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 آمار و اطالعاتاداره 

 أب اؾت آٔبضی خبٔؼٝ اظ ػىؿجطزاضی یه ؾطقٕبضی

 اخطای. آٖ اظ فیّٕجطزاضی یه ثجتی آٔبضٞبی ٘ظبْ

 زض ثبقس ٔی آٔبض آٚضی خٕغ ٞسف ثب تٟٙب ؾطقٕبضی

 زض تٟٙب ثجتی آٔبضٞبی ٘ظبْ زض آٔبض تِٛیس حبِیىٝ

 . اؾت ٚظبیف اخطای ضاؾتبی

 



 جتي ث سّبيآهب

ٌیطیٟب، ؾیبؾتٍصاضیٟب ٚ  ٘یبظ وّیٝ تهٕیٓ ٘مف ضٚظافعٖٚ آٔبض ٚ اعالػبت ثٝ ػٙٛاٖ پیف

ضیعیٟب ثطوؿی پٛقیسٜ ٘یؿت. ایٗ ٘مف زض ػهط اعالػبت ثٝ لسضی ثسیٟی اؾت وٝ ٘ظبْ  ثط٘بٔٝ

 آٔبضی وكٛضٞب ٚ حدٓ ٚویفیت ثب٘ىٟبی اعالػبتی آٟ٘ب ٘ٝ تٟٙب یىی اظ ٟٕٔتطیٗ قبذهٟبی

ضیعیٟبی تٛؾؼٝ  ضٚز، ثّىٝ ٔتمبثالً ٘یع ؾیبؾتٍصاضیٟب ٚ ثط٘بٔٝ ٔی تٛؾؼٝ یبفتٍی وكٛضٞب ثكٕبض

التهبزی، اختٕبػی ٚ فطٍٞٙی وكٛضٞب ثسٖٚ زضاذتیبض زاقتٗ آٔبضوبفی، نحیح، زلیك 

ضیعی اػٓ اظ ؾیبؾتٍصاضی،  ٚثٍٟٙبْ ٕٔىٗ ٘یؿت. إٞیت اعالػبت آٔبضی زضوّیٝ أٛض ثط٘بٔٝ

ٞب، ٞسایت أٛض اخطایی ٚزضٟ٘بیت اضظیبثی ٔیعاٖ ٔٛفمیت یب ػسْ  ، ذظ ٔكیتؼییٗ اٞساف

ضیعی  ػبُٔ ظیطثٙبی ثط٘بٔٝ ٔٛفمیت آٟ٘ب ثمسضی اؾت وٝ ثؿیبضی اعالػبت آٔبضی ضا

ضا اظ اِعأبت اِٚیٝ ٚ  ٚ ٔؤثط زضتِٛیس ٚػطضٝ آٔبض ایدبز یه ٘ظبْ وبضآٔس ٚ آٚض٘س ثكٕبضٔی

  زا٘ٙس. ضیعی ٔی ضطٚضی زضثط٘بٔٝ

ای وٝ اظزٚضاٟ٘بی ٌصقتٝ ثٝ قىُ حبز ٚ زضحبَ حبضط ٘یع ثب قست  زضوٙبض ٔكىالت ػسیسٜ

ٞب زضپیٕٛزٖ ضاٜ  ثبػث ػسْ تٛفیك وبُٔ ثط٘بٔٝ زاضز ٚ ضیعی وكٛض ٚخٛز وٕتط زض٘ظبْ ثط٘بٔٝ

تٛاٖ ثٝ ٔكىالت ٘ظبْ آٔبضی وكٛض ٚ ٔؼضالتی وٝ اظ ضٍٞصض  تٛؾؼٝ التهبزی قسٜ اؾت، ٔی

ضیعیٟبی  وٕجٛز آٔبض ٚاعالػبت زلیك ٚثٍٟٙبْ ٔتٛخٝ ؾیبؾتٍصاضیٟب ٚثط٘بٔٝٔكىُ ٔعثٛض ٚ 

  وكٛض ٌطزیسٜ ٘یع اقبضٜ وطز. 

آٚضی  ای وٝ زضظٔیٙٝ اخطای عطحٟبی آٔبضٌیطی ٚ خٕغ ٞبی ٌؿتطزٜ ٔتأؾفب٘ٝ ػّیطغٓ فؼبِیت

قٛز،  ٞبی ٔرتّف وكٛض ٔی زؾتٍبٜ ٞبی ٍٞٙفت تٛؾظ  اعالػبت، ثب نطف ٚلت ٚٞعیٙٝ

تٟٙب ٞٙٛظ ٘یبظٞبی آٔبضی وكٛض حتی زضؾغح ثبِٙؿجٝ ٔغّٛة تِٛیس   اٖ ازػب ٕ٘ٛز وٝ ٘ٝتٛ ٔی

ضیع ٚاخطایی ٘یع ثٝ ػّت فمساٖ اعالع  ٞبی ؾیبؾتٍصاض ٚثط٘بٔٝ زؾتٍبٜ ٚػطضٝ ٘كسٜ اؾت، ثّىٝ 

ٞبی اعالػبتی وكٛض، اظ اعالػبت آٔبضی ٔٛخٛز ٘یع زضحس ٔغّٛة اؾتفبزٜ  وبفی اظ شذیطٜ

ٞبی ٔرتّف  زؾتٍبٜ بِٟبی ٔتٕبزی اؾت وٝ ا٘جٛٞی اظ اعالػبت آٔبضی تٛؾظ ا٘س. ؾ ٘ىطزٜ

ای اظ آٟ٘ب ثهٛضت غیطٞسفٕٙس، ٔٛضزی ٚ٘بٔٙظٓ ٚزض ٔٛاضز  قٛز وٝ ثرف ػٕسٜ وكٛض تِٛیس ٔی

٘ظط   ظیبزی ثسٖٚ اتىبء ثٝ تؼبضیف ٚ ٔفبٞیٓ ػّٕی ضٚقٗ ٚثسٖٚ پكتٛا٘ٝ ػّٕی، اظ ٘مغٝ

ٛز وٝ ثسِیُ ثٍٟٙبْ ٘جٛزٖ، پبییٗ ثٛزٖ ویفیت، ق عطاحی ٔٛضٛػی ٚفٙی تِٛیس ٔی

٘بؾبظٌبضی ثیٗ آٔبضٞب، أىبٖ اؾتفبزٜ اظ آٔبضٞبی ٔؼتجط ٚ ثٍٟٙبْ ٔدٕٛػٝ  چٙسٌبٍ٘ی آٔبض ٚ

  قٛز. ٔعثٛض ٘یع فطاٞٓ ٕ٘ی

 بٌذي ًوَد: تَاى بصَرت زيرطبقِ هشكالتي كِ درفَق بِ صَرت كلي برشوردُ شذُ است را هي 



 ٜٞبی تِٛیس آٔبض وكٛض اظ ٘یبظ  زؾتٍبٜ ضیع ٚؾیبؾتٍصاض ٕٚٞچٙیٗ  ثط٘بٔٝ  ٞبی زؾتٍب

ثٙسی ایٗ اعالػبت آٔبضی، اعالع زلیمی  ٚالؼی وكٛض ثٝ اعالػبت آٔبضی ٚاِٚٛیت

 ٘ساض٘س.

 ؾطا٘ٝ ثطاؾبؼ تؼبضیف ٚٔفبٞیٓ  اغّت تِٛیسوٙٙسٌبٖ آٔبض زضوكٛض ٞطوساْ ذٛز

ٞبی ٔٛاظی ٕ٘ٛزٜ ِٚصا  فؼبِیت ٌٛ٘بٌٖٛ ٚثطاؾبؼ تكریم ذٛز ٔجبزضت ثٝ ا٘دبْ

ٞبی ٔٛاظی ٚتىطاضی ػالٜٚ ثطاتالف ٚلت ٚٞعیٙٝ ظیبز، آٔبضٞبی  زضا٘دبْ فؼبِیت

ا٘س، ٘ٝ اظ  ثط٘بٔٝ ٚ٘بٕٞبًٞٙ ثب ٘یبظٞب تِٛیس قسٜ تِٛیس قسٜ ٘یع ثٝ ِحبػ آ٘ىٝ ثی

ثطزاضی ثٕٙظٛض  ٘ٝ وبضایی الظْ ضا زضثٟطٜ نحت وبفی ثطذٛضزاض٘س ٚ زلت ٚ

 ٚؾیبؾتٍصاضی زاض٘س. ٌیطی تهٕیٓ

  ٔهطف وٙٙسٌبٖ آٔبض ٘یع زضثؿیبضی اظ ٔٛاضز، تؼبضیف ٚٔفبٞیٓ آٔبضٞبی ٔٛضز ٘یبظ

ا٘س.  ثطزاضی وبفی ٘ىطزٜ زا٘ٙس ٚ ثٝ ٕٞیٗ زِیُ اظ آٔبضٞبی ٔٛخٛز ثٟطٜ ذٛز ضا ٕ٘ی

ا٘س  وطزٜ ثٝ وطات ٔكبٞسٜ قسٜ اؾت ثطذی اظ اقربل حمیمی یب حمٛلی فىط ٔی

ؾٛ ثسِیُ ػسْ آقٙبیی  آٟ٘ب ٔٛخٛز ٘یؿت ِٚیىٗ ایٗ تفىط اظ یهآٔبضٞبی ٔٛضز٘یبظ 

ؾبظی  آٟ٘ب ثب تؼبضیف ٚ ٔفبٞیٓ زلیك ٚاظ ؾٛی زیٍط ػسْ اعالع اظ أىبٖ شذیطٜ

 اعالػبت آٔبضی وكٛض ثٛزٜ اؾت.

  ٕٞچٙیٗ ؾیؿتٓ تِٛیس ٚ اؾتفبزٜ اظ آٔبضٞبی ثجتی، یؼٙی آٔبض ٚاعالػبتی وٝ زض

قٛ٘س زاضای ایٗ اقىبَ اؾت  بی ٔرتّف ثجت ٔیٞ خطیبٖ ػّٕیبت خبضی ؾبظٔبٖ

قٛ٘س، ضٚقٟبی  قٛ٘س ٚیب اٌط ٞٓ نحیح ثجت ٔی وٝ یب ثغٛض نحیح ثجت ٕ٘ی

 ٔٙبؾجی ثطای پطزاظـ ٚا٘تمبَ آٟ٘ب ٚخٛز ٘ساضز.

 ضیعی وكٛض ٞٙٛظ ٕٞبٍٞٙی  ٞبی ٘ظبْ ثط٘بٔٝ ٞبی آٔبضی وكٛض ٚفؼبِیت ثیٗ فؼبِیت

ضیعی وكٛض ثّىٝ ثٝ  وبضٌعاضاٖ آٔبضی ٚثط٘بٔٝٚخٛز ٘ساضز ٚ ایٗ ٘ٝ ثٝ زِیُ لهٛض 

ایٗ زِیُ اؾت وٝ انٛالً ٘ٛػی ػسْ قفبفیت لب٘ٛ٘ی زضایٗ اضتجبط ٚخٛز زاضز وٝ 

 ٘بذٛزآٌبٜ ٔٛخت زٚضی آٟ٘ب اظ یىسیٍط قسٜ اؾت.

ٞبی آٔبضی وكٛض زا٘ؿت. ٞٙٛظ  ضیعی فؼبِیت تٛاٖ زضفمساٖ ثط٘بٔٝ ضیكٝ ٔكىالت ٔعثٛض ضا ٔی

ٞبی آٔبضی اػٓ اظ تكریم ٘یبظٞب،  ای ثطای وُ فؼبِیت ٔٙؿدٓ ٚیىپبضچٝزض وكٛض ثط٘بٔٝ 

ٞبی ٘ظبضتی آٖ تٟیٝ ٚتسٚیٗ  حدٓ فؼبِیتٟب، ٘ٛع آٔبضٌیطیٟب، ثٛزخٝ، ثط٘بٔٝ ظٔب٘ی ٚ ٔىب٘یعْ

ای ػُٕ  ثٝ قىُ ؾّیمٝ ٘كسٜ اؾت ٚ چٖٛ ٞطوساْ اظ زؾتٍبٟٞب ثٙب ثٝ تكریم ذٛز ٚ

آٔبضٌیطیٟب، حدٓ وبض، ثٛزخٝ ٚاػتجبضات ٔهطفی، تؼساز  وٙٙس، الخطْ اعالػبت ٔتٕطوعی اظ ٔی



 ثبقس.  ٔىب٘ی آٟ٘ب زضزؾتطؼ ٕ٘ی ٞب ٚالالْ آٔبضی تِٛیس قسٜ ٚ ظطف ظٔب٘ی ٚ ٚ٘ٛع قبذم

ٌیطی زضایٗ  ٘ٛثٝ ذٛز ٘بقی اظ ٘جٛز یه ٘ظبْ تهٕیٓ ٝ ٞبی آٔبضی ث ضیعی فؼبِیت فمساٖ ثط٘بٔٝ

ٖٚ زضوكٛض اؾت، چطا وٝ ٔدٕٛػٝ ٔطوع آٔبضایطاٖ، ظٔیٙٝ ٚیب ثٝ تؼجیطی فمساٖ ٘ظبْ آٔبضی ٔس

ٚاحسٞبی تِٛیس آٔبض ؾبیط زؾتٍبٟٞب، ثسِیُ قفبف  ثب٘ه ٔطوعی خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ٚ

ٞبیكبٖ ثب یىسیٍط ٚ فمساٖ تمؿیٓ وبض ثیٗ ٚاحسٞبی  ٘جٛزٖ ٘ٛع ٚ خٟت ضاثغٝ ثیٗ فؼبِیت

ؾٛی زیٍط ٚاحسٞبی ٔؿتمُ ٔعثٛض  ؾبظز. اظ ٔعثٛض، چیعی ثٝ ٘بْ اضوبٖ یه ٘ظبْ ضا ٔحمك ٕ٘ی

چٖٛ ػّٕىطزٞبی آٔبضی ٔؿتمُ زاض٘س ٚ ثبٞٓ اضتجبط اضٌب٘یه ٚؾیؿتٕبتیه ٘ساض٘س، زضلبِت 

ای ثٙبْ ٘ظبْ آٔبضی ضا  وٙٙس ِٚصا خٕؼبً، ٔدٕٛػٝ انَٛ ٚلٛاػس یىؿبٖ ٚٔتٕطوع ػُٕ ٕ٘ی

اظ ٞٓ ٌؿؿتٍی اؾت، ٘ظبْ   ای وٝ زضایٗ ٔیبٖ ػبُٔ زٞٙس. حّمٝ ٔفمٛزٜ تكىیُ ٕ٘ی

ٞبی ٔعثٛض اؾت وٝ ٚخٛز ذبضخی ٘ساضز ٚفمساٖ آٖ،  ٌیطی حبوٓ ثطٔدٕٛػٝ فؼبِیت تهٕیٓ

ٚظبیف آٟ٘ب ضا ٔرسٚـ  قفبفیت اضتجبط ثیٗ ٚاحسٞب، تمؿیٓ وبض ٚ حسٚز ٚ نغٛض اذتیبضات ٚ

 تٛاٖ ٔجبزضت ثٝ ؾبذتٝ اؾت. تٟٙب زض نٛضت تسٚیٗ ٚاؾتمطاض چٙیٗ ٘ظبٔی اؾت وٝ ٔی

ٞبی آٔبضی ٕ٘ٛز ٚاظایٗ  ٞبی آٔبضی وكٛض ٚتسٚیٗ ثط٘بٔٝ خبٔغ فؼبِیت ؾبٔب٘سٞی فؼبِیت

ٚظبیف ٞط یه اظ ٚاحسٞبی ٔٛظف ثٝ فؼبِیت آٔبضی، أىبٖ حساوثط  ضٍٞصض ثب تؼییٗ ؾٟٓ ٚ

ٔٙسی اظ تٛاٖ فٙی ٚ ٔسیطیتی آحبز ٔعثٛض ٚٔبالً زؾتطؾی ثٝ آٔبضٞبی ٔٛضز ٘یبظ ٔؼتجط،  ثٟطٜ

 ك ضا فطاٞٓ ؾبذت. ثٍٟٙبْ ٚ زلی

 زضتسٚیٗ ٘ظبْ آٔبضی وكٛض انَٛ ظیطٔٛضز ٘ظط ثٛزٜ اؾت:

  وبضوطز ضٚاٖ ٚ ٔٛفك ٞط٘ظبْ زضٌطٚ تؼٟسی اؾت وٝ اضوبٖ ٚآحبز وُ ٘ظبْ وكٛض

ٞبی الظْ ثطای ایدبز ٚ اخطای چٙیٗ تؼٟسی ثبیس  زضاخطای آٖ زاض٘س. ٔىب٘یعْ

ت ٍ٘طـ وبُٔ ٕٚٞٝ خب٘جٝ زضثغٗ ٘ظبْ تؼجیٝ قسٜ ثبقس وٝ ایٗ أط تٟٙب زضنٛض

ثطٔٛضٛع لبثُ تحمك اؾت. ٚؾؼت پیبٔسٞبی ٔتطتت ثط وٕیت ٚ ویفیت اعالػبت 

ای اؾت وٝ ٕٞٝ ثركٟب ٚزؾتٍبٟٞب ٚ ؾبظٔبٟ٘ب ٚثٝ تؼجیط ثٟتط وّیٝ  آٔبضی ثٝ ٌٛ٘ٝ

ِصا ٔكبضوت ٞطیه اظ  زٞس ٚ ٔی اضوبٖ ٚفطآیٙسٞبی ٘ظبْ وكٛض ضا تحت تأثیط لطاض

بٖ ٘ظبْ زضتكىیالت آٔبضی خٙجٝ حیبتی ثطای آٟ٘ب زاقتٝ ٟ٘بزٞب ٚاضو ،اخعاء

ٞب ٚ تالقٟبی آٟ٘ب  ٘جٛز، خٟت، وٕیت ٚ ویفیت ٘تبیح فؼبِیت ٚ تٛا٘س ثٛز ٚٔی

زٞس. ثسیٗ ٔٙظٛض ٔىب٘یعْ شاتی ٔٛضز ثحث، زض ٘ظبْ حبضط  ضاتحت تأثیط لطاض

 ثیٙی قسٜ اؾت. پیف



 ٜزضعطاحی ٘ظبْ ٔعثٛض انُ  ٌیطی اظ ثٙیٝ ػّٕی ٚتدطثی وكٛض، ثطای حساوثط ثٟط

زؾت ا٘سضوبضاٖ ثركٟبی غیطزِٚتی زضؾغٛح ٔرتّف  ٔكبضوت افطاز نبحجٙظط ٚ

 ٔس٘ظط لطاض ٌطفتٝ اؾت.

 ٞبی زیٍط وٝ ثغٛضٔمغؼی ٚثطای  ثب ثطذی اظ ٘ظبْ ٘ظبْ آٔبضی وكٛض اظ ایٗ ٔٙظط

وٝ قٛ٘س، تفبٚت زاضز ثسیٗ ٔؼٙب  ظٔبٖ تكىیُ ٔی ای ذبل اظ  فؼبِیتی ٚیػٜ زضثطٞٝ

ثیٙی قسٜ زضایٗ ٘ظبْ خٙجٝ زائٕی زاقتٝ ٚثٝ  ٞبی پیف فؼبِیت وٕیؿیٖٛ ٚ وٕیتٝ

ثیٙی قسٜ خبضی ذٛاٞس  ٞبی پیف ؾبظٔبٖ ٞب ٚ زؾتٍبٜ قىُ فؼبِیتی ٔؿتٕط زض

 ثٛز.

