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ّب رسبًِ در الٌبع فٌَى 

ًِسًذگی سجک تغییز ٍ رسب   

 



 تؼزیف سَاد

سٛا٘بیی ػٙشی سؼشیف دس   
   ػٛاد سا ٘ٛؿشٗ ٚ خٛا٘ذٖ

 .ٌٛیٙذ ٔی
 
 
 
 
 
اخز حشى یب ٘ٛؿشٗ، ٚ خٛا٘ذٖ ػٛاد داؿشٗ یىٓ، ٚ ثیؼز لشٖ دس ٚ أشٚصٜ أب  

 .٘یؼز فشد ثٛدٖ ػٛاد ثب ثش داَ دا٘ـٍبٞی ٔذسن
 

ثِ ًظز ضوب اهزٍسُ چِ سَادّبی دیگزی هطزح است ٍ ثِ چِ کسی ثب سَاد 
 !!!گفتِ هی ضَد؟

 





 ػٌبصز ارتجبط

 گیزًذُ فزستٌذُ

 کبًبل

فزٌّگ/ثستز پیبم  



 رسبًِ چیست؟

  ثٝ سا (دیبْ) خٛد ٘ظش ٔٛسد ٔفْٟٛ ٚ ٔؼٙب آٖ، وٕه ثٝ فشػشٙذٜ وٝ اػز اثضاسی سػب٘ٝ
   :٘ٛػٙذ دٚ ثش ٞب سػب٘ٝ .وٙذ ٔی ٔٙشمُ ٌیش٘ذٜ

ًِسؼذاد ثٝ دیبْ فشػشبدٖ أىبٖ آٖ، وٕه ثٝ فشػشٙذٜ وٝ اػز اثضاسی :فزدی رسب 
  سّفٗ ٔب٘ٙذ داسد؛ سا ٔخبعجبٖ اص وٙششِی لبثُ ٚ ؿذٜ ثٙذی عجمٝ ٔـخق، ٔحذٚد،

   .ٕٞشاٜ
ًِا٘جٜٛ، سؼذاد ثٝ وٓ ٞضیٙٝ ٚ آػب٘ی ػشػز، ثٝ سا دیبْ وٝ اػز اثضاسی :جوؼی رسب 

   .سّٛیضیٖٛ ٔب٘ٙذ وٙذ ٔی ٔٙشمُ ٔخبعجبٖ اص وٙششِی غیشلبثُ ٚ ٌٖٛ ٌٛ٘ٝ



 دٍ ًَع تفکز دارین

 غزثبلی تفکز                                     اسفٌجی تفکز                  
 

 



 
 هخبطجیي رسبًِ

 
هٌفؼل هخبطت 
وٙذ ٔی ٔغشح سا ٞب ػئٛاَ ایٗ سػب٘ٝ ثب ٔٛاخٟٝ دس فؼبَ ٔخبعت :فؼبل هخبطت:  

 (ِٔٛف ٚ فشػشٙذٜ) اػز؟ وشدٜ سِٛیذ سا دیبْ ایٗ وؼی چٝ .1 
 (اٍ٘یضٜ /ٞذف) اػز ؿذٜ فشػشبدٜ دیبْ ایٗ چشا .2 
 (چبسچٛة /لبِت) اػز؟ ؿذٜ اػشفبدٜ ٔخبعت سٛخٝ خّت ثشای فٙٛ٘ی چٝ اص .3 
 (ٌیش٘ذٜ /ٔخبعجبٖ) وٙٙذ؟ ٔی دسن ٔشفبٚر سا دیبْ ایٗ ٔخشّف افشاد چغٛس .4 
  حزف آٖ اص یب ؿذٜ اسائٝ دیبْ ایٗ دس ٘ظشیبسی ٚ ٞب اسصؽ ص٘ذٌی، ػجه چٝ .5 
 (دیبْ /ٔحشٛا) اػز؟ ؿذٜ 



 اسسجبعبر اص ا٘ؼبٖ ٞبی اِٚیٝ سب أشٚص



 تبریخچِ سَاد رسبًِ ای
ٗوشد اػشفبدٜ ای سػب٘ٝ ػٛاد ٚاطٜ اص 1965 ػبَ دس ِٛٞبٖ ٔه ٔبسؿبَ ثبس اِٚی. 
لشاس سٛخٝ ٔٛسد اسٚدب ٚ السیٗ آٔشیىبی وـٛسٞبی ثشخی دس ٔٛضٛع ایٗ 1970 دٞٝ اص 

