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اػشمشاس ًظبم ػولىشد آهَصؽ دس آهَصؽ ثِ ؿیَُ ی هدبصی 

هشین هلىی 

دثیش فیضیه خَصػشبى اَّاص 

  وبسؿٌبػی اسؿذ 

 

في آٍسی اعالػبر ٍ اسسجبعبر ٍ حشوز اص خَاهغ ػٌشی ثِ خَاهغ اعالػبسی سوبهی اثؼبد ٍ ًیبصّبی ثـشی سا سحز سبثیش لشاس ادُ اػز، سٍؽ   ۺچىیذُ

ثْشُ گیشی اص آهَصؽ هدبصی ثب اػشفبدُ اص سٍؽ ّبی خذیذ هَخجبر وبسآیی ٍ اثشثخـی ثیؾ اص دیؾ . آهَصؽ ًیض سبثغ چٌیي سغییش ٍ سحَالسی هی ثبؿذ

دس ایي همبلِ عشص هذیشیز والع هدبصی وِ هی سَاًذ دس كَسر اخشای خَة ثؼیبس اثشثخؾ دس . ًظبم ّبی آهَصؿی دس خَاهغ ثـشی سا فشاّن هی ًوبیذ

 .یبدگیشی ثبؿذ سَضیح دادُ ؿذُ اػز ٍ ّوچٌیي یه ؿیَُ وبسآهذ اسصؿیبثی هدبصی وِ هَسد سدشثِ ی ثٌذُ ثَدُ اػز ثشسػی ؿذُ اػز

 اسصؿیبثی هدبصی- والع هدبصیۺ ولوبر ولیذی

 

اًشمبل سدشثیبر هَفك دس آهَصؽ هدبصی فیضیهۺ ػٌَاى هحَس
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 همذهِ

سذسیغ سا فشآیٌذ سلوین گیشی ٍ ۺ ثِ گفشِ هیذالیي ّبًشش

اخشای سلویوبر لجل ٌّگبم ٍ دغ اص آهَصؽ ثِ هٌظَس 

ِ ای ثشای یبدگیشی . یبدگیشی سؼشیف هی وٌذ سذسیغ ٍػیل

ٍ یبد دّی ّذف اػز ػلش حبضش سا ثبیذ سلفیمی اص 

ثب دیـشفز ّب فٌبٍسی ٍ . اسسجبعبر ٍ اعالػبر داًؼز

سَاًبیی دػششػی ثِ ایٌششًز افشاد ٍ ّش خب وِ لشاس داؿشِ 

ثبؿٌذ هی سَاًٌذ ثِ ساحشی ثِ اعالػبر هَسد ًیبص خَد 

دػششػی دیذا وٌٌذ، ثذٍى سشدیذ هی سَاى گفز ثیـششیي 

سبثیش ٍسٍد فٌبٍسی اعالػبر ٍ اسسجبعبر دس هحیظ ّبی 

آهَصؿی ثَدُ اػز، چشا وِ هٌدش ثِ ػَق هحیظ ّبی 

 [1].آهَصؿی ثِ ػوز هدبصی ؿذى ؿذُ اػز

 ثبیذ داًؼز سذسیغ دس والػْبی هدبصی سبثغ لَاًیي 

خبف خَد هی ثبؿذ ٍ عجؼبً والع هدبصی هؼلوی سَاًب ٍ 

لذس ٍ آؿٌب ثِ فضبی آهَصؽ هدبصی سا هی علجذ ّش چٌذ 

ًوی سَاى سوبم ػولىشدّبیی سا وِ دس هذاسع دس خبهؼِ 

ی هب داسًذ ثب آهَصؽ آًالیي خبیگضیي وشد اهب اص آهَصؽ 

آًالیي هی سَاى خیلی ثیـشش اص ایٌىِ فمظ ًؼخِ فـشدُ ٍ 

. وَچىی اص آهَصؽ حضَسی اػز، اًشظبس داؿز

 

                                                             
1.midlineHantr 

 

 

  

