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 ٞب٘مص سشپشستبٖ دس سبصٔبٖ

 :سبختبس ٔذیشیت دس سبصٔبٖ ٞب سا ٔی تٛاٖ ثٝ ضشح صیش ٔٛسد تٛخٝ لشاس داد

تؼذادی اص ٔذیشاٖ وٝ دس ثبالی ٞشْ سبصٔب٘ی سیبست ٞبی وّی، عشح ٞبی دٚس ثشد ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی : ٔذیشاٖ اسضذ یب ػبِی -1

 .٘ظبست ٚ ٕٞبٍٞٙی اػٕبَ ٔی ٕ٘بیٙذ ساٞجشدی سبصٔبٖ سا تٟیٝ ٚ تػٛیت وشدٜ، ثش وّیت سبصٔبٖ

یؼٙی ٌشٚٞی اص ٔذیشاٖ وٝ ثٝ تؼجیش ٚ تفسیش خظ ٔطی ٞب ٔی پشداص٘ذ ٚ اٞذاف فشػی سا ٔؼیٗ ٕ٘ٛدٜ، ثشای : ٔذیشاٖ ٔیب٘ی -2

سفتٝ ٕٞچٙیٗ ثٝ ٚضغ استب٘ذاسدٞبی وبسی ٔی پشداص٘ذ تب اعالػبت الصْ سا اص سغٛح پبئیٗ تش ي. اخشای آٖ ثش٘بٔٝ سیضی ٔی وٙٙذ

 .ضٕٙبً دس ساٜ فشاٞٓ آٚسدٖ ٔٛخجبت اٍ٘یضش وبسوٙبٖ تالش ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ٔی وٙٙذ. ٚ ثٝ ٔذیشاٖ اسضذ اسائٝ ٕ٘بیٙذ

ثخص ٚسیؼی اص ٔذیشاٖ وٝ ثٝ ثش٘بٔٝ سیضی ٚ وٙتشَ وبس یه ٌشٜٚ اػٕبَ التذاس وشدٜ، ٔسئِٛیت : ٔذیشاٖ پبیٝ یب سشپشستبٖ -3

 .تٕبس ٚ استجبط ٘ضدیه ثٝ ا٘دبْ الذأبت الصْ دس ایٗ صٔیٙٝ ٔی پشداص٘ذٔی پزیش٘ذ ٚ اص عشیك ایدبد ٚ حفظ 

سشپشستی »تشیٗ ٔذَ دس ایٗ ساثغٝ سشپشستی سا ضبُٔ ی سشپشستی ٔی تٛاٖ ثٝ سغٛح ٔختّفی اضبسٜ وشد وٝ ٟٔٓدس سدٜ

 .دا٘ذٔی« سشپشستی وبسٞب»ٚ « سشپشستی سغح دْٚ»، «سغح اَٚ

ٞب سا ویت دیٛیس ثٝ لشاس صیش ٘تبیح ایٗ پژٚٞص. ٞب غٛست ٌشفتٝ استستبٖ دس سبصٔبٖتحمیمبت ثسیبسی دسثبسٜ ٘مص سشپش

 :ثٙذی وشدٜ استعجمٝ

ای ٔؼتمذ٘ذ وٝ سشپشست ٞٙٛص دس ضٕبس وبسوٙبٖ ثٛدٜ ٚ تٟٙب ثٝ ػّت ِیبلت ٚ ػذٜ: سشپشست ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص وبسوٙبٖ( اِف

س داس٘ذ وٝ سشپشستبٖ ثبیذ اص ٔیبٖ وبسوٙبٖ ثب سبثمٝ ٚ ٔدشة ٚ داسای آٟ٘ب ثبٚ. ضبیستٍی سشآٔذ دیٍش ٕٞىبساٖ خٛد ضذٜ است

 .ٞبی ثشخستٝ ا٘تخبة ضٛ٘ذلبثّیت

چشا وٝ اص یه عشف . وٙٙذٔؼتمذیٗ ثٝ ایٗ ٘ظشیٝ، سشپشست سا فشد ثیٙبثیٗ تّمی ٔی: ایسشپشست ثٝ ػٙٛاٖ یه فشد ٚاسغٝ( ة

ثشآٚسدٜ سبصد ٚ اص سٛی دیٍش خٛاثٍٛی تٛلؼبت، ( وبسایی)خشای دسست وبس ٞب ٚ ا٘تظبسات ٔذیشاٖ سا دس ساثغٝ ثب اثبیذ خٛاستٝ

ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ثب وٕتشیٗ اضتجبٜ یب ػذْ ٔٛفمیت، یب اص . احسبسبت ٚ ٔطىالت وبسوٙبٖ ثٛدٜ ٚ فطبس سا اص دٚ عشف تحُٕ ٕ٘بیذ

ٚست اٚ لشثب٘ی ضشایظ ضذٜ ٚ ٔؼٕٛالً اص دس ٞش ظ. ٌشددسٛی ٔذیشاٖ ٔبفٛق وٙبس ٌزاضتٝ ٔیطٛد ٚ یب اص ٘بحیٝ وبسوٙبٖ عشد ٔی

 . حبضیٝ أٙیت ضغّی وٕتشی ٘سجت ثٝ ٔذیشاٖ ٚ وبسوٙبٖ ثشخٛسداس است
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صیشا ایٗ افشاد ثٝ . دا٘ٙذپژٚٞطٍشاٖ سشپشست سا یىی اص افشاد ٔطخع دس ثشلشاسی سٚاثظ ا٘سب٘ی ٔی: ٔبٞش دس سٚاثظ ا٘سب٘ی( ج

وٙٙذ ٚ دس خّت ایٗ ٌٛ٘ٝ افشاد ثب صیشدستبٖ خٛد ثٟتش وبس ٔی. وٙٙذسسیذٌی ٔیٔسبئُ ٚ سٚاثظ ا٘سب٘ی دس ٚاحذ خٛد ثٝ خٛثی 

 . آٚس٘ذٚ وست ٕٞىبسی آٟ٘ب ٟٔبست ٚ تٛا٘بیی خبغی داس٘ذ ٚ فضبی ٔٙبسجی سا دس حیغٝ ٚ ٚاحذ وبسی خٛد پذیذ ٔی

ٖ ثبٚس٘ذ وٝ آٟ٘ب ثب ٔٛلؼیت ٔٙحػش وٙٙذ، ثش ایآٟ٘ب وٝ سشپشستبٖ سا فشدی ٟٔٓ دس سبصٔبٖ تّمی ٔی: یه فشد وّیذی ٚ ٟٔٓ( د

ٞب ٘مص ٔٛثشی داضتٝ ٚ وب٘بَ استجبعی سبصٔبٖ ثب ٌشٜٚ وبسوٙبٖ ٔطیثٝ فشدی وٝ دس سبصٔبٖ داس٘ذ دس اخشای تػٕیٕبت ٚ خظ

 . چشخذٌیشد ٚ أٛس حَٛ ٔحٛس آٟ٘ب ٔیٞستٙذ ٚ وبسٞب اص عشیك آٟ٘ب غٛست ٔی

 ٚیژٌی ٞبی سشپشستبٖ

 .ثٝ ٔؼٙی دا٘ستٗ ٚ اعالع داضتٗ اص وبسی وٝ ثبیذ ا٘دبْ ضٛد ٚ چٍٍٛ٘ی ا٘دبْ آٖ تٛسظ وبسوٙبٖ: ٚلٛف ثٝ ٔحتٛای وبس  -1

