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  چکیدُ
 ٍ فؼبالًِ ثبیذ آى ثِ حلَل ٍ اػت تَػؼْبي هذاخالت اص داهٌْبي هغلَة ًتيجِ ٍ اجتوبػي ّذف یك ػالهت، ٍ ثْذاؿت

یكي اص ضشٍسي تشیي ًيبص ّبي جْبى دیشٍص ٍ اهشٍص دس ساػتبي  ٍ ؿَد شيپيگي هَجَد اثضاس ٍ هٌبثغ ّوِ اص اػتفبدُ ثب

 صیؼتوحيغي ٍ اجتوبػي التلبدي، ػَاهل اص پيچيذّبي هجوَػِ تأحيش تحت ػالهت تَػؼِ جَاهغ دس حبل سؿذ هي ثبؿذ.

اًؼبى ّب آػيت هي صًذگي دس ًَاحي ؿْشي ٍ سٍػتبیي تَػؼِ ًيبفتِ ثب ٍضؼيت ًبهٌبػت ثْذاؿتي ثِ ػالهتي  .داسد لشاس

دس كـَس ایشاى ًيض ػغح ػالهت دس ثؼيبسي اص هٌبعك ثِ خلَف دس هحذٍدُ ّبي سٍػتبیي اص كيفيت ثؼيبس  سػبًذ.

ثشًبهِ ّبي دّكذُ ػالهت اص جولِ ػَاهل استمبي كيفيت صًذگي هشدم ٍ جبهؼِ اص عشیك دػتيبثي پبیيٌي ثشخَسداس اػت. 

كتبثخبًِ  –سٍػتبیي هحؼَة هي ؿَد. دس ایي همبلِ ثب سٍؽ تحليلي ؿْشي ٍ ي  ثِ ًيبص ّبي اػبػي اجتوبػي دس تَػؼِ

 ایي ثِ اّذاف ٍ ساّجشد ّبي دّكذُ ػالهت ٍ ػپغ اسائِ الگَیي هٌبػت ثشاي دػتيبثي ثِ جبهغ ایذُ ال هي پشداصین.
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 هقدهِ
 اػتفبدُ ثب ٍ فؼبالًِ ثبیذ آى ثِ حلَل ٍ اػت تَػؼْبي هذاخالت اص داهٌْبي هغلَة ًتيجِ ٍ اجتوبػي ّذف یك ػالهت، ٍ ثْذاؿت

 التلبدي، ػَاهل اص پيچيذّبي هجوَػِ تأحيش تحت ػالهت كِ اػت دادُ ًـبى لجلي تجبسة .ؿَد پيگيشي هَجَد اثضاس ٍ هٌبثغ ّوِ اص

 ایي هبّيت ًيض ٍ ػَ یك اص سٍػتبیي تَػؼِ اجضاي اص یكي ػٌَاى ثِ ثْذاؿت ٍ تػاله اّذاف تحمك .داسد لشاس هحيغي صیؼت ٍ اجتوبػي

 دّكذُ هفَْم .هيجبؿذ ػبصهبًي ثيي ٍ ثخـي ثيي ّوبٌّگي ٍ ّوكبسي ٍ هشدهي گؼتشدُ هـبسكت ًيبصهٌذ ؿذت ثِ دیگش ػَي اص فؼبليتْب

 اص ثؼيبسي دس اهشٍصُ ؿذ ٍ هؼشفي 1981 دِّ اٍایل دس سٍػتبیي هحيظ ّبي دس ػالهتي اّذاف تحمك دس سّيبفت یك ػٌَاى ثِ ػالهت

 تَجِ هَسد هٌظَس ثِ ًگش جبهغ سّيبفتي ػالهت، سٍػتبي هفَْم .(1)هيجبؿذ اجشا ٍ سیضي ثشًبهِ حبل دس جولِ ایشاى اص جْبى كـَسّبي

 هفَْم ًيض، التلبد ٍ ػالهت استجبط اّويت ًظش اص .هيجبؿذ هشتجظ ػالهتي ٍ اجتوبػي هؼبئل دیگش ًيض ٍ هحيغي صیؼت هؼبئل دادى لشاس

