يىي اظ ٔثا٘ي اؾاؾي زضقىُ ٌيطي ؾاذتاضٞاي لطاضزازي  ٚالتهاز ٔتطتة تطآٟ٘أ ،اٞيت ايسٞ ٜا/پطٚغٞ ٜاي ٔٛضز ٘ظط ٚ
چطذ ٝحياتكاٖ اؾت ،تغٛضيى ٝزضتطذي اظٔؼأالت  ،تطتيثات ؾاظٔاٖ يافت ٝذاني (تسِيُ ٔاٞيت ٔٛضٛع ٞسف) ٔٛضز
اؾتفاز ٜلطاضٔي ٌيطزٔ .اٞيت پطٚغٞ ٜا /ايسٞ ٜاي تزاضي  ٚچطذ ٝحيات آٟ٘ا ،فضاي ٔؼأالتي ٔتٕايعي ضا اظرٙث ٝتحّيُ
ٞاي ا لتهازي  ،تاظزٛٔ ٜضز ا٘تظاض  ٚضيؿه ٞاي ٔٛرٛز ،پسيس ٔي آٚضز.زض تهٛيط ظيط ٔطاحُ آٔاز ٜؾاظي پطٚغ ٚ ٜچطذٝ
آٖ ت ٝاذتهاض ٕ٘ايف زاز ٜقس ٜاؾت :

آٔاز ٜؾاظي پطٚغ ٜتٔ ٝطحّ ٝعطاحي ،لاػدسٙٔ ٜدس ؾداظي پدطٚغ ٜيدا تدسٚيٗ تفهديّي پدطٚغٚ ٜذّدك ايدس( ٜتدا ضٚـ ٞدايي ودٝ
آٖ ايس ٜت ٝقطح ٔؿدلّ ٝتثدسيُ ٔدي قدٛزٔ )،دي پدطزاظز .ايٗ الدساْ تدٌ ٝدعيٙف يده پدطٚغ ٜاظ ٔيداٖ چٙدسيٗ ضا ٜحدُ اضا دٝ
قس ٜزض ٌعاضـ قطح ٔؿلّٙٔ ٝتٟي ٔي ٌطزز.

آٔاز ٜؾاظي پطٚغ، ٜزضٚالغ ٍ٘داضـ  ٚپدطزاظـ پدطٚغ ٜتد ٝقدىُ اؾدٙاز پدطٚغ ٜاي تدٌ٘ٛ ٝد ٝاي اؾدت ودٔ ٝدي تدٛاٖ آٖ ضا تدٝ
ٟ٘از ٞاي تأيٗ وٙٙسٙٔ ٜاتغ ٔاِي اضا  ٝزاز.
اؾٙاز پطٚغ ٜقأُ :
ايٗ عطح :
 اٞساف پطٚغ، ٜضٚـ( اؾتطاتػي  ٚفؼاِيت ٞا) ٚ،ؾايُ  ٚاتعاضآالتي ضا و ٝتٛاؾغ ٝآٟ٘ا پطٚغ ٜتىٕيُ ٔي قٛز(،يؼٙي ٚضٚزي ٞا ،ٔٛاز ٔ ٚهاِح ،پطؾ ٚ ُٙظٔا٘ثٙسي) تطؾيٓ ٔي وٙس.
 ٔي تٛا٘س تطاي ٞطپطٚغ ٜاي تؿظ زاز ٜقٛز. ػٕٔٛا زضفطايٙس ٞاي ٍٕٞا٘ي تساضواتي يؼٙي زضرا يى ٝچٙسيٗ قطوت عطح ٞاي پيكٟٙازي ضا رٟت ٌعيٙف/ا٘تراب تسٚيٗٔي وٙٙسٛٔ ،ضز اؾتفاز ٜلطاضٔي ٌيطز.
زضاذتياض زاقتٗ عطح پيكٟٙازي و ٝتٔ ٝخات ٝتٙياٖ اِٚي ٝتطاي تسٚيٗ يه تط٘أ ٝواضي ٔثٙا لطاضٔي ٌيطز ،تطاي وّي ٝپطٚغٞ ٜا ،
يه ضٚئ ٝتسا َٚت ٝقٕاض ٔي ضٚز.
قددأُ رع يددات يافتددٞ ٝدداي ٔغاِؼدداتي (اظرٙثددٞ ٝدداي فٙددي ٔ ،دداِي  ٚالتهددازي ،لددا٘٘ٛي  ٚحمددٛلي  ،فطٍٙٞددي ٚ
ارتٕاػي ،ؾاظٔا٘ي ٔٚسيطيتي  ،ظيؿت ٔحيغي  ٚغيطٔ ) ٜي قٛز.
زض ٔٛضز پطٚغٞ ٜايي و ٝرٛا٘ة تزاضي ٔٛضٛع آٟ٘ا إٞيت زاضز  ٚؾٛز آٚضتٛزٖ آٟ٘ا  ،يه قطط اِعأي اؾت ٘ ،ظيط ٔٛضٛع
تاؾيؽ يه قطوت تزاضي  ،ؾاذت يه پٕپ تٙعيٗ ،فطٚقٍا ٚ ٜغيط ، ٜتسٚيٗ عطح تزاضي ضطٚضت زاضز.
اؾٙازپطٚغ(، ٜقدأُ فٟطؾدت الدسأات الظْ ٘ ٚىداتي ود ٝتايدس ٔدٛضز تٛرد ٝلطاضٌيطز)،تدا ٞدسف عدطح ؾدلٛاالتي تٙظديٓ
ٔي قدٛزو ٝتد ٝعدطاح پدطٚغ ٜزضٔؿديط ا٘ترداب تٟيٙد ٝتدطيٗ ٌعيٙدٞ ٝداي پديف ضٚوٕده ٔدي وٙدس.ايٗ فٟطؾدت ٟٔ ،داضت
ٞدداي ٍ٘دداضـ ع دطح پيكددٟٙازي پددطٚغ ٜاي ضا تددا تاويددس تددط اٞددساف پددطٚغ، ٜذطٚرددي ،فؼاِيددت ٞددا ٚ ٚضٚزي ٞددا ٕ٘ايدداٖ ٔددي
ؾاظز.
زضٔطحّ ٝآٔاز ٜؾاظي يه پطٚغ، ٜيافتٗ پاؾد ؾلٛاالت ظيط فٟطؾت السأات الظْ تطاي عطاحاٖ پطٚغ ٜضا فطأ ٓٞي آٚضز:
 چطا يه پطٚغٔ ٜفطٚو تؼٟس ٔي قٛز؟
 آيا آٖ پطٚغ، ٜاِٚيٗ ٘ٛع ذٛز زض ٔٙغم ٝاؾت؟
 آيا تالـ ٞاي لثّي تٔ ٝكىالتي اقاضٔ ٜي وٙسو ٝپطٚغٛٔ ٜضز ٘ظط تطاي ضفغ آٖ ٔكىالت پيكٟٙاز قس ٜاؾت؟
 آيا ٚيػٌي ٞاي ٔٙغمٚ ٝؾايط ػٛأُ،ارطاي پطٚغ ٜضا تؿٟيُ ٔي وٙٙس؟
 چطا عطف ٔكرهي (ٞ ٝ٘ٚطوؿي) تايس تؼٟس ارطاي پطٚغٛٔ ٜضز ٘ظط ضا ت ٝپصيطز؟
 پطٚغ ٜزضوزا ارطا ٔي قٛز؟
 پطٚغٛٔ ٜضز ٘ظط چٍ ٝ٘ٛارطا ٔي ٌطزز؟
 زضچ ٝظٔا٘ي فؼاِيت ٞاي پطٚغ ٜآغاظ ٔي قٛز؟
 اٞساف پطٚغ ٜچيؿت؟
 چٙٔ ٝاتؼي ٔٛضز ٘ياظ ذٛاٞس تٛز؟
ٞ عي ٝٙپطٚغ ٜچمسض اؾت؟
 ؾ ٟٓشيٙفغ ٞا زضپطٚغ ٜچمسض اؾت؟
 پطٚغ،ٜچٍٍٟ٘ ٝ٘ٛساضي ذٛاٞس قس؟
 ارطا  ٚفؼاِيت ٞاي زضرطياٖ پطٚغ، ٜچٍٔ ٝ٘ٛا٘يتٛض(٘ظاضت) ذٛاٞس قس؟
 آحاضٚپيأسٞاي پطٚغ ،ٜچٍ ٚ ٝ٘ٛتٛؾظ چ ٝوؿي ا٘ساظٌ ٜيطي ذٛاٞس قس؟
 تزطتيات  ٚآٔٛذتٞ ٝاي تسؾت آٔس ٜزض پطٚغ ٜچٍ ٝ٘ٛت ٝؾايط شيٙفغ ٞا ٔٙتمُ ذٛاٞس قس؟

تايس تٛر ٝزاقت و ٝزض تٟي ٝؾاتم ٝاؾتطاتػيىي پطٚغٔ ، ٜالحظ٘ ٝىات ظيط اظإٞيت تؿياض ظيازي تطذٛضزاضاؾت:


 :تط٘أٞ ٝاي اِٛٚيت زاض زضؾغح زاذّي ٙٔ/غم ٝاي



 :اٞساف تركي يا ٔٙغم ٝاي و ٝپطٚغٛٔ ٜضز ٘ظط ضا حٕايت ٔي وٙس.