تطشیح وبس ثشای صیش دستبٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ أىبٖ ا٘تمبَ ٘مغٝ ٘ظشات ٚ ا٘تظبسات ٚی دس وبس ثشای صیش : لذست یبد دادٖ -2

 .دستبٖ وبٔالً فشاٞٓ ضٛد

اص ٚسیؼی اص ٚاحذ ٚ وبسٞب ٚ ثش٘بٔٝ ٞبی آٖ ثٝ ضىّی وٝ ٔسیش حشوت افشاد ٚاحذ ٚ وُ اسائٝ چطٓ ا٘ذ: داضتٗ دیذ ٚسیغ -3

 .ٚاحذ سا سٚضٗ ٚ ٔطخع ٕ٘بیذ

 .لذست تػٕیٓ ٌیشی، ٔسئِٛیت پزیشی ٚ لجَٛ اضتجبٞبت: ضٟبٔت -4

 .تٛخٝ ٚ سػبیت ٔالحظبت اخاللی ٚ اسصش ٞبی ٔؼٙٛی دس ٔحیظ وبس: حفظ تمذس وبس -5

 .لذست اداسٜ ٚ تدضیٝ ٚ تحّیُ غحیح اص ٔسبئُ ٚ ٞٙش ثٝ وبسٌیشی افشاد ٚ ٕٞشاٜ وشدٖ آٟ٘ب ثب ٞذف ٞب: تذثیش داضتٗ-6

ی ایذٜ ٞبی خذیذ، ٘ٛآٚسی دس وبس ٚ ٔحػَٛ ٚ خّك ساٜ ٚ سسٓ ٞبی خذیذ ٚ اسائٝ: حس وٙدىبٚی ٚ تٛإ٘ٙذی رٞٙی -7

 .دستبٖداضتٗ رٞٙیت لٛی ثشای اػٕبَ تغییش ٚ پزیشش پیطٟٙبدٞبی ٔٛثش صیش

تٛخٝ ثٝ ػٛاعف ٚ احسبسبت ا٘سبٖ ٞب ٚ سػبیت ٔػبِح ٚ ٔٙبفغ ٘ظبْ ٚ سبصٔبٖ ٚ تّفیك : وٙتشَ احسبسبت ٚ ٞذایت اٖ -8

 .غحیح ایٗ دٚ أش ٟٔٓ
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 .ٔٙذ وشدٖ أٛس، تٛصیغ ػبدال٘ٝ ٚ ٔٙػفب٘ٝ أىب٘بت ٚ سػبیت ثی عشفی دس ثشخٛسد ثب افشادضبثغٝ: ا٘ػبف ٚ ػذاِت -9

 .ثشاسبس ضٛاثظ ٔٙذسج دس عشح ٞبی عجمٝ ثٙذی تدضیٝ ٚ تحّیُ ٔطبغُ سبصٔبٖ احشاص سشپشستی داضتٗ ضشایظ -10

 ٚظبیف سشپشستبٖ

 خاللیت، ٘ٛآٚسی ٚ اثذاع 

خاللیت ثشای ثمبء ٞش سبصٔبٖ الصْ . خاللیت ػجبست است اص وبسٌیشی تٛا٘بیی ٞبی رٞٙی ثشای ایدبد یه فىش یب ٔفْٟٛ خذیذ

خاللیت ثب سبختٗ ٚ یبفتٗ فىشٞبی خذیذ سش ٚ وبس . سبصٔبٖ ٞبی غیش خالق اص غحٙٝ ٔحٛ ٔی ضٛ٘ذاست چٖٛ ثب ٔشٚس صٔبٖ 

. است( وبال، ٔحػَٛ، خذٔبت یب سشٚیس خذیذ)داسد ٚ ٘ٛآٚسی وبسثشد ایٗ فىشٞب ٚ تجّٛس آٖ دس یه ٕ٘ٛد ٚ ٔػذاق ٔطخع 

یه تطىیالت ثٝ تٛا٘بیی ٔذیشاٖ ٚ سشپشستبٖ دس ایدبد دس ثسیبسی ٔٛاسد ثمبی . سشپشستبٖ دس ایٗ أش ٘مص ٟٕٔی ایفب ٔی وٙٙذ

آ٘چٝ دس أش خاللیت ٟٔٓ است ػٛأُ ثبصداس٘ذٜ ظٟٛس آٖ است وٝ دس غٛست سٞب . ٚ ثٝ وبس ٌیشی فىشٞبی خذیذ ثستٍی داسد

 .دوشدٖ فىشِ فشد اص ایٗ ػٛأُ، دس ٔذت وٛتبٞی تٛاٖ خاللیت ٚ ثٝ وبسٌیشی فىشٞبی ٘ٛ دس ػُٕ چٙذ ثشاثش ٔی ضٛ

 :دس ساٜ ظٟٛس خاللیت چٟبس ٔب٘غ ٚخٛد داسد

 ػذْ اػتٕبد ثٝ ٘فس -1

 تشس اص ا٘تمبد ٚ ضىست -2

 تٕبیُ ثٝ ٕٞشٍ٘ی ٚ ٍٕٞٛ٘ی -3

 (پشاوٙذٌی فىشی)ػذْ تٕشوض رٞٙی  -4

ٜ تطٛیك ٞب ٚ فشغت دادٖ ٞبی آٟ٘ب ثٝ غّت. سشپشستبٖ دس سٞبیی صیشدستبٖ خٛد اص ایٗ ػٛأُ ثبصداس٘ذٜ ٘مص ٟٕٔی داس٘ذ

 .وشدٖ ثش ایٗ ٔٛا٘غ وٕه ٔی وٙذ
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 :ساٜ ٞبی ػٕذٜ ای وٝ ٔی تٛا٘ذ اص ٘بحیٝ سشپشستبٖ ٚ ٔذیشاٖ ا٘تخبة ٚ ٔحشن خاللیت ثبضذ، ػجبستٙذ اص

 ایدبد فضبی خالق -

 دادٖ ٚلت خاللیت -

 ثشلشاسی سیستٓ پیطٟٙبدات -

 ایدبد ٚاحذ ٔخػٛظ خاللیت -

 ُسیضییبثی ٚ ثش٘بٔٝٔطى 

 :سشپشستبٖ ٔؼٕٛالً دس ٔحیظ وبس ثب دٚ أش ٟٔٓ سٚثشٚ ٔی ضٛ٘ذٔذیشاٖ ٚ 

أشی است وٝ ٔب٘غ سسیذٖ ثٝ ٞذف ٔی ضٛد ٚ یب تٛاٖ ٔدٕٛػٝ وبس ٚ ثب ٚاحذ سا دس ساٜ سسیذٖ ثٝ ٞذف وبٞص ٔی  :ٔطىُ -1

 .ٔذیشاٖ ٚ سشپشستبٖ ٚظیفٝ داس٘ذ ٔطىالت سا حُ وٙٙذ. دٞذ

 .سست استفبدٜ اص ٔٛلؼیت ٞبستسٔض ٔٛفمیت یه ٔذیش یب سشح :ٔٛلؼیت -2

ٔؼٕٛالً ٔذیشاٖ ٚ سشپشستبٖ اص سٝ عشیك ٔستمیٓ ٚ غیش ٔستمیٓ ٚ غیش سسٕی اص ٚخٛد ٔطىُ دس ٔحیظ وبس خٛدآٌبٜ ٚ ٔغّغ 