سبسیخچِ ی آهَصؽ هدبصی 

آهَصؽ اص ساُ دٍس سیـِ دس صهبى ّبی لذین داؿشِ ٍ ثِ 

ػمیذُ ی ثؼضی اص كبحت ًظشاى ثِ صهبى افالعَى ٍ 

ؿبگشدؽ دیًَؼیغ هی سػذ، اهب ثش اػبع ؿَاّذی وِ 

ثذػز آهذُ، اٍلیي آهَصؽ اص ساُ دٍس ثِ ؿیَُ ی دؼشی ٍ 

هجبدلِ ی هَاد آهَصؿی ٍ دشػؾ ٍ دبػخ اص عشیك دؼز 

 ػبل ۲۸۰ هیالدی اًدبم گشفشِ یؼٌی حذٍد ۱۷۲۸دس ػبل 

اص آى صهبى سب ثحبل ؿىل ّبی هخشلفی اص آهَصؽ - لجل

ۺ ثِ كَسر ّبی سشٍیدی، اسؿبدی ٍ آوبدهیه اص عشیك

ٍیذیَیی ٍ - ضجظ كَر، ثشًبهِ ّبی سلَیضیًَی- هىبسجِ

اخیشاً هبَّاسُ ای اًدبم دزیشفشِ اػز اهب آهَصؽ اص ساُ 

دٍس ثِ ؿیَُ ّبی خذیذ یؼٌی ثب ثْشُ گیشی اص سىٌَلَطی 

 .ًَیي وبهذیَسش اص ّوِ هْوشش ایٌششًز دذیذُ ای ًَ اػز

 ٍ یب Virtual Learningولوِ ی آهَصؽ هدبصی 

 خیلی e -Learningػجبسر دیگش آهَصؽ الىششًٍیىی 

صٍد دس ػبیز ّبی هخشلف خب افشبد ٍ افشاد صیبدی، اص 

 [3].ایي ػیؼشن ثشای اًشمبل داًؾ خَد اػشفبدُ وشدًذ

 

 هذیشیز والع هدبصی

 خلؼِ ی اٍل ثب اٍلیبء- ۱

 اّویز آهبدگی هؼلن ثشای آهَصؽ هدبصی- ۲

 همذهبر دیؾ اص ؿشٍع آهَصؽ- ۳

 ؿٌبػبیی داًؾ آهَصاى- ۴

 همذهبر سَلیذ هحشَای هٌبػت- ۵
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 ًحَُ ی ؿشٍع والع هدبصی- ۶

 