چاضچٛب ؾاظٔا٘ي ٔ،مطضاتي ٚلا٘٘ٛي ٚؾياؾي  ،ظيؿت ٔحيغي  ٚغيط.ٜ

چطذ ٝحيات پطٚغ٘ ٜيعتغٛض ٔكرم ت ٝچٟاض ٔطحّ ٝلاتُ تفىيه ،عثم ٝتٙسي ٔي قٛز.ايٗ ٔطاحُ زض ٕ٘ٛزاض ظيط ٕ٘ايف
زاز ٜقس ٜاؾت:

چطذ ٝحيات پطٚغٜ

ٔا٘يتٛضيدددً
يا ٘ظاضت

آغاظپطٚغٜ
تط٘أ ٝضيعي
ارطا

اضظياتي

ذاتٕٝ

ايٗ ٔطحّ ٝقأُ فؼاِيت ٞاي ظيط ٔي قٛز:
 اعالع اظ٘ياظ تطاي تغييط(ٚضؼيت ،تافت ،پيكي ٝٙيا ؾاذتاض فؼّي)ٚقٙاذت شيٙفغ ٞايي و ٝفمظ ٘ؿثت ت ٝتغييط /تغييطاتٔغّٛب ذٛز ٌ،اْ پيف ٔي ٌصاض٘س.
 تطضؾي ٌعيٞ ٝٙاي پطٚغ ٜاي رٕغ آٚضي اعالػات انّي رٟت ا٘زاْ اضظياتي أىاٖ ؾٙزي اِٚي ٝپطٚغ ٚ ٜتؼييٗ وطزٖ ٞعيٞ ٝٙا  ٚپيأسٞاي ٔخثت ٚٔٙفي) احتٕاِي آٖ
 آٔاز ٜؾاظي پيكٟٙاز (ايس ٜيا عطح) تطاي حأياٖ پطٚغ ٜرٟت ٔالحظ ٚ ٝتطضؾي پصيطـ تؼٟس ا٘زاْ ٔغاِؼ ٝأىاٖ ؾٙزي تفهيّي پطٚغ ٜزضنٛضت ِعْٚ تهٕيٓ ٌيطي زضذهٛل ز٘ثاَ وطزٖ ٔٛضٛع ارطاي پطٚغٛٔ ، ٜو َٛوطزٖ آٖ ت ٝظٔاٖ آيٙس ٜيا وٙاضٌصاقتٗ آٖ ا٘ؼماز لطاضزاز تا شيٙفغ ٞا ،نسٚضٔٙكٛض پطٚغٚ ٜاذتهال ٔٙاتغ تطاي آٖ حطوت تٔ ٝطحّ ٝتط٘أ ٝضيعي (تفهيّي)فؼاِيت ٞا ٚ ٚضٚزي ٞاي وّيسي پطٚغ ٜزضايٗ ٔطحّ، ٝتغٛض ذالن ٝػثاضت اؾت اظ:

تهسيك يه ٘ياظ  ،تطضؾي پيأس ٞاي پطٚغٜ
اتؼددداز اؾدددتطاتػيه پطٚغ(ٜتطضؾدددي ٌعيٙدددٞ ٝدددا
اظرٙثددٞ ٝدداي ٔرتّددف فٙددي  ،تدداظاضي ،لددا٘٘ٛي ٚ
حمٛلي  ٚغيط)ٜ

ظٔاٖ ٞ ،عيٙد ، ٝاٞدساف ٔ ٚماندس پدطٚغٌ ، ٜؿدتطٜ
(قطح وداض) پدطٚغ ٚ ٜالدالْ وّيدسي لاتدُ تحٛيدُ
ٔ ،كرهات ّٔ ٚعٔٚات پطٚغ٠
ٔٙاتغ پطٚغ ، ٜشيٙفغ ٞاي پطٚغٜ

ضيؿدده ٞدداي پددطٚغٔ ، ٜفطٚضددات ٔ ٚحددسٚزيت
ٞاي پطٚغٜ
ضٚيٞ ٝا  ،فطايٙس ٞا  ،ؾيؿتٓ ٞا ( .... ٚپطٚغ) ٜ

زضٔطحّ ٝآغاظ پطٚغ ، ٜػسْ زؾتطؾي ت ٝاعالػات ويفي يه ٔحسٚزي رسي ٔ ٚؼٕ َٛاؾت .فمساٖ اعالػات ويفي تٚ ٝيػٜ
زضٔٛضزپطٚغٞ ٜاي پيچيس ٚ ٜپطٚغٞ ٜايي و ٝلثال زض اضتثاط تا آٟ٘ا ٞيچٍ ٝ٘ٛالسأي ٘كس ٜاؾت ،تغٛض ٔحؿٛؾي ٔحسٚزيت
ٞايي ضا ايزاز ٔي وٙس ظيطا پيأسٞا ٌ،ؿتط( ٜقطح واض) ٘،ياظٔٙسي ٞا ٔ ٚكرهات آٟ٘ا ٞ ،عي ، ٝٙظٔاٖ  ٚضيؿه ٞا  ،شيٙفغ
ٞا ٙٔ،اتغ الظْ ، . . . ٚاغّة زض اتتساي ا٘زاْ يه ٔغاِؼ ٝأىاٖ ؾٙزي ٔزٞ َٟٛؿتٙس،تٙاتطايٗ تا زض٘ظط ٌطفتٗ ايٗ احتٕاَ
ؤٕ ٝىٗ اؾت زٚض ٜپطٚغ ٜعٛال٘ي تطٌطززٞ ٚعي ٝٙآٖ اظ ضلٓ ٔٛضز ا٘تظاض تاالتط ضٚز  ،فطايٙس تهٕيٓ ٌيطي زقٛاضتط ذٛاٞس
قس.
پطٚغٞ ٜا زضپاؾد ت ٝتطذي اظ ٘ياظٞاي زاذّي ،ذاضري ،لا٘٘ٛي ( . . . ٚتا ٞسف ضفغ ٔكىالت پسيس آٔس، ٜضٚيايي تا فطنت
ٞاي رسيس  ،تاتؼيت اظٔمطضات  ٚلٛا٘يٗ راضي ٚيا  ) . . .پيكٟٙاز ٔ ٚغطح ٔي ق٘ٛسٙٔ.كاء ايٗ ٘ياظ ٞا ٕٔىٗ اؾت تزاضي
يا غيطتزاضي تاقس .زضٞطنٛضت ،تايس ضٕٗ وؿة آٌاٞي اظ ٔاٞيت ٘ياظ ٞاي ٔصوٛض ٘ؿثت ت ٝتطضؾي  ٚقٙاذت زليك آٟ٘ا
ٕٞت ٌٕاقت  ٚاعٕيٙاٖ حانُ وطز و ٝايس ٜيا پطٚغٔ ٜغطح قس ، ٜتسضؾتي پاؾرٍٛي ٘ياظ ٞاي پيف ض ٚذٛاٞس تٛز.
ٞطپطٚغ ٜاي عي ٔست ارطا ،تىٕيُ  ٚضا ٜا٘ساظي زاضاي پيأسٞاي لاتُ پيف تيٙي  ٚيا غيطٔ ٜتطلث ٝاي(ٔخثت ٔ،فٙي  ٚيا
چٙس ٚرٟي) اؾت و ٝتايس زض ٔطحّ ٝآغاظيٗ ٛٔ ،ضز تٛر ٝلطاضٌيطز.