 .ٌشفز
ؿذ آغبص دإ٘بسن ٚ فٙال٘ذ وـٛس دس ٚ 1970 دس ای سػب٘ٝ ػٛاد آٔٛصؽ اسٚدب دس. 
ؿذ آغبص ای سػب٘ٝ ػٛاد ا٘دٕٗ سـىیُ ثب 1978 ػبَ اص وب٘بدا دس ای سػب٘ٝ ػٛاد آٔٛصؽ. 
دسػی ٞبی وشبة ثٝ دسػی ٔٛضٛع یه لبِت دس ای سػب٘ٝ ػٛاد ٔجبحث آٖ اص دغ  

 .ؿذ افضٚدٜ اٍّ٘یؼی
وشد كبدس ای سػب٘ٝ ػٛاد آٔٛصؽ ثب اسسجبط دس ای ثیب٘یٝ یٛ٘ؼىٛ ػبصٔبٖ 1982 ػبَ دس. 
ٓٞ ٖٛٙاػذب٘یب اٍّ٘یغ، إِٓبٖ، أشیىب، طادٗ، وب٘بدا، ٕٞچٖٛ وـٛسٞب اص ثؼیبسی دس او ٚ 

    ؿٕبس ثٝ ٔخشّف سحلیّی ٔمبعغ دس دسػی ٚاحذ یه ای سػب٘ٝ ػٛاد خٙٛثی افشیمبی
 .سٚد ٔی

ثب دسػی 1395 ػبَ اص سػٕی كٛسر ثٝ ٚ ثٛدٜ سٛخٝ ٔٛسد ٔؼئّٝ ایٗ ٘یض ایشاٖ دس 
   .اػز ٌشفشٝ لشاس دٞٓ دبیٝ دس ای رسبًِ سَاد ٍ تفکز ػٙٛاٖ

 



 در هَاجِْ ثب رسبًِ ّب چگًَِ ثبیذ رفتبر کٌین؟

 



 

 ثذثیي ٍ فزاری ثبضین؟

خَش ثیي ٍ سبدُ اًگبر 
 ثبضین؟



 یب ٍالغ ثیي ثبضین؟

درست است ثبیذ ٍالغ  
 ثیي ثبضین



 تؼزیف سَاد رسبًِ ای
 ٔی سٛاٖ آٖ ثشاػبع  وٝ اػز دا٘ـی ٚ ٞب ٟٔبسر ٔدٕٛػٝ ای سػب٘ٝ ػٛاد
ٝ ٞب ا٘ٛاع ٖ ٞب سِٛیذار ا٘ٛاع ٚ سػب٘  ػذغ ٚ  سفىیه یىذیٍش اص ٚ ؿٙبخز سا آ

 .وشد سحّیُ

 

 :کِ آهَسد هی هب ثِ ای رسبًِ سَاد
  ٍٝ٘ٛوٙیٓ ػجٛس ایٕٗ ای سػب٘ٝ سلبٚیش ٚ ٞب دیبْ اص ا٘جٛٞی ثیٗ اص چ.   
ٍٝ٘ٛیبثیٓ سٞبیی ٞب آٖ فٟٕیذٖ ثٟشش ثب ٞب سػب٘ٝ ٘فٛر اص چ. 
 ٍٝ٘ٛثشای سا فبیذٜ-ٞضیٙٝ ٔٙغمی ساثغٝ یه ٞب  سػب٘ٝ اص اػشفبدٜ ثشای چ 

  ا٘دبْ یب ٞب سػب٘ٝ ػبیش اص اػشفبدٜ ثٝ ٘ؼجز) وٙیٓ عشاحی خٛد ص٘ذٌی
 (ٞب فؼبِیز ػبیش

 

 

 

 



 چه اس کنذ هی هشخص که غذایی رصین یک هاننذ ای رسانه سواد واقع در
 :کنذ هی هشخص ای رسانه سواد .کنین استفاده هیشان چه به و غذایی

 کزد؟ استفاده بایذ هیشانی چه به ها رسانه کذام اس .1 

 هایی بخش چه و شود گزفته بایذ رسانه یک هطالب اس هایی بخش چه .2  
 شود؟ گذاشته کنار

