿبخ٠ 

 5ٗشٍ ٛبؿ٦ اص د٧بثز5ٗبٜٛذ(#ثخـ٦
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 اعالػبت ػوَهي ٍ اختقبفيتْيِ چه ليغت اس :هزحلِ دٍم

 :اعالػبت ػوَهي-

 اًالػبر ػ٘ؼ٨ش٦ 

 ػـشاك٨ب٥ ػ٨بػ٦ 

 ػـشاك٨ب٥ ًج٨ؼ٦ 

  ؿشا٧ي كش٦ِٜ١ 

 اػش٘بػ٦ 

 اهشلبد٥ 

 اعالػبت هَرد ًظز را چگًَِ ثذعت آٍرين؟

 شؿ٘بس٥ ٛلٞع ٗؼٌٚ سٞػي ػبصٗبٙ ٗذ٧ش٧ز ثشٛب٠ٗ س٧ض٥اًالػبر ٗشثٞى ث٠ ػ  

 ػـشاك٨ب٦٧ ًج٨ؼ٦ ًشت  

 اٛشـبسار اداسٟ ًْ اسؿبد اػال٦ٗ ٝ ػ٢بِٛشد٥ ٗؼ٘ٞع  

 اًالػبر ٗٞػٞد دس ػبصٗبٙ طجز احٞاّ ًـٞس  

 ػبصٗبٙ ١ب , ٢ٛبد١ب' داٛـِبٟ ١ب $  اًالػبر ثذػز آٗذٟ اص كؼب٨ٓز ١ب٥ سحو٨و٦ دس ٢ٛبد١ب٥ ٗشسجي #  

 سػبر ٗٞػٞد دس ٛظبٕ ث٢ذاؿش٦ ًـٞاًال 
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 :اعالػبت اختقبفي-

 ثشٛب٠ٗ 

 ٗٞاد ٗلشك٦ 

 سؼ٨٢ضار 

 سهب٧شٜ٘ذ٥$٨ً٘ز،٨ًل٨ز،داٛؾ،٢ٗبسر،ا٨ِٛضٟ$٨ٛش٥ٝ اٛؼب٦ٛ## 

 

 (SWOT) تْذيذّبٍ  فزفت ّب ,ًمبط ضؼف  ,تحليل ًمبط لَت :هزحلِ عَم

 

 تحليل ًمبط لَت strenghtness:  ٗشثٞى ث٠ ػٞاْٗ سبط٨ش ُزاس ٧ؼ٦ٜ سح٨ْٔ ٗؼ٘ٞػ٠ دادٟ ١ب٦٧ ٠ً

  (٨ٗجبؿذ داخْ ػبصٗبٙثش اػشا٥ ثشٛب٠ٗ ١ب دس  ٗظجز

  تحليل ًمبط ضؼفweekness : ٜٗل٧٦ؼ٦ٜ سح٨ْٔ ٗؼ٘ٞػ٠ دادٟ ١ب٦٧ ٠ً ٗشثٞى ث٠ ػٞاْٗ سبط٨ش ُزاس 

  (٨ٗجبؿذ داخْ ػبصٗبٙثش اػشا٥ ثشٛب٠ٗ ١ب دس 

 ّب  تحليل فزفتopportunities : ٟ١ب٦٧ ٠ً ٗشثٞى ث٠ ػٞاْٗ سبط٨ش ُزاس ٧ؼ٦ٜ سح٨ْٔ ٗؼ٘ٞػ٠ داد

  (٨ٗجبؿذ خبسع ػبصٗبٙثش اػشا٥ ثشٛب٠ٗ ١ب دس  ٗظجز

 تْذيذّبs threat: ثش اػشا٥ ثشٛب٠ٗ  ٜٗل٧٦ؼ٦ٜ سح٨ْٔ ٗؼ٘ٞػ٠ دادٟ ١ب٦٧ ٠ً ٗشثٞى ث٠ ػٞاْٗ سبط٨ش ُزاس

 (٨ٗجبؿذ خبسع ػبصٗب١ٙب دس 

 

  همبيغِ دادُ ّبي هزثَط ثِ ثزًبهِ ّبي هختلف:هزحلِ چْبرم

 5ػٞاّ كٞسر ٦ٗ ٨ُشد -ا٧ٚ ٗشح٠ٔ ثشا٥ دبػخ٦٧ِٞ ث٠ 

 ًذإ ٧ي اص ثشٛب٠ٗ ١ب٥ ٗٞػٞد داسا٥ ا٨٘١ز اػز؟),

 چ٠ ػٞاْٗ ٗظجز ٝ ٜٗل٦ ثشا٥ اػشا٥ ١ش ٧ي اص ثشٛب٠ٗ ١ب سبط٨شُزاس اػز؟ )-

 

  تؼييي اٍلَيت در ثزًبهِ ّب :هزحلِ پٌدن

 

حبعجبتي ؽبهل تدْيشات ، اهىبًبت،هٌبثغ اخشاي ه) تغجيك اٍلَيت ّب ثب تَاى عبسهبى:هزحلِ ؽؾن

 (هبلي ٍ ًيزٍي اًغبًي اعت

 

  تؼييي رٍاثظ عجت تبثيزي در هَرد اٍلَيت ّب:هزحلِ ّفتن

 :الگَّبي رٍاثظ عجت ٍ تبثيز-
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 ؿج٠ٌ ػ٨ٔش٦  

 اػٌٔز ٗب٦١ ( Fish Bone )  

   

 خوغ آٍري اعالػبت ثزاي تزعين رٍاثظ ػلت ٍ هؼلَلي چگًَِ ثبيذ ثبؽذ ؟

 Brain Storming كشاك٦ٌٜ اكٌبس 

 Nominal group technique  س٨ٌٜي ُشٟٝ اػ٦٘ 

 

 تحليل ؽبخـ ّب:هزحلِ ّؾتن

 (خشلبك٦ داس٧ٖ ٠ً ١٘بٙ ؿبخق ١ب ١ؼشٜذا٧ي ػش٥ اًالػبر ػ٦ٗٞ٘ ٝ 

 هراحل دستيبثی  ثِ اّذاف هذاخلِ ّبي تٌذرستی

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٠٘١ اكشاد٥ ٠ً دس ٗشاحْ ا٠٨ٓٝ  سـ٨٨شآُب٦١ ٝ ِٛشؽ  "س  ٦٘ٛ د١ذ ٝ آضاٗب" ++,٨ٗٚ ٝ دـش٨جب٦ٛ ٨٘١ـ٠ اػشوشاس ٝ سب

 (٦ٗ د١ٜذ ٜٗؼش ث٠ سـ٨٨شار ٝاػي ٝ ٢ٛب٦٧ ٦٘ٛ ؿٞد

 

 ّبي رايح تؼييي آعتبًِ ثزاي هذاخلِ رٍػ

 (ٗذاخ٠ٔ ثذػز ٦ٗ آ٧ٜذ ١ب٥ ا١ذاف اص آػشب٠ٛ

 اػشلبدٟ اص ٨ٗضاٙ ١ب٥ ٦ٔٗ ٝ اػشب٦ٛ 

 هذاخلِ عتمزارا

 تٌظين ٍ تبهيي ثَدخِ خبري

 پؾتيجبًي

 فزاّوي (تغييز آگبّي)تغييز همذهبتي

 ثبساريبثي

( تغييز رفتبر)تغييزات ٍاعظ

 همذهبتي
 پَؽؼ

 ارائِ خذهبت

 الهتيثْزُ ع (تغييز ثيَلَصيه)تغييز ًْبيي
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 ٟاص ٨ٗب٨ِٛٚ اػشلبد 

 اػشلبدٟ اص ٌٗبٓؼ٠ سا١ٜ٘ب 

 اػشلبدٟ اص سبثغ س٨ٓٞذ د٨ؾ سبص 

 تحليل رٍش

 

دس خبٛا٠ آاق   (دس ٛش٨ؼ٠ دب٧ؾ ٧ب اػشبٛذاسد١ب سػب٧ز ٦ٗ ؿٞد ٧ب ٦٘ٛ ؿٞد ٧ؼ٦ٜ ٧ب ث٠ ٗٞسد اٛشظبس سػ٨ذٟ ٧ب ٛشػ٨ذٟ اػاز 

 (٧ؼ٦ٜ چ٨ض٥ ٠ً ٨ٗخٞا٨١ٖ ثذػز آٗذٟ ٝ دسػز اٛشخبة ؿذٟ اػز

 

 هزاحل عزاحي ثزًبهِ ّبي هذاخلِ اي:هزحلِ ًْن

 ٛ ٚ5وبى ٗذاخ٠ٔ ثش اػبعسؼ٨٨ 

o سح٨ْٔ ٝهؼ٨ز ٗٞػٞد 

o ٗذّ سح٨ْٔ ثشٛب٠ٗ 

 سؼ٨٨ٚ ١ذف ٦ًٔ 

 سؼ٨٨ٚ ا١ذاف اخشلبك٦ 

  ٚ١ب سا١جشدسؼ٨٨ 

  سؼ٨٨ٚ كؼب٨ٓز ١ب 

 

 تؼييي حيغِ ّبي لبثل هذاخلِ در ثزًبهِ

ٜٗؼش  ٗذّ سح٨ْٔ ا٧ؼبد اسسجبى ٨ٗبٙ ؿبخق ١ب ثش اػبعٝ  اػشلبدٟ اص دادٟ ١ب٥ ثذػز آٗذٟ دس سح٨ْٔ ٝهؼ٨ز ٗٞػٞد

ٝ ٧اب   ث٢جٞد اطشثخـا٦ دٝ ١ذف  ث٠ سؼ٨٨ٚ ح٠ٌ٨ ١ب٥ هبثْ ٗذاخ٠ٔ دس ثشٛب٠ٗ ٦ٗ ؿٞد ٝ اػشا٥ ٗذاخ٠ٔ ٦ٗ سٞاٛذ ٜٗؼش ث٠

 (ثشٛب٠ٗ ؿٞد اكضا٧ؾ دٞؿؾ

 

 ٍيضگي ّبي ّذف ولي

 ػبٗؼ٨ز داسد) 

 ث٠ ػضئ٨بر ٦٘ٛ دشداصد) 

 ًتيدِ در ليبط ثب هحذٍدُ

 ًتيدِ پبيؼ

ًتيدِ در هحلذٍدُ  

 هَرد اًتظبر اعت

ًتيدِ ووتز اس هحذٍدُ 

 هَرد اًتظبر اعت

ًتيدِ ثيؾتز اس هحذٍدُ 

 هَرد اًتظبر اعت

  ج  ة  الف  اعتبًذاردّب رػبيت ؽذُ اعت

ُ اعت   ج  د  ج  اعتبًذاردّب رػبيت ًؾذ
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 ٗؼ٘ٞالً صٗبٙ دس آٙ رًش ٦٘ٛ ؿٞد) 

 ٗؼ٘ٞالً ٌٗبٙ دس آٙ رًش ٦٘ٛ ؿٞد ) 

 

 (SMARTP)يضگي ّبي اّذاف اختقبفيٍ

  اخشلبك٦specific  5٧ؼٜا٦ ثب٧اذ ثا٠    (ٗخشق ث٠ ١ذف ٦ًٔ ثبؿذ(ثش اهذإ ٗـخق ٝ ٧ٝظٟ ا٥ ٗش٘شًض ثبؿذ

ػٞاالر چ٠ ًؼ٦ دس ٨ُش ٦ٗ ؿٞد؟چ٠ چ٨ض٥ سا ٨ٗخٞا٨١ٖ اػشاء ٨ًٜٖ ؟ًؼب؟چا٠ ٝهاز ٧اب ًا٦ ثاب چابسچٞة       

 (ْ ا١ذاف ٧ب ٜٗبكغ اػشا٥ ١ذف؟دبػخ د١ذصٗب٦ٛ؟ثب ًذإ ٨ٛبص١ب ٝ ٗحذٝد٧ز ١ب؟چشا ثب رًش دال٧

  هبثْ اٛذاصٟ ٨ُش٥measurable 5 چ٠ هذس ؟چ٠ سؼذاد؟ چِٞٛا٠  (ثذٝٙ رًش اػذاد ٝ اسهبٕ ؿؼبس٥ ث٨ؾ ٨ٛؼشٜذ

 ثذا٨ٖٛ ٠ً اٛؼبٕ ؿذٟ اػز؟

  ّٞهبثْ حلattainable 5  ٧ؼ٦ٜ ١ذف چ٠ِٛٞ ٦ٗ سٞاٛذ ثذػز آ٧ذ؟١ذف ثب٧ذ هبثْ حلّٞ ٝ دػز ٧ابكش٦ٜ

ٜٗبػات   ١ٖ ُلش٠ ٦ٗ ؿٞد ،٧ؼ٦ٜ ١ذف ثب٧ذ ثٌٞس appropriateُب٦١  (ذ ١ذف ػبدٟ ا٥ ثبؿذثبؿذ اٗب ٛجب٧

 ( ًشاح٦ ؿٞد١ذف ٦ًٔ سٞاٙ ٝ چبسچٞة ػبصٗبٙ ٝ ١ٖ چ٨ٜٚ ثب ثب 

  ٝاهؼ٦ realistic5 ُب٦١relevant $ٗشسجي# ٝreasonable  $ثاب  ١ذف ثب٧اذ  (١ٖ ُلش٠ ٦ٗ ؿٞد #ٌٜٗو٦

ٝ ٌٜٗو٦ ٝ ٗشسجي ثب بصٗبٙ ٝ سٞاٛب٦٧ آٙ ٝ سؼبسة ٗٞػٞد ٝاهغ ث٨ٜب٠ٛ سٞػ٠ ث٠ ٝػؼز ٗـٌْ،ٜٗبثغ ٗٞػٞد دس ػ

 (ٝ ثب٧ذ د٧ذ آ٧ب ١ذف اسصؽ داس اػز ٝ هبثْ كشف ٝهز اػز ٛٞؿش٠ ؿٞدٗٞهٞع ٝ ٗـٌْ 

 چبسچٞة صٗب٦ٛ time bound 5 داسا٥ چبسچٞة ٝ ٗحذٝدٟ چ٠ ٝهز؟ چٌبس ٦ٗ سٞا٨ٖٛ اص اٗشٝص اٛؼبٕ د٨١ٖ؟

 (صٗب٦ٛ ٗـخق ثبؿٜذ

  ٌٙٗبarea–specific,place  5       ُب٦١ ٌٗبٙ سا ١ٖ ث٠ خلٞكا٨بر ٧اي ١اذف اخشلبكا٦ اهابك٠ ٗا٦

 (ٗح٦ٔ ٗـخق ثبؿٜذ*١ذف ثب٧ذ ٛبظش ث٠ ٌٜٗو٠(ًٜٜذ

 

دس ٛٞؿشٚ ا١ذاف اخشلبك٦ ثب٧ذ اص ًٔ٘بر اث٢بٕ آ٨ٗض٥ (١ش ١ذف ٧ي ٛو٠ٌ ٧ب ٧ي ٗوٌغ اػز ٠ٛ ٧ي كشآ٧ٜذ ٧ب كؼب٨ٓز

دش٨١ض ًشد ٝ ث٠ ػب٥ آٙ ١ب اص ًٔ٘بس٦ ٠ً ٛـبٙ د ١ٜذٟ ٛو٠ٌ دب٧بٙ ًبس  ٠ً ٗؼشف حشًز ١ب٥ ادا٠ٗ داس ٝ ٗذإٝ اػز

ٝ ًٔ٘بس٦ ٠ً ث٠ دب٧بٙ ًبس اؿبسٟ ١ؼشٜذ سٞػؼ٠ ٝ ١٘ب٦ِٜ١  سو٧ٞز، ث٢جٞد، ًٔ٘بر ٗج٢ٖ ٗبٜٛذ ً٘ي،(اػز ،اػشلبدٟ ًشد

 (ثشٛب٠ٗ ً٘ي ٦ٗ ًٜٜذا١ذاف اخشلبك٦ ث٠ د٨ِ٨ش٥  (١ؼشٜذ ٗبٜٛذ آُب٦١،سٞاٛب٦٧ ،اكضا٧ؾ،ًب١ؾ،ػبصٗبٙ ٧بث٦ ذ٦ٜٗ ًٜ

 

 اّذاف اختقبفي هزثَط ثِ افشايؼ پَؽؼ

 ( ثب اػشلبدٟ اص ٗذّ س٧ضؽ خذٗبر ٗـٌْ ٗؼٕٔٞ ٝ ا١ذاف ٝ ؿبخق ١ب ٗـخق ٦ٗ ؿٞد

 اكضا٧ؾ دػششػ٦ 

 اكضا٧ؾ سهب٧ز 

 اكضا٧ؾ آُب٦١ ٗشدٕ دس خلٞف ؿذر ٗـٌْ سٜذسػش٦،اكضا٧ؾ آُب٦١ ٗشدٕ دس خلٞف سبط٨ش 5اكضا٧ؾ سوبهب
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 ٗذاخالر

 ؾ ٗوج٨ٓٞز خذٗزاكضا٧  

 

 اّذاف اختقبفي هزثَط ثِ ثْجَد اثزثخؾي

 (ٗجٜب٥ دسٝٛذاد ١ب سؼ٨٨ٚ ؿٞد شا١ذاف اخشلبك٦ ثشا٥ اطشثخـ٦ ثب٧ذ ث

 اكضا٧ؾ ٨ٗضاٙ سٌبثن كشآ٧ٜذ ثب اػشبٛذاسد 

 اكضا٧ؾ ٨ٗضاٙ سٌبثن ٨ً٘ز ٨ٛش٥ٝ اٛؼب٦ٛ ثب اػشبٛذاسد 

 اكضا٧ؾ ٨ٗضاٙ سٌبثن داٛؾ ٨ٛش٥ٝ اٛؼب٦ٛ ثب اػشبٛذاسد 

 اكضا٧ؾ ٨ٗضاٙ سٌبثن ٢ٗبسر ٨ٛش٥ٝ اٛؼب٦ٛ ثب اػشبٛذاسد 

 اكضا٧ؾ ٨ٗضاٙ سٌبثن سؼ٨٢ضار ثب اػشبٛذاسد 

 اكضا٧ؾ ٨ٗضاٙ سٌبثن ٗٞاد ٗلشك٦ ثب اػشبٛذاسد 

 

 اخشاي هحبعجبتي درفذ هغلَة در ّذف اختقبفي

 5ٗبٜٛذ

 سؼذاد دٝسٟ ١ب٥ آٗٞصؿ٦ 

 اكشاد ؿشًز ًٜٜذٟ دس ١ش دٝسٟ دسؼذا 

 ١ذفسؼذاد ًْ اكشاد ُش ٟٝ 

 ٚدسكذ د٨ـجشد ١ذف دس كؼب٨ٓز ١ب٥ د٨ـ٨ 

 

 اٍلَيت ثٌذي اّذاف اختقبفي: ّندهزحلِ 

 جذٍل اٍلَيت ثٌذي  اّذاف اختصبصی

افشايؼ آگبّي  

 هزدم ٍ وبروٌبى

افشايؼ هيشاى 

 دعتزعي

افشايؼ هيشاى 

 رضبيت

 اٍلَيت خوغ رديف

افشايؼ آگبّي هزدم ٍ 

 وبروٌبى

 اّٝ - √ √ 

 دٕٝ , √  - يافشايؼ هيشاى دعتزع

 ػٕٞ +  - - افشايؼ هيشاى رضبيت

 

ٝ  اُش ا٧ٞٓز داؿز ػالٗز ٦ٗ خٞسد ،ػشٞٙ ٦ٗ ػٜؼ١ٖ٨ش دس ١ش سد٧ق ا٧ٞٓز ا١ذاف ١ش سد٧ق سا ٛؼجز ث٠ ا١ذاف 

ٛ٘شٟ سؼذاد ػالٗز ١ب دس ١ش سد٧ق ػ٘غ ٦ٗ ؿٞد ٝ ث٠ سشس٨ت دس ػشٞٙ ػ٘غ سد٧ق ٛٞؿش٠ ٦ٗ ؿٞد ٝ ثؼذ ثش اػبع 
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اُش ٜٗبثغ ٗحذٝد ثبؿذ ثب ا٧ٚ ٗبسش٧ٌغ سل٨ٖ٘ ٨ُش٥ ٦ٗ سٞاٙ ( ش ١ذف ا٧ٞٓز ثٜذ٥ ٦ٗ ؿٞٛذثذػز آٗذٟ ثشا٥ ١

 (ا١ذاف سا ا٧ٞٓز ثٜذ٥ ًشد

 

  (strategies)ّبراّجزدتؼييي  - ّنيبسدهزحلِ 

 ( سا١جشد ساٟ سػ٨ذٙ ث٠ ١ذف ثٜٔذ ٗذر سا ٗـخق ٦ٗ ًٜذ5تؼزيف راّجزد

 

 افغالحبت رايح در ثيبى راّجزد

ظشك٨ز،اًالع سػب٦ٛ،ح٘ب٧ز اص،سالؽ ث٠ ٜٗظٞس،سؼ٨٢ض،سب٨ٗٚ،سذاسى،آٗٞصؽ،ثبصآٗٞص٥،ساٟ اٛذاص٥، بّ ا٧ؼبد سا١جشد ثب اكؼ

 (ٗـخق ٦ٗ ؿٞد ٝ ٛحٟٞ اػشا٥ آٙ ٗـخق ٨ٛؼز (((((١٘ب٦ِٜ١، ١ٌ٘بس٥،ػٔت ٗـبسًز،سـ٧ٞن،ٛظبسر ثش،

 اكضا٧ؾ ٨ٗضاٙ سهب٧شٜ٘ذ٥:ثزاي هثبل ّذف

 

 :راّجزد ّب

 ًٜبٙ ثب ٗشاػؼ٨ٚٛظبسر ثش ٛحٟٞ ثشخٞسد ًبس 

 ثبصآٗٞص٥ ث٠ ٜٗظٞس ث٢جٞد اسائ٠ ٌٗٔٞة خذٗز 

 سب٨ٗٚ ٨ٛش٥ٝ اٛؼب٦ٛ ٗٞسد ٨ٛبص ث٠ ٜٗظٞس ًب١ؾ صٗبٙ اٛشظبس 

 سب٨ٗٚ كوب٥ ك٨ض٦ٌ٧ ٗٞسد ٨ٛبص ث٠ ٜٗظٞس ث٢جٞد ٝهؼ٨ز ٌٗبٙ اسائ٠ خذٗز 

 

 ٍلَيت ثٌذي راّجزدّبا: دّنهزحلِ دٍاس

 جذٍل اٍلَيت ثٌذي راّجردّب

 اٍلَيت خوغ ول اهىبًپذيزي ّشيٌِ پَؽؼ هؾىل اّويت راّجزدًبم 

       

       

       

       

 

ٝظب٧ق ٗؼ٘ٞػ٠ ا٥ اص ػ٨ٔ٘بر خبف ٧ب كؼب٨ٓز ١ب٥ ٗٞسد اٛشظبس اص ٧ي كشد ث٠ ٝاػ٠ٌ ؿشا٧ي ا٧ٞٓٝز :تؼزيف ٍظيفِ

س٠٨٢ دػٞر ٛب٠ٗ ٝ اسػبّ  ٝظ٨ل٠ ثب ٗؼئ٨ٓٞز كشد٥ ٝ صٗبٙ اهذإ ٗـخق ٦ٗ ؿٞد،ٗبٜٛذ( داس دس اػش٘بع ٧ب ػبصٗبٙ اػز

 ((((آٙ،ػخٜشا٦ٛ ،

سش٨ًج٦ اص ٝظب٧ق اخشلبك٦ اػز ٠ً س٨ٌْ٘ آٙ ثٌٞس ٗؼشو٨ٖ ثا٠ اٛؼابٕ ٧اي ٝظ٨لا٠ خاشٖ ٗا٦       5 تؼزيف فؼبليت 

دس كؼب٨ٓز ٛحٟٞ اػشاء،ٌٗابٙ ٝ صٗابٙ   ( ثشا٥ اػشا٥ سا١جشد ٗؼ٘ٞػ٠ ا٥ اص ٝظب٧ق ٝ كؼب٨ٓز دس ٛظش ُشكش٠ ٦ٗ ؿٞد(ؿٞد
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،ٗبٜٛذ كؼب٨ٓز ثشُضاس٥ ًالع آٗٞصؿ٦ دس ٗشاًض ث٢ذاؿش٦ دسٗب٦ٛ دس سٝص ١اب٥ صٝع ٝ سٞص٧اغ   ٗـخق ٦ٗ ُشدد "ًبٗال

 (((((((ٛـش٧بر آٗٞصؿ٦ دس ٗذاسع ،

 

 چٌذ ًىتِ در ؽىغتي راّجزدّب ثِ فؼبليت ّب

  ١ب٥ ٗشث٠ًٞ  ؿٌؼش٠ ؿٞد ١ب ث٠ كؼب٨ٓز سا١جشددس ثشٛب٠ٗ ٗذاخ٠ٔ ا٦٧ ثب٧ذ) 

 حذ٥ ؿٌؼش٠ ؿٞٛذ ٠ً ثشا٥ ػٌح٦ ٠ً ثشٛب٠ٗ س٧ض٥ ٝ ٛظابسر ٨ٌٜٜٗاذ   ١ب ثب٧ذ سب كشاٗٞؽ ٨ٌٜٖٛ ٠ً كؼب٨ٓز، 

 (هبثْ د٨ِ٨ش٥ ثبؿذ

  اٌٗبٙ د٨ِ٨ش٥ ٝ ٛظبسر ثذ٨ْٓ سؼذاد ص٧بد كؼب٨ٓز ١ب اص ث٨ٚ خٞا١ذ سكز  ،ذ١ٛب ص٧بد اص حذ ؿٌؼش٠ ؿٞ سا١جشداُش

 (ٜٗبثغ خٞا١ذ ؿذاص دػز سكشٚ ه٘ٚ آ٠ٌٛ دشداخشٚ ث٠ ػضئ٨بر ث٦ ٗٞسد س٢ٜب ٜٗؼش ث٠ ،

 ٚ١ب دس حذ الصٕ ٜٗؼش ث٠ ػذٕ سٞاٛب٦٧ دس دشداخشٚ ث٠ ٌٛبر ٨ًٔذ٥ دس كؼب٨ٓز ب ث٠ كؼب٨ٓزسا١جشد١ ػذٕ ؿٌؼش 

 (   ١ب خٞا١ذ ؿذ

 فؼبليت ّب Bar Chartتْيِ : هزحلِ عيشدّن

 چبرت فعبليت ّب

 (ريبل)ثَدخِ تؼذاد هَرد اًتظبر سهبى السم ءهىبى اخزا ءهغئَل اخزا ًبم فؼبليت رديف

      الف  1

      ة  2

      ج  3

      د  4

5        

 

 تْيِ خذٍل گبًت ثزاي افزاد هغئَل :هزحلِ چْبردّن

 جذٍل گبًت

ؽزح 

 فؼبليت

 خزداد ارديجْؾت فزٍرديي

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

             الف

             ة

             ج

             د
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 ّبي ػوليبتي در يه عغح ثبالتز  عزح خوغ ثٌذي : پبًشدّن هزحلِ

ثشٛب٠ٗ ١ب٥ ١ش ؿ٢شػشبٙ سا ٦ٗ سٞاٙ دس ػٌح اػشبٙ ػ٘غ ثٜذ٥ ًشد ٝ ػذغ ٗؼ٘ٞػ٠ كؼب٨ٓز ١ب٥ د٧ِش٥ ٗبٜٛذ 

 (كؼب٨ٓز ١ب٥ آٗٞصؿ٦ ث٠ آٙ اهبك٠ ًشد

 

 ّبي ػوليبتي  اخزاي عزح : ؽبًشدّنهزحلِ 

 (ًشح ١ب٥ ػ٨ٔ٘بس٦ ث٠ اػشاء ُزاؿش٠ ٦ٗ ؿٞددس ا٧ٚ ٗشح٠ٔ 

 

 پبيؼ فؼبليت ّبي ثزًبهِ هذاخلِ: هزحلِ ّفذّن

 دب٧ؾ اص ٛظش حؼٖ كؼب٨ٓز ١ب 

  ٟدب٧ؾ اص ٛظش ٨ًل٨ز كؼب٨ٓز ١ب٥ اٛؼبٕ ؿذ 

 ثرًبهِ ريسي ثراي پبيص

چِ 

تقويوبتي 

هي تَاى 

 گزفت؟

چگًَِ اس 

اعالػبت 

اعتفبدُ هي 

 ؽَد؟

چِ وغي اس 

دادُ ّب 

اعتفبدُ هي 

 وٌذ؟

چِ وغي 

دادُ ّب را 

خوغ آٍري 

 وٌذ؟ هي

چِ چيش 

ثبيذ 

ثجت 

 ؽَد؟

چِ هَلغ 

ثبيذ 

پبيؼ 

 ؽَد؟

چِ چيش 

ثبيذ 

پبيؼ 

 ؽَد؟

اًَاع اعالػبت 

 السم ثزاي پبيؼ

 
 

 
 

  
در هللَرد فؼبليللت  

 ّبي ثزًبهِ وبر

 در هَرد ّشيٌِ ّب       

    
   

در هَرد وبروٌلبى  

 ٍ هغئَالى

    
   

در هللَرد هللَاد ٍ 

 ٍعبيل

 در هَرد ًتبيح       

 

 ارسؽيبثي ثزًبهِ هذاخلِ: ّدذّن هزحلِ

 ػ٘غ آٝس٥ دادٟ ١ب ث٠ ٜٗظٞس سؼ٨٨ٚ ٨ٗضاٙ دػش٨بث٦ ث٠ ا١ذاف ثشٛب٠ٗ ٗذاخ٠ٔ  
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 ثرًبهِ ريسي ثراي ارزضيبثی

 چبرچَة سهبًي
فزد هغئَل خوغ 

 آٍري دادُ ّب

 هٌجغ

 دادُ ّب

اثشار /رٍػ ّب

 خوغ آٍري

 دادُ ّب 

 ّذف ّبي اختقبفي فؼبليت ّب ؽبخـ ّب

       

       

       

 

 گبم ّبي ثؼذي

  دب٧ؾ ثشٛب٠ٗ ٗذاخ٠ٔ ثبصخٞسداسائ٠ 

 اسائ٠ ُضاسؽ ػٌ٘ٔشد ث٠ كٞسر دٝسٟ ا٥ 

 اسصؿ٨بث٦ ثشٛب٠ٗ ٗذاخ٠ٔ دغ اص  اسائ٠ ُضاسؽ ٢ٛب٦٧ ػٌ٘ٔشد  

 اسائ٠ ُضاسؽ ػٌ٘ٔشد ٗب٦ٓ  

 

 .اعت  اعتفبدُ ؽَد ثزاي عزاحي ثزًبهِ ػوليبتي اس پَعتز عزاحي هذاخلِ وِ در اًتْبي ايي خشٍُ آهذُ
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 سالهت آهَزش ّبي ثرًبهِ در ًيبزسٌجی اجرايی دستَرالعول-5

 

 تغيير رفتبر در حَزُ سالهت ٍ عَاهل هَثر ثر آى

 

 Behavior رفتبر

 ٗاٝاٛا٦ كش ٠ًبس٦ اهذا (Frequency) ، ٗاذر (Duration)  ١ذكٜ٘اذ٥ ٝ (Purposefulness)  ٝ داسد

 اٛؼبٕ ؿٞد سا٠ٛٞؿ٨بسا٠ٛ ٧ب ؿ٨ش١ٞؿ٨ب١

 د٨شاٗٞٙ خٞد داٛؼزٛؼجز ث٠ ٧ٌذ٧ِش ٝ ٗح٨ي اكشاد  ٝاًٜؾٛحٟٞ ٛـبِٛش سا ٦ٗ سٞاٙ  سكشبس )   

 سكشبس سا ٗحلّٞ ٝساطز، كش١َٜ ٝ ٗح٨ي ٦ٗ داٜٛذ ) 

 ذٜثبؿ# ٗوش$ ٧ب ٜٗل٦# ػٞدٜٗذ$ٗظجز  ١ب ٦ٗ سٞاٜٛذسكشبس ) 

 

 Health Behavior رفتبر عالهت

 لظ، ٝ اسسوب٥ ػٌح ػالٗز ٠ً ث٠ ًاب١ؾ خٌاش ث٨٘ابس٥، ٛابسٞا٦ٛ ٝ ٧اب ٗاشٍ       سكشبس١ب٥ ١٘ؼٞ ثب ثبص٧بث٦، ح

 (صٝدسع ٜٗؼش ٦ٗ ؿٞد

  سكشبس١ب٥ ػالٗز، ٝاثؼش٠ ث٠ ؿشا٧ي صٛذ٦ُ، ػبدار ؿزا خٞسدٙ، ػبدار ٝسصؿ٦ ٝ ػب٧ش كؼب٨ٓز ١ب٥ د٨ـ٨ِشا٠ٛ

  (اص ث٨٘بس٥ ١بػز

 

 Risky Behaviorرفتبرّبي هخبعزُ آهيش

  ٠ً اكشاد سا دس ٗؼشم خٌش ث٨٘بس٥ ١ب ٧ب ٗـٌالر ٗشسجي ثب ػالٗز هشاس ٦ٗ د١ٜذسكشبس١ب، ػبدار ٧ب اػ٘ب٦ٓ) 

 ًـ٨ذٙ ػ٨ِبس، ٗلشف ٗٞاد ٗخذس، ٗلاشف ؿازا١ب٥ دشچاشة، كؼب٨ٓاز ثاذ٦ٛ      5 ٠ٛٞ٘ٛ سكشبس١ب٥ ٗخبًشٟ آ٨ٗض

  ٛبًبك٦، سكشبس١ب٥ خٌشٛبى ساٜٛذ٦ُ، سٝاثي ػٜؼ٦ ؿ٨شا٧٘ٚ،ٝ خـٞٛز ١ب٥ خب٦ِٛ ٝ ؿ٨شخب٦ِٛ 

 

 Behavioral Medicineيپشؽىي رفتبر

      داٛؾ ٝ ؿ٨ٟٞ ١ب٥ ػٕٔٞ سكشبس٥ ٗشسجي ثب ػالٗز ٝ ث٨٘بس٥ ٝ ًابسثشد آٙ دس د٨ـا٨ِش٥، دسٗابٙ ٝ سٞاٛجخـا٦

 ث٨٘بساٙ

 (دضؿ٦ٌ سكشبس٥ ثب سكشبس ٝ ػٞاْٗ ٗٞطش ثش آٙ ٠ً ػالٗز ٝ ث٨٘بس٥ سا سحز سبط٨ش هشاس ٦ٗ د١ذ، ػشًٝبس داسد

 

 ديذگبُ اوَلَصيه ثِ عالهت

 ز٧شٛذثذسبط٨ش ٧ب ِزاسٛذ ٝ ٧ٌذ٧ِش سبط٨ش ث شث١ب ٦ٗ سٞاٜٛذ  د٨شاٗٞٙ آٙ ٨ياكشاد ٝ ٗح)  
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 سبط٨شُزاس ثش سكشبس١ب٥  ػٞاْٗ( ١ب دس حٞصٟ ػالٗز سبط٨ش ثِزاسٛذسكشبس ٦ ٝػٞد داسٛذ ٠ً ٦ٗ سٞاٜٛذ ثشػٞاْٗ ٗخشٔل

    ( ثشسػ٦ ٦ٗ ؿٞٛذ اػش٘بػ٦ػبصٗب٦ٛ ٝ  )ُش٦١ٝػٌٞح كشد٥، ث٨ٚ كشد٥،  ػالٗز دسب ي ثسجٗش

 

 ػَاهل ػوذُ تبثيزگذار ثز رفتبر

  ْٗكشد٥ػٞا  

  ػٞاْٗ ث٨ٚ كشد٥ 

  ُْٗش٦١ٝػٞا 

 ْٗػش٘بػ٦ ٝ ا ػبصٗب٦ٛ ػٞا 

 ْٗػ٨بػش٦  ػٞا 

 

 دؽَاري تغييز رفتبر

    ا٧اٚ دؿاٞاس٥ ثا٠ ٧ٝاظٟ دس ٗاٞسد      ( ث٠ ًٞس ٦ًٔ سـ٨٨ش سكشبس دس اٛؼبٙ دؿٞاس اػز ٝ ٨ٛبص ثا٠ كاشف اٛاشط٥ داسد

بٙ ٝ سٌشاس آٙ، ؿٌْ دب٧ذاس ث٠ خٞد ُشكش٠ اػز ٝ سـ٨٨ش آٙ ٨ٛبص ث٠ ػٞم ًشدٙ سكشبس١ب٦٧ ٠ً ث٠ ػٔز ُزؿز صٗ

    ٙ ٗبٜٛاذ  $١اب ػابدٟ ٨ٛؼاز     ػجي صٛذ٦ُ داسد، ٝ ٨ٛض دس صٗبٙ ًبس ثب ُشٟٝ ١ب٥ ١اذك٦ ًا٠ اكاالح سكشابس دس آ

 ( ، ث٨ـشش ٛ٘ب٧بٙ ٦ٗ ؿٞد#ٛٞػٞاٛبٙ، ػٞاٛبٙ ٝ ػبٜٓ٘ذاٙ

 اح٦ ٝ اػشا٥ ٗذاخالر ٜٗبػت ثب ا٧ٚ ػٞاْٗ، ٨ٛبصٜٗذ اهذٗبر ١٘ا٠  ؿٜبخز ػٞاْٗ سبط٨شُزاس ثش سكشبس١ب ٝ ٨ٛض ًش

 (ػبٛج٠ ٝ چٜذ ثخـ٦ اػز

 

 دؽَاري تغييز رفتبر در ثيوبري ّبي غيزٍاگيز

    ٝ اطشار ٗخشة ث٨٘بس٥ ١ب٥ ؿ٨شٝا٨ُش ٝ ٗضٗٚ ثؼ٨بس آ١ؼش٠ سش اص ح٘الر دشػشٝكذا٥ ث٨٘بس٥ ١اب٥ ٝا٨ُاشداس

 ( كالح سكشبس١ب٥ ٗـب٧ش ثب ػالٗز دس ث٨ٚ اكشاد ػبٗؼ٠ ٝػٞد ٛذاسدثٜبثشا٧ٚ ا٨ِٛضٟ ًبك٦ ثشا٥ ا( ػل٦ٛٞ اػز

 دليل ػوذُ ػذم اعتمجبل اس هذاخالت افالح رفتبري در حَسُ عالهت *

 

 راّجزدّبي تغييز رفتبر

 چزا گزٍّي اس افزاد اس اًدبم رفتبر خذيذ يب تغييز رفتبر پيؾيي اعتمجبل ًوي وٌٌذ؟

ؿشٝع ًٜٜذ ٧ب سكشبس هج٦ٔ خٞد سا سـ٨٨ش د١ٜذ ٦ٓٝ آُب٦١ ٧ب ٢ٗابسر الصٕ سا   ُش٦١ٝ س٘ب٧ْ داسٛذ سكشبس ػذ٧ذ٥ سا (,

 ( ٛذاسٛذ

    ُشٟٝ د٧ِش ثب ٝػٞد داؿشٚ آُب٦١ ٝ ٢ٗبسر اٛؼبٕ ٧ي سكشبس ػذ٧ذ ٧اب سـ٨٨اش سكشابس د٨ـا٨ٚ، آٙ سا ٗاذٛظش هاشاس        (-

 (   ١ب ث٠ كشك٠ ٨ٛؼز ث٠ ػجبسر د٧ِش، سـ٨٨ش سكشبس دس آٙ( ٦٘ٛ د١ٜذ
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شٜذ ٠ً ثب ٝػٞد داؿشٚ آُب٦١ ٝ ٢ٗبسر اٛؼبٕ ٧ب سشى سكشبس١ب٥ ٗٞسد ٛظش، ػ٘ذا دس ٗوبثْ سـ٨٨ش ُشٟٝ د٧ِش٥ ١ؼ (.