 دّكذُ ّبي ثشًبهِ چٌذگبًِ اّذاف ٍ اثؼبد ثِ تَجِ ثب .هيجبؿذ سٍػتبیي هحيغْبي دس دسآهذصایي ٍ اؿتغبل ایجبد جْت دس ػالهت سٍػتبي

ِ ػَاهلي چَى هحيظ صیؼت ػالهت ٍ سفبُ ثْتش دس هحلِ ّب ثؼتگي ث ًوبیذ ثشآٍسدُ سا اّذاف ایي ثتَاًذ كِ اػت ػبختبسي ًيبصهٌذ ػالهت،

ایوي، دسآهذ كبفي، داسا ثَدى ًمؾ ّبي ّذفوٌذ ٍ هؼٌي داس دس جبهؼِ ، هؼكي ایوي، تحليالت ثبالتش ٍ حوبیت اجتوبػي داسد. ثشًبهِ ّبي 

صهبى ؿكل گشفتِ اًذ ٍ دس حميمت ثؼظ یبفتِ پشٍطُ ّبي ؿْش ّبي ػالهت ػبساػتب دس ایجبد ایي ػَاهل ایي دّكذُ ػالهت ًيض دس 

الهت، ؿْش ّبي هحيغي هْوي ّؼتٌذ كِ دس آًْب ثِ هؼبئل ػالهتي ثلَست جبهغ ٍ اص ػثْذاؿت جْبًي ّؼتٌذ. دس ثشًبهِ ّبي ؿْشي 

عشیك ّوبٌّگي ٍ ّوكبسي ثيي آطاًغ ّب ٍ ػبصهبى ّبي هختلف ًگشیؼتِ هي ؿَد. دس ؿْش ّبي ػالهت ثِ ثْجَد ٍ تغييش ًتبیج ػالهتي اص 

ثشًبهِ اثتذا دس كـَس ّبي كٌؼتي ایي شات اجتوبػي، صیؼت هحيغي ، التلبدي ّوشاُ ثخؾ ػالهت تبكيذ هي ؿَد. عشیك تَجِ ثِ تغيي

آغبص ؿذ اهب دس كـَس ّبي دس حبل تَػؼِ ًيض تؼشیغ یبفت ٍ دس هحيظ ّبي سٍػتبیي اص یك ؿكل دّكذُ ّبي ػالهت ثكبس گشفتِ ؿذ. 

ليت ّبي ػٌتي ثْذاؿت سٍػتبیي اص یك ؿكل هتوشكض ثب تبكيذ سٍي تبهيي آة ٍ ّذف ػوذُ ثشًبهِ دّكذُ ػالهت گؼتشؽ حيغِ فؼب

 تذٍیي پظٍّؾ ایي كلي ّذف ػيؼتن فبضالة ثِ یك ؿكل جبهغ توشكض ثش سٍي اًَاع ػَاهل ٍ حيغِ ّبي هَحش ثش ػالهت هي ثبؿذ.

 دّكذُ سّيبفت هٌظَس ایي ثشاي كِ هيجبؿذ تثْذاؿ ٍ ػالهتي اّذاف تحمك هٌظَس ثٍِ ؿْشي  سٍػتبیي هحيغْبي دس ػبصهبًي چبسچَثي

 (2) .اػت ؿذُ هغشح ػالهت

 

 

 

 سالهت دّکدُ

 سّيبفت .اػت جشیبى دس هبلضي ٍ الًكب ػشي ػوبى، هلش، ًپبل، هخل كـَسّب اص ثؼيبسي دس حبضشحبل  دس ػالهت دّكذُ ثشًبهِ ّبي

 (3)اػت ًوَدُ ثكبس ؿشٍع ػالهت جضایش ؿكل ثِ ًيض تًَگب ٍ فيجي ػبهَآ، جضایش دس ًيض هحيغْبي ػالهت

 ػغح دس دٍلتي ّبي ػبصهبى ٍ ػالهت ثخؾ ثيي لَي ّوكبسیْبي ایجبد ثب تب هيـَد تالؽ تَػؼِ حبل دس كـَسّبي اص ثؼيبسي دس اهشٍصُ