زضؾاظٔاٖ ٞا ٟ٘ٚاز ٞاي ترف زِٚتي -تزاضي،پطٚغٞ ٜا ِع ْٚتايسزاضاي ذهيه ٝتٙاؾة اؾتطاتػيىي تاقٙس،يؼٙي تأأٛضيت
ٞا ،اٞساف ٔ ٚمانس ؾاظٔاٖ ٞاي ٔصوٛض ؾاظٌاض ٌطز٘س .تطاي اضظياتي تٙاؾة اؾتطاتػيه يه پطٚغ ٚ ٜؾٙريت آٖ رٟت
ٌعيٙف اظٔياٖ ؾايطپطٚغٞ ٜا،زضػُٕ ٔسَ ٞا ٚضٚـ ٞاي ٔتٛٙػي عطاحي قس ٜا٘س .ؾاظٔاٖ ٞاي تزاضي ،ػٕٔٛا ت ٝػٛأّي
اظلثيُ ؾٛز زٞي پطٚغ(ٜو ٝتط اؾاؼ ٔؼياض ٘طخ تاظٌكت ؾطٔايٌ ٝصاضي آٖ اٞساظٌ ٜيط ي ٔي قٛز) ،ضيؿه ٞا ،پيچيسٌي
فٙي  ٚؾايط ٔؼياضٞاي زيٍط تٕطوع ٔي وٙٙس زضحاِيى ٝاٍ٘يع ٜوؿة ؾٛز زضترف زِٚتي  ،يه ٔالحظ ٝيا ٔؼياض غاِة تٝ
قٕاض ٕ٘ي ضٚز.
ٞطپطٚغ ٜاي ٞسفي ضا ز٘ثاَ ٔي وٙس ؤ ٝمهٛز غايي وّي ٝفؼاِيت ٞاي ٔؼٕ َٛزض ٔطاحُ آغاظ پطٚغ ، ٜتط٘أ ٝضيعي  ،ارطا
 . . . ٚاؾت.ػال ٜٚتطآٖ ٞسف غايي ،پطٚغٞ ٜا ٕٔىٗ اؾت زاضاي اٞساف چٙسٌا٘ ٝزيٍطي ٘يع تاقٙس.تٙاتطايٗ ،تطضؾي ٚ
ٔالحظ ٝاٞساف ٔ ٚمانس پطٚغ ٜزضٔطحّ ٝآغاظ آٖ ،ضطٚضي اؾت.
تطاي تطآٚضز ظٔاٖ ٞ ٚعي ٝٙپطٚغ٘ ٜيع ضٚـ ٞاي ٔتؼسزي ٚرٛز زاضز ِيىٗ اضظياتي اِٚي ٝنحيح يه پطٚغٌ ، ٜاٞي تؿياض
چاِف تطاٍ٘يع اؾت .
ٞسف يه پطٚغ ٜتؼييٗ ٌؿتط(ٜقطح واض) آٖ ،ي ؼٙي واضي اؾت و ٝپطٚغ ٜتساٖ ٔٙظٛض پيكٟٙاز ٌطزيس ٜاؾت  .ػسْ تؼطيف
زليك ٌؿتط ٜيه پطٚغٔ ٜي تٛا٘س ٔكىالت پيچيس ٜاي ضا پسپس آٚضزٞ .طٔٛضٛػي و ٝزضٌؿتط ٜپطٚغ ٜتؼطيف ٘كٛز ،زضٚالغ
زضذاضد ٔحسٚز ٜيا زأ ٝٙفؼاِيت ٞاي آٖ لطاضٔي ٌيطز.
الالْ لاتُ تحٛيُ وّيسي زضيه پطٚغ ، ٜالالْ تطوية قسٟ٘ ٜايي (ٔخُ فطٚزٌا ٚ )ٜالالْ فطػي تكىيُ زٙٞس ٜآٖ ٞا (ٔخُ
ؾاذتٕاٖ ٞا يا تٙاٞاي فطٚزٌا ، ٜتا٘س ٞا ٔ ،حٛعٞ ٝاي پاضويٞ ،) ًٙؿتٙس يؼٙي ذطٚري ٞايي و ٝزضا٘تٟاي پطٚغ ٜتحٛيُ
ٔي ٌطز٘س.
زضٞط پطٚغ ٜاي "،اِعأات ٔ ٚكرهات" ز ٚػٙهط وّيسي ت ٝقٕاض ٔي ض٘ٚس  ٚزضٚالغ ٛٔ،فميت يا قىؿت يه پطٚغٜ
تطاؾاؼ زأ ٝٙاِعأات ٔ ٚكرهات آٖ ،اضظياتي ٔي ٌطزز .اِعأات ٔ ٚكرهات تهطيح ٔي زاض٘س و ٝالالْ لاتُ تحٛيُ يه
پطٚغ ٜتايس زاضاي ظطفيت ٞاي تؼطيف قسٔ ٜؼيٙي اظحيج ظاٞط/قىُ  ،ػّٕىطز/واضايي  ،ارطاء  ٚغيط ٜتاقٙس.
تس ٖٚزؾتطؾي تٙٔ ٝاتغ الظْ ٞ،يچ پطٚغ ٜاي ضا ٕ٘ي تٛاٖ ارطا وطزٔ .هطف ٔٙاتغ زضٟ٘ايت ٔٙتذ تٞ ٝعئ ٝٙاِي ٔي قٛز
أا حتي زضاذتياض زاقتٗ ٚر ٜٛفطاٚاٖ تسيٗ ٔؼٙا ٘يؿت وٙٔ ٝاتغ ٚيػ ٜپطٚغٛٔ ٜضز ٘ظط ٔٛرٛز اؾت.
 ٕٝٞپ طٚغٞ ٜا زاضاي شيٙفغ ٞؿتٙسٞ .يچ پطٚغ ٜاي ضا ٕ٘ي تٛاٖ تسٔ ٖٚكاضوت ٔؿتميٓ يا غيطٔؿتميٓ اقرال شيطتظ آٖ
تزؿٓ وطز .قٕاض شيٙفغ ٞاي پطٚغٕٔ ٜىٗ اؾت تط چٙس ٘فط يا چٙسيٗ ٔيّي٘ ٖٛفط تاِغ ٌطزز٘ .فغ آٟ٘ا زض پطٚغٌ ، ٜطايف ٚ
عطظ ضفتاض آٟ٘ا ٘ؿثت تساٖ تغٛض تؿياض لاتُ ٔالحظ ٝاي ٔي تٛا٘س تغييط وٙس .زض ٍٙٞاْ آغاظ پطٚغ ٜتايس شيٙفغ ٞاي آٖ ضا
قٙاؾايي وطز  ٚؾ ٟٓآٟ٘ا ضا زض پطٚغٛٔ ٜضز ٘ظط ٔؿتٙس ٕ٘ٛز.
شيٙفغ ٞا ٔي تٛا٘ٙس ٔٙكاء وٕه ٞاي تعضي ٌطز٘س يا تهٛضت يه ٔا٘غ رسي ( تطاي پطٚغ )ٜػُٕ ٕ٘ايٙس.
ضيؿه ٞا ،ػٙهطي تؼييٗ وٙٙس( ٜزضپطٚغٞ ٜا)ت ٝقٕاض ٔي ض٘ٚس.پطٚغٞ ٜاي تعضي  ٚپيچيس، ٜتٚ ٝيػ ٜتٙسضٌا ٜضيؿه ٞا
ٔتٛٙع ٌ٘ٛ ٚاٌ٘ٛي ٞؿتٙسو ٝاٌط حازث ق٘ٛس ٔ،ي تٛا٘ٙس يه پطٚغ ٜضا تا ذغط قىؿت ٔٛارٕ٘ ٝايٙس .تٙاتطايٗ ،زضٍٙٞاْ
آغاظوطزٖ ٞطپطٚغ ٜاي ،ا٘زاْ واٚٚـ ،رؿتز ٚ ٛتحّيُ اِٚي ٝضيؿه ٞاي اريٗ (چؿثيس ٜت)ٝپطٚغ (، ٜترهٛل آٖ ضيؿه
ٞايي ؤ ٝي تٛا٘ٙس پطٚغٛٔ ٜضز ٘ظط ضا عي چطذ ٝحياتف ٔتاحط ؾاظ٘س  )،ضطٚضي اؾت.