 چیست؟ ها رسانه هختلف های بخش سیان و سود .3   

رسانه ای هخاطب را از حالت هنفعل به به عبارتی هی توان گفت سواد 
 .  رسانذاجتهاد رسانه ای هی نهایتاً و رسانه رصذ 

 
سواد رسانه ای چارچوبی به هنظور دسترسی، تحلیل، ارزیابی و تولیذ 

 .  پیام به شکل های هختلف از چاپی تا اینترنتی را فراهن هی کنذ

 



 چٌذ ًکتِ هْن

ًا٘شمبد اغّت ای سػب٘ٝ ػٛاد ِٚی ٘یؼز، ای سػب٘ٝ ػٛاد ٞب سػب٘ٝ اص وشدٖ ا٘شمبد كشفب 
   .ؿٛد ٔی ؿبُٔ ٘یض سا ٞب سػب٘ٝ ثٝ وشدٖ

ٞب فؼبِیز ثبیذ ای سػب٘ٝ ػٛاد چٝ اٌش ٘یؼز؛ دیبْ ا٘شـبس ٚ سِٛیذ كشفبً ای سػب٘ٝ ػٛاد 
  .ؿٛد ؿبُٔ ٘یض سا ای سػب٘ٝ سِٛیذی ٞبی دشٚطٜ ٚ
ٝ٘یؼز؛ ای سػب٘ٝ ػٛاد دیذ، صاٚیٝ یه اص فمظ آٖ سحّیُ ٚ ای سػب٘ٝ دیبْ یه ثٝ سٛخ 

 لشاس ثشسػی ٚ ٘مذ ٔٛسد ٔخشّف ٞبی ٔٛلؼیز ٚ صٚایب اص ثبیذ ای سػب٘ٝ ٞبی دیبْ صیشا
 .ٌیش٘ذ

ٔؼٙی ثٝ ثّىٝ ٘یؼز سػب٘ٝ اص ٘ىشدٖ اػشفبدٜ ٚ ٘ىشدٖ سٕبؿب ٔؼٙی ثٝ ای سػب٘ٝ ػٛاد  
   .اػز وشدٖ فىش ا٘شمبدی ٚ وشدٖ ٍ٘بٜ دلز ثب وشدٖ، سٛخٝ

 



 ضخص دارای سَاد رسبًِ ای اس هٌظز صبحت ًظزاى ارتجبطبت 

وٙذ ٔی اػشفبدٜ ٔٛثش عٛس ثٝ ٚ سیضی ثش٘بٔٝ ٔذیشیز، ثب ٞذفٕٙذ، ػبلال٘ٝ، ٞب سػب٘ٝ اص. 
وٙذ ٔی ؿشوز ا٘شمبدی سفىش دس وٙذ ٔی اسصیبثی سا ای سػب٘ٝ ٞبی دیبْ ٚلشی.  
اعالػبسی ٔٙجغ یه ثٝ كشفبً ٚ وٙذ ٔی اسصیبثی ٔخشّف ٔٙبثغ اص سا اعالػبر اػشجبس  

  .وٙذ ٕ٘ی اوشفب
سش آٌبٞب٘ٝ سا ٞب آٖ چغٛس وٝ دا٘ذ ٔی ٚ وٙذ ٔی دسن سا ای سػب٘ٝ ٞبی دیبْ لذسر  

   ."ثـٙٛد یب ثجیٙذ ثخٛا٘ذ،"
داسد آٌبٞی سفشبسٞب ٚ اسصؿٟب ثبٚسٞب، ػمبیذ، ٌیشی ؿىُ ثش ٞب سػب٘ٝ سبثیش اص.   
ٟ٘ذ ٔی اسج سا ٔخشّف ٞبی دیذٌبٜ ٚ اػز آٌبٜ فشٍٞٙی ٔشٙٛع ٚ ٔشىثش خٟبٖ اص.  
،ٔخشّف اؿىبَ اص اػشفبدٜ ثب خاللب٘ٝ ٚ ٚضٛح ثٝ سا خٛد ثیٙؾ ٚ ٞب دیذٌبٜ ػمبیذ 

 .وٙذ ٔی ثیبٖ ای سػب٘ٝ



 ّستینّب هب را احبطِ کزدُ اًذ ٍ هب ّز رٍس ثب آى ّب هَاجِ رسبًِ 

 
 