 . ٔی ضٛ٘ذ

 سٚش ٔستمیٓ -1

 :دس ایٗ حبِت ٔذیش ثب ٔذیشیت خٛدش اص عشیك ٔطبٞذٜ ٚضؼیت ٞبی ایدبد ضذٜ صیش، ثٝ ٚخٛد ٔطىُ پی ٔی ثشد

ٔثالً ٔذیشاٖ سغح ثبالتش یه استب٘ذاسد خذیذ ثشای . اٍِٛی ػّٕىشد لجّی ٚاحذ ثٝ ٞٓ ٔی خٛسد: ا٘حشاف اص تدشثیبت ٌزضتٝ( اِف

 .ػّٕىشد ٚاحذ تؼییٗ ٔی وٙٙذ

اٍِٛی ػّٕىشد اص ٔیضاٖ پیص ثیٙی ضذٜ وٕتش ٔی ضٛد ٚ یب ا٘حشاف اص چیضی است وٝ لجالً : ا٘حشاف اص ثش٘بٔٝ تؼییٗ ضذٜ( ة

 .ؽ ضذٜ استاثال
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ی ػّٕیبتی خذیذ اتخبر ٕ٘ٛدٜ ٚ ٔذیش ٔدجٛس ضٛد، سٚیٝ ٞبی خٛد سا تطىیالت سغیت ٕٔىٗ است سٚیٝ: پیطی ٌشفتٗ سلجب( ج

ٚلتی سلبثت . ػٛؼ وٙذ تب ثتٛا٘ذ سلبثت وٙذ ٚ ػّٕىشد سبصٔب٘ی سلیت تٛا٘ستٝ است ٔذیش سا دس ٚضؼیت حُ ٔطىُ لشاس دٞذ

 . ت خذیذ سلیت، ثشای ٚاحذ یب فشد ٔمبثُ اٚ ٔطىُ استٚخٛد داضتٝ ثبضذ ٞش ٘ٛع ٔٛفمی

 سٚش غیش ٔستمیٓ -2

 اص عشیك وبسوٙبٖ( اِف

 اص عشیك ٔذیشاٖ سدٜ ٞبی ثبالتش( ة

 اص عشیك اسثبة سخٛع یب ٔطتشی( ج

 سٚش غیش سسٕی -3

وست ٕ٘ٛدٜ ٚ ثٝ ٚخٛد  ٌبٞی ٔذیشاٖ ٚ سشپشستبٖ اعالػبت خٛد سا پیشأٖٛ ٔطىالت ٔحیظ وبس اص عشیك استجبعبت غیش سسٕی

ثبثت ضذٜ وٝ ٚخٛد وب٘بَ ٞبی استجبعی غیش سسٕی تب خبیی وٝ ثٝ تفبٞٓ ٚ غٕیٕیت وبسوٙبٖ ٚ صیشدستبٖ . آٖ پی ٔی ثش٘ذ

 .ِغٕٝ ٘ض٘ذ ٚ آٟ٘ب سا ٘سجت ثٝ ٕٞذیٍش ثذٌٕبٖ ٘ىٙذ ٚسیّٝ ی خٛثی ثشای ٔطىُ یبثی است

 ٖتػٕیٓ ٌیشی ٚ چٍٍٛ٘ی اخز آ 

سشپشستبٖ دس ضشایظ ٔختّف تػٕیٓ . ت وٝ اص عشیك آٖ ساٜ حُ ٔطىُ ٔؼیٙی ا٘تخبة ٔی ٌشددتػٕیٓ ٌیشی فشآیٙذی اس

اغٛالً ٞشچٝ تدشثٝ ٚ اعالػبت ثیطتش . ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٔی ٌیش٘ذ وٝ ٞش تػٕیٓ ثٙبثش إٞیت ٚ تأثیش خٛد ٚضؼیت خبغی داسد

 . سثٝ ثبیذ ثب احتیبط ثیطتشی ػُٕ ضٛدثبضذ، اخز تػٕیٓ ثب اعٕیٙبٖ ثیطتشی غٛست ٔی ٌیشد ٚ دس غٛست وٓ ثٛدٖ تح

 ٖسٞجشی، اٍ٘یضش ٚ ایدبد تؼٟذ دس وبسوٙب 

سشپشستبٖ، وبسوٙبٖ سا ثٝ یىی اص . سٚضی وٝ سٞجش اص ٘فٛرش ثشای تحمك اٞذاف استفبدٜ ٔی وٙذ، سجه سٞجشی ٘بٔیذٜ ٔی ضٛد

 :دٚ سٚش صیش تحت تأثیش لشاس ٔی دٞٙذ
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٘تی ثٝ صیش دستبٖ خٛد ثٍٛیذ وٝ چٝ وبس ٚ چٍٛ٘ٝ ثبیذ ا٘دبْ دٞٙذ ٚ ثش ایٗ فشؼ سشپشست ٔی تٛا٘ذ ثٝ غٛست آٔشا٘ٝ ٚ س -1

 .ٔتىی است وٝ لذست ٔذیش اص ٔمبْ ٚ پست اٚ ٘بضی ٔی ضٛد

سشپشست ٔی تٛا٘ذ ٔسئِٛیت سٞجشی خٛد سا ثب صیش دستب٘ص تمسیٓ وٙذ ٚ آٟ٘ب سا دس ثش٘بٔٝ سیضی ٚ اخشای آٖ ٔطبسوت  -1

ی صیش دستبٖ ثٝ ٚی دادٜ عشفذاس ایٗ سجه آٖ است وٝ لذست یه ٔذیش یب سشپشست ثٛسیّٝ فشؼ ٔذیشاٖ ٚ سشپشستبٖ. دٞذ

ایٗ سجه سا دٔٛوشاتیه . ضذٜ ٚ اٌش آٖ دٚ ثب ٞٓ ٕٞذَ ٚ سفیك ٚ ٕٞشاٜ ٘جبضٙذ ٔذیش لبدس ثٝ ا٘دبْ ٔسئِٛیت خٛد ٘خٛاٞذ ثٛد

 .یب غیشآٔشا٘ٝ ٔی ٌٛیٙذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٖایدبد تؼٟذ ٚ اٍ٘یضش دس وبسوٙب 

وبسوٙبٖ ثشای ٌشدش وبس سبصٔبٖ اص إٞیت صیبدی ثشخٛسداس است، چشا وٝ ػّٕىشد یه دستٍبٜ ثستٍی  تؼٟذ، سٚحیٝ ٚ ٚفبداسی

ثٝ آٖ داسد وٝ ػّٕىشد افشاد ٚ وبسوٙبٖ آٖ دستٍبٜ ثٝ خػٛظ صٔب٘ی وٝ سشپشست ٚ ٔذیش آٖ حضٛس ٘ذاسد ٚ یب وبسوٙبٖ ثٝ 

 .وبسٞبی غیش ٔؼَٕٛ اضتغبَ داس٘ذ چٍٛ٘ٝ ثبضذ

 ديستاوٍدمًکراتیک ي  آمراوٍ ي دستًری

 حذيد آزادی زیردستان

( اقتذار)حذيد اختیار 

 سرپرست 

سرپرست اجازٌ 

دَذ می

زیردستان در 

چارچًب تعییه 

شذٌ بٍ تصمیم 

گیری ي عمل 

 بپردازوذ

سرپرست 

حذيدد را 

تعریف ي از 

-افراد می

خًاَذ 

 گیریتصمیم
 کىىذ

سرپرست 

مشکل را 

مطرح یا 

پیشىُادَا را 

دریافت ي 

تصمیم را 

 کىذاتخار می

سرپرست 

تصمیمات را 

اتخار ي اعالم 

 داردمی

سرپرست 

تصمیمات را 

 قبًالوذمی

سرپرست 

مًقتی  تصمیم

را کٍ قابل 

تغییر است، 

-پیشىُاد می

 کىذ

 پیٛستبس سفتبس سشپشست -1ومًدار
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داسد وٝ ٔستمیٕبً تٛسظ ٔذیش وٙتشَ ٚ اداسٜ ٔی ضٛ٘ذ ٚ ثش اٍ٘یضش ٚ تؼٟذ ٚ سضبیت ضغّی وبسوٙبٖ ٔٛثش سٝ ػبُٔ ٟٔٓ ٚخٛد 