چٙا٘چ ٝيه پطٚغ ( ٜتا ٔاٞيت) ٔكات ، ٝلثال ت ٝارطا زضآٔس ٜاؾت ٔ،ي تٛاٖ اظ تزطتيات تسؾت آٔس ٜتطاي ٔسيطيت ضيؿه
پطٚغ ٜرسيس تٟط ٜرؿت.
ٔفطٚضات پاي ٚ ٝاؾاؼ ا٘زاْ تحّيُ ٞاي ٔرتّف ،تط٘أ ٝضيعي  ٚارطاي پطٚغ ٜضا تٙياٖ ٔي ٟ٘س.تطاي ٔخاَ ٕٔ ،ىٗ اؾت
چٙيٗ فطو قٛز وٝ
 ٞعيٞ ٝٙاي ٚضٚزي ٞاي پطٚغ ٜعي چطذ ٝحيات آٖ  ،افعايف ٘رٛاٞس يافت . ّٔعٔٚات پطٚغ ٜتغٛض ٔؼٙي زاض  ٚلاتُ ٔالحظ ٝتغييط ٘رٛاٞس وطز. وّي ٝشيٙفغ ٞاي وّيسي  ،پطٚغٛٔ ٜضز ٘ظط ضا پكتيثا٘ي ذٛاٙٞسٕ٘ٛز . . . ٚآقىاضا ٔ ،فطٚضاتي اظايٗ لثيُ ٘مف تؼييٗ وٙٙس ٜاي زضتسٚيٗ  ٚتزؿٓ ٕ٘اي اِٚي ٝپطٚغ ٜزاضز.
ٔحسٚزيت ٞا(ٔا٘ٙس ٔحسٚزيت ٞاي ٚضغ قس٘ ٜؿثت ت ٝا٘تراب ضٚيٞ ٝاي پطٚغ ، ٜاؾترساْ ٌ،عاضـ زٞي ٞ،عيٞ ٝٙاي
ٔاِي ،تىٕيُ فؼاِيت ٞا ٘ ) . . . ٚيع ػٛأّي ٞؿتٙسو ٝتطضٚي فطايٙس تؼٟس ٚارطاي پطٚغ ٜاحط ٔحسٚز وٙٙس ٜاي زاض٘س.
پطٚغٞ ٜا ٘ ٝزض ٔحيظ ذالء  ٚيه فضاي ٔغّك  ٚؾاذتٍي و ٝزض ٔحيغي ٔتاحط اظ ػٛأُ تؿياض ٔتٛٙػي ٘ظيط ضٚيٞ ٝا ،
فطايٙسٞا  ،زؾتٛضػُٕ ٞا  ،ؾيؿتٓ ٞا ،ظيطؾاذت  . . .ت ٝارطا زضٔي آيٙس.
تسيٟي اؾت چٙا٘چ ٝايٗ ػٛأُ (و ٝػٛأُ ٔحيغي ٘أيسٔ ٜي ق٘ٛس )،تسضؾتي تٟي ، ٝتسٚيٗ  ٚؾاظٔا٘سٞي ق٘ٛس احتٕاَ
ٔٛفميت پطٚغٞ ٜا تغٛض تؿياض ٔحؿٛؾي افعايف ٔي ياتس.
تا ايٗ ٔغاِؼٔ ٝي تٛاٖ تكريم زازو ٝآيا پطٚغٛٔ ٜضز ٘ظط اضظـ ا٘زاْ زازٖ ٔغاِؼات تفهيّي أىاٖ ؾٙزي زاضزيا ذيط ؟
چاضچٛب ٔغاِؼات لثُ اظ أىاٖ ؾٙزي ػٕٔٛا رٙث ٝتحميمي  ٚواٚٚـ پيطأ ٖٛپطٚغ ٜپيكٟٙازي زاضز أا ٌ،اٞي اٚلات
ض٘ٚس ت ٝ٘ٛ ٌ ٝاي پيف ٔي ضٚز و ٝآٖ ت ٝيه ٔغاِؼ ٝأىاٖ ؾٙزي تٕاْ ػياض تثسيُ ٔي قٛز.
ٌعاضـ ٔغاِؼ ٝلثُ اظ أىاٖ ؾٙزي ػٕٔٛا زضٔمايؿ ٝتا ٌعاضـ ٞاي أىاٖ ؾٙزي اظرٙث ٝظٔا٘ي وٛتأ ٜست  ٚاظرٙثٝ
ٔحتٛا يي ذالنٔ ٚ ٝرتهط اؾت.
أىاٖ ؾٙزي ٔ،غاِؼ ٚ ٝتطضؾ ي اِٚي ٝيه پطٚغ ٜپيكٟٙازي رٟت پاؾرٍٛيي ت ٝايٗ ؾلٛاَ اؾت و ٝآيا آٖ پطٚغ ٜتطاي
ا٘زاْ السأات رعيي تط  ٚزليك تطتؼسي تيكتط  ،تمسض وافي رصاب ذٛاٞس تٛز.يه ٔغاِؼ ٝأىاٖ ؾٙزي  ،تركي اظ ض٘ٚس
ارطايي پطٚغ ٜاؾت .ايٗ ٔغاِؼ ٝت ٝاضظياتي پطٚغٞ ٜا يا ٌطٞٚي اظ پطٚغٞ ٜا  ٚؾپؽ ا٘تراب وطزٖ تٟتطيٗ ٌعي ٝٙرٟت ارطا
ٔي پطزاظز.
ٔغاِؼ ٝأىاٖ ؾٙزي ٘،تيز ٝتزعي ٚ ٝتحّيُ لاتّيت يا أىاٖ پصيطي ا٘زاْ يه واض اؾت.يه ٔغاِؼ ٝأىاٖ ؾٙزي ،
تحّيّي اؾت ضارغ لاتّيت ؾٛزٞي يه ايس ٜيا عطح و ٝاظعطيك يه فطايٙس ٔتفىطا٘ ٝپيطأ ٖٛآٖ عطح يا ايس ٜاظٔطحّٝ
آغ اظ ٔٙغمي تا ٔطحّ ٝپاياٖ ٔٙغمي آٖ ،تهٛضت ٔؿتٙس ٙٔ ٚظٓ ا٘زاْ ٔي ٌيطز.ايٗ ٔغاِؼ ٝلاتّيت ٞا  ٚظطفيت ٞاي
ٔٛضٛع ٔٛضز ٔؼأّ ٝضا تط اؾاؼ زازٞ ٜاي فيعيىي  ٚفٙي تطضؾي  ٚاضظياتي ٔي وٙس ٔ ٚمياؼ چٍٍ٘ٛي ؾٛزٔٙسي يا
لاتّيت واضتطزي يه ؾيؿتٓ اعالػاتي تطاي يه ؾاظٔاٖ اؾت .
ٔغاِؼات أىاٖ ؾٙزي فطايٙسي اؾت وٞ ٝط ٘فط يا ٞطقطوت تايس لثُ اظ آغاظ وطزٖ يه پطٚغ، ٜا٘زاْ زٞس.يه ٔغاِؼٝ
رأغ ٔٙزط ت ٝنطف ٝرٛيي ٔثاِغ ٍٙٞفتي ٔي قٛز.يه أىاٖ ؾٙزي ٔٛفميت آٔيع ٕٔىٗ اؾت ٔٙزط ت ٝتا يس يا ضز يه
پطٚغٌ ٜطزز.
يه ٔغاِؼ ٝأىاٖ ؾٙزي ٔ،غاِؼ ٝاي اؾت و ٝلاتّيت ؾٛز زٞي يه ايس ٜضا تا تاويس تط قٙاؾايي وطزٖ ٔؿا ُ تاِمٚ ٜٛ
السأاتي وٙٔ ٝزط ت ٝپاؾرٍٛيي ت ٝؾلٛاالت ظيط ٔي قٛزٔ ،كرم ٔي ؾاظز.ايٗ ٔغاِؼ ٝتطاي ارتٙاب اظ ضٚياضٚي تا
ضيؿه  ٚپاؾرٍٛيي ت ٝؾلٛاالتي ٘ظيط :

 آيا ايسٛٔ ٜضز ٘ظط واضٔي وٙس  ٚتايس آٖ ضا ارطا وطز؟
 چٍ ٝ٘ٛايسٔ ٜعتٛض واضذٛاٞس وطز؟
 چ ٝچيعٞايي ٔٛضز ٘ياظ اؾت؟
 تٟتطيٗ ظٔاٖ چٛٔ ٝلؼي اؾت ؟
 چمسض ؾطٔايٛٔ ٝضز ٘ياظ اؾت؟
 چ ٝتاظز ٚ ٜزؾتأٚضزي ذٛاٞس زاقت؟
 آيا ايسٔ ٜعتٛض واض ٔي وٙس  ٚتايس آٖ ضا ارطا وطز؟
ٔكىالت /تاذيط زض تساضوات يا ػّٕيات تطٔثٙاي يه ٔغاِؼ ٝأىاٖ ؾٙزي رأغ لاتُ ارتٙاب اؾت.
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛا ايٗ زؾت ٔكىالت ػثاضتٙس اظ:
 -1قىؿت پطٚغ ٜعي زٚض ٜػّٕيات تسِيُ ضؼف زضتزعيٚ ٝتحّيُ تماضا ٚتطآٚضز ٔهطف وٙٙسٌاٖ ٔتماضي ٔايُ تٝ
پطزاذت
 -2تاذيط زض تساضوات اغّة ت ٝػسْ تٛر ٚ ٝتطضؾي رٙثٞ ٝاي لا٘٘ٛي ٔ ٟٓلثُ اظ تطٌعاضي ٔٙالهات ٔطتٛط ٔي قٛز.
يه ٔغاِؼ ٝأىاٖ ؾٙزي ،يه عطح تزاضي ٘يؿت٘.مف ٞاي ٔتٕايعأىاٖ ؾٙزي  ٚعطح تزاضي اغّة تسضؾتي ٔٛضز
تٛر ٝلطاضٕ٘ي ٌيطز .أىاٖ ؾٙزي ،يه واضپػٞٚكي اؾت .آٖ ٔكرم ٔي ؾاظز و ٝآيا يه ٔؼأّ ٝتزاضي لاتّيت ؾٛز
زٞي زاضز ؟زضحاِيى ٝعطح تزاضي يه واض تط٘أ ٝضيعي اؾت ٚوّي ٝالسأات الظْ تطاي ػّٕي ؾاذتٗ ايسٛٔ ٜضز ٘ظط ضا
تطؾيٓ ٔي وٙس.
لثُ اظ ٍ٘اضـ عطح تزاضي تايس ٔكرم قٛز و ٝچٍ، ٝ٘ٛوزا  ٚت ٝچ ٝوؿي ذسٔت يا واالي ٔٛضز ٘ظط فطٚذت ٝذٛاٞس
قس.ت ٝػال ٜٚتايس ضٕٗ اضظياتي ضلثا ٔيعاٖ ٔٙاتغ ٔاِي ٔٛضز ٘ياظ تطاي آغاظ عطح تزاضي ،ارطاي آٖ  ٚتىٕيُ عطح تطآٚضز
ٌطزز.
فطاي ٙسي اؾت و ٝتٛاؾغ ٝآٖ ،أىاٖ ؾٙزي(تطٔثٙاي لاػس ٜاِتعاْ ذع٘س ) ٜا٘زاْ ٔي ٌيطز .اِتعاْ ذع٘س ، ٜضٚيىطزي اؾت
تط أىاٖ ؾٙزي ٔ،ثٙي تط ايٙى ٝأىاٖ ؾٙزي تايس عي زٚض ٜيا چطذ ٝحيات (يه پطٚغٔ )ٜالن لطاضٌيطز .زضتحّيُ أىاٖ
ؾٙزي  ،فؼاِيت ٞاي ظيط ا٘زاْ ٔي ٌيطز:
• تؼييٗ پتا٘ؿيُ ؾيؿتٓ ٔٛرٛز
• وكف  ٚتؼييٗ وّئ ٝؿا ُٔ/كىالت ؾيؿتٓ ٔٛرٛز
• وكف  ٚتؼييٗ فٗ آٚضي ٔٛضز ٘ياظ تطاي حُ ٔؿا ُ /ضفغ ٔكىالت ٔٛرٛز
• تؼييٗ وّي ٝاٞساف ؾيؿتٓ
• تؼييٗ ٘ماط تطضؾي أىاٖ ؾٙزي زضچطذ ٝحيات ؾيؿتٓ ٞا
• وكف ٚتؼييٗ وّي ٝضا ٜواض ٞاي ؾيؿتٓ ٔٛرٛز  ٚيا ضا ٜحُ ٞاي ؾيؿتٕي رايٍعيٗ
• ا٘زاْ ا٘ٛاع أىاٖ ؾٙزي ٞاي فٙي ٔ،اِي  ،التهازي ،ارتٕاػي ،فطٍٙٞي ٚغيط( ٜت ٝقطح ظيط)ٚتؼطيف  ٚتٛنيف ضٛاتظ
ٔطتٛط تساٖ ٞا
• ا٘زاْ تزعي ٚ ٝتحّيُ ٞاي ٔرتّف ٞعي - ٝٙفايس ٜتا اؾتفاز ٜاظ ٔٙافغ ٞ ٚعيٞ ٝٙاي تؼسيُ (ت ٝضٚظ) قسٜ
• ٍ٘اضـ ٌعاضـ ٞاي ٔمتضي عطح پيكٟٙازي ؾيؿتٕي تطاي اقرال ٔرتّف شيطتظ
• تط٘أ ٝضيعي تطاي ٕ٘ايف ضؾٕي ٔغاِة تٔ ٝاِىاٖ ؾيؿتٓ  ٚواضتطاٖ ٔطتٛط
ٔغاِؼ ٝأىاٖ ؾٙزي ت ٝؾلٛاالت اؾاؾي (٘ظيط ايٙى ٝآيا ٔؿلّٔ/ٝكىُ  ٚيا فطنت ٔغطح قسٚ، ٜالؼيت زاضز يا ذيط؟ )
پاؾد ٔي زٞس  ٚيه پيكٟٙاز ٟ٘ايي ضا تطاي ٔسيطيت ػطضٔ ٝي وٙسٌ .عاضـ ٟ٘ايي ايٗ ٔغاِؼٔ ٝؼٕٛال قأُ ٔٛاضز ظيط
ٔي قٛز:
 ٘اْ پطٚغٜ -تؼطيف ٔكىُ يا فطنت