خلؼِ ی اٍل، ثب سَخِ ثِ ؿشایظ فؼلی ٍ ؿیَع وشًٍب - 1

یب  (Voiceثِ كَسر )خلؼِ سا حضَسی یب هدبصی 

اػالم وٌیذ وِ دس . هشي،  خَاػشِ ّبیشبى سا ثیبى وٌیذ

والع هدبصی سػبیز ًىبر صیش الضاهی اػز، سػبیز 

لَاًیي والع، ػىَر ٌّگبم سذسیغ، اًدبم ٍ اسػبل ثِ 

هَلغ سىبلیف، سػبیز ادة ًؼجز ثِ هؼلن ٍ ّوىالػی، 

حضَس ثِ هَلغ ٍ فؼبل دس والع ٍ سػبیز ٍ سبویذ ثش 

 ثْذاؿز فشدی داًؾ آهَصاى

ِ ّب سا وٌششل  اٍلیب ٍظیفِ داسًذ ػبػز خَاة ٍ ثیذاسی ثچ

ِ ّب اص گَؿی هذًظش اٍلیب  وٌٌذ ٍ ػبػبر اػشفبدُ ی ثچ

لشاس گیشد، چشا وِ ػبػز ّبی والع ّبی هدبصی 

هـخق اػز ٍ اػشفبدُ ی غیش ضشٍسی اص گَؿی ًجبیذ 

 .اًدبم گیشد

اٍلیبء ثب هؼلن ّوىبسی ًوبیٌذ ٍ ًظبسر ثش اًدبم سىبلیف 

 ٍ اسػبل ثِ هَلغ آى سَػظ داًؾ آهَص سا داؿشِ ثبؿٌذ

 اّویز آهبدگی هؼلن ثشای آهَصؽ هدبصی- ۲

. ثبیذ داًؼز هؼلن چِ سلَیشی دس رّي داًؾ آهَص داسد

هؼلن اػغَسُ دس رّي داًؾ آهَص اػز، اػغَسُ ای اص 

ًظش ّوشاُ خذیز ٍ هحجز، دغ ّش فؼبلیشی اًدبم 

ثبیذ خذیز  (هدبصی- حضَسی)هی دّین دس سوبم فؼبلیز 

 .ٍ هحجز ٍ ًظن هَج ثضًذ

ػبل گزؿشِ خیلی اص ّوىبساى دس والع هدبصی ثذلیل 

غبفلگیش ؿذى ٍ ؿشایظ خبف ثب آهَصؽ هدبصی هَاخِ 

 ؿذًذ ٍ ثِ ّویي دلیل آهبدگی ٍ اعالػبر وبفی ًذاؿشٌذ

اهب اهؼبل آغبص ػبل سحلیلی سا دس ثیـشش اػشبى ّب ثب 

ٍضؼیز هدبصی ؿشٍع خَاٌّذ وشد دغ هؼئلِ ی 

ِ سیضی . غبفلگیشی ًذاسین یه هؼلن آگبُ ثبیذ یه ثشًبه

ٍ والع هدبصی سا هـبثِ ثب والع . دسػز داؿشِ ثبؿذ

 .حضَسی، هذیشیز ٍ اداسُ ًوبیذ

 همذهبر دیؾ اص ؿشٍع آهَصؽ- ۳

ثشای آغبص آهَصؽ آًالیي ثِ چِ همذهبسی ًیبص داسین؟ 

ثشای آهَصؽ آًالیي لغؼبً ثِ یه اثضاس الىششًٍیىی 

َّؿوٌذ هثل هَثبیل، سجلز، لخ سبح ٍ یب ػیؼشن وبهذیَسش 

(PC)  احشیبج داسین ػالٍُ ثش ایي الصم اػز ؿوب ثب

حذالل یه ًَع ادلی ویـي یب ًشم افضاس سـىیل ٍ سَلیذ 

هحشَی آؿٌبیی داؿشِ ثبؿیذ ٍ ثشَاًیذ هؼلظ ثب آى وبس 

 .وٌیذ

یه هَثبیل َّؿوٌذ ٍ حذالل . اثشذا ٍػیلِ سا آهبدُ وٌیذ

یه ًشم افضاس سَلیذ هحشَی آهَصؿی، اثضاسّبی خبًجی سا 

للن - للن لوؼی- سْیِ وٌیذ؛ وشبثْبی دسػی هَسد ًیبص

ِ ای ( Webcam)ٍة ون - هیىشٍفَى- ًَسی ٍ ّش ٍػیل

وِ سَاًبیی وبس ثب آى سا داسین ٍ سَاًبیی سْیِ وشدى آى سا 

داسین، ثبیذ حشوبً فْشػشی سْیِ ًوبییذ ٍ خشیذاسی وٌیذ ٍ 

 .یب اهبًز ثگیشیذ

ػالٍُ ثش ایي هب ثبیذ ثِ اسسجبط سا ثب ّوىبساى دس ػشاػش 

ایٌؼشبگشام ٍ ؿجىِ ّبی - ٍاسؼبح- سلگشام)وـَس 

دیگش داؿشِ ثبؿین، ًوًَِ وبسّب سا ثجیٌین ٍ دیذ  (هدبصی

ضؼف - ًىبر هثجز، ًىبر هٌفی- ًمبداًِ داؿشِ ثبؿین

آهَصؿی ٍ ٍیظگی ّبی هَفك اخشایی سا فْشػز وٌیذ ٍ 

ٍلی دس ًْبیز ؿوب ثبیذ هؼلن  والع . اص آًْب ثْشُ ثجشیذ

. ثبؿیذ ٍ ثیبى ؿوبػز وِ دس رّي داًؾ آهَص هی ًـیٌذ

فیلن ّبیی وِ هی ثیٌیذ اص ّوىبساى ایذُ ثگیشیذ ٍ 
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هثال فیلوی وِ دس اػشبى خَصػشبى . ثَهی ػبصی ثىٌیذ