 ( ث٠ ػجبسر د٧ِش، ٓؼجبص٥ ٦ٗ ًٜٜذ( ٗوبٝٗز ٦ٗ ًٜٜذ

 

 #ػٞاْٗ سكشبس٥$راّجزدّبي افلي در تغييز رفتبر

  (Education)آٗٞصؽ 5 سا١جشد ٜٗبػت ُشٟٝ اّٝ (,

 (Marketing)ثبصاس٧بث٦ 5 سا١جشد ٜٗبػت ُشٟٝ دٕٝ (-

  (Enforcement)اػجبس 5 سا١جشد ٜٗبػت ُشٟٝ ػٕٞ (.

 

 راّجردّبي تغيير رفتبر

 

 

 آهَسػ ثِ ػٌَاى يىي اس راّجزدّبي تغييز رفتبر

 ْدس اكشاد يبدگيزي  كشا٧ٜذ٥ ١ذكٜ٘ذ ثشا٥ سؼ٨٢ 

  ٢ٛب سبط٨ش ٦ٗ د٨شاٗٞٙ آ# ك٨ض٦ٌ٧، اػش٘بػ٦ ٝ كش٦ِٜ١$ؽيَُ درن افزاد اس هحيظ كشا٧ٜذ اٛشوبّ سؼشث٨بس٦ ٠ً

 (ُزاسد

  دس ؿاشا٧ي ٧اب سكشابس    تغييز داٍعلجبًلِ  ٝ تقوين گيزي آگبّبًِ آٗٞصؽ ث٠ دٛجبّ سٞاٜٛ٘ذػبص٥ اكشاد ثشا٥

 ( اػز

 

 آهَسػ در حَسُ عالهت

     آٗٞصؽ دس حٞصٟ ػالٗز ث٠ دٛجبّ سٞاٜٛ٘ذًشدٙ اكشاد، ُشٟٝ ١ب ٝ ػٞاٗغ ثشا٥ سل٨ٖ٘ ٨ُاش٥ آُب١بٛا٠ ٝ سـ٨٨اش

 (كالح سكشبس دس ػ٢ز ثبص٧بث٦، حلظ ٝ اسسوب٥ ػالٗز اػزداًٝٔجب٠ٛ ؿشا٧ي ٧ب ا

  ٗؼ٘ٞػ٠ ا٥ اص سؼشث٠ ١ب٥ ٧بد٨ُش٥ ٠ً ثشا٥ ٗؼبػذ ًشدٙ، هبدسػبخشٚ ٝ سو٧ٞز سكشبس١ب٥ داًٝٔجب٠ٛ ٜٗؼش ث٠

 (  ػالٗز كشد، ُشٟٝ ٧ب اػش٘بع، ًشاح٦ ٦ٗ ؿٞد
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 وبرثزد آهَسػ ثِ ػٌَاى راّجزد تغييز رفتبر

 (سٞك٠٨ ؿذٟ ثشا٥ ُشٟٝ ١ذف ػزاة ٝ هبثْ سٞػ٠ ثبؿذٝهش٦ ٜٗبكغ حبكْ اص سكشبس  (,

 (ٝهش٦ ٗٞاٛغ چٜذا٦ٛ دس ٗوبثْ سكشبس سٞك٠٨ ؿذٟ ٛجبؿذ (-

 (ٝهش٦ سكشبس١ب٥ سه٨ت سكشبس سٞك٠٨ ؿذٟ ػزاث٨ز ً٘شش٥ دس ٗوب٧ؼ٠ ثب سكشبس سٞك٠٨ ؿذٟ داسٛذ (.

ر تَفيِ ؽذُ در ايي ؽزايظ اًتمبل آگبّي يب هْبرت آهَسي هي تَاًذ گزٍُ ّذف را ثِ اًدبم رفتب

 .  تزغيت وٌذ

 

 افَل ثٌيبديي در يه آهَسػ اثزثخؼ

  حش٦ اػشلبدٟ اص كش١َٜ، آداة ٝ سػٕٞ ٗحٔا٦  $سٜبػت ثب ؿ٨ٟٞ صٛذ٦ُ اكشاد ٝ ػٞاٗغ ٝ كش١َٜ حبًٖ ثش آ٢ٛب ٝ

 # دس آٗٞصؽ

  ٜٗبثغ ٗب٦ٓ، اٛؼب٦ٛ ٝ سؼ٨٢ضاس٦$سٜبػت ثب ٜٗبثغ دسدػششع# 

 ٔٗ ٝ ٦هبث٨ٔز اػشا دس ػٌٞح ٗخشٔق ٗح٦ٔ 

 ٕهبث٨ٔز اٛؼٌبف ٝ سـ٨٨شدز٧ش٥ الص 

 ثشخٞسداس٥ اص كٞا٧ذ ٝاهؼ٦، ػ٦ٜ٨ ٝ ًٞسبٟ ٗذر 

      هبث٨ٔز سوؼ٨ٖ ٧ي ثشٛب٠ٗ ث٠ اػضا ٝ ُبٕ ١ب٥ ػبدٟ ٝ ًٞچي ٠ً هبثْ اٛؼابٕ ثبؿاذ ٝ كٞا٧اذ آؿاٌبسسش٥ سا داسا

 ( ثبؿذ

 ت ١٘شا٦١ ثشٛب٠ٗ آٗٞصؿ٦ ثب د٧بٍٓٞ ٗذإٝ ثب ُشٟٝ ١ذف ثشا٥ ٧بكشٚ ساٟ حْ ١ب٥ ٜٗبػ 

  ٗظال ٗذاسع ٝ داٛـِبٟ ١ب، $اػشلبدٟ اص ٗحْ ٜٗبػت ثشا٥ آٗٞصؽ ٠ً ٗؼشٔضٕ ؿٜبخز ده٨ن ػبٗؼ٠ ١ذف اػز

 # ٗحْ ١ب٥ ًبس، ٗشاًض اسائ٠ خذٗبر ػالٗز ٝ ٌٗبٙ ١ب٥ ػ٦ٗٞ٘

    ؿٜبػب٦٧ ٝ اػشلبدٟ اص اكشاد٥ اص ١٘بٙ ُشٟٝ ٠ً ٦ٗ سٞاٜٛذ دس آٗٞصؽ ١ب دخ٨ْ ثبؿٜذ ٝ ثش ػبٗؼ٠ ١اذف سابط٨ش

 ( ذثِزاسٛ

 ٙسٞػ٠ ث٠ سٌشاس آٗٞصؽ ١ب ٝ سو٧ٞز سبط٨ش آٙ دس ٦ً صٗب 

 ًشاح٦ ثشٛب٠ٗ ١ب٥ آٗٞصؿ٦ ثشاػبع ٨ٛبص ػبٗؼ٠ 

 اػشلبدٟ اص ًبٛبّ ١ب٥ اسسجب٦ً ٠ً ػالٟٝ ثش ػبصُبس٥ ٝ سٜبػت ثب ُشٟٝ ١ذف، ٌٗٔٞث٨ز ثبال٦٧ ٨ٛض داؿش٠ ثبؿٜذ) 

 حش٦ االٌٗبٙ اص ُا٧ٞؾ ١اب٥ ٗحٔا٦    $ثبؿذ  اػشلبدٟ اص صثبٙ ػبدٟ ٝ ٝاهح ٠ً ثشا٥ ٗخبًت هبثْ ك٢ٖ ٝ آؿٜب

 #اػشلبدٟ ؿٞد

       ٝ ثاشا٥ اٛشوابّ   ((( اػشلبدٟ اص سػب٠ٛ ١ب٥ آٗٞصؿ٦ ٗبٜٛذ ك٨ٖٔ، اػال٧ذ، دٞػشش، ػٌاغ، ػاضٟٝ ١اب٥ آٗٞصؿا٦

 ٗحشٞا٥ آٗٞصؿ٦
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 رٍػ ّبي آهَسؽي تؼليوي ٍ هؾبروتي

 ؿ٦ اػز، دس حاب٦ٓ ًا٠ دس سٝؽ   دس سٝؽ ١ب٥ آٗٞصؿ٦ سؼ٦٘٨ٔ، آٗٞصؽ د١ٜذٟ ٗحٞس ٠٨ًٔ اػضا٥ ثشٛب٠ٗ آٗٞص

 (١ب٥ ٗـبسًش٦، اكضا٧ؾ ٛوؾ ٝ حوٞس كؼبال٠ٛ ٗخبًجبٙ دس ثشٛب٠ٗ اكْ اػز

 سؼب٦ٔٗ ٧ب ٗـبسًش٦ ثٞدٙ ٧ي سٝؽ، د٨ْٓ ثشسش٥ ٦ٌ٧ ثش د٧ِش٥ ٨ٛؼز ) 

 سٞك٠٨ اؿٔت كبحجٜظشاٙ اػشلبدٟ اص سٝؽ ١ب٥ سش٨ًج٦ اػز ) 

 

 ؽيَُ ّبي آهَسؽي در دٍ ًَع رٍػ آهَسػ

  تؼليوي ّب 

 حلظ ٝ سٌشاس  (,

  ػخٜشا٦ٛ  (-

 هؾبروتي ّب 

 دشػؾ ٝ دبػخ (,

 #ٛ٘ب٧ؾ ػ٦ٔ٘$ٛ٘ب٧ـ٦  (-

 ا٧لب٥ ٛوؾ (.

 ُشدؽ ػ٦٘ٔ (/

 ثحض ُش٦١ٝ (0

  آصٗب٧ـ٦ (1

 

 هزاحل افلي در يه ثزًبهِ ريشي آهَسؽي

 ًيبسعٌدي آهَسؽي (,

ٝ چِٞٛا٠ آٙ سا ثا٠ دػاز     ٖث٠ دػز آٝس٧ چ٠ٗـخق ًشدٙ ا٧ٚ ٠ً هشاس اػز  :احي ثزًبهِ آهَسؽيعز (-

 ( آٝسدٖ خٞا٨١

سؼ٨٨ٚ ؿذٟ سٞػي ثشٛبٗا٠ س٧اضاٙ   ١ذاف كؼب٨ٓز ١ب٥ ًشاح٦ ؿذٟ ثشا٥ سػ٨ذٙ ث٠ ااٛؼبٕ دس ا٧ٚ ٗشح٠ٔ  :اخزا (.

 (ػ٦ٔ٘ ٦ٗ ؿٞد ثشٛب٠ٗ آٗٞصؿ٦آٗٞصؿ٦ ٗذٛظش هشاس ٦ٗ ٨ُشدٝ دسٝاهغ 

سؼ٨٨ٚ ؿذٟ سب٨ٗٚ ؿذٟ اػز، ٝ ا٧ٚ ٠ً آ٧ب ا٧ٚ ٠ً ا١ذاف آٗٞصؿ٦  ٝ ا٨ًٜ٘بٙ اص ثشسػ٦ :آهَسؽي ارسؽيبثي (/

 ( ٠ ١٘بٙ ؿٌْ د٨ؾ ث٦ٜ٨ ؿذٟ اػشا ؿذٟ اػزٗشاحْ ث
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  ًيبز سٌجی

 (٨ٛبص ػٜؼ٦ آٗٞصؿ٦ ٨ٛض ٦ٌ٧ اص ا٧ٚ سٝؽ ١بػز(ثشا٥ سؼ٨٨ٚ ٗـٌْ اص سٝؽ ١ب٥ ٗخشٔل٦ اػشلبدٟ ٦ٗ ؿٞد

ثب ا٧ٚ حبّ ًبٗٔشش٧ٚ سؼش٧اق اسائا٠ ؿاذٟ دس    (ٗل٦ٗٞ٢ چٜذ ثؼذ٥ اػز ٠ً دسى ًبْٗ آٙ ٗؼشٔضٕ ػبٗغ ِٛش٥ اػز٨ٛبص 

ٝػا٠ س٘اب٧ض ٨ٛابص ثاب     (اػاز # ٝهؼ٨ز ٗٞػٞد ثب ٝهؼ٨ز ٌٗٔٞة ٝ ٧ب آٛچ٠ ثب٧اذ ثبؿاذ  $٨ْ ؿٌبف ٧ب كبك٠ٔ ٗٞسد ٨ٛبص سحٔ

كشآ٧ٜاذ٥ ٛظابٕ داس ثاشا٥     ٨ٛابص ػاٜؼ٦  ٓزا (ا٧ٞٓٝز ثٜذ٥ ٨ٛبص ١ب دغ اص اػشخشاع آٙ ١ب دس ٨ٛبص ػٜؼ٦ اػز ،٨ٛبصػٜؼ٦

اًظش اٝهبر ٗؼش٧بٙ (ب ثشا٥ اهذإ ٝ اػشاء اػزسؼ٨٨ٚ ا٧ٞٓٝز ١ "ؿٜبػب٦٧ كبك٠ٔ ث٨ٚ ٝهغ ٗٞػٞد ثب ٝهغ ٌٗٔٞة ٝ ٢ٛب٧شب

ثذٝٙ ؿٜبخز ًبك٦ اص ٨ٛبص١ب ٝ ٗـٌالر ٗشدٕ ثشٛب٠ٗ ١ب٦٧ سا ثشا٥ آٙ ١ب سذاسى د٧ذٟ ٝ ثا٠ ؿاٌْ دػاشٞس٥ ٝ آٗشاٛا٠     

اص ًشف د٧ِش ٗحذٝد٧ز ٜٗبثغ ١٘ٞاسٟ ٓاضٕٝ  (دس ٛش٨ؼ٠ ثشٛب٠ٗ ١ب ٗٞكو٨ز ٗٞسد اٛشظبس سا ثذػز ٦٘ٛ آٝسٛذ(اػشاء ٦ٗ ًٜٜذ

ث٠ ػجبسر د٧ِش ثذػز آٝسدٙ ا٧ٞٓٝز ١ب ٗٞػت ث٢شٟ ٝس٥ ث٨ـشش ٜٗبثغ ٝ اسسوابء  (اخشٚ ث٠ ا٧ٞٓٝز ١ب سا ٧بدآٝس ٦ٗ ؿٞددشد

اطشار ٗذاخ٠ٔ ث٠ د٨ْٓ ػزة ث٨ـشش٧ٚ ٗخبًت ٝ اكضا٧ؾ اػشوجبّ آٙ ١ب ػ٢ز ٗـبسًز دس اٛؼبٕ ٗذاخ٠ٔ ثب ١ذف حْ ٧ب 

 (ًب١ؾ ٗـٌْ ٦ٗ ُشدد

٠ دس آٙ ٗؼبئْ ٝ ٗـٌالر ث٢ذاؿش٦ ٗاشدٕ ثٌاٞس ٝاهؼا٦ ٝ اص ٛضد٧اي ثشسػا٦ ٝ      ٨ٛض سٝؿ٦ اػز ً ػالٗز٨ٛبص ػٜؼ٦ 

ؿٜبػب٦٧ ؿذٟ ٝ ا٧ٚ ٗؼبئْ ثش ًجن ٗؼ٨بس١ب٦٧ ٠ً ٜٗؼش ث٠ اسسوبء ث٢شٟ ٝس٥ ؿٞٛذ، ا٧ٞٓٝز ثٜاذ٥ ؿاذٟ ٝ ػ٢از اػاشاء     

 (اٛشخبة ٦ٗ ؿٞٛذ

 

 ًيبسعٌديّذف اس 

  ٥ ُشٟٝ ١ذف ػ٘غ آٝس٥ ٗا٦ ؿاٞد ساب    ٨ٛبص١بسٟ الصٕ دسثب ًالػبرا١ب  ً٘ي آٙاػشلبدٟ اص س٨ٌٜي ١ب٦٧ ٠ً ثب

ًا٠ چا٠   ٦ٗ ؿاٞد  ٗـخق دس ٨ٛبصػٜؼ٦ ( ٗـخق ُشدد اٗغٞٝ ػ ١ب د، ُشٟٝاكشاا٥ِٞٓ ٨ٛبص١ب ٝ خٞاػش٠ ١ب٥ 

 (ٗٞسد ٨ٛبص اػزثشا٥ ُشٟٝ ١ذف چ٨ض ٝ ث٠ چ٠ اٛذاصٟ 

   ٨ٛبصػٜؼ٦ ؿبْٗ ؿٜبػب٦٧ ٨ٛبص١اب(Needs Identification)    ا٧ٞٓٝاز ثٜاذ٥ ٝ(Priority Setting) 

 (  آ٢ٛبػز

 

 هزاحل ًيبسعٌدي

٧ٝظ٦ُ ١ب٥ ػ٘ؼ٨ش٦،اد٨ذ٨ٗٞٓٞط٧ي،ػـشاك٨ب٦٧،اهشلبد٥ اػش٘بػ٦،دال٧ْ اٛشخابة ا٧اٚ   $ؿٜبػب٦٧ ػ٘ؼ٨ز ١ذف  (,

 #  ُشٟٝ،دال٧ْ ٨ٛبص ػٜؼ٦،سـ٨٨شاس٦ ٠ً دس ا٧ٚ ػ٘ؼ٨ز ١ذف ثب٧ذ س  د١ذ

،سؼ٨٨ٚ دػشبٝسد١ب ٝ سـ٨٨شاس٦ ًا٠  سؼ٨٨ٚ ا١ذاف ٦ًٔ، ٝ اخشلبك٦ ٨ٛبصػٜؼ5٦ثشٛب٠ٗ س٧ض٥ ثشا٥ اٛؼبٕ ٨ٛبصػٜؼ٦ (-

،سؼ٨٨ٚ كؼب٨ٓز ١ب،سؼ٨٨ٚ اكشاد دس٨ُاش   #دس ػ٨بػز ١ب،ثشٛب٠ٗ ١ب،كؼب٨ٓز ١ب ٧ب ٛشب٧غ$ٗذ ٛظش اػز،حٞصٟ ٨ٛبص ػٜؼ٦ 

دس ؿٜبػب٦٧ ٨ٛبص ١ب ٝ ا٧ٞٓز ثٜذ٥،سؼ٨٨ٚ ٜٗبثغ الصٕ،سؼ٨٨ٚ ٗـٌالر ،ٗٞاٛغ ٝ س٢ذ٧ذ١ب ح٨ٚ اٛؼبٕ ٨ٛبص ػاٜؼ٦ ٝ  

 ٛحٟٞ سؼ٨٨ٚ ٗٞكو٨ز ثشٛب٠ٗ،ٛحٟٞ دب٧ؾ ٝ اسصؿ٨بث٦ ثشٛب٠ٗ ٨ٛبص ػٜؼ٦،آٙ،سا١ٌبس١ب٥ ٗوبث٠ٔ ثب 

ٗشٜبػت ثب ا١ذاف ٝ ٜٗبثغ ٗٞػٞد،اػشلبدٟ اص س٨ٌٜي ١ب٦٧ ٗبٜٛذ ثحاض  :ػ٘غ آٝس٥ دادٟ ١ب ثب سٝؽ ١ب٥ ٜٗبػت (.
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ُش١ٝااا٦ ٗش٘شًض،ػٔؼااابر ػ٦ٗٞ٘،ؿااابخق ١اااب٥ ػاااالٗز،اكشاد ٨ًٔاااذ٥ دس ػبٗؼ٠،دشػـاااٜب٠ٗ،ُشٟٝ    

 اػ٦٘،ٗلبحج٠،ٗـب١ذٟ

ؿاذر ٝ  $ؿبْٗ ٨ٗضاٙ سبط٨ش  ثش ػ٘ؼ٨ز $ثش اػبع ٗؼ٨بس١ب٥ سؼ٨٨ٚ ا٧ٞٓز 5ا٧ٞٓٝز ثٜذ٥ ٨ٛبص١ب٥ ؿٜبػب٦٧ ؿذٟ  (/

،٨ٗضاٙ سـ٨٨ش دز٧ش٥ دس ٛش٨ؼ٠ ٗذاخالر ٜٗبػت،هبثْ هجاّٞ ثاٞدٙ ثاب٥ ًؼات سابط٨ش      #سؼذاد اكشاد دس٨ُش ٗـٌْ

س١ب٥ اٛشخبة ؿذٟ ،اٗش٨بصد٦١ ٝ سؼ٨٨ٚ ،ٝصٙ د٦١ ث٠ ٗؼ٨ب#ٌٗٔٞة،دس دػششع ثٞدٙ ٜٗبثغ ثشا٥ سـ٨٨شار دس آٙ ١ب

 ا٧ٞٓز ١ب ثب داؿشٚ ك٢شػش٦ اص ٨ٛبص١ب٥ ؿٜبػب٦٧ ؿذٟ

سح٨ْٔ دسػز ٨ٛبص دس ا٧ٞٓز ٠ً ؿبْٗ ثشسػ٦ ػٞاْٗ ٗٞطش دس ا٧ؼابد ٝ  5 اسص٧بث٦ اخشلبك٦ ا٧ٞٓٝز اٛشخبة ؿذٟ (0

٥ ٜٗشخت ًشاحا٦ ٝ  ثب ً٘ي ٛشب٧غ ا٧ٚ ٗشح٠ٔ ٦ٗ سٞاٙ ٗذاخ٠ٔ ٜٗبػج٦ سا ثشا٥ سكغ ٨ٛبص١ب( ُؼششؽ آٙ اػز

 (اػشاء ًشد

  

 (دشٝػ٨ذ ٦ٗ سٞاٙ دس ٨ٛبص ػٜؼ٦ آٗٞصؿ٦ ً٘ي ُشكز)اص ا٥ِٞٓ ثشٛب٠ٗ س٧ض٥ سـ٨٨ش سكشبس ٗذّ دشػ٨ذ

 

 تمغين ثٌذي ًيبسّب

  (Normative Needs)٨ٛبص١ب٥ ١ٜؼبس٥  (,

  (Felt Needs)٨ٛبص١ب٥ احؼبع ؿذٟ  (-

 (Expressed Needs)٨ٛبص١ب٥ ث٨بٙ ؿذٟ  (.

  (Comparative Needs)٨ٛبص١ب٥ ٗوب٧ؼ٠ ا٥  (/

    (Anticipatory Needs)٨ٛبص١ب٥ د٨ؾ ث٦ٜ٨ ؿذٟ  (0

 

 ًيبس ٌّدبري

 ٝهش٦ ٧ي ٧ٝظ٦ُ ثب اػشبٛذاسد٥ ٗـخق ٗوب٧ؼ٠ ؿٞد، كبك٠ٔ ٧ب ؿٌبف ث٨ٚ آٙ دٝ ٨ٛبص ١ٜؼبس٥ خٞا١ذ ثٞد ) 

 ٨ٛبص ١ٜؼبس٥ سا خجشُبٙ ٝ ٗشخللبٙ ٝ ثشاػبع اػشبٛذاسد١ب٥ ٗٞسد ٛظش آ٢ٛب سؼ٨٨ٚ ٦ٗ ًٜٜذ ) 

 5 س سؼ٨٨ٚ ٨ٛبص١ب٥ ١ٜؼبس٥ دٝ ٗـٌْ ٌٗ٘ٚ اػز ثشٝص ًٜذد 

 ٌٗ٘ٚ اػز ٛظشار ٗشخللبٙ دسثبسٟ اػشبٛذاسد ثب ُزؿز صٗبٙ سـ٨٨ش ًٜذ 

 

 ًيبس احغبط ؽذُ

 ٨ٛبص٥ ٠ً ٗخبًت هشٝسر آٙ سا احؼبع ًشدٟ ثبؿذ  ) 

 ٨ٛبص٥ اػز ٠ً اكشاد ث٠ آٙ احؼبع ٨ٛبص ٦ٗ ًٜٜذ، ٦ٗ خٞا١ٜذ ٧ب ث٠ آٙ س٘ب٧ْ داسٛذ) 

 ٦١ الصٕ اػز ث٠ ُشٟٝ ١ذف ً٘ي ٨ًٜٖ سب ٨ٛبص١ب٥ ٝاهؼ٦ آٗٞصؿ٦ خٞد سا سـخ٨ق د١ذ ٧ب احؼبع ًٜٜذُب) 
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 ًيبس ثيبى ؽذُ

 ٨ٛبص٥ ٠ً ث٠ ؿٌْ خٞاػش٠ ٝ سوبهب دسآٗذٟ اػز  ) 

  ٌٚ٘ٗ ٚ٘ثب٧ذ سٞػ٠ داؿز ٠ً ٠٘١ ٨ٛبص١ب٥ ٗحؼٞع، ث٠ ٨ٛبص١ب٥ ث٨بٙ ؿذٟ ٧ب سوبهب سجذ٧ْ ٦٘ٛ ؿٞٛذ ٝ دس ه

 (١ب ثب ٨ٛبص١ب٥ ١ٜؼبس٥ ػبٗؼ٠ ١ذف دس سوبد ثبؿٜذاػز ا٧ٚ ٨ٛبص

    سوبهب ثشا٥ ثشُضاس٥ ًالع ١ب٥ آٗٞصؿ٦ دس ٗٞسد ًٜششّ ٝصٙ، ٝسصؽ ٝ سط٧ٖ ؿزا٦٧ ٠ٛٞ٘ٛ ١اب٦٧ اص ٨ٛبص١اب٥

 (ث٨بٙ ؿذٟ اػز

 

 ًيبس همبيغِ اي

  ًٜٜاذ،   ثب ٌٗبثوز دادٙ ُشٟٝ ١ب٥ دس٧بكز ًٜٜذٟ خذٗبر ٝ ُشٟٝ ١ب٥ ٗـبث٦٢ ٠ً آٙ خذٗبر سا دس٧بكز ٛ٘ا٦

ٗظال داٛؾ آٗٞصاٙ ٗذسػ٠ ا٥ ٠ً ٧ي ثشٛب٠ٗ آٗٞصؿ٦ دسثبسٟ ػالٗز د١بٙ ٝ دٛذاٙ دس٧بكز ( ٗـخق ٦ٗ ؿٞٛذ

دس ا٧ٚ حبٓز ٗا٦ ساٞاٙ   ( ٦ٗ ًٜٜذ ٝ ُشٟٝ داٛؾ آٗٞصاٙ ٗذسػ٠ د٧ِش٥ ٠ً ا٧ٚ آٗٞصؽ ١ب سا دس٧بكز ٌٛشدٟ اٛذ

  (دٕٝ ٝػٞد داسد ُلز ٠ً ٨ٛبص ٗوب٧ؼ٠ ا٥ ثشا٥ آٗٞصؽ ػالٗز د١بٙ ٝ دٛذاٙ دس ٗذسػ٠

 

 ًيبس پيؼ ثيٌي ؽذُ

  ؿشا٧ي ٝ سحٞالر، ٨ٛبص١ب٥ ػذ٧ذ٥ سا ٗـخق ٗا٦   ث٠سلبٝر ٝهغ ٗٞػٞد ثب ٝهؼ٨ز ٌٗٔٞة دس آ٧ٜذٟ ثبسٞػ٠

 ( ث٠ ا٧ٚ ٨ٛبص١ب ٠ً ثب ٗوب٧ؼ٠ حبّ ٝ آ٧ٜذٟ سؼ٨٨ٚ ٦ٗ ؿٞٛذ، ٨ٛبص د٨ؾ ث٦ٜ٨ ؿذٟ ُلش٠ ٦ٗ ؿٞد( ًٜذ

 

 ًيبسّبي يبدگيزي

  ث٨ِشد سب ثشٞاٛذ ثشا٥ سؿذ ٝ سٌبْٗ ؿخل٦، ثشآٝسدٙ ٨ٛبص١اب٥ كاشد٥ ٝ اػش٘ابػ٦ ٝ حاْ     آٛچ٠ كشا٨ُش ثب٧ذ ٧بد

 ( ٗؼب٧ْ حشك٠ ا٥ خٞد ٝ دس ػٌح ػبٗؼ٠ ٗؤطش ثبؿذ، ٨ٛبص ٧بد٨ُش٥ ٛب٨ٗذٟ ٦ٗ ؿٞد

  ٠ً الصٕ اػز ١ؼشٜذ ٨ٛبص١ب٥ ٧بد٨ُش٥، ٗؼ٘ٞػ٠ آُب٦١ ١ب، سٞاٛب٦٧ ١ب، اسصؽ ١ب، ٢ٗبسر ١ب ٝ ؿب٧ؼش٦ِ ١ب٦٧

 ( بص١ب ٝ حْ ٗـٌالر كشد٥ ٝ اػش٘بػ٦ دس كشا٨ُشاٙ دشٝسؽ ٧بثذثشا٥ سكغ ٨ٛ

 

 ًيبسّبي يبدگيزي در حَسُ عالهت

   ،٢ٗبسر ١ب ٝ هبث٨ٔز ١ب٦٧ ٠ً كشا٨ُشاٙ ثب٧ذ ث٨بٗٞصٛذ سب هبدس ؿٞٛذ ٠ً ٗؼب٧ْ ٗشسجي ثب ػالٗز سا دس ػٌح كاشد

 ( ُشٟٝ ٧ب ػبٗؼ٠ ؿٜبػب٦٧، سح٨ْٔ ٝ حْ ٛ٘ب٧ٜذ

 ٛ ٝ ٙ٨بصٜٗذاٙ خذٗبر ػالٗز، ٨ٛبص١ب٥ ٧بد٨ُش٥ ػجابسر اػاز اص اًالػابر، ِٛاشؽ ١اب ٝ      دس اسسجبى ثب ث٨٘بسا

  (٢ٗبسر ١ب٦٧ ٠ً ثب٧ذ ثشا٥ ٗشاهجز اص ػالٗز خٞد ًؼت ًٜٜذ
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 ًيبسّبي آهَسؽي

 اخشالف ث٨ٚ آٛچ٠ ٠ً ١ؼز ٝ آٛچ٠ ٠ً ثب٧ذ ثبؿذ) 

 ٙ٨ٛابص داسٛاذ ساب سكشابس٥ سا      ا٧ٚ اخشالف ٌٗ٘ٚ اػز ٗشثٞى ث٠ داٛؾ، ِٛشؽ، ٧ب ٢ٗبسر ١ب٦٧ ثبؿذ ٠ً كشا٨ُشا

 ( اٛؼبٕ د١ٜذ

  ا٧ٚ ٗٞهٞع ث٠ ًشح س٧ض٥ ثشٛب٠ٗ آٗٞصؿ٦ ٜٗبػات  ( ؿٜبػب٦٧ ؿٞد# ؿٌبف$سح٨ْٔ ٨ٛبص ً٘ي ٦ٗ ًٜذ سب كبك٠ٔ

  (ً٘ي ٦ٗ ًٜذ ٝ سا١ٜ٘ب٦٧ الصٕ ثشا٥ سذ٧ٝٚ ا١ذاف آٗٞصؿ٦ ٝ س٨ٓٞذ ٗحشٞا٥ آٗٞصؿ٦ سا اسائ٠ ٦ٗ ٛ٘ب٧ذ

 

 تؼييي ًيبسّبي آهَسؽي

 بص١ب ثشا٥ ً٘ي ث٠ ثشٛب٠ٗ س٧ضاٙ آٗٞصؿ٦ سب سل٨ٖ٘ ث٨ِشٛذ ٠ً آ٧ب ٨ٛبص٥ ث٠ آٗٞصؽ ٝػاٞد داسد ٧اب   ؿٜبػب٦٧ ٨ٛ

 خ٨ش

 5 دس كشآ٧ٜذ سؼ٨٨ٚ ٨ٛبص١ب٥ آٗٞصؿ٦ ا٧ٚ ػ٠ ثخؾ ٗذٛظش اػز 

 ؿٜبػب٦٧ ٨ٛبص١ب (,

 سح٨ْٔ ٨ٛبص١ب (-

  اسص٧بث٦ كشا٨ُشاٙ ٝ سح٨ْٔ ؿٌبف (.