 تٛنيف پطٚغٜ ٔٙفؼت ٔٛضز ا٘تظاض تثؼات ٚپيأس ضز يا ػسْ پصيطـ پيكٟٙاز اضا  ٝقسٜ ٔٙافغ ٔٛضز ٘ياظ ضا ٜواضٞاي رايٍعيٗ ؾايط ٔالحظات ٘ظطي ٝپطزاظي:
تؼييٗ ايٙى ٝآيا ارطاي يه پطٚغ( ٜاظرٙث ٝػّٕي) ٕٔىٗ (ٚاظرٙث ٝالتهازي ٔ ،اِي ٚارتٕاػي) تٛريح پصيطاؾت يا ذيط
 قٙاؾايي  ٚپيكٟٙاز ضا ٜحُ ٞاي رايٍعيٗ ٕٔىٗ
 تٟي ٝاعالػات وافي تطاي ٔسيطيت تطاي آٌاٞي يافتٗ زضذهٛل ايٙى: ٝ
 آيا پطٚغٛٔ ٜضز ٘ظط ضا ٔي تٛاٖ ارطا وطز؟
 آيا ٔحهٟ٘ َٛايي تطاي ٔهطف وٙٙسٌاٖ آٖ ؾٛزٔٙس ذٛاٞس تٛز؟
 آيا پيكٟٙاز ٞاي رايٍعيٗ ( لاتُ ا٘تراب زض ٔطاحُ تؼسي ) ٚرٛز زاضز ؟
 آيا پيكٟٙاز رايٍعيٗ تٟتطي ٚرٛز زاضز؟
پؽ اظ ٔغاِؼ ٝأىاٖ ؾٙزي ٔسيطيت ٔي تٛا٘س ضارغ ت ٝازأ ٝواض  ٚيا تٛلف آٖ تهٕيٓ تٍيطز .
زازٞ ٜاي الظْ تطاي يه ٔغاِؼ ٝأىاٖ ؾٙزي ضا ٔي تٛاٖ اظ ٔٙاتغ اِٚي ٝيا حا٘ٛي ٝتسؾت آٚضز.
 زازٞ ٜاي اِٚي : ٝزازٞ ٜايي و ٝتغٛض ٔؿتميٓ اظعطيك ٔهاحثٞ ٝا ٚواٚٚـ ٞا يا تحميمات ٔيسا٘ي لاتُ تحهيُ اؾت.رٕغ آٚضي زازٞ ٜا ٕٔىٗ اؾت ظٔاٖ تط  ٚپطذطد تاقس(٘ظيط فطايٙس رٕغ آٚضي زازٞ ٜا اظعطيك ٔغاِؼات ظٔيٗ قٙاؾي ٚ
حفط چاٞ ٜاي اوتكافي)
 زازٞ ٜاي حا٘ٛي :ٝزازٞ ٜايي و ٝاظ عطيك ٔٙاتغ ػٕٔٛي ٘ظيط ٘كطيات تزاضي  ٚنٙؼتي ،آٔاضٞاي اضا  ٝقس ٜتٛؾظ ا٘زٕٗٞا يا اتحازيٞ ٝاي نٙؼتي ٌ ٚعاضـ ٞاي ٟ٘از ٞاي زِٚتي لاتُ تحهيُ اؾت.
ػثاضت اؾت اظ :
– ٚرٛز تاظاض  ٚأىاٖ زؾتطؾي ت ٝآٖ
– پتا٘ؿيُ ضقس ( ٚتطلي ) پطٚغٜ
– ٞعيٞ ٝٙاي ؾطٔايٌ ٝصاضي  ،ػّٕياتي  ٚتِٛيس  ٚتٛظيغ
– ػٛأُ ػطض ٚ ٝتماضا
– قطايظ ارتٕاػي ٚظيؿت ٔحيغي
اظايٗ ض(،ٚتطٔثٙاي ٘ىات  ٚػٛأُ تكطيح قس ٜزض تاال  )،ا٘زاْ أىاٖ ؾٙزي ٞاي ظيط اظٔٙظط التهاز تطتيثات ؾاظٔاٖ يافتٝ
(يا لطاضزازٞا) اِعأي ٔي ٌطزز.
تغٛض ذالن ٝػثاضت اؾت اظ
• ٔتٛلف وطزٖ پطٚغٞ ٜاي ظياٖ آٚض
ارتٙاب وطزٖ اظ اضٕحالَ پطٚغٞ ٜاي ؾٛزٔٙس
• تؼييٗ وطزٖ ؾاظٌاضي ِٔٛفٞ ٝاي پطٚغٞ ٜا
• اضظياتي وطزٖ ٔٙاتغ  ٚاتؼاز ضيؿه ٞا
• تؼييٗ وطزٖ عطق تمّيُ ضيؿه ٞا  ٚتؿٟيٓ واضآٔس ضيؿه ٞا