ػبخشِ ؿذُ ثذسد داًؾ آهَص اػشبى اسدثیل هی خَسد یب 

خیش؟ اگش لبثل اػشفبدُ ًیؼز ثبیذ ثَهی ػبصی ؿذُ ٍ لبثل 

 .فْن گشدد ٍ ایي چبلـی اػز ثشای رّي هؼلن

 ؿٌبػبیی داًؾ آهَصاى- ۴

ثب سَخِ ثِ ایٌىِ ٌَّص ػبل سحلیلی آغبص ًـذُ اػز ٍ هب 

هخبعجیي خذیذ سا ؿٌبػبیی ًىشدین، ثبیذ دس ػبل خذیذ 

ثچِ ّب سا ثِ كَسر هدبصی ؿٌبػبیی وٌین، لزا ثشای ایي 

هؼلن ثبیذ ثذاًذ . هَضَع ثشًبهِ ای ثبیذ سیخشِ ؿَد

چگًَِ ثب داًؾ آهَص اسسجبط ثشلشاس وٌذ ٍ چِ هذر لشاس 

اػز ثب داًؾ آهَص اسسجبط ثشلشاس وٌذ سب ؿٌبػبیی اسفبق 

 .ثیفشذ

ٍ  (Voice)اثشذای ػبل ػؼی وٌیذ ثیـشش اص كذا 

 .سلَیشی اسسجبط ثشلشاس ؿَد

ثب دَؿؾ هٌبػت، فبكلِ ). ثبیذ حشوب داًؾ آهَص سا دیذ

ًَع ثیبى وبهالً ساحز ٍ اػشبًذاسد - ًَع كذا (سب دٍسثیي

خلَی دٍسثیي لشاس ثگیشیذ، اص داًؾ آهَص ثخَاّیذ چز 

ثب دَؿؾ  (ۺفشلی ًذاسد (اًفشادی یب گشٍّی)سلَیشی 

ِ ای وِ خبًَادُ ؿبى - هٌبػت دس خبی هـخق ثِ گًَ

هـخق ًـَد ٍ ّوشاُ دٍسثیي حشوز ًىٌذ، دٍسثیي سا 

 .ثبثز لشاس دٌّذ ٍ ثِ كَسر هشوشوض ثب ؿوب كحجز وٌٌذ

ِ  ّب سلَس وٌیذ، هي یه هدشی یب ۺ ثِ آًْب ثگَییذ ثچ

خجشًگبس ؿجىِ ی خجشی ّؼشن ٍ هثل یه ؿجىِ خجشی 

هی خَاّن ثب ؿوب اسسجبط هدبصی ثشلشاس وٌن دغ ؿوب 

ضوي سػبیز آداة داًؾ آهَصی، ثب سػبیز دَؿؾ 

هٌبػت، دٍسثیي سا دس خبی هٌبػت لشاس دّیذ ثب هي خیلی 

ایي وبس ثِ هب . ساحز ثب چز سلَیشی كحجز وٌیذ

ووه هی وٌذ چْشُ داًؾ آهَص سا ثجیٌین ٍ ثب ؿٌبػبیی 

خولِ - فشدی داًؾ آهَص والع دسع سا دیؾ ثجشین

ِ ّبی  ثٌذی ٍ عشص ثیبى ٍ ػغح داًؾ ٍ دسن ٍ فْن ثچ

والع ثِ هب ووه هی وٌذ، ػالٍُ ثش ایٌىِ یه ػشی 

هَاسد فشدی ٍ سفشبسی اص داًؾ آهَص ؿٌبػبیی وٌین هثال 

ووشٍ اػز، لىٌز صثبى داسد ٍ احؼبػبسؾ سا هی سَاًذ 

ثیبى وٌذ ٍ یب لبدس ثِ اًشمبل احؼبػبسؾ ًیؼز، دغ ثبیذ 

ػیي والع حضَسی وِ داًؾ آهَص هؼلن سا هی ثیٌذ ٍ 

ثشػىغ، دس والع هدبصی ًیض فؼبلیز ؿٌبخز حشوب 

 .اًدبم گیشد

 همذهبر سَلیذ هحشَی هٌبػت- 5

اگش سَلیذ هحشَی ثِ كَسر سلَیش خَدهبى اػز، فبكلِ 

همذاس ًَس هحیظ، ًَع فًَز ًَؿشي، خَؽ - سب دٍسثیي

خظ ثَدى دسؿز ًَیؼی، دَؿؾ هٌبػت، چْشُ ی 

سبویذ ثش سىیِ ّبی - خٌذاى ٍ ثـبؽ، ثیبى ٍاضح ولوبر

خولِ، اػشفبدُ اص هیىشٍفَى ثشای سَلیذ كذای هٌبػت 

ػالٍُ ثش ایي وشبة دسػی ٍ . ثبیذ دس ًظش گشفشِ ؿَد

خضٍار دس وٌبس دػشوبى ثبؿذ، ثِ كَسر هٌظن چیذُ 

. ؿَد ٍ داًؾ آهَص لشاس ًیؼز یه هؼلن آؿفشِ ثجیٌذ

دغ ًظن فضبیی وِ . داًؾ آهَص هـبّذُ گش ؿوبػز

 .سلَیش ثشداسی اًدبم هی گیشد سا هذًظش لشاس دّیذ

اگش دبی سخشِ هی ًَیؼین ٍ فیلن ثشداسی اًدبم هی ؿَد 

عشص لشاس گشفشي ؿوب هْن اػز وِ ثذى ؿوب خلَی ًَؿشِ 

 .سا ًگیشد

اگش ساػز دػز ّؼشیذ دػز سا ثِ ػوز ساػز ثىـیذ 

ٍ ثذى دس ػوز چخ لشاس ثگیشد ٍ اگش چخ دػز 

ّؼشیذ، دػز ؿوب ثِ كَسر وـیذُ ٍ ثبالی ثذى دس 

ػوز چخ لشاس ثگیشد ٍ خَدهبى دس ػوز ساػز 

ًظن - ثبیؼشین ٍ سػبیز لَاػذ ًَؿشبسی سا اًدبم دّین
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ًَؿشبسی سا سػبیز وٌین، ولوبر سا اص ًظش اهالیی ٍ 