 آهَصؽ چَى هفبّيوي ثِ كشدى تَجِ ثب ػالهت ّبي -دّكذُ پشٍطُ .آیٌذ ٍجَد ثِ ػالهت ثشاي هحلي هحيغْبي اثتكبسات هحلي

 دّكذُ پشٍطُ .هيكٌذ كوكٍ ؿْشي   سٍػتبیي جَاهغ ثِ ػولي كَست ثِ هحيظ صیؼت ٍ ثْذاؿت تشٍیج صیؼت، هحيظ ػالهت ثْذاؿت،

 هذ سا صًذگي كيفيت ٍ ػالهت هؼبئل اص ثؼيبسي ًيبص، هَسد اًؼبًي ٍ هبلي هٌبثغ عشیك ثؼيج اص تب هيؼبصد لبدس سا ٍ ؿْش سٍػتب ػالهت،

اص  ٍ كٌذ هي فشاّن سا ػالهت ثشاي الصم ػوَهي ٍ ػيبػي آگبّيْبي كِ هيكٌذ كبس استجبعي ساّجشد یك ٌذ ثلَستفشای ایي .دّذ لشاس ًظش

 (4هيكٌذ) حوبیت ٍ پـتيجبًي ػالهت هؼبئل

 ّوچٌيي .ًوبیٌذ فشاّن سا ضشٍسي خذهبت ًويتَاًٌذ داسًذ هحذٍدي هٌبثغ كِ سٍػتبیي ٍ ؿْشي هٌبعك ؿْشًـيٌي، ػشیغ تَػؼِ ثب

 سٍػتبّب ٍ ؿْشّب اص آًْب دس كِ ػٌتي سّيبفتْبي .هيجشًذ سًج هحيغي صیؼت هٌبػت تؼْيالت فمذاى اص ًيض سٍػتبیي جَاهغ اص يثؼيبس

 ػالهت دّكذّْبي ٍ ػالهت ؿْشّبي هفبّين ثيي ایي دس .ؿذًذ هَاجِ ؿكؼت ثب كٌٌذ فشاّن سا خذهبت حذالل كِ هيشفت اًتظبس

 (5) كٌٌذ غلجِ هؼبئل ثش هـبكت عشیك اص تب هيكٌٌذ فشاّن هؼئَليي ٍ هشدم ثشاي سا ًظيشي ثي فشكتْبي

 ثشاي اثضاسي ػٌَاى ثِ سا اٍليِ ثْذاؿتي هشالجتْبي ٍ كشد تؼشیف ّذفؾ تشیي هْن ػٌَاى ثِ سا ّذف جْبًي ثْذاؿت هجوغ 1979 ػبل دس

 هحذٍد ػالهت ثخؾ حيغِ ثِ تٌْب ػالهت شث هؤحش ػَاهل تشیي ػوذُ كِ ؿذ هـخق صهبى عَل دس .ًوَد پيـٌْبد لشاسداد آى تحمك

 هحيغي صیؼت ٍ ػيبػي اجتوبػي، ػَاهل اًؼبًي، ًيبصّبي اص كبهلي داهٌِ ثِ تب اػت الصم ّذف ایي تحمك ثشاي آى ثش ػالٍُ ٍ ًيؼتٌذ



  هعوارایراى سراسری اًجوي ّای صٌفی هٌْدساى کاًَى

 لی هعواری،عوراى ٍ شْرسازی در ّسارُ سَمّوایش بیي الول

 49هاُ  تیر -تْراى 

 3 

 سٍاًي جؼوي، كبهل بُسف اص ثشخَسداسي سا ػالهتي جْبًي، ثْذاؿت ػبصهبى اص ًمل ثِ ًيض( 1387) ثبثبخبًي خلَف ّويي دس .گشدد تَجِ

 اجتوبػي ٍ سٍاًي فيضیكي، اثؼبد داساي ػالهت، تؼشیف، ایي ثِ تَجِ ثب .اػت كشدُ تؼشیف هؼلَليت ٍ ثيوبسي ًجَد فمظ ًِ ٍ فشد، اجتوبػي ٍ

 (6)هيگيشد لشاس صیؼتي ٍ التلبدي اجتوبػي، هحيظ تبحيش تحت ؿذ، گفتِ ثبال دس ّوبًغَسكِ كِ اػت