 







 چزا سَاد رسبًِ ای؟
 

خبٔؼٝ دٔٛوشاسیه فشایٙذ ثش ٞب سػب٘ٝ ثبالی سأثیش 
ٜسػب٘ٝ اص صیبد ثؼیبس اػشفبد   
فىش عشص ٚ ػمبیذ ادسان، دٞی ؿىُ ثش سػب٘ٝ سأثیش 
سلٛیشی اسسجبعبر ٚ اعالػبر سٚصافضٖٚ إٞیز 
دساصٔذر یبدٌیشی ضشٚسر ٚ خبٔؼٝ دس اعالػبر إٞیز 

 



 پیبم ّوجزگزی



سػب٘ٝ سِٛیذ اكُ ٚ ٔؼشمیٓ ػٙبكش ٚ آؿىبس دیبْ داسای وٝ ٔیب٘ی الیٝ ثٝ :هتي ٚ  
  .ٌٛیٙذ ٔی ٔشٗ اػز آٖ ّٕٔٛع ٔحلَٛ

 دس .ثجیٙذ دٚسثیٗ دیذ صاٚیٝ اص اػز ٔدجٛس دیذٖ ٍٞٙبْ ٔخبعت، وٝ ثبؿیٓ داؿشٝ دلز
  ٚ وٙیٓ ٔی ٍ٘بٜ خٟبٖ ثٝ دٚسثیٗ دسیچٝ اص سّٛیضیٛ٘ی ٞبی ثش٘بٔٝ ٔـبٞذٜ ٍٞٙبْ ٔب ٚالغ

 ٍ٘بٜ دس وٙٙذ ٔی سالؽ ػٛطٜ، ثٝ ٘ؼجز دٚسثیٗ خبف ٔٛلؼیز سٙظیٓ ثب سِٛیذوٙٙذٌبٖ
   .ثٍزاس٘ذ اثش ٔب
ٌیشی ثٟشٜ ثب دیبْ سِٛیذوٙٙذٜ وٝ غیشٔؼشمیٕی ٚ دٟٙبٖ ٞبی دیبْ ثٝ :سیزهتي 

 ٔٛػیمی، ٘ٛس، سً٘، والْ، اص اػشفبدٜ ٔب٘ٙذ) ٔخبعت ثش اثشٌزاسی فٖٙٛ اص ٞذفٕٙذ
 ٌٛیٙذ ٔی صیشٔشٗ اػز، وشدٜ خبػبصی ای سػب٘ٝ سِٛیذ صیشیٗ الیٝ دس (... ٚ سذٚیٗ

  .(ٚاِذیٗ خیت ٔالحظٝ یؼٙی فشص٘ذاٖ ٘ضد ص٘ذٌی ثبالی ٔخبسج اص ٚاِذیٗ كحجز)
فشٍٞٙی ٔحیغی، ؿشایظ ؿبُٔ ٚ اػز دیبْ ٔشٗ اص خبسج وٝ ثبالیی الیٝ ثٝ :فزاهتي  

   .ٌٛیٙذ ٔی فشأشٗ ؿٛد ٔی دیبْ اثشٌزاسی ٚ دسن ثش حبوٓ ثیشٚ٘ی ػٛأُ ٚ

 



 ثبسًوبیی

خبف ؿىّی ثٝ ٚالؼیز دادٖ ٘ـبٖ یؼٙی ثبصٕ٘بیی 
وٝ اػز ٟ٘فشٝ ٕٞیٗ دس دیبْ فشػشٙذٜ یب ٚ سػب٘ٝ ٞش ٞٙشٔٙذی ٚ خاللیز ؿبخق ٚ ساص  

  .ثبؿذ داؿشٝ ٔخبعت ثش ثیـشش اثشٌزاسی
ثب ن اػز ایٗ فؼبَ ٔخبعت ٞٙش .اػز آٔیخشٝ ٞٓ دس ٚالؼیز اص ثبصٕ٘بیی ثب سػب٘ٝ وبس 

  .وٙذ وـف سا ای سػب٘ٝ ٞبی ثبصٕ٘بیی ٚ ٚالؼیز ٔیبٖ سفبٚر ٘مبدی، ٚ ٞٛؿٕٙذی
 
 

 





 کلیطِ سبسی

صٔبٖ عَٛ دس ٚ ثٛسص٘ذ اكشاس خبف ؿىُ ثٝ ٚالؼیز ثبصٕ٘بیی دس ٞب سػب٘ٝ یب سػب٘ٝ اٌش  
 سجذیُ کلیطِ ثٝ سا ثبصٕ٘بیی آٖ سٛا٘ٙذ ٔی ٕ٘بیٙذ، سىشاس سا آٖ ٔخشّف اؿىبَ ثٝ ٚ

 .وٙٙذ
ٗداسد وّیذی ٘مـی وّیـٝ، ایدبد دس تکزار ف.   
 