اًـبیی ثؼیبس دلیك ٍ دسػز اًشخبة وٌین، ّن دس ثیبى، 

ّن دس ًَؿشبس، چشا وِ اگش خغب ثبؿذ هبًذگبس خَاّذ هبًذ 

دغ ثِ ایي هَاسد دلز داؿشِ ثبؿیذ، چَى ضجظ هی ؿَد، 

 .دغ دلز وٌیذ خغبیی دس آى ًجبؿذ

اگش سَلیذ هحشَی ؿوب سلَیشی ًیؼز، ضجظ دػىز 

سبح اػز ثب گَؿی، لخ سبح ٍ غیشُ ٍ خظ كذا 

(Voice)  سٍی یه اػالیذ یب دبٍسدَیٌز یب ّش فبیل

دیگشی اخشاء هی ؿَد ٍ فمظ كذای ؿوب سا هی ؿًٌَذ ثِ 

ثیبى ولوبر دلز وٌیذ، سلَس وٌیذ گَیٌذُ سادیَ ّؼشیذ 

ثبیذ سوبم احؼبع، سوبم خذیز ٍ سوبم ثبال ٍ دبییي ثَدى 

دغ صهبًی وِ . یه للِ سا دس كذای ؿوب حغ وشد

فؼبلیز هدبصی سْیِ هی وٌیذ، اگش سلَیش ؿوب ّن ّؼز 

ِ ای ٍ اگش كذای ؿوب سٌْب  ثبیذ ًمؾ  یه ثبصیگش حشف

ِ ای سادیَ سا اخشا وٌیذ . اػز ثبیذ ًمؾ یه هدشی حشف

 .دغ ثجیٌیذ چمذس وبس خذی اػز ٍ چمذس دلز ثبیذ وشد

 ًحَُ ی ؿشٍع والع هدبصی- ۶

ثشای ؿشٍع یه خلؼِ ی هدبصی یه ػشی لَاػذ سا ثبیذ 

 .سػبیز وٌیذ

خلؼِ سا ثب ًبم خذا ٍ یه خولِ ی ادثی یب حذیث وِ 

 ... .سزوش ادثی ثبؿذ ٍ دس رّي هبًذگبس ثبؿذ 

ِ ای وِ خَدهبى ثِ آى ایوبى داؿشِ ثبؿین، حشفی وِ  ٍ ًىش

 .اص دل ثشآیذ الخشم ثش دل داًؾ آهَص هی ًـیٌذ

آغبص وبس ثب یبد خذا ٍ آساهؾ ٍ حشوب ؿشٍع وبس ثب كذا 

(Voice)  ثبؿذ اص داًؾ آهَص ثخَاّیذ اػالم حضَس وٌذ

 (ثب ًحَُ ای وِ ؿوب اػالم وشدیذ)