 ـ تؼشيف ًظبم آهبسي2

 ذٛز پطؾیسٜ ایٓ؟ آیب تب ثحبَ اظ     

اؾت ٚ چطا ٕٞٛاضٜ زض  ٞب ٚاضزچطا ایٟٕٙٝ ا٘تمبز ثٝ ٘ظبْ ثط٘بٔٝ ضیعی والٖ ؾبظٔبٖ  

 تحمك چكٓ ا٘ساظ ثط٘بٔٝ ٞب ثب ٔكىُ ٔٛاخٝ ٞؿتیٓ؟

ٚخٛز چٙسیٗ ثبض تسٚیٗ ثط٘بٔٝ ٞبی خبٔغ زض ؾبظٔبٖ ٞبی زِٚتی ٚ ذهٛنی،  چطا ثب 

 ا٘س؟  عٛض وبُٔ اخطایی ٘كسٜ ٞیچ وساْ ثٝ

پیكجطز ثط آظٖٔٛ ٚ ذغب ثطای  چطا ثؿیبضی اظ ٔسیطاٖ ٔب ٞٙٛظ ٞٓ اظ ضٚقٟبی ٔجتٙی 

 ٌیط٘س؟ اٞساف ٔسیطیتی ذٛز ثٟطٜ ٔی

ٞبی والٖ ٚ حتی ثىبضٌیطی  اٍِٛ ثطزاضی اظ تدطثیبت ٔٛفك ثط٘بٔٝ ضیعی چطا ثب ٚخٛز 

 ضیعی، ثٝ ٘تبیح ٔٛضز ٘ظط ٕ٘ی ضؾیٓ؟ زض ظٔیٙٝ ثط٘بٔٝ ٔكبٚضاٖ ثب تدطثٝ

 قٛز؟ قطٚع ٔی ٞبی خبٔغ اظ ودب ثط٘بٔٝ 

 چیؿت؟ ٔیبٖ ٔست ٚ ثّٙس ٔستٞبی  ٟٕٔتطیٗ زالیُ ػسْ تحمك ثط٘بٔٝ 

 ضاظ ٔٛفمیت ٔسیطاٖ ٔٛفك زض چیؿت؟

 ایٓ؟ ثٝ چٝ خٛاثٟبیی ضؾیسٜ



 اؾت؟ ضفغ ٔكىالت فٛق چٝ اثعاضٞبیی ٔٛضز ٘یبظ اؾت ٚوساْ یه اظآٟ٘ب زض اِٚٛیت ثطای

 ًخست ٍزير سابك هالسي -دكتر هاّاتير هحوذ

لطاض زازْ ثٟجٛز فطآیٙس تِٛیس اِٚیٗ السأی وٝ زض زؾتٛض  ٍٞٙبٔی وٝ ثٝ لسضت ضؾیسْ 

 8ضیعی ثطای تحمك ضقس  ثٛز ظیطا ثسٖٚ آٖ ثط٘بٔٝ ٚ ٌطزـ آٔبض ٚ اعالػبت نحیح

 .أطی غیط ٕٔىٗ ثٛز 2020ؾبَ  زضنسی ٚ تطؾیٓ ٔبِعی تٛؾؼٝ یبفتٝ زض

 

 پيتر دراكر پذر علن هذيريت ًَيي

ظط زٞٓ اِٚیٗ ؾٛاِی ٞب ٚ قطوت ٞب ٘ ذٛاؾتٓ زض ٔٛضز ثٟجٛز ٔسیطیت ؾبظٔبٖ ٞط ٌبٜ ٔی 

ضؾیس ٚضؼیت فطآیٙس تِٛیس، ٚ اؾتفبزٜ اظ آٔبض ٚ اعالػبت ٔٛضز ٘یبظ ثطای  ٔی وٝ ثٝ ٘ظطْ

 .ٌیطی ٔسیطاٖ ثٛز تهٕیٓ

 آهريكا دكتر جيوس ّاريٌگتَى برًذُ چٌذ دٍرُ جايسُ كيفيت

تؼبِی  ٞب ثٝ ؾٛی ضیعی ٚخٛز ٘ساقتٝ ثبقس تٕبٔی ضاٜ تب ظٔب٘ی وٝ یه ٘ظبْ ثط٘بٔٝ 

 ظٔب٘ی ثؿتٝ اؾت ٚ تب ظٔب٘ی وٝ یه ٘ظبْ خبٔغ آٔبضی ٚخٛز ٘ساقتٝ ثبقس ٚخٛز یهؾب

 .ضیعی ٔٛفك ٚ وبضآٔس ضٚیبیی ثیف ٘یؿت ٘ظبْ ثط٘بٔٝ

 ارشذ اًجوي آهار آهريكا ٍ رئيس سابك اًجوي آهار هكسيك ام ،شاكِ عضَ-دكتر كارلَس

اضظیبثی یه ٘ظبْ خبٔغ ضیعی وبضآٔس ،ٞسفٕٙس ٚ لبثُ  ثط٘بٔٝ ظیط ثٙبی یه ٘ظبْ خبٔغ 

 .اؾت آٔبضی

 ًظام آهاري جاهع چيست؟

ٞبی آٔبضی )اضوبٖ  ٘ظبْ آٔبضی ػجبضت اؾت اظ ٔدٕٛػٝ زؾتٍبٟٞب ٟٚ٘بزٞبی زضٌیط زضفؼبِیت

ٞبی ٞطیه اظ اخعاء، ٘ظبْ، ضٚاثظ زضٚ٘ی ٚثیطٚ٘ی آٟ٘ب ثب یىسیٍط، انَٛ،  ٘ظبْ(، ٚظبیف ٚ فؼبِیت

 ٚضٚاثظ ٔعثٛضلٛا٘یٗ ٚٔمطضات حبوٓ ثطٚظبیف 

ٞبی تِٛیس ٚ ا٘تمبَ آٔبض ٚ  حدٓ ٚ ٌؿتطزٌی ؾیؿتٓ ٞب اضتجبعی تٍٙبتًٙ ثب تٛؾؼٝ ؾبظٔبٖ 

ٌیطی زاضز. آٔبض ٚ  ؾبظی ٚ تهٕیٓ اؾبؾی زض تهٕیٓ اعالػبت ثٝ ػٙٛاٖ یىی اظ پبضأتطٞبی



زض  ٌیطی ضیعی آیٙسٜ، اضظیبثی ػّٕىطز ٌصقتٝ ٚ تهٕیٓ تطیٗ اثعاض خٟت ثط٘بٔٝ اعالػبت، لٛی

ضیعی زٚ ٘ظبْ زض ذسٔت  ثٙبثطایٗ ٘ظبْ آٔبضی ٚ ٘ظبْ ثط٘بٔٝ .ثبقس ؾغٛح ٔرتّف ٔسیطیت ٔی

اؾت. ِیىٗ وبضوطز ٔٛفك ٘ظبْ آٔبضی ٔب٘ٙس ٞط ٘ظبٔی ٘یبظٔٙس  تٛؾؼٝ ٚ پیكطفت ٞط ؾبظٔبٖ

ٔؿتٕط اؾت ٚ نطفبً پبیٝ ٌصاضی ٘ظبٔی ثطای تٟیٝ اعالػبت آٔبضی،  ضیعی ٚ ٘ظبضت ثط٘بٔٝ

وٙس ٚ ٞسایت ٚ ثٟجٛز آٖ ٔب٘ٙس ٞط فؼبِیتی، ثٝ  ٘یبظٞب ضا تضٕیٗ ٕ٘ی ثٝ تٕبْپبؾرٍٛیی 

 .ٕٞبٍٞٙی ٘یبظ زاضز ضیعی ٚ ثط٘بٔٝ

 

 

 

 :اص يك ًظبم جبهغ آهبسي ػجبست است اص يك هجوَػِ

 ؾبذتبضٞبی ؾبظٔب٘ی لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات ٔطثٛط 

 وبضآٔس ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی 

 ٔسیطیت ٞٛقٕٙس 

  ْافعاضیتدٟیعات ؾرت افعاضی ٚ ٘ط 

 

تِٛیس، ا٘تمبَ ٚ تدعیٝ ٚ تحّیُ آٔبض ٚاعالػبت ضا ثطای اؾتفبزٜ ٔسیطاٖ،  وٝ فطایٙس

 .وٙس ٌیطاٖ زض یه خبٔؼٝ آٔبضی )ؾبظٔبٖ( ٔسیطیت ٔی ضیعاٖ، ٚ تهٕیٓ ثط٘بٔٝ

 :زیٍط ٔٙظٛض اظ ایدبز یه ٘ظبْ آٔبضی ایدبز فطایٙسی اؾت وٝ ثٝ ػجبضت

نحیح، ثٝ ضٚظ ٚ آ٘ی ٔٛضز اؾتفبزٜ ٔسیطاٖ ٚ آٔبض ٚ اعالػبت  تضٕیٗ وٙٙسٜ تِٛیس

 :تهٕیٓ ؾبظی ٚ تهٕیٓ ٌیطی ثبقس. ثٝ ٕٞیٗ خٟت ضیعاٖ زض فطآیٙس ثط٘بٔٝ

 .ٌطزز ٘ظبْ خبٔغ آٔبضی تسٚیٗ ٔی لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضاتی ثطای ایدبز 

خبٔغ آٔبضی ثط اؾبؼ ذهٛنیبت  ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی ٔٙبؾت ثطای پیبزٜ ؾبظی ٘ظبْ 

 .قٛز بز ٔیؾبظٔبٖ ٔٛضز ٘ظط اید



ٞبی فؼبِیت زض ٘ظبْ آٔبضی ثىبض  وبضآٔس ٚ ٔترهم زض ٞط یه اظ ظٔیٙٝ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی 

أىب٘بت ؾرت افعاضی ٚ ٘طْ افعاضی ٔٛضز ٘یبظ تأٔیٗ  .قٛز زازٜ ٔی ٌطفتٝ یب آٔٛظـ

 .ثبقس ٔدٕٛػٝ ٔٛاضز ثبال اظ یه ٔسیطیت ٞٛقٕٙسٚ ثٟجٛز ٍ٘ط ثبیس ثطذٛضزاض .قٛز ٔی

 آهبسياّذاف ًظبم 

  :٘ظبْ آٔبضی ػجبضتٙس اظ  ٟٕٔتطیٗ اٞساف

 قٙبذت ٔكىالت ٚتٍٙٙبٞبی ٘ظبْ تِٛیس آٔبض زضوكٛض    -1

 تكریم زلیك ٘یبظٞبی آٔبضی وكٛض    -2

 خبٔغ خٟت تٟیٝ ٚ تِٛیس اعالػبت آٔبضی ٔٛضز ٘یبظ ضیعی ثط٘بٔٝ    -3

 ٞب زض ا٘دبْ اظ ضزٜتجییٗ ؾبذتبض ٔسیطیتی ٘ظبْ آٔبضی ٚ تؼییٗ ٚظبیف ٞط یه     -4

 ٔبضیآ ٞبی فؼبِیت

 ٞبی ٔسیطیتی ٘ظبْ آٔبضی تؼییٗ قیٜٛ اضتجبط ٔیبٖ ضزٜ    -5

 آٔبضی وكٛض ٞبی فؼبِیت وبُٔ فٙی، اخطایی ٚ ٔبِی   ٘ظبضت ٚ اضظیبثی    -6

ایدبز ٚ تٛؾؼٝ پبیٍبٜ اعالػبت آٔبضی ٚ ثٍٟٙبْ ؾبظی اعالػبت آٔبضی ثطای اضائٝ ثٝ     -7

 ض وبضثطاٖ آٔب

 اعالع ضؾب٘ی تِٛیسات آٔبضی    -8

 اسكبى ًظبم آهبسي  

 ٞبی ظیط تكىیُ قسٜ اؾت: ؾبذتبض ٔسیطیتی ٘ظبْ آٔبضی اظ ضزٜ

 ٔدّؽ قٛضای اؾالٔی -1

 ٞیئت ٚظیطاٖ  -2

 قٛضای ػبِی آٔبض    -3

 ٔطوع آٔبض ایطاٖ  -4



 ػبِی آٔبض وٕیؿیٖٛ ترههی قٛضای  -5

 ٞبی آٔبض ثركی وٕیتٝ  -6

 آٔبضی ٚ ٚظبیف آٖتطویت اػضبی اضوبٖ ٘ظبْ  -7

 :٘ىتٝ

قٛز.  آفبت ٌطاٖ ثبضی ٔی ٞبی آٔبضی پٙساقتٗ ٔٛخت ٞبی اعالػبتی ضا زازٜ ٔتأؾفب٘ٝ زازٜ

ٌیطز. حبَ آٖ وٝ  لطاض ٔی ٞب ٚ فٙبٚضی اعالػبت ٞبی اعالػبتی زض ٔجبحث ٘ظطیٝ ظیطا زازٜ

اعالػبت ٞب ٚ فٙبٚضی  ٞبی اعالػبتی، ٔٛخت ٔحطٚٔیت اظ ٘ظطیٝ آٔبضی پٙساقتٗ زازٜ

 .قٛز ٔی

ا٘دبْ قسٜ زض ٌصقتٝ ٚ یب زضحبَ  ثٝ ػجبضت زیٍط، ٚلتی ثرٛاٞٙس زضثبضٜ یه ٚالؼیت

قٛز. ضٚقٗ  لغؼی ثبظقٙبذتٝ ٔی ٞبی اعالػبتی ثب ٚیػٌی ضذساز ا٘دبْ، ثحث وٙٙس، زازٜ

ٚ ضذسازٞبی آٖ ٔكطٚط اؾت.  اؾت اٌط زضثبضٜ آیٙسٜ ثحث قٛز، آیٙسٜ ٞٙٛظ ٘یبٔسٜ اؾت

ٞبی  آیٙسٜ ثطاؾبؼ زازٜ قٛز. پیف ثیٙی ، ضذسازٞبی آیٙسٜ پیف ثیٙی ٔیزضایٗ نٛضت

اعالػبتی اؾت ٚ پیف  ٞبی لغؼی ٌصقتٝ، زاضای ٔبٞیت ٌیطز. زازٜ ٌصقتٝ نٛضت ٔی

ٞبی  ٔجٙبی زازٜ ثط ثیٙی زاضای ٔبٞیت آٔبضی اؾت. ثٝ ػجبضت زیٍط ، پیف ثیٙی آٔبضی

 .قٛز اعالػبتی ٌصقتٝ ا٘دبْ ٔی

ثرٛاٞٙس ٚضؼیت آیٙسٜ پیف ثیٙی قٛز، زض ایٗ نٛضت ثٝ  تٛاٖ ٌفت وٝ اٌط ثٝ اخٕبَ ٔی

تط ضقتٝ آٔبض  ذٛاٞس ثٛز. ػالٜٚ ثط ایٗ، ثب تٛخٝ ثٝ پیكیٙٝ عٛال٘ی ٞبی آٔبض لٛیبً ٘یبظ ٘ظطیٝ

تٛاٖ ثٝ  ٞب اػٓ اظ ثجتی ٚ غیط ثجتی ٘یع ٔی تدبضة ٟ٘فتٝ آٖ زض تؼطیف الالْ زازٜ ثٝ لغغ اظ

ایٗ وبضی ثؿیبض ٟٔٓ ٚ ػٕسٜ زض فطایٙس ایدبز ؾیؿتٓ خبٔغ اعالع ثٟطٜ ٌطفت.  ذٛثی

ٞبی غیط اعالػبتی  آٔبض اؾت. ٕٞچٙیٗ ػطنٝ ٘ظطیٝ پطزاظی ٚ وبضثطز ثطای زازٜ ضؾب٘ی ٚ

 .قٛز ضقتٝ آٔبض ؾپطزٜ ٔی ٘یع ثٝ

خَاٌّذ پیطشفت كٌٌذ  داضتي تفکش آهبسي ٍ آهَختي ػلن آهبس ثشاي هشدم كطَسي كِ هي

 .ثبضذ هي ذى ٍ ًَضتي ضشٍسيّوبًٌذ خَاً

 ضَد: ثشاي تَلیذ دادُ ٍ آهبس اص سِ سٍش استفبدُ هي

 ؾطقٕبضی -1



 ٌیطی(  آٔبضٌیطی )ٕ٘ٛ٘ٝ -2

 ؾٛٔیٗ ضٚـ تِٛیس زازٜ ٚ آٔبض ثٝ ضٚـ ثجتی اؾت. -3

 :سشضوبسي -1

اخطای ثطذی اظ عطح ٞبی ثعضي زض یه وكٛض لبزض اؾت ؾط٘ٛقت یه ّٔت ضا زض یه زٚضٜ  

ٞب  تٛاٖ ثٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ عطح تحت تبثیط لطاض زٞس. ثب ایٗ حبَ، زیٍط ٕ٘ی ظٔب٘ی ٔكرم ثٝ قست

ای ضا زض  ٞب ضا ضذسازٞب یب ضٚیسازٞبیی ثیبٍ٘بضیٓ وٝ خبٔؼٝ ػٙٛاٖ پطٚغٜ ٌصاقت، ثّىٝ ثبیس آٖ

زٞس. تؼجیط زیٍط ایٗ حطف ایٗ اؾت  ٞب زؾت ذٛـ تغییطات ثٙیبزی لطاض ٔی ثطذی اظ حٛظٜ

ضیعاٖ ٚ ٔسیطاٖ وكٛض اظ ٘تبیح ایٗ ضٚیساز ثعضي وٝ ؾطقٕبضی  وٝ اٌط لطاض ثبقس ثط٘بٔٝ

ثبیس  ،ٌیطی اؾتفبزٜ ٕ٘بیٙس ضیعی ٚ تهٕیٓ زض ٘ظبْ ثط٘بٔٝ ،ؾطاؾطی خٕؼیت ٚ ٔؿىٗ ٘بْ زاضز

ٔٙتظط قس تب پؽ اظ اخطای ایٗ ضذساز ٘تبیح آٖ زض ظ٘سٌی ته ته ٔب) اِجتٝ ٘ٝ ثٝ نٛضت 

 آ٘ی( اثط ٌصاض ثبقس.