 :ٞستٙذ، ػجبستٙذ اص

 دسخٝ ی پبسخٍٛیی ثٝ تٛلؼبت ٔبدی وبسوٙبٖ -1

 ٔیضاٖ أٙیت ضغّی ٔٛخٛد ثشای وبسوٙبٖ ٚ دسخٝ پزیشش فشد اص خب٘ت ٔذیش -2

ضجىٝ استجبعبت سبصٔب٘ی ٚ ا٘سب٘ی ثٝ ضىّی وٝ ٞش فشد خبیٍبٜ خبظ ٚ سضبیت ثخطی سا دس اػٕبَ ٔذیشیت غحیح ٚ ٔٛثش ثش  -3

 .ی سٚاثظ ٔذیشیت ثب وبسوٙبٖ داضتٝ ثبضذضجىٝ

 :ػٛأُ ٔسجت اٍ٘یضش دس وبسوٙبٖ سا ٔی تٛاٖ ثٝ ضشح صیش ثیبٖ ٕ٘ٛد

 ایدبد اػتٕبد ٚ خٛدثبٚسی دس وبسوٙبٖ -1

 اٖخجشاٖ ٔبدی وٛضص ٞبی اضبفی وبسوٗ -2

 .اعٕیٙبٖ اص دسن ایٗ ٚالؼیت ٚ آٌبٞی ثش ایٙىٝ وٛضص ٞب ثٝ غٛست ٕٞبًٞٙ ثشای تحمك ٞذف ا٘دبْ ٔی ضٛد -3

 تطٛیك ٚ تمذیش اص ثٟجٛد ٚ تؼبِی سبصٔبٖ -4

 تجذیُ ثٟجٛد ٚ پیطشفت ٞبی وبسی ثٝ پبداش -5

 تٛصیغ پبداش ٞب ٚ تخػیع آٟ٘ب ثش اسبس ٔسبٚات، ػذاِت ٚ ا٘ػبف -6
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 سوٙبٖا٘تخبة وب

 ٔٛضٛػبت اسبسی دس ا٘تخبة وبسوٙبٖ

 :دس ا٘تخبة وبسوٙبٖ دٚ ٔٛضٛع اسبسی ثبیذ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌیشد

 .افشاد ٚ ٔطبغُ ثب ٞٓ تٙبست داضتٝ ثبضٙذ -1

 .ٔطبغُ ٔٛسد ػاللٝ ٚ سضبیت افشاد ا٘تخبة ضذٜ ثبضذ -2

ا٘دبْ ٚظبیف ٚ ٔأٔٛسیت ٞبی ٔٛسد ا٘تظبس سا  حسبسیت ضشط اَٚ اص آٖ ثبثت است وٝ اٌش افشاد ا٘تخبة ضذٜ ضبیستٍی ثشای

٘ذاضتٝ ثبضٙذ، تٟٙب دستٍبٜ یب ٚاحذ سا ثب تٛسْ ٘یشٚی ا٘سب٘ی سٚثشٚ ٔی وٙٙذ ٚ ػالٜٚ ثش آ٘ىٝ سٛدی ٘ذاس٘ذ ثبػث ٔی ضٛ٘ذ 

ٞبیتبً وبسایی، اص أىب٘بت ٔحذٚد ثیٗ افشاد صیبد تمسیٓ ضٛد ٚ ثٝ ػّت وثشت افشاد، ٘یبصٞبی آٟ٘ب ثشعشف ٘طذٜ ٚ ٘بساضی ضٛ٘ذ ٚ ٖ

دس ضشح . تٟٙب ساٜ اػٕبَ ضشط اَٚ ٚخٛد سبثمٝ وبفی اص تدضیٝ ٚ تحّیُ دس ٚاحذ است. صٔبٖ ٘جٛدٖ ایٗ افشاد ٘یض پبییٗ تش ثیبیذ

ٔغشح ٚ ٔٙظٛس ٔی ٌشدد « ػٙٛاٖ ضغُ، تؼشیف ضغُ، ٚظبیف ضغُ، خػٛغیبت ضغُ، ضشایظ احشاص ضغُ » ضغُ ٔٛاسدی چٖٛ 

دس غٛست ػذْ ا٘تخبة دسست . ٌشد٘ذی تغجیك ٚ پس اص تغجیك فشد ثب ضغُ افشاد ٔٛسد ٘یبص ا٘تخبة ٔیٚ افشاد ثب ایٗ ٔجبٖ

 .وبسوٙبٖ ٘تیدٝ آٖ وبٞص وبسایی ٚ ػذْ ایدبد ساثغٝ ٔٙبست ٚ ضبیستٝ ثیٗ وبسٔٙذ ٚ ٔذیش یب سشپشستص خٛاٞذ ثٛد

 دٚ سٚش وّی ا٘تخبة ٚ خزة وبسوٙبٖ

 (استمبء)دسٖٚ ٚاحذی ثب سیستٓ ثستٝ 

سشپشست ثب اختیبسات وبُٔ فشد ٔٛسد ٘ظش خٛد سا ا٘تخبة ٔی وٙذ ٚ حٛصٜ خستدٛ ثشای ا٘تخبة ثذست اٚست ٚ افشاد حك اسائٝ 

 :ٔحبسٗ ٚ ٔؼبیت سٚش دسٖٚ سبصٔب٘ی ثٝ ضشح صیش است. دسخٛاست ٘ذاس٘ذ

 ٔؼبیت ٔحبسٗ

 وٙذاص ٚسٚد افشاد تبصٜ ثٝ ٚاحذ ٚ سبصٔبٖ خٌّٛیشی ٔی  تمٛیت سٚحیٝ وبسوٙبٖ

چٖٛ افشاد سا ٔی ضٙبسیٓ، أىبٖ ٚ احتٕبَ ایٙىٝ دس ا٘تخبة اضتجبٜ وٙیٓ 

 .وٕتش است

دس ٔٛسد استمبء ٕٔىٗ است سٛء تفبٞٓ ٚ سٛء ساثغٝ ایدبد وٙذ ٚ ثیٗ 

 .ٕٞىبساٖ تفشلٝ ٚ تؼبسؼ ثٛخٛد آٚسد

فشآیٙذ وبسٔٙذیبثی ٚ ا٘تخبة، سبدٜ ٚ وٓ ٞضیٙٝ است ٚ ٔشاحُ ٚ ٞضیٙٝ 

 .الصْ ٘یست« حمیمبت، آصٔبیطبت ػٕٛٔی ٚ استخذاْ ٌضیٙص، ت»ٞبی 
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 (خبثدبیی)ثیشٖٚ ٚاحذی یؼٙی سیستٓ ثبص 