• چٍٍ٘ٛي تزعي ٚ ٝتحّيُ ت ٝػٛٙاٖ يه ػأُ وّيسي تؼييٗ وٙٙسٛٔ ٜفميت ػّٕىطز پطٚغ ٜاؾت.يه تزطيٚ ٝتحّيُ
نحيح ٔٙزط ت ٝعطاحي ٔزسز پطٚغ ٜرٟت واٞف ذغط قىؿت آٖ ٔي ٌطزز.
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اضظيدداتي پددطٚغ ، ٜفطايٙددس ؾددٙزف يددا تمددٛيٓ  ٚتطضؾددي پيكددٟٙازٞا لثددُ اظ ؾددپطزٖ تؼٟددس نددطف ٔٙدداتغ اؾددت .ايددٗ
رّٕ ، ٝتٔ ٝؼٙاي آٖ اؾت و ٝاظعطيك وساْ قطاوت ٞدا ٔدي تدٛاٖ تٟتدطيٗ پدطٚغٞ ٜدا ضا تدا تٛرد ٝتد ٝاٞدساف آٟ٘دا تدطاي
رأؼ ٝا٘تراب وطز
اضظياتي يه عطح  ،عي ٔطاحُ ا٘زاْ ٔي قٛز :
زضايٗ ٔطحّٙٔ ٝكاء ايسٞ ٜا تطاي ؾطٔايٌ ٝصاضي تطضؾي ايسٛٔ ٜضز ٘ظط اظعطيك عطح
ؾلٛاالت وّيسي٘ظيط :
اِف) تماضا وزاؾت؟
ب ) آيدداپطٚغٔ ٜددٛضز ٘ظددط تددا حيغدد ٝودداضي  ٚترهددم ؾدداظٔاٖ ،تط٘أددٞ ٝدداي زضزؾددت الددساْ  ٚذددظ ٔكددي آتددي آٖ
ؾٙريت زاضز؟
 ٚيا تغٛض وّي ،ؾلٛاالتي و ٝاٍ٘يعٙٔ ٚ ٜكاء ايسٔ ٜغطح قس ٜضا ٕ٘اياٖ ٔي ؾاظز ،ا٘زاْ ٔي ٌيطز .
تؼطيددف پددطٚغ ٜتغٛضػدداْ قددأُ قددطح ودداض ٚتؼيدديٗ اٞددساف پددطٚغ، ٜذطٚرددي آٖ ،شيٙفددغ ٞدداي ٔرتّددف آٖ ٙٔ،ددافغ
التهازي  ٚارتٕاػي آٖ  ٚاعالػات ٔٛضز ٘ياظ ٔي قٛز.
تيك دتطيٗ اعالػددات ٔددٛضز ٘يدداظ پددطٚغ ٜزضٔطاحددُ لثددُ اظ أىدداٖ ؾ دٙزي  ٚأىدداٖ ؾددٙزي پددطٚغٔ ٜددٛضز ٘ظط(،يؼٙددي
ٔطاحّي ؤ ٝتغيط ٞا  ٚپاضأتط ٞاي پطٚغ ٜت ٝتفضيُ تزعي ٚ ٝتحّيُ ٔي ٌطزز )،تسؾت ٔي ايس.
تددٙٔ ٝظددٛض ا٘زدداْ ا٘ددٛاع تزعيدد ٚ ٝتحّيددُ ٞدداي ضددطٚضي  ٚالظْ ،زازٞ ٜددا ػٕٔٛددا تدد ٝقددىُ تّددٛن ٞدداي ؾدداذتٕا٘ي
تكددىيُ زٙٞددس" ٜپددي ؾدداذتٕاٖ" ٔطتددة  ٚعثمدد ٝتٙددسي ٔددي قدد٘ٛس .قىؿددت ارددعاي ٔغاِؼدداتي تددٔ ٝدداغٞ َٚدداي
ٔرتّف  ،ضٕٗ تؿٟيُ فطايٙس ٞاي ٔغاِؼاتي ٚتحّيّي ،زلت  ٚؾطػت واض ضا افعايف ٔي زٞس.
تّٛن ٞاي ؾاذتٕا٘ي يا ٔاغٞ َٚاي ٔغاِؼات زضٔطاحُ لثُ اظ أىاٖ ؾٙزي  ٚأىاٖ ؾٙزي تمطاض ظيط اؾت:

•
•
•

ٔغاِؼٙٔ ٝاتغ ٔ،اٞيت ٚؾاذتاض تاظاض ،ليٕت ٞا ٔ ٚمازيط
تٕايعػٕس ٜتيٗ ذسٔات  ٚواالٞاي ٔؼأّ ٝزضترف ٞاي لاتُ تأيٗ اظزاذُ ٚذاضد
ليٕت ٞاي واالٞا  ٚذسٔات ذاضري زضتاظاض رٟا٘ي تؼييٗ ٔي قٛز.
– اعالػات حا٘ٛي ٝتيكتطيٗ إٞيت ضا زاضز.
زضٔٛضز تاظاض زاذّي ،پػٞٚف  ٚاؾتؼالْ ٞاي اِٚي ٝإٞيت تيكتطي زاضز.
– پطٚغ ، ٜاغّة تط اضلاْ ٔاِي  ٚالتهازي احط ٔي ٌصاضز.

•
•

تطآٚضز ٔمازيط ٚليٕت ٞاي ٚالؼي تطاي زٚض ٜحيات پطٚغٜ
پيف تيٙي ض٘ٚسٞاي وؿٛض لا٘٘ٛي  ،تؼطفٞ ٝا  ،ؾٛؾيسٞا (ياضا٘ٞ ٝا) ٔ ،مطضات ػٕٔٛي  ٚفٗ آٚضي

•

ايٗ ٔاغ،َٚيه ٔغاِؼ ٝضارغ زازٞ ٜاي ٚضٚزي ٔٛضز ٘ياظ تطاي ؾطٔايٌ ٝصاضي ٞ ٚعيٞ ٝٙاي ػّٕياتي اؾت .
• زضايٗ ٔاغ ، َٚاعالػات حا٘ٛي ٝضا ٔي تٛاٖ تغٛضتؿياض ٔٛحط ٔٛضز اؾتفاز ٜلطاضزاز.
• تايددس اظ تضدداز ٔٙددافغ تدديٗ ػطضدد ٝوٙٙددس ٜاعالػددات فٙددي  ٚفطٚقددٙس ٜتزٟيددعات ؾددطٔاي ٝاي يددا پيٕا٘ىدداض ؾدداذت
ٕٔا٘ؼت وطز.

•
•
•
•

فٗ آٚضي  ٚزٚض ٜحيات پطٚغٜ
ٔمازيط زازٞ ٜاي ٚضٚزي ٔٛضز ٘ياظتطاي ؾطٔايٌ ٝصاضي  ٚػّٕيات تطاؾاؼ ٘ٛع
٘يطٚي واض ٔٛضز ٘ياظ تطاؾاؼ ٘ٛع  ٚظٔاٖ
ليٕت ٞاي ٚضٚزي ٙٔ ٚاتغ تأيٗ

•
•
•

اضظياتي ظيؿت ٔحيغي ت ٝاعالػات ٔطتٛط ت ٝتزعي ٚ ٝتحّيُ التهازي اِحاق ٔي قٛز.
قٙاؾايي  ٚتؼييٗ آحاض ظيؿت ٔحيغي  ٚضيؿه ٞا
تؼييٗ  ٚتمٛيٓ وٕي احطات ظيؿت ٔحيغي زضٞطرا و ٝأىاٖ پصيط اؾت.

•
 احطات ظيؿت ٔحيغي ٔحتُٕ تطذاؾت ٝاظ پصيطـ تؼٟس ارطاي پطٚغ ، ٜچيؿت؟ ٞعي ٝٙتمّيُ  ٚواٞف آحاض ٔٙفي ٔعتٛض چمسض اؾت؟ اضظيدداتي احددطات ظيؿددت ٔحيغددي  ٚضيؿدده ٞددا زضٞطزٚنددٛضت ا٘زدداْ زازٖ يددا ا٘زدداْ ٘ددسازٖ الددسأاْ فٙددي اي وددٝرٟت تمّيُ احطات ٔعتٛض ،تؼٟس ٔي قٛز،چٍ ٝ٘ٛاؾت؟
 آيددا عددطق زيٍددطي تددطاي ارددطاي ػّٕيددات پددطٚغ، ٜتددس ٖٚتؼٟددس وددطزٖ ٞعيٙددٞ ٝدداي ظيؿددت ٔحيغددي ٚرددٛز زاضز؟ٞعي ٝٙا٘تراب عطق ٔصوٛض چمسض اؾت؟
•
•
•
•

٘يطٚي ا٘ؿا٘ي ٔ ٚسيطيتي ٔٛضز ٘ياظ پطٚغ ٜچمسض اؾت؟
آيا ؾاظٔاٖ تٛا٘ايي تأيٗ ٟٔاضت ٞا  ٚترهم ٞاي ٔسيطيتي ضا زاضا ٔي تاقس؟
آيا ظٔا٘ثٙسي پطٚغ ٜتا وٕيت  ٚويفيت ٔسيطيت ٕٞرٛا٘ي زاضز؟
٘طخ زؾتٕعزٞا تطاي ٘يطٚي واض ٔاٞط ٔٛضز ٘ياظ چيؿت؟
٘يطٚي ا٘ؿا٘ي ٔٛضز ٘ياظ تطاؾاؼ ٘ٛع ترهم ٞا تا أىا٘ات  ٚظٔا٘ثٙسي پطٚغٔ ٜغاتمت زاضز؟

• ايٗ ٔاغ َٚتٛٔ ٝضٛع تىدافٛي أىا٘دات ؾداظٔاٖ ٔزدطي عدطح تدطاي ٔدسيطيت ودطزٖ ٔطاحدُ يدا فاظٞداي ٔرتّدف
پطٚغٔ ٜي پطزاظز.
• ػددسْ تٛردد ٝوددافي تدد ٝرٛا٘ددة ؾدداظٔا٘ي ٔكددىالت رددسي  ٚپيچيددس ٜاي ضا زض حدديٗ فاظٞدداي ارطايددي  ٚػّٕيدداتي
پطٚغ ٜتٛرٛز ٔي اٚضز.
• ؾلٛالت وّيسي:
 آيددا ٟ٘دداز يددا ؾدداظٔا٘ي ودد ٝتددطاي ٔددسيطيت پددطٚغٔ ٜتؼٟددس ٔددي ٌددطزز ،تسضؾددتي ؾدداظٔا٘سٞي قددسٔ ٚ ٜددسيطيت آٖتطاي ازاض ٜپطٚغ ٜتمسضوفايت تزٟيع قس ٜاؾت؟
 آيا ٚؾايُ  ،أىا٘ات ٔ ٚمسٚضات تسضؾتي ٔٛضز اؾتفاز ٜلطاضٔي ٌيط٘س؟ آيا ٘ياظي تطاي تغييطات زض ضٚي ٚ ٝؾاذتاض ؾاظٔاٖ تاؾيؽ قسٚ ٜرٛز زاضز؟ؾايط ٔاغٞ َٚا يا تّ ٛن ٞداي ؾداذتٕا٘ي ٔاٞيدت تزعيد ٚ ٝتحّيّدي زاض٘دس .ايدٗ ٔداغٞ َٚداي تزعيد ٚ ٝتحّيّدي ضا ٘يدع
ٔي تٛاٖ ت ٝقطح ظيط ذالن ٝوطز:
•
•
•