 

 آیس. ؾی زیٍط زض ایٗ ٔمغغ پیف ٔیأب ؾٝ پطؾف اؾب

 چطا ثبیس یه خبٔؼٝ زؾت ثٝ ؾطقٕبضی ثع٘س؟ -1

 ا٘دبْ عطح ثعضٌی ٔب٘ٙس ؾطقٕبضی چمسض زض یه خبٔؼٝ إٞیت زاضز؟   -2

ٞبی ضطٚضی ٚ  یىی اظ ضٚـ "ٚ پطؾف ٟٕٔتط ایٗ اؾت وٝ: آیب ؾطقٕبضی ٚالؼب -4

 لبثُ اػتٕبز تِٛیس آٔبض یب ٌطزآٚضی زازٜ اؾت؟

ٞبی ٔؼَٕٛ ٚ ٔؼطٚف ٚ تب حسٚزی لبثُ اػتٕبز اؾت وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ  حمیمت یىی اظ ضٚـزض 

ٌیط٘س. ٔب٘ٙس ؾطقٕبضی  آٖ وّیٝ ٚاحسٞبی یه خبٔؼٝ ٔٛضز ٘ظط ظیط پٛقف قٕبضـ لطاض ٔی

 ؾطقٕبضی وكبٚضظی، ؾطقٕبضی ٌیطز. ٘فٛؼ ٚ ٔؿىٗ وٝ وّیٝ افطاز وكٛض ضا زض ثط ٔی

 قٛ٘س. زازٜ، تٕبٔی اضوبٖ یه حىٛٔت زضٌیط ایٗ عطح ثعضي ٔی . زض ایٗ ضٚـ تِٛیسوبضٌبٞی

٘یبظ  زض ایٗ ضٚـ ثٝ تٕبٔی اػضبی خبٔؼٝ ٔٛضز ٘ظط ٔطاخؼٝ قسٜ ٚ ٔكرهبت ٚ نفبت ٔٛضز

ضٚـ  قٛز. اظ خّٕٝ ٚیػٌیٟبی ٟٔٓ ایٗ ٞبی ثؼسی خٕغ آٚضی ٔی پطؾف قسٜ ٚ ثطای تحّیُ

ٌیطی  اعالع أىبٖ ٙٝ ثبال، ٔمغؼی ثٛزٖ آٔبض،ٞعی تٛاٖ اقبضٜ وطز: زلت ظیبز، ثٝ ٔٛاضز شیُ ٔی

ٚخٛز ذغبٞبی  ؾبِٝ، 10ٚ یب  5، 3اظ خٛأغ وٛچه ثٝ خع ٔٛاضز ذبل، اخطا زض فٛانُ ظٔب٘ی 

 غیط ٕ٘ٛ٘ٝ ای

ا٘دبْ پطؾكٙبٔٝتىٕیُثبٟ٘بیتزضعٛال٘یفطآیٙسیعیثؼساظٔؼٕٛالًضٚـایٗزضآٔبضتِٛیس 

ٌیطز ٔی



:استصيشهَاسدجولِاصهطکالتيٍهسبيلداسايسٍشايي

تٛخٝلبثُا٘ؿب٘یٚٔبِیٔٙبثغاظاؾتفبزٜ

عطحٟباخطایاظحبنُآٔبضی٘تبیحثٛزٖٔمغؼی

 ٘تبیحا٘تكبضزضظٔب٘یٌیطی تأذیط ٌٕ٘ٛ٘ٝٚیطی ٕ٘ٛ٘ٝغیطذغبٞبیاظ٘تبیحٕ٘ب٘سٖٔهٖٛ

 :اي آهبسگیشي ًوًَِ -2

ٞبی  نفبت ٚ ٚیػٌی  ثطضؾی ذهٛنیبت،  ٚاحسٞبی آٔبضی،ثٝ ضٚـ ػّٕی ا٘تربة ثطذی اظ 

تؼساز  ٚ قٛز پصیطـ زض نسی ذغب ٌفتٝ ٔی ٔٛضز ٘ظط زض آٟ٘ب ٚ تؼٕیٓ ٘تبیح ثٝ خبٔؼٝ ثب

اظ خّٕٝ ٔثبِٟبیی وٝ  ٌیط٘س.  ٔؼیٙی اظ ٚاحسٞبی یه خبٔؼٝ ظیط پٛقف آٔبضٌیطی لطاض ٔی

  اقتغبَ ٚ ثیىبضی ٚ عطح آٔبضٌیطی نٙؼتیزضآٔس ذب٘ٛاض، عطح  تٛاٖ ٘بْ ثطز عطح ٞعیٙٝ ٚ ٔی

 ٍيژگیْبي هْن ايي سٍش ػجبستٌذ اص:

 افعایف زلت ثب افعایف تؼساز ٕٝ٘ٛ٘ 

  ٕٝ٘ٛ٘ افعایف ٞعیٙٝ ثب افعایف 

 ٕٝ٘ٛ٘ ای  ٚخٛز ذغبٞبی 

 ْای ٔهطف  ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔب٘ٙس آٔبضٌیطیح پطزاظـ ٚ اػالْ ٘تبی وٕتط ثٛزٖ ظٔبٖ ا٘دب

 ٞب ٚ نٙبیغ وٛچه، ؾبذتٕبٖ، ٔؿىٗ ٚ غیطٜ.  ذب٘ٛاض، وبضٌبٜ

 ٕٝ٘ٛ٘ ٌیطز اعالػبت ٔٛضز ٘ظط فمظ اظ  ای ا٘دبْ ٔی زض ایٗ آٔبضٌیطی وٝ ثغطیك

ا٘س ٚ ؾپؽ ٘تبیح  تط ثطاؾبؼ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘تربة قسٜ قٛز وٝ پیف ٚاحسٞبیی زضیبفت ٔی

 زٞٙس.  یٓ ٔیآٖ ضا ثٝ تٕبْ خبٔؼٝ تؼٕ

 ٕٝ٘ٛ٘ ٞب ثٝ عٛض زلیك ا٘تربة  ٔؿئّٝ ٟٔٓ زض ایٗ ٘ٛع آٔبضٌیطی ایٗ اؾت وٝ ثبیس

 ٕ٘بیٙسٜ ٚالؼی تٕبْ خبٔؼٝ ثبقٙس.قٛ٘س وٝ 

 :سٍش ثجتي -3

تِٛیس آٔبضٞب ثٝ ضٚـ ثجتی ثٝ  زض ایٗ ٔدبَ ثطآ٘یٓ تب ثب ثیبٖ تؼبضیف ٚ ٔفبٞیٓ ٔطثٛط ثٝ ٘حٜٛ

  .ثجتی ثپطزاظیٓ ایدبز ٘ظبٔی ٔجتٙی ثطآٔبضٞبیاضائٝ ضاٞىبضٞبیی ثطای 

 



  (Statistics)آهبس

ثٝ ٔؼٙی ایبِت ٌطفتٝ قسٜ اؾت. ایٗ  State زض ِغت ثٝ ٔؼٙی قٕبضـ ثٛزٜ ٚ زض انُ اظ وّٕٝ

ثٝ وبض ٔی ضٚز. ظٔب٘ی وٝ زض ٔؼٙبی خٕغ ثىبض  وّٕٝ ٞٓ زض ٔؼٙبی خٕغ ٚ ٞٓ زض ٔؼٙبی ٔفطز

وٕی اقبضٜ زاضز ٚ ظٔب٘ی وٝ زض ٔؼٙبی ٔفطز ثٝ وبض  ػسزی ٚٞبی  ضٚز ثٝ تؼسازی اظ زازٜ ٔی

ػّٓ آٔبض ٘رؿتیٗ ثبض زض لطٖ ٞیدسٞٓ تحت ػٙبٚیٗ  .ثبقس ضٚز ثٝ ٔؼٙی ػّٓ آٔبض ٔی ٔی

ظٔبٖ ، ایٗ ػّٓ ٘یع تحٛالت چكٍٕیطی زاقتٝ اؾت  زیٍطی تسضیؽ ٚ ایدبز قس. ثب ٌصقت

ثسٖٚ اؾتفبزٜ اظ ػّٓ آٔبض أىبٖ اؾتٙجبط ػّْٛ وبضثطزی  ثٍٛ٘ٝ ای وٝ ثؿیبضی اظ ػّْٛ ثٝ ٚیػٜ

  .ٚ اؾتٙتبج ضا ٘ساض٘س

ٔرتّف ٔغبِؼبت اظ لجیُ  ٚاغٜ آٔبض، یبزآٚض خٕغ آٚضی اعالػبت وٕی ٚ ویفی زض ضقتٝ ٞبی

ثطٚظ ٔطضٟبی ٔؿطی، تٟیٝ  ظازِٚٚس، ٔیعاٖ ٔطي ٚ ٔیط ثٝ ٚیػٜ ٍٞٙبْ تؼییٗ خٕؼیت، تؼساز

 .ٔی ثبقسزضآٔس اظ ضاٜ ٔبِیبت ٚ تدبضت ٚ ... 

آٚضی اعالػبت  خٕغ اظ لسٔت ایٗ زا٘ف ثٝ زضاظای ػٕط تبضید اؾت. زض ػٟس ػتیك، چٙس خب

ب ٚ ٞ ٔؿیح ٚ ثبثّی وٕی نحجت قسٜ اؾت ٚ ٔهطیبٖ لسیٓ ثیف اظ ؾٝ ٞعاض ؾبَ لجُ اظ ٔیالز

لطٖٚ ٚؾغی ترٕیٗ  وطز٘س. زض ٞبیی اظ خٕؼیت ٚ ٔٙبثغ التهبزی تٟیٝ ٔی ٞب ِیؿت ضٚٔی

ٔیالزی ظیط  758ؾبَ  ا٘ؿب٘ی)ػسٜ ثطزٌبٖ( ٚ ٔغبِؼٝ زضثبضٜ اضاضی ٔتساَٚ ٌطزیس. زض٘یطٚی 

خبٔؼٝ ضٚحب٘یت  نٛضتی اظ ظٔیٟٙبی ٔتؼّك ثٝ 762٘ظط وّیؿبی پیٗ زی قٛضت ٚ زض ؾبَ 

ٚیالٖ فبتط  ٔیالزی زض اٍّ٘ؿتبٖ ثٝ زؾتٛض 1300تب  1292ٔؿیحی تٟیٝ قس. زض ؾبِٟبی 

زضآٔس. زالیُ ٚ  ثبضٜ خٕؼیت ٚ ٔٙبثغ التهبزی ثٝ ضقتٝ تحطیط اِٚیٗ وتبة قبُٔ اعالػبت زض

فطا٘ؿٝ ثٝ  ٔیالزی، ػّٕیبت ٌٕطوی زض وكٛض 1334قٛاٞس ٔمتضی ٚخٛز زاضز وٝ اظ ؾبَ 

ٔؿیح  ضؾیس. زض ظٔبٖ ٞب٘طی ٞفتٓ نٛضتی اظ عبػٖٛ ظزٌبٖ ٚ وؿب٘ی وٝ ثٝ زیٗ ثجت ٔی

 .ٌطٚیسٜ ثٛز٘س ثٝ چبح ضؾیس

ؾیبؾی ذٛز ، آٔبضی اظ  ، وبپیتبٖ خبٖ ٌطا٘ت زض وتبة عجیؼی 1669ٚتب  1661زض ؾبِٟبی 

ػسٜ ظ٘بٖ ظیبزتط اظ ٔطزاٖ  ِٚس ٚ ٔطي ٚ ٔیط تٟیٝ وطز ٚ ٘كبٖ زاز وٝ زض وكٛض اٍّ٘یؽ ٚ ظاز

  .اؾت



   ؾیبؾتٕساض تٛؾظ ststista اظ وّٕٝ یٛ٘ب٘ی آٔبض(  (statistic ثطای اِٚیٗ ثبض وّٕٝ

 Gottfried  Achenwal 1772    َآٔبض زض اٍّ٘ؿتبٖ  وّٕٝ 1787ثٝ وبض ضفت ٚ زض ؾب

    وتبة ذٛزـ ثٙبْ تٛؾظ زوتط ای.پجّیٛ.ظیٕطٔبٖ ٔؼطفی قس ٚ ثؼس تٛؾظ خبٖ ؾیٗ وّط زض

Statistical account of Scotland  ػٕٛٔیت پیسا وطز. 

 یؼٙی وجه ٚ آوبزیب زض اٚاؾظ لطٖ ٞفسٞٓ یه ٔدّٝ آٔبض ثب ؾیؿتٓ خسیس زض فطا٘ؿٝ خسیس،

ٚلٛع پیٛؾت، ِٚی  تبؾیؽ قس ٌطچٝ احیبی ػّٓ آٔبض ٚ آٔبضٌیطی زض لطٖ ٘ٛظزٜ ٔیالزی ثٝ

زض  1769زإ٘بضن ،  زض ٘طٚغ ٚ 1765زض ؾٛئس،  1748قٛیٓ وٝ لجُ اظ آٖ زض ؾبَ  یبزآٚض ٔی

فطا٘ؿٝ اِٚیٗ ؾطقٕبضی  زض وكٛض 1791زض ثّػیه ؾطقٕبضی ا٘دبْ قس. زض  1830ّٞٙس ٚ زض 

ؾطقٕبضی زٜ ؾبَ ثٝ زٜ . بْ قس وٝ تب چٙسیٗ زٞٝ ثؼس ٘ظیط آٖ ا٘دبْ ٘كسٔٛفمیت آٔیع ا٘د

زض  1815زض اٍّ٘یؽ،  1806 زضآٔطیىب ظیط ٘ظط حىٛٔت فسضاَ ٚ 1790٘رؿتیٗ ثبض زض  ؾبَ، 

آٖ تبؾی وطز٘س ٚ تب أطٚظ  زضّٞٙس ا٘دبْ قس ٚ ثؼس اظ آٖ وكٛضٞبی زیٍط ثٝ 1818٘طٚغ ٚ 

  .ازأٝ زاضز

ضٚقٟبی تحّیّی  ٝ زض پیكطفت ضٚقٟبی آٔبضی پسیس آٔس، اثجبت ِعْٚخٙجف ٟٔٓ زیٍطی و

  .آٔبض، زض ٔٛلؼیت ٞبی تدطثی ٚ غیطتدطثی ثٛز

حبنّٝ اظ  اظٟبضزاقت وٝ فمظ ثب ٔغبِؼٝ اعالػبت (1561 1626) ؾطفطا٘ؿیؽ ثیىٗ

 ایٗ ضٚـ وٝ زض .تٛاٖ زا٘ف ثكطی ضا ؾبٔبٖ زاز ٞبی عجیؼی ٚ تدعیٝ ٚ تحّیُ آٟ٘ب ٔی پسیسٜ

 ٚیّیبْ ٞبضٚی ( 1540ٚ 1603آٚضز تٛؾظ ٚیّیبْ غیّجطت ) ٞبی ثٕطثرف پسیس تدعیٝ، ٘تیدٝ

ثطای وكف  ( تبییس قس اظ ایٗ ضٚ، زض لطٖ ٞفسٞٓ ٚ ثؼس وٛقكٟبی فطاٚا٘ی1578 1657)

زض ضاثغٝ ثب  ٞبی ػّٕی اظ ٔكبٞسات غیط تدطثی زض ٘دْٛ ٚ ػّْٛ اختٕبػی ٚؾبیط ػّْٛ ضاثغٝ

  .ٝ ٍٕٞی زض پیكطفت ػّٓ ٔٛثط ثٛزوبئٙبت ثؼُٕ آٔس و

آٔبضٌط ثّػیىی اؾت  (ٔٙدٓ 1796ٚ 1874یىی اظ پیكمسٔبٖ ٘ظطیٝ آٔبض الٔجطت آ.خی. وتّٝ)

ظٔیٙٝ ٞبی اختٕبػی وبضوطزٜ،  وٝ ثطای اِٚیٗ ثبض زضثبضٜ ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حطاف ٚ ذغبٞبی آٔبض زض

ٝ آٖ زؾت یبفتٝ ثٛز٘س، پٛآؾٖٛ ث وتّٝ لبٖ٘ٛ ػسزٞبی ثعضي ضا وٝ غاوٛة ثطِ٘ٛی ٚ ؾیٕٖٛ

  .ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض زاز



زض ضقس ٚ تىبُٔ  .ثؿظ ٚ تٛؾؼٝ ػّٓ آٔبض ٕٞعٔبٖ ثب پیكطفت ػّٓ احتٕبَ نٛضت ٌطفت

زا٘كٕٙساٖ ضٚؾی اظ  غضغوطیؿتبَ ٚ تئٛضی آٔبض زا٘كٕٙسا٘ی ٘ظیط الپالؼ، غٚظف الٌطا٘ػ،

احتٕبَ زض فیعیه وبضثطز  ٘ظطیٝخّٕٝ چجیكف ٘مف ٟٕٔی زاقتٙس. اظ ٘یٕٝ زْٚ ؾسٜ ٘ٛظزٞٓ 

خٕؼیتی، ضقتٝ ٞبی ٔرتّف آٔبض  ثٝ ٔٛاظات آٔبض 20ٚ  19ٚؾیؼی زاقتٝ اؾت. زض اٚایُ لطٖ 

تٛؾؼٝ یبفت ٚ ایٗ پیكطفتٟب  اختٕبػی ٔٗ خّٕٝ آٔبض التهبزی ٚ ثركٟبی ٔرتّف آٖ ضقس ٚ

ٞبی ٔرتّف ٚ  ب ٚ آٔبضٌیطیٞ ؾطقٕبضی زض وكٛضٞبی ؾطٔبیٝ زاضی خٟب٘ی زاقتٝ اؾت. ا٘دبْ

آٚضی اعالػبت ٚ عجمٝ  ٔكبٞسٜ ٚ خٕغ آٚضی اعالػبت ا٘جٜٛ ثٝ ضقس ٚ تٛؾؼٝ ضٚقٟبی خٕغ

آٟ٘ب ا٘دبٔیس ٚ ثسیٗ ٌٛ٘ٝ ثبػث پیكطفت  ٞب ٚ ضٚقٟبی تحّیُ ٚ تفؿیط ثٙسی ٚ پطزاظـ زازٜ

 .آٔبض ٌطزیس

 آهبس ثجتي

زازٜ ٞب ثٝ ٍٞٙبْ ضخ ثجت  وٙیٓ، ىی اظ قیٜٛ ٞبیی وٝ تٛؾظ آٖ زازٜ ٞب ضا خٕغ آٚضی ٔیی

قٛز. پؽ  قٛز ٚ ثالفبنّٝ ثجت ٔی ای تِٛیس ٔی قٛز، زازٜ ای اؾت. ػّٕی ا٘دبْ ٔی زازٖ ٚالؼٝ

  .ثجتی ٘بٔیسٜ ٔی قٛز اظ خٕغ آٚضی آٟ٘ب، آٔبضٞبیی وٝ حبنُ ٔی قٛز ، آٔبض

آٔبضٞبیی وٝ زضآٖ تِٛیس  وٙس وٝ یه ٘ظبْ آٔبضی ٚلتی ثٝ ؾٕت پیكطفت ٚ تىبُٔ حطوت ٔی

 قٛ٘س ٔبٞیت ثجتی زاقتٝ ثبقٙس.  ٔی

تٛؾؼٝ ٚ تٛؾؼٝ یبفتٝ،  ٔمبیؿٝ وٕی ٚ ویفی آٔبض ٚ اعالػبت تِٛیس قسٜ زض وكٛضٞبی زض حبَ

٘ظبٟٔبی تِٛیس ٚ ا٘تمبَ  ٔجیٗ ایٗ ٚالؼیت اؾت وٝ ٔیعاٖ تٛؾؼٝ وكٛضٞب ثب حدٓ ٚ ٌؿتطزٌی

ٚ ا٘تمبَ آٔبض ٚ اعالػبت  تِٛیس آٔبض ٚ اعالػبت اضتجبط تٍٙبتًٙ زاضز. ثٝ ثیبٖ زیٍط چٍٍٛ٘ی

 ٕ٘بیبٍ٘ط ٚضؼیت، نحت ٚ زلت قبذهٟبی تٛؾؼٝ اؾت. 