 هؼشفي هلش اػكٌذسیِ دس جْبًي ثْذاؿت ػبصهبى هذیتشاًِ ؿشق هٌغمْبي دفتش تَػظ 1989 ػبل دس ثبس اٍليي ػالهت، سٍػتبي هفَْم

 كِ چشا .ًوَد جؼتجَ (هذیتشاًِ ؿشق) هٌغمِ ایي سٍػتبیي هٌبعك هحيغي صیؼت ٍضؼيت دس هيتَاى سا ثشًبهِ ایي هؼشفي اكلي ػلل .ؿذ

 .ثَد فبضالة ػيؼتن ٍ آة تبهيي ؿبهل فمظ هحيغي صیؼت ٍ ثْذاؿتي بليتْبيفؼ سٍػتبیي، هٌبعك دس دِّ، دٍ یكي گزؿت اص پغ

 پبكيضُ ٍ تويض آة ثِ ٌَّص هٌبعك ایي دس سٍػتبیي ًَاحي اص ثؼيبسي 1991 تب 1981 دِّ دس جْبًي فبضالة ٍ آة ػبصهبى فؼبليت ػليشغن

 ٍ هشگ ثبػج سٍػتبّب اعشاف دس ثبص هٌبعك دس فبضالثْب ليِتخ كِ ثَد ایي ثش اػتمبد ٍ ثَد كن سٍػتبیي فبضالة پَؿؾ .ًذاؿتٌذ دػتشػي

 ّبي خبًِ ٍضؼيت آًْب، آٍسي جوغ ٍ جبهذ ّبي صثبلِ ثِ كَدكبى ثخلَف سٍػتبیي جوؼيت ثَدى ػبلن .هيـَد كَدكبى هشیضي ٍ هيش

 ٍ اػت ٍاثؼتِ غزا ػشضِ ٍ فشٍؽ لهح ٍ ثْذاؿتي ؿشایظ ٍ اػتحوبم ثشاي آة كوجَد غجبس، ٍ گشد هبًذاثْب، فبضالة، ّب، دام سٍػتبیي،

 غيشهوكي جَاهغ ّوِ ثشاي ػالهتي، اص دليك تؼشیف یك اسائِ. ثَدًذ هؤحش هٌبعك ایي دس ػالهت دّكذُ پشٍطُ هؼشفي دس ػَاهل ایي ّوِ

 یك چِ اگش داسد؟ ثؼتگي خيش یب ّؼت صًذگي ثشاي خَثي جبي آًْب دّكذُ آیب ایٌكِ دسثبسُ جبهؼِ ّش اػضبي ًگشؽ ثِ كِ چشا اػت

 ٍ داسًذ دػتشػي پبیِ خذهبت ثِ جَاهغ اػضبي كِ ٍلتي یب ّؼتٌذ پبیيي ػفًَي ثيوبسیْبي هيضاى كِ ٍلتي سٍػتبیي جبهؼِ یب دّكذُ

 ػٌَاى ثِ هيتَاًذ داسد لشاس هؼمَل ٍ هتؼبدل ٍضؼيت یك دس جبهؼِ كِ ٍلتي یب ٍ هيكٌذ هشتفغ سا آًْب ًيبصّبي ثْذاؿتي ّبي -هشالجت

 هٌؼكغ ثلكِ ًيؼت، ثيوبسي هغلك ٍجَد ػذم خَة ػالهت جْبًي ثْذاؿت ػبصهبى گفتِ عجك .گيشد لشاس تَجِ هَسد هتػال دّكذُ

 جَاهغ دس پيـشفت جْبًي، ثْذاؿت ػبصهبى ّذف ثِ دػتشػي ثشاي ثٌبثشایي .اػت جبهؼِ اػضبي سٍاًي ٍ اجتوبػي ثْضیؼتي ٍ سفبُ كٌٌذُ

 هيتَاى هجذداً پغ .یبثذ كبّؾ هوكي حذالل ثِ ًيض سٍاًي ثيوبسیْبي ٍ اجتوبػي تٌـْبي ثبیذ ثلكِ ثبؿذ ثيوبسي كبّؾ ّذف ثب تٌْب ًجبیذ