وٙاض ٓٞلطاضزازٖ ٔتغيطٞاي ٔاِي ٚفٙي تسؾت آٔس ٜاظٔاغ َٚتماضأ،اغ َٚفٙئ،اغٔ َٚسيطيت
تٙظيٓ رطياٖ ٘مسي (رطياٖ ٔٙاتغ) پطٚغٜ
قٙاؾايي  ٚتؼييٗ ٔتغيطٞاي وّيسي تطاي تزعي ٚ ٝتحّيُ ٞاي التهازي  ٚارتٕاػي

 چ ٝؾغح اعٕيٙا٘ي ٘ؿثت تٔ ٝتغيطٞاي ٔاِي ٚرٛز زاضز؟ ٔٙاتغ ٞ ٚعيٞ ٝٙاي تأيٗ ٔاِي چمسض اؾت؟ حسالُ رطياٖ ٘مسي ٔٛضز ٘ياظ تطاي ٞطيه اظ اقرال شيٙفغ چمسض اؾت؟ تطاي رّة ضضايت ٞطيه اظ شيٙفؼاٖ ،چ ٝتؼسيالتي ضا ٔي تٛاٖ ا٘زاْ زاز؟• تطضؾي پطٚغ ٜت ٝنٛضت يه ٔٛؾؿ ٝيا ٟ٘از ٔؿتمُ
• اضظياتي احطات را٘ثي قأُ آحاضظيؿت ٔحيغي
ؾلٛاالت وّيسي :
 اذتالف تيٗ اضلاْ ٔاِي  ٚالتهازي تطاي يه ٔتغيط چيؿت؟ ػُّ ايٗ اذتالفات چيؿت؟ تا چ ٝؾغح اعٕيٙا٘ي اضلاْ ايٗ اذتالفات تؼييٗ ٔي قٛز؟ اضظـ ذاِم ٔٙافغ التهازي ٔٛضز ا٘تظاض چمسض اؾت؟ احتٕاَ أىاٖ ؾٙزي التهازي ٔخثت چمسض اؾت؟• قٙاؾايي ٚتؼييٗ وٕي ؾايطآحاض التهازي پطٚغٜ
• اضظياتي تٛظيغ
• آحاض ٔاِي ٞ،عي ٝٙاي  ٚزضآٔسي تطاي شيٙؼفاٖ ٔرتّف
• واٞف فمط ٚضطٚضت ؾياؾي
• ٘ياظٞاي اؾاؾي  :اضظياتي احط پطٚغ ٜتطزؾتياتي ت ٝاٞساف ٘ياظٞاي اؾاؾي (پاي ٝاي)
– ٘ياظٞاي اؾاي زضٞطوكٛض ٔتفاٚت اؾت.
ؾلٛاالت وّيسي :
 اظوساْ عطق پطٚغ ٜتطاي شيٙفؼاٖ آحاضٞعي ٝٙاي ٙٔ ٚفؼتي تِٛيس ٔي وٙس؟ احط پطٚغ ٜتط شيٙفؼاٖ چيؿت؟ چ ٝوؿي ٔٙفؼت وؿة ٔي وٙس  ٚچ ٝوؿي ٞعيٞ ٝٙا ضا ٔي پطزاظز؟ ٘ياظٞاي اؾاؾي رأؼٞ ٝسف زض وكٛض ٔٛضز ٘ظط چيؿت؟ چ ٝاحطي پطٚغ ٜتط ٘ياظٞاي اؾاؾي ذٛاٞس زاقت؟ آيا عطق زيٍطي تطاي تِٛيس وطزٖ آحاض ارتٕاػي ٔغّٛب ٚرٛز زاضز؟ آيا پطٚغ ٜزضذّك آحاض ارتٕاػي ٔغّٛب ،تغٛض ٘ؿثي ٔمط ٖٚت ٝنطف ٝاؾت؟يىددي اظ ٕٟٔتددطيٗ ٔفدداٞيٓ زضٍٙٞدداْ تؼطيددف يدده پددطٚغ ، ٜا٘ددساظٌ ٜيددطي احددط رطيا٘ددات ٘مددسي ٞ،عيٙددٞ ٝددا  ٚذدداِم
ٔٙافغ اؾت.
تايس ت ٝزلت ٞعيٞ ٝٙا ٙٔ ٚافغ نطفا ٔطتثظ تا پطٚغٛٔ ٜضز ٘ظط ضاتؼييٗ وطز.
تطضؾي وّي پتا٘ؿيُ  ٚتٛاٖ پطٚغِ ٜع ْٚحفظ ويفيت يىؿاٖ اعالػات تطاي وّيٝ
ٔتغيطٞا ِع ْٚاؾتفاز ٜاظ اعالػات حا٘ٛيٞ،( ٝطرا ؤ ٝمسٚض اؾت) زضايٗ ٔطحّ ٝا٘زاْ ٔي ٌيطز.
تايدس تٛردد ٝزاقددت ودد ٝزضٔطحّددٔ ٝغاِؼددات لثددُ اظ أىداٖ ؾددٙزي "اعالػددات رع ددي تددط (ٚتغٛضٞسفٕٙددس تٟيدد ٝقددس)ٜ
تٟتط اظٔمازيط ٔياٍ٘يٗ اؾت ".
زضٔطحّٔ ٝصوٛض  ،ؾلٛاالت وّيسي ػٕٔٛا ت ٝقطح ظيط ٔغطح ٔي ق٘ٛس:
• آيا پطٚغٛٔ ٜضز ٘ظط(عي حيات ذٛز) اظٔٙظط ٔاِي  ٚالتهازي تٛريح پصيط اؾت؟
• ٔتغيطٞاي وّيسي وسأٙس؟

• ٔٙكاء ضيؿه ٞا چٞ ٝؿتٙس؟
• چٍٔ ٝ٘ٛي تٛاٖ ضيؿه ضا واٞف زاز؟
زضايددٗ ٔطحّدد ٝضٚي افددعايف نددحت  ٚزضؾددتي ٔتغيطٞدداي وّيددسي تٕطوددع ٔددي قددٛز ٚعددطق رددايٍعيٗ تددطاي تمّيددُ
ضيؿه ٞا ،ت ٝتفضيُ ٔٛضز تطضؾي لطاضٔي ٌيطز.
ؾلٛاالت وّيسي زضايٗ ٔطحّ ٝتمطاضظيط اؾت :
• آيا پطٚغ ٜاظ ٔٙظط ٔاِي تطاي وّي ٝعطف ٞاي شيٙفغ زض فؼاِيت آٖ ،رصاب اؾت؟
• ؾغح ػسْ اعٕيٙاٖ ٔتغيطٞاي وّيسي چمسض اؾت؟
• آيا ٔي تٛاٖ تهٕيٓ ٟ٘ايي ضا اذص وطز؟

ؾلٛاالتي و ٝاضظـ پطؾف زاض٘س:
 آيا زيؿپّيٗ ،لٛاػس  ٚزؾتٛضػُٕ ٞاي ضٚقٙي تطاي اضظياتي ٞاي ٔٙظٓ يا ؾيؿتٕاتيه  ،تٛاِي فؼاِيت ٞا  ٚتٟطٜ
تطزاي ٚرٛز زاضز؟
 ايا يه اضظياتي ٔؿتمُ (تي عطفا٘ ) ٝاظپطٚغ ٜا٘زاْ قس ٜاؾت؟
 آيا فطايٙس اضظياتي أىاٖ اضا  ٝتٟي ٝٙتطيٗ تٛنيٞ ٝا ضا تطاي تهٛية (يا ضز) پطٚغٔ ٜيؿط ٔي ؾاظز؟
 آيا ٔطاحُ تهٛية ت ٝضٚقٙي تفىيه قس ٜاؾت؟
 آيا فطايٙس اضظياتي تغٛض وأُ تا
ٔ ساضن أضا قسٜ
ٔ ساضن ٔؼطف ٔاِىيت ،لطاضزاز ٚ
 اؾٙاز اضظياتي (ت ٝػٛٙاٖ ٔثٙاي اِٚي ٝتطاي ٔسيطيت ٘،ظاضت  ٚاضظياتي)
ٔ ؿتٙس ؾاظي قس ٜاؾت؟
 آيا ؾيؿتٓ اضظياتي تا ٔمطضات زِٚتي ٔطتٛط ؾاظٌاض اؾت؟
 ايا اقرال ٚارس نالحيت زضٌيط واض ذٛاٙٞس قس ( ٚزضنٛضت ٘ياظ چٔ ٝساضوي زض ايٗ ظٔيٚ ٝٙرٛز زاضز)؟
تٕٞ ٝيٗ تطتية ؾلٛاالت زقٛاضتطپطؾيسٔ ٜي ق٘ٛس  ٚپاؾد ٞا ٔكرم ٔي ؾاظز و ٝآيا عطح پيكٟٙازي پطٚغ ٜپصيطفت ٝيا
ضز ذٛاٞس قس.
ؾلٛاالت ٔغطح قس ٜتٞ ٝطؾٕتي چطذف ٔي وٙس:
 تٙاؾة يا التضاء اٞساف پطٚغٜ ا٘ساظ ، ٜقطح واض ،ضٚـ ٞاي ارطايي پطٚغٜ ٚر( ٜٛاتؼاز) ٔ،مياؼ ظٔا٘ي ٚ تٛريحات تركي ،ظيؿت ٔحيغي،ؾاظٔا٘ي،التهازئ،اِي  ٚفٙي پطٚغٜاضظياتي يه پطٚغٔ ٜعاياي ظيط ضا تس٘ثاَ زاضز:
 ٌعيٙف پطٚغٞ ٜا تغٛض تي عطفا٘ٔ ٚ ٝغٕليٗ تط ٔيؿط ٔي ؾاظز. حه َٛاعٕيٙاٖ ٘ؿثت ت ٝايٙىٙٔ ٝافغ يا ٔعاياي تط٘أ ٝت ٝوّي ٝترف ٞاي رأؼ ٝذٛاٞس ضؾيس -اؾٙاز ٔ ٚساضن ٔؼتثطي ضا ٔغاتك تا اِعأات حؿاتطؾي ٔ ٚاِي فطأ ٓٞي ؾاظز.