 

 خوغ آٍري اعالػبت ثزاي تؼييي ًيبسّب

 ب٥ آٗٞصؿ٦ دس حٞصٟ ػالٗز دسُشٝ آٙ اػز ٠ً اػبع آٙ سا ٝاهؼ٨ز ١اب ؿاٌْ د١اذ ٝ ثا٠     ٗٞكو٨ز ثشٛب٠ٗ ١

 (٨٘١ٚ د٨ْٓ ثب٧ذ اًالػبر كح٨ح ػ٘غ آٝس٥ ؿٞد

   ًاذإ اًالػابر   ”دس صٗبٙ ػ٘غ آٝس٥ اًالػبر ثشا٥ سؼ٨٨ٚ ٨ٛبص١ب ا٧ٚ ػؤاّ اػبػ٦ ١٘ٞاسٟ ٌٗشح اػز ًا٠

  “ٗٞسد ٨ٛبص اػز؟

 

 اعالػبت اپيذهيَلَصيه

 ٥ ٌٗبٓؼ٠ ػٞاْٗ سؼ٨٨ٚ ًٜٜذٟ ٝ ٗؤطش ثش ا٧ؼبد ٝ اٛشـبس ث٨٘بس٥ ١ب دس ػٞاٗاغ اػاز ٝ دادٟ ١اب٥    اد٨ذ٨ٗٞٓٞط

اد٨ذ٨ٗٞٓٞط٧ي ٗـخق ٦ٗ ًٜذ ٠ً چ٠ سؼذاد اص اكشاد ٧اي ػبٗؼا٠ سحاز سا ط٨ش ٧اي ٗـاٌْ ػاالٗز ٝ        

  (د٨بٗذ١ب٥ آٙ هشاس داسٛذ ٝ چ٠ ًؼب٦ٛ دس ٗؼشم خٌش ث٨ـشش٥ ١ؼشٜذ

 

 ؽيَُ سًذگياعالػبت 

 ص ٗـٌالر ػالٗز دس ػ٢بٙ اٗشٝص ٝ ث٠ ٧ٝظٟ دس ًـٞس١ب٥ د٨ـشكش٠ ٗبٜٛذ چبه٦، ث٨٘بس٥ ١اب٥ هٔجا٦   ثؼ٨بس٥ ا

 ( ػشٝه٦، ػشًبٙ ١ب ٝ اػش٨بد ثب دُش٦ُٛٞ ١ب٥ ػجي صٛذ٦ُ ٗشسجي اػز
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     اًالػبر ٗشثٞى ث٠ سكشبس ٝ ػجي صٛذ٦ُ ٗشسجي ثب ػالٗز، ؿبْٗ ٝهؼ٨ز سـز٠٧، كؼب٨ٓاز ك٨ض٧ٌا٦، سكشبس١اب٥

شٝثبر ا٦ٌٔٓ سا اص دادٟ ١ب٥ ٗٞػٞد دس ثشسػ٦ ١ب٥ ػاالٗز ٝ ث٨٘ابس٥ دس ػاٌٞح ٗٔا٦ ٧اب      ػٜؼ٦، ػ٨ِبس، ٗـ

 ( ٌٜٗو٠ ا٥ هبثْ دػش٨بث٦ اػز

 

 ػَاهل اختوبػي ٍ هحيغي

  ا٧اٚ دػاش٠ اص دادٟ ١اب ثا٠     ( اٛٞاع د٧ِش٥ اص اًالػبر ٝػٞد داسٛذ ٠ً ٌٗ٘ٚ اػز ٛـبِٛش ٨ٛبص ث٠ آٗٞصؽ ثبؿاٜذ

ٗظال ٗـاٌالر ساب٨ٗٚ ٗؼاٌٚ، ث٨ٌابس٥، كواذاٙ      ( ٗز ٌٗشح ٦ٗ ؿٞٛذػٜٞاٙ ػٞاْٗ ص٠ٜ٨ٗ ػبص ٗـٌالر ػال

 ػشدشػز خبٛٞادٟ، دسآٗذ دب٨٧ٚ، ٝ سؼ٨٢الر اػش٘بػ٦، سلش٧حبر ٝ هذسر خش٧ذ

 

 ديذگبُ ّبي تخققي ٍ غيز تخققي

     سٝؽ ١ب٥ ٗخشٔل٦ ثشا٥ اًالع اص ٛظشار ٗشخللبٙ ٝ ػٕ٘ٞ ٗشدٕ ٝػٞد داسد ٠ً اص ٨ٗبٙ آ٢ٛب ٗا٦ ساٞاٙ ثا٠

 (٦ ٝ ؿ٨شسػ٦٘، ٗلبحج٠ ٝ اػشلبدٟ اص دشػـٜب٠ٗ اؿبسٟ ًشدثحض ١ب٥ سػ٘

  ًِؼب٦ٛ ٠ً ػبّ ١ب٥ ًٞال٦ٛ دس ٗح٦ٔ صٛذ٦ُ ًاشدٟ اٛاذ ٝ   5 ؿبْٗ اكشاد ص٧ش ١ؼشٜذاػضبي وليذي خبهؼ

 ٗٞسد سٞػ٠ ٝ احششإ ١ؼشٜذ، اػوب٥ ػبصٗبٙ ١ب٥ داًٝٔت، اسحبد٠٧ اكٜبف ٧ب ؿٞسا٥ ػالٗز ػبٗؼ٠ 

  دضؿٌبٙ ػ٦ٗٞ٘، س١جشاٙ ٗز١ج٦، ٗشاهجبٙ ث٢ذاؿاز، ٗاذدًبساٙ اػش٘ابػ٦،    اكشاد٥ ٗبٜٛذ هتخققبى وليذي

 ( ٗؼٔ٘بٙ، ٗؼئٞالٙ ػالٗز ٌٜٗو٠ ٝ د٨ٔغ سا ؿبْٗ ؿٞٛذ

 

 :ثزرعي اختقبفي هؾىل عالهت اٍلَيت دار

 ارسيبثي رفتبري ٍ هحيغي

 ١ؼشٜذ٨ؾ ٗـٌْ ػالٗز ػبٗؼ٠ ٗٞسد ٛظش دخ٧ذا٠ً٨ دس د ٥ش سكشبس٨ٝ ؿ ٥سؼ٨٨ٚ ػٞاْٗ سكشبس ْ 

 اػاشلبدٟ اص سا١جشد١اب٥   # ث٠ ٧ٝظٟ آٗاٞصؽ $ ٥ػشلبدٟ اص سا١جشد١ب٥ اكالح سكشبس ثشا٥ ثشخٞسد ثب ػٞاْٗ سكشبسا ٝ

ؿ٨شسكشبس٥ ٗبٜٛذ سبط٨ش ثش سل٨ٖ٘ ٨ُشٛذُبٙ ثشا٥ اكالح ٗح٨ي ٝ سب٨ٗٚ ؿشا٧ي ٗاٞسد ٨ٛابص ثاشا٥ اٛؼابٕ سكشابس      

 (دسػز ٗذٛظش خٞا١ذ ثٞد

 ز دشداخشٚ ث٠ آ٢ٛب ٗـخق ٦ٗ ُشدد٧ؿٞٛذ ٝ اٝٓٞ ٦ٗ ٥ٜذٝ ٗح٦ٌ٨ اٛشخبة ؿذٟ دسػ٠ ث ٥ػٞاْٗ سكشبس  ) 

 

 :ثزرعي اختقبفي هؾىل عالهت اٍلَيت دار

 ارسيبثي آهَسؽي

ؿٜبػب٦٧ ؿذٟ، ػٞاْٗ ػ٠ ُب٠ٛ ص٧ش سؼ٨٨ٚ ٦ٗ ؿٞٛذ سب ث٠ ا٧ٚ سشس٨ت ػ٢ز ٨ُش٥ ٗذاخ٠ٔ ٗـاخق   ٥ثشا٥ ػٞاْٗ سكشبس

 (  ُشدد
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ضٟ الصٕ ثشا٥ اٛؼبٕ آٙ سكشبس سا كشا١ٖ ٠٨ ٝ ا٨ِٛكشبس ٠ً سٞػاص هجْ ٗٞػٞد ٧ي س ػٞاْٗ :ػَاهل هغبػذ وٌٌذُ (,

 #٥ٗٞػٞد اص هجْ ٝ خٞدًبسآٗذ ٥، ٢ٗبسر ١ب٥حبر كشد٨داٛؾ، ِٛشؽ ٝ ثبٝس١ب٥ اكشاد، سشػ$ًٜٜذ  ٦ٗ

بثاذ  ٧ي سكشبس سحوان  ٧ ٥ضٟ ثشا٨د١ٜذ سب اِٛ ٦ػٞاْٗ اص هجْ ٗٞػٞد ٧ي سكشبس ٠ً اػبصٟ ٗ: ػَاهل لبدروٌٌذُ (-

 #بٗذ١ب٨سحون د ٥بص ثشا١٨ب، خذٗبر ٝ ٜٗبثغ ٗٞسد ٢ٗٛبسر، ثشٛب٠ٗ $

ثؼذ اص اٛؼبٕ ٧ي سكشبس ظب١ش ٦ٗ ؿٞٛذ ٝ  ثبػاض ساذإٝ ٝ سٌاشاس سكشابس خٞا١ٜاذ ؿاذ        :ت وٌٌذُيػَاهل تمَ (.

  #ز ًٜٜذٟ ١ب٧ش اكشاد ١٘ؼبٙ، اكشاد ٢ٖٗ ٝ ٗشػغ ٝ ػب٧شسو٨ٞ، سبط٦ز اػش٘بػ٧ح٘ب$

 

 در هٌغمِ هزاحل ًيبس عٌدي

 ٛ ٖ٨بص ػٜؼ٦ ث٢ذاؿش٦ ٌٜٗو٠آٗبدٟ ػبص٥ س٨ 

   اسائ٠ اًالػبر ٝ آٗبس ث٢ذاؿز ٌٜٗو٠ ث٠ اػوبء س٨ٖ ٨ٛبص ػٜؼ٦ ٝ سل٨ٖ٘ ٨ُش٥ دس ٗٞسد د٧ِش اًالػبر ٗاٞسد

 ٨ٛبص ٝ سٝؽ ١ب٥ ػ٘غ آٝس٥ آٙ ١ب

 سؼ٨٨ٚ ٝ ا٧ٞٓٝز ثٜذ٥ ٗـٌالر ث٢ذاؿش٦ ٌٜٗو٠ 

 ٟٝذاؿش٦ ا٧ٞٓٝز داسُشٟٝ ١ب٥ ١ذف ثبٓوٟٞ ٝ ػْٔ سكشبس٥ ٝ ؿ٨ش سكشبس٥ ٗـٌالر ث٢*سؼ٨٨ٚ ُش 

 ُٟٝشٟٝ ١ب٥ ١ذف اخشلبك٦*ثبصِٛش٥ ُشٟٝ ١ذف ثبٓوٟٞ ٝسؼ٨٨ٚ ُش 

 اهذإ ثشا٥ ثشٛب٠ٗ س٧ض٥ ٗذاخالر ٜٗبػت ثشا٥ ُشٟٝ ١ب٥ ١ذف اخشلبك٦ 

 

 رٍيىزد حل هؾىل

ٝهش٦ ٧ي ٨ٛبص ٗـخق ٦ٗ ؿٞد، ثؼ٨بس ٢ٖٗ اػز ٠ً س٧ـ٠ ٗـٌْ دس ٛظش ُشكش٠ ؿٞد سب ٗـخق ُاشدد ٧اي ٗذاخٔا٠    

ثشا٥ سح٨ْٔ ٗـٌْ ثب٧ذ ٠٘١ اثؼبد ٗـٌْ ٝ ٗؼ٘ٞػ٠ ا٥ اص ػٞاٗاْ دسٝٛا٦ ٝ ث٨شٝٛا٦ سبط٨شُازاس     (ؿذ ٧ب ٠ٛ ٗٞكن خٞا١ذ

اػابع ًاشح ١اب٥ حاْ ٗـاٌْ ؿابْٗ       (ٓزا ٗذاخ٠ٔ ا٥ ٠ً اٛشخبة ٦ٗ ؿٞد ثؼ٨بس ٗشلابٝر خٞا١اذ ثاٞد   (ثشسػ٦ ؿٞٛذ

 (ًشاح٦،اػشاء ٝ ثشسػ٦ اػز

 

 هتگبم ّبي اجرايی ًيبزسٌجی در ثرًبهِ ّبي آهَزش سال

 

 . هؾىالت عالهت اٍلَيت دار در حَسُ هذيزيت هزثَعِ را ليغت ًوبييذ : گبم اٍل 

 ( ث٧ٜٞؼ٨ذ #  ,$ ٗحلّٞ ًبس سا دس ػشٞٙ اّٝ ٝ دٕٝ كشٕ ؿ٘بسٟ 

 سؼ٨٨ٚ ٨ٓؼز ٗـٌالر ا٧ٞٓٝز داس ث٠ آٙ سػٞع ُشدد سا١جشد٥  ، ثشا٥ سدس كٞسر ٝػٞد ثشٛب٠ٗ  – ,سجلشٟ 

ّٞ ٝ ًبسًٜبٙ ٗشث٠ًٞ ك٢شػز ٗـٌالر ئ، دس ػٔؼ٠ ا٥ ثب حوٞس ٗؼ سا١جشد٥ٛب٠ٗ دس كٞسر ٛذاؿشٚ ثش – -سجلشٟ 

 ػالٗز دس حٞصٟ ًبس٥ سا سؼ٨٨ٚ ٛ٘ٞدٟ ٝ ثش اػبع ا٥ِٞٓ سسج٠ ثٜذ٥ ، آ٢ٛب سا ا٧ٞٓٝز ثٜذ٥ ٛ٘ب٨٧ذ 

 5 دس كٞسس٦ ٠ً ك٢شػز ٗـٌالر آٙ حٞصٟ ث٨ؾ اص دٟ ٗٞسد ثبؿذ  – .سجلشٟ 
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  ( ٛ٘ب٨٧ذ س٘بٕ ٗٞاسد سا رًش ،  ٨ٗٚ ٦ٗ ثبؿذ س((( # سؼ٨٢ضار  –ٗشدٕ  –ٗب٦ٓ $حْ ٗـٌْ  چٜبٛچ٠ ٜٗبثغ ٗذاخ٠ٔ ثشا5٥ آق 

دس كٞسر ٗحذٝد٧ز ٜٗبثغ ثشا٥ ٗذاخالر حْ ٗـٌْ ، اص ث٨ٚ ٗـٌالر ، ث٨ؾ اص دٟ ٗٞسد رًش ٛـٞد ٝ ثش اػبع 5 ة 

 ( ٗؼ٨بس سسج٠ ثٜذ٥ ، دٟ ٗـٌْ ا٦ٓٝ اٛشخبة ُشدد 

 

 -3.,دس اطش سلبدكبر خ٨بثب٦ٛ ٝ ػبدٟ ا٥ دس ػ٘ؼ٨ز سحز دٞؿؾ داٛـِبٟ دس ػبّ ثبال ثٞدٙ ٗشٍ ٝ ٨ٗش 5 ٗظبّ 

 

 ثزاي ّز هؾىل ليغت ؽذُ ثب ٍاحذ هزثَعِ گزٍُ وبر هؾتزن ًيبسعٌدي تؾىيل دّيذ : گبم دٍم 

ُشٟٝ ًبس٥ ٨ٛبصػٜؼ٦ آٗٞصؿ٦ دس ٝاحذ ٗشث٠ًٞ ، ؿبْٗ حذاهْ ٗذ٧ش ُشٟٝ ٝاحذ ٗشث٠ًٞ ٝ ًبسؿٜبع ٗؼاّٞٝ آٗاٞصؽ   

 ( اؿز ٦ٗ ثبؿذ ث٢ذ

 

در گزٍُ وبري تؾىيل ؽذُ ، گزٍُ ّذف هغتمين ٍ غيز هغتمين ّز هؾلىل علالهت را   : گبم عَم 

 . تؼييي ًوبييذ 

 ( ٝاسد ٛ٘ب٨٧ذ #  ,$ ػذغ آ٢ٛب دس ث٠ سشس٨ت دس ػشٞٙ چ٢بسٕ ٝ دٜؼٖ كشٕ ؿ٘بسٟ 

 5 ُشٟٝ ١ذف ٗـٌْ سلبدكبر ػبدٟ ا٥ ٝ خ٨بثب٦ٛ 5 ٗظبّ 

 ػبثش٧ٚ د٨بدٟ  –# ػٞاس٥ $ ٜٛذُبٙ ٝػب٧ْ ٛو٠٨ٔ چ٢بسچش  سا5 ُشٟٝ ١ذف ٗؼشو٨ٖ 

 كبحجبٙ كٜب٧غ خٞدسٝػبص٥  –دضؿٌبٙ ٝ ًبسؿٜبػبٙ ث٢ذاؿش٦ 5 ُشٟٝ ١ذف ؿ٨ش ٗؼشو٨ٖ 

 

ؤثز در ّز هؾىل عالهت را ثب ووه اػضبي گزٍُ وبري فْزعت ػَاهل خغز ه -الف : گبم چْبرم 

 .ذ يهؤثز در ايدبد هؾىل را اعتخزاج ًوبي يفتبرٍاحذ هزثَعِ تؼييي ٍ اس ثيي آًْب ، ػَاهل خغز ر

 ( ذ ٨دس ػشٞٙ اّٝ ٝ دٕٝ ث٧ٜٞؼ#  -$ كشٕ ؿ٘بسٟ  ٗحلّٞ ًبس سا دس

 ( ػٞاْٗ خٌش سكشبس٥ ٗشسجي ثب داٛؾ ، ِٛشؽ ، ٢ٗبسر ٝ ا٥ِٞٓ صٛذ٦ُ اكشاد اػز  )#  ,$ سجلشٟ 

 ػبدٟ ا٥ ٝ خ٨بثب٦ٛ ؤطش دس سلبدكبر ػٞاْٗ 5ٗ ٗظبّ 

 ٠ٔ ٛو٠٨ٔ دس اطش دب٨٧ٚ ثٞدٙ ػٌح دسآٗذ خبٛٞادٟ كشػٞد٦ُ ٝػ٨ – ,

 ػذٕ اػشلبدٟ اص ً٘شثٜذ ا٦ٜ٘٧ دس خٞدسٝ  – -

 ٝػٞد ٛوق دس ًشاح٦ ػبدٟ ١ب  – .

 ثبال ثٞدٙ سؼذاد ٗٞاسد هشث٠ ٗـض٥ ث٠ دٛجبّ سلبدكبر  – /

 ساٜٛذ٦ُ ثب ٝػ٠ٔ٨ ٛو٠٨ٔ ثب ػشػز ٛب ٜٗبػت ٝ ص٧بد  – 0

 ١ب٥ ًٞدى سٞػي ػشٛـ٨ٜبٙ خٞدسٝ ػذٕ اػشلبدٟ اص ٗحذٝد ًٜٜذٟ  – 1

 ػٞاْٗ خٌش سكشبس٥ دس سلبدكبر ػبدٟ ا٥ ٝ خ٨بثب٦ٛ 5 ٗظبّ 

 ( ػضء ػٞاْٗ خٌش سكشبس٥ ٦ٗ ثبؿذ #  1$ ٝ #   0$ ٝ #  -$ اص ث٨ٚ ػٞاْٗ ٨ٓؼز ؿذٟ ٗٞاسد 
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ؤثز در ايدبد هؾىل را ثِ تفىيه تحت عِ دعتِ داليل ايدبد ّز رفتبر پزخغز ٍ ه  -بم چْبرم ة گ

) وٌٌذُ يب لبدر ، ػَاهل تَاًب (  Predisposing Factors)  يب هغبػذ وٌٌذُ َاهل سهيٌِ عبسػ

Enabling Factors  ) ُػَاهل تمَيت وٌٌذ ٍ (Reinforeing Factors  ) ليغت ًوبييذ . 

ثز اعبط تحليل ػَاهل خغز رفتبري در گبم چْبرم ، گزٍُ ّذف هغتمين ٍ غيز هغتمين : گبم پٌدن 

 . س ػَاهل خغز رفتبري را ثبسًگزي ًوبييذ ّز يه ا

 ( ػشٞٙ ػٕٞ ٝ چ٢بسٕ ٨ٓؼز ٛ٘ب٨٧ذ #  -$ ك٢شػز ُشٟٝ ١ب٥ ١ذف سا دس ػذّٝ ؿ٘بسٟ  

چٜبٛچ٠ ث٠ ػٔز ٗحذٝد٧ز ٜٗبثغ ثشا٥ اػشا٥ ٗذاخالر آٗٞصؿ٦ دس حْ ٗـٌْ ، اٌٗبٙ دٞؿؾ س٘ب٦ٗ ُشٟٝ 5 سجلشٟ 

ٝػٞد ٛذاسد ، ٦ٗ سٞا٨ٛذ ُشٟٝ ١ب٥ ١ذف ٜٗشخت #  -$ ّ ؿ٘بسٟ ١ب٥ ١ذف ٗؼشو٨ٖ  ٝ ؿ٨ش ٗؼشو٨ٖ ٨ٓؼز ؿذٟ دس ػذٝ

 ( ٗـخق ٛ٘ب٨٧ذ #  -$ دس ػذّٝ ؿ٘بسٟ #  $ خٞد سا ثب ػالٗز ػشبسٟ 

 5ٗظبّ 

 ثبال ثٞدٙ ٗشٍ ٝ ٨ٗش دس اطش سلبدكبر خ٨بثب٦ٛ ٝ ػبدٟ ا٥ دس ػ٘ؼ٨ز سحز دٞؿؾ 5 ٗـٌْ 

 

 

 گزٍُ ّبي ّذف ػَاهل خغز رفتبري رديف

 هغتمينغيز  هغتمين

, 

 

 

ػذٕ اػشلبدٟ اص ً٘شثٜاذ  

 ا٦ٜ٘٧  

 

 

ساٜٛذ٦ُ ثب ػشػز 

 ٛبٜٗبػت ٝ ص٧بد 

 

 ساٜٛذُبٙ ػٞاس٥  

ػشٛـ٨ٜبٙ خٞدس٥ٝ  

 ػٞاس٥ 

 

 ساًج٨ٚ ٗٞسٞسػ٨ٌٔز  

 #  ., – 3,$ ٛٞػٞاٛبٙ  

 ساٜٛذُبٙ ػٞاس٥  

 

 ًبسًٜبٙ ث٢ذاؿش٦  

كبحجبٙ كٜب٧غ  

 خٞدسٝػبص٥ 

  ٝآذ٧ٚ 

 - د٨ٔغ  

 

ووه اػضبي گزٍُ وبري در ٍاحذ هزثَعِ ، در ّز هؾىل ٍ ثزاي ّز ػبهل خغز ثب : گبم ؽؾن 

هؾخـ (  2رخَع ثِ فزم ؽوبرُ ) رفتبري ٍ ثز اعبط گزٍُ ّذف هغتمين ٍ غيز هغتمين هٌتخت 

 : ًوبييذ وِ ّز يه اس گزٍُ ّبي ّذف ثزاي رفغ ػبهل خغز رفتبري 

 چِ ًمؾي دارًذ ؟  
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  ثزاي ّز ًمؼ چِ ٍظيفِ اي دارًذ ؟ 

 ثزاي ّز ٍظيفِ چِ فؼبليت ّبيي را ثبيذ اًدبم دٌّذ ؟  

ػذغ ث٠ سل٨ٌي ١ش كؼب٨ٓز اػشبٛذاسد١ب٥ ٦ً٘ ٧ب ٨ًل٦ سؼ٨٨ٚ ٛ٘ٞدٟ ٝ داٛؾ ، ِٛشؽ ٝ ٢ٗبسس٢ب٥ ٗٞسد ٨ٛبص سا ٨ٓؼاز  

 ( ٛ٘ب٨٧ذ

 . تىويل ًوبييذ (  3) هحقَل وبر را در فزم ؽوبرُ 

 

ذاهيه اس ًمؼ ّب ، تحميك ثز گزٍُ ّذف ٍ ػَاهل هؾخـ ًوبييذ در راثغِ ثب اخزاي و: گبم ّفتن 

 : أثيز گذار ثز گزٍُ ّذف اًدبم ؽذُ اعت ت

 ط٨شُزاس ثش سكشبس ُشٟٝ ١ذف اٛؼبٕ ٛـذٟ اػز دس كٞسس٦ ٠ً ثشا٥ ٛوؾ ١ب ، سحو٨ن ثش ُشٟٝ ١ذف ٝ ػٞاْٗ س5 آق 

ٝ  ٦ٗ ُشددطجز #  1$  ، اٛؼبٕ آٙ ث٠ ػٜٞاٙ ٧ي ا٧ٞٓٝز دظ١ٝـ٦ دس آٗٞصؽ ػالٗز اٛشخبة دس كشٕ ؿ٘بسٟ

 ( ذ ؿٞٛ ثذ٧ٚ سشس٨ت ك٢شػز ا٧ٞٓٝز ١ب٥ دظ١ٝؾ دس آٗٞصؽ ػالٗز ٗؼبٝٛز ث٢ذاؿش٦ ٨ٓؼز ٦ٗ

 ط٨ش ُزاس ثش سكشبس ُشٟٝ ١ذف دس ساث٠ٌ ثب ٛوؾ آ٢ٛب اٛؼبٕ ؿذٟ دس كٞسس٦ ٠ً سحو٨ن ثش ُشٟٝ ١ذف ٝ ػٞاْٗ س5 ة 

 ( ذ س٨ٌْ٘ ٛ٘ب٨٧#  /$ اػز ، ثش اػبع ٛشب٧غ سحو٨ن كشٕ ؿ٘بسٟ 

 

(  4) ّز ًمؼ ثب فزم ؽوبرُ (  3) ًيبسّبي آهَسؽي ثز  اعبط همبيغِ فزم ؽوبرُ : گبم ّؾتن 

 . ّوبى ًمؼ ثِ رٍػ سيز تؼييي هي ؽَد 

اُش كؼب٨ٓش٦ اص كؼب٨ٓز ١ب٥ ٌٗٔٞة اػشا ٦٘ٛ ؿٞد ، اٛشوبّ داٛؾ ، ِٛشؽ ٝ ٢ٗبسر  دس ساث٠ٌ ثب آٙ كؼب٨ٓز 5 آق 

  (٦ٌ٧ اص ٨ٛبص١ب٥ آٗٞصؿ٦ اػز 

 دسكذ +0اُش كؼب٨ٓش٦ اص كؼب٨ٓز ١ب٥ ٌٗٔٞة اػشا ٦ٗ ؿٞد اٗب ؿبخق ٦ً٘ ٝ ٨ًل٦ اػشا٥ آٙ كؼب٨ٓز ً٘شش اص 5 ة 

 ( اػشبٛذاسد كؼب٨ٓز ٦ٗ ثبؿذ ، اٛشوبّ داٛؾ ، ِٛشؽ ٝ ٢ٗبسر ٗشثٞى ث٠ ػٜٞاٙ ٨ٛبص آٗٞصؿ٦ اٛشخبة ٦ٗ ؿٞد 

اػشبٛذاسد كؼب٨ٓز ٦ٗ ثبؿذ ، ث٠  دسكذ +0آٙ ثبال٥ اُش كؼب٨ٓش٦ اٛؼبٕ ٦ٗ ؿٞد اٗب ؿبخق ٦ً٘ ٧ب ٨ًل٦ اػشا٥ 5 ع 

 ( ػٜٞاٙ ٨ٛبص آٗٞصؿ٦ اٛشخبة ٦٘ٛ ُشدد 

 # اػشبٛذاسد١ب ثبؿٜذ  دسكذ +0ِٗش آ٠ٌٛ ًبسؿٜبػبٙ ث٠ دٛجبّ ؿشا٦ٌ٧ ثبالسش اص سػب٧ز $ 

ثب  دسكذ دس ثٜذ ة ٝ آق ثب ٛظش ٗشخللبٙ ٗشثٞى ث٠ ١ش ٛوؾ ٝ ثؼش٠ ث٠ ؿشا٧ي ػبصٗبٙ +0ٗؼ٨بس  )سجلشٟ 

 ( سٞه٨حبس٦ ٠ً اسا٠٧ ٦ٗ ؿٞد ، هبثْ سـ٨٨ش اػز 

 

   فْزعت (  5) در فزم ؽوبرُ  ،در اداهِ ايي گبم هَاردي وِ ثِ ػٌَاى ًيبس آهَسؽي اًتخبة ؽذُ

 . هي ؽَد 

 . در ايي هزحلِ فزآيٌذ ًيبسعٌدي آهَسػ عالهت خبتوِ يبفتِ اعت 
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آهبدُ  ثيوبري ّبي غيزٍاگيزعي خَد در ثزًبهِ حبال ؽوب ثزاي تؼييي اّذاف ثزًبهِ آهَسؽي ٍ ارتجب*

 .ّغتيذ 

 

تؼييي هؾىالت اٍلَيت دار عالهت ٍ گزٍُ ّبي ّذف ثِ تفىيه ٍاحذ ّبي حَسُ (  1) فزم ؽوبرُ 

 هؼبًٍت ثْذاؽتي

 گزٍُ ّبي ّذف اٍليِ ٍاحذ هزثَعِ ليغت هؾىالت عالهت اٍلَيت دار رديف

 (ثبًَيِ)غيز هغتمين  (اٍليِ ) هغتمين 

1    -  -  

 

 ػَاهل خغز رفتبري هؾىل عالهت ٍ گزٍُ ّبي ّذف(  2) فزم ؽوبرُ  

 : ػٌَاى هؾىل 

 گزٍُ ّبي ّذف ًْبيي ػَاهل خغز رفتبري رديف

 غيز هغتمين هغتمين

    

    

  

 (ٍضؼيت هغلَة ) حزفِ / تحليل ًمؼ (  3) فزم ؽوبرُ                   

                                               هؾىل                         

 : ػبهل خغز رفتبري 

 : گزٍُ ّذف 

 : حزفِ / ًمؼ 

 :.  1ٍظيفِ 
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 هْبرت هَرد ًيبس ًگزػ هَرد ًيبس داًؼ هَرد ًيبس  اعتبًذارد فؼبليت فؼبليت رديف

 ويفي ووي

     

 

 

  

 

 (ٍضؼيت  هَخَد) حزفِ / تحليل ًمؼ ( 4)فزم ؽوبرُ 

                        :                                                                                                                            ىل هؾ

                                               :                                                                                       ػبهل خغز رفتبري 

 ففحِ 

 : گزٍُ ّذف 

 :  حزفِ / ًمؼ 

 : ٍظيفِ   

 هْبرت هَرد ًيبس ًگزػ هَرد ًيبس داًؼ هَرد ًيبس  اعتبًذارد فؼبليت فؼبليت رديف

 ويفي ووي
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 ًيبس ّبي آهَسؽي(  5) فزم ؽوبرُ 

                                                                                                          :                  هؾىل

 :       ػبهل خغز رفتبري

 :گزٍُ ّذف 

 :حزفِ / ًمؼ 

 :ٍظيفِ 

 هْبرت هَرد ًيبس ًگزػ هَرد ًيبس داًؼ هَرد ًيبس

   

 

 هخبعجبى اٍلَيت ّبي پضٍّؾي در رفتبر(  6) فزم ؽوبرُ 

                                                                       ثبال ثَدى هزي ٍ هيز در اثز تقبدفبت خيبثبى ٍ خبدُ اي : هؾىل 

 ًبم داًؾگبُ ػلَم پشؽىي

 ػبهل خغز رفتبري 

 : گزٍُ ّذف 

 : حزفِ / ًمؼ 

 ػٌبٍيي اٍلَيت ّبي پضٍّؾي ثز رفتبر هخبعجبى رديف

1 

2 
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 ثبساريبثي اختوبػي ثِ ػٌَاى يىي اس راّجزدّبي تغييز رفتبر

 

 تحليل ثبسار ٍ تحليل وبًبل در ثزًبهِ ّبي هجتٌي ثز ثبساريبثي اختوبػي

 Market ثبسار

     ٗؼ٘ٞػ٠ ا٥ اص اكشاد ٠ً داسا٥ ػاله٠ ٝاهؼ٦ ٧ب ثبٓوٟٞ ث٠ ٧ي ٗحلّٞ ٧ب خذٗز ١ؼشٜذ، ثابصاس سا سـا٨ٌْ ٗا٦

 (د١ٜذ

  ٌْسٞػي خش٧ذاساٙ ٝ كشٝؿٜذُبٙ اػز# ٗحلّٞ$ٝ ٜٗبكغ # ه٨٘ز$٨ُش٥ ثبصاس ٗجبد٠ٓ ١ض٠ٜ٧ ١ب اػبع ؿ ) 

 

 ػَاهل هَثز ثز يه ثبسار

 ٗح٨ي اهشلبد٥ ٝ ػ٘ؼ٨ش٦، سٌٜٞٓٞط٧ي ٝ ًج٨ؼ٦، هب٦ٛٞٛ ٝ ػ٨بػ٦، اػش٘بػ٦ ٝ كش٦ِٜ١  (,

 ػشه٠ ًٜٜذُبٙ خذٗبر ٝ ٗحلٞالر، سهجب ٝ ٝاػ٠ٌ ١ب٥ ثبصاس٧بث٦ كؼبّ دس ثبصاس  (-

  آ٧ٜذ ٗذ٧ش٧ز ثبصاس٧بث٦ ؿبْٗ ثشٛب٠ٗ س٧ض٥، اػشا، سح٨ْٔ ٝ ًٜششّٝ ثبصاس٧بث٦كش (.