 صیؼت ٍ التلبدي اجتوبػي، هؼبئل ثِ ًگش جبهغ سّيبفت یك ثب آًْب كِ ػبخت ًـبى خبعش ػالهت دّكذُ ّبي پشٍطُ هَسد دس سا ًكتِ ایي

 ػالهت تَسیؼن هَضَع ثب آًْب استجبط ثِ هيتَاى ػالهت دّكذّْبي التلبدي، ثؼذ اص .هيكٌٌذ ًگبُ ػالهت ثخؾ ثِ تأكيذ ثب ّوشاُ هحيغي

 : هيجبؿذ صیش هَاسد ؿبهل ػالهت سٍػتبي هفَْم كل دس .ًوَد اؿبسُ

 .آًْبػت هـبسكت ٍ ّوكبسي تؼْيل ٍ كويتْْب ثؼيج ٍ فؼبليت ثش ًظبست هٌظَس ثِ سٍػتبئيبى ؿبهل سٍػتبیي، ّبي كويتِ تـكيل-1

 ثشاي آطاًؼْب ٍ اي ًبحيِ یب اػتبًي اسگبًْبي ًوبیٌذگي هـبسكت ثب اػتبًي، -ًبحيْبي هٌغمْبي، ػغح دس ػبصگبس كويتْبي لتـكي-2

 .سٍػتبیي فؼبليتْبي اص حوبیت

 .هَجَد هٌبثغ ٍ اٍلَیتذاس هـكالت ؿٌبػبیي ثشاي اجتوبػي كبهل هـبسكت ثب تـخيلي پيوبیـْبي اجشاي-3

 .ػالهت ٍ ثْذاؿت آهَصؿي ّبي ثشًبهِ اجشاي ٍ وبػياجت آگبّيْبي ثبالثشدى-4

 .غزایي اهٌيت تبهيي ٍ آًْب ثشدى ثيي اص ٍ جبهذ ّبي صثبلِ آٍسي جوغ فبضالة، ػيؼتوْبي ٍ آة تأهيي خذهبت ثْذاؿت-5

 .هؼكي ٍضغ ثْجَد ثشاي الصم تَكيْْبي آٍسي فشاّن ٍ هؼكي ؿشایظ اسصیبثي-6

 .هحيغي صیؼت ٍ ثْذاؿتي هالحظبت ثب خبًْؼبصي صهيٌِ دس "ياتكبی خَد" صهيٌِ دس افشاد آهَصؽ-7

 .آًْب هؤحش تَليذي فؼبليتْبي ٍ اؿتغبل فشكتْبي ایجبد ٍ ؿٌبػبیي ٍ التلبدي یبثي صهيٌِ-8

 بجبدّْ ًگْذاسي ٍ هبًذاثْب، صّكـي دسختبى، ٍ گلْب كبؿت ثب آى اعشاف هحيظ صیجبػبصي ٍ ثَهي اكَلَطي ًگْذاسي ٍ حفظ ثشاي تالؽ-9

 (7) ّب خيبثبى ٍ
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 سالهت دّکدُ ّای برًاهِ اّداف

 جضء ػٌَاى ثِ ػغَح ّوِ دس ثخـي ثيي لَي ّوكبسي ٍ جَاهغ یبفتِ ػبصهبى هـبسكت اي، سؿتِ چٌذ هحلي تَػؼِ ثِ دػتيبثي ثشاي

 ػبصگبسي ثشاي سا ًظيشي ثي فشكت اجتوبػي سّجشاى ٍ ػالهت هتخلليي ثشاي سّيبفت ایي .هيگيشد لشاس تَجِ هَسد سّيبفت اكلي

 ثب صًذگي كيفيت ثِ ثخـيذى ثْجَد ّب ثشًبهِ ایي ّذف .هيكٌذ فشاّن ثخـي ثيي ّوكبسي اجشاء ٍ هحلي ؿشایظ ثب ػالهت فؼبليتْبي

 :هيٌوبیٌذ پيگيشي سا صیش اختلبكي اّذاف ػوذتبً ػالهت دّكذُ پشٍطّْبي .اػت سٍػتبیي جَاهغ ثْذاؿت ٍ ػالهت