حضَس غیبة سلَیشی، آًالیي، ػشخلؼِ ٍ غیشُ ثب سَخِ 

 دلیمِ صهبى ثگزاسیذ ٍ ثؼذ ۵ثِ سؼذاد داًؾ آهَص ًْبیشبً 

 .وبس والع سا ؿشٍع وٌیذ

هَضَع وبس والػی سا اػالم وٌیذ ٍ لَاػذ سا ثب سَخِ ثِ 

ِ ّب اػالم ًوبییذ، هثال ثِ ثچِ ّب ثگَییذ هی  هَضَع ثِ ثچ

خَاّین یه آصهبیؾ، كفحِ ی فالى سا اًدبم دّین الجشِ 

ِ ای اػز وِ داًؾ آهَص ثشَاًذ  اگش ایي آصهبیؾ ثِ گًَ

ٍػبیل آى سا اص لجل فشاّن وٌذ ٍ سَاًبیی سْیِ آى سا 

داؿشِ ثبؿذ سْیِ وشدُ ٍ ثشای ؿشٍع والع دس هٌضل 

ٍلی اگش سَاًبیی سْیِ سا ًذاسًذ ثب فیلن .  داؿشِ ثبؿذ

 .آهَصؿی ثِ آًْب ًوبیؾ هی دّین

دغ ضوي اػالم ػٌَاى دسع لَاًیي حیي سذسیغ هدبصی 

 .سا هی گَیین

اگش - ًفشػشیذ (Voice)هثال دس ٌّگبم سذسیغ ثٌذُ، كذا 

ػَال داسیذ ثب اسػبل اػشیىش ػَال ثشای ثٌذُ هـخق هی 

ؿَد ؿوب ػَال داسیذ ٍ ّش ٍلز الصم داًؼشن اػالم هی 

اگش داًؾ آهَصاى ثبیذ هـبسوز - وٌن وِ ػَال سا ثفشهبییذ

 .وٌٌذ ٍ ثِ آى ّب اػالم وٌیذ

.  ػیؼشن دبداؽ ثِ داًؾ آهَصاى خضء لَاًیي  والع ثبؿذ

هثالً لیؼز افشاد ثشلشاس دس گشٍُ اػالم ًوبییذ ٍ یب اًشخبة 

افشاد فؼبل ثِ ػٌَاى ػشگشٍُ وِ حشوب خضء لَاًیي والع 

 [4].ثبؿذ

دغ لبًَى ّبی هدبصی ثشای عی والع اػز، والػی   

 . اًدبم فؼبلیز ّبی آى ثِ ػْذُ ی هؼلن اػز٪۹۰وِ 
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ثشخی سىٌیه ّبی حیي سذسیغ دس آهَصؽ 

هدبصی 

 فشكشی ثشای سوشیي ثگزاسیذ

داًؾ آهَص ثبیذ هغبلت سا سوشیي وٌذ سب ٍالؼب آًْب سا 

دسن وٌذ هغبلؼبر صیبدی ؿذُ وِ اّویز ایي هَضَع سا 

ًـبى هی دّذ سحمیمی دس ًـشیِ ػبیٌغ چبح ؿذ وِ 

ًـبى هی دّذ حشی یه سوشیي ثبصیبثی ػبدُ وِ داًؾ 

آهَص فمظ ثبیذ هغلجی سا وِ لجالً یبد گشفشِ سا سىشاس وٌذ، 

 [5].یبدگیشی ثؼیبس ثْشش اًدبم هی ؿَد

ًوَداس صیش خالكِ ی آى همبلِ اػز، ػشَى آثی 

ػشَى خبوؼششی - ًـبى دٌّذُ ی هغبلؼِ ثِ سٌْبیی اػز

ًـبى دٌّذُ ی سىشاس هغبلؼِ اػز ٍ ًوَداس لشهض 

 ًـبى دٌّذُ ی سوشیي  وشدى،

خَة اػز دس حیي ضجظ یه فیلن اص داًؾ آهَص 

ثخَاّین وِ فیلن یب فبیل كَسی سا هشَلف وٌذ، سوشیٌی سا 

اًدبم دّذ ٍ هدذد آى سا اخشا وٌذ، ٍ یب دس دبیبى ّش فیلن 

یه وبس ػولی یب سوشیي سذاسن ثجیٌین ٍ اص داًؾ آهَص 

ثخَاّین وِ لجل اص سوبؿبی فیلن ثؼذی حشوبً ایي هَاسد سا 

. اًدبم دّذ

 

 

 

 

 

 

اص صهبى ثٌذی ّبی هٌبػت اػشفبدُ وٌین 

ؿوب ثبیذ یه سدشثِ ی ٍالؼی ایدبد وٌیذ والع دس یه 

 .سٍص هؼیي ؿشٍع ؿَد

صهبى ثٌذی ایي فیلن ّب ثبیذ هؼمَل ٍ هٌغمی ثبؿذ، دس 

آهَصؽ آًالیي ثؼشِ ثِ هحشَای دسع ٍ ػي هخبعجبى 

ِ  ای ثشگضاس  دسع ّبی هدبصی هی سَاًٌذ ّش سٍص یب ّفش

 .ؿًَذ ٍ ثشای ایي وبس اص ٍثیٌبس ّن هی سَاى اػشفبدُ وشد

 

 اص ػیؼشن ّبی ًوشُ دّی اػشفبدُ وٌیذ

ؿوب ثبیذ سىلیف ّبی ٍالؼی ثذّیذ وِ داًؾ آهَصاى ًوشُ 

 ّبی ٍالؼی ثگیشًذ

ؿوب هی سَاًیذ اص هخبعجبى ثخَاّیذ سب خَاة ػؤال ّب سا 

ثؼذ آى سا ثِ كَسر هبؿیٌی ثب اػشفبدُ اص ًشم . اسػبل وٌذ

افضاسّبی هخشلف یب ثب ووه خَد داًؾ آهَص سىبلیف سا 

اگش اص لبلت ّبی آهبدُ ػبیز ّبیی هبًٌذ . سلحیح وٌیذ
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ّوِ چیض ثشای ؿوب اص لجل آهبدُ . وَسػشا اػشفبدُ وٌذ