ٔغّٛة آٔبض ٚ اعالػبت ٔی تٛا٘س ٔٙدط ثٝ حهَٛ ٘تبیح نحیح ٚ ٔثجت زض أٛض ٔطثٛط  ویفیت

ثط٘بٔٝ ضیعی آیٙسٜ، اضظیبثی ٌصقتٝ ٚ تهٕیٓ ٌیطی زض ؾغٛح ٔسیطیت قٛز. زض ٔمبثُ  ثٝ

 ضیعی وكٛض ٚاضز بت ٔی تٛا٘س ضطثبت ؾرتی ضا ثط پیىطٜ ثط٘بٔٝ٘بٔغّٛة آٔبض ٚ اعالػ ویفیت

  .وٙس

ٚیػٌیٟبی تٕبٔی  اٌط چٝ اظ یه ٔٙظط ٘ظبْ آٔبضٞبی ثجتی ٚ ؾطقٕبضی ٞط زٚ ثٝ ثطضؾی

یه ػىؿجطزاضی اظ  . ؾطقٕبضی.ای ٘یع زاض٘س طزاظ٘س أب تفبٚتٟبی ػٕسٜپ ػٙبنط خبٔؼٝ ٔی



ؾطقٕبضی تٟٙب ثب  یه فیّٕجطزاضی اظ آٖ. اخطای خبٔؼٝ آٔبضی اؾت أب ٘ظبْ آٔبضٞبی ثجتی

ثجتی تٟٙب زض ضاؾتبی  ٞسف خٕغ آٚضی آٔبض ٔی ثبقس زض حبِیىٝ تِٛیس آٔبض زض ٘ظبْ آٔبضٞبی

ٚاحسٞبی آٔبضی ٔطاخؼٝ  اخطای ٚظبیف اؾت . زض ؾطقٕبضیٟب ٔدطیبٖ ؾطقٕبضی ٚ ٔبٔٛضاٖ ثٝ

٘ظبْ آٔبضٞبی ثجتی ٔحهَٛ فطػی  آٔبض زضوطزٜ ٚ الساْ ثٝ خٕغ آٚضی آٔبض ٔی وٙٙس أب تِٛیس 

زضٚ٘بٔٙظٓٚٔٛضزیغیطٞسفٕٙس،نٛضتثٝاعالػبتایٗاظایػٕسٜثرف .فؼبِیت ٞبؾت

نٛضتزضاعالػبتایٗقٛزٔیتِٛیسضٚقٗػّٕیٔفبٞیٓٚثٝ تؼبضیفاتىبثسٖٚظیبزیٔٛاضز

ثبالزلتٚنحتضطیتزاقتٗثبتٛا٘سٔیتِٛیسفطآیٙسزضٔؼیبضٞبی ٔكرمٚضٛاثظضػبیت

ذٛزؾغحزضٔسیطیتٚػّٕىطزٞباضظیبثیضیعی،ثط٘بٔٝٞبیظٔی4ٝٙزضوكٛض٘یبظٞبیاوثط

 .ٔطتفغ ٕ٘بیسضاوكٛضوالٖیبٚؾبظٔبٖ

 ّاي كاري ًظام آهارّاي ثبتي حَزُ

ضٌبسبيي -1

ٚ  وبضثطاٖ ٔٛضز٘یبظ ایٗ اعالػبتی ، الالْثبیس زض اثتسا، وبضثطاٖ اعالػبتی ایدبز ٞط ٘ظبْ ثطای

 وبضی حٛظٜ ایٗ وبُٔ پٛقف وطزٜ ٚ ثطای ضا قٙبؾبیی الالْ ایٗ تِٛیسوٙٙسٜ فطآیٙسٞبی

 ػجبضتٙس اظ: ؾؤاالت ایٗ ٟٕٔتطیٗ . اظ خّٕٝزٞیٓ پبؾد ٟٕٔی ؾؤاِٟبی ثبیس ثٝ

؟ وٙیٓ  ضا ثبیس ثجت  ٞبیی زازٜ  چٝ

 قٛ٘س؟ ٔی ثجت  ٘یبظ اعالػبتی  وساْ  پٛقف  ثطایٞب  زازٜ  ایٗ

 آیب ایٗ آٔبضٞب لبثّیت تِٛیس ثٝ ضٚـ ثجتی ضا زاض٘س؟ 

 ؟ اؾت  ٔٛضز٘یبظ وساْ  اعالػبتی  اؾتب٘ساضز الالْ  ٚ ٔفبٞیٓ  تؼبضیف

، تفىیىٟب ٚ   ٌیطی ، ٚاحس ا٘ساظٜ ، ٔىبٖ زض ٔٛضز ظٔبٖ  ٔكتطن  اؾتب٘ساضزٞب ٚ لطاضزازٞبی

 ؿت؟چی  غیطٜ

ثجت -2

ٔٛضز٘یبظ ضا  اعالػبتی الالْ ٔطثٛط ثٝ ٞبیزازٜ وٝ آ٘ؿت وبضی حٛظٜ وبض زض ایٗ ٟٕٔتطیٗ

ٔغطح اؾت.  ٟٕٔی ٘یع ؾؤاالت حٛظٜ . زض ایٗوٙیٓ ثجت قسٜ قٙبؾبیی ػّٕیبت زض خطیبٖ

:اظ خّٕٝ

قٛ٘س؟ ثبیس ثجت ػّٕیبتی چٝ ٚ زض خطیبٖ ، چٍٛ٘ٝقسٜ قٙبؾبیی ٞبیزازٜ

 ؾبظٔبٖ ػبزی ػّٕیبت ٚ زض ذالَ ٘مغٝ ضا زض ٔٙبؾجتطیٗ الظْ ٞبیزازٜ ثجت تٛأٖی چٍٛ٘ٝ

 ٌٙدب٘س؟

 قٛ٘س؟ٔی عطاحی چٍٛ٘ٝ الظْ ػّٕیبتی فطٟٔبی



 زاضز؟ ضا ثط ػٟسٜ ایزازٜ چٝ ثجت ٔؿئِٛیت ظٔب٘ی ٚ زض چٝ وؿی چٝ

 ؟چیؿت ثجت ٚ تأییس نحت وٙتطَ ثطای الظْ ٔىب٘یعْ

 ٚخٛز زاضز یب ثبیس ثٛخٛز آٚضز؟ اعالػبتی ٞط لّٓ ثجت ثطای لب٘ٛ٘ی ٚ ٔحُٕ آیب اِعأبت

اًتقبل  -3

تٛا٘س ثب ٔی ا٘تمبَ ٔٙتمُ قٛ٘س. ایٗ ٚ ٔكرم ٔؼیٗ ثبیس اظ ٔؿیطٞبی قسٜ ثجت ٞبیزازٜ

 ،وطز وٝ ثبیس ٔكرم ٞط حبَ قٛز. أب ثٝ ) ٔىب٘ی، ٔٛضٛػی ٚ ... ( ا٘دبْ ٌٛ٘بٌٛ٘ی اٞساف
؟ چیؿت قسٜ ثجت ٞبیزازٜ ٔؿیط ا٘تمبَ ثٟتطیٗ

 ؟اؾت ػّٕیبتی ٘ٛع چٝ ، ا٘دبْٞط ػٙهط زض ٔؿیط ا٘تمبَ ٚظیفٝ

 ؟قٛزٔی اؾتفبزٜ ا٘تمبَ ثطای اثعاضٞبیی ٘ٛع اظ چٝ

 

پشداصش  -4

 قسٜ ا٘دبْ ثیٙیپیف ٔالوٟبی ٚ ثط عجك ٟ٘بیی ٘یبظٞبی ثٝ ضؾیسٖ ثطای ٞب،زازٜ پطزاظـ

 چٝ ثٝ ذطٚخی ٌعاضقٟبی چبضچٛة ثبیس ثطضؾی وطز وٝ، وبضی حٛظٜ ٌیطز. زض ایٗٔی

ثبقس؟ نٛضت

  ٌیطز تب چبضچٛة نٛضت ثجتی ٞبیزازٜ ثبیس ضٚی پطزاظقٟبیی ٘ٛع چٝ

 قٛز؟ تأٔیٗ ذطٚخی ٌعاضقبت

اسائِ -5

ایٙىبض ثبیس ثٝ  ٌطزز. ثطای آٟ٘ب اضایٝ ثٝ وبضثطاٖ زضذٛاؾت ثبیس ثط عجك ثجتی آٔبضٞبی

، ، خسَٚ: ٔتٗٚ لبِت اظ ٘ظط قىُ ذطٚخی ٌعاضقبت .زٞیٓ ظیط پبؾد اؾبؾی ؾؤاالت

ثبقس؟ چٍٛ٘ٝ …ٕ٘ٛزاض ٚ 

 قىّی( ) اؾتب٘ساضزٞبی

 (ظٔب٘ی قٛ٘س؟ )اؾتب٘ساضزٞبی ٌعاضقٟب اضایٝ ایٗ ثبیؿتی اظ ظٔبٖ ٔمبعؼی زض چٝ

 (أٙیتی ثبقس؟ )اؾتب٘ساضزٞبی چٍٛ٘ٝ ٌعاضقبت ثٝ زؾتطؾی ؾغٛح

 ؟ )اؾتب٘ساضزٞبی اعالػبتی(اؾت تفىیىٟب وساْ

زؾتٍبٟٞبی اخطایی  ثطای ایدبز ٞط ٘ظبْ اعالػبتی اظ خّٕٝ ٘ظبْ آٔبضٞبی ثجتی زضثٙبثطایٗ 

« قٙبؾبیی»ایٗ الالْ ضا  زض اثتسا وبضثطاٖ ثبیس الالْ ٔٛضز ٘یبظ ٚ فطآیٙسٞبی تِٛیس وٙٙسٜ

ٔٛضز ٘یبظ ضا وٝ زض خطیبٖ ػّٕیبت  ٞبی ٔطثٛط ثٝ الالْ اعالػبتی ٕ٘بیٙس. زض ٔطحّٝ ثؼس زازٜ

»  ٔؿیطٞبی ٔؼیٗ ٚ ٔكرم ٞبی ثجت قسٜ ثبیس اظ وٙٙس. زازٜ« ثجت»قٙبؾبیی قسٜ 



٘یبظٞبی ٟ٘بیی ٚ ثط عجك  ٞب ، ثطای ضؾیسٖ ثٝ زازٜ« پطزاظـ » زازٜ قٛ٘س. « ا٘تمبَ 

عجك زضذٛاؾت وبضثطاٖ ثٝ  ٌیطز. آٔبضٞبی ثجتی ثبیس ثط ٔالوٟبی پیف ثیٙی قسٜ ا٘دبْ ٔی

  .ٌطزز« اضائٝ » آٟ٘ب 

ِٛیس، ثجت ٚ ثٟجٛز ضٚـ ٞبی ت : ٘تبیح اؾتمطاض چٙیٗ ٘ظبٔی زض زؾتٍبٟٞبی اخطایی ػجبضتٙس اظ

اػٓ اظ ؾطقٕبضیٟب ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطیٟب،  ا٘تمبَ اعالػبت آٔبضی، ثٟیٙٝ وطزٖ ثطضؾی ٞبی پیٕبیكی

 ضؾب٘ی آٔبضی تغصیٝ پبیٍبٜ اعالػبت آٔبضی وكٛض، تمٛیت اعالع

ٔٙظٛض ضفغ ٘یبظٞبی آٔبضی خبٔؼٝ ٝ تٟیٝ ٚ تِٛیس اعالػبت آٔبضی نحیح ٚ اضائٝ ثٍٟٙبْ آٖ ث

تٛؾؼٝ التهبزی، اختٕبػی ٚ فطٍٞٙی خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ٚ ٞطْ اعالػبت ٞبی  ثٛیػٜ ثط٘بٔٝ

 ثبقس. آٔبضی ٔسیطیت وكٛض اظ خّٕٝ ٟٕٔتطیٗ اٞساف ٘ظبْ آٔبضی وكٛض ٔی

وٙٙس وٝ  زؾتٍبٟٞبی اخطایی وكٛض زض ٍٞٙبْ ا٘دبْ فؼبِیتٟبی ذٛز ِعٚٔبً آٔبضٞبیی ضا تِٛیس ٔی

ٞبی آٖ ٔؿتمیٕبً اظ  ٔبض ٚ اعالػبتی وٝ زازٜضؾب٘ٙس، ٔدٕٛػٝ آ ثؼضبً آٖ ضا ثٝ ثجت ٔی

ٞبی ػیٙی، ٚالؼی ٚ خبضی یه ؾبظٔبٖ ٘بقی قسٜ ٚ ثٝ نٛضت ٔىتٛة ٚ ٔسٖٚ اظ  ؼبِیتف

قٛز آٔبضٞبی ثجتی ٌفتٝ  عطیك فطٟٔب، اؾٙبز ٚ ٔساضن خبضی زض زاذُ ؾبظٔبٖ حبنُ ٔی

 قٛ٘س. ٔی

اؾت. ثطای ٔثبَ فطْ ثجت  الػبتیٔسضن ٚ پطٚ٘سٜ قبُٔ ٔدٕٛػٝ ای اظ الالْ اع ٞط فطْ، ؾٙس، 

ذب٘ٛازٌی، قٟطؾتبٖ ٔحُ اذص  ٘بْ زا٘كدٛ زض زا٘كٍبٜ قبُٔ الالْ اعالػبتی ٘ظیط ٘بْ، ٘بْ

ثٙسی،  قٛ٘س وٝ پؽ اظ خٕغ تِٛیس ٔی بی ثجتیٞ  ثبقس. پؽ اظ تىٕیُ فطْ زازٜ زیپّٓ ٚ ... ٔی

 ذٛاٞس قس. ثٙسی ٚ پبالیف آٟ٘ب آٔبضٞبی ثجتی تِٛیس زؾتٝ

 اص جولِ ٍيژگیْبي هْن تَلیذ آهبس ثِ سٍش ثجتي ػجبستٌذ اص: 

 ؾِٟٛت زؾتطؾی 

 ٖلبثّیت اضائٝ آٔبض ٚ اعالػبت نحیح ٚ زلیك زض وٛتبٜ تطیٗ ظٔب 

 ٖٞعیٙٝ ثط ٘جٛز 

 نطفٝ خٛیی زض ٔٙبثغ 

 آٔبضٌیطی. ٔؿتٕط ثٛزٖ تِٛیس آٔبض ٚ ثی ٘یبظی اظ اخطای ثؿیبضی اظ عطح ٞبی 

 ".كِ هفَْم آهبسّبي ثجتي ثب ثجت آهبس يکسبى ًیستخبطش داضتِ ثبضیذ ثٝ " 

ٞبی تِٛیس زازٜ  ثٝ ٔسز ظٟٛضفٙبٚضی اعالػبت ٚ اضتجبعبت ثٝ ػٙٛاٖ یىی اظ ٔؼتجطتطیٗ ضٚـ ٚ

زض ایٗ ضٚـ تِٛیس زازٜ ٚ آٔبض زض ٍٞٙبْ ػّٕیبت خبضی ا٘دبْ  زض خٟبٖ قٙبذتٝ قسٜ اؾت



ٞب ٚ آٔبضٞب ٘یع ثجت ٚ زض  ٞب زازٜ ٞب ٚ پطٚغٜ ٌیطز. یؼٙی زض حیٗ ػّٕیبت ٚ اخطای عطح ٔی

 قٛ٘س.  ثٙسی ٔی ٞبی اعالػبتی شذیطٜ ٚ عجمٝ ثب٘ه

ٕبضی ٚ ٌطزآٚضی زازٜ ثب ضٚـ ثجتی زض حمیمت اظ اػتجبض ثبالتطی ٘ؿجت ثٝ زٚ ضٚـ ؾطق

 ٌیطی ثطذٛضزاض اؾت ٚ ؾٝ ٔؤِفٝ اػتجبضٔٙسی زازٜ یؼٙی  ٕ٘ٛ٘ٝ

 ؾطػت 

  زلت 

 نحت  

 تٛاٖ زض آٖ ثٝ نٛضت ػیٙی ٔكبٞسٜ وطز. ضا ٔی

ٔٙبثغ تِٛیس وٙٙسٜ آٔبض ٚ  تشيي تشيي ٍ هْن ثضسگتٛا٘س یىی اظ  ٘ظبْ آٔبضٞبی ثجتی ٔی

 اعالػبت زض یه وكٛض ثٝ قٕبض آیس. 

 بي ثجتيسٍش اجشا دس ًظبم آهبسّ

 قیٜٛ ٔجتٙی ثط الالْ اعالػبتی -1

 قیٜٛ ٔجتٙی ثط ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی -2

 ضیَُ هجتٌي ثش اقالم اطالػبتي -1

ضیعاٖ ؾغٛح ثبالی ؾبظٔبٖ  ثطذی اظ ٟٕٔتطیٗ الالْ اعالػبتی ٔٛضز ٘یبظ ثط٘بٔٝ زض ایٗ ضٚـ 

قٛ٘س.  ٔی ثٙسی  ٞبی ثجتی ثٛزٖ لبثُ تٟیٝ ثبقس، قٙبؾبیی ٚ عجمٝ ٞب ثب ٔالن ٞبی آٖ زازٜ وٝ

ثٝ زؾتٍبٜ  قٛز. ثب ٔطاخؼٝ ٞبی ٞط لّٓ اعالػبتی ٔكرم ٔی ؾپؽ زؾتٍبٜ تِٛیس وٙٙسٜ زازٜ

ا٘دبْ السأبتی ایٗ  ٌیطز. ثب ٞبی ثجتی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی ٔطثٛط، ضٚ٘س ثجت ٚ ا٘تمبَ زازٜ

زؾتٝ اظ  قٛز. زض ٔٛضز آٖ ٔی ضٚ٘س زاضای ٘ظبٔی ٔكرم ثطای ثجت، ا٘تمبَ ٚ تِٛیس آٔبض ثجتی

ثٝ ضٚـ ثجتی، ٘یبظٔٙس انالح خعئی ٚ یب  ٞب ٞبی آٖ الالْ اعالػبتی وٝ ثطای تٟیٝ ٚ ا٘تمبَ زازٜ

 قٛز الساْ ٞبی الظْ زض ایٗ ذهٛل ا٘دبْ ٔی اؾبؾی ثبقٙس پیكٟٙبز ثٟجٛز، اضایٝ ٔی قٛز ٚ

ٛتبٜ ثطای ٔعیتی وٝ ٔؼٕٛالً ثطای ضٚـ ٔجتٙی ثطالالْ اعالػبتی ٌفتٝ ٔی قٛز، ظٔبٖ ٘ؿجتبً و 

ضؾس وٝ ثطای ثٝ ٘تیدٝ ٔغّٛة  ٔؼبیت شوط قسٜ ثٝ ٘ظط ٔی اخطای آٖ اؾت. وٝ ثب تٛخٝ ثٝ

 .ثط ایٗ ضٚـ ٘یع ظٔبٖ ظیبزی الظْ ثبقس ٞبی ٔجتٙی ضؾب٘سٖ ٔدٕٛػٝ عطح

 اطالػبتي ضیَُ هجتٌي ثش سیستن ّبي -2

زضٚ٘ی زؾتٍبٜ ٚ  زض ایٗ ضٚـ تٕبْ الالْ اعالػبتی زؾتٍبٜ اخطایی، ٔٛضز ٘یبظ ٚاحسٞبی

ثبقٙس ٔس٘ظط ٌطفتٝ  ٞبی ثجتی ثٛزٖ لبثُ تٟیٝ ٞبی آٖ ٞب ثب ٔالن وبضثطاٖ ثیطٚ٘ی وٝ زازٜ



ٔٛضز ثطضؾی لطاض  قٛز. ثسیٗ ٔٙظٛض ػّٕیبت ٚ ٚظبیف زؾتٍبٜ اخطایی ثٝ عٛض وبُٔ ٔی

عجمٝ ثیطٚ٘ی قٙبؾبیی ٚ  ٌیطز، ٘یبظٞبی آٔبضی ٚ اعالػبتی تٕبْ وبضثطاٖ اػٓ اظ زضٚ٘ی ٚ ٔی

الالْ اعالػبتی ٔطثٛط ثٝ ٞط  ٞبیی وٝ ٚظیفٝ تِٛیس آٔبضٞبی ثجتی قٛ٘س ٚ ؾیؿتٓ ثٙسی ٔی

ایٗ ضٚـ انالحبت الظْ ثطای  قٛ٘س. زض عجمٝ ضا ػٟسٜ زاض ذٛاٞٙس قس، تؼطیف ٚ تؼییٗ ٔی

اعالػبتی وٝ ضٚ٘س ثجت ٚ ا٘تمبَ  فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ أىبٖ تِٛیس آٔبضٞبی ثجتی آٖ زؾتٝ اظ الالْ

قٛز. ایٗ  فطآیٙسٞبی زاذّی ؾبظٔبٖ ا٘دبْ ٔی ٞب ٚ ٘یبظٔٙس تهحیح ثبقس زض حس ؾیؿتٓٞب  آٖ

 :ثبقٙس ظیط ٔی قیٜٛ وبض ٔؼبیجی زاضز وٝ ٔرتهطاً ثٝ قطح

ٚ تدعیٝ  قٙبؾبیی، ثطضؾی ٞب ٚ ٚظبیف ؾبظٔبٖ ٔٛضز ثب تٛخٝ ثٝ آ٘ىٝ حدٓ ٚؾیؼی اظ فؼبِیت 