 آ٨ٗضٟ ثبصاس٧بث٦ ؿبْٗ ٗحلّٞ، ه٨٘ز، ٌٗبٙ ٝ سش٧ٝغ  (/

  .هخبعت در هزوش هدوَػِ فَق لزار دارد*

 

 تحليل ثبسار در ثبساريبثي اختوبػي

 ٗٞػاٞد ثاشا٥ اػاشا٥     ح٘ب٧ش٦ ٝ ٜٗبثغ اسص٧بث٦ ثبصاس ثشا٥ ؿٜبخز سهجب ٝ ؿشًب٥ ثشٛب٠ٗ ٗٞسد ٛظش، ػ٨ؼشٖ ١ب٥

 ثشٛب٠ٗ ١ب

  ؿٜبػب٦٧ اػضا٥ آ٨ٗضٟ ثبصاس٧بث٦(Marketing Mix)  ٧4بP 

 

 Marketing mixآهيشُ ثبساريبثي 

 ٗؼ٘ٞػ٠ ا٥ ٠ً سش٨ًت آ٢ٛب ثب ٧ٌذ٧ِش، اٌٗبٙ دبػخ٦٧ِٞ ث٠ ثبصاس ١ذف ٝ ُشٟٝ ٗخبًت سا ٨ٗؼش ٦ٗ ػبصد) 

 ًٜٜذٟ ٗحلّٞ ٧ب خذٗز اٛؼبٕ ٦ٗ د١ذ سب ثش ثبصاس سوبهاب سبط٨شُازاسد ٝ   ٠٨ًٔ اهذاٗبس٦ سا دسثش٦ٗ ٨ُشد ٠ً س٨ٓٞذ

  (ٗـشش٥ سا ث٠ خش٧ذ ٗحلّٞ ٧ب اػشلبدٟ اص خذٗز خٞد سشؿ٨ت ٛ٘ب٧ذ

 Product هحقَل

  ا٧اٚ  ( ؿاٞد  ٦ٗـخق ثب ُشٟٝ ٗخبًت ٗجبد٠ٓ ٗا  ٦٘ش٨ي ٜٗلؼز ٝ ثب ه٧ ٠ً٥ ثشا ٥ب سكشبس٧ٗحلّٞ، خذٗز

 (سهبثز ٗٞكو٦ داؿش٠ ثبؿذ# ٧ب سكشبس سه٨ت$ٛذ ثب ٜٗبكغ سكشبس ٗٞػٞد ذ ثشٞا٧ب ٗحلّٞ ثب٧سكشبس، خذٗز 

       ثشٛبٗا٠  ( ٗحلّٞ ٦ٗ سٞاٛذ ٧ي ًبال٥ هبثْ ٓ٘غ، ٧ي ثشٛب٠ٗ، ٧ي سكشبس، ٧اي د٨ابٕ ٧اب ٧اي خاذٗز ثبؿاذ

ٛٞثاز   0ث٨٘بس٧بث٦ د٧بثز، ثشٛب٠ٗ دضؿي خبٛٞادٟ، ًالٟ ا٦ٜ٘٧، ًشٕ هذآكشبة، ٗبُٗٞشاك٦ ٝ دبح اػ٨٘ش، خٞسدٙ 
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ده٨و٠، دش٨١ض اص سٝاثي ػٜؼ٦ ؿ٨شا٧٘ٚ، سشى ػ٨ِبس ٧اب   +.ب ػجض٥، كؼب٨ٓز ثذ٦ٛ سٝصا٠ٛ ث٠ ٗذر حذاهْ ٨ٟٗٞ ٧

  ٗٞاد ٗخذس

 Price ليوت

 ١ض٠ٜ٧ ا٥ ٠ً ٗخبًت ثشا٥ دساخش٨بس ُشكشٚ ٗحلّٞ ٝ اػشلبدٟ اص ٜٗبكغ آٙ ٦ٗ دشداصد ) 

 ه٨٘ز ٗحلّٞ ٝ اكضا٧ؾ اسصؽ آٙ  دس ثشٛب٠ٗ س٧ض٥ حٞصٟ ػالٗز ثب٧ذ ١٘ٞاسٟ ث٠ دٛجبّ سا١ٌبس٥ ثشا٥ ًب١ؾ

 ( ثٞد

     دّٞ، ٝهز، اصدػز دادٙ اػش٘بد ث٠ ٛلغ، ِٛشا٦ٛ ٝ سـ٧ٞؾ خبًش، اصدػز دادٙ ٓزر، ٛ٘ٞٛا٠ ١اب٦٧ اص ١ض٧ٜا٠

 ( ١بػز ٠ً ه٨٘ز ٗحلّٞ ٧ب خذٗز سا ثبال ٦ٗ ثشد

 Place هىبى

   ثشٛبٗا٠ ١اب٥    ٗلابد٧ن ٌٗابٙ دس  ( ٗح٦ٔ ٠ً ٗحلّٞ ػشه٠ ٦ٗ ؿٞد ٧ب خذٗز اسائ٠ ٦ٗ ُشدد، ٌٗابٙ اػاز

 5 ثبصاس٧بث٦ اػش٘بػ٦ ػجبسسٜذ اص

  كشٝؿِبٟ ١ب٥ ٗخشٔق $ػب٦٧ ٠ً ٗحلٞالر هبثْ ٓ٘غ كشٝخش٠ ٦ٗ ؿٞٛذ ٧ب خذٗبر ٗٞسد ٛظش كشا١ٖ ٦ٗ ُشدد

ٌٗت دضؿٌبٙ، ػبٓٚ $، ػب٦٧ ٠ً ثشا٥ ػٔت سٞػ٠ ُشٟٝ ١ذف ٗؼبػذ اػز #دس ػٌح ؿ٢ش ٝ سٝػشب، داسٝخب٠ٛ ١ب

ٝ ػب٦٧ ٠ً ٗخبًجبٙ ٗؼجاٞس  # ٟ ١ب، خب٠ٛ ١ب٥ ث٢ذاؿز ٝ ٗشاًض ث٢ذاؿش٦ دسٗب٦ٛاٛشظبس ث٨٘بسػشبٙ ١ب ٝ دسٗبِٛب

  #خب٠ٛ، ٗذسػ٠، داٛـِبٟ، ٗحْ ًبس$ث٠ حوٞس ثشا٥ اٛؼبٕ ًبس٥ ١ؼشٜذ 

 Promotion تزٍيح

 اسسجبى ثب ٗخبًات ثاشا٥ ػٔات سٞػا٠ اٝ ثا٠       ٥ا٧ؼبد ٧ب سذإٝ ٨ٛبص ث٠ ٗحلّٞ ٧ب خذٗز دس ٗخبًت، ٧ب ثشهشاس

 ٗحلّٞ

 ٢ٗ٘شاش٧ٚ ػٜبكاش دس ساش٧ٝغ ٧اي     5 ش٥ ٗحلّٞ ٝ ثؼش٠ ثٜذ٥ آٙ، ٛبٕ ٝ ٛـبٙ ثشٛبٗا٠ ٧اب خاذٗز   ؿٌْ ظب١

 ٗحلّٞ ٧ب خذٗز

 كاشٝؽ $، ٗـابٝسٟ  ٥غ ٝ ٜٗبػجز ١ب، اسسجبًبر سػاب٠ٛ ا ٧ـبر، ٝهب٨سج5ٔ اثضاس١ب٥ ٗؼّ٘ٞ ثشا٥ سش٧ٝغ ػجبسسٜذ اص #

  ٨ٖٝ دؼز ٗؼشو ٦، ػشُش٥ٗكشد

 

 تحليل وبًبل در ثبساريبثي اختوبػي

 ب٦٧ ًبٛبّ ١ب٥ اسسجب٦ًؿٜبػ  

  سؼ٨٨ٚ سؼذاد ًبٛبّ ١ب٥ ٗٞسد ٨ٛبص ثشٛب٠ٗ 

 اسص٧بث٦ اٛشخبة ١ب ٝ اٛشخبة ًبٛبّ ١ب٥ اسسجب٦ً ٢ٛب٦٧  

 ؿٜبػب٦٧ هٞا٨ٛٚ اسسجب٦ً ثشا٥ ؿشًب٥ ثشٛب٠ٗ  

 

 وبًبل ارتجبعي
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 ٗؼشا٦٧ ٠ً د٨بٕ اص آٙ ػجٞس ٦ٗ ًٜذ سب ث٠ ٗولذ ثشػذ 

 ذ ًبٛب٦ٓ سا ثشا٥ اٛشوبّ د٨بٕ خٞد اٛشخبة ًٜذ ٝ سل٨ٖ٘ ٨ُش٥ ثشا٥ اٛشخبة دس ١ش كشآ٧ٜذ اسسجب٦ً، ٜٗجغ د٨بٕ ثب٧

 ( ًبٛبّ ٜٗبػت ٝ اػشلبدٟ اص آٙ ثخؾ ٢ٖٗ كشآ٧ٜذ اسسجب٦ً اػز

 

 اًَاع وبًبل ّبي ارتجبعي

١٘ؼشاٙ، ٝآذ٧ٚ، دٝػشبٙ ٝ ١٘ؼبالٙ، دضؿٌبٙ ٝ ػب٧شًبسًٜبٙ ٗشاًاض اسائا٠   5 ُشٟٝ ١ب٥ سبط٨شُزاس ثش ٗخبًت (,

 ٗز خذٗبر ػال

ٗذ٧شاٙ ٗذاسع، ٗذ٧شاٙ ٗحْ ١اب٥ ًابس،   5 دسٝاصٟ ثبٙ ١ب٥ ًٜششّ ًٜٜذٟ ٗحشٞا ٝ ػش٧بٙ اًالػبر ث٠ ٗخبًت (-

 ٗذ٧شاٙ ػبصٗبٙ ١ب، س١جشاٙ ُشٟٝ ١ب٥ اػش٘بػ٦ 

 ( سػب٠ٛ ١ب٥ ٜٗبػج٦ ٠ً ث٠ د٨ْٓ ٌٗٔٞث٨ز ٧ب ٛلٞر ص٧بد سٞػي ُشٟٝ ٗخبًت ث٨ـشش ٗٞسد اػشوجبّ هشاس ٦ٗ ٨ُشٛذ (.

 دضؿٌبٙ، دٝػشبٙ، اػوب٥ خبٛٞادٟ، ١٘ؼشاٙ : ديوبًبل ّبي ثيي فز (/

ثحض ١ب٥ ُش٦١ٝ، ػ٨ٜ٘بس١ب ٝ ًبسُبٟ ١ب، ٛـؼز ١ب، ػٔؼابر ٗاز١ج٦، ٗشاػاٖ ١اب،     : وبًبل ّبي گزٍّي (0

 س٧ٝذاد١ب٥ ٝسصؿ٦، ٛ٘ب٧ـِبٟ ١ب ٝ كشٝؿِبٟ ١ب، ٛ٘ب٧ؾ ١ب، ٗؼبثوبر

بػ٦ ٗاشسجي ثاب ٗٞهاٞع ٝ    دػز اٛذسًبساٙ سػب٠ٛ ١ب، ُشٟٝ ١اب٥ اػش٘ا  : وبًبل ّبي عبسهبًي ٍ اختوبػي (1

 سل٨ٖ٘ ٨ُشٛذُبٙ ػبٗؼ٠  

ساد٧ٞ، س٧ٞٔض٧ٞٙ ١ب٥ دٝٓش٦ ٝ ؿ٨شدٝٓش٦، سٝصٛب٠ٗ، ٗؼالر، ث٨ٔجٞسد١اب، خجشٛبٗا٠   : وبًبل ّبي ارتجبط خوؼي (2

  ١ب، ٗب٨ٛشٞس١ب، ًشبثچ٠، دٞػشش، ػ٨ٜ٘ب، ثؼش٠ ١ب٥ ٌٗجٞػبس٦

 

 تحليل هخبعت در ثزًبهِ ّبي هجتٌي ثز ثبساريبثي اختوبػي

 ثزًبهِ ريشي هجتٌي ثز ثبساريبثي اختوبػيهزاحل 

 ثشٛب٠ٗ س٧ض٥ ٗوذٗبس٦ (,

 سح٨ْٔ ٗخبًت (-

 سح٨ْٔ ثبصاس  (.

 سح٨ْٔ ًبٛبّ (/

 س٨ٓٞذ ٗذاخالر، ٗٞاد ٝ د٨ؾ آصٗٞٙ ١ب (0

 اػشا٥ ٗذاخ٠ٔ (1

  اسصؿ٨بث٦ ٛشب٧غ ثشٛب٠ٗ (2

 (١٘بٙ دظٝ ١ؾ س٦ٜ٧ٌٞ اػز /ٝ  .،-ثٜذ١ب٥ %
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 تحليل هخبعت در ثبساريبثي اختوبػي

  شٛب٠ٗ، دػش٠ ثٜذ٥ آ٢ٛب ٝ اٛشخبة دػش٠ ١ب٥ اخشلبك٦ ثشا٥ ٗذاخ٠ٔسؼ٨٨ٚ ٗخبًجبٙ ث (,

  اٛشخبة سٝؽ ٜٗبػت ثشا٥ ؿٜبخز ٗخبًجبٙ اخشلبك٦ (-

  ؿٜبػب٦٧ ٨ٛبص١ب، خٞاػش٠ ١ب، ِٛشا٦ٛ ١ب ٝ اسصؽ ١ب٥ ٗخبًت (.

 سػ٨ذٙ ث٠ ا٧ذٟ ا٠٨ٓٝ ثشا٥ ٗذاخ٠ٔ ٝ اػششاسظ٥ اسسجب٦ً  (/

 

 دعتِ ثٌذي هخبعت

 دػش٠ ١ب٥ اخشلبك٦ ثشا٥ ٗذاخ٠ٔ، اٗش٥ اػشٜبة ٛبدز٧ش اػز دػش٠ ثٜذ٥ ٗخبًجبٙ ٝ اٛشخبة) 

 ثبصاس٧بثبٙ سؼبس٥ ١ٖ دز٧شكش٠ اٛذ ٠ً ٦٘ٛ سٞاٙ ث٠ ٧ي ؿٌْ ٝ دس ٧ي صٗبٙ ث٠ ٨ٛبص ٠٘١ خش٧ذاساٙ دبػخ داد) 

  ٝ دس ث٨ٚ ٗخبًجبٙ اكشاد ٧ب ُشٟٝ ١ب٦٧ ١ؼشٜذ ٠ً دز٧شؽ ث٨ـشش٥ ٛؼجز ث٠ ٗحلّٞ ٧ب ثشٛب٠ٗ ٗٞسد ٛظش داسٛذ

  (ٗحلّٞ ٧ب ثشٛب٠ٗ ث٨ـشش٧ٚ ػٞد سا ٦ٗ ثشٛذ٧ب اص 

 

 هؼيبرّبي دعتِ ثٌذي هخبعجبى

 ٗشـ٨ش١ب٦٧ ٠ً ث٠ ؿٌْ ٗؼّ٘ٞ ٝ ػٜش٦ ثشا٥ دػش٠ ثٜذ٥ ٗخبًت اػشلبدٟ ٗا٦ ؿاٞٛذ  : هتغيزّبي پيؾيٌي )

ٗبٜٛذ ػٞاٗاْ دُٗٞشاك٨اي ٝ   ( ا٧ٚ ُشٟٝ ثذٝٙ آٙ ٠ً ٨ٛبص٥ ث٠ سكشٚ ث٠ ػشاؽ ٗخبًت ثبؿذ، هبثْ اػشلبدٟ اػز

 # ػٚ، ػٜغ، سحل٨الر، ٗحْ ػٌٞٛز، ٌٜٗو٠ ػـشاك٨ب٦٧$اك٨ب٦٧ ػـش

 ٗبٜٛاذ ٗشـ٨ش١اب٥   ( ٗشـ٨ش١ب٦٧ ٠ً ثب٧ذ ث٠ ػشاؽ ٗخبًجبٙ سكز ٝ آ٢ٛاب سا ٗـاخق ًاشد   : هتغيزّبي پغيٌي

 ( اػز# ػٌح داٛؾ، ٝهؼ٨ز ِٛشؽ، ثبٝس١ب، ٝهؼ٨ز سكشبس٥$سكشبس٥ ٝ سٝاٙ ؿٜبخش٦ 

 

 اًتخبة دعتِ ّذف اختقبفي

  5دػش٠ ١ب ًٞچي سش ُشٟٝ ٗخبًت ٦بث٧اسص ٥ٗالى ١ب

  ٨ٗضاٙ ثشٝص ٗـٌْ دس دػش٠ ٜٗشخت 

 اٛذاصٟ دػش٠ ٜٗشخت  

 ؿذر ٗـٌْ دس دػش٠ ٜٗشخت  

 دس دػششع ثٞدٙ دػش٠ ٜٗشخت  

 ُدػش٠ ٜٗشخت     ٦٧ْ ٝ سٞاٛب٧، س٘ب٦آٗبد 

 ٠ٜ ٗذاخ٠ٔ ثشا٥ دػش٠ ٜٗشخت١٧ض 

 ثشا٥ ٗذاخ٠ٔ ٦ش٢ٗ٨ٛٝبسر دشػْٜ ٝ ٜٗبثغ ث 

 ٗ٦بث٧ٟ ثبصاسض٨دبػخ ث٠ اػضا٥ آ  
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 ًتيدِ گيزي

ثشا٥ اطشثخـ٦ ث٨ـشش ثشٛب٠ٗ ثبصاس٧بث٦ اػش٘بػ٦، ثب٧ذ ُشٟٝ ٗخبًت ٛب١ِ٘ٞٙ خٞد سا ث٠ دػش٠ ١ب٥ ١ِ٘اٞٙ ٝ   •

 (  ثشا٥ ١ش دػش٠، ٗذاخ٠ٔ ٗشٜبػت ثب ١٘بٙ دػش٠ ًشاح٦ ٝ اػشا ٦ٗ ؿٞد( ًٞچٌشش٥ سوؼ٨ٖ ٨ًٜٖ

بٕ دػش٠ ثٜذ٥ ُشٟٝ ٗخبًت ًٔا٦ ثشٛبٗا٠ هاشٝسر    ثشا٥ اٛؼ# د٨ـ٦ٜ٨ ٝ دؼ٦ٜ٨$اػشلبدٟ اص ٗشـ٨ش١ب٥ ٜٗبػت  •

  (داسد

 (ؿٜبخز ًبْٗ ٗخبًت ثب سكشٚ ث٠ ػشاؽ اٝ اٌٗبٙ دز٧ش اػز •

 

 

 فٌَى ثبساريبثي

 ٗحلّٞ ثشا٥ چ٠ ًؼ٦ س٨ٓٞذ ٦ٗ ؿٞد؟5  دظ١ٝؾ س٥ٝ ٗخبًت 

 ّٞچ٠ چ٨ض٥ ث٠ ٗخبًت ػشه٠ ٦ٗ ؿٞد ٝ چشا؟  5 سح٨ْٔ ٗحل 

 ّٞخبًت سٜبػت د٨ذا ٦ٗ ًٜذ؟ چ٠ِٛٞ ٗحل٦ٓٞ ثب ٨ٛبص١ب٥ 5ٗ ًشاح٦ ٗحل 

 ًّٞؼب ٝ چ٠ِٛٞ ٗحلّٞ ث٠ دػز ُشٟٝ ١ذف ٦ٗ سػذ؟ 5 سٞص٧غ ٗحل 

  اسصؿ٨بث٦ ٝ دغ خٞساٛذ 

 

 تبريخچِ ثبساريبثي اختوبػي

  ٗوب٠ٓ اٝ ثاب ػٜاٞاٙ   ( سٞػي ك٨ٔ٨خ ًبسٔش ٌٗشح ؿذ ,42,ثشا٥ ا٨ٓٝٚ ثبس دس ػبّ “ ثبصاس٧بث٦ اػش٘بػ٦”اكٌالح

دس ٗؼ٠ٔ ثبصاس٧بث٦، ػجت دب٠٧ ُزاس٥ ا٧اٚ  “ ث٠ سـ٨٨ش اػش٘بػ٦ ثشٛب٠ٗ س٧ض٥ ؿذٟس٧ٌٝشد٥ 5 ثبصاس٧بث٦ اػش٘بػ٦”

 (د٧ذُبٟ اسصؿٜ٘ذ ؿذ

 اص اكّٞ ثبصاس٧بث٦ سؼبس٥ ٦ٗ سٞاٙ ثشا٥ كشٝؽ ا٧ذٟ، ِٛشؽ ٝ 5 ادػب٥ ًبسٔش ٝ صآش٘ٚ دس ا٧ٚ ٗوب٠ٓ ا٧ٚ ثٞد ٠ً

  (سكشبس ث٠ ػبٗؼ٠ اػشلبدٟ ًشد

 

 تؼزيف ثبساريبثي اختوبػي

 كٜٞٙ ثبصاس٧بث٦ سؼبس٥ ثشا٥ سح٨ْٔ، ثشٛب٠ٗ س٧ض٥، اػشا ٝ اسصؿ٨بث٦ ثشٛب٠ٗ ١ب٦٧ ٠ً ثشا٥ سبط٨شُزاس٥  اػشلبدٟ اص

  (#سب ػالٗز ػؼ٦٘ ٝ سٝا٦ٛ اكشاد ٝ ػٞاٗغ سا اسسوب د١ٜذ$ثش س٥ٝ سكشبس١ب٥ ُشٟٝ ٗخبًت ًشاح٦ ؿذٟ اٛذ 

 شؼ٥ٞ اكضا٧ؾ هبث٨ٔز دز٧شؽ ٧ي ثبصاس٧بث٦ اػش٘بػ٦ ؿبْٗ ًشاح٦، اػشا ٝ ًٜششّ ثشٛب٠ٗ ١ب٦٧ اػز ٠ً دس ػؼ

 ا٧ذٟ ٧ب ػْ٘ اػش٘بػ٦ دس ٧ي ُشٟٝ ٗخبًت
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 تفبٍت ثبساريبثي تدبري ٍ اختوبػي

دس ثبصاس٧بث٦ سؼبس٥ ًؼت ػٞد ٗبد٥ ٝ دػش٨بث٦ ث٠ كشٝؽ ث٨ـشش ١ذف اػز، ٦ٓٝ ثبصاس٧بث٦ اػش٘بػ٦ ث٠ دٛجبّ  (,

 (سش٧ٝغ ٧ي ا٧ذٟ اػش٘بػ٦ ٌٗٔٞة ٝ ػبٕ آٜ٘لؼ٠ اػز

بس٥ ا١ذاف سكشبس٥ ًٞسبٟ ٗذر ٗذٛظش اػز ٦ٓٝ دس ثبصاس٧بث٦ اػش٘بػ٦ ا١ذاف سكشبس٥ ثٜٔذٗذر دس ثبصاس٧بث٦ سؼ (-

 (ٗٞسد سٞػ٠ اػز

ٗحلٞالر ٧ب خذٗبر دس ثبصاس٧بث٦ سؼبس٥ ثحض ثشا٨ِٛض ٨ٛؼشٜذ دس حب٦ٓ ٠ً سكشبس١ب٥ ١ذف ثبصاس٧بث٦ اػش٘بػ٦  (.

 (اؿٔت ٗحْ ثحض اػز

ٗذٛظش ١ؼشٜذ ٦ٓٝ دس ثبصاس٧بث٦ اػش٘بػ٦ ٌٗ٘ٚ اػاز ُاشٟٝ   دس ثبصاس٧بث٦ سؼبس٥ ٗؼ٘ٞال ٗخبًجبٙ دس دػششع  (/

  (١ب٥ ٗخبًج٦ ٗٞسد سٞػ٠ هشاس ٨ُشٛذ ٠ً دػش٨بث٦ ث٠ آٛبٙ ػبدٟ ٨ٛؼز

 

 هفبّين وليذي در ثبساريبثي اختوبػي

  ٛظش٠٧ ٗجبد٠ٓ(Exchange Theory)  

  ٗخبًت ٗحٞس٥$سٞػ٠ ث٠ ٗخبًت # 

  سلٌش سهبثش٦ 

 ّٞس٘ب٧ْ ٗذإٝ ثشا٥ اكالح ٗحل 

 ٘بر ٗجش٦ٜ ثش اًالػبرسل٨٘ 

  ٗحلّٞ، ه٨٘ز، ٌٗبٙ ٝ سش٧ٝغ$س٘شًض ثش اػضا٥ آ٨ٗضٟ ثبصاس٧بث٦# 

 

 اعبط ثبساريبثي اختوبػي: هجبدلِ ٍ رلبثت

  ،ؿٌْ ٗا٦   هجبدلِٝهش٦ ٜٗبكغ حبكْ اص داؿشٚ ٧ي ٗحلّٞ ث٨ـشش اص ١ض٠ٜ٧ ١ب٥ كشف ؿذٟ ثشا٥ آٙ ثبؿذ

 ( ٨ُشد

 ش دٝ ًشف ٗحلٞالس٦ ثشا٥ ػشه٠ ًشدٙ داسٛاذ، اػاشلبدٟ اص   ٗجبد٠ٓ ا٥ ٠ً حذاهْ داسا٥ دٝ ثخؾ اػز ٠ً ١

 (ٗحلٞالر ١ش ًشف ٨ٛبصٜٗذ دشداخز ١ض٠ٜ٧ اػز ٝ ١ش دٝ ًشف ثب اخش٨بس ٝاسد ا٧ٚ ٗجبد٠ٓ ٦ٗ ؿٞٛذ

   دس ا٧ٚ ٗجبد٠ٓ ٌٗ٘ٚ اػز ُشٟٝ ٗخبًت، آٛچ٠ ٗب ػشه٠ ٦ٗ ٨ًٜٖ سا ٛخٞا١ذ ٝ ٧ب ث٠ دٛجبّ چ٨ض٥ ثبؿذ ٠ً ٗاب

دس ا٧ٚ كٞسر اػز ٠ً ُشٟٝ ١ذف ث٠ ػشاؽ ٗحلّٞ، خذٗز ٧ب سكشبس د٧ِش٥ ٦ٗ ( ٧ٖآٗبد٦ُ ػشه٠ آٙ سا ٛذاس

  (سٝد

 

 اعبط ثبساريبثي اختوبػي: ؽٌبخت هخبعت

 (ٗحٞس اػز )ٗخبًت* ٗلشف ًٜٜذٟ*ثبصاس٧بث٦ اػش٘بػ٦ ٗـشش٥  
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 ٗـشش٥ اػز* ٗلشف ًٜٜذٟ* الص٠ٗ ٗٞكو٨ز ثشٛب٠ٗ ١ب داٛؼشٚ دسثبسٟ ُشٟٝ ٗخبًت ) 

  ٠ٛ س٢ٜب ًبك٦ ٨ٛؼز ث٠ٌٔ “ ٦ٗ دا٨ٖٛ ٠ً آ٢ٛب ث٠ چ٠ چ٨ض ٨ٛبص داسٛذ ٝ دس ػش آ٢ٛب چ٠ ٦ٗ ُزسدٗب ”ا٧ٚ سلٌش ٠ً

 !خٌشٛبى اػز

 ٗب ١ٖ ٗب ٨ٛبص داس٧ٖ سب ( ثبصاس٧بثبٙ سؼبس٥ دسثبسٟ ٗـشش٧بٙ خٞد ثؼ٨بس ٦ٗ داٜٛذ ٝ ث٠ ٨٘١ٚ د٨ْٓ ٗٞكن ١ؼشٜذ

  (دسثبسٟ آ٢ٛب ثؼ٨بس ثذا٨ٖٛ

 

 Marketing mixآهيشُ ثبساريبثي 

   ٝ ٗؼ٘ٞػ٠ ا٥ ٠ً سش٨ًت آ٢ٛب ثب ٧ٌذ٧ِش، اٌٗبٙ دبػخ٦٧ِٞ ث٠ ثبصاس ١ذف ٝ ُشٟٝ ٗخبًت سا ٨ٗؼش ٦ٗ ػابصد

ؿبْٗ ٠٨ًٔ اهذاٗبس٦ اػز ٠ً س٨ٓٞذًٜٜذٟ ٗحلّٞ ٧ب اسائ٠ ًٜٜذٟ خذٗز اٛؼابٕ ٗا٦ د١اذ ساب ثاش ثابصاس سوبهاب        

 (ب٧ذسبط٨شُزاسد ٝ ٗـشش٥ سا ث٠ خش٧ذ ٗحلّٞ ٧ب اػشلبدٟ اص خذٗز خٞد سشؿ٨ت ٛ٘

  ّٞؿبْٗ ٗحل(Product)  ه٨٘از ،(Price)  ٌٙٗاب ،(Place)   ساش٧ٝغ ٝ(Promotion)    اػاز ٝ ثا٠

 ( ١ٖ ُلش٠ ٦ٗ ؿٞد ٨٘١4Pٚ د٨ْٓ ث٠ آٙ 

 

 ًتيدِ گيزي

اُش ٗحلٞالر، ثشٛب٠ٗ ١ب ٧ب خذٗبر ٗب ٗشٜبػت ثب ٨ٛبص ٗخبًت ٝ ػزاة اص ٛظش آ٢ٛب س٨ٓٞذ ؿذٟ ثبؿٜذ، ١ض٠ٜ٧ ١ب٥ كشف 

 آٙ دس د٧ذُبٟ ُشٟٝ ١ذف ٌٜٗو٦ ٝ هبثْ سهبثز ثبؿذ، ؿذٟ ثشا٥ اػشلبدٟ اص

  دس ػب٦٧ اسائ٠ ؿٞٛذ ٠ً ٗخبًت دس آٛؼب حوٞس داسد ٝ ث٠ ساحش٦ ث٠ آ٢ٛب دػششػ٦ د٨ذا ٦ٗ ًٜذ، ٝ ثب ً٘ي سٝؽ

 ١ب ٝ ؿ٨ٟٞ ١ب٥ سش٧ٝؼ٦ ٠ً سٞػ٠ آٛبٙ سا ػٔت ٛ٘ب٧ذ، ث٠ ُشٟٝ ٗخبًت ثشػذ،

 وجبّ ٦ٗ ًٜذدس ا٧ٚ ؿشا٧ي ٗخبًت اص آٙ ٗحلّٞ ٧ب خذٗز اػش ) 

 

 راّجزدّبي تغييز رفتبرثِ ػٌَاى يىي اس  (Advocacy)خلت حوبيت ّوِ خبًجِ 

ثخـ٦ ث٠ ػٞاْٗ سكشبس٥ ٝ ُش٦١ٝ ث٠ ػٞاْٗ ؿ٨شسكشبس٥ ٗبٜٛاذ  ( ساٟ حْ س٘بٕ ٗـٌالر دس حٞصٟ ػالٗز ٧ٌؼبٙ ٨ٛؼز

سٝٙ ثخـ٦ ًا٠ ؿا٘ب ٗؼائ٨ٓٞز آٙ سا    هؼ٘ش٦ دس د( كوذاٙ ؿشا٧ي ك٨ض٦ٌ٧، ٨ٛش٥ٝ اٛؼب٦ٛ، ٗب٦ٓ ٝ ٗذ٧ش٧ش٦، اسسجبى داسد

 (هبثْ اػشاػز ٝ ُشٟٝ د٧ِش ث٠ ػٌ٘ٔشد ػب٧ش ثخؾ ١ب ثؼش٦ِ داسد ،داس٧ذ

 ثيي ثخؾي ّب ثبؽذ، چِ ثبيذ وزد؟ / اگز هؾىل اس گزٍُ غيزرفتبري ّب 

 

 :چبرچَة اًتخبة هَضَع ثزًبهِ خلت حوبيت

 ًوًَِ هؼيبرّبي اختقبفي

 (د ػٔت ح٘ب٧ز ٠٘١ ػبٛج٠ هبثْ سكغ ٧ب اكالح اػزٗـٌْ ٗٞسد ٛظش ثب اػشلبدٟ اص سا١جش),

  (اكشاد ٧ب ُشٟٝ ١ب٥ ص٧بد٥ سحز سبط٨ش آٙ هشاس ٦ٗ ٨ُشٛذ ٧ب اص آٙ ٗشبطش ٦ٗ ؿٞٛذ )-
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 اّويت راّجزد خلت حوبيت ّوِ خبًجِ

  ٖثؼ٨بس٥ اص ثشٛب٠ٗ ١ب٦٧ ٠ً دس حٞصٟ ػالٗز ثب ١ذف سـ٨٨ش سكشبس ًشاح٦ ٦ٗ ؿٞٛذ، ثذٝٙ اكالح د٧ذُبٟ سل٨٘

 ( ٨شٛذُبٙ ٝ ا٧ؼبد سـ٨٨ش دس ػ٨بػز ١ب٥ ػ٦ٗٞ٘ اٌٗبٙ دز٧ش ٨ٛؼزُ

  ػ٠ ٌٗب٨ٛؼاٖ د٧ِاش   سٞػؼ٠ ٢ٗبسر ١ب٥ كشد٥ ٝ ثبصِٛش٥ دس ٛظبٕ اسائ٠ خذٗبر، ثشاػبع ٜٗـٞس اسبٝا، دس ًٜبس

اكالح ػ٨بػز ػ٦ٗٞ٘ ٗشسجي ثب ػالٗز، ا٧ؼبد ٗح٨ي ١ب٥ حاب٦ٗ ػاالٗز ٝ سو٧ٞاز    اسسوب٥ ػالٗز ؿبْٗ 

ح٘ب٧ز اكشاد، ػبصٗبٙ ١ب ٝ ثخؾ ١اب٥  ثذٝٙ شا٥ ٗـبسًز دس ثشٛب٠ٗ ١ب٥ ٗشثٞى ث٠ ػالٗز اهذاٗبر ػبٗؼ٠ ث

 ( ٗٞكو٨ش٦ ٛذاسد٨ًٔذ٥ ػبٗؼ٠ 

 

 advocacy خلت حوبيت ّوِ خبًجِ

 ١ذا٧ز ػ٨بػز ػ٦ٗٞ٘ ث٠ ػ٥ٞ د٨ـشكز صٛذ٦ُ اكشاد٥ ٠ً كذا٥ هؼ٨ق سش ٝ هذسر ً٘شش٥ داسٛذ)  

  ٨ٖ٘ ٨ُش٥ ١ب٥ ٗشسجي ثب ػ٨بػز ١ب٥ ػ٦ٗٞ٘ سابط٨ش ُزاؿاش٠   ٠ً دس آٙ سالؽ ٦ٗ ؿٞد ثش سلاػز كشآ٧ٜذ٥

 ( ؿٞد

  ٙسالؽ ثشا٥ سبط٨شُزاس٥ ثش ػ٨بػز ١ب٥ ػ٦ٗٞ٘ ػبٗؼ٠ ٝ ثب اػشلبدٟ اص اسسجبًبر سشؿ٨ت ًٜٜذٟ ٠ً ٗخبًت آ

  (اكشاد٥ ١ؼشٜذ ٠ً ٗؼ٨ٓٝٞز سا١ٜ٘ب٦٧ ٧ب ًٜششّ سكشبس١ب٥ ػبصٗب٦ٛ، اػش٘بػ٦ ٝ ُبٟ كشد٥ سا ثشػ٢ذٟ داسٛذ

 ا٥ سبط٨شُازاس٥ ثاش ػ٨بػاز ػ٘ا٦ٗٞ ثاب اػاشلبدٟ اص اؿاٌبّ ٗخشٔاق اسسجابى ١اب٥ سشؿ٨ات ًٜٜاذٟ             سالؽ ثش

ػ٨بػز ػ٦ٗٞ٘ ؿبْٗ ث٨ب٠٨ٛ ١ب، هٞا٨ٛٚ ٝ ٗوشسار ٧اب سكشبس١اب٥ ؿاب٧ؼ٦ اػاز ًا٠ سٞػاي اكاشاد داسا٥        (اػز

  (ٗؼئ٨ٓٞز ثشا٥ سا١ٜ٘ب٦٧ ٝ ًٜششّ سكشبس١ب٥ ػبصٗب٦ٛ، اػش٘بػ٦ ٝ  كشد٥ اػ٘بّ ٦ٗ ؿٞد

 ٦٧ اػز ٠ً دس ػ٢ز سـ٨٨ش ػ٨بػز ػبصٗبٙ ١ب ٧ب دٝٓز ١ب ١ذا٧ز ؿذٟ اػزكؼب٨ٓز ١ب) 

 ثش ػ٨بػز ُزاساٙ ،س١جشاٙ ٝ سػب٠ٛ ١ب ث٠ ٜٗظٞس ث٢جٞد ثشٛب٠ٗ ١ب٥ ث٢ذاؿش٦  سبط٨ش 

 ٛـبٙ ًشدٙ ٗٞاٛغ هب٦ٛٞٛ،ٗب٦ٓ ٝ خذٗبس٦ اهذاٗبر ث٢ذاؿش٦ 

  ًب١ؾ سجؼ٨ن ١ب ٝ ٛبثشاثش٥ ١ب 

 

 Health Advocacyخلت حوبيت ّوِ خبًجِ ثزاي عالهت

  ٗؼ٘ٞػ٠ ا٥ اص سا١جشد١ب، ثشٛب٠ٗ ١ب ٝ كؼب٨ٓز ١ب٦٧ ٠ً ثشا٥ اكالح ػ٨بػز ١ب دس ػ٢ز ٜٗبكغ ثشٛب٠ٗ ٗٞسد ٛظش

ًشاح٦ ٝ اػشا ٦ٗ ؿٞد ٝ سالؽ آٙ ثشا٥ سـ٨٨ش دس ػ٨بػز ١ب٥ ػ٦ٗٞ٘ ٗشسجي ثب ػالٗز ثشا٥ سب٨ٗٚ ا١ذاف ٝ 

 ( ٜٗبكغ ٗٞسد ٛظش اػز

 ب، دػشٞسآؼْ٘ ١ب، ٜٗبثغ ٝ سا١ٌبس١ب٥ اخشلبك٦ اص ػ٥ٞ ُشٟٝ ٧ب ػ٘ؼ٨ش٦ خبف اػشلبدٟ اص س٧ٌٝشد١ب، كشآ٧ٜذ١

اػز ٠ً ثشا٥ ا٧ؼبد سـ٨٨ش اػش٘بػ٦ ٧ب ػبصٗب٦ٛ ٝ سبط٨شُزاس٥ ثش ػ٨بػز ػ٦ٗٞ٘ ٧ب خلٞك٦ ث٠ ًبس ُشكش٠ ٦ٗ 

 ( ؿٞد
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 همبيغِ خلت حوبيت ّوِ خبًجِ ٍ آهَسػ

 ثا٠  ( ػبٛج٠ اص ٗٞهٞػبر ٗشسجي ثب ػالٗز اػاز  ١ذف دس ػٔت ح٘ب٧ز ٠٘١ ػبٛج٠، ًؼت ح٘ب٧ز ٝػ٨غ ٝ ٠٘١

 ( ػجبسر د٧ِش هلذ داسد ًبس٥ ًٜذ سب ؿ٨شٗؼشو٨ٖ ٦ٓٝ ٗٞطشسش، سكشبس١ب اكالح ؿٞد

      ث٠ ػب٥ ػٔت ٛظش ٝ سبط٨ش ثش دس٧بكز ًٜٜذُبٙ ثشا٥ اػشلبدٟ اص خذٗبر ػالٗز، ثا٠ اكاشاد٥ ًا٠ دس سدٟ ١اب٥

 ( سٞػ٠ داسد# ػ٨بػشِضاساٙهبِٛٞٛضاساٙ ٝ $ثبالسش ٝ سبط٨شُزاسسش هشاس داسٛذ 

 

 

 Stakeholdersدعت اًذروبراى

      اكشاد، ُشٟٝ ١ب ٝ ػبصٗبٙ ١ب٦٧ ٠ً ٗؼشو٨ٖ ٧ب ؿ٨شٗؼشو٨ٖ ثش ثشٛب٠ٗ سبط٨ش ٦ٗ ُزاسٛذ ٧اب اص ٛشاب٧غ آٙ سابط٨ش ٗا٦

 (دز٧شٛذ

   ؿٜبػب٦٧ ٝ سح٨ْٔ ا٧ٚ اكشاد ٝ ُشٟٝ ١ب، ػ٢ز اك٦ٔ ثشٛب٠ٗ ١ب٥ ػٔت ح٘ب٧ز ٠٘١ ػبٛج٠ دس حاٞصٟ ػاالٗز سا 

 ( ٗـخق ٦ٗ ًٜذ

 

 گزٍُ ّبي افلي دعت اًذروبراى

ًؼب٦ٛ ٠ً اص ٛشب٧غ ثشٛب٠ٗ ٗب ػاٞد خٞا١ٜاذ ثاشد ٝ ثا٠ ٛحا٥ٞ ُاشٟٝ ١اذف        5 (Beneficiaries)ر٥ ٛلؼبٙ  (,

 (ٗذاخالر دس حٞصٟ ػالٗز ٗحؼٞة ٦ٗ ؿٞٛذ

ٜٗبثغ ح٘ب٧ش٦ سا اكشاد، ُشٟٝ ١ب ٧ب ػبصٗبٙ ١ب٦٧ ٠ً اؿششاى ٜٗبكغ ثب ٗب داسٛذ ٝ ٦ٗ سٞاٜٛذ 5 (Partners)ؿشًب  (-

 ( دس اخش٨بس ًشاحبٙ ٝ ٗؼش٧بٙ ثشٛب٠ٗ ثِزاسٛذ

اكشاد٥ ٠ً ثذٝٙ ٗٞاكوز آ٢ٛب اٌٗبٙ د٨ـاجشد ثشٛبٗا٠ ١اب ٝػاٞد     5 (Decision makers)سل٨ٖ٘ ٨ُشٛذُبٙ  (.