. اػز

 

 اص فیلن ّب ٍ سذسیغ ّبی عَالًی دشّیض وٌیذ

دس آهَصؽ آًالیي ثبیذ اص حبلز یىٌَاخز ػخٌشاًی یه 

ػبػشِ خبسج ؿَین، هی سَاًیذ هغبلت سا چٌذ لؼوز 

 دلیمِ ای ۱۲ سب ۸سمؼین وٌیذ ثِ عَسیىِ لؼوز ّبی 

داؿشِ ثبؿیذ هثال یه سذسیغ یه ػبػشِ سا دٌح لؼوز 

وِ ّش یه ثِ عَس هٌؼدن .  دلیمِ ای سجذیل وٌیذ۱۲

 .هَضَػی سا ػشم وٌذ

 

صهیٌِ ای ثشای اسسجبط داًؾ آهَصاى ثب یىذیگش فشاّن  

 .وٌیذ

ّشچِ اسسجبط هخبعجبى ؿوب ثب ّن ثیـشش ثبؿذ آى ّب ثْشش 

 .هی سَاًٌذ هغبلت سا یبد ثگیشًذ

حشوبً ثب اػشفبدُ اص ثبصخَسدّب ٍ ًشبیح آصهَى سٍؽ  

ضشیت حبلز آهَصؽ . سذسیغ خَد سا سحلیل وٌیذ

آًالیي اػز وِ ؿوب هی سَاًیذ ثب اػشفبدُ اص ًشم افضاس 

ّبی گًَبگَى اص ویفیز وبس خَد ثبخجش ؿَیذ ٍ ثِ 

ساحشی ایشادار وبس خَدسبى ٍ هـىالر داًؾ آهَصاى سا 

ثفْویذ ٍ ثِ اكغالح آًبلیض وبهلی سٍی سٍؽ سذسیغ 

 -خَدسبى اًدبم دّیذ

 

 

 دس آهَصؽ آًالیي هخبعت سا دسگیش یبسی وٌیذ

حشوبً دیذُ ایذ وِ - ؿجیِ وبسی وِ فیغ ثَن هی وٌذ

ِ ّبی اخشوبػی ؿشایغی سا فشاّن هی وٌذ وِ افشاد  ؿجى

افشاد اص ایٌىِ هَسد سأییذ . ثشَاًٌذ یىذیگش سا سبییذ وٌٌذ

دیگشاى لشاس ثگیشًذ خیلی لزر هی ثشیذ ٍ اًگیضُ ی 

ؿوب ّن دس آهَصؽ  - ثیـششی ثشای اًدبم وبسّب داسًذ

آًالیي ثبیذ وبسی وٌیذ وِ داًؾ آهَص اهشیبص خوغ وٌذ ٍ 

 [2].ثشَاًذ ثِ دیگشاى اهشیبص ثذّذ

 

 یه سىٌیه هَفك دس ثشگضاسی اهشحبى هدبصی

حمیمی یب )ثْششیي ثبصخَسد ثؼذ اص اسائِ ی والع 

اسصؿیبثی اص داًؾ آهَصاى والع اػز، الصم ثِ  (هدبصی

روش اػز وِ دس ّش خلؼِ ثشای سثجیز یبدگیشی دشػؾ ٍ 

سذاٍم . دبػخ اص داًؾ آهَصاى ثؼیبس هَثش خَاّذ ثَد

یبدگیشی دس ّویي دشػـْبی حیي دسع ٍ دبیبى دسع 

ثٌذُ ضوي ایي دشػـْبی والػی وِ ثِ كَسر . اػز

هذاٍم ثب اخشلبف ًوشُ ی هـخق ثشای داًؾ آهَصاى 

اًدبم هی دادم، اهشحبى دبیبًی سا ثِ كَسر یه آصهَى 

 .هلبحجِ ای ٍ یه آصهَى دبیبًی اص هؼبئل سذٍیي ًوَدم

 دلیمِ ای ۱۰دس آصهَى هلبحجِ ثشای ّش داًؾ آهَص صهبى 

دس ًظش گشفشن ٍ اص هشي وشبة دشػؾ ّبی هفَْهی اص 

داًؾ آهَص دشػیذم ٍ دس ٍة ون، داًؾ آهَص ثب سػبیز 

دَؿؾ هٌبػت دس صهبى هـخق وِ ثٌذُ سؼییي وشدم 

اگش ثِ ّش . حبضش ؿذُ ٍ خَاة ػَاالر هشا هی داد

داًؾ آهَص ًشَاًؼز دس  (ًجَد ایٌششًز، لغؼی ثشق)ًحَی 
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ٍلز همشس حبضش ؿَد، صهبى دیگشی ثشایؾ سؼییي 