اضایٝ قسٜ ٚ السأبت ضطٚضی  انالحی الظٌْیطز ٚ پؽ اظ آٖ، پیكٟٙبزات  ٚ تحّیُ لطاض ٔی

 .ثبقس ظٔب٘ی ٘ؿجتبً ثّٙسٔست ٔی قٛز، عطح اظ ٘ظط ٞب ثٝ اخطا ٌصاقتٝ ٔی ثطای ا٘دبْ آٖ

تغییط زض قطح ٚظبیف ٚ یب تكىیالت  تٛا٘س ٔٙدط ثٝ ثطذی اظ انالحبت پیكٟٙبزی ٔی 

 .ثجتی ذبضج اؾت٘ظبْ آٔبضٞبی  ٞب اظ حیغٝ ػُٕ ٚاحسٞبی ؾبظٔب٘ی قٛز وٝ اػٕبَ آٖ

تغییطات ٔسیطیتی یب تكىیالتی ضا زض  ظٔبٖ ٘ؿجتبً عٛال٘ی الظْ ثطای اخطای عطح، ذغط 

 .تٛا٘س ثب ٔكىُ ٔٛاخٝ ٕ٘بیس ضا ٔی زٞس ثٝ عٛضی وٝ آیٙسٜ انالحبت ؾبظٔبٖ افعایف ٔی

 :تٛاٖ ثٝ قطح ظیط ثیبٖ ٕ٘ٛز ٔی اعالػبتی ضا ٞبی ٔعایبی قیٜٛ ٔجتٙی ثط ؾیؿتٓ 

نٛضت خبٔغ پطزاذتٝ  زؾتٍبٜ اخطایی ثٝ ثٝ آ٘ىٝ ثٝ ٘یبظٞبی آٔبضی ٚ اعالػبتیثب تٛخٝ  

عٛض ٔكتطن ثب  ٘یبظٞبی وبضثطاٖ ثیطٚ٘ی ٘یع ثٝ قٛز اظ ایٗ ضٍٞصض زضنس ثؿیبض ثبالیی اظ ٔی

تطتیت ثطای تأٔیٗ ٘یبظٞبی  ٌیطز. ثسیٗ لطاض ٔی ٘یبظٞبی ٚاحسٞبی زاذّی زؾتٍبٜ ٔس٘ظط

 .ذٛاؾت ٚ پیٍیطی ٚاحسٞبی زاذّی ثٟطٜ خؿت تٛاٖ اظ ٜ ٔیوبضثطاٖ ثیطٖٚ اظ زؾتٍب

تٛاٖ تؼساز الالْ اعالػبتی ضا وٝ تحت  ؾیؿتٓ ٔی لجُ اظ انالح فطآیٙسٞبی ٔطثٛط ثٝ ٞط 

ثٙسی ٚ تؼییٗ ٘ٛع  ٔكرم ٕ٘ٛز. ایٗ أط ثطای اِٚٛیت ٌیط٘س تأثیط انالح فطآیٙس لطاض ٔی

 .انالحبت ثؿیبض الظْ اؾت

ٞب  ؾیؿتٓ ثطای تأٔیٗ ٞط زؾتٝ اظ ٘یبظٞبی آٔبضی ٚ اعالػبتی قٙبؾبیی قسٜ،ثب تٛخٝ ثٝ آ٘ىٝ 

عطاحی  قٛ٘س، زض نٛضتی وٝ پؽ اظ ٞبی ؾبظٔب٘ی ٔكرهی عطاحی ٚ پیبزٜ ؾبظی ٔی ٚ ضٚـ

تِٛیس آٟ٘ب  ٞب، ٘یبظٞبی آٔبضی ٚ اعالػبتی خسیسی ٔغطح قٛز، أىبٖ ٚ پیبزٜ ؾبظی ؾیؿتٓ

 .قٛز ٞب، ٕٔىٗ ٔی ٔدسز ؾیؿتٓ ٞبی ثسٖٚ تغییطات اؾبؾی ٚ عطاحی



تٕبْ  ٞبی الالْ اعالػبتی تٛخٝ ثٝ آ٘ىٝ ثطای تؼییٗ ثٟتطیٗ ٘مبط ٔثجت ٚ ٔؿیط ا٘تمبَ زازٜ ثب 

اػتجبض ثبالیی  ٞب اظ ٌیطز، ٘تبیح عطاحی ٞبی خبضی زؾتٍبٜ اخطایی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔی فؼبِیت

 .ثبقٙس ثطذٛضزاض ٔی

ٞب زض  تٛاٖ اظ آٖ ٞبی اعالػبتی ٔی ؾیؿتٓ اثعاض عطاحیثب تٛخٝ ثٝ پیكطفت چكٍٕیط ػّٓ ٚ  

 ز.ٞبی اعالػبتی ثٟطٜ ثط ی ثط ؾیؿتٓٔجتٙ ؾبظی ٘ظبْ آٔبضٞبی ثجتی عطاحی ٚ پیبزٜ

 

 سبصهبى ّب هطکالت هَجَد ًظبم آهبسّبي ثجتي دس

وٝ  عٛضی ثٝ ثجت اعالػبت ثٝ فطآیٙس اػٕبَ تغییطات ٚ پطزاظـ، ثطای ا٘تمبَ اعالػبت 

اظ ػّٕیبت  ا٘دبٔس، فبنّٝ، ثیٗ ثجت الالْ اعالػبتی ٘بقی وبضثطاٖ ٔفیس ثبقس ٕ٘یثطای 

ا٘تكبض  ٚ ظٔبٖ ػّٕیبت ٚ ثیٗ خطیبٖ ػّٕیبت ثجت، زض ؾبظٔبٟ٘ب ٚ خطیبٖ ا٘تمبَ ٚ

تغییطات  قٛز؛ ٞب، ثٝ ضٚظ ٕ٘ی ٞب ٚ فؼبِیت اعالػبت ٚخٛز زاضز ٚ تِٛیس اعالع اظ ٚالؼیت

اعالػبت ٕٞطاٜ  ا٘تمبَ ،قٛز اعالػبت لجّی تأثیط زازٜ ٕ٘ی ٞب، زض ٞب ٚ افعایف ٚ وبٞف

ثب نحت ٚ  ٌیطز. زض ٘تیدٝ ثجت اعالػبت ٞبی خسیس، ا٘دبْ ٕ٘ی ٚ ٔٛاظی ثب فؼبِیت

 .قٛز ؾطػت وبفی ا٘دبْ ٕ٘ی

قٙبؾبیی آٔبض ٚ اعالػبت ٔٛضز ٘یبظ ٚ  ٞب ثطاؾبؼ ٘ظبْ تِٛیس اعالػبت آٔبضی ؾبظٔبٖ  

ٌیطز ٚ ؾجت اتالف ٔٙبثغ )٘یطٚی  ضاٞجطزٞبی ؾبظٔب٘ی قىُ ٕ٘یٔٙغجك ثب اٞساف ٚ 

ٚ ػسْ ا٘غجبق ثب تغییطات آیٙسٜ  ٞبی ٔٛضز ِعْٚ ا٘ؿب٘ی ٚ ٔبِی(، ٘بتٛا٘ی زض پیف ثیٙی

 .ذٛاٞس قس

ٞبی ؾبظٔب٘ی ثطای اتربش ضٚـ تِٛیس  لبثّیت ٞب ثٝ ٞب ٚ زؾتٍبٜ تٛخٝ ٘ىطزٖ ؾبظٔبٖ 

ٞبی ٌعاف زض تِٛیس آٔبض ثب زلت  ٞعیٙٝ ؾجت ٌیطی(، آٔبض )ثجتی، ؾطقٕبضی ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ

 .ذٛاٞس قس ٘بٔٙبؾت ٚ اؾتفبزٜ اظ آٔبض زض ٔمغؼی وٛتبٜ

ٞب ثٝ ضٚـ  ؾبظٔبٖ آٔبض ٚ اعالػبت تِٛیسی یىؿبٖ ٘جٛزٖ تؼبضیف ٚ ٔفبٞیٓ زض الالْ، 

قس ٚ  ٞبی چٙسٌب٘ٝ ثطای وبضثطاٖ اظ ٔٛضٛػی ٚاحس ذٛاٞس ثجتی، ؾجت ثطزاقت

 .ٞب ٚ اعالػبت ا٘دبْ ٘رٛاٞس قس نحیح تطیٗ ثجت زازٜ ٕٞچٙیٗ ٔٙبؾت تطیٗ ٚ

قٛز زٚ یب چٙس ٚاحس، اعالػبت ٔتفبٚتی اظ  یىؿبٖ ٘جٛزٖ تؼبضیف ٚ ٔفبٞیٓ ؾجت ٔی 

پصیطی آٔبضٞب أىبٖ ٘ساقتٝ  پصیطی یب ٔمبیؿٝ یىؿبٖ اضایٝ وٙٙس، ٚ خٕغ ٔٛضٛػی

 .ثبقس



 ٔتؼسزی ثبقس اظ آٔبضٞبی ػٙٛاٖ ٔثبَ ظٔب٘ی وٝ اظ یه آٔٛظقٍبٜ تؼبثیط ٚ تؼبضیف ثٝ 

ٞبی ٔتفبٚتی ذٛاٞس قس، لبثّیت  تِٛیس قسٜ زض ایٗ ٔٛضٛع، ػالٜٚ ثط ایٙىٝ ثطزاقت

 .پصیطی ٘یع ٘رٛاٞس زاقت ٔمبیؿٝ خٕغ ٚ

ٞب، زض ثؼضی  زضآٚضزٖ ٚ ا٘تكبض ٘سازٖ آٖ اؾتفبزٜ ٘بنحیح اظ اعالػبت ٚ یب ثٝ ا٘حهبض 

 .قٛز ٞب اؾتفبزٜ ٔی ؾبظٔبٖ ػٙٛاٖ اثعاض لسضت زض ٔٛالغ اظ اعالػبت ثٝ

 .٘بٔٙبؾت اؾت ٞب ٞب ٚ ؾبظٔبٖ خبیٍبٜ ٔتِٛی آٔبض زض زؾتٍبٜ 

 ايي ًظبم ثش پبيِ گشدآٍسي ٍ كست اطالػبت

 اظ عطیك ٔساضن-1

 ٔؿتٙسات  -2

ٞب ٚ  ٌیطز ٚ ؾبظٔبٖ ٞبی خبضی قىُ ٔی ٞبی تِٛیس قسٜ زض خطیبٖ فؼبِیت ٌعاضـ -3

وٙس. ٕٞچٙیٗ  ٞبی آٔبضی ضا اظ اقتجبٜ ٚ تٙبلض زض ٔٛضز اضایٝ آٔبضٞبی ضؾٕی زٚض ٔی ٔٛؾؿٝ

 قٛز.  ٞبی احتٕبِی ٔی ٞبی اضبفی ٚ زؾت وبضی ؾجت وبٞف اتالف ٚلت، ٞعیٙٝ

ٞب ضا ثجت  ٞب ٚ آٔبض فؼبِیت ض ٕٞبٖ ٔحُ ػّٕیبت، زازٜچٝ زض یه وكٛض ثسٖٚ ٚاؾغٝ ٚ ز چٙبٖ

 قٛز.  ٞب ا٘دبْ ٔی ٕ٘بیٙس، ذغبی وٕتطی زض ثجت ٚ ٌطزآٚضی زازٜ

وبض ثطای آٖ وٝ  پیٛ٘س٘س، پؽ ثٟتطیٗ ضاٜ زض ٞط ٔىبٖ ٚ ظٔب٘ی ثٝ ٚلٛع ٔی سخذادّبًکتِ :  

زض ٕٞبٖ  ثجت ،ٞب ٔٛضز قه ٚ یب پطؾف لطاض ٍ٘یطز ضذسازٞب ٚ چٍٍٛ٘ی وٕی ٚ ویفی آٖ

 ٘مغٝ ٚ ِحظٝ اؾت. 

ٌطاٖ ٚ وبضقٙبؾبٖ ثطای ضؾیسٖ ثٝ  ٌیطاٖ، پػٚٞف ضیعاٖ، ؾیبؾتٍعاضاٖ، ٔسیطاٖ، تهٕیٓ ثط٘بٔٝ

ٞبی زلیك ٚ زضؾت زاض٘س ٚ ثٟتطیٗ ضاٜ ثطای تِٛیس ایٗ ٌٛ٘ٝ  ٘تبیح خسیس ٘یبظ ثٝ ثطضؾی زازٜ

 ؾت.ٞب ثسٖٚ فٛت ٚلت ٚ زض ٔحُ ػّٕیبت ا ٞب ٕٞب٘ب ثجت آٖ زازٜ

ثٙسی، ٌطزآٚضی، پطزاظـ، تحّیُ ٚ ا٘تكبض  ٞب، ثجت، زؾتٝ ایٗ فطایٙس )٘یبظؾٙدی، عطاحی فطْ 

نٛضت  آهبسّبي ثجتيآٔبضٞبی ثجتی ( ثبیس تحت یه ٘ظبْ ٔٙؿدٓ، یؼٙی ٕٞبٖ ٘ظبْ خبٔغ 

 ٌیطز. 

 ثٙبثطایٗ ٞط وكٛضی ٘یبظ زاضز وٝ قطایغی ضا فطاٞٓ ٕ٘بیس وٝ تٕبٔی اضوبٖ آٖ، یؼٙی

ٞبی زِٚتی ٚ ثرف ذهٛنی تٛا٘بیی ثجت زازٜ ٚ آٔبض ضا زض ٕٞبٖ ٔحُ ػّٕیبت زاقتٝ  ؾبظٔبٖ

ٞب ضا ثٝ پبیٍبٜ زازٜ ا٘تمبَ زٞٙس تب زض زؾتطؼ وبضثطاٖ لطاضٌیطز. ثطای ثطپبیی  آٖ ثبقٙس ٚ

چٙیٗ قطایغی ثبیس ٘ظبٔی تسٚیٗ قٛز ثب ػٙٛاٖ ٘ظبْ خبٔغ آٔبضٞبی ثجتی وٝ ػالٜٚ ثط 

ٞبی الظْ ٚ ضطٚضی، ثؿتطٞبی اِىتطٚ٘یىی آٖ ٘یع فطاٞٓ قٛز. یؼٙی  ٘بٔٝ ٞب ٚ آییٗ زؾتٛضاِؼُٕ



ٞب ضا زض حیٗ  ٞبی اعالػبتی اؾت وٝ تٛا٘بیی ثجت زازٜ ؾبظٚوبضٞبیی وٝ ٔجتٙی ثط ؾیؿتٓ

 ٌٛیٙس.  ػّٕیبتی ٔی -ٞبی اعالػبتی ٞب؛ ؾیؿتٓ ٌٛ٘ٝ ؾیؿتٓ ػّٕیبت زاقتٝ ثبقس. ثٝ ایٗ

ٌیطز. پؽ ٘یبظ ثٝ عطاحی چٙیٗ ٘ظبٔی  یس زازٜ ثب ایٗ ضٚـ نٛضت ٔیزض ذیّی اظ وكٛضٞب تِٛ

ػّٕیبتی )ثٝ زِیُ ٔبٞیت ؾیؿتٕی ثٛزٖ فطایٙس تِٛیس ٚ  -ٞبی اعالػبتی وٝ زض آٖ ؾیؿتٓ

قٛز. ظیطا ثسٖٚ آٌبٞی ٚ  ٌٛ٘ٝ آٔبضٞب( ٘مف انّی ضا ثط ػٟسٜ زاض٘س احؿبؼ ٔی اقبػٝ ایٗ

ػّٕیبتی،  _ٞبی اعالػبتی  ّیُ ٚ عطاحی ؾیؿتٓٞبی قٙبذتٝ قسٜ تح قٙبذت وبفی اظ ضٚـ

ثبقس. عطاحی، اؾتمطاض ٚ وبضثطزی وطزٖ ٘ظبْ خبٔغ  عطاحی ٘ظبْ آٔبضٞبی ثجتی ٔمسٚض ٕ٘ی

تطیٗ  ػّٕیبتی اؾت ٚ یىی اظ ٔٙبؾت -ٞبی اعالػبتی آٔبضٞبی ثجتی ثٝ ٘بچبض ٔجتٙی ثط ؾیؿتٓ

ٞب ثٝ ٔٙظٛض  ٙؿدٓ زض ؾبظٔبٖضیعی ٔ وبضٞبی الظْ ثطای ضؾیسٖ ثٝ یه ٘ظبْ ثط٘بٔٝ ضاٜ

ٞبی  ضیعی ٚ اؾتفبزٜ زض عطح ثطزاضی اظ آٔبض ٚ اعالػبت ثٝ ٔٛلغ ٚ ثسٖٚ اثٟبْ خٟت ثط٘بٔٝ ثٟطٜ

 پػٚٞكی اؾت. 

ثٙسی ٚ زض  زاضی، عجمٝ ٞب لبزض٘س تب زض ٍٞٙبْ ٚلٛع ػّٕیبت زازٜ ضا ثجت، ٍ٘ٝ ایٗ ٘ٛع ؾیؿتٓ

 ثطذی قطایظ ٘یع پطزاظـ ٚ ا٘تكبض زٞٙس.

قٛز. تٕبٔی ٔكرهبت ٘ٛظاز) تبضید تِٛس/ ٔىبٖ/  ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ٞط ٚلت ٘ٛظازی ٔتِٛس ٔی 

قٛز ٚ  ٔكرهبت ظبٞطی ٚ فیعیىی، ٘بْ پسض ٚ ٔبزض ٚ... ( ثجت ٚ ثٝ پبیٍبٜ زازٜ ٔٙتمُ ٔی

 قٛز. قٛز ٘ؿجت ثٝ نسٚض قٙبؾٙبٔٝ الساْ ٔی ؾپؽ ثط اؾبؼ اؾٕی وٝ ثطایف ا٘تربة ٔی

زٞس، ثب ٚضٚز اِٚیٗ ٌطٜٚ أساز تٕبٔی ٔكرهبت  ض یه خبزٜ ضخ ٔییب ٞطٌبٜ تهبزفی ز 

یبثس. یب زض ٔثبِی زیٍط ٘هت  تهبزف ثجت ٚ زض ٕٞب٘دب ثٝ پبیٍبٜ ٔطوعی زازٜ ا٘تمبَ ٔی

وٙتٛضٞبی زیدیتبِی ثطق زض ٔٙبظَ وٝ لبزض٘س ٔیعاٖ ثطق ٔهطف قسٜ تٛؾظ ٔكتطن ضا زض 

 حیٗ ٔهطف ثٝ ٔطوع زازٜ ا٘تمبَ زٞس. 