 

 



 الٌبع
ٗٞذف یه ثب دیٍشاٖ ثشای آٖ ػبص٘ذٜ ٚ فشػشٙذٜ ػٛی اص دیبْ فشػشبدٖ وٝ اػز سٚؿ 

   .ٌیشد ٔی كٛسر
ٍٗ٘شؽ، سفشبس، سغییش ثٝ ٌیش٘ذٜ سـٛیك دیبْ، فشػشبدٖ ٚ دیٍشاٖ ثب اسسجبط اص ٞذف ثیـششی 

 ػٛی اص الٙبع .ٌٛیٙذ ٔی الٌبع آٖ ثٝ وٝ اػز فشػشٙذٜ ٘ظش ٔغبثك دیذٌبٜ، یب اسصؽ ثبٚس،
   :ثشای ٞبیی سٚؽ ٚ فٖٙٛ سٛػظ ٞب سػب٘ٝ

 ٔب ٘ظش ٚ سٛخٝ خّت .1 
 خٛدؿبٖ ثشای اػشٕبد ٚ اػشجبس آٚسدٖ دذیذ .2 
 ٔب ٚخٛد دس خٛدؿبٖ آسصٚٞبی ٚ آٔبَ ػبصی ؿجیٝ .3 
 .. ٚ ٌزاسی ػشٔبیٝ دادٖ، سأی خشیذ، ٔب٘ٙذ وبسی دادٖ ا٘دبْ ثشای ٔب سحشیه .4 

 

 یبد گزفتي سثبى الٌبع اس هْن تزیي هْبرت ّبی سَاد رسبًِ ای است 



 )...(فٌَى الٌبع 

ٔحلٛالر ٚ وبال أییذس :ػبدی هزدم ٍ ًخجگبى ّب، ستبرُ دادى گَاّی ٚ  
   .ٞب ػشبسٜ سٛػظ غیشٜ

خذٔز ٔحلَٛ، ٘ظش، فىش، یه ثیٗ دیٛ٘ذی ؿٛد ٔی ػؼی :هؼبًی تذاػی 
 ٔب٘ٙذ ا٘ؼب٘ی ٔغّٛة احؼبػبر ٚ غشایض أیبَ، آسصٚٞب، ثب دیٍشی چیض ٞش یب

   .ؿٛد ایدبد ٔخبعت رٞٗ دس غیشٜ ٚ صیجبیی
سشػٙبن ٚ ٘بخٛؿبیٙذ چیضٞبی اص اػشفبدٜ ثب دبیٓ ٔخبعت سشػب٘ذٖ :تزس 

 .دٞٗ ثٛی ٔب٘ٙذ
سٚد ٔی ؿٕبس ثٝ ٔخبعت وشدٖ لب٘غ ثشای لذسسٕٙذ سٚؿی :طٌش.   
چٙذ سٛػظ ٌبٞی ٚ ٌیشد ٔی ؿىُ سػب٘ٝ یه سٛػظ ٌبٞی فٗ ایٗ :تکزار 

  الٙبع دس دْٚ سٚؽ سأثیش وٝ اػز عجیؼی .ؿٛد ٔی اخشا ٕٞؼٛ سػب٘ٝ
 .اػز ثیـشش ٔشاست ثٝ ٔخبعجبٖ،



 (اداهِ)... فٌَى الٌبع 
ثیـشش سأثیشٌزاسی ثشای سجّیغبر دس صیجب افشاد ا٘شخبة :سیجب افزاد.   
ثجش سب چٙذ ثخش یىی سایٍبٖ، ٞذیٝ وـی، لشػٝ سخفیف، حشاج، :تطویغ ٚ ...  