. ٞش ضغُ ثالٔتػذی دس وُ سبصٔبٖ آٌٟی ٚ اػالْ ٔی ضٛد. خػٛغیبت ایٗ سٚش ثٝ ٚیژٌی ٞبی ثبصاس وبس دس خبٔؼٝ ضجیٝ است

٘ٛع ٔحذٚدیتی ثشای دسخٛاست وٙٙذٌبٖ ٚخٛد  ٞشوس دس سبصٔبٖ ٔی تٛا٘ذ ٔتػذی آٖ ضغُ ثبضذ ٚ دسخٛاست ٕ٘بیذ ٚ ٞیچ

دس ایٗ سٚش ثب تٛسُ ثٝ آٌٟی اص ثیشٖٚ، اص افشاد ٔٙبست تمبضبی ٕٞىبسی ٔی ضٛد ٚ ٔؼٕٛالً ثب ٔػبحجٝ ٚ أتحبٖ  ٚ . ٘ذاسد

 :ٔحبسٗ ٚ ٔؼبیت سٚش دسٖٚ سبصٔب٘ی ثٝ ضشح صیش است. آصٔبیص افشاد ٔٙبست تش ا٘تخبة ٔی ضٛ٘ذ

 ٔؼبیت ٔحبسٗ

 احتٕبَ ا٘تخبة فشد ٘بٔٙبست فشاد تبصٜ ثٝ سبصٔبٖ ٚ تطىیالتٚسٚد ا

 افضایص ٞضیٙٝ ٚ صٔبٖ دس ا٘تخبة افشاد 

 ٚظبیف سشپشستبٖ دس ٔٛسد وبسوٙبٖ

 ٘مص سشپشستبٖ دس حیغٝ استخذاْ وبسوٙبٖ

ٔؼشفی ٘بٔٝ ٞب ٚ  دس فشآیٙذ استخذاْ وبسوٙبٖ، سشپشستبٖ فشغت آٖ سا ٔی یبثٙذ وٝ آصٖٔٛ ٞبی وتجی سا ثشٌضاس وٙٙذ ٚ یب

آ٘چٝ ثشای آٟ٘ب ٕٔىٗ ٚ دس خبی خٛد ٔٛثش است اخشای یه . ی افشاد داٚعّت سا ٔٛسد ثشسسی ٚ اسصیبثی لشاس دٞٙذٌٛاٞی ٘بٔٝ

سشپشستبٖ دس . ٔػبحجٝ استخذأی اص ٘بحیٝ سشپشستبٖ دس لجبَ داٚعّجبٖ ٔؼشفی ضذٜ اص ٚاحذ ٔتٕشوض أٛس استخذأی است

خذأی ضبیستٍی ٚ ٔٙبست ثٛدٖ داٚعّت سا ثشای ضغُ ٚ ٔحیظ وبس ٔٛسد ٘ظش اسصیبثی ٚ ٘تیدٝ سا خٟت خشیبٖ ایٗ ٔػبحجٝ است

دس ایٗ ٔػبحجٝ خػٛغیبت سفتبسی ٚ تطخیػی داٚعّت دس وٙبس . تػٕیٓ ٌیشی ثٝ ٚاحذ أٛس استخذأی ٔٙؼىس ٔی وٙٙذ

 .ٟٔبست ٞب ٚ تٛا٘بیی ٞبی فٙی اٚ ٔٛسد اسصیبثی ٚ ثشسسی لشاسٌیشد

 سپشستبٖ دس حیغٝ آٔٛصش وبسوٙبٖ٘مص س

آٔٛصش ػجبستٙذ اص ا٘دبْ ػّٕیبتی وٝ ٔٙدش ثٝ ایدبد ٚ استمبء دا٘ص، ٟٔبست ٚ سفتبسٞبی ٔغّٛة دس ٘یشٚی ا٘سب٘ی ٔی ضٛد ٚ 

سشپشستبٖ ثشای آٔٛصش وبسوٙبٖ ٔی ثبیست عشح ٞبی سٙدیذٜ، ٔؼیٗ ٚ اثشثخطی . استؼذادٞبی ثبِمٜٛ آ٘بٖ سا ضىٛفب ٔی سبصد

سشپشستبٖ ثٝ ٚیژٜ دس احػبء ٘یبصٞبی آٔٛصضی، ثش٘بٔٝ سیضی صٔبٖ ٚ أىبٖ آٔٛصش، ا٘تخبة آٔٛصش . ٜ ٚ ثٝ تػٛیت ثشسب٘ٙذسا تٟی

دٞٙذٌبٖ ٚ اسصیبثی دسخٝ اثشثخطی ٚ تٛفیك ثش٘بٔٝ ٞب حَٛ آثبس دٜ ٌب٘ٝ ای وٝ لجالً اضبسٜ ضذ ٔی تٛا٘ٙذ ٚ ثبیذ ٘مص ٔٛثشی ایفب 

 .ٕ٘بیٙذ
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 یبثی ػّٕىشد وبسوٙبٖ٘مص سشپشستبٖ دس اسصش

سٞجشی اسصضیبثی ػّٕىشد . فشآیٙذ سسٕی آٌبٜ وشدٖ وبسوٙبٖ اص تطخیع ٘تبیح ٔثجت ٚ ٔٙفی ػّٕىشدضبٖ سا اسصضیبثی ٔی ٘بٔٙذ

ثشای افضایص سفتبسٞبی ٔثجت ٚ وبٞص سفتبسٞبی ٘بٔٙبست ضشٚسی ٚ ثسیبس ٟٔٓ است . یىی اص ٟٕٔتشیٗ ٚظبیف سشپشستبٖ است

 .ی ا٘دبْ ٚظبیف ٚ ٔسئِٛیت ٞبی خٛد اعالػبت غحیحی دس اختیبس داضتٝ ثبضٙذی ٚ اثشثخطی ٘حٜٛوٝ وبسوٙبٖ اص دسست

 :دس أش اسصضیبثی، دٚ ٌشایص ػٕذٜ ٚ اسبسی ثش سٛدٔٙذی ٚ اػتجبس آٖ ٔی افضایذ وٝ ػجبستٙذ اص

سی ٔؼیبسٞب ٚ ضٛاثغی وٝ دس یؼٙی ا٘دبْ اسصضیبثی، دس یه فشآیٙذِ اص لجُ تؼییٗ ضذٜ ٚ یه س: سسٕی ثٛدٖ اسصضیبثی( اِف

تؼذادی اص سشپشستبٖ ثب سٚش ٞبی غیش سسٕی اسصضیبثی ػّٕىشد ساحت تش ٞستٙذ ٚ . ی أٛس، لغؼیت ٚ سسٕیت یبفتٝ استاداسٜ

ٔمبٚٔت آٟ٘ب دس ثٝ وبسٌیشی سیستٓ ٞبی اسصضیبثی سسٕی ٔؼٕٛالً اص . ی استفبدٜ اص سیستٓ ٞبی سسٕی آٖ تشدیذ داس٘ذدسثبسٜ

ثٙذی ٞبی دسخٝٚصش وبفی ٚ ٔٙبست، ثٝ ٚیژٜ دس صٔیٙٝ ٞبی تؼییٗ ٔؼیبسٞبی اسصضیبثی ػّٕىشد، استفبدٜ اص ٔمیبسفمذاٖ آْ

 .ی وبسوٙبٖ، ٘بضی ٔی ضٛدرٞٙی ٚ غیش ػیٙی ٚ لشاس ٌشفتٗ دس ٚضؼیت ا٘دبْ اسصضیبثی رٞٙی دسثبسٜ