ٞبی  زض وكٛضی تِٛیس زازٜ ثٝ ضٚـ ثجتی ا٘دبْ پصیطز، زیٍط ٘یبظی ثٝ ا٘دبْ عطح ٞطٌبٜ

پصیطز؛ ٘یؿت. ظیطا ثطای اخطای چٙیٗ عطح  ؾطقٕبضی ثب ایٗ ٚؾؼتی وٝ زض وكٛض ٔب ا٘دبْ ٔی

قٛز، زض  ٞبی ٌعاف، ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٚ ظٔب٘ی وٝ زض ایٗ عطح ثعضي نطف ٔی ثعضٌی ٞعیٙٝ

ای اؾت وٝ زض نٛضت ثطآٚضزٜ قسٖ قطایظ تِٛیس زازٜ ثب  ضبفٝٞبی ا حمیمت تٕبٔی ٞعیٙٝ

 ٌیطی وطز. تٛاٖ اظ آٖ خّٛ ضٚـ ثجتی ٔی

 ٔطوع آٔبض ایطاٖ ثٝ ػٙٛاٖ تٟٙب ٟ٘بز ؾیبؾتٍعاض زضایٗ ظٔیٙٝ ثبیس تٛا٘بیی ایدبز چٙیٗ 

تط ثٝ ایٗ ؾٕت حطوت ٕ٘بیس. ثطای  بظٚوبضی ضا زض ذٛز زاقتٝ ثبقس ٚ ثٝ نٛضت خسیؾ

عّجس ٚ یبضی تٕبٔی اضوبٖ یه  ٝ قطایظ تِٛیس زازٜ ثب ضٚـ ثجتی ػعٔی ّٔی ٔیضؾیسٖ ث



قٛ٘س ٚ ثسٖٚ  ضیعی یه وكٛض ٔحؿٛة ٔی ی ٚالؼی ٘ظبْ ثط٘بٔٝ حىٛٔت. ایٗ آٔبضٞب قٙبؾٙبٔٝ

 قٛز  ای زچبض تعِعَ ٚ اظ ٞٓ ٌؿیرتٍی ٔی آٔبض زلیك ٞٛیت ٘ظبْ ثط٘بٔٝ

زاقتٝ ثبقس ٚ چٝ ٘ساقتٝ  ا٘ؿبٖ زذبِتی زض آٖآ٘چٝ وٝ زض خٟبٖ ٞؿتی اتفبق ٔی افتس، چٝ 

اتفبلی زض ایٗ خٟبٖ ضخ  قٛ٘س. ثٝ ػجبضت زیٍط ٞط ثبقس، ؾجت تِٛیس زازٜ ٞبی آٔبضی ٔی

وٙس. ایٗ زازٜ ٞب ٔی تٛا٘ٙس ثٝ  زٞس، چٝ زض آٖ ٔٛثط ثبقیٓ چٝ ٘جبقیٓ ، ایدبز زازٜ آٔبضی ٔی

اٌط ظِعِٝ ای زض ٔىب٘ی ضخ زٞس یب  ،نٛضت وٕی ٚ یب ثٝ نٛضت ویفی ثبقٙس. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ 

اتفبق ٞب یه زازٜ آٔبضی تِٛیس ٔی  آتف ؾٛظی نٛضت ٌیطز یب ؾیُ ثیبیس ٞط وساْ اظ ایٗ

اؾت ٚ ٔسیطاٖ، ؾیبؾتٕساضاٖ ٚ ...ثطای  زض حبَ تِٛیس زازٜ "وٙس. ثٙبثطایٗ خٟبٖ ٞؿتی زائٕب

  .الػبت آٔبضی زاض٘ساذتیبض زاقتٗ اع ٞسایت، ثط٘بٔٝ ضیعی ٚ تهٕیٓ ٌیطی ٘یبظ ثٝ زض

اعالػبت ٔٛخٛز زض آٖ  ٔٛفمیت ثط٘بٔٝ ٞبی تٛؾؼٝ زض وّیٝ خٛأغ، ثؿتٍی ثٝ ویفیت آٔبض ٚ

یه انُ ا٘ىبض ٘بپصیط زض  خٛأغ زاضز. أطٚظٜ وٝ ِعْٚ حطوت زض خٟت تٛؾؼٝ پبیساض ثٝ ػٙٛاٖ

بٔٝ ضیعی اٍِٛٞبی ٔٙبؾت ثط٘ ٔیبٖ تٕبٔی وكٛضٞبی خٟبٖ پصیطفتٝ قسٜ اؾت ٚ ثط ایٗ اؾبؼ

ثیف اظ پیف آقىبض قسٜ  تٟیٝ ٚ تسٚیٗ ٌطزیسٜ، ٘مف ٚ إٞیت آٔبضٞبی نحیح ٚ ثٍٟٙبْ

تهٛیط وٙس. اٌط ٘مهی زض  اؾت. آٔبض آیٙٝ ٚ تهٛیط وٙٙسٜ ٚالؼیبت اؾت ثٙبثطایٗ ثبیس زضؾت

، تهٛیط غّغی ذٛاٞس ثٛز.  اضائٝ آٔبض زاقتٝ ثبقیٓ ، آٖ تهٛیطی وٝ ٚخٛز زاضز زض ٚالؼیت

، ٕٔىٗ اؾت تهٛیط ٘بزضؾتی اضائٝ  یٗ اٌط زض خٕغ آٚضی ٚ تِٛیس ٚ اضائٝ آٔبض زلت ٘ىٙیٓثٙبثطا

  .ٕ٘بئیٓ

 ًظبم آهبسّبي ثجتي

ٞبی ثجتی تِٛیس قسٜ زض حیٗ ػّٕیبت ضٚظٔطٜ ٚ ٘ظبْ آٔبضٞبی ثجتی، ٘ظبٔی اؾت وٝ زازٜ

٘حٛ آٟ٘ب ضا ثٝ خبضی یه ؾبظٔبٖ ضا ثٝ اعالػبت آٔبضی ٔٛضز٘یبظ ٔهطف وٙٙسٌبٖ تجسیُ وطزٜ ٚ

 ٔٙبؾت ا٘تمبَ زٞس.

ٞبی خبضی ٚ ٘یؿت، ثّىٝ فؼبِیت "آٚضی آٔبضخٕغ "ٞبیی ثب ػٙٛاٖ زض ایٗ ٘ظبْ ٞسف فؼبِیت

 ثبقس.ضٚظٔطٜ ؾبظٔبٖ ٔی

ٔٙظٛض ٞب  ٚ تِٛیس آٔبض ثجتی ثٝٞبی خبضی ؾبظٔبٖ ثطای ثجت ٚ ا٘تمبَ زازٜاؾتفبزٜ اظ فؼبِیت 

ٞبی ٟٔٓ ایٗ ٘ظبْ اؾت. زض ایٗ ٘ظبْ ٔفْٟٛ آٔبضٞبی اظ ٚیػٌیتأٔیٗ ٘یبظ وبضثطاٖ اعالػبت 

 ثجتی ثب ثجت آٔبض یىؿبٖ ٘یؿت.

قٛز ثّىٝ ٔدٛظی ثطای ثطای تِٛیس آٔبض ٚ اعالػبت تىٕیُ ٕ٘ی "ثبض٘بٔٝ"ػٙٛاٖ ٔثبَ ثٝ 



ثبضٌیطی، ٚضٚز، ذطٚج یب ا٘تمبَ ثبض اؾت. ٕٞچٙیٗ لجض ثطق، آة، ٌبظ ٚ تّفٗ ثطای تِٛیس آٔبض 

قٛز ثّىٝ ٞسف اظ نسٚض آٖ زضیبفت ٞعیٙٝ ٞبی ٔطثٛط ثٝ تِٛیس ٚ ا٘تمبَ عالػبت نبزض ٕ٘یٚ ا

 ثبقس.ٔی

ای اظ اعالػبت ٚ آٔبض ٝ ؾیؿتٓ خبٔغ اعالع ضؾب٘ی ٚ آٔبضی وكٛض زض پی آٖ اؾت تب ٔدٕٛػٚ

ٞبی  ٍٟ٘ساضی ٚ ثبظیبثی ٚ ثٍٟٙبْ ؾبظی وٙس ٚ ظٔیٙٝ ضا اظ ٚالؼیت، ٌطزآٚضی، پطزاظـ،

 ٞبی ٔطثٛط، زضؾت، زلیك ٚ ثٍٟٙبْ ضا فطاٞٓ وٙس. وبضثطاٖ ٔؼیٗ ثٝ زازٜ زؾتطؾی

ٞب ٞؿتٙس وٝ ضذساز آٟ٘ب زض ٌصقتٝ لغؼی ٘یؿت ٚ ٔجتٙی  ٞبی آٔبضی، آٖ زؾتٝ اظ زازٜ زازٜ

ٞبی اعالػبتی زض ٌصقتٝ تطزیسی ٘یؿت ثٙبثطایٗ تٕبْ  ثط احتٕبَ اؾت. ِٚی زض ٚلٛع زازٜ

ٞبی اعالػبتی لطاض  ازٖ آٟ٘ب تطزیسی ٘یؿت زض ٔمِٛٝ زازٜٞبی ثجت قسٜ وٝ زض ضخ ز زازٜ

 ٌیط٘س. اظ ایٙطٚ ٚاغٜ تطویجی آٔبض ثجتی ٘ٝ زض ٘ظطیٝ آٔبض ٚخٛز زاضز ٚ ٘ٝ زض ٘ظطیٝ اعالػبت ٔی

ثبقس، ػّٕیبتی ثٛزٖ ٘ٝ قطط الظْ  ٚاغٜ تطویجی آٔبض ػّٕیبتی ثب آٔبض ثجتی انٛالً ٔتطازف ٕ٘ی

ٞبی ػّٕیبتی ٚخٛز زاض٘س وٝ ٞیچ  ظیط ثطذی زازٜ زض قطط وبفیثطای ثجتی ثٛزٖ اؾت ٚ ٘ٝ 

 قٛ٘س. ٕ٘ی ثجت ٚلت

ثطذی اظ ٔترههیٗ ؾیؿتٓ ثط ایٗ ثبٚض٘س ٚلتی ثرٛاٞٙس زضثبضٜ یه ٚالؼیت ا٘دبْ قسٜ زض 

ٞبی اعالػبتی ثب ٚیػٌی ضذساز لغؼی ثبظقٙبذتٝ  ٌصقتٝ ٚ یب زض حبَ ا٘دبْ، ثحث وٙٙس، زازٜ

 .قٛز ٔی

زضثبضٜ آیٙسٜ ثحث قٛز، آیٙسٜ ٞٙٛظ ٘یبٔسٜ اؾت ٚ ضذسازٞبی آٖ ٔكطٚط  ضٚقٗ اؾت اٌط

ٞبی  قٛز. پیف ثیٙی آیٙسٜ ثطاؾبؼ زازٜ اؾت. زض ایٗ نٛضت، ضذسازٞبی آیٙسٜ پیف ثیٙی ٔی

ٞبی لغؼی ٌصقتٝ، زاضای ٔبٞیت اعالػبتی اؾت ٚ پیف ثیٙی  ٌیطز. زازٜ ٌصقتٝ نٛضت ٔی

ٞبی اعالػبتی  ، پیف ثیٙی آٔبضی ثط ٔجٙبی زازٜزاضای ٔبٞیت آٔبضی اؾت ثؼجبضت زیٍط

قٛز. ثٙبثطایٗ ٔؼتمس٘س وٝ ثبیس ثٝ خبی ٚاغٜ تطویجی آٔبضٞبی ثجتی اظ زٚ ٚاغٜ  ٌصقتٝ ا٘دبْ ٔی

 ٞبی آٔبضی ٚ زازٟٞبی اعالػبتی )ثجتی( اؾتفبزٜ قٛز. زازٜ

بی آٖ ٞ آٔبضٞبی ثجتی، ٔدٕٛػٝ اعالػبت ٚ آٔبضی اؾت وٝ زازٜ ٕٞب٘غٛض وٝ ثیبٖ قس،

ٞب ٚ  ٔؿتمیٕبً ٘بقی اظ فؼبِیتٟبی ػیٙی، ٚالؼی ٚ خبضی ٚاحسٞبی ػّٕیبتی ٞط یه اظ ٚظاضترب٘ٝ

ثبقس وٝ ثهٛضت ٔىتٛة ٚ ٔسٖٚ )ثجت قسٜ( اظ عطیك فطٟٔبی ٔؼتجط ٚ  ؾبظٔبٟ٘بی شیطثظ ٔی



 ثٛؾیّٝ ضٚقٟبی ٔٙبؾت زض زاذُ ؾبظٔبٟ٘بی شیطثظ خطیبٖ زاضز.

ْ اعالػبتی ٔٛضز ٘یبظ، اظ وٛچىتطیٗ ٚاحسٞب )ٞؿتٝ اِٚیٝ ثسیٟی اؾت تٟیٝ ٚ خٕغ آٚضی الال

تِٛیس( تب ا٘تمبَ آٟ٘ب ثب ثبالتطیٗ ؾغح زؾتطؾی ثٝ الالْ اعالػبتی ٚ اؾتفبزٜ ٚ ٍٟ٘ساضی آٟ٘ب، 

وٙس تب ٘یبظ خبضی اعالػبت ٔسیطیتی زض  ٔؿیط ٚ ٌطزـ وبضی ضا زض ٞط یه اظ ٚاحسٞب عی ٔی

ثٝ ٔؿیط ٌطزـ وبض ٔصوٛض وٝ زض  "ـ آٔبضٞبی ثجتیضٚ"زؾتٍبٜ شیطثظ ضا تأٔیٗ ٕ٘بیس. 

 قٛز. ٔٙس ٘یع ٔٙتمُ ٕ٘بیس اعالق ٔی ٟ٘بیت ثبیس اعالػبت ٔٛضز ٘یبظ ضا ثٝ ؾبیط وبضوٙبٖ ػاللٝ

 تبسيخچِ

حٛظٜوكٛضٞبیٕٞب٘ٙسوكٛضٞبییزضؾب20َاظثیكتطثٝثجتیآٔبضٞبیتِٛیسلسٔت

ضاآٔبضیؾیؿتٓتطیٗپیكطفتٝزإ٘بضنوكٛضاوٖٙٛٞٓوٝ٘حٛیثٌٝطزز اؾىب٘سیٙبٚی ثطٔی

زاضاؾتضاثغٝایٗزض

1ایؿتبیآٔبضٞبیاظزضنس90اِی80حسٚزوٝا٘س ٕ٘ٛزٜازػبزإ٘بضنوكٛضآٔبضیٔؿئِٛیٗ

وٙٙس ٔیاؾترطاجثجتیآٔبضٞبیضا اظذٛز

نٛضتثِٝٚیٔغطحایطاٖآٔبضٔطوعزض1373ؾبَاظتمطیجبًایطاٖزضثجتیآٔبضٞبیٔٛضٛع

ٞٓقسآغبظایطاٖآٔبضٔطوعزضضاؾتبایٗزضخسیسحطوتی1377ؾبَزضٍ٘طزیسخسی ز٘جبَ

ٔفبٞیٓ،تؼییٗٚتؼبضیففٟطؾت،تٟیٝخٟتزضاخطاییزؾتٍبٟٞبیٚٞب اوٖٙٛ ٚظاضترب٘ٝ

ثبآٟ٘بوبضپیكطفتوٝثبقٙس ٔیفؼبِیتثٝٔكغَٛثجتیآٔبضٞبیالالْثٙسی ٚعجمٝٔؼیبضٞب

.اؾتٔتفبٚتالالْ ثجتیتؼسازثٝتٛخٝ

 ّبي اسبسي خط هطي

تطیٗ السأبتی اؾت وٝ زض  ٞبی تِٛیس ٚ ا٘تمبَ آٔبضٞبی ثجتی یىی اظ ضطٚضی ثبظٍ٘طی زض قیٜٛ

 ؾبِٟبی اذیط ٔٛضز تٛخٝ ٔطوع آٔبض ایطاٖ لطاض ٌطفتٝ اؾت.

 ثبقس: ثجتی ثط چٟبض پبیٝ اؾتٛاض ٔیثغٛض وّی ؾبٔب٘سٞی ٚ اؾتمطاض ٘ظبْ آٔبضٞبی 

 تؼییٗ ٟٕٔتطیٗ ٘یبظ الالْ آٔبضی ثط٘بٔٝ ٞبی تٛؾؼٝ وكٛض .1

 اؾتب٘ساضز ٕ٘ٛزٖ تؼبضیف ٚ ٔفبٞیٓ الالْ ٔٛضز ٘یبظ .2

ا٘تربة قیٜٛ ٞبی ٔٙبؾت ثجت، ا٘تمبَ ٚ شذیطٜ ؾبظی الالْ آٔبضی ٔٛضز ٘یبظ )٘ظبْ  .3

 تِٛیس(

 ٘ظبضت ثط اخطای ؾبٔب٘سٞی آٔبضٞبی ثجتی .4



 احل سبهبًذّي آهبسّبي ثجتيهش

ّبي هٌبست، ثجت، اًتقبل  هْوتشيي هشحلِ سبهبًذّي ًظبم تَلیذ يؼٌي اًتخبة ضیَُ

 ثبضذ: ٍ رخیشُ سبصي )طشاحي كلي ٍ تفصیلي( هطتول ثش اقذاهبت صيش هي

 ٞبی الظْ ٞبی آٔبضی ثطاؾبؼ عجمٝ ثٙسی اِف ـ تؼییٗ ػٙبٚیٗ ؾیؿتٕٟب ٚ ظیطؾیؿتٕٟبی زازٜ

 پبیٍبٟٞبی تِٛیس الالْ آٔبضی زض ظیطؾیؿتٕٟب.ة ـ تؼییٗ 

 ج ـ ٔىب٘یعٜ ٕ٘ٛزٖ ضٚـ تِٛیس الالْ آٔبضی ثهٛضت ذطٚخی ظیطؾیؿتٕٟب.

ز ـ عطاحی ٘ظبْ وسٌصاضی الالْ آٔبضی )ثب تٛخٝ ثٝ پبیٍبٜ تِٛیس آٔبض، فطآیٙس ؾغٛح 

 (…تكىیالتی، فطآیٙس ؾغٛح خغطافیبیی ٚ 

ٛضت ِعْٚ( ٚ یب انالح فطٟٔبی ػّٕیبتی ٔٛخٛز )زض ن ٞـ عطاحی فطٟٔبی ػّٕیبتی خسیس

ثؼٙٛاٖ ٚضٚزیٟبی ٞط یه اظ ظیطؾیؿتٕٟبی ٔكرم قسٜ )ٔٙظٛض فطٟٔبیی اؾت وٝ ثتٛا٘س زض 

 فؼبِیتٟبی خبضی ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌیط٘س(

 ٚ ـ تؼییٗ فطاٌطز ٌطزـ فطٟٔبی عطاحی قسٜ ٔطثٛط ثٝ ٞط ؾیؿتٓ.

٘مغٝ تِٛیس )٘مغٝ ػّٕیبتی( ثٝ پبیٍبٟٞبی اعالػبتی ظـ تؼییٗ ٘حٜٛ ا٘تمبَ اعالػبت آٔبضی اظ 

 آٔبضی پیف ثیٙی قسٜ ٚ ٔست ظٔبٖ ا٘تمبَ آٖ ثب شوط زالیُ ٔٙغمی

ج ـ عطاحی ٌعاضقبت ذطٚخی لبثُ زضیبفت اظ ٞط یه اظ ؾیؿتٕٟب ٚ ظیطؾیؿتٕٟبی آٔبضی ٚ 

 (…تؼییٗ ؾغٛح زؾتطؾی )ػبزی، ٔحطٔب٘ٝ، ذیّی ٔحطٔب٘ٝ ٚ 

آٔبضٞبی ثجتی ثٝ ٔٙظٛض اعالع ضؾب٘ی ٚ اضتجبط ثب زؾتٍبٟٞبی  Home Pageح ـ تٟیٝ 

 اخطایی وكٛض وٝ قبُٔ:

 ٚ لؿٕتٟبی ٔرتّف آٖ. Home Pageـ عطاحی ؾبذتبض 

 .Home Pageـ ثط٘بٔٝ ٘ٛیؿی ٚ ایدبز 



  Home Pageـ ٚضٚز اعالػبت ٔٛضز ٘یبظ 

 ـ پكتیجب٘ی ٚ ایدبز تغییطات احتٕبِی

 ٛض اتهبَ قجىٝ اعالػبت آٔبضی زؾتٍبٟٞبی اخطایی وكٛض ثٕٙظ Databaseت ـ ایدبز قجىٝ 

 ٚ ایدبز ثب٘ه اعالػبت آٔبضی وكٛض زض ٔطوع آٔبض ایطاٖ.

