عاليد سٔاٌ ،يغیش فذیخ صَذگی ذذقیهی ٔؽغهی داَؼ آيٕصاٌ

آؽُايي تا يؾاغم يخرهف ايٍ ايكاٌ سا تّ داَؼ آيٕصاٌ يي دْذ ذا يرُاعة تااعرؼذاد،ذٕاَايي،سغثد
ْٕ،ػ ٔػالئق خٕد َغثد تّ اَرخاب سؽرح ذذقیهي يُاعة كّ يُجش تّ اَرخاب ؽغم يٕسد ػالقح آَٓا
يي ؽٕد  ،اقذاو ًَايُذ.

ساًُْايي ؽغهي:
ساًُْايي ؽغهي َٕع ديگشي اصساًُْايي اعد كّ تذاٌ ٔعیهّ تّ فشد كًك يي ؽٕد ذاتشاعاط
ؽُاخد اعرؼذادْا،سغثرٓأيذذٔديرٓا َٔیض َیاصْاي ؽغهي جايؼّ ٔيذیط صَذگي خٕد ،ترٕاَذ ؽغم
يُاعثي اَرخاب كُذ ٔ پظ اصگزساَذٌ دٔسِ ْاي آيٕصؽي تّ طٕسيٕفقیّد آيیض ٔ سضايرثخؾي تّ آٌ
اؽرغال ٔسصد.
فشاَك پاسعَٕض كّ اص تُیاَگزاساٌ َٓضد ساًُْايي ؽغهي دس آيشيكا اعد،دس ايٍ يٕسد يي گٕيذ:
‹‹ ساًُْايي ؽغهي كًك تّ فشد اعد ذا ؽغم يُاعثي سااَرخاب كُذ،تشاي اَجاو دادٌ آٌ آيادِ ؽٕدٔتّ
طٕس يٕفقیّد آيیضي تّ اَجاو آٌ تپشداصد ›› .اص ديذگاِ ٔي ساًُْايي ؽغهي عّ يشدهّ داسد:

-1ؽُاخد ذٕاَائیٓا ،سغثرٓا ٔيذذٔديرٓاي فشد.
-2ؽُاخد خقٕفیاخ يؾاغم ٔفشفرٓاي ؽغهي جايؼّ .

-3تشقشاسي عاصػ يُطقي تیٍ خقٕفیاخ فشدي تا خقٕفیاخ ؽغهي.

ؽیِٕ ْای اجشایی ساًُْایی ؽؼهی:
-1تاصدیذ اص يشاکض ٔ يذیطٓای ؽغهی.
-2يؼش فی يؾاغم(تخقٕؿ دس ْفرّ يؼشفی يؾاغم)
-3اسائّ ٔادذ ؽُاعایی يؾاغم د دسٔط يخرهف يشذثط.
-4يقانّ َٕیغی ؽغهی.
-5اجشای ًَایؾُايّ ؽغهی.
-6اؽرغال دس ایاو فشاغد.
 -7اَجاو يقادثّ ْای ؽغهی ذٕعط داَؼ آيٕصاٌ.

اْذاف ساًُْايي ؽغهي دس دٔسِ ْاي يخرهف ذذقیهي :
يًٓرشيٍ ْذف ساًُْايي ؽغهي دسدٔسج اترذايي آٌ اعد كّ داَؼ آيٕصاٌ يرٕجّ ؽَٕذ كّ ٔجٕد
ذًاو يؾاغم يؾشٔع َٔیضاؽرغال دسآَٓا تشاي ادايح صَذگي افشاد ٔ تقاي جايؼّ الصو اعد.
دسدٔسج ساًُْايي ذذقیهي ،داَؼ آيٕصاٌ اص طشيق ساًُْايي ؽغهي،تايذ اص ذٕاَائیٓا ٔخقٕفیاخ
خٕد تیؾر ش آگاِ ؽَٕذ ٔتاذاكیذتشخٕدؽُاعي ٔؽُاخد يؾاغم يخرهف ،تشاي طشح سيضي ؽغهي آيادِ
ؽَٕذ .دس ايٍ دٔسِ ،خٕدؽُاعي تش ؽغم ؽُاعي يقذو اعد.
دسدٔسِ يرٕعطّ ،ساًُْايي ؽغهي دٔ ْذف افهي سا دَثال يي كُذ :أل آَكّ تا فشاْى كشدٌ ايكاَاخ
ٔ يٕقؼید  ،داَؼ آيٕص تاخٕدؽُاعي ٔ ؽغم ؽُاعي كايهرشٔدقیق ذش طشح سيضي ؽغهي سا اَجاو
دْذ ٔ يؾكالخ يٕجٕد سا دساَرخاب ؽغم تشطشف ًَايذ .دٔو آَكّ تايذ اطالػاخ دقیق ذشي دستاسج َرايج
آصيَٕٓاي سٔاَي  ،ؽُاعايي يؾاغم يرؼذد ٔايكاَاخ ٔفشفرٓاي اعرخذايي دسدعرشط داَؼ آيٕصاٌ
قشاس گیشد.