اتیه ٚ دس ٘ٛثت ٞبی ٔٙظٓ داسای ٔضایبی اسصضیبثی سیستٓ(: سیستٕبتیه ثٛدٖ اسصضیبثی)اسصضیبثی ٔٙظٓ ٚ ٔشتت ( ة

ی اص پیص تؼییٗ ضذٜ ٚ اٞذاف ٔؼٙبی ایٗ أش آٖ است وٝ اسصضیبثی ٞبی اتفبلی وٝ ٔؼٕٛالً دس اثش ٘ذاضتٗ ثش٘بٔٝ. ثیطتشی است

 .اص لجُ عشاحی ضذٜ، غٛست ٔی ٌیش٘ذ، حبغّی ثشای ٔذیشیت ٚ وبسوٙبٖ ٘ذاس٘ذ

 ثٟسبصی سبصٔب٘ی 

ای اص وٛضص ثش٘بٔٝ سیضی ضذٜ ثشای پذیذ آٚسدٖ ٘ٛػی اص دٌشٌٛ٘ی است وٝ ٞذف آٖ یبسی دادٖ ثٝ ثٟسبصی سبصٔب٘ی ٌٛ٘ٝ

. اػضبی سبصٔبٖ ٞب است تب ثتٛا٘ٙذ وبسٞبیی سا وٝ ٔٛظف ثٝ ا٘دبْ دادٖ آٟ٘ب ٞستٙذ ثٝ غٛستی ثٟتش اص پیص، ثٝ ا٘دبْ ثشسب٘ٙذ

ثٟسبصی سبصٔب٘ی یه ساٞجشد یٍب٘ٝ ثشای دٌشٌٛ٘ی ٘ظبْ است، . ای ثشای ثٟجٛد ٚ پیطشفت سبصٔبٖ استثٟسبصی سبصٔب٘ی ٚسیّٝ

ثٟسبصی سبصٔب٘ی یه دٌشٌٛ٘ی ثش٘بٔٝ . ٞبی دا٘ص سفتبسی خبی داسدٞب ٚ پژٚٞصساٞجشدی است وٝ ثغٛس ٌستشدٜ دس ٘ظشیٝ

ثبٚس . خٛد دست یبثٙذوٛضذ تب سبصٔبٖ ٞب سا تٛا٘ب سبصد تب ثٝ ٞذف ٞبی وٛتبٜ ٚ ثّٙذ ٔذت ای است وٝ ٔیسیضی ضذٜ ٚ ٔدٕٛػٝ

ثٙیبدی ٘ظشیٝ پشداصاٖ ٚ وبسٌضاساٖ ثٟسبصی سبصٔب٘ی آٖ است وٝ ثب ثٟسبصی سبصٔب٘ی دٌشٌٛ٘ی وبسسبص ٚ پبیذاسی دس ٘ظبْ پذیذ 

 .آیذ، وٝ اػضبی آٖ ٘ظبْ ثتٛا٘ٙذ دس احشاص ضبیستٍی ثشای سش٘ٛضت خٛد سضذ ٚ پشٚسش یبثٙذٔی
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 ٚیژٌی ٞبی ثٟسبصی سبصٔب٘ی

. ثٟسبصی سبصٔب٘ی وٛضطی است دٚس ثشد، ثش٘بٔٝ سیضی ضذٜ ٚ پبیذاس وٝ ثش پبیٝ ی یه ساٞجشد سشاسشی استٛاس استثش٘بٔٝ -1

ثشای آ٘ىٝ یه ثش٘بٔٝ ثٟسبصی سبصٔب٘ی دس یه سبصٔبٖ ثضسي سیطٝ ٌیشد ٚ سٛدٔٙذ افتذ، صٔب٘ی دساص  ثشاثش دٚ تب سٝ سبَ ٔٛسد 

 .٘یبص است

ٔی ضٛد وٝ ثب ٘ظبْ سبصٔب٘ی پیٛ٘ذی یٍب٘ٝ ثشلشاس ٔی سبص٘ذ ٚ ٘مص ٔطٛق دٌشٌٛ٘ی دس یه یب چٙذ ٔطبٚس ثٝ وبس ٌشفتٝ -2

سبصٔبٖ سا ثش دٚش داس٘ذ ِٚی ثشای آ٘ىٝ خٛد سا ثٝ سّسّٝ ٔشاتت سبصٔب٘ی پیٛستٝ سبص٘ذ، ثب ٕٞٝ سدٜ ٞب ٚ یٍبٟ٘بی سبصٔبٖ 

 .وٙٙذاستجبط ثشلشاس ٔی

ی وبس ٚ ٚظیفٝ ثٝ ٞٓ پیٛ٘ذ داس٘ذ ٚ ایٗ ٜ ٌشٜٚ ٞبیی اص افشاد ثش پبیٝدخبِت ٞبی ثٟسبصی سبصٔب٘ی ثش ایٗ ٌٕبٖ است ن-3

 .ی وبس، ػٛأُ ٟٕٔی ثشای دٌشٌٛ٘ی ٞستٙذپیٛ٘ذٞبی ٔیبٖ ٌشٚٞی ثش پبیٝ

ثٟسبصی سبصٔب٘ی اص یه پبیٍبٜ دا٘ص سفتبسی ثٟشٜ ٔی ٌیشد ٚ اغَٛ ٘ظشی ٚ چٙذیٗ ضبخٝ ػّٕی ٔب٘ٙذ سٚا٘طٙبسی -4

تٕبْ تالش ٞبی . تٕبػی، خبٔؼٝ ضٙبسی، التػبد، سٚا٘پضضىی ٚ ػّْٛ سیبسی سا ثٝ وبس ٔی ثٙذداختٕبػی، ٔشدْ ضٙبسی اج

 .سبصٔبٖ ٚ اػضبی آٖ ٔتٛخٝ ایٗ ٞذف است وٝ پس اص پبیبٖ آٖ وٛضص ٚ فؼبِیت أشی دٌشٌٖٛ ضٛد ٚ ثٟجٛد یبثذ

-دس ثش٘بٔٝ ثٟجٛد سبصٔب٘ی فشاٌشدٞب، سٚش ثب آٖ وٝ. ٞب ٚ یب سفتبس استوبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ ثٟسبصی سبصٔب٘ی دٌشٌٖٛ وشدٖ ٍ٘شش-5

ٌشدد، ِٚی ٞذف ػٕذٜ دٌشٌٛ٘ی ٕٞٛاسٜ ثش ٍ٘شش ٚ خٛش دٌشٌٛ٘ی ٔیٞبیی اص ایٗ ضٕبس  دستٞبی وبس، دستٛسٞب ٚ صٔیٙٝ

 . سفتبس ٚ وبسوشد افشاد دس دسٖٚ سبصٔبٖ تٛخٝ ٚ تٕشوض داسد

فشؼ ثٙیبدی آٖ است وٝ دس ٌبْ ثشداضتٗ ثٝ سٛی . داسد ٞبٞبی ثٟسبصی سبصٔب٘ی دس ٔشتجٝ ٘خست تٛخٝ ثٝ ٌشٜٚوٛضص-6

-یبدٌیشی فشدی ٚ دٌشٌٛ٘ی ضخػی ٘یض دس ثش٘بٔٝ. ٞب ٞستٙذ وٝ ثبیذ دٌشٌٖٛ ضٛ٘ذ یب اغالح ٌشد٘ذاثشثخطی سبصٔب٘ی، ٌشٜٚ