 ثجتي آهبسّبي هقجَلیت ضشايط

قٛز،ثجتؾبظٔبٖیهفؼبِیتخطیبٖزضوٝاعالػبتیلّٓٞطثجتیآٔبضٞبیتؼطیفاؾبؼثط

ػٙٛاٖثٝٚوطزاؾتٙبزآٟ٘بثٝضؾٕیعٛضثٝثتٛاٖایٙىٝثطایأبقٛز،ٔیتّمیآٔبضثجتی

ؾبظٔبٟ٘بزیٍطیبٚؾبظٔبٖذٛزاظاػٓٔرتّفوبضثطاٖاؾتفبزٜٔٛضزلجَٛٚلبثُٔؼتجطاعالػبت

زضٚثٛزٜذبنیٚیػٌیٟبیٚقطایظزاضایاؾتالظٌْیطز،لطاضحمیمی پػٚٞكٍطاقربلٚ

ثبقسقسٜضػبیتٔٛاضزظیطآٖ،تِٛیسفطآیٙس

 هطخص تؼشيف يك داضتي 

وبضثطاٖ ٚتِٛیسوٙٙسٌبٖٕٚٞٝثبقسوبّٔیٚخبٔغتؼطیفزاضایاعالػبتیلّٓوٝٔفْٟٛایٗثٝ

ثبقٙسزاقتٝیىؿب٘یتهٛضآٖاظ

 تَلیذ ًقطِ تشيي پبيیي دس ثجت 

پبییٗزٞسٔیضخاعالػبتیلّٓآٖثجتثٝٔطثٛطػّٕیبتوٝاؾتخبییٔؼٕٛال٘مغٝایٗ

وٙستغییطتٛا٘سٔیآٖٞسفٚتؼطیفثٝثٙباعالػبتیلّٓیهتِٛیس٘مغٝتطیٗ 

 ػول ٍقَع ٌّگبم ثِ ثجت 

اؾت ٕٔىٗغیطایٙهٛضتزضٚثبقسٕٞطاٜآٖػّٕیبتٚلٛعثباعالػبتٚآٔبضثجتایٙىٝیؼٙی

قٛ٘س،ثجتثبیسوٝاعالػبتیٚآٔبضقسٖا٘جبقتٝثبیبٚقٛزؾپطزٜفطأٛقیثٝآٖثجت

آیسپیفآٖزلتذغطوبٞف

 هٌطقي فشاگشد داضتي 

ٔطحّٝ یؼٙیؾغحثبالتطیٗتبآٖثجتٔحُیؼٙیؾغحتطیٗپبییٗاظاعالػبتیلّٓٞطفطاٌطز

زاقتٝلب٘ٛ٘یٚضؾٕیخٙجٝفطاٌطزایٗٚثبقسٔكرمٚضٚقٗوبٔالًثبیؿتیٔیٟ٘بییتِٛیس

ا٘دبْٔؿیطزضاٌطزٞٙس.تغییطضافطاٌطزایٗذٛزذٛاؾتیبٚؾّیمٝثٝثٙب٘تٛا٘ٙسافطازثبقس تب



یبٚ٘ىٙٙسػجٛضالظْٔؿیطٞبیثطذیاظػّٕیبتیفطٟٔبییبثبقسزاقتٝٚخٛزاضبفیوبض، ػّٕی

ٔعثٛضاعالػبتثتسضیحثبقٙس،٘ساقتٝػّٕیبتیٔجٙبیفطٟٔبزض٘یبظٔٛضزاظاعالػبتثطذی

ذٛاٞس قسٔرسٚـ

 پبسخگَ ٍ هسئَل افشاد ٍجَد

٘یعٌٚطززثیٙیپیفػّٕیبتٔؿئَٛقرمتبییسثطایٔىب٘یثبیؿتیػّٕیبتیفطٟٔبیزض

آٔبضٞٓوٌٝطززثیٙیپیفٔؿئَٛافطازثطایخبیٍبٞیثبالتطؾغٛحثٝثجتیالالْزضا٘تمبَ

ٌیط٘سػٟسٜثطآ٘طانحتٔؿئِٛیتٕٞٓٚ٘بیٙسوٙتطَضاحبنّٝٚاعالػبت

ٕٔىٗ ٔالوٟبایٗتؼسازاؾتثجتیآٔبضٞبیلجَٛٔٛضزوّیٔالوٟبیاظقسٜیبزٚیػٌیٟبی

ثجتی آٔبضٞبیؾبٔب٘سٞیخطیبٖزضنٛضتٞطزضثبقسٔتفبٚتٔرتّفؾبظٔبٟ٘بیزضاؾت

ٔمجِٛیت ٔؼیبضٞبیٚضٛاثظقطایظ،أطثسٚزضٚقسِٜحبػٔؿئّٝایٗاؾتالظْؾبظٔبٖ

قٛزٔؼّْٛؾبظٔبٖآٖثجتیآٔبضٞبی

 ثجتي آهبسّبي چبسچَة

وكٛضٟ٘بزٞبیٚؾبظٔبٟ٘بٞب، ٚظاضترب٘ٝتِٛیسلبثُاعالػبتیالالْوّیِٝیؿتاظاؾتػجبضت

 ثجتي آهبسّبي كبسثشد

:اؾتظیطلطاضثٝوبضثطزٞبییزاضایثجتیآٔبضٞبی

ؾطقٕبضیٟباظحبنُآٔبضٌیطیچبضچٛثٟبیانالح

ؾطقٕبضیٟباظحبنُآٔبضٌیطیچبضچٛثٟبیاضظیبثی

ثجتیآٔبضٞبیثبآٔبضٌیطیعطحٟبی٘تبیحتّفیكقبذهٟب،ثطآٚضزٞب،تؼسیُ

آٔبضٌیطیعطحٟبیحدٓوبٞف

 ثجتي آهبسّبي ثش هجتٌي آهبسي سیستن يك هضايبي

:قٛزٔیحبنُظیطٔعایبیثجتیآٔبضٞبیثطٔجتٙیآٔبضیؾیؿتٓیهاخطایثب

 ٗزٞٙسٌبٖ،پبؾدثطاضبفیثبضفكبضاظوبؾتٗٞب، ٞعیٙٝآٚضزٖپبییٗأىبٖؾیؿتٓای

ضاخسیسآٔبضیأىب٘بتاظثؿیبضیٚٔٛخٛزثجتیٞبی زازٜاظٞبی ٔرتّف اؾتفبزٜ

وٙس ٔیفطاٞٓ

 ٓخغطافیبیی٘ٛاحیٚوكٛضؾغحزضضاؾبِیب٘ٝٞبی زازٜتٕبْثٝزؾتطؾیٔعثٛضؾیؿت

وٙس ٔیفطاٞٓخٕؼیتیٚظیطٌطٟٚٞبیوٛچىتط



 ٓلجیُاظخب٘جیفؼبِیتٟبییبچٙسٌب٘ٝفؼبِیتٟبیٔست،وٛتبٜفؼبِیتٟبیثجتیؾیؿت

ضاغیطٜٕٚٞعٔبٖعٛضثٝقغُچٙسیبزٚزاقتٗزا٘كدٛیبٖ،ٚآٔٛظاٖاقتغبَ زا٘ف

وٙس ٔیثجت٘یع

 ٓیبزضاظٔستحبفظٝزاقتٗٔؿتّعْوٝالالٔیثٝٔطثٛطاعالػبتویفیتثجتی،ؾیؿت

ثركسٔیثٟجٛز٘یعضأفهُ اؾتؾٛاثك

 ٝٙٔاؾتتطٚؾیغٔؼٕٛالثجتیآٔبضٞبیثطٔجتٙیٞبیزازٜؾیؿتٓپٛقفزا

 ٗٔب٘ٙسؾبظزٔیفطاٞٓضاٞب زازٜٔدٕٛػٌٝٛ٘بٌٖٛا٘ٛاعتّفیكتٛا٘بییؾیؿتٓای

قٙبذتیخٕؼیتٚتدبضیاعالػبتیبٚقٙبذتیخٕؼیتٚذهٛنیبت ثٟساقتی

ٚالؼی

 آى ثشٍص ػلل ٍ ثجتي آهبسّبي تَلیذ ٍ آٍسي جوغ ثِ هشثَط هطکالت

اظ:ػجبضتٙسآٟ٘باظثطذیوٝزاضزٚخٛزٞبیی ٘بضؾبیی ثجتیآٔبضٞبیآٚضیخٕغزض

 وبضوٙبٖفبلسآٔبضیٚاحسٞبییباخطاییزؾتٍبٟٞبیزضوبضآٔسآٔبضیٚاحسٞبیفمساٖ 

تٟیٝٚآٚضیخٕغٔؿئِٛیٗثٝالظْآٔٛظقٟبیذهٛلزضوبفیتٛخٝػسْٔترهم

اؾتبٟ٘بٚٔطاوعزضآٟ٘بترههیزا٘فاضتمبءثٝ ٔٙظٛضآٔبض

خٟتایطاٖآٔبضٔطوعٚزؾتٍبٟٞبآٔبضوبضقٙبؾبٖٔیبٖالظْاضتجبعبتٕٚٞىبضی٘جٛز 

زؾتٍبٟٞبیزضآٔبضتِٛیسثطالظْٞبیاضظقیبثیٚوٙتطَٚ٘ظبضتفمساٖا٘تمبَ تدطثٝ

اخطایی

زؾتٍبٜٟ٘بییٌیط٘سٌبٖتهٕیٓٚٔؿئٛالٖثیٗزضآٔبضٟٔٓ٘مفثٝتٛخٟیوٓ 

اظثطذیوٝقسٜثجتیآٔبضٞبیتِٛیسزضٔكىالتیثطٚظٔٛخت٘بضؾبیی ٞباخطایی ایٗ

اظ:ػجبضتٙسآٟ٘ب

اؾتب٘ساضزٞبیعجمٝٚٔفبٞیٓ،تؼبضیفثٝتٛخٝثسٖٚثجتیآٔبضٞبیتِٛیس

 ْیبٚػّٕیبتؾغحتطیٗپبییٗزضثجتػسْزِیُثٝاعالػبتثجتزضوبفینحتػس

اعالػبتٔؿتٙس٘جٛزٖ ٔبذص

 ْا٘دبْظٔبٖثبثجتظٔبٖ٘جٛزٖیىؿبٖثسِیُاعالػبتثجتزضوبفیؾطػتػس

خبضی ؾبظٔبٖٚظبیف

 ْاعالػبتا٘تمبَزضوبفینحتػس



 ْ٘یبظٔٛضزآٔبضیالالْثٝتٛخٝػس

 ْٔٛضٛعاظٚآٌبٞیاعالعػسْزِیُثٝٔؿئِٛیٗثطذیؾٛیاظاعالػبتاضایٝػس

 ٝؾبظٔبٖیهتٛؾظٔرتّفنٛضثٝآٔبضاضای

 آٔبضیالالْثطذیٔٛضٛػیپٛقف٘جٛزٖخبٔغ

 ثجتي آهبسّبي ًظبم استقشاس ٍيژگیْبي

آٖزضوٝاؾت٘ظبٔیوكٛض،آٔبضی٘ظبْاظثركیٔٙعِٝثٝؾبظٔبٖیهثجتیآٔبضٞبی٘ظبْ

تؼطیفپػٚٞكٍطاٖٚٔترههیٗٚوكٛضضیعیثط٘بٔٝاضٌبٟ٘بیؾبظٔبٟ٘ب،٘یبظٔٛضزالالْ آٔبضی

اظظٔب٘یفٛانُزضٔؿتٕطعٛضثٌٝٚطزیسٜآٚضی خٕغٔكرهیاخطاییؾبظٔبٖٚتٛؾظقسٜ

ٔیا٘تمبَایطاٖآٔبضٔطوعثٝٔطثٛعٝٞبیفطْعطیكاظٔكرمتؼبضیفثبتؼییٗ قسٜپیف

 یبثٙس

ثبضٌذ:هيصيشثطشحٍيژگیْبييداسايثجتيآهبسّبيًظبماستقشاس

 ًیبص هَسد اقالم تَلیذ 

زضقٛزایدبزاعالػبتیلّٓٞعاضاٖاؾتٕٔىٗالظْفؼبِیتٟبیا٘دبْخطیبٖزضؾبظٔبٖیهزض

زاضایوٝاؾتٔطوعثٝاعالػبتیالالْیبفتٗخطیبٖتٟٙبٟ٘بیی،ٞسفثجتی٘ظبْ آٔبضٞبی

یبٚزاقتٝؾبظٔبٖذٛزثطایػّٕىطزٞباضظیبثییبٌٚیطیتهٕیٓٚضیعیوبضثطز ثط٘بٔٝ

تحمیمبتیٚپػٚٞكیٔغبِؼبتزض٘یبظٔٛضزایٙىٝیبٚثٛزٜوكٛضٞبی تٛؾؼٝثط٘بٔٝٔٛضز٘ظط

ثبقس

 هطخص هفبّین ٍ تؼبسيف داضتي 

اؾتالظْتؼطیفایٗوٙس،ٔیتؼطیفضأٙترتٚ٘یبظٔٛضزاعالػبتیالالْ٘ظطٔٛضز٘ظبْ

ؾبظٔبٟ٘بیتٛافمیحبنُٚإِّّیثیٗاؾتب٘ساضزتؼبضیفٔهٛثبت،ٚٔٛضٛػیثط لٛا٘یٗٔٙغجك

ثبقسالالْآٖاعالػبتوٙٙسٜٔهطفتطیٗػٕسٜٚآٔبضیآٖ لّٓتِٛیسوٙٙسٜ

 هطخص اجشايي سبصهبى 

وّیٝ زضپطٚغٜٕٞبًٞٙاخطایخٟتضاالظْاخطاییؾبظٔبٖ٘ظط،ٔٛضز٘ظبْوٝاؾتایٗٔٙظٛض

آٔبضلّٓیهتٟیٝٔطاتتؾّؿّٝ٘ظبْایٗزضػجبضتیثٝثبقسوطزٜثیٙیپیفظٔبٖٚاحسٞبی

تكىیالتزاضایٚ٘جٛزٜافطازؾالیكتبثغٚشاتثٝلبئٓٚاؾتقسٜتؼطیفٚثجتی ٔكرم

ثبقسٔٙؿدٕی



 استقشاس 

وٝ قٛز ٔیعطاحیٌٛ٘ٝ ٞبیثٝٚآٚضیخٕغٔؿتٕطعٛضثٝػٕستبًثجتیاعالػبت٘ظبْ،ایٗزض

ٕ٘بیساضایٝظٔب٘یؾطیٟبینٛضتثٝضااعالػبتثتٛا٘سؾبظٔبٖ

 ضذُ تؼییي پیص اص صهبًي فَاصل 

ظٔب٘یفبنّٝتؼییٗزضٟٔٓػبُٔقٛزٔیتؼییٗوبضقٙبؾیوبضثبٚثٛزٜلطاضزازیفٛانُایٗ

ذطیسٔمساضآٔبضیلّٓاٌطٔثبَػٙٛاٖثٝاؾتتِٛیستساْٚٚتٙبٚةٔطوع،ثٝا٘تمبَ اعالػبت

آٔبضیلّٓاٌطقٛزٔیتؼییٗیىؿبَاضؾبَظٔبٖثبقس،ضٚؾتبئیبٖاظغّٝتٛؾظ ؾبظٔبٌٖٙسْ

فبنّٝٞب٘س،ٌطفتچبحٔدٛظاؾالٔیاضقبزٚفطًٞٙٚظاضتاظوٝثبقسػٙبٚیٗ وتبثٟبییتؼساز

ثبقسٚفهّیٔبٞب٘ٝ،ٞفتٍی،ضٚظا٘ٝ،تٛا٘ساضؾبَ ٔیظٔب٘ی

 

 فشم طشيق ثِ اطالػبت اًتقبل 

ثٝٚالؼبًاؾتٕٔىٗزضجٔحُ.قٛزٔیثجتخبییزضذبْقىُثٝاثتساثجتیآٔبضٞبیالالْ

اِٚیٝٞبی زازٜ.قٛزٚاضزضایب٘ٝزضاِٚیٝٞبیزازٜیبٚقٛزثجتزفتطزضٔثالًیبٚثٛزٜقىُ فطْ

ایٙىبضثطایوٝزیٍطیفطٟٔبیزضٚقسٜثٙسیعجمٝیبٚپبالیفاؾتٕٔىٗٔطاحُ ثؼسزض

:ثبقسقسِٜحبػظیط٘ىتٝزٚاؾتالظْآٔبضا٘تمبَفطْعطاحیزض.قٛ٘سٚاضز ا٘س، قسٜعطاحی

ٔكرمٔطاحُتٕبْزضضزٜثبالتطیٗتبضزٜتطیٗپبییٗاظاعالػبتوٙٙسٌبٖآٚضی خٕغ٘بْ

.وٙسٚاٌصاضآٟ٘بثٝضااعالػبتؾمٓٚنحتٔؿئِٛیتآٟ٘بأضبءثٛزٜ ٚ

عطاحی ٞبیٝ ٌٛ٘ثٝٔطوع،ثٝاعالػبتا٘تمبَثٝٔطثٛطفطٟٔبیٚیػٜثٝاؾتفبزٜٔٛضزفطٟٔبی

وسٌصاضیؾیؿتٓزاضایعجؼبًفطٟٔبایٗ.ثبقسپصیطأىبٖؾیؿتٓٔىب٘یعاؾیٖٛوٝقٛز ٔی

.ٕ٘ٛزاذصاعالػبتاظٔرتّفٞبیذطٚخیثتٛاٖوٝذٛاٞٙس ثٛز

 هشكض ثِ اطالػبت اًتقبل 

ثٛزٜقسٜعطاحیآٔبضی٘ظبْانّیاٞسافاظیىیٔطوعثٝقسٜتٟیٝاعالػبتا٘تمبَٚالغزض

ٔیتؼییٗٔعثٛض٘ظبْزضاعالػیٞطثطایٔٛضزثٝثؿتٝآٟ٘با٘تمبَقیٜٛٚا٘تمبَظٔبٖٚعجؼبً

قٛز

 ثجتي آهبسّبي سبهبًذّي هشاحل

ّٔیپطٚغٜیهآٟ٘بزضآٔبضی٘ظبْاؾتمطاضٚاخطاییزؾتٍبٟٞبیزضثجتیآٔبضٞبیؾبٔب٘سٞی

عّجس ٔیضاای ٌؿتطزٜٚٚؾیغوبضحدٓثٛزٜ ٚ



وٝاؾتالسأبتیتطیٗضطٚضیاظیىیثجتیآٔبضٞبیا٘تمبَٚتِٛیسٞبی قیٜٛزضثبظٍ٘طی

٘تبیحٚآٔبضٞبایٍٙٛ٘ٝظیبزحدٓٚٚؾؼتخٟتثٌٝٚطفتٝلطاضتٛخٝٔٛضزاذیطزضؾبِٟبی

.ثبقس ٔیتبثؼٝٚاحسٞبیٚزؾتٍبٟٞبٕٞٝپصیطیٔكبضوتٕٚٞىبضیٔٛخٛز ٔؿتّعْ

 

 :اظاؾتػجبضتثجتیآٔبضٞبیالالْؾبٔب٘سٞیٔرتّفٔطاحُ

 ُآٟ٘ب ٚظبیفٚاػضبءتؼییٗوبضی،ٞبیوٕیتٝتكىی 

 ٝا٘تربةٚقسٜتٟیٝالالْاضظیبثیتِٛیسلبثُآٔبضٞبیثجتیآٔبضٞبیالالِْیؿتتٟی

قسٜٔكرمآٔبضیالالْثطایٔفبٞیٓٚتؼبضیفتٟیٝ٘یبظ ٔٛضزآٔبضیالالْ

 ٗثجتٔحُآٔبضیلّٓٞطتِٛیس٘مغٝتطیٗپبییٗتؼیی

 خسیسٞبیفطْعطاحیٚٔٛخٛزٞبیفطْانالحٚثطضؾی

 ٝآٔبضا٘تمبَفطٟٔبیتٟی 

 ٝوبضٌطزـتٟی
 

 
 خالصِ ٍ ثِ طَس  

  

ٔحبؾجبت، تّریم   ثٙسی، ٔطتت وطزٖ،)عجمٝ آٔبضٞبی ثجتی، آٔبضٞبیی ٞؿتٙس وٝ اظ پطزاظـ

 قٛ٘س. ٞبی ثجتی حبنُ ٔیٚ ...( زازٜ

ٞبی ػیٙی، ٚالؼی ٚ ٞبیی ٞؿتٙس وٝ زض حیٗ ا٘دبْ فؼبِیتٞبی ثجتی، زازٜٔٙظٛض اظ زازٜ 

ٔساضن خبضی زض زاذُ ؾبظٔبٖ ثجت ٞب، اؾٙبز ٚ خبضی یه ؾبظٔبٖ ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ فطْ

 قٛ٘س. ٔی

ای اظ الالْ اعالػبتی اؾت. ثطای ٔثبَ، فطْ ٞط فطْ، ؾٙس، ٔسضن ٚ پطٚ٘سٜ قبُٔ ٔدٕٛػٝ

 تِٛسذب٘ٛازٌی، قٟطؾتبٖ ٔحُ قبُٔ الالْ اعالػبتی ٘ظیط ٘بْ، ٘بْ ثیٕبضؾتبٖزض  ٌٛاٞی تِٛس