   .ٞؼشٙذ سغٕیغ فٗ اص ٞبیی ٕ٘ٛ٘ٝ
وٙذ ٔی ثیبٖ سا ادػبیی ٔذسن ٚ ػٙذ ثب ٚ ٔؼشمیٓ كٛسر ثٝ :آضکبر ادػبی.  

 خٛساوی ٔحلٛالر سٚی ثش غزا وبِشی ٔیضاٖ سؼییٗ ٔثبَ ثغٛس
سشیٗ، دشفشٚؽ ثٟششیٗ، سشیٗ، اسصاٖ سشیٗ، ػبِی كفبر وبسٌیشی ثٝ :ضذت 

 ... ٚ اِٚیٗ
اػز ایشاٖ ّٔز دبیذاسی ٚ كالثز ٕ٘بد دٛػششٞب دس دٔبٚ٘ذ لّٝ ٔثال :ًوبدّب.  
ِٔحلَٛ ٔلشف اص لجُ ٔثُ .اػز وشدٖ لب٘غ ثشای ٔغّٛة سٚؿی :همبیس ٚ  

   .خبف ٔحلِٛی ٔلشف اص ثؼذ



 (اداهِ)... فٌَى الٌبع 
دِذزیش سلبٚیش خب٘ٛادٜ، ٌشْ ٔحیظ ثخؾ، آسأؾ ٔٛػیمی اص اػشفبدٜ :صویوی ٍ گزم ٚ  

   .غیشٜ
ثضسي ٞبی لّٝ ثٝ سػیذٖ ؿبیؼشٝ ؿٕب ؿٕبػز، حك ویفیز :لجیُ اص ػجبساسی ٔثُ :تولك 

 .ٞؼشیذ
صیجبیی آصادی، ثـش، حمٛق ػبالسی، ٔشدْ سٕذٖ، ٔثُ :ثزق ٍ سرق پز کلوبت ٚ ... 
چیٗ ػخٗ سٙجُ، ٔٙفؼُ، ٔثُ ٞبیی ٚاطٜ اص اػشفبدٜ :(سدى ثزچست) گذاری ًبم ٚ ... 
اكغالحبر خبی ثٝ ٔغّٛة وّٕبسی وشدٖ خبیٍضیٗ :(سبسی هؼبدل) تؼجیز حسي ٚ 

  ٚاطٜ ٔثُ .ثبؿذ داؿشٝ ثیـششی دزیشؽ آٖ ثٝ ٘ؼجز ٔخبعت سب اػز ٘بخٛؿبیٙذ ٔٛضٛػبر
   .وبسوٙبٖ اخشاج خبی ثٝ دِٚز ػبصی وٛچه

چیضٞبی ٕٞیـٝ وٝ چشا فٛسی خجش اخجبس، سشیٗ سبصٜ چٖٛ سیششٞبیی اص اػشفبدٜ :تبسگی 
   .اػز ثٛدٜ خبٔؼٝ الجبَ ٔٛسد سبصٜ

ثب  لذیٕی ٚ ٘ٛػشبِظیه أثبَ ٚ ٞب آًٞٙ سلبٚیش، اص اػشفبدٜ :(اًگیش خبطزُ) ًَستبلژی 
  .ثیـشش سأثیشٌزاسی ثشای سجّیغبسی دیبْ یه



 (اداهِ)... فٌَى الٌبع 
كحز وبٔالً ٔخبعت وٝ ؿٛ٘ذ ٔی عشاحی عٛسی ٞب دشػؾ ایٗ :الجَاة هؼلَم ّبی پزسص 

   وٙیذ؟ دیذا سٞبیی ػشدسد اص صٚد خیّی داسیذ دٚػز ؿٕب آیب :ٔثال .وٙذ سأییذ سا وٙٙذٜ ػئٛاَ ٌفشٝ

دادٜ ٘ـبٖ ٞب دظٚٞؾ ٘شبیح :ٔثالً سػٕی، آٔبسٞبی ٚ ٞب دظٚٞؾ ٘شبیح اص اػشفبدٜ :ػلوی ضَاّذ 
   .ا٘ذ ٌشفشٝ ثخـی سضبیز ٘شیدٝ خبف ٔحلِٛی اص وٙٙذٌبٖ اػشفبدٜ دسكذ 90 وٝ