  ؿشاكتي فؼبليتْبي ثشاي ٌفؼبىری ٍ جَاهغ ًوَدى ثؼيج-1

 تَاًوٌذػبصي، ٍ هحلي تلويوگيشي فشآیٌذ تمَیت ٍ تحشیك-2

 هشتجظ، هؼبئل دیگش ٍ ثْذاؿت ػالهت، دسثبسُ جبهؼِ آگبّي افضایؾ-3

 ًيبصّب، ثش هجتٌي ػالهت ٍ هحيغي صیؼت اثتكبسات ثؼيج ٍ تشٍیج-4

 ي،هحل ػغح دس ثخـْب دیگش ٍ ػالهت ثخؾ ثيي ّوكبسي تؼْيل-5

 پبیِ خذهبت ٍ هحيغي صیؼت خذهبت ثِ ثخـي اٍلَیت-6

 (8)اجتوبػي – التلبدي یكپبسچِ تَػؼِ ثشاي هٌبثغ ثؼيج تشٍیج ٍ تـَیك-7

 

 

 

 

 سالهت دّکدُ ّای راّبرد

 سٍػتبیي، هحيغْبي دس صیؼت هحيظ ٍ ػالهت هؼبئل دسثبسُ ػغَح توبهي دس گفتگَ ٍ ثحج ّبي صهيٌِ ًوَدى فشاّن-1

 هحيغي، صیؼت ػالهت پشٍطّْبي پبیذاسي ٍ ثشًبهْشیضي ؿشٍع، ثشاي سٍػتبیي جَاهغ تظشفي تمَیت -2

 ٍ جبهؼِ ًيبصّبي اسصیبثي هـبسكت، ًوَدى ثؼيج هٌظَس ثِ جَاهغ ثشاي اثضاسي ػٌَاى ثِ تَػؼِ پبیْبي ًيبصّبي سٍؿـٌبػي اص اػتفبدُ-3

 ثشًبهْْب، تذٍیي

 آهَصؽ، ٍ صیؼت هحيظ ػالهت، ثش توشكض ثب ثخـي چٌذ تَػؼْبي ّْبيپشٍط اجشاي ٍ هٌبثغ ثؼيج ثشاي جَاهغ ثِ كوك-4

 پبیذاسي، تضويي ٍ ّب ّضیٌِ ثٌذي ثَدجِ فشٌّگي، ٍ اجتوبػي ًيبصّبي ثِ پبػخگَیي ثشاي اثضاسي ػٌَاى ثِ هٌبػت فٌبٍسیْبي تشٍیج-5

 بیٌذًو ایفبء سا ثيـتشي هحَسي ًمـْبي صًبى، ایٌكِ تضويي ثشاي ّبیي هكبًيضم تذٍیي -6
 

 سالهت دّکدُ ٍیصگیْای

 ٍ اجتوبػي ػالهت تَػؼِ دس ّب فبكلِ پشكشدى ٍ سفتبسّب تغييش عشیك اص هحلي ؿشایظ دس ػبصًذُ اسصیبثي ثِ ػالهت دّكذُ سّيبفت

 : اص ػجبستٌذ ػالهت دّكذُ اكلي ٍیظگيْبي هْوتشیي .هيـَد هٌجش التلبدي

 اهي، ٍ تويض فيضیكي، هحيظ-1

 جبهؼِ كل دخبلت ٍ هـبسكت ٍاػغِ ثِ بػياجتو تؼبدل ایجبد -2

 هتٌَع استجبعبت ٍ تؼبهالت تجبسة، ثِ هحلي جبهؼِ دػتشػي-3

 فشٌّگي ٍ تبسیخي هيشاث گشفتي ًظش دس هتشلي ٍ ؿذى لبئل احتشام -4

 ثْذاؿتي خذهبت ثَدى هٌبػت ٍ دػتشع لبثل-5

 التلبد ثَدى ًَآٍساًِ ٍ هتٌَع-6

 هحلي جَاهغ ثشاي هٌبثغ اص پبیذاس اػتفبدُ-7

 ثْيٌِ ػغح یك ثِ هشدم اكخشیت ثشاي صًذگي كيفيت استمبء-8

 كـَس ثْذاؿتي سایج ٍ اكلي هـكالت ؿذى داس ػْذُ ٍ پيگيشي-9
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 شْر ٍ رٍستای سالن
 دس ؿْش الكؼبًذسیب دس كـَس 1989اثتذا ثخؾ هٌغمِ ي هذیتشاًِ ي ؿشلي ػبصهبى ثْذاؿت جْبًي دس ػبل اكغالح سٍػتبي ػبلن سا دس 