 . آیذ ِٚی آٟ٘ب پیبٔذٞبی فشػی ثش٘بٔٝ ٞستٙذٞبی ثٟسبصی سبصٔب٘ی پذیذ ٔی

سٜٚ ٚ فؼبِیت ٞبیی سا عشاحی ٔی وٙذ وٝ سشضت وٙطی داضتٝ ٚ دس پیٛ٘ذ ثب وٛضص ٞبی وٛضص ٞبی ثٟسبصی سبصٔب٘ی، ي-7

دس ثش٘بٔٝ ٞبی ثٟسبصی سبصٔب٘ی اػضبی سبصٔبٖ . ثٟسبصی سبصٔب٘ی ثٛدٜ ٚ ثٝ د٘جبَ آٟ٘ب ثی دسً٘ ثٝ اخشا ٌزاضتٝ ٔی ضٛد

 .ضشوت فؼبَ داضتٝ ٚ ٔطبسوت فؼبَ آٟ٘ب دس سشاسش ثش٘بٔٝ غٛست ٔی ٌیشد
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 ضی سبصٔب٘یاثشثخ

 .یه سبصٔبٖ وبسسبص ٚ اثشثخص سبصٔب٘ی است وٝ ثٝ تبصٜ سبصی تٛاٖ سبصٔب٘ی خٛد ٔی پشداصد

 ی یه سبصٔبٖ اثشثخص ٚ وبسسبصٚیژٌی ٞبی ثبیستٝ

 .تٛا٘بیی دسیبفت ٚ ا٘تمبَ دادٖ اعالػبت ثٝ ٌٛ٘ٝ دسست ٚ سٚا -

اص اعالػبت ثذست آٔذٜ ٚ ثبیستٝ ضٕشدٜ ٔی ضٛد وٝ ایٗ ٞبیی وٝ تٛاٖ ا٘ؼغبف ٚ خَّك دسٚ٘ی ثشای پذیذ آٚسدٖ دٌشٌٛ٘ی -

 .ٌیشدسخٗ ٘شٔص سبختبسی سا ٘یض دس ثشٔی

 .ٕٞسبصی ٚ تؼٟذ ٚ دِجستٍی وٝ اص عشیك آٖ دٌشٌٛ٘ی ایدبد ٔی ضٛد -

سا وبٞص  فشاٞٓ ثٛدٖ یه فضبی سبصٔب٘ی پطتیجبٖ ٚ آصاد اص ثیٓ، صیشا دس ثیٓ ثٛدٖ استجبط سٛدٔٙذ سا اص ٔیبٖ ٔی ثشد؛ ٘شٔص -

 .ٔی ثخطذ ٚ پبسذاسی اص خٛد سا ثیص اص دِجستٍی ثشای وُ ٘ظبْ ثش ٔی اٍ٘یضد

 :ٔٛلؼیت ٞبی ٔختّف احسبس ٘یبص ثٝ دٌشٌٛ٘ی وٝ ضشط الصْ ثش٘بٔٝ اثشثخص است، ػجبستٙذ اص

 ٘یبص ثٝ دٌشٌٖٛ وشدٖ یه ساٞجشد ٔذیشیت -1

 فشدی ٚ ٘یبصٞبی تبصٜ پیشأٛ٘ی٘یبص ثٝ سبصٌبس وشدٖ ثیطتش فضبی سبصٔب٘ی یب ٘یبصٞبی  -2

 ٘یبص ثٝ دٌشٌٖٛ وشدٖ ٞٙدبسٞبی فشٍٞٙی -3

 ٘یبص ثٝ دٌشٌٖٛ وشدٖ سبختبس ٚ ٔدٕٛػٝ ٘مص ٞب -4

 ٘یبص ثٝ ثبالثشدٖ ا٘ذاصٜ ٕٞىبسی ٔیبٖ ٌشٚٞی -5

 ٘یبص ثٝ ٌطٛدٖ ٘ظبْ استجبعی -6

 ٘یبص ثٝ دٌشٌٖٛ وشدٖ اٍ٘یضش ٘یشٚی وبس -7

 ٚ ٔحیظ تبصٜ ٘یبص ثٝ سبصٌبسی ثب ضشایظ -8
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 ٚیژٌی ٞبی ٔذیشاٖ ٔٛفك

 دسن ٚالؼیت

احسبس ٚ آٌبٞی، ٞش دٚ . ٔذیش ٔٛفك اص حٛادثی وٝ دس حبَ ٚلٛع است ٚ اص إٞیت آٟ٘ب، ثشداضت ٔغٕئٗ ٚ لبثُ تٛخٟی داسد

ایٗ . ٔذیشاٖ ثب داضتٗ اعالػبت صیبد، ػغص سیشی ٘بپزیشی ثشای اعالػبت ثیطتش داس٘ذ. دس دسن ٚالؼیت ٔطبسوت داس٘ذ

وٙذ تب دس وٙبسی ثبیستذ ٚ ثٝ ٕٞبٖ سشػت وٝ اعالػبت ٔی سسذ، ٔمبدیش لبثُ اعالػبت دس ٔذیش ٔٛفك، غالحیتی ایدبد ٔی

ثشای تشسیٓ ٔمذاس فشاٚا٘ی اص دا٘ستٝ ٞب، ٌٙدبیطی الصْ است . تٛخٟی اص آٟ٘ب سا ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی وٙذ ٚ ثٝ خستدٛی اٍِٛٞب ثپشداصد

ی دسن ضبیستٍی ٔذیش ثشای وست تؼبدَ ثیٗ ٞیدب٘بت ٚ وٙتشَِ آٟ٘ب أشی است وٝ ثب دسخٝ .وٝ ثتٛا٘ذ آٟ٘ب سا تشویت وٙذ

ٔذیش ٔٛفك، تٛا٘بیی خٛد ثشای ٔطبٞذٜ سا، ثب ٌٛش دادٖ . ٔذیش ٚ ثٝ ٕٞبٖ ا٘ذاصٜ، ٌٛش دادٖ فؼبال٘ٝ ٚ ثی عشفب٘ٝ سش ٚ وبس داسد

ایٗ ضشایظ ٔٛخت تسّظ ٔذیش ٔٛفك ثش . پیٛ٘ذ ٔی دٞٙذٔطتبلب٘ٝ ثٝ آ٘چٝ ػٕیمبً دس ٚخٛد خٛد احسبس ٔی وٙٙذ، ثٝ ٞٓ 

 .ٌشددوٙذ وٝ ثش سٚی آٖ ثش٘بٔٝ ٞبی آیٙذٜ استٛاس ٔیای ثٙب ٔیضٛد ٚ پبیٝٚالؼیت ٔی

 ٟٔبست ٞبی ٌشٜٚ سبصی

تىبّٔی ٞبی ٔذیشاٖ ٔٛفك ثبیذ تٛاٖ ایٗ سا داضتٝ ثبضٙذ وٝ ٘مبط لٛت ٚ ضؼف خٛد سا دسیبثٙذ ٚ ثب آٖ دستٝ افشادی وٝ ٟٔبست

ثبیذ ثٝ خبعش داضتٝ ثبضٙذ، صٔب٘ی وٝ ضشایظ ٔحیغی تغییش ٔی وٙذ، تشویت تیٓ . ٞبی ٘ضدیه داضتٝ ثبضٙذداس٘ذ، ٌشدٕٞبیی

 .دٚثبسٜ ثبیذ اسصیبثی ضٛد

اػضبی یه تیٓ ٘یشٚٔٙذ حتی ثذٖٚ . ٔذیش ٞٓ سٞجش است ٚ ٞٓ ػضٛی اص ٌشٜٚ ٚ ثبیذ ثب ثبصی دس ٞش دٚ ٘مص سبصش پیذا وٙذ