 (ػٌٞح سل٨ٖ٘ ٨ُش٥ دس ٗٞسد ١ش ٗٞهٞػ٦ ٦ٗ سٞاٛذ ٗشؼذد ٝ ٗشلبٝر ثبؿذ( ٛذاسد

٧ب ػبصٗبٙ ١ب٦٧ ٠ً اص د٨ـشكز ثشٛب٠ٗ ٝ سػا٨ذٙ ثا٠ ا١اذاف آٙ     اكشاد، ُشٟٝ ١ب5 (Adversaries)ٗخبٓل٨ٚ  (/

 (  ٝاهؼب ص٧بٙ ٦ٗ ث٨ٜٜذ ٝ ٧ب سلٞس ٦ٗ ًٜٜذ ٠ً ص٧بٙ ٦ٗ ث٨ٜٜذ

 

 داليل تحليل دعت اًذروبراى

  ثب سح٨ْٔ دػز اٛذسًبساٙ ٦ٗ سٞاٙ اكشاد ٧ب ُشٟٝ ١ب٥ سبط٨شُزاس ثش ثشٛب٠ٗ سا ؿٜبػب٦٧ ًشد ٝ ثشا٥ سبط٨شُزاس٥ ثش

 (ٛ٘ٞد آ٢ٛب اهذإ

 سح٨ْٔ دػز اٛذسًبساٙ ٦ٗ سٞاٛذ ث٠ ؿٜبػب٦٧ ٝ ػٔت ٜٗبثغ ٗب٦ٓ، اٛؼب٦ٛ ٝ دـش٨جب٦ٛ ٗٞسد ٨ٛبص ثشٛب٠ٗ ً٘ي ًٜذ) 

 ؿٜبخز ٗخبٓلز ١ب ٝ سالؽ ثشا٥ ًب١ؾ آ٢ٛب، ٜٗلؼز د٧ِش سح٨ْٔ دػز اٛذسًبساٙ اػز) 
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 هؼيبرّبي تحليل دعت اًذروبراى

 ٛذسًبساٙؿٜبػب٦٧ ص٧شُشٟٝ ١ب٥ ١ش ُشٟٝ اك٦ٔ اص دػز ا 

 ٟ٨ٗضاٙ آؿٜب٦٧ دػز اٛذسًبساٙ ثب ُشٟٝ ٧ب ػبصٗبٙ ػْ٘ ًٜٜذ 

  ٟٗٞاكوز دػز اٛذسًبساٙ ثب ػب٧ِبٟ ُشٟٝ ٧ب ػبصٗبٙ ػْ٘ ًٜٜذ 

 داٛؾ ٝ ٝهؼ٨ز ِٛشؽ ُشٟٝ دػز اٛذسًبس ٛؼجز ث٠ ٗٞهٞع 

 ح٘ب٧ز ١ب٥ هج٦ٔ ٝ ثبٓوٟٞ ُشٟٝ دػز اٛذسًبس 

 ُٙشٟٝ ١ب٥ طب٠٧ٞٛ سبط٨شُزاس ثش دػز اٛذسًبسا 

 بس١ب، اسصؽ ١ب ٝ ثبٝس١ب٥ ؿبٓت دس ُشٟٝ دػز اٛذسًبس١ٜؼ 

  اٛذاصٟ ُشٟٝ ١ب٥ دػز اٛذسًبس ٝ ٗحْ اػشوشاس آ٢ٛب 

 سبط٨شار ثبٓوٟٞ آ٢ٛب ثش ٗٞهٞع ػٔت ح٘ب٧ز ٠٘١ ػبٛج٠ 

 ٗٞاٛغ اسسجبى ثب دػز اٛذسًبساٙ ٝ ٛحٟٞ ثشخٞسد ثب آ٢ٛب 

 

  Advocacy processفرآيٌذ جلت حوبيت ّوِ جبًجِ

input                            Process                           output      
 

 

 

 

 

 هزاحل تذٍيي راّجزد خلت حوبيت

  اٛشخبة ٗٞهٞع ٝ سؼ٨٨ٚ دػشٞسًبس ثشٛب٠ٗ (,

  سذ٧ٝٚ ا١ذاف ثشٛب٠ٗ (-

  ؿٜبػب٦٧ ٝ سح٨ْٔ دػز اٛذسًبساٙ (.

  س٨ٓٞذ د٨بٕ ػٔت ح٘ب٧ز (/

  #ٕ ١بس٧ٌٝشد١ب، كٜٞٙ، ٗٞاد ٝ د٨ب$سذ٧ٝٚ سا١جشد  (0

  س٠٨٢ ًشح ػْ٘ ثشا٥ ػٔت ح٘ب٧ز ٠٘١ ػبٛج٠ (1

  ثشٛب٠ٗ س٧ض٥ ثشا٥ دب٧ؾ ٝ اسصؿ٨بث٦ (2

 

 

 

سياست ىاي 

مرتبط با جاري 

 سالمت

 

سياست ىاي 

اصالح شده 

 مرتبط با سالمت

مجموعو 

رويكردىا،فنون،مواد و 

پيام ىاي برنامو ىاي جلب 

 حمايت ىمو جانبو
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 اًتخبة رٍيىزدّب ٍ تىٌيه ّبي خلت حوبيت ّوِ خبًجِ

 خلت حوبيت ّوِ خبًجِ ٍيىزدّبي وليذير

 (Leaders Involvement)دس٨ُش ًشدٙ س١جشاٙ  (,

 ًبس ثب سػب٠ٛ ١ب٥ ػ٘ؼ٦ (-

 (Partnership & Coalition)ا٧ؼبد ؿشاًز ٝ ائشالف   (.

  (Social Mobilization)سحشى اػش٘بػ٦   (/

  (Capacity Building)ظشك٨ز ػبص٥  (0

 

 درگيز وزدى رّجزاى خبهؼِ

س١جشاٙ ػبٗؼ٠، ًؼب٦ٛ ١ؼشٜذ ٠ً دس سؼ٨٢ْ كشآ٧ٜذ سـ٨٨ش دس ص٠ٜ٨ٗ ٗـٌالر ػالٗز ػبٗؼ٠ سبط٨ش ٦٘٢ٗ داسٛذ ٝ ٗـبسًز 

ثشٛب٠ٗ ١ب٥ حٞصٟ ػالٗز ٦ٗ سٞاٛذ ثب ًبػشٚ اص ٨ٗضاٙ ٗخبٓلاز ١اب٥ آ٢ٛاب ثاب      آٛبٙ دس ٗشاحْ ًشاح٦، اػشا ٝ اسصؿ٨بث٦

 (ثشٛب٠ٗ ث٠ ػٔت ح٘ب٧ز آٛبٙ ٜٗؼش ؿٞد

 5 س١جشاٙ سا ٦ٗ سٞاٙ دس ػ٠ دػش٠ هشاس داد

 هبِٛٞٛضاساٙ ٠ً ٝظ٨ل٠ ٝهغ هٞا٨ٛٚ سا ثش ػ٢ذٟ داسٛذ (,

 ػ٨بػشِضاساٙ ٠ً ػ٨بػز ١ب سا ؿٌْ ٦ٗ د١ٜذ (-

 ( اسٛذ ٠ً ػ٨بػز ١ب سا اػشا ًٜٜذٗذ٧شاٙ اػشا٦٧ ٠ً ٝظ٨ل٠ د (.

 

 ًحَُ درگيزوزدى رّجزاى خبهؼِ

  ٛـؼز ١ب، ػ٨ٜ٘بس١ب ٝ ًٜلشاٛغ ١ب$ٗح٨ي ١ب٥ سػ٦٘ # 

  سؼ٘غ ١ب٥ ػ٦ٗٞ٘، ػـٜٞاسٟ ١ب ٝ سخذاد١ب٥ ٝسصؿ٦، داخْ ٜٗبصّ$ٗح٨ي ١ب٥ ؿ٨شسػ٦٘# 

  ٖػٔؼبر، ٛب٠ٗ ِٛبس٥ ١ب ٝ سػب٠ٛ ١ب$سٝؽ ١ب٥ ٗؼشو٨# 

  ٖساٙ، دٝػشبٙ ٝ ١٘ؼشاٙ آ٢ٛب١ٌ٘ب$سٝؽ ١ب٥ ؿ٨شٗؼشو٨#  

 

 ايدبد ؽزاوت ٍ ائتالف

ثشخ٦ اكشاد، ُشٟٝ ١ب ٝ ػبصٗبٙ ١ب ٌٗ٘ٚ اػز ثشا٥ سػ٨ذٙ ث٠ ا١ذاف ١٘ؼٞ ٝ ٗـششى، ٝ ٠ٛ ٓضٝٗب ٧ٌؼبٙ، ث٠ ٧ٌذ٧ِش 

 ٗشاحْ ٧ي ؿشاًز ػجبسسؼاز ( ؿشاًز ٦ٗ سٞاٛذ سػ٦٘ ٧ب ؿ٨ش سػ٦٘، دائ٦٘ ٧ب ٗٞهز ثبؿٜذ( ثذ٨ٞٛذٛذ ٝ ثب ١ٖ ًبس ًٜٜذ

 5اص

١ش ًؼ٦ ٝظ٨ل٠ خٞد سا اٛؼبٕ ٦ٗ د١ذ ٝ سالؽ ٦ٗ ؿٞد ا٧ٚ ٝظب٧ق ساضاحٖ  5 (Coordination)١٘ب٦ِٜ١  (,

 ( ٧ب سوبد٥ ثب ١ٖ ٛذاؿش٠ ثبؿٜذ

سوؼ٨ٖ ٝظب٧ق كٞسر ُشكش٠ اػز سب ًؼ٦ ًبس سٌاشاس٥ اٛؼابٕ ٛذ١اذ ٝ ٜٗابثغ     5 (Cooperation)١ٌ٘بس٥ (-
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 (دسػز ٗلشف ؿٞد

٠٘١ سحز اٗش ٧ي ٗذ٧ش٧ز ٝاحذ ١ؼشٜذ ٝ سوؼ٨ٖ 5 (Coalition)٧ب ائشالف  (Collaboration)١٘ذػش٦  (.

 ( دهٌن ٝظب٧ق ٝ ٜٗبثغ ؿذٟ اػز ٝ ٝظب٧ق ٌْٗ٘ ٧ٌذ٧ِش ١ؼشٜذ

 

 هحبعي ٍ هؼبيت ؽزاوت ٍ ائتالف

 ٚاكضا٧ؾ هذسر ح٘ب٧ز، ا٨ٜٗز سالؽ ١ب٥ ػٔت ح٘ب٧ز، چٜذ ثشاثش ًشدٙ ٜٗبثغ ٗٞػٞد ٗب٦ٓ ٝ اٛؼب٦ٛ، 5 ٗحبػ

 ؽ ١ب، ا٧ؼبد س١جش٥ ػذ٧ذ دس ثشٛب٠ٗ ١ب ٝ سـ٨ٌْ ؿج٠ٌ ١ب٥ ػبصٗب٦ٛسو٧ٞز ٗـشٝػ٨ز ٝ سبط٨ش سال

 ثبصٗبٛذٙ اص ػب٧ش اٗٞس ٗشثٞى ث٠ ُشٟٝ ٧ب ػبصٗبٙ، ث٠ خٌش اكشبدٙ احش٘ب٦ٓ ٗٞهؼ٨از اكاشاد، سبط٨شداز٧ش٥    5 ٗؼب٧ت

ؿشاًز اص ػبصٗبٙ ١ب٥ ثضسُشش ٝ دس ٢ٛب٧ز ث٠ خٌش اكشبدٙ ٠٨ًٔ كؼب٨ٓز ١ب٥ ػٔت ح٘ب٧ز دس كٞسر ؿٌؼاز  

 سدٙ ؿشاًزخٞ

 

 وبر ثب رعبًِ ّبي خوؼي

 هبثْ س٧ٝز ًشدٙ ٝ ؿٜبػبٛذٙ ثشٛب٠ٗ ٧ب ػبصٗبٙ ثشا٥ ػبٗؼ٠  

 اًالع سػب٦ٛ ث٠ سل٨ٖ٘ ٨ُشٛذُبٙ ٝ ػبٗؼ٠ دسثبسٟ كؼب٨ٓز ١ب  

 سحش٧ي ًشدٙ ثحض دس ص٠ٜ٨ٗ ٗـٌْ ٗٞسد ٛظش  

 ٙا٧ؼبد ح٘ب٧ز ػ٦ٗٞ٘ اص كؼب٨ٓز ١ب ٝ ػبصٗب  

 ٗ٨بٙ ػٜجؾ ٗٞسد ٛظش اكضا٧ؾ ػٔت ٜٗبثغ، ػو٧ٞز ٝ ٧ب حب 

 

 هلشٍهبت يه پَؽؼ رعبًِ اي هٌبعت

 ػشٗب٠٧ ُضاس٥ س٥ٝ ثشهشاس٥ اسسجبًبر سػب٠ٛ ا٥  

 حلظ اسسجبى ثب ً٘ي كٜٞٙ ٝ سٌٜٞٓٞط٥ ١ب٥ سػب٠ٛ ا٥  

 سؼ٨٢ْ دػش٨بث٦ اكحبة سػب٠ٛ ١ب ث٠ اًالػبر ٝ دادٟ ١ب  

 سكشبس ١٘شاٟ ثب احششإ ثب دػز اٛذسًبساٙ سػب٠ٛ ١ب  

  5سٞػ٠ ث٠F ػش٧غ، ٝاهؼ٦، كش٧ح، ٜٗللب٠ٛ ٝ دٝػشب5٠ٛ اسسجبًبر سػب٠ٛ ا٥ دس  

 ا٧ؼبد ًبٛب٦ٓ ثشا٥ اسسجبى ٜٗظٖ ثب دسٝاصٟ ثبٙ ١ب٥ سػب٠ٛ ا٥  

 هذسدا٦ٛ اص خجشِٛبساٙ ٝ دػز اٛذسًبساٙ سػب٠ٛ ١ب اص ًش٧ن اػٌب٥ ػٞا٧ض ٝ دادٙ ػب٧ش ا٨ِٛضٟ ثخؾ ١ب#  

 

 تحزن اختوبػي

 5 ؼْ ث٠ اكشاد ٗـبسًز ػٞ ٝ كؼبّ ٠ً ٦ٗ سٞاٛذسجذ٧ْ ٗشدٕ ٝ ُشٟٝ ١ب اص حبٓز ٜٗل
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 اػشجبس، ٗـشٝػ٨ز ٝ هذسر اػ٘بّ ٛلٞر ثش ػ٨بػشِضاساٙ سا اكضا٧ؾ د١ذ 

 اػش٘بد ٝ ًبسا٦٧ ٝ ػضر ٛلغ آحبد ػبٗؼ٠ سا ثبال ثجشد 

 ثشٛب٠ٗ سا اص حبٓز ٗشخلق ٗحٞس٥ خبسع ًٜذ ) 

 

 الذاهبت السم ثزاي تحزن اختوبػي

 ط٨شُزاساٙ ٝ س١جشاٙ ٗز١ج٦دس٨ُشػبخشٚ س١جشاٙ ػبٗؼ٠، سب  

 ؿٜبػب٦٧ ُشٟٝ ١ب٥ ٨ًٔذ٥ ٝ ؿبخق ٗٞػٞد  

 ؿٜبػب٦٧ ًبٛبّ ١ب٥ اًالع سػب٦ٛ ٗٞػٞد دس ػبٗؼ٠  

 ٙػبصٗبٛذ٦١ ُشٟٝ ١ب ؿبْٗ ؿٜبػب٦٧ اػوب٥ ُشٟٝ ١ب، س١جشاٙ آ٢ٛب ٝ ٝػٟٞ ٗـخل٠ آٛب  

 د٦ٗ، ػشُش٦ٗثؼ٨غ ُشٟٝ ١ب اص ًش٧ن ٛـؼز ١ب٥ ٗح٦ٔ، ثحض ١ب٥ ُش٦١ٝ، سػب٠ٛ ١ب٥ ػٜش٦ ٝ ٗش 

 

 ظزفيت عبسي

 5ا٧ؼبد ص٧ش ػبخز ١ب٥ الصٕ ثشا٥ اػشا٥ ثشٛب٠ٗ ١ب ؿبْٗ

 ا٧ؼبد ٛظبٕ س١جش٥ ٝ ٗذ٧ش٧ز (,

 ُؼششؽ ؿج٠ٌ ػٔت ًٜٜذُبٙ ح٘ب٧ز ٠٘١ ػبٛج٠ (-

 سٞاٜٛ٘ذػبص٥ ٝ حلظ داٛؾ ٝ ٢ٗبسر ًبك٦ دس ٨ٛش٥ٝ اٛؼب٦ٛ (.

 سخل٨ق ٜٗبثغ الصٕ ثشٛب٠ٗ (/

 ٗٞسد ٛظشا٧ؼبد ص٠ٜ٨ٗ ؿشاًز ثشا٥ ح٘ب٧ز اص سـ٨٨شار  (0

 خٔن دػز اٛذسًبساٙ ٗشؼذد (1

 سذ٧ٝٚ ٛظبٕ ١ب٥ اًالػبس٦ ثشا٥ سو٧ٞز ٛٞآٝس٥ ١ب (2

  ١٘ب٦ِٜ١ ٝ ٗذ٧ش٧ز ثشٛب٠ٗ ١ب٥ اػش٘بػ٦ ٗٞسد ٨ٛبص (3

 

 فٌَى تزغيت عبسي

  Pressuringاػ٘بّ كـبس  (,

  Sensitizingحؼبع ػبص٥  (-

 Negotiatingٗزاًشٟ  (.

 Petitioningسظٖٔ ٧ب دادخٞا٦١  (/

 Lobbyingٞر چب٠ٛ ص٦ٛ ٧ب اػ٘بّ ٛل (0

 Debatingٜٗبظشٟ  (1

 Mobilizingث٠ سحشى ٝاداؿشٚ  (2
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 Media techniquesكٜٞٙ سػب٠ٛ ا٥  (3

 

 ػَاهل هَثز در اًتخبة فٌَى

 ٗب٨١ز ٝ ًج٨ؼز ٗٞهٞع ػٔت ح٘ب٧ز ٠٘١ ػبٛج٠ (,

 ُشٟٝ ١ب٥ ٗخشٔق دػز اٛذسًبساٙ (-

 ٨ٗضاٙ دػششػ٦ ث٠ ٜٗبثغ (.

 

 

 

 

  دعت اًذروبراى                

                                                                     فٌَى             

  سل٨ٖ٘ ٨ُشٛذُبٙ  ٗخبٓلبٙ  ؿشًب  ر٥ ٛلؼبٙ

          حؼبع ػبص٥

        سحشى اػش٘بػ٦

        ُلشِٞ

       ٜٗبظشٟ

         ٗزاًشٟ

       #اػ٘بّ ٛلٞر$الث٦ 

       دادخٞا٦١

       كـبس ا٧ؼبد

          كٜٞٙ سػب٠ٛ ا٥
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 تٌذرستی هذاخلِ يك طراحی-6

 

  تٌذرستی لِهذاخيك طراحی هراحل 

 سـ٨ٌْ ٨ً٘ش٠ ث٨٘بس٥ ١ب٥ ؿ٨شٝا٨ُش 

 ٙسـ٨ٌْ ص٧ش ٨ً٘ش٠ ١ب٥ سخلل٦ ػٞاْٗ خٌش سـز٠٧ ٛبػبٖٓ،ًٖ سحش٦ً ٝ دخب٨ٛبر ثب حوٞس د٧ٜلؼب 

 ٌدس ٨ً٘ش٠ ١ب ٝ ٨ٛبص ػٜؼ٦ آٗٞصؿ٦ثشسػ٦ ٝ سح٨ْٔ ٝهؼ٨ز ٗٞػٞد ٝ سؼ٨٨ٚ ٗـ ْ  

  ًٚشاح٦ ثشٛب٠ٗ ١ب٥ ٗذاخ٠ٔ ا١٥ؼذٟ ُب٠ٛ ٗذّ ٗذاخالر ثش ٗجٜب٥ ثشٛب٠ٗ سذ٧ٝ 

 سذ٧ٝٚ ؿٜبػٜب٠ٗ ٗذاخالر  

  ٗذّ ثش ٗجٜب٥  #آٗٞصؿ٦ ٝ ػب٧ش اٛٞاع ٗذاخالر$٦ٗذاخالسثشٛب٠ٗ ١ب٥ اػشاء ٝ اسصؿ٨بث٦ 

  س٨ٌْ٘ ؿٜبػٜب٠ٗ ٗذاخالر 

 :ل سيز را در ًظز ثگيزيذدر عزاحي يه هذاخلِ هزاح

 ٛظشخٞا٦١ دس ٗٞسد ٗذاخ٠ٔ دس ػٌٞح سل٨ٖ٘ ٨ُش٥ ٝ ر٧ٜلؼبٙ كٞسر ُشكش٠ اػز؟)

 ُشٟٝ ١ذف ٝ ٧ب آٗٞصؽ ٨ُشٛذُبٙ چ٠ِٛٞ ثشا٥ ٗذاخ٠ٔ اٛشخبة ؿذٛذ؟)

 آ٧ب ١ذف ٗذاخ٠ٔ ثب ٨ٛبص١ب٥ سؼ٨٨ٚ ؿذٟ ُشٟٝ ١ذف ١٘خٞا٦ٛ داسد؟)

 ٨ٜذ،آ٧ب ٠٘١ اكشاد ٨ٛبص١ب٧ـبٙ ثٞػ٠ٔ٨ ١٘بٙ ٗذاخ٠ٔ سب٨ٗٚ ٦ٗ ؿٞد؟اُش ثشا٥ ٧ي ٗذاخ٠ٔ ُش٦١ٝ ثشٛب٠ٗ س٧ض٥ ٨ٌٗ)

 آ٧ب ٗذاخ٠ٔ ٨ٛبص ث٠ حب٦ٗ داسد؟)

 آ٧ب ث٠ ٗوذٗبر ٝ د٨ؾ ٨ٛبص احش٨بع داسد؟)

 ٛٞع ٗؼش٧بٙ ٝ ٨ٛش١ٝب٥ ٗٞسد ٨ٛبص چ٠ِٛٞ اػز؟)

 آ٧ب اكشاد ٗذاخ٠ٔ ًٜٜذٟ داٛؾ،دسى ٝ ٢ٗبسر الصٕ سا داسٛذ؟)

 اخ٠ٔ ٝ س٧ٌٝشد١ب٥ ٗٞسد اػشلبدٟ، آؿٜب ١ؼشٜذ؟آ٧ب ثب ٗحش٥ٞ ٝ چبسچٞة ٗذ)

 آ٧ب ٨ٛبص ث٠ دٝسٟ ١ب٥ آٗٞصؿ٦ ثشا٥ ٗؼش٧بٙ ٝػٞد داسد؟)

 اُش هشاس اػز ٗؼش٧بٙ سشث٨ز ؿٞٛذ چ٠ ًؼ٦ هبدس ث٠ اٛؼبٕ آٙ اػز؟)

 آ٧ب ٗشث٦ داخ٦ٔ اػز ٧ب اص خبسع ثب٧ذ آٝسدٟ ؿٞد؟  )

 ٗذاخ٠ٔ چ٠ِٛٞ دب٧ؾ ٝ اطش آٙ اسصؿ٨بث٦ ٦ٗ ؿٞد؟)

 ُضاسؽ د٦١ چ٠ِٛٞ اػز؟ٛظبٕ )

 د٨ؾ ث٦ٜ٨ ٗٞاٛغ ٗـبسًز دس ٗذاخ٠ٔ ٝ ػٞاْٗ ٗذاخ٠ٔ ًٜٜذٟ ثبٓوٟٞ كٞسر ُشكش٠ اػز؟)

 اطشار ػبٛج٦ ٗذاخ٠ٔ چ٠ِٛٞ اػز؟)

 ػ٢ٞٓز ٝ ػ٦ٔ٘ ثٞدٙ ٗذاخ٠ٔ دس ٛظش ُشكش٠ ؿذٟ اػز؟)

 د٨ِ٨ش٥ اػشا٥ ٗذاخ٠ٔ ٝ سٞاٙ سذإٝ ٗذاخ٠ٔ ٝػٞد داسد؟)

 .تي ثزًبهِ ريشي،اخزاء ٍ ارسؽيبثي خذاگبًِ داؽتِ ثبؽذّز هذاخلِ ثبيذ يه عزح هذاخال
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 راٌّوبي تکويل ضٌبسٌبهِ هذاخالت اصالح ضيَُ ّبي زًذگی

 ثراي پيطگيري ٍ كٌترل ثيوبري ّبي غيرٍاگير 

 

دس ا٧ٚ هؼ٘ز ٛبٕ ثشٛب٠ٗ ا٥ ٠ً ٗذاخالر ثشا٥ آٙ ًشاح٦ ؿذٟ اػز، ٛٞؿاش٠ ٗا٦ ؿاٞد،ٗبٜٛذ ثشٛبٗا٠     :ًبم ثزًبهِ-1

 ((((((((((((((((ٟ ١ب٥ صٛذ٦ُ ،د٨ـ٨ِش٥ ٝ ًٜششّ ث٨٘بس٥ هٔج٦ ػشٝه٦،اكالح ؿ٨ٞ

 

دس ا٧ٚ هؼ٘ز ٛحٟٞ سؼ٨٨ٚ ٗـٌْ ٝ ٝهؼ٨ز ٗٞػٞد دس اسسجابى ثاب ٗـاٌْ ثب٧اذ     :ًَع هؾىل ٍ ٍضؼيت هَخَد-2

 (سٞك٨ق ؿٞد

٦٧ ٝ ثش ٗجٜب٥ ػٞاْٗ ٗٞطش ؿٜبػب((((((((((((((( ٗـٌْ ٦ٗ سٞاٛذ اص ًش٧ن ٗـبٝسٟ ثب ر٧ٜلؼبٙ ٝ  ُشٟٝ ١ب،ػ٘غ آٝس٥ دادٟ ١ب،ٝ

ػاذغ   ،(،ػٞاْٗ ١٘شا٦١ ًٜٜذٟ ثشا٥ سكغ ٗـٌْ ٝ ُشٟٝ ١ب٥ دس ٗؼشم خٌاش سؼض٧ا٠ ٝ سح٨ٔاْ ؿاٞد    #صٛؼ٨شٟ ػ٨ٔش٦$

ؿ٨ٞع،ؿذر،ثبس ث٨٘بس٥ ،ٝػؼز ٝ دٞؿؾ ،هبث٨ٔز اكالح ٝ اٛؼبٕ ٗذاخ٠ٔ ،هبث٨ٔز دز٧شؽ ٝ سوبهب٥ ر٧ٜلؼبٙ ، $ا٧ٞٓٝز ١ب 

 (اٛذ ٗح٦ٌ٨ ٧ب سكشبس٥ ثبؿذٗـٌْ ٦ٗ سٞ(سؼ٨٨ٚ ؿٞد(((((((# ٝ

 

ٛ٘اٞداس اػاشخٞاٙ ٗاب٦١،كشاك٦ٌٜ    $دس ا٧ٚ هؼ٘ز ث٧ٜٞؼ٨ذ ٗذاخ٠ٔ ثاش اػابع چا٠ سٝؿا٦     : ًحَُ تؼييي هذاخلِ-3

ٗذاخالر ثاش  ( سؼ٨٨ٚ ؿذٟ اػز ٝ آ٧ب ػذّٝ اٛشخبة ٗذاخ٠ٔ س٨ٌْ٘ ُشد٧ذٟ اػز(((((((((((((# اكٌبس،سٝؽ ُشٟٝ ثٜذ٥ اػ٦٘،

 (ٛذذٟ اج٨ٓٞز،١ض٠ٜ٧ ١ب،ثبصدٟ صٝد ٝ خٌشار آٙ اٗش٨بص د٦١ ؿذٟ ٝ اٛشخبة ؿاػبع اٌٗبٙ اػشاء،ٗٞطشثٞدٙ،ٗو

 

٧اي  ٗذاخٔا٠ ٗا٦ سٞاٛاذ    (دس ا٧ٚ هؼ٘ز ػٜٞاٙ ٗذاخ٠ٔ ٗبٜٛذ ٗذاخ٠ٔ آٗٞصؽ ١ِ٘ب٦ٛ ٛٞؿش٠ ٦ٗ ؿاٞد :ًبم هذاخلِ-4

 (بؿذثسا١جشد

 

 (٧ب ث٢جٞد دٞؿؾ ث٧ٜٞؼ٨ذدس ا٧ٚ هؼ٘ز ١ذف ٗذاخ٠ٔ سا ثب سٞػ٠ ث٠ ث٢جٞد اطش ثخـ٦ : ّذف ولي ثزًبهِ هذاخلِ-5

 

دسا٧اٚ هؼا٘ز   (اؿبسٟ  ؿٞد# output$ #٧ب ػشبٛذٟثبصدٟ $ثشٝٛذادكوي ث٠ ٛشب٧غ  :ّذف ثالفقل اس اخزاي هذاخلِ-6

د٨ـ٨ِش٥ ٝ ًٜششّ ث٨٘بس٥ ١اب٥   ثشٛب٠ٗ "ٗظال$ثب٧ذ ث٧ٜٞؼ٨ذ ا٧ٚ ٗذاخ٠ٔ دس ػ٢ز دػش٨بث٦ ث٠ ًذا٨ٗي اص ا١ذاف ثشٛب٠ٗ 

 ( ، اٛؼبٕ ٦ٗ ؿٞد# ؿ٨ش ٝا٨ُش

 

دس ا٧ٚ هؼ٘ز ا١ذاف اخشلبكا٦ سا ثاش اػابع اكاضا٧ؾ دػششػا٦،اكضا٧ؾ      5 اّذاف اختقبفي ثزًبهِ هذاخلِ-7

ثشا٥ ٛٞؿشٚ ا١ذاف اص (ث٧ٜٞؼ٨ذ((((((((((((((((سهب٧ز،ٗوج٨ٓٞز خذٗز،اكضا٧ؾ سوبهب،اكضا٧ؾ داٛؾ ٝ ٢ٗبسر ٨ٛش٥ٝ اٛؼب٦ٛ،ٝ

 (اػشلبدٟ ٨ًٜذ  SMARTسٝؽ  
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دس ا٧ٚ هؼ٘ز ثب٧ذ ػٌح د٨ـ٨ِش٥ اص ث٨٘ابس٥ ٧اب ػبٗاْ خٌشػابص سا      :يزي ًَع هذاخلِ اس ًظز عغح پيؾگ-8

 ٝ د٨ـا٨ِش٥   ٗـخق ًشد، ٧ؼ٦ٜ ا٧ٚ ٗذاخ٠ٔ ثشًذإ ٧ي اص ح٠ٌ٨ ١ب٥ د٨ـ٨ِش٥ ؿبْٗ اسسوبء ػالٗز،د٨ـ٨ِش٥ ا٨ٓٝا٠ 

ا٥ ػاٌح  دسآٗٞصؽ ١ِ٘ب٦ٛ ح٠ٌ٨ د٨ـ٨ِش٥ ٦ٗ سٞاٛذ كوي ثاش  "ٗظال( سبط٨ش ٦ٗ ُزاسد# ؿبْٗ د٨ـ٨ِش٥ طبٓظ٠٨ $طب٠٧ٞٛ 