ُیه ٚضغ ثب ا٘شخبثبر دس ٔٛفمیز كٛسر دس وٝ دٞٙذ ٔی ٚػذٜ وب٘ذیذاٞب ٔثال :سبدُ ّبی حل را 
   .وٙٙذ حُ سا ٔـىالر سٛا٘ٙذ ٔی ساحشی ثٝ لبٖ٘ٛ

ػّشی سٛاٖ ٔی ای سػب٘ٝ ٞبی دیبْ دس وبسیضٔبسیه افشاد ٞبی ٌفشٝ ٚ ٞب حشف اص اػشفبدٜ :کبریشهب 
 ٌشفشٗ ٘ظش دس ثب ٚ وشد ٔشاخؼٝ ػخٙبٖ اكُ ثٝ ثبیذ ؿشایغی چٙیٗ دس .ؿٛد ٔخبعت الٙبع ثشای

   .ػٙدیذ سا سفبػیش ػمٓ ٚ كحز سبسیخی، ؿشایظ
ٔی ٔـىٛن ثضسي ٞبی دسٚؽ اص ثیـشش وٛچه ٞبی دسٚؽ ثٝ ٔشدْ ٞیشّش ٘ظش ثٝ :ثشرگ درٍؽ 

 فضب سب ؿٛد ٔی ا٘دبْ ٔشؼذدی سٚا٘ی ٞبی خٛػبصی ثضسي، دسٚؽ یه ٌفشٗ اص لجُ ٌبٞی .ؿٛ٘ذ
   .ٌشدد فشاٞٓ ثضسي دسٚؽ ثبٚسدزیشی ثشای

دادٖ دػز اص ثبػث اػز ٕٔىٗ وٝ سػشٛساٖ دس دخب٘یبر اػشؼٕبَ ٕٔٙٛػیز ٔثُ :لغشاى ضیت 
   .ؿٛد ػیٍبسی ٔـششیبٖ



 در ایزاىاستفبدُ ثی رٍیِ اس رسبًِ 

ٗاخشٕبػی ٞبی ؿجىٝ دس ایشا٘یبٖ ػبػشٝ 9 حضٛس ٔیبٍ٘ی   
داس٘ذ دػششػی وبٔذیٛسش یب سبح ِخ ثٝ (خب٘ٛاسٞب دسكذ 17) ایشا٘ی خب٘ٛاس ٔیّی4ٖٛ حذٚد.   
ُٞؼشٙذ سجّز داسای ٞٓ (دسكذ 21) خب٘ٛاس ٔیّیٖٛ 5 حذال.  
20 ٖٛٞؼشٙذ ػضٛ سٍّشاْ دس ایشا٘ی ٔیّی.  
53 ٞؼشٙذ ٔخشّف اخشٕبػی ٞبی ؿجىٝ ػضٛ ایشاٖ ٔشدْ دسكذ.  
داس٘ذ ٔبٞٛاسٜ ایشا٘یبٖ چٟبسْ یه.   
ٖوٙٙذ ٔی اػشفبدٜ اخشٕبػی ٞبی ؿجىٝ اص خٟب٘ی اػشب٘ذاسد ثشاثش 4 ایشا٘یب.  



 استفبدُ ثی رٍیِ اس تلفي ّبی َّضوٌذ ٍ ضجکِ ّبی اجتوبػی



 تغییز در سجک سًذگی  



 رسبًِ ٍ تغییز سجک سًذگی  

ٌشایی ٔلشف 
خب٘ٛادٜ ثٙیبد فشٚدبؿی 
خب٘ٛادٜ اػضبی ثیٗ سٚدسسٚ سؼبُٔ ٔیضاٖ وبٞؾ 
ٗفبی ٍای رهش ٔیٟٕب٘بٖ دشػؾ سشیٗ ٟٔٓ ٚ اِٚی 
ٝ٘فشاٞٓ سا سٟٙبیی ثٝ ٚ صٔبٖ ٔىبٖ، ٞش دس سفشیح أىبٖ خذیذ ٞبی سػب 

  دػشٝ حبِز اص ٔب سفشیحبر اػز ؿذٜ ٔٛخت ٔؼئّٝ ٕٞیٗ ٚ ا٘ذ وشدٜ
  ٚ ٔدبصی فشدٌشایب٘ٝ، كٛسر ثٝ خٛؽ ٚ خٙت دش ٚ فیضیىی ٚ خٕؼی
   .ؿٛد د٘جبَ ػبوٗ