 .آٟ٘ب اٞذاف ٚ ٔمبغذ، صٔبٖ، احتشاْ ٔتمبثُ، ٚفبداسی ٚ تؼٟذ ٔطتشن داس٘ذ. دَ ضذٖ یه وّٕٝ ثب یىذیٍش استجبط داس٘ذسد ٚ ة

 ٌٛیص لبعغ ثب لضبٚت ٔٛصٖٚ

ثٙبثشایٗ . ٔذیشاٖ ٔٛفك ٔبیُ ٘یستٙذ، سٚصٞب ٚلت خٛد سا غشف فىش وشدٖ دس ٔٛسد ٔٛافمبٖ ٚ یب ٔخبِفبٖ یه ٔسئّٝ ثىٙٙذ

داسای إٞیت وٕتشی ٞستٙذ، فٛساً اتخبر ٔی وٙٙذ ٚ آٟ٘ب سا ثٝ صٚدی پطت سش ٔی ٌزاس٘ذ؛ أب اص اتخبر  تػٕیٕبتی سا وٝ

ای ٔذیشاٖ ٔٛفك دس خستدٛی ٘ػبیح ٔتٛاص٘ی ٞستٙذ أب ٞٙٛص ثٝ دسن ثی عشفب٘ٝ. تػٕیٕبت ٘بثٍٟٙبْ ٘یض اختٙبة ٔی وٙٙذ

ٚی افشاد ا٘ذیطٕٙذ خٛد تأویذ داس٘ذ، ٔٛلؼیت خٛد سا ٘یض ثشای دس ٕٞبٖ حبَ وٝ ٔذیشاٖ س. ثشای تػٕیٓ ٌیشی احتیبج داس٘ذ
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خٛاثٍٛیی پیبٔذٞبی تػٕیٕبت دسست یب ٘بدسست خٛد وبٔالً حفظ ٔی وٙٙذ، ثٝ عٛس خالغٝ ٔذیشاٖ ثبیذ ٌٛیص لبعغ ثب 

 .لضبٚت ٔٛصٖٚ سا ثىبس ثش٘ذ

 تٕشوض استشاتژی

پیطشفت ٞبی فٙبٚسی خذیذ آٌبٞی داس٘ذ، دائٕبً ساٜ ٞبی سسیذٖ ثٝ  ٞب اعالع داس٘ذ ٚ اصی ٔطتشیٔذیشا٘ی وٝ اص تغییش خٛاستٝ

ٔذیش ٔٛفك ثب . ٔسیشٞبی ٘ٛیٗ سا خستدٛ ٔی وٙٙذ ٚ ثیٙص دس ٔٛسد آیٙذٜ، دس آٟ٘ب ثٝ تذسیح ثٝ یه ثش٘بٔٝ تجذیُ ٔی ضٛد

دٌشٌٛ٘ی سشیغ ثبضذ، ایٗ  اٌش. وٙذدٌشٌٖٛ وشدٖ سبصٔبٖ ثٝ ٔٙظٛس پیطشفت، دسٚالغ سبصٔبٖ سا ثٝ سٛی آیٙذٜ سإٞٙبیی ٔی

ٚلتی ایٗ فشایٙذ ثٝ . تغییش ثبیذ ثٝ اخضایی تمسیٓ ضٛد ٚ ثیٙص خذیذ ثٝ ٔذیشاٖ ٚ وبسٔٙذاٖ دس تٕبْ سغٛح سبصٔبٖ دادٜ ضٛد

 .وٙذضٛد ٚ تغییش ضىُ پیذا ٔیعٛس ٔٛفك ا٘دبْ ضٛد، سبصٔبٖ دٚثبسٜ خٛاٖ ٔی

 سشسختی

-ی یه ٔذیش دس فضبی ٔحُ فؼبِیتص، سشسختی سا ایدبة ٔیٚظیفٝ. اضذسشسختی یىی اص اخضای ٟٔٓ ٞش ٘ٛع خسبست ٔی ة

دٌشٌٛ٘ی أىبٖ . وٙذ ٚ ثٝ ٕٞبٖ ٔیضاٖ وٝ ٔذیشتالش ٔی وٙذ، سبصٔب٘ص سا دس ٔسیش خذیذی لشاس دٞذ، سشسختی الصْ است

٘ٛع تغییش، وٛضص  ثٛخٛد آٚسدٖ ایٗ. داسد ثٝ خبعش تغییش ػظیٕی دس فشًٞٙ ٚ یب ایدبد یه اسصش خذیذ دس سبصٔبٖ ثبضذ

ٔذیش ٔٛفك یبد ٔی ٌیشد تب ضشثٝ ٞبی لٛی سا خزة وٙذ ٚ دیٍشاٖ سا یبسی ٕ٘بیذ تب اخجبس . عٛال٘ی ٚ ٔذاْٚ ٔذیش سا الصْ داسد

ٔذیش ٔٛفك اص ضغُ خٛد ٚ اص دست ٚ پٙدٝ وشدٖ ثب آٖ ِزت ٔی ثشد . ٘بٔٙبست سا پطت سش ٌزاس٘ذ ٚ دٚثبسٜ ثٝ خّٛ حشوت وٙٙذ

 .ٌبٜ سا خجشاٖ ٔی وٙذثضسي ٚ وٛچه ٚ ضىست ٞبی ٌبٜ ٚ ثیٚ ٔٛفمیت ٞبی 

 دسستىبسی

ٔذیشاٖ . ی اػتٕبد ثٙب ٔی ضٛد ٚ ٔذیشیت ٔٛثش ثب آٖ تدذیذ ٘یشٚ ٔی وٙذسٞجشی ثش پبیٝ. ثذٖٚ دسستىبسی اػتٕبد ٚخٛد ٘ذاسد

عشاف ٔحذٚدٜ ٞبی اخاللی ٔٛفك دس ا٘ذیطٝ ٚ ػّٕیبت خٛد، ا٘ؼغبف صیبدی ثٝ خشج ٔی دٞٙذ ٚ دس ػیٗ حبَ خغی ٚاضح، ا

تٟٙب ثب اِػٕبَ . ی اخضا ثٛخٛد ٔی آیذضٟشت سبصٔبٖ ثب ٘طبٖ دادٖ سفتبس خٛة دس ٕٞٝ. وٙٙذ ٚ اص آٖ فشاتش ٕ٘ی سٚ٘ذسسٓ ٔی

ی ثب اسصش اػتٕبد ٔی تٛا٘ذ ٍٟ٘ذاسی ضٛد ٚ دس وٛتبٜ ٔذت ٔی تٛاٖ اَػٕبَ غیش اغِٛی سا ٚالؼی دسستىبسی است وٝ سشٔبیٝ

ٔذیش ثبیذ دٚس اص ثذٌٕب٘ی ثبضذ، . ی ضغّی ٔذیش ایٗ اَػٕبَ، خیّی صٚد آضىبس خٛاٞٙذ ضذأب دس ٔذت عٛال٘ی دٚسٜٔخفی وشد 

 .وٙذ أب ثذٖٚ آٖ، داضتٗ ٔدٛص ثی اػتجبس استدسستىبسی ثٝ تٟٙبیی داضتٗ ٔدٛصی ثشای سسیذٖ ثٝ ٔمبْ ثبال سا ضٕب٘ت ٕ٘ی
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