ساتطح ساًُْايي ذذقیهي تا ساًُْايي ؽغهي :
اَغاٌ دس طٕل صَذگي،تا عّ اَرخاب يٓى ٔعشَٕؽد عاص سٔتشٔ اعد  :اَرخاب سؽرح
ذذقیهي ،اَرخاب ؽغم ٔ اَرخاب ًْغش.
ساًُْايي ذذقیهي يقذيّ اي تشاي ساًُْايي ؽغهي يذغٕب يي ؽٕد ٔتّ ػثاسذي ديگش،ساًُْايي
ذذقیهي ،پايّ ٔ اعاط يذكًي تشاي ساًُْايي ؽغهي اعد .يك اَرخاب يُاعة سؽرح ذذقیهي يي
ذٕاَذ يقذيّ اي تشاي اَرخاب يك ؽغم يُاعثرش تاؽذ.

ذؼشيف كاس ٔ ؽغم :
اصَظش ساًُْايي ؽغهي ،كاس فؼانیري اعد َغثرا” دائًي كّ تاذٕنیذ كاال ٔ يا اسائح خذيري ًْشاِ
اعد ٔتشاي آٌ دعرًضدي پشداخد يي ؽٕد.

كاس داساي چُذ خقٕفید اعد:
َٕ -1ػي فؼانید فكشي يا جغًي اعد كّ تّ يُظٕس سفغ َیاصْاي اَغاٌ اَجاو يي گیشد .ايٍ ذالػ دس
َٓايد تاػث خغرگي ػضالَي ٔػقثي يي ؽٕد ٔفشدپظ اص يذذي كاسكشدٌ تّ اعرشادد َیاص داسد.
-2ذالػ َغثرا” دائًي اعد ٔفؼانیرٓاي صٔدگزس ٔيٕقري سا ؽايم ًَي گشدد.
-3اص طشيق كاس،كاال يي ذٕنیذ يي ؽٕديا خذيري اسائّ يي ؽٕد.نزايؾاغم كارب دس جايؼّ جض ؽغم ٔ
كاس تّ دغاب ًَي آيُذ.
-4دستشاتش اَجاو دادٌ كاس،دعرًضدي پشداخد يي گشدد0اگش فشدي تشاي ذفشيخ ٔ تذٌٔ دعرًضد تّ ذٕنیذ
كاال ٔ يا اسائّ خذيري اقذاو كُذ،تّ ػًم أ عشگشيي گفرّ يي ؽٕد.
-5فشد تايذ اص اَجاو كاس نزخ َیض تثشد.

ػهم كاس كشدٌ:
 -1كاس كشدٌ ٔعیهّ يُاعثي تشاي تّ يقشف سعاَذٌ اَشژي تذٌ دس ساِ يطهٕب ٔ َیم تّ ذؼادل
فیضيٕنٕژيك يذغٕب يي ؽٕد.اص طشيق كاس كشدٌ  ،اَشژي تّ يقشف يي سعذ ٔ تي َظًي ْاي
داخهي عیغرى تذٌ كاْؼ يي ياتذ ٔ دیاخ عهٕل ْا تّ دسعري ادايّ يي ياتذ.
 -2كاس كشدٌ ٔعیهّ اي تشاي تشقشاسي ٔ ذذكیى سٔاتط اجرًاػي تا ًُْٕػاٌ اعد .دسيذیط ْاي كاسي
كّ اص يذثّد ٔ فًیًید يًهٕ تاؽذ َ،یاصْاي سٔاَي اسضا يي گشددٔ كاسكُاٌ ادغاط ياط ٔ تیگاَگي
ًَي كُُذ.
-3اَغاٌ اص طشيق كاس كشدٌ َقؼ يؼیُي سا تّ ػٓذِ يي گیشدٔ خٕدػ سا جضيي اص جايؼّ تّ دغاب
يي آٔسد 0اسصػ ْش فشد دس جايؼّ تّ ؽغهي تغرگي داسد كّ ػٓذِ داس آٌ اعد.
 -4كاس كشدٌ يٕجة ؽُاخد ذٕاَايیٓا ٔ يذذٔديرٓاي افشاد يي ؽٕد ٔ ؽخـ تا يقايغّ خٕد تا ديگشاٌ
يي ذٕاَذ تّ سفغ كًثٕدْاي خٕد اقذاو ًَايذ.
-5كاسكشدٌ يٕجة اعرقالل يي ؽٕد.اَغاٌ تیكاس فشد ٔاتغرّ اي اعد ٔ ًَي ذٕاَذ آسصْٔا ٔ خٕاعرّ
ْايؼ سا ػًم كُذ .اعرقالل ٔ ذايیٍ َیاصْا دس عايّ كاس ٔ ذالػ دافم يي ؽٕد.
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