هلش اسائِ كشدُ اػت. اهب ثِ دًجبل استجبط تٌگبتٌگ ثيي جَاهغ ؿْشي ٍ سٍػتبیي چبلؾ ّبي ثْذاؿتي ٍ هحيغي حبدتش هي ؿَد، ایي 

 ًظشیِ ثِ تذسیج جبیگبُ خَد سا دس حل هؼضالت التلبدي، اجتوبػي، صیؼت هحيغي ٍ ثْذاؿتي هٌبعك سٍػتبیي پيذا كشدُ اػت

اػت كِ هفَْم سٍػتبي ػبلن دس هحبفل ػلوي ٍ ثشًبهِ سیضي ٍ اغلت دس كٌبس هغبلؼبت ؿْشي هغشح ؿذُ  ػبل 21دس ایشاى تمشیجب كوتش اص 

اػت. تبكٌَى ثيـتش هغبلؼبت دسثبسُ ي ػالهت ؿْشّب ثَدُ اػت.هغبلؼِ دیگشي ثيي هَفميت ؿْش ػبلن ٍ یكپبسچگي ثخؾ ّبي هختلف 

 اػت.اجتوبػي، فشٌّگي، ثْذاؿتي ٍ كٌؼتي ساثغِ ثشلشاس كشدُ 

هبًذاثْب،  كَدكبى، ثِ صثبلِ ّبي جبهذ ٍ جوغ آٍسي آًْب، ٍضؼيت خبًِ ّبي سٍػتبیي، دام ّب، فبضالة،ػبلن ثَدى جوؼيت سٍػتبیي ثخلَف 

كوجَد آة ثشاي اػتحوبم ٍ ؿشایظ ثْذاؿتي ٍ هحل فشٍؽ ٍ ػشضِ غزا ٍاثؼتِ اػت ٍ ّوِ ایي ػَاهل دس اجشاي پشٍطُ دّكذُ  گشد ٍ غجبس،

ایي هٌبعك هَحش هي ثبؿٌذ. عجك گفتِ ػبصهبى ثْذاؿت جْبًي، ػالهت خَة ػذم ٍجَد هغلك ثيوبسي ًيؼت، ثلكِ هٌؼكغ  ػالهت دس

كٌٌذُ سفبُ ٍ ثْضیؼتي اجتوبػي ٍ سٍاًي اػضبي جبهؼِ اػت. ثٌبثشایي ثشاي دػتشع ثِ ّذف ػبصهبى ثْذاؿت جْبًي، پيـشفت دس جَاهغ 

، ثلكِ ثبیذ تٌؾ ّبي اجتوبػي ٍ ثيوبسي ّبي سٍاًي ًيض ثِ حذالل هوكي كبّؾ یبثذ. پغ هجذدا ًجبیذ تٌْب ثب ّذف كبّؾ ثيوبسي ثبؿذ

هيتَاى ایي ًكتِ سا دس هَسد پشٍطُ ّبي دّكذُ ػالهت خبعش ًـبى ػبخت كِ آًْب ثب یك سّيبفت جبهغ ًگش ثِ هؼبئل اجتوبػي، التلبدي ٍ 

ٌذ. اص ثؼذ التلبدي، دّكذُ ّبي ػالهت هي تَاى ثِ استجبط آًْب ثب هَضَع صیؼت هحيغي ّوشاُ ثب تبكيذ ثِ ثخؾ ػالهت ًگبُ هي كٌ

 تَسیؼن ػالهت اؿبسُ ًوَد. دس كل هفَْم سٍػتبي ػالهت ؿبهل هَاسد صیش هي ثبؿذ.