 اضظياتي ذطد پ ٚ َٛتأيٗ ٞعيٞ ٝٙاي پطٚغ ٜضا تٛريح ٔي وٙس. اضظياتي ،يه اتعاض ٔ ٟٓتهٕيٓ ؾاظي اؾت. اضظياتي ،پايٞ ٝاي اِٚي ٝفطايٙس تحٛيُ پطٚغ ٜضا تٙا ٔي ٟ٘س.يه ٔغاِؼ ٝأىاٖ ؾٙزي ت ٝتطضؾي يه ايس ٜزض ؾغٛح ٔرتّف ت ٝقطح ظيط ٔي پطزاظز.
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أىاٖ ؾٙزي ػّٕياتي ٔمياؾي اؾت تطاي ٕ٘ايف ويفيت ٔغاتمت ضا ٜحُ پيكٟٙازي تا اِعأات ؾيؿتٓ .ت ٝتؼثاضت
زيٍط ،ايٗ أىاٖ ؾٙزي ٔكرم ٔي ؾاظز و ٝآيا ضا ٜواض پيكٟٙازي زضؾاظٔاٖ لاتُ ارطا اؾت.
زضايٗ ٘ٛع أىاٖ ؾٙزي  ،ؾلٛاالت ظيط تطضؾي ٔ ٚغاِؼٔ ٝي قٛز:
• آيا آٖ ايس ٜلاتُ ارطا اؾت؟
• آيا فٗ آٚضي ٔٛضز ٘ياظ تطاي ؾيؿتٓ ٔٛرٛز اؾت؟
• چٔ ٝكىالتي تطاي ؾاذت ٚرٛز زاضز؟
• آيا تزطت ٝوافي تطاي اؾتفاز ٜاظ فٗ آٚضي ٔٛضز ٘ظط زضقطن ٚرٛز زاضز؟
• آيا ضٚيٞ ٝاي واضي راضي يه ؾيؿتٓ رسيس ضا پكتيثا٘ي ٔي وٙس؟
• تغييطات ؾاظٔا٘ي ٘اقي اظ تىاضٌيطي ؾيؿتٓ رسيس چٍ ٝ٘ٛتط ظ٘سٌي واضي افطاز ٔتطتظ تا آٖ تاحيط ٔي ٌصاضز؟ تاحيطات
آٖ چيؿت ؟
• آيا چٙا٘چ ٝپطٚغٚ( ٜيا ؾيؿتٓ) تٛؾؼ ٝزاز ٜقٛز ،آٖ تحت تٟط ٜتطزاضي لطاضذٛاٞس ٌطفت؟
• ٔؿا ُ ا٘ؿا٘ي  ٚارتٕاػي ٔٛحط تط ػّٕياتي وطزٖ عطح چيؿت ؟ :
 ايطازات يا اقىاالت تاِم ٜٛزض٘يطٚي ا٘ؿا٘ي
ٔ مأٚت (ايٙطؾي) واضفطٔايي
 ذظ ٔكي ٞا  ٚتضاز ٞاي ؾاظٔا٘ي
 لاتّيت پصيطـ ارتٕاػي
 رٛا٘ة لا٘٘ٛي ٔ ٚمطضات زِٚتي
اضظياتي تطاؾاؼ يه عطاحي وّي اظ ؾيؿتٓ ٔٛضز ٘ياظ ،فطايٙس ٞا ،ذطٚري ،واضٌاٞ ٜا ،تط٘أٞ ٝا ٚزؾتٛضػُٕ ٞاي ٔطتٛط ،
ا٘زاْ ٔي قٛز ٚتطٔثٙاي زازٞ ٜا ،تٛاتط ت ٝضٚظضؾا٘ي ٞا ،ض٘ٚس ٞا ٚغيط ، ٜتطآٚضز ٔي وٙس و ٝآيا ؾيؿتٓ رسيس تمسض وافي
واضايي زاضز يا ذيط.
ايٗ اضظياتي ٘كاٖ ٔي زٞسو....................................... ٝ

ٔماِ ٝتاال،ترف ٔرتهطي اظ وتاب "
اؾت و ٝزضحاَ حاضط تٛؾظ

(٘ٛيؿٙسٔ ٜزٕٛػ ٝتعضي ؾطي وتة ضٚـ ٞاي ٔاِي ،حؿاتساضي ٚ

التهازي ضايذ زضػطن ٝنٙؼت ٘فت تيٗ إِّّي ) زضزؾت ٍ٘اضـ ٔي تاقس  ٚت ٝظٚزي ت ٝتاظاض وتة ترههي ػطضٝ
ذٛاٞس ذٛاٞس قس.
آحاض لثّي ايٗ ٘ٛيؿٙس: ٜ
 -1ضٚـ ٞاي تيٗ إِّّي ضايذ زضحؿاتساضي ٘فت  ،حؿاتسضاي لطاضزازٞاي ٞيسضٚوطتٙي  ٚحؿاتساضي پطٚغٞ ٜاي تاالزؾتي نٙؼت
٘فت٘ -اقط ٞعاض ٜؾ ْٛا٘سيكٝ

ٌ -2اْ تٌ ٝاْ آٔٛظـ ف ٖٛٙحطف ٝاي ضٚـ ٞا  ٚلطاضزازٞاي تأيٗ ٔاِي,ؾطٔايٌ ٝصاضي  ٚتزاضي –٘اقط ٞعاض ٜؾْٛ
 -3فط ًٙٞتكطيحي ِغات ،ػثاضات  ٚانغالحات لطاضزازٞاي ذسٔت،تزاضي،ؾطٔايٌ ٝصاضي  ٚتأيٗ ٔاِي ضايذ زضنٙؼت ٘فت تيٗ
إِّّي ٘-اقطٞعاض ٜؾْٛ
ٙٔ -4غك عطاحي ،تسٚيٗ ،ؾاظٔا٘سٞي ٔ ٚسيطيت لطاضزازٞاي ٘فتي ؾطٔايٌ ٝصاضي  EPCF،F،زضنٙؼت ٘فت ٌ ٚاظ تيٗ إِّّي-
٘اقط ٞعاض ٜؾْٛ
 -5زٚض ٜوأُ ؾاذتاض لطاضزازٞاي ؾطٔايٌ ٝصاضي  ٚفايٙاؼ زض نٙؼت ٘فت تيٗ إِّّي ٕٞطا تا تكطيح ضٚـ ٞاي ٔاِي ،حؿاتساضي
 ٚالتهازي (ٚضٚيٞ ٝاي تأيٗ ٔٙاتغ ٔاِي اٟ٘ا) ضايذ زض اٟ٘ا ٘-اقطٞعاض ٜؾْٛ
ٔ -6زٕٛػ ٝوأُ انٔ ٚ َٛفاٞيٓ ػّٕي  ٚواضتطزي زض فايٙا٘ؽ پطٚغ ٚ ٜفايٙا٘ؽ ؾاظٔاٖ يافت( ٝضٚـ فايٙاؼ پطٚغ ٚ ٜفايٙا٘ؽ
ؾاظٔاٖ يافت٘ – )ٝاقط ا٘تكاضات ٘مف تياٖ
 -7اٍِٞ ٛاي ضايذ ؾطٔايٌ ٝصاضي زض نٙؼت ٘فت  ٚضٚـ ٞاي تأيٗ ٔٙاتغ ٔاِي پطٚغٞ ٜاي نٙؼتي – ٘اقط ٔٛؾؿٔ ٝغاِؼات تيٗ
إِّّي ا٘طغي
 -8ضٚـ ٞاي ٔاِي  ٚحؿاتساضي زض لطاضزازٞاي تيٗ إِّّي نٙؼت ٘فتٌ،اظ  ٚپتطٚقيٕي٘ -اقط ا٘تكاضات تٟزت
 -9ضٚـ ٞاي ٔاِي  ٚحؿاتساضي زض لطاضزازٞاي تيٗ إِّّي  ٚتيغ ٔتماتُ ٘ -اقط ا٘تكاضات تٟزت
 -10ضٚـ ٞاي ٔاِي  ٚحؿاتساضي زض لطاضزازٞاي تيغ ٔتماتُ ٘ -اقط ا٘تكاضات تٟزت