ٞبی  ، زازٌٜٛاٞی تِٛس . پؽ اظ تىٕیُثبقسقغُ پسض ٚ غیطٜ ٔی ٘بْ ذب٘ٛازٌی ٔبزض، پسض،٘بْ ٚ 

قٛز اظ  آٚضی ٔی خٕغٕٞٝ ٔتِٛسیٗ ٞبی ثجتی ثطای  قٛ٘س. چٙب٘چٝ ایٗ ٘ٛع زازٜثتجی تِٛیس ٔی

 ثٙسی ٚ پبالیف آٟ٘ب آٔبضٞبی ثجتی تِٛیس ذٛاٞس قس. ثٙسی، زؾتٝ خٕغ

 ثٝ ضٚـ ثجتی ٚٔعایبی ٟٔٓ تِٛیس آٔبض ٞب ٚیػٌی طاظ ایٙ

 :تَلیذ آهبس ثِ سٍش ثجتي ػجبستٌذ اص ّبي هْن اص جولِ ٍيژگي

 ؾِٟٛت زؾتطؾی 

 ظٔبٖ لبثّیت اضایٝ آٔبض ٚ اعالػبت نحیح ٚ زلیك زض وٛتبٞتطیٗ 



 وٓ ٞعیٙٝ ثٛزٖ 

 نطفٝ خٛیی زض ٔٙبثغ 

 آٔبض ٔؿتٕط ثٛزٖ تِٛیس 

 ثی ٘یبظی اظ اخطای ثؿیبضی اظ عطح ٞبی آٔبضٌیطی 

 زیٍط اظ عطح ٞبی آٔبضٌیطی وبٞف ؾؤاالت زض ثطذی 

ٞب ٚ  ٞب زض ظٔبٖ ٚلٛع پسیسٜ ی زازٜ تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ آٔبضٞبی ثجتی ٔتىی ثط ثجت ثالفبنّٝثب   

قٛز، ثسیٟی اؾت اعالػبت  زازٜ ٔی ا٘دبْ ٞط ػُٕ ٚ فؼبِیتی اؾت وٝ ٔٙدط ثٝ تِٛیس

ٞبی  ثیكتطی ٘ؿجت ثٝ آٔبضٌیطی ٞبیی، اظ زلت ثؿیبض آٚضی قسٜ اظ چٙیٗ زازٜ خٕغ

 .ثطذٛضزاض اؾتٌیطی  ؾطقٕبضی ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ

ای، اظ ٞعیٙٝ ٚ ثبض  ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبض ٚ اعالػبت ثجتی ثٝ خبی اخطای آٔبضٌیطی اؾتفبزٜ اظ  

 .ذٛاٞس وبؾت پبؾرٍٛیی

ٚ تغییطات آٖ ضا  ٞب ٚ ضذسازٞب ٚ ٔتغیطٞبی اختٕبػی ٚ التهبزی آٔبضٞبی ثجتی، ٚالؼیت  

  .وٙس ثٝ ضٚظ ٚ ثٝ ٍٞٙبْ اضایٝ ٔی

ٞبی یه  ٞب زض ظیطٔدٕٛػٝ آٚضز ثب اػتٕبز ثبال ثطای نفتثط ای، زض آٔبضٌیطی ٕ٘ٛ٘ٝ  

ٞعیٙٝ ذٛاٞس ثٛز، أب ٔٙبثغ آٔبضٞبی ثجتی ایٗ أىبٖ ضا ثٝ  ٔٛضٛع، ثؿیبض زقٛاض ٚ پط

 .آٚضز ٚخٛز ٔی

ای یب ؾطقٕبضی ثٝ زِیُ ػسْ اػتٕبز پبؾرٍٛ، زضنس أتٙبع  آٔبضٌیطی ٕ٘ٛ٘ٝ زض  

زاقتٝ أّب زض آٔبضٞبی ثجتی أىبٖ ضفغ ایٗ ٘مم پبؾد غیط نحیح، افعایف  پبؾرٍٛیی یب

 .زاضز ٚخٛز

ٚ ثٝ  ٞبی آٔبضٌیطی حبنُ اظ ؾطقٕبضی ضا انالح تٛاٖ ثب آٔبضٞبی ثجتی چبضچٛة ٔی 

 .ٍٞٙبْ وطز

ٔٙبؾت ثطای  تٛاٖ آٔبض ٚ اعالػبت ضا زض لبِت ؾطی ظٔب٘ی ثب آٔبضٞبی ثجتی ٔی  

 .ٌیطی زاقت تهٕیٓ

اؾت وٝ ایٗ ٘ظبْ ا٘ؼغبف پصیطی ٚ  ای ٌٛ٘ٝ ی، ٌطایف ثٝزض عطاحی ٘ظبْ آٔبضٞبی ثجت  

 لبثّیت وبضثطزٞبی ٌؿتطزٜ زاقتٝ ثبقس.

قٛز ٔتغیطٞبی خسیس اضبفٝ ٚ تغییطات الظْ اػٕبَ قٛز. زض  پصیطی ٔٛخت ٔی ایٗ ا٘ؼغبف 

 آٚضی قسٜ، ِصا ثطاؾبؼ ٔٛضٛع ٔٛضز ٘یبظ، الالْ ٚ ٔتغیطٞب اعالػبت اظ لجُ، خٕغ ایٗ ٘ظبْ

 ای ثب ِحبػ وطزٖ قٛ٘س. زض نٛضتیىٝ زض آٔبضٌیطی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ا٘تربة ٔی ٚ ٌطٜٚ ٌطزآٚضی



آٚضی اعالػبت، ثطای ٔتغیطٞبی ٔٛضز ِعْٚ اؾت . ِصا ٚخٛز ذغبٞبی  ذغبٞب، ٞسف خٕغ

 ٞب ثطای تحّیُ ٚ ٌعاضـ ٘تبیح ای ؾجت ٔحسٚز قسٖ أىبٖ ا٘تربة ٌطٜٚ ای ٚ غیطٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

 .قٛز ٔی

 ٚ ؾطقٕبضی  ثجتی  آٔبضٞبی  ٘ظبْ  ٟٔٓ  ٞبی تفبٚت  ثطذی

  ثجتی  آٔبضٞبی  أب ٘ظبْ  )ؾبظٔبٖ( اؾت آٔبضی  اظ خبٔؼٝ  ثطزاضی ػىؽ  یه  ؾطقٕبضی  .1

  اظ آٖ  ثطزاضی  فیّٓ  یه

  تِٛیس آٔبض زض ٘ظبْ  وٝ حبِی قٛز زض آٔبض اخطا ٔی  آٚضی خٕغ  تٟٙب ثب ٞسف  ؾطقٕبضی  .2

  اؾت  ٌیطی ؾبظی ٚ تهٕیٓتهٕیٓ   زض ضاؾتبی  ثجتی  آٔبضٞبی

  ثٝ  ٚ الساْ  ٔطاخؼٝ  آٔبضی  ٚاحسٞبی  ثٝ  ٚ ٔأٔٛضاٖ  ؾطقٕبضی  ٞب، ٔدطیبٖ زض ؾطقٕبضی .3

  فطػی  ٔحهَٛ  ثجتی  آٔبضٞبی  وٙٙس أب تِٛیس آٔبض زض ٘ظبْ آٔبض ٔی  آٚضی خٕغ

  ٞبؾت فؼبِیت

 اقذاهبت اجشايي هشكض آهبس ايشاى

ؾبظٔبٖ ٔتِٛی آٔبض وكٛض زض ضاؾتبی ؾبٔب٘سٞی آٔبضٞبی ثجتی وكٛض ٔطوع آٔبض ایطاٖ ثؼٙٛاٖ 

زض وّیٝ زؾتٍبٟٞبی اخطایی زِٚتی ٚ ػٕٛٔی السأبت ظیط ضا زض زؾتٛض وبض ذٛز لطاض زازٜ 

 اؾت:

اِف ـ ٔغبِؼٝ الالْ آٔبضی ثجتی ٚ ثطضؾی ٘ظبْ تِٛیسایٗ ثرف اظ وبض وٝ تحت ػٙٛاٖ یه 

ٞبی ثجتی تؼطیف قسٜ قبُٔ قٙبذت ٚ تؼییٗ الالْ، تٟیٝ پطٚغٜ زض لبِت عطح ؾبٔب٘سٞی آٔبض

ثٙسی الالْ آٔبضی ثجتی ٚ ثطضؾی ٘ظبْ تِٛیس  تؼبضیف ٚ ٔفبٞیٓ ٚ اؾتب٘ساضز ؾبظی آٖ، عجمٝ

 ثبقس. ٔی

 ة ـ اخطا ٚ ٘ظبضت ثط اخطای ؾبٔب٘سٞی ٘ظبْ تِٛیس آٔبضٞبی ثجتی

اٖ اخطا ٚ ٘ظبضت ثط اخطای پطٚغٜ زیٍط عطح ؾبٔب٘سٞی ٘ظبْ تِٛیس آٔبضٞبی ثجتی تحت ػٙٛ

ؾبٔب٘سٞی ٘ظبْ تِٛیس آٔبضٞبی ثجتی تؼطیف قسٜ وٝ ذٛز اظ زٚ فؼبِیت اخطا ٚ ٘ظبضت 

 قسٜ اؾت. تكىیُ

 

 



 كطَسّب سبيش تجشثیبت

ثبؾتبٖ،ٔهطزضحیبتیٚلبیغثجتٌطززثطٔیظٔیٗضٚیزضثكطتٕسٖلسٔتثٝٚلبیغ،ثجت

اؾتقسٜ ٔیا٘دبْزیٍطاٞسافیبٚزِٚتیأٛضا٘دبْثطایضْٚ چیٗ

ثٝفطا٘ؿٝزضذهٛلثٝٚاضٚپبزضغیطٔصٞجیٞبیازاضٜظیط٘ظطاحٛاَثجت٘ٛظزٞٓ،لطٖزض

ؾیؿتٓزاضایخٟبٖزضٔٙغمٝیبوكٛض150حبضطحبَزض.قسٔغطحاخجبضی٘یبظیه ػٙٛاٖ

ُّٔؾبظٔبٖخٕؼیتیای پطؾكٙبٔٝثٝٔٙظٓعٛضثٝؾبَٞطٚثٛزٜحیبتیٚآٔبضاحٛاَثجت

زضٕٚ٘ٛزٜثجتضااظزٚاجٚٚفبتتِٛس،ٔٙبعك،یبوكٛضٞبایٗاظاظ٘یٕیثیفزٞٙس ٔیپبؾد

ثٝؾبَٞطزضوٝٚلبیؼیاظزضنس90اؾت،قسٌٜیطیا٘ساظٜ زِٚتٟبتٛؾظوٌٝٛ٘ٝآٖٚالغ

اؾتقسٌٜعاضـاعالػبتآٚضیخٕغ ٔطوعیزفبتطثٝٚثجتپیٛؾتٝ،ٚلٛع

اؾتزازٜا٘دبْثجتیآٔبضٞبیاظاؾتفبزٜثبآٔبضتِٛیسخٟتضاظیبزیفؼبِیتٟبیّٞٙسوكٛض

ٞبیآغا٘ؽاعالػبتؾبذتٗٔطتجظعطیكاظاقتغبَثجتیآٔبض1988ؾبَاظٔثبَػٙٛاٖثٝ

2000ؾبَزضّٞٙسآٔبضٔطوعاؾتقسٜآٚضی خٕغوبض٘یطٚیٌیطیٕ٘ٛ٘ٝٚاعالػبتوبضیبثی

ثیكتطضاذٛزتٛخٝٚزازنٛضتآٔبضیفؼبِیتٟبیؾبظٔب٘سٞیٚعطاحی٘حٜٛزض اؾبؾیتحِٛی

اعالػبتاظ2001   ؾبَؾطقٕبضیٞبیزازٜتِٛیسثطایٕ٘ٛزثجتی آٔبضٞبیثٝٔؼغٛف

قساؾتفبزٜاؾت،ٔؿىٗٚٔمطضیٟبٔكبغُ،ذب٘ٛاضٞب،اقربل، فبیّٟبیقبُٔوٝپبیٍبٟٞبیی

ثٝثس٘جبَٚ٘ساضزضأؿتمیٓآٔبضٌیطیٟبیوٙبضٌصاقتٗلهس ّٞٙسآٔبضازاضٜاؾتشوطثٝالظْ

اؾت ثجتیآٔبضٞبیاظاؾتفبزٜحساوثطضؾب٘سٖ

ذسٔبتتكىیالتیهقٕبِیایطِٙسٚاؾىبتّٙسِٚع،اٍّ٘ؿتبٖ،وكٛضٞبیقبُٔثطیتب٘یبزض

ٔطوعزٞسٔیپٛقفضاالتهبزیٚاختٕبػیآٔبضٞبیوٝزاضزٚخٛزغیطٔتٕطوعزِٚتی آٔبضی

التهبزیآٔبضٞبیؾبیطّٚٔیحؿبثٟبیتسٚیٗٔؿئَٛوٝاؾتّٔیآٔبضازاضٜتكىیالت ایٗ

اؾتوّیسی

التهبزیآٔبضٞبی٘كطٚآٚضی خٕغثطایایٜ ٚیػٞبی ٔؿئِٛیت٘یعزِٚتیازاضاتٕٞچٙیٗ

لطاضزِٚتیازاضاتزیٍطاذتیبضزضّٔیآٔبضازاضٜثجتیآٔبضٞبیوٝ آ٘دبییاظزاض٘س ثطػٟسٜ

ثیٗوبضٚوؿتثجتیآٔبضٞبیٔطوع" ّٔیآٔبضازاضٜوبضٚوؿتثجتیآٔبضٞبی پبیٍبٌٜیطز، ٔی

وطٚاؾیٚٔدبضؾتبٖوكٛضٞبیزضضاٞبییعطحاٍّ٘ؿتبٖٕٞچٙیٗاؾت ٌطفتٝبْ٘ایٜ  ازاض

زاضزا٘دبْحبَزضوبضٚوؿت ثجتیآٔبضٞبیتٛؾؼٝخٟت



ٚوؿتثجتیآٔبضٞبی٘ظبٌْؿتطـحبَزضٔدبضؾتبّٖٔیآٔبضؾبظٔبٖٔدبضؾتبٖوكٛضزض

ثبظزیسٞبییثطیتب٘یباظٔدبضؾتبٖآٔبضٔطوعیازاضٜوبضقٙبؾبٖاظتؼسازیٕٞچٙیٗثبقس ٔی وبض

اخطا،حبَزضذبلبیٞ فؼبِیتٔٛضززضضابییٞ زٚضٜٚزٞٙس ٔیا٘دبْثیكتطیبٚای ٞفتٝ یه

پبیٍبٜیه٘یعاوٖٙٛٞٓثیٙٙس ٔیثجتیآٔبضپبیٍبٜیهػّٕىطزٕٞچٙیٗٚافعاض٘طْ ٚآٔبض

زاضزٚخٛزٔدبضؾتبٖآٔبضٔطوعیازاضٜزضوبضٚوؿت ثجتیآٔبضٞبی

ٞبیی ظٔیٙٝزضاذیطزٞٝچٙسیٗزضآٔبضیؾبظٔبٟ٘بیاظثؿیبضیٕٞب٘ٙس٘یٛظیّٙسآٔبضازاضٜ

،1984ؾبَاظاؾتثٛزٜثجتیآٔبضٞبیثٝٚاثؿتٝحسیتبٔبِیبتیٌٕٚطویؾٛاثك ٕٞچٖٛ

ٌطزآٚضیثطایػٕسٜتبثیطانالحبتایٗا٘س زازٜا٘دبْضاٚانالحبتیتغییطات حبوٓزِٚتٟبی

حدٓافعایفثطایاضظقٕٙسثؿیبضاعالػبتیٔٙجغیهٚزاقتٝ٘یٛظیّٙسآٔبض ازاضٜتٛؾظٞب زازٜ

 اؾتٕ٘ٛزٜفطاٞٓثبظضٌب٘یثجتیآٔبضٞبیاظ ٍٟ٘ساضیثطایحسیتبٚ

ٔیاؾتفبزٜظیطٔٛاضزخّٕٝاظظیبزی ٔٛاضززضثجتیآٔبضٞبیاظاوٖٙٛٞٓ٘یٛظیّٙسآٔبضازاضٜ

:وٙس

 ذٛزوبضثغٛضوٛچهٞبی قطوتنٙؼتیوسٌصاضی

 ْذٛزوبضثغٛضوٛچهٞبی قطوتٕ٘ٛزٖثٍٟٙب

 ػٙٛاٖثٝاؾتفبزٜثطایا٘تكبضلبثُذسٔبتٚوبالٞبفطٚـٚذطیسٞبی ٔدٕٛػٝتِٛیس

 التهبزیقبذم یه

 



 اقتصبدي ثشسسیْبي ٍ سيضي ثشًبهِ هؼبًٍت

 ثجتي آهبسّبي ثش اي هقذهِ

 هطبلت فْشست

نفحٝػٙٛاٖ

ٔمسٔٝ

 ثجتیآٔبضٞبیتبضیرچٝ

 ثجتیآٔبضٞبی

تؼطیف

 ثجتیآٔبضٞبیٔمجِٛیتقطایظ

 ثجتیآٔبضٞبیچبضچٛة

 ثجتیآٔبضٞبیوبضثطز

 ثجتیآٔبضٞبیٔعایبی

 آٖثطٚظػُّٚثجتیآٔبضٞبیٔكىالت

 ثجتیآٔبضٞبی٘ظبْاؾتمطاضٚیػٌیٟبی

 ثجتیآٔبضٞبیؾبٔب٘سٞیٔطاحُ

 وكٛضٞبؾبیطتدطثیبت

 ثبظضٌب٘یٚظاضتزضثجتیآٔبضٞبیٚضؼیت

هبخزٍهٌبثغ

ایطاٖ،نٙؼتیثٙیبزٔكبٚضٟٔٙسؾیٗ ثبظضٌب٘یثرفٔٛخٛزٚضغقٙبذتثجتیآٔبضٞبیعطح .1

1376ٔبٜاضزیجٟكت

ایطاٖ،نٙؼتیثٙیبزٔكبٚضٟٔٙسؾیٗثبظضٌب٘ی،ثرفاخطا،ثٟجٛزٌعاضـ،ثجتیآٔبضٞبیعطح .2

1376ذطزازٔبٜ

ظٔؿتبٖایطاٖ،آٔبضٔطوعثجتیآٔبضٞبیٌطٜٚ"خٟبٖوكٛضٞبیتدطثیبتثجتی،آٔبضٞبی" .3

پٙدٓٚچٟبضْٞبیقٕبض1381ٜثٟبضزْٚ،قٕبض1380ٜثٟبضاَٚ،قٕبض1379ٜ

آٔبضٔطوعثجتیآٔبضٞبیٌطٜٚ"اخطاییزؾتٍبٟٞبیزضثجتیآٔبضٞبیؾبٔب٘سٞیاخطاییؾبظٔبٖ" .4

1380ٔبٜفطٚضزیٗایطاٖ،



1379ٔبٜثٟٕٗثجتی،آٔبضٞبیٌطٜٚثجتیآٔبضٞبیؾبٔب٘سٞی٘ظطیچبضچٛةثطٔسذّی " .5

آٔبضٔطوعثجتیآٔبضٞبیزفتط" ،وكٛضاخطاییٟٞبیزؾتٍبثجتیآٔبضٞبیؾبٔب٘سٞیٔتسِٚٛغی .6

1380تیطٔبٜایطاٖ

1379ٔبٜاؾفٙسایطاٖآٔبضٔطوعٚضیعیثط٘بٔٝٚٔسیطیتؾبظٔبٖ،وكٛضآٔبضیخبٔغ٘ظبْ" .7

 1380،ایطاٖآٔبضٔطوعثجتیآٔبضٞبیزفتطثبظضٌب٘یٚظاضتثجتیآٔبضیالالْفٟطؾت .8