 ت.تـكيل كويتِ ّبي سٍػتبیي، ؿبهل  سٍػتبیيبى ثِ هٌظَس ًظبست ثش فؼبليت ٍ ثؼيج كويتِ ّب ٍ تؼْيل ّوكبسي ٍ هـبسكت آًْبػ -1

 ثب ال ثشدى آگبّي ّبي اجتوبػي ٍ اجشاي ثشًبهِ ّبي آهَصؿي ثْذاؿت ٍ ػالهت -2

 اسصیبثي ؿشایظ هؼكي ٍ فشاّن آٍسي تَكيِ ّبي الصم ثشاي ثْجَد ٍضغ هؼكي -3

 صهيٌِ یبثي التلبدي ٍ ؿٌبػبیي ٍ ایجبد فشكت ّبي اؿتغبل ٍ فؼبليت ّبي تَليذي هَحش آًْب-4

اكَلَطي ثَهي ٍ صیجب ػبصي هحيظ اعشاف آى ثب كبؿت گلْب ٍ دسختبى، صّكـي هبًذاة ٍ ًگِ داسي جبدُ ّب  تالؽ ثشاي حفظ ٍ ًگْذاسي-5

 (9) ٍ خيبثبى ّب
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 ًتیجِ گیری
 اجشاي دًجبل ثِ ثْذاؿت ٍ ػالهت یكي اص ضشٍسي تشیي ًيبص ّبي جْبى دیشٍص ٍ اهشٍص دس ساػتبي تَػؼِ جَاهغ دس حبل سؿذ هي ثبؿذ.

 تَػؼِ اجضاي اص یكي ػٌَاى ثِ سٍػتبیي هٌبعك ثْذاؿت ٍ ػالهت تأهيي سٍػتبیي، پبیذاس تَػؼِ ٍ سٍػتبیي یكپبسچِ ِتَػؼ ّبي ثشًبهِ

 ثِ ؿذت ثِ تَػؼِ پٌجگبًِ ّبي ػشهبیِ اص یكي ػٌَاى ثِ اًؼبًي ػشهبیِ هفَْم كِ چشا اػت، ثشخَسداس ثؼضایي اّويت اص یكپبسچِ

 ٍ عجيؼي ّبي ػشهبیِ تَػؼِ هجبحج دس تَجِ هَسد ّبي ػشهبیِ دیگش .داسد ثؼتگي جبهؼِ شاداف هْبست ٍ ػالهت آهَصؽ، چَى هفبّيوي

. اهشٍصُ ثب تَجِ ثِ داسد ٍجَد هحيغي صیؼت ٍ عجيؼي ػشهبیِ ٍ اًؼبًي ػشهبیِ ثيي ًضدیكي ثؼيبس تؼبهل كِ ّؼتٌذ هحيغي صیؼت

ول ؿذُ ٍ دػت ثِ اثتكبسات ًَیٌي صدُ اًذكِ یكي اص هْوتشیي ایي ضشٍست اهش ثْذاؿت، ػبص هبى ّب ٍ ًْبد ّبي خلَكي ٍ ػوَهي ٍاسد ػ

ساّكبس ّب ایجبد دّكذُ ػالهت هي ثبؿذ. ّذف دّكذُ ػالهت ػالهت ثخـيذى ثِ ؿشایظ كيفي صًذگي ٍ استمبي ػغح ػالهت ٍ ثْذاؿت 

غح آگبّي افشاد ٍ هـبسكت ٍ ّوشاّي آًْب ّكذُ ػالهت اػن اص افضایؾ ػدجَاهغ ؿْشي ٍ سٍػتبیي هي ثبؿذ. دس ّويي ساػتب ثشًبهِ ّبي 

ٍ  ثب ػبص هبى ّب ٍ ًْبد ّب دس ساثغِ ثب ػالهت ٍ ثْذاؿت ٍ هؼبیل هشتجظ ثب آى ٍ ؿكل گيشي خبًِ ّبي ػالهت ّوگي اص ًيبص ّبي سؿذ

 تَػؼِ ي جبهؼِ ؿْشي ٍ سٍػتبیي اهشٍصي هي ثبؿٌذ.

 

 (ًوَداس الگَي سػيذى ثِ ؿْش ػبلن1تلَیش )
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