 ( ثؼو٦ اص ٗذاخالر دس ٠٘١ ػٌٞح ًبسثشد ٝ ٧ب سبط٨ش داسٛذ( كلش ٧ب اسسوبء ػالٗز ًشاح٦ ؿٞد

 

ٛظاابٕ $ ح٨ٌاا٠دس ا٧ااٚ هؼاا٘ز ٗـااخق ٨ًٜااذ ،ٗذاخٔاا٠ دس ًااذإ   :اخللزاء حيغللًِللَع هذاخلللِ اس ًظللز -9

 (اٛؼبٕ ٦ٗ ؿٞد# ٧بخبٛٞاد٦ُ * ػالٗز،ػبٗؼ٠،كشد٥

 

ٗذاخ٠ٔ ؿ٨ٟٞ اػشا٦٧ دس ا٧ٚ هؼ٘ز ٗـخق ٨ًٜذ ،: اًدبم هذاخلِ ًحَُ/ؽيَُ اخزاءًَع هذاخلِ اس ًظز -10

 (چ٠ِٛٞ اػز

 ( ٗذاخالر ٗح٦ٌ٨ ٝ ٗذاخالر ػ٘ؼ٨ش٦ ٨5ٟٞ اػشا٦٧ ٗذاخ٠ٔ ٌٗ٘ٚ اػز ث٠ دٝ كٞسر اٛؼبٕ ؿٞدؿ

سـ٨٨اش دس ٗحا٨ي   $ سـ٨٨شار دس ٗحا٨ي اكاشاد  ٝ ٗشاهجز ٛظبٕ سـ٨٨ش ػبخشبس ٝ ٛٞع خذٗبر ٧ب ؿبْٗ  5 هذاخالت هحيغي

ٗبٜٛذ (ذ ٠ًٜ آُب٦١ ، ٢ٗبسر ٝ سكشبس آ٢ٛب سا سحز سبط٨ش هشاس ٦ٗ د١ ١ؼشٜذ#  ػ٦، كش٦ِٜ١، اهشلبد٥،ك٨ض٦ٌ٧،ػ٨بػ٦اػش٘ب

ا٧ؼبد كشكز ١ب٦٧ ثشا٥ سٞػؼ٠ ٝسصؽ ١ِ٘ب٦ٛ ثب اكضا٧ؾ دػششػ٦ ث٠ كوب١ب٥ ٝسصؿ٦ ٝ ا٧٘ٚ ًشدٙ ا٧اٚ كواب١ب ٧اب    

دس خلٞف ػٞاْٗ خٌش ٗبٜٛذ اهبك٠ ًشدٙ ػجٞع ث٠ آسد  كذٝس هٞا٨ٛٚ ٝ ثخـٜب٠ٗ ١ب٦٧ ثشا٥ اػشاء ٧ب ٜٗغ ثؼو٦ ٗٞاسد

 ( ١ؼشٜذ((((((( ٛبٙ ،ػ٨ُٞٔش٥ اص كشٝؽ دخب٨ٛبر سٞػي دػشلشٝؿبٙ ٝ 

دس ٗاٞاسد٥ ًا٠ ٗذاخٔا٠ دس ػ٘ؼ٨از     (ٗبٜٛذ ثؼ٨غ ١ب٥ آٗٞصؿ٦ ٝ ث٨٘بس٧بث٦ 5#خوؼيتي)هذاخالت در عغح خبهؼِ

٧ؼ٦ٜ ثشا٥ اػشا٥ ٗذاخٔا٠ ثا٠ ػاشاؽ    $ٞسر ٗؼشو٨ٖ ٧ب كؼبّكٞسر ٦ٗ ٨ُشد ، ثب٧ذ سؼ٨٨ٚ ٨ًٜذ ٛحٟٞ اػشا٥ ٗذاخ٠ٔ ث٠ ك

ٗا٦  ٗاذ ٛظاش هاشاس    ٧ؼ٦ٜ ثشا٥ اػشا٥ ٗذاخ٠ٔ ث٠ ًٞس ٦ًٔ ُشٟٝ ١اذف سا  $،ؿ٨ش ٗؼشو٨ٖ ٧بؿ٨شكؼبّ#ُشٟٝ ١ذف ٦ٗ س٧ٖٝ

٧ؼ٦ٜ اص ؿشا٦ٌ٧ ٠ً ثشا٥ اػشلبدٟ اص ػب٧ش خذٗبر ا٧ؼبد ؿذٟ اػز ٝ دس ١٘ابٙ كشكاز ا٧ؼابد    $كشكز ًٔجب٠ٛ  ٧ب# د٨١ٖ

ٗٞهٞع  ثشا٥ ٗظبّ اُشدس ٧ي ثشٛب٠ٗ ث٢ذاؿش٦ هشاس اػز ساػغ ث٠ ٧ي ٝاهؼ٠ ٧ب(٧ي خذٗز د٧ِش ١ٖ اسائ٠ ٦ٗ د٨١ٖ ؿذٟ 

اص ١٘بٙ كشكز اػشلبدٟ ٦ٗ ٨ًٜٖ ٝ ٗٞهٞع ث٢ذاؿش٦ ٗذ ٛظش ٧ب ٧ي اهذإ ث٢ذاؿش٦ كٞسر ٨ُشد اػش٘بػ٦ كحجز ؿٞد 

ثشا٥ اػاشا٥ آٗاٞصؽ ١ِ٘اب٦ٛ اص     "ٗظال( اػز# ٨ًٜٖ ادؿبٕ ٦ٗخبف سا ثب آٙ ٧ب  آٙ اهذإ  خٞد سا ١ٖ ٌٗشح ٦ٗ ٨ًٜٖ

ًشت دسػ٦ ٝآٗاٞصؽ  $كذا ٝ ػ٨٘ب اص سٝؽ ؿ٨ش ٗؼشو٨ٖ اػشلبدٟ ٦ٗ ؿٞد، اٗب ثشا٥ آٗٞصؽ دس ٗذاسع اص سٝؽ ٗؼشو٨ٖ 

اػشلبدٟ ٦ٗ ؿٞد ٝ دس ٛ٘بص ػ٘ؼ٠ اص آٗٞصؽ كشكز ًٔجب٠ٛ اػشلبدٟ ٦ٗ ؿٞد ٧اب ثاشا٥   # حوٞس٥ دس ٗذاسع،سٞص٧غ ٛـش٠٧

ٝ ٗٞهٞع  دس صٗبٙ ٗشاػؼ٠ ثشا٥ ٝاًؼ٨ٜبػ٨ٞٙ ًٞدى اص كشكز اػشلبدٟ ٦ٗ سٞاٙ ٗبدساٙٗذاخ٠ٔ خبف ثشا٥  ٧ب آٗٞصؽ 

 ( #سؼ٨٨ٚ ٝهؼ٨ز چبه٦ ٗبدس "ٗظال$ٗٞسد ٛظش سا ٌٗشح ًشد ٧ب اهذإ خبك٦ سا اٛؼبٕ داد

 شد ثب٦ٜ٨ٓ ٧ب كشد٥دٝ س٧ٌٝشد ٌْٗ٘ ثشا٥ ًٜششّ ث٨٘بس٥ د٨ـ٢ٜبد ؿذٟ اػز،س٧ٌٝشد ػالٗز ػ٦ٗٞ٘ ٧ب ػ٘ؼ٨ش٦ ٝ س٧ٌٝ

ح٘ب٧از اص   ٝ ا٥ ػٞاْٗ خٌاش ٧اب ث٨٘ابس٥   داسً٘ي ث٠ ؿٜبػب٦٧ اكشاد ،ا١ذاف اكضا٧ؾ آُب٦١ ػبٗؼ٠ ثب  5س٧ٌٝشد ػ٘ؼ٨ش٦
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 ( ؿ٨ٟٞ صٛذ٦ُ ٠ً ػٞاْٗ خٌش هبثْ ًٜشش٦ٓ سا ٠ً ٛشٞاٙ آٙ سا حزف ًشد ،ث٠ حذاهْ ٦ٗ سػبٛذ

 (اػز آٗٞصؽ ث٨٘بساٙٝ آٗٞصؽ ًبسًٜبٙ ث٢ذاؿش٦،آٗٞصؽ ١ِ٘ب٦ٛؿبْٗ  اػضاء ثشٛب٠ٗ

ُشچ٠ س٧ٌٝشد ػ٘ؼ٨ش٦ ٜٗبكغ ػالٗز ػ٦ٗٞ٘ داسد ٝاهح اػز ٠ً ثؼ٨بس٥ اص اكشاد ٗجشال ٧ب دس ٗؼشم خٌش 5س٧ٌٝشد كشد٥

ث٠ هذس ًبك٦ ث٠ ٗذاخالر ػ٘ؼ٨ش٦ ٝ ؿ٨ش داس٦٧ٝ دبػخ ٦٘ٛ د١ٜذ،ثشا٥ ا٧ٚ اكشاد هشٝس٥ اػز ٠ً ٧ي س٧ٌٝاشد كاشد٥   

خٌش داؿش٠ ثبؿ٨ٖ ١ش چٜذ ٢ٖٗ اػز ٠ً ث٠ اكالحبر ؿ٨ٟٞ صٛذ٦ُ ١٘شاٟ ثب دسٗبٙ  ثشا٥ دسٗبٙ اكشاد ٗجشال ٧ب دس ٗؼشم

 (داس٦٧ٝ ادا٠ٗ د١ٜذ

 

ٗب٨١ز ٗذاخالر ٦ٗ سٞاٛذ اص ٛٞع (دس ا٧ٚ هؼ٘ز س٢ٜب ٧ي ُض٠ٜ٧ اٛشخبة ٦ٗ ؿٞد: ًَع هذاخلِ اس ًظز هبّيت-11

 5ٗٞاسد ص٧ش ثبؿذ

، خاذٗبر ؿشثبِٓش٥،ث٨٘بس٧ابث٦، خاذٗبر    # دشٝك٨الًؼا٦  ٗبٜٛاذ $هبٛٞٙ ُزاس٥،آٗٞصؿ٦ ،خذٗبر ؿ٨ش آٗٞصؿ٦ د٨ـا٨ِش٥ 

دسٗب٦ٛ، خذٗبر سٞاٛجخـ٦ ، ٗشاهجز اد٨ذ٨ٗٞٓٞط٥، دب٧ؾ ٝ اسصؿ٨بث٦ ، ػٔت ح٘ب٧ز ٠٘١ ػبٛج٠،ٗـابٝسٟ ١اب٥ كاشد٥ ٝ    

 (ُش٦١ٝ ،١ٌ٘بس٥،ثبصاس٧بث٦ اػش٘بػ٦،ػب٧ش

 

 ( اص ٛظش دسٝٙ ٝ ثشٝٙ ػبصٗب٦ٛ ٗـخق ٨ًٜذ دس ا٧ٚ هؼ٘ز ثب٧ذ ٛٞع ٗذاخ٠ٔ سا :ًَع هذاخلِ اس ًظز عبسهبًي -12

ا٧ٚ ٗذاخ٠ٔ دس ح٠ٌ٨ ٝصاسر ث٢ذاؿز اػز ٝ سٞػاي ا٧اٚ ٝصاسسخبٛا٠    ٝ اػشا٥ ًشاح٦ ٧ؼ٦ٜ ٗؼئ٨ٓٞز $دسٝٙ ثخـ٦ ),

 #      ٗبٜٛذ سـخ٨ق ٝ دسٗبٙ ػٞاْٗ خٌش ٝ ث٨٘بس٥( اػشاء ٦ٗ ُشدد

ث٨شٝٙ اص ح٠ٌ٨ ٝصاسر ث٢ذاؿز اػز ٝ سٞػي ػاب٧ش  اػشا٥ ا٧ٚ ٗذاخ٠ٔ دس ًشاح٦ ٝ ٧ب ٧ؼ٦ٜ ٗؼئ٨ٓٞز $ثشٝٙ ثخـ٦  )-

 (((( #ٗبٜٛذ س٨ٓٞذ ٗٞاد ؿزا٦٧ سط٦٘٧، اكضا٧ؾ دشٝسؽ ٗب٦١،(ػبصٗبٙ ١ب ٥ ٗشث٠ًٞ اػشاء ٦ٗ ُشدد 

 

دس ا٧اٚ هؼا٘ز    :هغئَل عزاحي ٍ اخلزاي هذاخللِ    (هزاوش ّوىبر /عبسهبى ّب)هدزيبى /هدزي-13 

ٌٚ اػز ٗؼئّٞ ًشاح٦ ٝ اػشا٥ ٗذاخٔا٠ ٗؼاشو٨ٖ دس اػاشا٥ ٗذاخٔا٠     ٗ٘( ٗؼئّٞ ًشاح٦ ٝ اػشا٥ ٗذاخ٠ٔ سا ث٧ٜٞؼ٨ذ

ٝاحذ ث٨٘بس٥ $دخبٓز داؿش٠ ٧ب ٛذاؿش٠ ثبؿذ،ٗبٜٛذ ا٠ٌٜ٧ دس ٗذاخ٠ٔ آٗٞصؽ ػبٗؼ٠، ٗؼئّٞ اػشا٥ ٗذاخ٠ٔ، ٗؼبٝٛز ث٢ذاؿز

ٝٛاز ث٢ذاؿاش٦   اػز ٝ ثب٧ذ ٛظبسر ثش اػشاء داؿش٠ ثبؿذ، اٗب ٗؼش٥ ٗذاخ٠ٔ ػابصٗبٙ كاذا ٝ ػا٨٘ب ،ٗؼب   # ١ب٥ ؿ٨ش ٝا٨ُش

 ( اػز((( داٛـِبٟ،ٌٗجٞػبر،

دسٗظابّ كاٞم ػابصٗبٙ كاذا ٝ ػا٨٘ب ،ٗشاًاض ث٢ذاؿاز        (دس ا٧ٚ هؼ٘ز ٛبٕ ػبصٗبٙ ١ب ٧ب ٗؼش٧ابٙ ٗذاخٔا٠ سا ث٧ٜٞؼا٨ذ   

 (ٗؼش٧بٙ ثشُضاس٥ ثشٛب٠ٗ ١ب٥ آٗٞصؽ ١ِ٘ب٦ٛ ١ؼشٜذ(((((((( داٛـِبٟ،ٌٗجٞػبر،

 

ا٧ٚ ُاشٟٝ ؿابْٗ    (:ثز ٍ تبثيز پذيز اس هذاخلِ تبثيزگذار ٍ گزٍُ ّبي  عبسهبى ّب) دعت اًذروبراى-14

 (ُشٟٝ ر٧ٜلؼبٙ،سل٨ٖ٘ ٨ُشٛذُبٙ،ؿشًبء ٝ ٗخبٓلبٙ ثشٛب٠ٗ ٗذاخالس٦ ١ؼشٜذ

دس ا٧ٚ هؼ٘ز ثب٧ذ سؼ٨٨ٚ ًشد چ٠ ػبصٗبٙ ١ب٥ دس٦ٛٝ ٝ ث٨ش٦ٛٝ دساػشا٥ ا٧ٚ ٗذاخ٠ٔ سبط٨ش داسٛذ ٝ چ٠ ػبصٗبٙ ١اب٦٧ اص  
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ٝ چ٠ ُشٟٝ ١ب٦٧ سل٨ٖ٘ ٨ُشٛذٟ ١ؼشٜذ ٝ چ٠ ُشٟٝ ١ب٦٧ ٗخبٓق ا٧اٚ   ًٜٜذاػشا٥ ا٧ٚ ٗذاخ٠ٔ ٛلغ ٦ٗ ثشٛذ ٧ب هشس ٦ٗ 

ٝصاسر ػ٢بد ًـبٝسص٥ ٧ب ػبصٗبٙ ؿ٨الر ثٞاػا٠ٌ   ،سط٧ٖ ؿزا٦٧دس  سش٧ٝغ ٗلشف ٗب٦١ٗذاخ٠ٔ دس  "ٗظال( ثشٛب٠ٗ ١ؼشٜذ

٦ ٔا٠ ًاب١ؾ ٗلاشف ٛ٘اي ٗحلاٞالر ؿازا٧      دس ٗذاخ(س٨ٓٞذ ٝ دشٝسؽ ٗب٦١ ١ٖ سبط٨ش ُزاسٛذ ٝ ١اٖ ر٧ٜلاغ ١ؼاشٜذ    

سبط٨ش ُزاسٛذ ٝ اص ًشكا٦  ١ش دٝ كذا ٝ ػ٨٘ب ثب سج٨ٔـبر ٝػ٨غ  ٝ ،ًبسخب٠ٛ ١ب٥ س٨ٓٞذ٥#ٜٗ٘ٞػ٨ز سج٨ٔؾ دلي ٦ٌ٘ٛ"ٗظال$

 ( ٨ٛض ثب اػشا٥ ا٧ٚ ٗذاخ٠ٔ ،ٗشوشس ٦ٗ ؿٞٛذ

 

(: ّوبٌّگي/عغح اخزاء)عغح ػوليبت در هذاخلِ-15

سا # ٝاحاذ ٗشثًٞا٠   $٦ ، ؿ٢شػاشب٦ٛ ٝ ٌٜٗوا٠ ا٥  اػشبٛ* دس ا٧ٚ هؼ٘ز ثب٧ذ ػٌح اػشاء ٗذاخ٠ٔ ؿبْٗ ػشبد٥،داٛـِب٦١

ثشا٥ اػشا٥ ٗذاخالس٦ ٠ً ٨ٛبص ث٠ سل٧ٞت هبٛٞٙ داسد ثب٧ذ دس ػٌح ػشبد٥ ٧ب ٦ٔٗ د٨ِ٨ش٥ ٝاػاشاء   "ٗظال(ٗـخق ٨ًٜذ

اُاش  ( ثشا٥ اػشا٥ آٗٞصؽ ١ِ٘ب٦ٛ اص ًش٧ن كذا ٝ ػ٨٘ب ٨ٛبص ث٠ ١٘ب٦ِٜ١ ٝ اػشاء دس ػٌح ٗٔا٦ ٝ اػاشب٦ٛ اػاز   (ؿٞد

داٛـِبٟ ثبؿذ ٦ٗ سٞاٙ ثشا٥ اػشا٥ ثشٛب٠ٗ ١ب٥ ٗح٦ٔ ، ثب ٗشاًض اػاشب٦ٛ ١٘اب٦ِٜ١ الصٕ   *س ػٌح اػشب١ٙذف ٗذاخ٠ٔ د

 ( داؿز

 

دسا٧ٚ هؼ٘ز اكشاد ٧ب ُاشٟٝ ١اب٦٧ ًا٠ ٗذاخٔا٠     :گزٍُ ّبي ّذف ٍ ػلت اًتخبة آى ّب در هذاخلِ/گزٍُ-16

٠ ٦ٗ ؿٞٛذ،ٗبٜٛذ ًْ اكشادػبٗؼ٠، داٛاؾ  ثشا٥ آٙ ١ب كٞسر ٦ٗ ٨ُشد،ث٠ ػٜٞاٙ ُشٟٝ ١ذف ٗؼشو٨ٖ ٧ب ؿ٨ش ٗؼشو٨ٖ ٛٞؿش

 ((((((((((((((آٗٞصاٙ،داٛـؼ٧ٞبٙ ،ٗبدساٙ ٗشاػؼ٠ ًٜٜذٟ ث٠ ٗشاًض ث٢ذاؿش٦ دسٗب٦ٛ،ًبسُشاٙ،ًبسٜٗذاٙ، 

ُشٟٝ ١ب٥ ١ذف دس ٝاهغ ١٘بٙ ُشٟٝ ١ب٥ دس ٗؼشم خٌش ١ؼشٜذ، اٗب ٌٗ٘ٚ اػز  دس اػشا٥ ٗذاخالر اص ُشٟٝ ١اذف  

اُش ُشٟٝ ١ذف اك٦ٔ ٝآذ٧ٚ ثبؿٜذ ،ٌٗ٘ٚ اػز داٛؾ آٗٞصاٙ ث٠ ػٜٞاٙ ُشٟٝ ١اذف   "ٗظال(اك٦ٔ ٧ب كشػ٦ اػشلبدٟ ؿٞد

ُشٟٝ ١ب٥ ١ذف ٦ٗ سٞاٜٛذ ؿابْٗ ُاشٟٝ ١اب٥ ص٧اش     (ؿ٨ش ٗؼشو٨ٖ ثشا٥ اٛشوبّ ٌٗبٓت ث٠ خبٛٞادٟ ٗٞسد ٗذاخ٠ٔ هشاس ٨ُشٛذ

 5ثبؿٜذ

صٛابٙ خبٛا٠ داس                 )2سٝحاب٨ٛٞٙ    )1  ٛظب٨ٗابٙ    )0ًبسُشاٙ     )/كٜٞف     ).داٛـؼ٧ٞبٙ     )-داٛؾ آٗٞصاٙ     ),

اكاشاد دس   )-,ًبسًٜابٙ اداسار      ),,ٗؼٔ٘بٙ ٝ اػابس٨ذ             )+,ثبصٛـؼشِبٙ ٝ ػبٜٓ٘ذاٙ     )4ًـبٝسصاٙ    )3

ٙ   )0,ػٞاٛاابٙ                   )/,        ث٨٘اابساٙ   ).,ٗؼااشم خٌااش                         ٗوبٗاابر ػ٨بػاا٦ اػااشب

ػب٧ش ٗشاًض سل٨ٖ٘ ٨ُش٥ دس ًـٞس   )4,ٝصاسر ث٢ذاؿز        )3,ٗؼٔغ     )2,ٗوبٗبر ػ٨بػ٦ دٝٓز ٗشًض٥    )1,

       ٗااذ٧شاٙ اسؿااذ ػاابصٗب٢ٛب ٝ اداسار       ),-اٛؼ٘ااٚ ١ااب٥ ػٔ٘اا٦ ٝ سحو٨واا٦                                  )+-

 (((((((((((((((((((((ػب٧ش).-            آحبد ػبٗؼ٠                       )--

 (١ذف ٗؼشو٨ٖ ٝ ؿ٨شٗؼشو٨ٖ ٨ٛض ثب٧ذ ٛٞؿش٠ ؿٞد ُشٟٝ ١ب٥ ١ٖ چ٨ٜٚ ػٔز اٛشخبة 

 

دس ا٧ٚ هؼ٘ز ثب٧ذ ٗـخق ُشدد آ٧ب ٗذاخ٠ٔ ثشا٥ س٘بٕ ػ٘ؼ٨ز ُشٟٝ ١ذف اػشاء ٗا٦ ؿاٞد ٧اب    :هيشاى پَؽؼ-17

ف داٛؾ آٗٞصاٙ ثبؿٜذ، ٌٗ٘ٚ اػز ا٧ٚ ٗذاخٔا٠ كواي ثاشا٥    اُش ُشٟٝ ١ذ "ٗظال(ثشا٥ ثخـ٦ اص ػ٘ؼ٨ز اػشاء ٦ٗ ؿٞد
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ثشا٥ دخششاٙ ٧ب اُش ُشٟٝ ١ذف ٗوٌغ اثشذا٦٧ اػز ،ٌٗ٘ٚ اػز ا٧ٚ ٗذاخ٠ٔ كوي (داٛؾ آٗٞصاٙ ٗوٌغ اثشذا٦٧ اػشاء ؿٞد

 ( اػشاء ؿٞد# داٛؾ آٗٞصاٙ اثشذا٦٧ ٜٗبًن حبؿ٠٨ ٛـ٨ٚ "ٗظال$دس ٜٗبًن سؼ٨٨ٚ ؿذٟ خبف٧ب 

ذاد ػ٘ؼ٨ز سحز دٞؿؾ ١ذف ٝ ػب٧ش خلٞك٨بر ػ٘ؼ٨ش٦ ٗبٜٛذ ػٚ، ػٜغ،ؿـْ،ٝهؼ٨ز خبف دس كٞسر اٌٗبٙ ث٠ سؼ

 (اؿبسٟ ؿٞد((((((((ٝ

 

ثشا٥ سـ٨٨اش    "دس ا٧ٚ هؼ٘ز ثب٧ذ ٗـخق ؿٞد ٗذاخ٠ٔ دس چ٠ ٌٗب٦ٛ اػشاء ٦ٗ ؿٞد،ٗظال:هىبى اخزاي هذاخلِ-18

٧اب ثاشا٥ اػاشا٥ ثشٛبٗا٠ آٗاٞصؽ      # ُبٟ ٧ب سػشٞساٙ ٗبٜٛذ ًبسخب٠ٛ ، ًبس$ٗٞاد ؿزا٦٧ ٌٗبٙ اػشاء ٗشاًض س٨ٓٞذ ٗٞاد ؿزا٦٧ 

١ِ٘ب٦ٛ اص كذا ٝ ػ٨٘ب ٌٗبٙ ػبصٗبٙ كذا ٝ ػ٨٘ب اػز، اٗب ثشا٥ اػشا٥ آٗٞصؽ ًبسُشاٙ ٌٗبٙ اػشا٥ ٗذاخ٠ٔ ٦ٗ سٞاٛذ 

ثشا٥ آٗٞصؽ ٗبدساٙ ٦ٗ سٞاٙ اص ٌٗبٙ ١ب٥ ٗخشٔق اػاشلبدٟ ًاشد ٗبٜٛاذ ٗشاًاض ث٢ذاؿاش٦ دسٗاب٦ٛ       ( دس ٗحْ ًبس ثبؿذ

 ((((((((((((((ٗؼبػذ، ،ٗذاسع،

 

ٗذاخٔا٠ ثاب ٧اي ساٞاسش     $اػشا٥ ٗذاخ٠ٔ دائ٦٘ اػاز  ،دس ا٧ٚ هؼ٘ز ثب٧ذ ٗـخق ُشدد : فؼبليت ّبي هذاخلِ -19

٧ب ث٠ كٞسر ٗوٌؼ٦ اػشاء ٦ٗ ؿٞد ٠ً دس كٞسر ٗوٌؼ٦ ثٞدٙ ثب٧ذ ٗذر اػشاء ٗذاخ٠ٔ ٛٞؿش٠ # ٗـخق سٌشاس ٦ٗ ُشدد

ب٠ٗ س٧ض٥ ؿٞد ٧ي ثشٛب٠ٗ آٗٞصؿ٦ ٗشسجي ثٌٞس ٗشٞا٦ٓ ١ش ١لش٠ دس ٧ي دس آٗٞصؽ ١ِ٘ب٦ٛ ٌٗ٘ٚ اػز ثشٛ "ٗظال( ؿٞد

بّ ٌٗبٓت آٗٞصؿ٦ ٧ٌجبس ثلٞسر دائ٦٘ دس ظثٌٞس ٗ(صٗبٙ ٗـخق دخؾ ُشدد ٧ب كوي دسًّٞ ػبّ ٧ي ثبس دخؾ ُشدد 

٠ سا اثشذا كؼب٨ٓز ١ب٥ ٗشثٞى ث٠ اػاشا٥ ٗذاخٔا   دس( ًشت دسػ٦ ادؿبٕ ٦ٗ ؿٞد ٝ دس ًّٞ ػبّ سحل٦ٔ٨  اػشاء ٦ٗ ؿٞد

ٗبٜٛذ كؼب٨ٓز ثشُضاس٥ ًالع آٗٞصؿ٦ دس $ ٗذاخ٠ٔ آٗٞصؽ ١ِ٘ب٦ٛ ٦ٗ سٞاٛذ ؿبْٗ چٜذ٧ٚ كؼب٨ٓز ثبؿذ "ٗظال( ث٧ٜٞؼ٨ذ

ػذغ صٗبٙ الصٕ ثشا٥ اػشا٥ ١ش كؼب٨ٓز ، سؼاذاد سٌاشاس ١اش    (((((((#(ٗشاًض ث٢ذاؿش٦ ٝ سٞص٧غ ٛـش٧بر آٗٞصؿ٦ دس ٗذاسع،

ثشا٥ اػشا٥ آٙ كؼب٨ٓز ٝ داٛؾ ٝ ٢ٗبسر الصٕ ثشا٥ اػشا٥ آٙ كؼب٨ٓز ٝ  كؼب٨ٓز دس ٦ً صٗبٙ ٗذاخ٠ٔ ،ٗشٞػي صٗبٙ الصٕ

 ,سؼذاد ٨ٛش٥ٝ اٛؼب٦ٛ ٗٞسد ٨ٛبص ٝ ٛٞع سخلق آٙ ١ب سا ٗـخق ٨ًٜذ ٝ دس ٗوبثاْ كؼب٨ٓاز ٗشثًٞا٠ دسػاذّٝ ؿا٘بسٟ      

  (ث٧ٜٞؼ٨ذ

 

ٛش٨ؼ٠ ا٥  ذف ٝدس ا٧ٚ هؼ٘ز الصٕ اػز ٗـخق ؿٞد آ٧ب ا٧ٚ ٗذاخ٠ٔ ٗب سا ث٠ ١:efficacyهذاخلِ وبرآهذي-20

 (٠ً ٦ٗ خٞا٨١ٖ ٦ٗ سػبٛذ

 

ث٠ اصا٥ ػ٘ؼ٨ز ١ذف سا # ٗذاخ٠ٔ$دس ا٧ٚ هؼ٘ز ٗٞػٞد ثٞدٙ خذٗز:availability هيشاى فزاّوي هذاخلِ-21

 (ث٧ٜٞؼ٨ذ

 

# ،صٗب٦ٛ#ػـشاك٨ب٦٧$اهشلبد٥،ك٨ض٦ٌ٧$دس ا٧ٚ هؼ٘ز ٝهؼ٨ز دػششػ٦: accessibilityهذاخلِ هيشاى دعتزعي -22

 (سا ٗـخق ٨ًٜذ# ذاخ٠ٔٗ$ُشٟٝ ١ذف ث٠ خذٗز 
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دس ا٧ٚ هؼ٘ز ١ٖ ثب٧ذ سؼ٨٨ٚ ًشد آ٧ب ٨ٛابص ثا٠   : ثزاي اخزاي هذاخلِ هدَسّب ٍ ّوبٌّگي ّبي هَرد ًيبس-23

ثاشا٥ آٗاٞصؽ ١ِ٘اب٦ٛ ثب٧اذ ثاب ؿاٞسا٥        "ٗاظال (س٠٨٢ ٗؼٞص ٝ ٧ب ١٘ب٦ِٜ١ خبك٦ ثاشا٥ اػاشا٥ ٗذاخٔا٠ ٝػاٞد داسد    

ا٥ آٗٞصؽ دس ٗذاسع ثب٧ذ اص ٝصاسر ٧ب اداسار ًْ آٗٞصؽ ٝ دشٝسؽ ػ٨بػشِزاس٥ كذا ٝ ػ٨٘ب ١٘ب٦ِٜ١ اٛؼبٕ داد ٧ب ثش

 (اػشب٦ٛ ٗؼٞص س٠٨٢ ًشد

 

دس ا٧ٚ هؼ٘ز ثب٧ذ ٗـخق ؿٞد ٠ً ثشا٥ اػشا٥ ٗذاخ٠ٔ ٨ٛبص ث٠ چ٠ ٛٞع اًالػابر  :داًؼ ٍ هْبرت هَرد ًيبس-24

كذا ٝ ػ٨٘ب ٨ٛبص ث٠ اًالػبر دس  دس اػشا٥ ثشٛب٠ٗ آٗٞصؿ٦ اص "ٗظال( ٝ ٢ٗبسس٦ اػز ٝ اص چ٠ ًش٧ن ثب٧ذ ث٠ آٙ دػز ٧بكز

٧اب ثاشا٥ اػاشا٥ ثشٛبٗا٠ آٗٞصؿا٦ دس      (حذ ًبسؿٜبػ٦ اػز ٝ ثب٧ذ ثشا٥ ٗؼش٥ ثشٛب٠ٗ ػضٝار آٗٞصؿ٦ خبف س٠٨٢ ًشد 

ثشا٥ (ٗذاسع الصٕ اػز ًبسؿٜبػبٙ ٗؼش٥ ثشٛب٠ٗ آٗٞصؿ٦ دس ٧ي دٝسٟ آٗٞصؿ٦ ثب خلٞك٨بر ٗـخق، ؿشًز ٛ٘ب٧ٜذ

٧اب  ( ثب٧ذ ثشا٥ ٗؼش٧بٙ ٌٗبٓت ٧ب ثشٛب٠ٗ ١ب٥ آٗٞصؿ٦ سئٞس٥ ٝ ػ٦ٔ٘ س٠٨٢ ؿاٞد آؿٜب٦٧ ثب سٝؽ ١ب٥ كح٨ح ًجخ ؿزا 

 (دٝسٟ ١ب ٝ ًالع ١ب٥ آٗٞصؿ٦ ثشُضاس ؿٞد

 

دس ا٧ٚ هؼ٘ز ثب٧ذ ٗـخق ًشد ٠ً چا٠ كشآ٧ٜاذ١ب٦٧ ثاشا٥    : عبسهبى ّبي پؾتيجبى/فزآيٌذّبي پؾتيجبى-25

كشآ٧ٜذ ١ب٥ دـش٨جب٦ٛ ًٜٜذٟ ؿبْٗ ؿٜبػب٦٧ صٗابٙ   ثشا٥ آٗٞصؽ ١ِ٘ب٦ٛ "دـش٨جب٦ٛ اػشا٥ ا٧ٚ ٗذاخ٠ٔ الصٕ اػز،ٗظال

دخؾ ٜٗبػت ثشٛب٠ٗ آٗٞصؿ٦ اػز ٧ب ػبصٗبٙ ١ب٥ ؿ٨ش دٝٓش٦ ٦ٗ سٞاٜٛذ دس اػشا٥ ٗذاخ٠ٔ آٗٞصؽ ١ِ٘اب٦ٛ ٗـابسًز   

 (داؿش٠ ٝ دـش٨جب٦ٛ ًٜٜذ

 

ب٦ٛ ٗٞسد ٨ٛبص دس ا٧ٚ هؼ٘ز اثضاس ٝ ٝػب٧ْ ،ٗٞاد ،سؼ٨٢ضار ٝ ٨ٛش٥ٝ اٛؼ5هٌبثغ هَرد ًيبس ثزاي اخزاي هذاخلِ-26

 (ثشا٥ اػشا٥ ٗذاخ٠ٔ سا ث٧ٜٞؼ٨ذ

ك٨ٖٔ ٝ دػاشِبٟ ٧ٝاذئٞ    ثشا٥ اػشا٥ ثشٛب٠ٗ آٗٞصؿ٦ دس ٗشاًض ث٢ذاؿش٦ دسٗب٦ٛ ٨ٛبص ث٠ ٗٞاد آٗٞصؿ٦ ٗبٜٛذ د٘لٔز ٝ "ٗظال

 (اػز 

 

دس ا٧ٚ هؼ٘ز ثب٧ذ ١ض٠ٜ٧ ١ب٥ د٨ؾ ث٦ٜ٨ ؿذٟ ٗشثٞى ث٠ س٨٢ا٠ ٗاٞاد ٝ سؼ٨٢اضار    5ّشيٌِ ّبي اًدبم هذاخلِ-27

ثٌاٞس ٗظابّ دس ثشٛبٗا٠    (آٗٞصؽ ٗؼش٧بٙ،اػشا٥ ٗذاخ٠ٔ ٝ كؼب٨ٓز ١ب٥ سذاسًبس٦ ٝ دـش٨جب٦ٛ ٝ ٛظبسس٦ د٨ؾ ث٦ٜ٨ ُاشدد ،