 .هی وشدم

ثشای اهشحبى دبیبًی هؼئلِ عشح وشدم ٍ ضوي ایٌىِ خَدم 

دس صهبى  (اص عشیك ٍة ون)هشالت داًؾ آهَصاى ثَدم 

 .هـخق ثشگضاس ؿذ

چَى دس عی والع دشػؾ ٍ دبػخ هؼشوش اًدبم هی ؿذ 

داًؾ آهَصاى ثب اػشوبد ثِ ًفغ ٍ ثب آساهؾ اهشحبى سا 

 .ثشگضاس وشدًذ

دس ایي سٍؽ چَى هشست داًؾ آهَص هَسد اسصیبثی لشاس 

گشفشِ اػز لزا ثذٍى ّیچ اػششػی دس دبیبى دٍسُ همبثل 

 .ٍة ون خَاثگَی هؼلن خَاّذ ثَد

 داًؾ ۹۰ثؼذ اص اسوبم دٍسُ عجك ًظشخَاّی اص سمشیجبً 

آهَص ساخجِ ثشگضاسی والع ٍ آصهَى دبیبى دٍسُ ٍ وؼت 

ًوشُ هغلَة ثب دشػؾ اص داًؾ آهَصاى ًوَداس صیش ثیبًگش 

هَفك ثَدى سٍؽ ثشگضاسی والع ٍ اسصؿیبثی دبیبى دٍسُ 

 .هی ثبؿذ

 

  ساضی اص ًحَُ ی ثشگضاسی آصهَى۸۵٪

 ػذم سضبیز اص آصهَى ثِ دلیل ًذاؿشي اهىبًبر 15٪

وبفی ٍ ؿشایظ لغؼی ثشق لغؼی ًز ٍ دس ًشیدِ ػذم 

 اسلبل دیَػشِ ثِ والع

 

 ًشیدِ گیشی

آهَصؽ دس دٍساى وشًٍب ثِ ؿیَُ ی هدبصی فشكشی ػبلی 

اػز وِ ثِ فشصًذاى ووه وٌین سب ثب كالحیز ٍ داًؾ 

 ٍاسد دًیبی هدبصی ؿًَذ

ٌّگبهی وِ هذاسع هدجَس ثِ اسائِ آهَصؽ آًالیي 

 .هی ؿًَذ

آًْب هدجَسًذ .  داًؾ آهَصاى ثبیذ اص فٌبٍسی اػشفبدُ وٌٌذ

ثشای ووه . دس دًیبی هدبصی آهَصؽ ثجیٌٌذ ٍ یبد ثگیشًذ

ثِ داًؾ آهَصاى دس سجذیل ؿذى آًْب ثِ داًؾ آهَصاى دشثبس 

ٍ ؿْشًٍذاى هؼئٍَل دس دًیبی هدبصی، هذاسع ثبیذ اص 

ایي فشكز هٌبػت ثشای آهَصؽ ؿبیؼشگی ّبی دیدیشبل 

 .ثْشُ ثجشًذ

 

 ۺ هٌبثغ فبسػی

آهَصؽ هدبصی، هضایب ٍ هحذٍدیز ّب فشكز ّب ٍ چبلؾ ّب [ ۱]

ؿؼجبًی ػبػبى؛ هحوَد، هْذی؛ هدلِ ی هغبلؼبر ۺ ًَیؼٌذُ

 ۴۶ ؿوبسُ ۱۳۹۷سٍاًـٌبػی ٍ ػلَم سشثیشی صهؼشبى 

 ؿوبسُ ۱۳۹۱فٌبٍسی اعالػبر ٍ اسسجبط دس ػلَم سشثیشی سبثؼشبى [ ۲]

 ۸دیبدی 

آهَصؽ هدبصی، هضایب ٍ هحذٍدیز ّب فشكز ّب ٍ چبلؾ ّب [ ۳]

ؿؼجبًی ػبػبى؛ هحوَد، هْذی؛ هدلِ ی هغبلؼبر ۺ ًَیؼٌذُ

 ۴۶ ؿوبسُ ۱۳۹۷سٍاًـٌبػی ٍ ػلَم سشثیشی صهؼشبى 

ًفش داًؾ آهَص والع  ۹۰ول خبهؼِ ی آهبسی 

یبصدّن سدشثی
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