آٗٞصؽ ١ِ٘ب٦ٛ اص كذا ٝ ػ٨٘ب ثب٧ذ ١ض٠ٜ٧ س٠٨٢ ٌٗبٓت آٗٞصؿ٦ ٝ ٧ب س٠٨٢ ك٨ٖٔ ٝ ١ض٧ٜا٠ دخاؾ ثشٛبٗا٠ ،حان آضح٘ا٠      

٧ب دس ٗذاسع ١ض٧ٜا٠ س٨٢ا٠ ٛـاش٧بر    (ٝ ٛوْ د٨ؾ ث٦ٜ٨ ُشددٗؼش٧بٙ ثشٛب٠ٗ ٝ ػب٧ش كؼب٨ٓز ١ب٥ سذاسًبس٦ اص ػ٠ٔ٘ حْ٘ 

  ٝ دا٨ؾ  (((((((((((((آٗٞصؿ٦ ،ثشُضاس٥ دٝسٟ ١ب٥ آٗٞصؿ٦ ثشا٥ ٗؼش٧بٙ،حن آضح٠٘ ٗؼش٧بٙ،حْ٘ ٝ ٛوْ ،ػابٓٚ ،داز٧شا٦٧ 

 (  ث٦ٜ٨ ُشدد
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س٥ ٝ سٞػاي  دسا٧ٚ هؼ٘ز ثب٧ذ سؼ٨٨ٚ ُشدد ١ض٠ٜ٧ اػشا٥ ٗذاخ٠ٔ اص چ٠ ٗحْ ٝ سد٧ق اػشجب: هحل تبهيي ّشيٌِ-28

دس آٗٞصؽ كذا ٝ ػ٨٘ب ٌٗ٘ٚ اػز ا٧ٚ ١ض٠ٜ٧ ١ب اص ًش٧ن ٗـابسًز   "ٗظال(چ٠ ٝاحذ١ب ٧ب ػبصٗبٙ ١ب٦٧ سب٨ٗٚ ٦ٗ ؿٞد

 (سب٨ٗٚ ؿٞد((((((ٝ،خ٨ش٠٧ ١ب،اٛؼ٘ٚ ١ب ٗشد٦ٗ ، ػبصٗبٙ كذا ٝ ػ٨٘ب،ٗشًض ث٢ذاؿز داٛـِبٟ ،ػبصٗبٙ ١ب٥ ؿ٨ش دٝٓش٦ 

دس ا٧ٚ هؼ٘ز ثب٧ذ سؼ٨٨ٚ ؿٞدچ٠ ؿبخق ٧ب ؿبخق ١ب٦٧ ثشا٥ : {#ٌٗٔن،ًؼش،ٛؼجز،٨ٗضاٙ$٨ًل٦ً٘،٦}ؽبخـ ّب

دس آٗاٞصؽ ١ِ٘اب٦ٛ دسكاذ ثشٛبٗا٠ ١اب٥       "ٗاظال (دب٧ؾ ٝ اسصؿ٨بث٦ ا٧ٚ ٗذاخ٠ٔ ٝ ثب چ٠ خلٞك٨بس٦ سؼ٨٨ٚ ؿذٟ اػز 

آٗٞصؿ٦ ثشُضاس ؿذٟ،دسكذ ؿشًز ًٜٜاذُبٙ دس ثشٛبٗا٠ آٗٞصؿا٦ دس ٗشاًاض ث٢ذاؿاش٦ دسٗاب٨ٗ،٦ٛضاٙ آُاب٦١ دس ُاشٟٝ         

 (اص ؿبخق ١ب٥ ثشٛب٠ٗ اػز(((((((((( اػشلبدٟ اص خذٗبر،دكؼبر ١ذف،

٨ٗاب٨ِٛٚ،٨ٗضاٙ ١اب٥ ثا٨ٚ آ٘ٔٔا٦     $ٗؼ٨بس سـ٨٨شار ٛبؿ٦ اص اػشا٥ ٗذاخ٠ٔ ث٠ اصا٥ ١ش ؿبخق ٝ سٝؽ سؼ٨٨ٚ آٙ 5 هؼيبر

 ثشا٥ ٗظبّ اُش ١ذف اكضا٧ؾ آُب٦١ دس ُشٟٝ ١ذف اػاز ،دس ٛظاش اػاز ثاب    (ٗـخق ؿٞد٨ٛض ثب٧ذ (((((# ،٦ٔٗ ٝ اػشب٦ٛ ،

٧ب دسٗٞسد ١ذف سـ٨٨ش ٧ي سكشبس،ٗؼ٨ابس اٛؼابٕ   " #(+0ثشا٥ ٗظبّ ٗؼ٨بس $اػشا٥ ا٧ٚ ٗذاخ٠ٔ، آُب٦١ چ٠ ٨ٗضاٙ اكضا٧ؾ ٧بثذ

 ( سؼش٧ق ؿٞد# سٝص دس ١لش٠ .حذاهْ  ٗشٞػياٛؼبٕ د٨بدٟ س٥ٝ $سكشبس ػذ٧ذ 

 

ثاب ًشاحا٦ اٛؼابٕ     ثب٧ذ ٗـخق ؿٞد ثشا٥ سؼ٨٨ٚ ٨ٗضاٙ اٌٛجبم كؼب٨ٓز ١ب دس ا٧ٚ هؼ٘ز:ًحَُ پبيؼ هذاخلِ-29

٧ؼ٦ٜ ثب٧ذ سؼ٨٨ٚ ؿٞد اص ًش٧ن ًذإ ٧اي اص سٝؽ ١اب٥ ٛظابسر    (ؿذٟ ،دب٧ؾ اػشا٥ ٗذاخ٠ٔ ث٠ چ٠ ؿٌْ اٛؼبٕ ٦ٗ ؿٞد

 ٗـااب١ذٟ،چي ٨ٓؼز،خٞداسص٧بث٦،ٗشٝسسٞػااي ١ٌ٘بس،دااب٧ؾ ٗـاابسًش٦ ،دشػـٜب٠ٗ،ٗلبحج٠،ُضاسؽ،ثشسػاا٦،  *ٗؼااشو٨ٖ

 (كٞسر ٦ٗ ٨ُشد((،

 

 5سؼ٨٨ٚ ُشدد دب٧ؾ دس چ٠ ح٠ٌ٨ ا٥دس ا٧ٚ هؼ٘ز ثب٧ذ 5 حيغِ پبيؼ-30

  #دـش٨جب٦ٛ،ثبصاس٧بث٦،اسائ٠ خذٗز$كؼب٨ٓز ١ب*كشآ٧ٜذ١ب),

 outputثشٝٛذاد *سـ٨٨ش آُب٦١ *سـ٨٨ش ٗوذٗبس٦ )-

 (اٛؼبٕ ٦ٗ ؿٞد{ # effectسـ٨٨شدسسكشبسكشد *سبط٨ش* سـ٨٨ش ٝاػ٠ٌ ا٥).

 

٦٧ ثشا٥ دب٧ؾ ا٧اٚ ٗذاخٔا٠   ثب٧ذ ٗـخق ٨ًٜذ چ٠ ؿبخق ٧ب ؿبخق ١ب دس ا٧ٚ هؼ٘ز:ؽبخـ ّبي پبيؼ-31

دس آٗٞصؽ ١ِ٘ب٦ٛ دسكذ ثشٛب٠ٗ ١ب٥ آٗٞصؿ٦ ثشُضاس ؿذٟ ٝ دسكذ ؿشًز ًٜٜذُبٙ دس ثشٛبٗا٠  " ٗظال(سؼ٨٨ٚ ؿذٟ اػز

آٗٞصؿ٦ دس ٗشاًض ث٢ذاؿش٦ دسٗب٦ٛ اص ؿبخق ١ب٥ دب٧ؾ ثشٛب٠ٗ اػز ًا٠ ٗا٦ ساٞاٙ اص سٝؽ چاي ٨ٓؼاز،ُضاسؽ ٝ      

 (ثشسػ٦ اػشلبدٟ ًشد

ٗخشع ؿبخق ،ؿ٨ٟٞ ٝ ٗحْ ػ٘غ آٝس٥ دادٟ ،ػٌح اػشلبدٟ اص ؿبخق ،سٞا٦ٓ ػ٘اغ آٝس٥   ثشا٥ ١ش ؿبخق ،كٞسر ٝ

  (ث٧ٜٞؼ٨ذ -دادٟ ٝ ٗؼ٨بس ١ذف سا ٗـخق ٨ًٜذ ٝ دس ػذّٝ ؿ٘بسٟ 

 

ثب٧ذ ٗـخق ؿٞد اسصؿ٨بث٦ اػشا٥ ٗذاخ٠ٔ ثشا٥ سؼ٨٨ٚ ٨ٗاضاٙ دػاز    دس ا٧ٚ هؼ٘ز :ًحَُ ارسؽيبثي هذاخلِ-32



 سا١ٜ٘ب٥ ًشاح٦ ٗذاخالر دس ثشٛب٠ٗ ١ب٥ سٜذسػش٦   ٝصاسر ث٢ذاؿز،دسٗبٙ ٝ آٗٞصؽ دضؿ٦ٌ
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٧ؼٜا٦ ثب٧اذ سؼ٨ا٨ٚ ؿاٞد اص ًش٧ان ًاذإ ٧اي اص سٝؽ ١اب٥ ٛظابسر          (٦ ؿاٞد ٧بث٦ ث٠ ١ذف ث٠ چا٠ ؿاٌْ اٛؼابٕ ٗا    

ٗـب١ذٟ،چي ٨ٓؼز،خٞداسص٧بث٦،ٗشٝسسٞػي ١ٌ٘بس،دب٧ؾ ٗـبسًش٦ ،دشػـٜب٠ٗ،ٗلبحج٠،ُضاسؽ،ثشسػ٦، آصٗب٧ؾ *ٗؼشو٨ٖ

دس آٗٞصؽ ١ِ٘ب٦ٛ ٦ٗ سٞاٙ اص سٝؿ٢ب٥ چي ٨ٓؼز،ُضاسؽ ٝ ثشسػ٦ اػشلبدٟ  "ٗظال(كٞسر ٦ٗ ٨ُشد((، ث٨ٞؿ٨٘٨ب٦٧

 (شدً

، ٗـخق ٨ًٜذ آ٧ب ٨ٛبص ث٠ ٗذاخ٠ٔ ث٨ـشش٥ ٝ ٧ب د٧ِش٥ اػاز؟چ٠ ٨ٛبص١اب٦٧   #اٛذاصٟ ٨ُش٥ اطش ٗذاخ٠ٔ$ دس اسصؿ٨بث٦ سـ٨٨ش 

 ثشآٝسدٟ ٛـذ؟

 

 5ا٧ٚ هؼ٘ز ثب٧ذ سؼ٨٨ٚ ُشدد اسصؿ٨بث٦ دس چ٠ ح٠ٌ٨ ا٥ :حيغِ ارسؽيبثي-33

 outputسـ٨٨ش آُب٦١ *سـ٨٨ش ٗوذٗبس٦*ثشٝٛذاد),

 effectسـ٨٨ش ٝاػ٠ٌ ا٥*كشدسـ٨٨شدسسكشبس*سبط٨ش)-

 out comeسـ٨٨ش ث٨ٞٓٞط٧ي *د٦ آٗذ*سـ٨٨ش٢ٛب٦٧ دسػبٗؼ٠).

 (كشا٦٘١ ،دٞؿؾ ،ث٢شٟ ػالٗش٦ اٛؼبٕ ٦ٗ ؿٞد*impactاطشؿب٦٧)/

 

ثب٧ذ سؼ٨٨ٚ ؿٞد چ٠ ؿبخق ٧اب ؿابخق ١اب٦٧ ثاشا٥ اسصؿا٨بث٦ ا٧اٚ        دسا٧ٚ هؼ٘ز:ؽبخـ ّبي ارسؽيبثي -34

ؽ ١ِ٘ب٦ٛ ٨ٗضاٙ اٛؼبٕ سكشبس خبف دسُشٟٝ ١ذف اص ؿبخق ١ب٥ ثشٛب٠ٗ اػاز  دس آٗٞص" ٗظال(ٗذاخ٠ٔ سؼ٨٨ٚ ؿذٟ اػز 

 (٠ً ٦ٗ سٞاٙ اص سٝؽ ثشسػ٦ اػشلبدٟ ًشد

ثشا٥ ١ش ؿبخق ،كٞسر ٝ ٗخشع ؿبخق ،ؿ٨ٟٞ ٝٗحْ ػ٘غ آٝس٥ دادٟ ،ػٌح اػشلبدٟ اص ؿبخق ،ساٞا٦ٓ ػ٘اغ آٝس٥   

  (ث٧ٜٞؼ٨ذ .دادٟ ٝ ٗؼ٨بس ١ذف سا ٗـخق ٨ًٜذ ٝ دس ػذّٝ ؿ٘بسٟ 

 

دس ا٧ٚ هؼ٘ز الصٕ اػز د٨ؾ ث٦ٜ٨ ُشدد، اػاشا٥  : ػَارك خبًجي،هالحظبت اخاللي،همجَليت فزٌّگي-35

دس ٗاٞسد آٗاٞصؽ ١ِ٘اب٦ٛ دادٙ     "ٗاظال ( ٗذاخ٠ٔ دس ػبٗؼ٠ چ٠ ػٞاسه٦ ا٧ؼبد ٦ٗ ًٜذ ٝ چ٠ ٗالحظابر اخالها٦ داسد  

ثشا٥ ٗظبّ دس ثحض حزف ٗلشف (ذاًالػبر ٛبدسػز ٝ ٧ب اًالػبر ٗشوبد ٝ ٛب١ِ٘ٞٙ دس ٗشدٕ ػذٕ اػش٘بد ا٧ؼبد ٨ٌٜٗ

 (  ٛ٘ي دس ػلشٟ ٗؼبئْ ٗز١ج٦ ٝ ٧ب ٗح٦ٔ سا ثب٧ذ دس ٛظش ُشكز

 

٠ً ا٧ٚ ٗذاخ٠ٔ ٗجشٜا٦ ثاشآٙ    دس ا٧ٚ هؼ٘ز ثب٧ذ ث٠ ٗشاػغ ٝ ػٞاثن اػشا٥ ٗذاخالس5٦ هزخغ ٍ عبثمِ هذاخلِ-36

اخ٠ٔ آٗٞصؽ ١ِ٘ب٦ٛ ث٠ اػشا٥ ا٧ٚ ثشا٥ ٗظبّ ٦ٗ سٞاٙ دس ٗذ(ًشاح٦ ؿذٟ اػز ٝ ٛشب٧غ حبكْ اص اػشا٥ آٙ اؿبسٟ ًشد

 (ٗذاخ٠ٔ دس ػب٧ش ًش ح ١ب٥ سحو٨وبس٦ داخْ ًـٞس ٝ ًشح ١ب٥ خبسػ٦ ٝ ٛشب٧غ آٙ اؿبسٟ ًشد

 

دس ا٧ٚ هؼ٘ز ثب٧ذ ث٠ كؼب٨ٓز ١ب٦٧ ٠ً دس اسسجبى ثب ا٧ٚ ٗذاخ٠ٔ اٛؼبٕ ٦ٗ  :فؼبليت ّب/عزاحي ثغتِ خذهبت -37

سا ث٠ سل٨ٌي ثش حؼت ٗؼائّٞ اػشاء،ٌٗابٙ اػاشاء، صٗابٙ الصٕ،سؼاذاد ٝ      ٨ُشد، اؿبسٟ ًشد ٝ ٛحٟٞ اػشا٥ ا٧ٚ كؼب٨ٓز ١ب 



 سا١ٜ٘ب٥ ًشاح٦ ٗذاخالر دس ثشٛب٠ٗ ١ب٥ سٜذسػش٦   ٝصاسر ث٢ذاؿز،دسٗبٙ ٝ آٗٞصؽ دضؿ٦ٌ
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دس ٗذاخالر آٗٞصؿ٦ ث٠ سٝؽ ١ب٥ ((ث٧ٜٞؼ٨ذ /ٝ ثٞدػ٠ الصٕ ٗـخق ٝ دس ػذّٝ ؿ٘بسٟ ،سٝؽ اػشاء سٌشاسٗٞسد اٛشظبس 

 (اؿبسٟ ؿٞد((((((((( آٗٞصؿ٦ ٗبٜٛذ چ٢شٟ ث٠ چ٢شٟ،ُش٦١ٝ،ٗـبٝسٟ كشد٥ ٧ب ُش٦١ٝ،

 

 ارسؽيبثي ثزًبهِ/خلِ در پبيبى اخزاي هذا

دس اٛش٢ب٥ ثشٛب٠ٗ اػشا٥ ٗذاخ٠ٔ ثب٧ذ ٗـخق ٨ًٜذ آ٧ب ا٧اٚ ٗذاخٔا٠ دس   : effectivenessاثزثخؾي هذاخلِ-38

ثاشا٥  (ػ٢ٞٓز اػشا٥ ٗذاخٔا٠ ثؼا٨بس ٢ٗاٖ اػاز    ( ٌٜٗو٠ ٗب سا ث٠ ٛش٨ؼ٠ ٌٗٔٞة ٨ٗشػبٛذ،٧ؼ٦ٜ هبث٨ٔز اػشاء داسد*ًـٞس 

 (ٛٞؿز 0ب٧غ سا دس ػذّٝ ؿ٘بسٟ ٧ٌٜٞاخز ؿذٙ ُضاسؽ ا٧ٚ هؼ٘ز ٦ٗ سٞاٙ ٛش

ٜٗؼش ث٠ دػشبٝسد١ب٥ ا٠٨ٓٝ، ٝاػاي ٝ ثٜٔاذ    "سؼ٨٨ٚ ٨ٗضا٦ٛ اػز ٠ً ا١ذاف اص د٨ؾ سؼ٨٨ٚ ؿذٟ ثشٛب٠ٗ ٝاهؼب :اثزثخؾي

سٞاٛاذ ثا٠ اكاضا٧ؾ هاذسر      ث٠ ػجبسر د٧ِش آ٧ب ٗذاخ٠ٔ ثب اسصؽ ثٞدٟ اػز؟ اطشثخـا٦ ١٘چٜا٨ٚ ٗا٦   ( ٗذر ُشد٧ذٟ اػز

ا٥، ًبسُش٦١ٝ اسسوبء ٧بكش٠ ٝ دػشبٝسد١ب٥ اػش٘بػ٦ ٝ ث٢ذاؿاش٦ ثاشا٥ ٗـاشش٧بٙ ٝ     ٌٜٗو٠ دبػخ٦٧ِٞ دس سب٨ٗٚ ٨ٛبص١ب٥

 (ػٞاٗغ ٜٗؼش ؿٞد

 

دس ا٧ٚ هؼ٘ز ثب٧ذ سؼ٨٨ٚ ؿٞد چا٠ ٗجٔـا٦ ثاشا٥ اػاشا٥ ا٧اٚ      5#ٛش٨ؼ٠ )١ض٠ٜ٧ $efficiency هذاخلِ وبرآيي-39

٠ ٌٗٔٞة سػ٨ذٟ ا٧ٖ ٝ ا٧اٚ ٗذاخٔا٠ ثاشا٥    ٗذاخ٠ٔ ١ض٠ٜ٧ ؿذٟ اػز ٝ ثؼذ ٗـخق ؿٞد آ٧ب دس ٗوبثْ ا٧ٚ ١ض٠ٜ٧ ث٠ ٛش٨ؼ

٧ؼ٦ٜ اُش ا٧ٚ ٗذاخ٠ٔ اٛؼبٕ ٛـٞد دس ٗوبثْ چ٠ ٗوذاس ثب٧اذ كاشف سكاغ    $سػ٨ذٙ ث٠ ١ذف اص ٛظش اهشلبد٥ ثب كشك٠ اػز 

 #( ٗـٌْ ٧ب ث٨٘بس٥ ؿٞد

 ر ػذاُب٠ٛٗوب٧ؼ٠ ٛشب٧غ ثذػز آٗذٟ دس ٗذاخالثشسػ٦ ٨ٗضاٙ ًبسآ٦٧ اص ًش٧ن ( ٨ٗضاٙ دػش٨بث٦ ث٠ ا١ذاف اػز :وبرآيي

١ب٥ ٗخشٔق، ٧ب سٝؽ ١ب٥ ٗخشٔق ٗٞسد اػشلبدٟ دس ٗذاخالر ٗـبث٠ ث٠ ٜٗظٞس ؿٜبػاب٦٧ ٗذاخٔا٠ ٧اب     ثب اػشلبدٟ اص سٝؽ

١ب٥ ػٌ٘ٔشد خاٞة   ًبسآ٦٧ ُب٦١ اٝهبر ثب ؿبخق( ٗشذٝٓٞط٥ ٠ً ث٠ ٛشب٧غ ث٢شش٥ دػز د٨ذا ًشدٟ اػز، اٌٗبٛذز٧ش اػز

 (ؿٞد ١ب٥ ٗٞكو٨ز ػٜؼ٨ذٟ ٦ٗ ٝ ؿبخق

ًٜذ ٠ً ٨ٗضاٙ دػش٨بث٦ ث٠ دػشبٝسد١ب٥ ا٠٨ٓٝ، ٝاػي ٝ ثٜٔذ ٗذر چوذس اهشلبد٥ ثٞدٟ اػز ٠ً ث٠  ثشسػ٦ ٦ٗ :التقبدي

ٗوب٧ؼ٤ ١ض٠ٜ٧ ٧ي ٗذاخٔا٠ ثاب ١ض٧ٜا٠    ١ب٥ ١ض٠ٜ٧ ا كب٧ذٟ ث٠ د٨ْٓ   سح٨ْٔ( ٨ٛض ُلش٠ ؿٞد« اسصؽ د٦ٓٞ»آٙ ٌٗ٘ٚ اػز 

سؼا٨٢الر، ٨ٛاش٥ٝ اٛؼاب٦ٛ، ٗاٞاسد ٝ     $١اب   ٥ ٝسٝد٥ُازاس  ١ؼشٜذ ٝ ٗش٦ٌ ث٠ ه٨٘از   ، د٨چ٨ذ١ٟب٥ ػب٧ِض٧ٚ ػب٧ش كؼب٨ٓز

اكضا٧ؾ دػششػ٦ ث٠ خذٗبر، سـ٨٨شار ٗظجز دس ِٛشؽ، داٛؾ ٝ سكشبس اكاشاد، ًاب١ؾ   $ٝ كب٧ذٟ ٗذاخالر (((# سؼ٨٢ضار ٝ 

 (ُزاس٥ س٥ٝ دػشبٝسد١ب٥ ٨ٛبص١ب٥ ث٢ذاؿش٦ ٝ اػش٘بػ٦ ثؼ٨بس ٗـٌْ اػز ه٨٘ز( اػز((( # سكشبس١ب٥ دشخٌش ٝ 

 

دس ا٧ٚ هؼ٘ز ثب٧ذ ٗـخق ؿٞد آ٧ب اػشا٥ ا٧ٚ ٗذاخٔا٠ سحاز ؿاشا٧ي    : sustainabilityاخلِ پبيذاري هذ-40

 ( ٗٞػٞد هبثْ سذإٝ اػز ٝ سبثغ ؿشا٧ي د٧ِش٥ ٨ٛؼز ٝ ٗشٞهق ٦٘ٛ ؿٞد

 

اػاشا٥ ثشٛبٗا٠ آٗٞصؿا٦     "ٗاظال (دس ا٧ٚ هؼ٘ز ثب٧ذ ٧ي كشه٠٨ هجْ اص اػشا٥ ٗذاخ٠ٔ س٠٨٢ ؿٞد:فزضيِ ًْبيي-41
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 ثؼذ اص اػشا٥ ٗذاخ٠ٔ ٦ٗ سٞاٙ كشه٠٨ سا سب٨٧ذ ٧ب سد ًشد ٝ ثب سٞػ٠ ( ب١ؾ سكشبس خبف ٦ٗ ؿٞدخبف دس ٗذاسع ػجت ً

 (٢ٛب٦٧ سا اسائ٠ ًشد سئٞس٥ث٠ ٛشب٧غ حبكْ اص اػشاء ٝ اسصؿ٨بث٦ ٗذاخ٠ٔ ،

 

 ضٌبسٌبهِ هذاخالت اصالح ضيَُ ّبي زًذگی ثراي پيطگيري ٍ كٌترل ثيوبري ّبي غيرٍاگير

 

 :ًبم ثزًبهِ-1

 

 :ىل ٍ ٍضؼيت هَخَدًَع هؾ-2

 

 5ًحَُ تؼييي هذاخلِ-3

 

 :ًبم هذاخلِ-4

 

 5ّذف ولي ثزًبهِ هذاخلِ-5

 

 :ّذف ثالفقل اس اخزاي هذاخلِ-6

 

 :اّذاف اختقبفي ثزًبهِ هذاخلِ-7

 

 :ًَع هذاخلِ اس ًظز عغح پيؾگيزي -8

 #د٨ـ٨ِش٥ طب٠٧ٞٛ،طبٓظ٠٨$ح دٝػٌ).#          د٨ـ٨ِش٥ ا٠٨ٓٝ$ػٌح ٧ي)-#             د٨ـ٨ِش٥ ٗوذٗبس٦$ػٌح كلش ),

 

 :اخزاء حيغِ ًَع هذاخلِ اس ًظز -9

 خبٛٞادٟ*كشد).ػبٗؼ٠              )-ٛظبٕ ػالٗز         ),

 

 :ًحَُ اًدبم هذاخلِ/ًَع هذاخلِ اس ًظز ؽيَُ اخزاء-10

 ٗذاخالر ػ٘ؼ٨ش٦)-ٗذاخالر ٗح٦ٌ٨                  ),
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 #ا٧ٚ هؼ٘ز س٢ٜب ٧ي ُض٠ٜ٧ سا اٛشخبة ٛ٘بئ٨ذدس $: ًَع هذاخلِ اس ًظز هبّيت-11

خاذٗبر   )/#      ٗبٜٛذ دشٝك٨الًؼ٦$خذٗبر ؿ٨ش آٗٞصؿ٦ د٨ـ٨ِش٥ ).آٗٞصؿ٦            )-هبٛٞٙ ُزاس٥          )1

 ٗشاهجاز  )2خاذٗبر سٞاٛجخـا٦                   )1خذٗبر دسٗب٦ٛ             )0ؿشثبِٓش٥                                   

ػٔات  )+,ٗـابٝسٟ                   )4داب٧ؾ ٝ اسصؿا٨بث٦                                     )3اد٨ذ٨ٗٞٓٞط٥                     

 (ػب٧ش)-,ثبصاس٧بث٦ اػش٘بػ٦          ),,ح٘ب٧ز ٠٘١ ػبٛج٠        

 

 :ًَع هذاخلِ اس ًظز عبسهبًي-12

 #ثشٝٙ ثخـ٦$شٝٙ ػبصٗب٦ٛث)-#         دسٝٙ ثخـ٦$دسٝٙ ػبصٗب٦ٛ),

 

 :اخزاي هذاخلِ ٍ هغئَل عزاحي (هزاوش ّوىبر/عبسهبى ّب)هدزيبى /هدزي-13

 

 (:تبثيزگذار ثز ٍ تبثيز پذيز اس هذاخلِ  ٍ گزٍُ ّبي عبسهبى ّب) دعت اًذروبراى-14

 

(: ّوبٌّگي/عغح اخزاء)عغح ػوليبت در هذاخلِ-15

 ٌٜٗو٠ ا٥         )0ؿ٢شػشب٦ٛ               )/اػشب٦ٛ                 ).     داٛـِب٦١         )-ػشبد٥              ),

 

 :گزٍُ ّبي ّذف در هذاخلِ/گزٍُ-16

صٛابٙ خبٛا٠ داس                 )2سٝحاب٨ٛٞٙ    )1ٛظب٨ٗابٙ      )0ًبسُشاٙ     )/كٜٞف     ).داٛـؼ٧ٞبٙ     )-داٛؾ آٗٞصاٙ     ),

اكاشاد دس   )-,ًبسًٜابٙ اداسار      ),,ٗؼٔ٘بٙ ٝ اػابس٨ذ             )+,ٜٓ٘ذاٙ    ثبصٛـؼشِبٙ ٝ ػب )4ًـبٝسصاٙ    )3

ٙ    )0,ػٞاٛابٙ                    )/,ث٨٘ابساٙ             ).,ٗؼشم خٌش      )1,                   ٗوبٗابر ػ٨بػا٦ اػاشب

ػب٧ش ٗشاًاض سلا٨ٖ٘    )4,ز       ٝصاسر ث٢ذاؿ )3,ٗؼٔغ     )2,ٗوبٗبر ػ٨بػ٦ دٝٓز ٗشًض٥                        

ٗاذ٧شاٙ اسؿاذ ػابصٗب٢ٛب ٝ     ),-اٛؼ٘ٚ ١ب٥ ػ٦٘ٔ ٝ سحو٨وا٦                                         )+-٨ُش٥ دس ًـٞس  

 (((((((((((((((((((((ػب٧ش).-آحبد ػبٗؼ٠                                   )--اداسار             

 :ػلت اًتخبة ايي گزٍُ ّب

  

 :هيشاى پَؽؼ-17
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 :هىبى اخزاي هذاخلِ-18

 

 : فؼبليت ّبي اخزاي هذاخلِ-19

 5(((((((((((((((((((((((((ٗذر اػشاء).ٗوٌؼ٦            )-دائ٦٘                   ),

 

 فؼبليت ّبي هذاخلِ -1خذٍل ؽوبرُ 

فؼبليت ّبي  رديف

 هذاخلِ

 همغغ سهبًي

 (هذت اخزاء)

هتَعلللللظ 

سهلللبى السم 

ي ثزاي اخلز 

 فؼبليت

دفؼللللللبت 

اًدللللللبم 

فؼبليت علي  

 هذت هذاخلِ

داًلللللؼ ٍ 

هْبرت السم 

ثزاي اخزاي 

 فؼبليت

تؼذاد ًيزٍي 

اًغبًي هَرد 

 ًيبس

ًللَع ًيللزٍي 

اًغبًي هَرد 

ًيللللللللبس 

 (تخقـ)

        

        

        

 

 : efficacy وبرآهذي هذاخلِ-20

 

 availability 5 هيشاى فزاّوي هذاخلِ-21

 

 accessibility  5 ذاخلِه هيشاى دعتزعي-22

 

 :هدَسّب ٍ ّوبٌّگي ّبي هَرد ًيبس ثزاي اخزاي هذاخلِ-23

 

 :داًؼ ٍ هْبرت هَرد ًيبس-24

 

 :عبسهبى ّبي پؾتيجبى/فزآيٌذّبي پؾتيجبى-25

 

 #5اثضاس،ٝػب٧ْ،سؼ٨٢ضار،ٗٞاد،٨ٛش٥ٝ اٛؼب٦ٛ$هٌبثغ هَرد ًيبس ثزاي اخزاي هذاخلِ-26

 

 :ّشيٌِ ّبي اًدبم هذاخلِ-27
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 :هحل تبهيي ّشيٌِ-28

 

 5ؽبخـ ّب

 5ًحَُ پبيؼ هذاخلِ-29

 

 5حيغِ پبيؼ-30

 

 :ؽبخـ ّبي پبيؼ-31

 ؽبخـ ّبي پبيؼ 2خذٍل ؽوبرُ 

هؼيبر 

 ّذف

 تَالي

خوغ آٍري  

 دادُ

عغح 

اعتفبدُ اس 

 ؽبخـ

 هحل 

خوغ آٍري 

 دادُ

ؽيَُ 

خوغ 

 آٍري

هخزج 

 ؽبخـ

فَرت 

 ؽبخـ
 رديف ػٌَاى ؽبخـ

         

         

         

         

 

 5ًحَُ ارسؽيبثي ارسؽيبثي-32

 

 :حيغِ ارسؽيبثي-33

 

 :ؽبخـ ّبي ارسؽيبثي -34

 

 ؽبخـ ّبي ارسؽيبثي 3خذٍل ؽوبرُ 

هؼيبر 

 ّذف

 تَالي

خوغ  

 آٍري دادُ

عغح 

اعتفبدُ اس 

 ؽبخـ

 هحل 

خوغ آٍري 

 دادُ

ؽيَُ 

خوغ 

 آٍري

هخزج 

 ؽبخـ

فَرت 

 ؽبخـ
 رديف ػٌَاى ؽبخـ
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 :ػَارك خبًجي ، هالحظبت اخاللي ،همجَليت فزٌّگي -35

 

 5هزخغ ٍ عبثمِ هذاخلِ-36

 

 5فؼبليت ّب/عزاحي ثغتِ خذهبت -37

 ثزًبهِ ػوليبتي-4خذٍل ؽوبرُ 

ثَدخِ 

 هَرد ًيبس

رٍػ 

 اخزاء

تَاتز ٍ تىزار 

 هَرد اًتظبر

سهبى 

 السم

هىبى 

 اخزاء

هغئَل 

 اخزاء
 رديف ليتػٌَاى فؼب

        

        

        

 

 : effectiveness اثزثخؾي  هذاخلِ-38

 

 اثز ثخؾي هذاخلِ 5خذٍل ؽوبرُ 

 اعتخزاج اس ارسؽيبثي                          

 

 اعتخزاج اس پبيؼ

ثِ ؽبخـ هَرد 

 ًظز ًزعيذُ اين

 ثِ ؽبخـ هَرد ًظز

 رعيذُ اين

 اسؽبخـ هَرد ًظز

 فزاتز رفتِ اين

    تبًذاردّبي ثزًبهِ رػبيت ؽذُ اعتاع

    اعتبًذاردّبي ثزًبهِ رػبيت ًؾذُ اعت

 

 :( ًتيدِ -ّشيٌِ )efficiency هذاخلِ وبرآيي-39

 

 : sustainability پبيذاري هذاخلِ-40

 

 :فزضيِ ًْبيي-41

 

 



 سا١ٜ٘ب٥ ًشاح٦ ٗذاخالر دس ثشٛب٠ٗ ١ب٥ سٜذسػش٦   ٝصاسر ث٢ذاؿز،دسٗبٙ ٝ آٗٞصؽ دضؿ٦ٌ
 

  ٝاحذ ث٨٘بس٥ ١ب٥ ؿ٨شٝا٨ُش)ٗؼبٝٛز ث٢ذاؿز

99 
 

 9ضوبرُ  يَستپ

  ، اجتوبعی اقتصبدي ِ تَسع ثرًبهِ ّبي پيطگيري ٍ كٌترل ثيوبري ّبي غيرٍاگير در ثرًبهِ پٌجن

  ايراى  اسالهی  جوَْري  ٍ فرٌّگی

 

 : والى ّذف

 (GP31) ./4., ػبّ اٛش٢ب٥ دس +*3.0 ث٠ اٛؼب٦ٛ سٞػؼ٠ ؿبخق اكضا٧ؾ

 

 : راّجزدي اّذاف

 0 ٨ٗضاٙ ث٠ حذاهْ د٧بثز اػٌٔش٦، –ػوال٦ٛ  ػشٝه٦،)هٔج٦ ا٧ؼ٨ٌ٘ي ١ب٥ ث٨٘بس٥ اص ٛبؿ٦ ثبس ًب١ؾ "

 #خٌش ٗؼشم دس ػ٦ٜ ١ب٥ ُشٟٝ دس$ ٠ٗثشٛب دب٧بٙ سب دب٠٧ ػبّ

 ث٠# دشٝػشبر ٝ ػش٧ٌٝغ$ اخشلبك٦ ػشًبٙ دٝ ٝ#  دٞػز  ٝ دؼشبٙ ًٞٓٞسًشبّ،$ ؿب٧غ ػشًبٙ . ثبس ًب١ؾ 

 ثشٛب٠ٗ دب٧بٙ سب دب٠٧ ػبّ" 0 ٨ٗضاٙ

 آػٖ$  سٜلؼ٦ ١ب٥  ث٨٘بس٥ اص ٛبؿ٦ ثبس ًب١ؾ ٝ COPD) ُشٟٝ دس$ثشٛب٠ٗ دب٧بٙ سب دب٠٧ ػبّ"  0 ٨ٗضاٙ ث٠ 

 #خٌش ٗؼشم دس ػ٦ٜ ١ب٥

 سب"  +, ٨ٗضاٙ ث٠# ًشٞٛٞس٥ ك٨ْٜ ٝ ١٘ٞك٦ٔ٨ ٝ سبالػ٦٘$ د٨ـ٨ِش٥ هبثْ طٛش٦ٌ٨ ١ب٥ ث٨٘بس٥ ثبس ًب١ؾ 

 ثشٛب٠ٗ دب٧بٙ

 دٛذاٙ ١ب٥ دش ؿذٟ ٨ٗضاٙ اكضا٧ؾ F ؿبخق دس DMFT سب" +. ٨ٗضاٙ ث٠# ػبّ 3, ص٧ش$ آٗٞصاٙ داٛؾ دس 

 ثشٛب٠ٗ دب٧بٙ

 

 : ّب راّجزد

 ٗشاهجز ػٞاْٗ خٌش  ث٨٘بس٥ ١ب٥ ؿ٨ش ٝا٨ُش   ػبٗبٛذ٦١ ٛظبٕ ػبٗغ 

 سذ٧ٝٚ ، سل٧ٞت ػٜذ ػ٨بػز ٝ سو٧ٞز س٨ٓٞز ٝ ٗذ٧ش٧ز ٧ٌذبسچ٠ ث٨٘بس٥ ١ب٥ ؿ٨ش ٝا٨ُش 

  دس ساػشب٥ اػشا٥ $سذ٧ٝٚ ٝ اػشوشاس ثشٛب٠ٗ ٛظبسر ث٨ٚ ثخـ٦ ثشا٥ ًٜششّ ػٞاْٗ خٌش ث٨٘بس٥ ١ب٥ ؿ٨ش ٝا٨ُش

 #هبٛٞٙ ثشٛب٠ٗ سٞػؼ٠ دٜؼٖ 2.ٗبدٟ 

 ػ٨بػز ٝ ثؼشش ػبص٥ ػ٢ز سـ٨ٌْ كٜذٝم ٦ٔٗ اسسوب٥ ػالٗز س٠٨٢ ػٜذ 

 سو٧ٞز ٛظبٕ دب٧ؾ ٝ اسصؿ٨بث٦ ث٨٘بس٥ ١ب٥ ؿ٨ش ٝا٨ُش دس ػٌح ٦ٔٗ ٝ سحز ٦ٔٗ  اػشوشاس ٝ 

 ث٨٘بس٥ ١ب٥ ؿ٨شٝا٨ُش د٨ـ٨ِش٥، سـخ٨ل٦ ٝ دسٗب٦ٛ ١ب٥ دشٝسٌْ ػبص٥ اػشبٛذاسد 

 ٨شٝاُ ؿ٨ش ث٨٘بس٥ ١ب٥ ٗـششى خٌش ػٞاْٗ ًب١ؾ ٗذاخالر سٞػؼ٠ 
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 ٝا٨ُش ؿ٨ش ث٨٘بس٥ ١ب٥ ٗذ٧ش٧ز ثشا٥ دب٧ذاس ٗب٦ٓ ٜٗبثغ سب٨ٗٚ ٝ س٨ٓٞز ث٢جٞد 

 ث٠ ث٨٘بساٙ ٗجشال ث٠ ث٨٘بس٥ ١ب٥ ؿ٨شٝا٨ُش ٝ خٌش ٗؼشم دس اكشاد ًٔجب٠ٛ كشكز ؿٜبػب٦٧ ثشٛب٠ٗ ُؼششؽ 

  ٧بكش٠ ادؿبٕ كٞسر

 ٗش٦ػال خذٗبر اسائ٠ ػٌٞح دس سٞاٛجخـ٦ ٝ ،دسٗب٦ٛ سـخ٨ل٦ خذٗبر ٨ًل٦ ٝ ٦ً٘ سٞػؼ٠ 

 بٗبٛذ٦١ ٦ً٘ ٝ ٨ًل٦ ؿج٠ٌ ١ب٥ سحو٨وبس٦ ًبسثشد٥ ٗذ٧ش٧ز ث٨٘بس٢٧ب٥ ؿ٨ش ٝا٨ُش ًـٞس ثؼٜٞاٙ ثبص٥ٝ ػ

  ًبسثشد٥ ١ب٥ دظ١ٝؾ سٞػؼ٠ ٗـٞسس٦ ٝ اػشا٦٧ ٝ

 ؿ٨ش ٝا٨ُش  ث٨٘بس٥ ١ب٥ ٗذ٧ش٧ز ػ٘ؼ٨ش٦ ٝ كشد٥ خذٗبر سذاسى 

 ػالٗش٦ خذٗبر اسائ٠ ػٌٞح دس سٞاٛجخـ٦ ٝ ،دسٗب٦ٛ سـخ٨ل٦ خذٗبر ٨ًل٦ ٝ ٦ً٘ سٞػؼ٠ 

 

 ٍاگير غير ّبي ثيوبري هطترک خطر عَاهل كبّص  هذاخالت تَسعِ:راّجرد

 : پزٍصُ ّب

 ٝا٨ُش ؿ٨ش ١ب٥ ث٨٘بس٥  خٌش ػٞاْٗ ٗشاهجز ػبٗغ ٛظبٕ ػبٗبٛذ٦١  

 ٚسحش٦ً ًٖ اص د٨ـ٨ِش٥" ثخـ٦ ث٨ٚ ثشٛب٠ٗ اػشوشاس ٝ ػ٨بػز ػٜذ سذ٧ٝ " 

 ٟػ٦ٜ ٗخشٔق ١ب٥ ُشٟٝ دس چبه٦ ٝ ٙٝص اهبك٠ ًٜششّ ٝ د٨ـ٨ِش٥ ثشٛب٠ٗ اٛذاص٥ سا 

 ٚدخب٨ٛبر اػشؼ٘بّ ًب١ؾ ػ٢ز ث٢ذاؿش٦ د٨ـ٨ِشا٠ٛ ١ب٥ كؼب٨ٓز سش٧ٝغ" ثشٛب٠ٗ اػشا٥ ٝ سذ٧ٝ" 

 ٚ٧ٝشب٨ٗٚ ثب ؿزا٦٧ ٗٞاد ٧بس٥ ٌْٗ٘* ػبص٥ ؿ٦ٜ ثشٛب٠ٗ سذ٧ٝD  ٝ ٟ١ب٥ داٛـِبٟ دس آٙ اػشا٥ ػبص٥ آٗبد 

 ٜٗشخت

 

ثراسب س ًتبيج ) اهل خطر ثيوبري ّبي غير ٍاگير ضيَُ ًبهِ تحليل ٍ ارزيبثی رًٍذ تغييرات عَ

 (  ثيوبري ّبي غيرٍاگير ثرًبهِ ًظبم هراقجت عَاهل خطر

 سؼ٨٨ٚ ؿ٨ٞع ػٞاْٗ خٌش ث٨٘بس٥ ١ب٥ ؿ٨شٝا٨ُش 

 سؼ٨٨ٚ ٛوـ٠ اد٨ذٗٞٓٞط٧ي ث٨٘بس٥ ١ب٥ ؿ٨شٝا٨ُش ٝ ػٞاْٗ خٌش آ ٢ٛب دس ػٌح داٛـِبٟ ػٕٔٞ دضؿ٦ٌ 

 شا٥ ًب١ؾ ػٞاْٗ خٌشثشٛب٠ٗ س٧ض٥ اهذاٗبر ٗذاخ٠ٔ ا٥ ث 
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 2ضوبرُ يَستپ

در سطح ستبد استبى، ضْرستبى، كٌترل ثيوبري ّبي غير ٍاگير ٍ عَاهل خطر  پَستر آهَزضی تذٍيي ثرًبهِ ريسي عوليبتی ثرًبهِ ّبي

 هراكس ثْذاضتی درهبًی ضْري ٍ رٍستبيی

 افشايؼ ويفيت خذهت ذهتافشايؼ هيشاى پَؽؼ خ

 افشايؼ اثزثخؾي خذهت

اّذاف 

ولي 

 خذهت

اّذاف هزثَط ثِ 

 رضبيت

اّذاف 

هزثَط ثِ 

 تمبضب

اّذاف هزثَط ثِ 

 دعتزعي

 اّذاف عبختبري اّذاف فزآيٌذي
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اكضا٧ؾ ٨ٗضاٙ سهب٧ز 

 ٗشدٕ اص

 اطش ثخـ٦ خذٗز )

 ث٦ هشس٥ خذٗز )

ٗذر اٛشظبس ثشا٥  )

 دس٧بكز خذٗز

 ١ض٠ٜ٧ خذٗز )

ح٨ي ٜٗبػت ٝ ٗ )

 ث٢ذاؿش٦ اسا٠٧ خذٗز

احششإ ث٠ ٗشاػؼ٠  )

ًٜٜذٟ ثشا٥ دس٧بكز 

 خذٗز

سٞػ٠ ث٠ ٛظشار ٝ  )

ٗـٌالر ٗشاػؼ٠ ًٜٜذٟ 

 ثشا٥ دس٧بكز خذٗز

 سذإٝ خذٗز )

اكضا٧ؾ ٨ٗضاٙ 

آُب٦١ ٗشدٕ 

دس خلٞف 

كٞائذ دس٧بكز 

 خذٗز

اكضا٧ؾ ٨ٗضاٙ 

ك٨ض٦ٌ٧، »دػششػ٦ 

ٗؼبكش٦، صٗب٦ٛ، 

اهشلبد٥، اخجبس٥ ث٠ 

 «ٗزخذ

اكضا٧ؾ ٨ٗضاٙ 

اػشا٥ كح٨ح 

كشا٧ٜذ خذٗز 

ث٠ سل٨ٌي ٛٞع 

 كشآ٧ٜذ

اكضا٧ؾ ٨ٗضاٙ 

آُب٦١ ٨ُشٛذُبٙ 

خذٗز دس 

خلٞف ٌٛبر 

 ك٦ٜ خذٗز

اكضا٧ؾ ٨ٗضاٙ 

٢ٗبسر دشػْٜ 

ث٢ذاؿش٦ ػ٢ز 

 اسا٠٧ خذٗز

اكضا٧ؾ ٨ٗضاٙ 

آُب٦١ دشػْٜ 

ث٢ذاؿش٦ ػ٢ز 

 اسائ٠ خذٗز

اكضا٧ؾ دػششػ٦ ث٠ 

ٗٞاد ً٘ي آٗٞصؿ٦ 

ا٥ اسائ٠ ٗٞسد ٨ٛبص ثش

 خذٗز

اكضا٧ؾ دػششػ٦ ث٠ كش٢ٗب 

ٝ دكبسش ٗٞسد ٨ٛبص ثشا٥ اسا٠٧ 

 خذٗز

اكضا٧ؾ دػششػ٦ ث٠ 

ٗٞاد ٗلشك٦ ٗٞسد ٨ٛبص 

 ثشا٥ اسا٠٧ خذٗز

اكضا٧ؾ دػششػ٦ ث٠ 

داس٥ٝ ٗٞسد ٨ٛبص ثشا٥ 

 اسائ٠ خذٗز

اكضا٧ؾ دػششػ٦ ث٠ 

سؼ٨٢ضار ٗٞسد ٨ٛبص ثشا٥ 

 اسائ٠ خذٗز

ت
ذه

 خ
ي

ف
قب

خت
ف ا

ذا
اّ
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 :اثز ثخؾي

وليِ اعتزاتضي -1

ّبي ّذف ولي 

 ثْجَد ويفيت

 :ثي ضزري
 آٗٞصؽ دشػْٜ),

ا٧ؼبد ٢ٗبسر ٜٗبػت )-

 دشػْٜ

آٗٞصؽ ٗشدٕ دس ).

 ٗٞسد ػٞاسم

ؿشثبِٓش٥ ٜٗبػت ٝ )/

ده٨ن ًٜششاٛذ٧ٌبػ٨ٞٙ 

 ١ب٥ دس٧بكز خذٗز

 :هذت اًتظبر

اكضا٧ؾ صٗبٙ اسا٠٧ ),

 خذٗز

سٞص٧غ ٗشاػؼبر دس )-

 صٗبٙ

ٝاُزاس٥ خذٗز ث٠ ).

 ك٦ثخؾ خلٞ

هحيظ هٌبعت ٍ 

 :ثْذاؽتي
ٛظبسر ٜٗبػت ثش ),

 ٛظبكز ٝاحذ

اػشلبدٟ ٗشاًض اص )-

كوب٥ ٝاحذ ػ٢ز اسا٠٧ 

 ٜٗبػت خذٗز

احتزام ثِ هزاخؼِ 

 :وٌٌذُ

آهَسػ پزعٌل -1

در خقَؿ اّويت 

ؽيَٓ ثزخَرد ثب 

سؼ٨٨ٚ ٨ٛبص ),

 آٗٞصؿ٦

سؼ٨٨ٚ )-

ا١ذاف 

 آٗٞصؿ٦

س٠٨٢ )).

Packageٗآ

 ٝصؿ٦

 آٗٞصؽ)/

اسصؿ٨بث٦ )0

آٗٞصؿ٢ب٥ 

 اسائ٠ ؿذٟ

فيشيىي ٍ 

 :هغبفتي

احذاث ٍ راُ -1

اًذاسي ٍاحذّبي 

 غيز فؼبل
ساٟ اٛذاص٥ )-

MOBILE٨ٖس 

ا٧ؼبد سؼ٨٢الر ).

ٗٞسٞس٥ ٜٗبػت ث٨ٚ 

٨ُشٛذُبٙ خذٗز ٝ 

اسا٠٧ د١ٜذُبٙ 

 خذٗز

سب٨ٗٚ ٨ٛش٥ٝ )/

 اٛؼب٦ٛ

 :سهبًي

اكضا٧ؾ صٗبٙ اسا٠٧ ),

 خذٗز

ٗشٜبػت ًشدٙ )-

صٗبٙ اسا٠٧ خذٗز ثب 

صٗب٦ٛ ٠ً ٗشاػؼ٠ 

ًٜٜذٟ ٦ٗ سٞاٛذ ػ٢ز 

دس٧بكز خذٗز 

 ٗشاػؼ٠ ٛ٘ب٧ذ

 5اخجبري

آُب٦١ ثخـ٦ ٝ ),

اًالع سػب٦ٛ دس 

لٞف اسا٠٧ خذٗز خ

ٗٞسد ٛظش دس 

ٝاحذ١ب٥ اسا٠٧ 

 خذٗز

 5التقبدي

١ٌ٘بس٥ ٝ ),

١٘ب٦ِٜ١ ثب ػبصٗب٢ٛب 

ٝ ٢ٛبد١ب٥ ح٘ب٧ش٦ 

,(

اػشبٛذاسدػبص٥ 

ٝ اكالح ؿ٨ٟٞ 

١ب٥ اػشا٥ 

 ٧ٜذ١بكشآ

ٛظبسر ثش )-

اػشا٥ 

 اػشبٛذاسد١ب

سؼ٨٨ٚ ٨ٛبص ),

 آٗٞصؿ٦

سؼ٨٨ٚ ا١ذاف )-

 آٗٞصؿ٦

س٠٨٢ ).

Packageآٗٞص

 ؿ٦

 آٗٞصؽ)/

اسصؿ٨بث٦ )0

آٗٞصؽ ٧ب 

 ثبصآٗٞص٥

سؼ٨٨ٚ ٨ٛبص ),

آٗٞصؿ٦ دسثؼذ 

 ٢ٗبسر

س٠٨٢ )-

اػشبٛذاسد١ب٥ 

 ٢ٗبسس٦

آٗٞصؽ ٧ب ).

 ثبصآٗٞص٥ ٢ٗبسر

اسصؿ٨بث٦ )/

ٗؼذد ٢ٗبسر 

١ب٥ آٗٞصؿ٦ 

ؿذٟ دس  دادٟ

كٞاكْ صٗب٦ٛ 

 ٗخشٔق

ث٠ سشس٨ت سدٟ $

 #دشػ٦ٜٔ

سؼ٨٨ٚ ٨ٛبص ),

 آٗٞصؿ٦

سؼ٨٨ٚ ا١ذاف )-

 آٗٞصؿ٦

س٠٨٢ ).

Package 
 آٗٞصؿ٦

آٗٞصؽ ٧ب )/

 ثبصآٗٞص٥

اسصؿ٨بث٦ )0

آٗٞصؿ٦ ٧ب 

 ثبصآٗٞص٥

ث٠ سل٨ٌي سدٟ $

 #  دشػ٦ٜٔ

اػشبٛذاسدػبص٥ ٝ ),

اكالح ؿ٨ٟٞ ١ب٥ سؼ٨٨ٚ 

 ٨ٛبص

ؿلبف ٛ٘ٞدٙ ٜٗبثغ )-

 شجبسسب٨ٗٚ اػ

اػشبٛذاسد ػبص٥ ٝ ).

 ١ب٥ خش٧ذ اكالح ؿ٨ٟٞ

اػشبٛذاسدػبص٥ ٝ )/

 اكالح اٛجبسداس٥

اػشبٛذاسد ػبص٥ ٝ )0

دس $اكالح سٞص٧غ

ػٌٞح٦ ٠ً سٞص٧غ ػضء 

ؿشح ٝظب٧ق آٛبٙ 

 #(٨ٗجبؿذ

اػشبٛذاسدػبص٥ )1

 ثشداس٥ ث٢شٟ

ٛظبسر ثش اػشا٥ )2

 اػشبٛذاسد١ب

اػشبٛذاسدػبص٥ ٝ اكالح ),

 ؿ٨ٟٞ ١ب٥ سؼ٨٨ٚ ٨ٛبص

ؿلبف ٛ٘ٞدٙ ٜٗبثغ )-

 سب٨ٗٚ اػشجبس

اػشبٛذاسد ػبص٥ ٝ اكالح ).

 ١ب٥ خش٧ذ ؿ٨ٟٞ

اػشبٛذاسدػبص٥ ٝ اكالح )/

 اٛجبسداس٥

اػشبٛذاسد ػبص٥ ٝ اكالح )0

دس ػٌٞح٦ ٠ً سٞص٧غ $سٞص٧غ

ػضء ؿشح ٝظب٧ق آٛبٙ 

 #(٨ٗجبؿذ

اػشبٛذاسدػبص٥ )1

 ثشداس٥ ث٢شٟ

ٛظبسر ثش اػشا٥ )2

 اػشبٛذاسد١ب

 اػشبٛذاسدػبص٥ ٝ),

اكالح ؿ٨ٟٞ ١ب٥ سؼ٨٨ٚ 

 ٨ٛبص

ؿلبف ٛ٘ٞدٙ ٜٗبثغ )-

 سب٨ٗٚ اػشجبس

اػشبٛذاسد ػبص٥ ٝ ).

 ١ب٥ خش٧ذ اكالح ؿ٨ٟٞ

اػشبٛذاسدػبص٥ ٝ )/

 اكالح اٛجبسداس٥

اػشبٛذاسد ػبص٥ ٝ )0

دس $اكالح سٞص٧غ

ػٌٞح٦ ٠ً سٞص٧غ ػضء 

ؿشح ٝظب٧ق آٛبٙ 

 #(٨ٗجبؿذ

اػشبٛذاسدػبص٥ )1

 ثشداس٥ ث٢شٟ

ٛظبسر ثش اػشا٥ )2

 شبٛذاسد١باػ

اػشبٛذاسدػبص٥ ٝ ),

اكالح ؿ٨ٟٞ ١ب٥ سؼ٨٨ٚ 

 ٨ٛبص

ؿلبف ٛ٘ٞدٙ ٜٗبثغ )-

 سب٨ٗٚ اػشجبس

اػشبٛذاسد ػبص٥ ٝ ).

 ١ب٥ خش٧ذ اكالح ؿ٨ٟٞ

اػشبٛذاسدػبص٥ ٝ )/

 اكالح اٛجبسداس٥

اػشبٛذاسد ػبص٥ ٝ )0

دس $اكالح سٞص٧غ

ػٌٞح٦ ٠ً سٞص٧غ ػضء 

ؿشح ٝظب٧ق آٛبٙ 

 #(٨ٗجبؿذ

اػشبٛذاسدػبص٥ )1

 ثشداس٥ ث٢شٟ

ٛظبسر ثش اػشا٥ )2

 اػشبٛذاسد١ب

اػشبٛذاسدػبص٥ ٝ ),

اكالح ؿ٨ٟٞ ١ب٥ سؼ٨٨ٚ 

 ٨ٛبص

ؿلبف ٛ٘ٞدٙ ٜٗبثغ )-

 سب٨ٗٚ اػشجبس

اػشبٛذاسد ػبص٥ ٝ ).

 ١ب٥ خش٧ذ اكالح ؿ٨ٟٞ

اػشبٛذاسدػبص٥ ٝ )/

 اكالح اٛجبسداس٥

اػشبٛذاسد ػبص٥ ٝ )0

دس $اكالح سٞص٧غ

ػٌٞح٦ ٠ً سٞص٧غ ػضء 

ؿشح ٝظب٧ق آٛبٙ 

 #(جبؿذ٨ٗ

ٝ   اػشبٛذاسدػبص٥)1

اكالح ؿ٨ٟٞ ١ب٥ 

 ثشداس٥ ث٢شٟ

اػشبٛذاسد ػبص٥ ٝ )2

اكالح ؿ٨ٟٞ ١ب٥ 

 ٢ِٛذاس٥

اػشبٛذاسد ػبص٥ ٝ )3

اكالح ؿ٨ٟٞ ١ب٥ 

 ًٜبسُزاس٥

ٛظبسر ثش اػشا٥ )4

 اػشبٛذاسد١ب

ي
تض

زا
عت
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 :خؾياثز ث

٠٨ًٔ كؼب٨ٓش٢ب٦٧ ٠ً ),

دس ثخؾ اطشثخـ٦ 

سٞه٨ح دادٟ ؿذ ٦ٗ 

سٞاٛذ ث٠ ٜٗظٞس كؼب٨ٓز 

اص اطش ثخـ٦ ٗٞسد 

 (اػلبدٟ هشاس ٨ُشد

 5ثي ضزري

٠٨ًٔ كؼب٨ٓش٢ب٥ ),

ٗشثٞى ث٠ اػششاسظ٥ 

آٗٞصؽ ٠ً دس هؼ٘ز 

آٗٞصؽ دشػْٜ سٞه٨ح 

سٞاٛذ دس  دادٟ ؿذ ٦ٗ

 (ٛظش ُشكش٠ ؿٞد

٠٨ًٔ كؼب٨ٓش٢ب٥ )-

ػششاسظ٥ ٗشثٞى ث٠ ا

آٗٞصؽ ٢ٗبسر ٠ً دس 

هؼ٘ز ٢ٗبسر دشػْٜ 

سٞه٨ح دادٟ ؿذ 

سٞاٛذ دس ٛظش ُشكش٠  ٦ٗ

 (ؿٞد

٠٨ًٔ كؼب٨ٓش٢ب٦٧ ٠ً ).

ثحض آٗٞصؿ٦ ٗشدٕ دس 

خلٞف ٌٛبر ك٦ٜ 

سٞه٨ح دادٟ ؿذ 

سٞاٛذ دس ٛظش ُشكش٠  ٦ٗ

 (ؿٞد

٠٨ًٔ كؼب٨ٓش٢ب٦٧ ٠ً )/

دس ثحض كشا٧ٜذ١ب 

سٞه٨ح دادٟ ؿذ ٦ٗ 

سٞاٛذ دس ٛظش ُشكش٠ 

 (ؿٞد

 :هذت اًتظبر

٠٨ًٔ كؼب٨ٓش٢ب٥ دًش ),

ؿذٟ دس ثخؾ دػششػ٦ 

١٘بٜٛذ ٠٨ًٔ 

كؼب٨ٓش٢ب٦٧ ٠ً 

دس هؼ٘ز 

آٗٞصؽ 

سٞه٨ح دادٟ 

 (ؿذ

فيشيىي ٍ 

 :هغبفتي

٠٨ًٔ كؼب٨ٓش٢ب٥ ),

احذاص ٝ ساٟ اٛذاص٥ 

ػبخز، سؼ٨٘ش، 5 ؿبْٗ

خش٧ذ سؼ٨٢ضار ٝ 

ٝػب٧ْ، سؼ٨٢ض، ػزة 

اػشخذإ ٝ ٨ٛشٝ، 

ثٌبس٨ُش٥ ٨ٛشٝ، اٛؼبٕ 

كؼب٨ٓش٢ب٥ ػ٨بس٥ 

ث٢ٞسصاٙ ٝ ًبسداٛبٙ، 

اػشلبدٟ اص اٌٗبٛبر 

ٗٞسٞس٥ ٗشاًض دس 

ؿشا٧ي خبف ٝ ػب٧ش 

 اهذاٗبر

٠٨ًٔ كؼب٨ٓش٢ب٥ )-

5 ا٧ٚ ثخؾ ؿبْٗ

سؼ٨٨ٚ ػبػبر اهبك٠ 

ًبس٥، دٝ ٝهش٠ 

ٛ٘ٞدٙ صٗبٙ اسائ٠ 

خذٗز، سؼ٨٨ٚ ٝهز 

هج٦ٔ سٞػي ٗشًض 

ثشا٥ ٗشاػؼ٠ 

ٙ، سالؽ دس ًٜٜذُب

ػ٢ز آٝسدٙ ٗشاػؼ٠ 

ًٜٜذٟ ث٠ ٜٗظٞس اسائ٠ 

خذٗز ث٠ ٗشًض دس 

ػبػبر ؿ٨ش كؼبّ 

اداس٥ اص ًش٧ن 

 ((آٗٞصؽ ٝ

 :اخجبري

٠٨ًٔ كؼب٨ٓش٢ب٥ ).

5 ا٧ٚ ثخؾ ؿبْٗ

اػشلبدٟ اص ثؼ٨غ چٜذ 

سػب٠ٛ ا٥  ١٘ب٠ِٛٞٛ 

٠ً دس هؼ٘ز 

آٗٞصؽ سٞه٨ح دادٟ 

ؿذ ث٠ ٜٗظٞس اًالع 

سؼش٧ق ),

اػشبٛذاسد١ب٥ 

كشا٧ٜذ خذٗز 

ثش حؼت ٛٞع 

 خذٗز

-(Field 

visit  دب٧ؾ ٝ

اػشا٥ كشا٧ٜذ 

ٌٗبثن 

 اػشبٛذاد 

ًٜششّ ).

اػشا٥ كشآ٧ٜذ 

ٌٗبثن 

اػشبٛذاسد ثش 

اػبع 

ٗلبحج٠ خبسع 

اص 

 Exite$ٗشًض

interview

#  

ر سهيٌِ آهَسػ ٍ وليِ فؼبليتْبيي وِ هي تَاًٌذ د

 : ثبسآهَسي فَرت پذيزدؽبهل

 :فؼبليتْبي آهَسؽي فَتي ٍ تقَيزي

 ٛ٘ب٧ؾ ك٨ٖٔ،

 ُٞؽ ًشدٙ ث٠ ٛٞاس ًبػز، 

 ، ((( اػشلبدٟ اص ػ٦ د٥ آٗٞصؿ٦

 ، (((اػشلبدٟ اص اٌٗبٛبر كذا ٝ ػ٨٘ب ٝ سٝصٛب٠ٗ ١ب

 :فؼبليتْبي آهَسؽي حضَري

 آٗٞصؽ چ٢شٟ ث٠ چ٢شٟ، 

 ٞصؿ٦،ًالع آٗٞصؿ٦ ٧ب ػٔؼبر آٗ

 ًبسُبٟ، ػ٨ٜ٘بس ػ٘ذٞص٧ٕٞ، كٞسٕٝ، 

 ػب٧ش كؼب٨ٓش٢ب٥ آٗٞصؿ٦ حوٞس٥ 

 :فؼبليتْبي آهَسؽي هىتَة

 ((( س٠٨٢ د٘لٔز، دٞػشش، ك٨ٔ٨خ چبسر ٝ 

 (((س٠٨٢ ػضٝار آٗٞصؿ٦ ٝ

 (((س٠٨٢ دالًبسد، سشاًز ٝ

 :فؼبليتْبي هزثَط ثِ ارسؽيبثي الذاهبت آهَسؽي

ب ١ش سٝؽ هبثْ ٦ٗ سٞاٛذ دشٟ سؼز ٝ دؼز سؼز ثبؿذ ٝ ٧

 ػٜؼؾ ٝ ٜٗبػت د٧ِش٥

ٜٗظٞس اص ٛو٠ٌ ػلبسؽ آٙ اػز ٠ً حؼٖ ٧ب سؼذاد ٗٞاد ٗلشك٦ ٧ب ( ث٢شش٧ٚ اهذإ دس ا٧ٚ ص٠ٜ٨ٗ اػشلبدٟ اص سؼ٨٨ٚ ٛو٠ٌ ػلبسؽ اػز5 سؼ٨٨ٚ ٨ٛبص),

 (داسٝ ث٠ چ٠ ٨ٗضا٦ٛ ثشػذ سب ٝاحذ ٗشث٠ًٞ اهذإ ث٠ دسخٞاػز ٗؼذد آٙ ٛ٘ب٧ذ

 (٨ُشد ٗلشف سٝصا٠ٛ ٝ ٗذر ًّٞ ًـ٨ذٟ اص صٗبٙ دسخٞاػز سب دس٧بكز ٗٞاد ٗلشك٦ ٝ داسٝ ؿٌْ ٦ٗٛو٠ٌ ػلبسؽ اص دٝ ٗؤٓل٠ 

 ٗذر ًّٞ ًـ٨ذٟ اص صٗبٙ دسخٞاػز سب سح٧ْٞ داسٝ ث٠ ٝاحذ× ٗلشف سٝصا٠ٛ 6 سو٠ٌ ػلبسؽ 

 (شا٥ آٙ ًشاح٦ ٛخٞا١ٜذ ٛ٘ٞدسب٨ٗٚ اػشجبس  ٝ خش٧ذ ٗؼ٘ٞالً اص ؿشح ٝظب٧ق ٗشاًض ؿ٢ش٥ ٝ سٝػشب٦٧ ٛجٞدٟ ثٜبثشا٧ٚ ٗذاخ٠ٔ ا٦٧ ث)-

 (اُش اػشبٛذاسد١ب٥ سؼ٨٨ٚ ٨ٛبص ث٠ دسػش٦ اٛؼبٕ ؿذٟ ثبؿذ دس سؼ٨٨ٚ اػشبٛذاسد١ب٥ سٞص٧غ ٗـٌْ ٝػٞد ٛخٞا١ذ داؿز).

اػشبٛذاسد١ب٥ ث٢شٟ ثشداس٥ دس خلٞف سؼ٨٢ضار ٝ ٗٞاد ٗلشك٦ ٝ داسٝ ٗؼ٘ٞػ٠ ا٥ اص دػشٞسآؼ٢ٔ٘ب خٞا١ذ ثٞد ٠ً اػشلبدٟ ٝ ٗلشف دسػز ٝ )/

 (ٜٗبػت اص سؼ٨٢ضار، داسٝ ٝ ٗٞاد ٗلشك٦ سا سو٨٘ٚ ٦ٗ ٛ٘ب٧ذ

 (اػشبٛذاسد١ب٥ ٢ِٛذاس٥ سؼ٨٢ضار ٗؼ٘ٞػ٠ ا٥ اص دػشٞسآؼْ٘ ١ب خٞا١ذ ثٞد ٠ً ػ٘ش ٜٗبػت ٝػ٠ٔ٨ سا سو٨٘ٚ خٞا١ذ ٛ٘ٞد)0

سد ٝػ٠ٔ٨ اص ػ٨ؼشٖ ػ٨ُٞٔش٥ ث٠ ػْ٘ ٦ٗ اػشبٛذاسد١ب٥ ًٜبسُزاس٥  سؼ٨٢ضار ٗؼ٘ٞػ٠ ا٥ اص دػشٞسآؼ٢ٔ٘ب خٞا١ذ ثٞد ٠ً اص ًٜبس ُزاس٥ ث٦ ٗٞ )1
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  ، در توبهي اّذاف پيؾگفت لبثل اعتفبدُ ّغتٌذ...اعتزاتضي ّبيي ثب اّويت ّوبًٌذ ّوبٌّگي ثزٍى ثخؾي، ّوىبري درٍى ثخؾي، هؾبروت هزدهي ٍ  *

 خْت ارتمبي فزايٌذ اعتفبدُ ًوَد FOCUS- PDCAدر توبهي فزايٌذّبي پؾتيجبى ٍ خذهت هي تَاى اس رٍػ 

ا س٨ٖ ثشسػ٦ كشا٧ٜذ سا  5Clarify ا ٛح٣ٞ اػشا٥ كشا٧ٜذ سا ث٠ دسػش٦ ثـٜبػ٨ٖ 5Understand ا ػْٔ سـ٨٨شار كشا٧ٜذ سا ث٠ دسػش٦  دس ٧بث٨ٖ 5Select ا ٛٞع ٗذاخ٠ٔ سا اٛشخبة ٨ًٜٖ 5Plan ا ثشٛب٠ٗ س٧ض٥ ٨ًٜٖ 5Do ا اػشا ٨ًٜٖ 5Check ا ًٜششّ ٨ًٜٖ 5Act ُشش٥ اهذإ ٛ٘ب٨٧ٖدس كٞر اسسوب دس ٗحذٝد٣ ثضس

 5Find ا ٗـٌْ سا ث٨بث٨ٖ 5Organize ٨ًٜٖػبصٗبٛذ٦١ 

 

 .در وليِ ثزًبهِ ّب ٍاگذاري فؼبليتْب ثِ ثخؼ خقَفي هؤثزتزيي ٍ ثْتزيي اعتزاتضي اعت*

ًظبم پبيؼ ٍ ارسؽيبثي، ّذف ولي ٍ اختقبفي ثِ هٌظَر افالح  10پظ اس تؼييي ؽبخـ ّبي دچبر هؾىل در عغح هزوش ثز اعبط فزم ؽوبرُ  *

                 را تؼييي ًوبييذ ثجيٌيذ وذاهيه اس اعتزاتضي ّبي اؽبرُ ؽذُ در لغوت اعتزاتضي ّب هي تَاًذ                                          ؽبخـ هَرد ًظز

س اعتزاتضي ّبيي اعتفبدُ يه يب چٌذ اعتزاتضي يب ّوِ اعتزاتضي ّبي اؽبرُ ؽذُ هي تَاًذ ؽوب را يبري ًوبيذ ّوچٌيي هي تَاًيذ ا. يبري ًوبيذ ؽوب را

ثِ ّز اعتزاتضي فؼبليتْبي  هزثَط عتَى پظ اس تؼييي اعتزاتضي ّب ثِ لغوت فؼبليتْب ثزٍيذ ٍ ثز اعبط. ًوبييذ وِ در ايٌدب ثِ آى اؽبرُ اي ًؾذُ اعت

 .هَرد ًظز خَد را تؼييي ًوبييذ

 «ي ًوبيذ  ٍ تٌْب الگَيي ثزاي ثزًبهِ ريشي اعتفزاهَػ ًىٌيذ وِ اعالػبت ايي پَعتز ؽوب را در ثزًبهِ ريشي يبري ه» *

 

 


