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 همذهَ

تٌِب چیضی کَ اهشّصٍ دس دًیبی کغت ّکبس سّؽي ّ هؾخص           
. اعت ایي اعت کَ هذیشاى ثبیذ ثشای ػذم اطویٌبى آهبدٍ ثبؽٌذ 

ثذشاًِب سّیذادُبی  ًبگْاسی ُغتٌذ  کَ هی تْاًٌذ  ثبػج افْل  
عپتبهجش ًؾبى دادًذ کَ هب ُیچ گبٍ  11دْادث .  عبصهبًِب ؽًْذ

دس هْالغ ثذشاًی خْدؽیفتگی ّ . ًوی تْاًین آعْدٍ خبطش ثبؽین 
سضبیتوٌذی اص خْد، ًوی تْاًذ هذیشاى سا دس تصوین گیشی 

احشثخؼ یبسی کٌذ ، ثلکَ تٌِب  آًِب سا آؽفتَ خْاُذ عبخت  
هذیشاًی کَ دس ؽٌبعبیی ثذشاى کْتبُی هی کٌٌذ ُّیچ ثشًبهَ 
سیضی ثشای آى  ًذاسًذ ، دس ٌُگبم ثذشاى دچبس گشفتبسی ُبی 

 . ؽذیذی خْاٌُذ ؽذ

  



 تؼشیف هذیشیت ثذشاى

هذیشیت ثذشاى هْحش ًیبصهٌذ  یک سّیکشد  هٌظن ّ ًظبم هٌذ اعت        

کَ هجتٌی ثشُْؽیبسی ّدغبعیت هذیشیتی ّ یک دسک خْة اص 

 . اُویت ثشًبهَ سیضی دلیك ّ اهبدگی عبصهبًی اعت

 

 :تمشیجب ثَ تؼذاد فشٌُگ ُبی لغت ثشای ثذشاى تؼشیف ّجْد داسد    

 .ّضؼیتی کَ ثَ یک هشدلَ ثذشاى سعیذٍ اعت •

 یک لذظَ  تؼییي کٌٌذٍ •

 ًمطَ ثشگؾتی ثشای ثِتش تب ثذتش ؽذى ّضؼیت •

 همطغ دیبتی•



 اًْاع ثذشاى 

 :  ثذشاى هضهي •

ّضؼیتی کَ هی تْاًذ هبٍ ُب ّ دتی گبُی اّلبت عبلِب طْل ثکؾذ ّ     
ُش کغی سا کَ دس ایي پشّعَ لشاس داسد اص هیبى ثشداسد  ثذشاى ُش 
چَ ثیؾتش طْل ثکؾذ تغییش دادى تْالی سّیذادُب  ًیض هؾکل تش هی 

   .ؽْد 

 :ثذشاى دبد •

ّضؼیت ثذشاى دبد چیضی اعت کَ ثغیبسی اص هشدم دس ٌُگبم فکش     
 .کشدى ثَ ثذشاى دس رُي داسًذ ، خغبسات ّاسد ؽذٍ اعت



 هْلؼیت ُبیی کَ اجشای ثشًبهَ ثذشاى سا ضشّست هی ثخؾذ

 

 فْت یکی اص هذیشاى •

 

 ًب اساهی ُبی ؽِشی•

 

 عْاًخ•

 

 ثالیبی طجیؼی•

 



 ّیژگی ُبی هؾتشک ثذشاى ُب

 

 .ًیبص ثَ تصوین گیشی ثذیغ داسًذ•

 .ػذم ّاکٌؼ عشیغ هؼوْال پیبهذ ًب هطلْة داسد•

 .ساٍ دل ُب هذذّد ُغتٌذ•

 .صهبى ثَ ًفغ تصوین گیشاى ًیغت•

 .تصویوبت غلظ ، ػْالت ّخین داسًذ•

 .ؽذت گشفتي غیش هٌتظشٍ سّیذادُب ّضؼیت ثذشاًی سا تؾذیذ هیکٌذ•



. 

 :  ثَ گفتَ چبسلضُشهبى دس چٌیي ّضؼیتی عَ ػبهل ًمؼ صیبدی داسًذ

ایٌکَ ّضؼی کَ پیؼ اهذٍ هٌبفغ خْد، گشٍّ ّ عبصهبى سا تب چَ دذ •

 .هْسد تِذیذ لشاس دادٍ اعت

 (.فشصت ) صهبى الصم ثشای ػکظ الؼول چمذس اعت•

 (.غبفلگیشی ) ثشای عبصهبى تب چَ دذ غیش هٌتظشٍ ثْدٍ اعت•

 

ّلتی کَ  هذیشاى ثب  یک ّضؼیت ثذشاًی  سّثَ سّ هی ؽًْذ ، ؽٌبخت 

صذیخ هغئلَ ّاسائَ ساٍ دل هٌبعت دس صهبى هؼیي هی تْاًذ فشصت 

 .  ُبیی سا ثشای عبصهبى ثَ ّجْد اّسد

 

 

 



 سّاًؾٌبعی ثشخْسد ثب ثذشاى

 

 تصویوبت فْسی•

 ؽٌبعبیی افشاد•

 توشکض•

 دذاکخش اًشژی•

 خْد کٌتشلی •

 ثشخْسد ثب تضبد•

 

 



 دبلت ُبی هختلف ثذشاى

 ّضؼیت کبهال ثذشاًی•

 ّضؼیت ًْظِْس•

 ّضؼیت کٌذ ّ اسام•

 ّضؼیت تصبدفی•

 ّضؼیت اًؼکبعی•

 ثذشاى تؼومی•

 ّضؼیت ػبدی ّ سّصهشٍ•

 ّضؼیت اداسی ّ اجشایی•



 پبساداین دس ثذشاى

Paradigm الگْ، هذل، ًوًَْ ّ ثبصی ،: 

پبساداین  یکغشی اص لْاًیي ّ همشسات هکتْة ّ ًب هکتْة اعت کَ  

هذذّدیت ُب سا تؼشیف هی کٌذ ّ هؾخص هی ًوبیذ کَ دس هذذّدیت 

 (.ایٌذٍ ًگشی) ُب چگًَْ ػول کٌین تب هْفك ؽْین

 

پیتش دساکش هؼتمذ اعت کَ  یکی اص هِن تشیي هِبست ُبی هذیشاى دس  

 :دّساى اؽْة ّ ثی ًظوی ایٌذٍ ًگشی اعت کَ دّ صْست داسد

 (  ایٌذٍ چَ چیضی اعت ) هذتْایی  •

 ( چگًْگی اعتفبدٍ اص ایي چَ چیضُب ) فشایٌذی  •



 هذیشیت دس ثذشاى

 

دس ٌُگبم ثذشاى ثَ ػلت آؽفتگی، رُي دسعت کبس ًوی کٌذ ّ تؼمل •

صْست ًوی پزیشد، لزا ادتوبل اؽتجبٍ ثغیبس صیبد اعت ّ سفتبس ُبی 

 .  ًبهٌبعجی ثشّص هی کٌذ کَ هوکي اعت ثبػج تؾذیذ ثذشاى ؽْد

 

دفع خْیؾتي داسی ّ آساهؼ دس تغلظ ثش اّضبع ثَ ٌُگبم ثذشاى، •

ثَ ایي ػلت هذیشیت ثذشاى کبسی اعت هؾکل کَ . ًمؼ هِوی داسد

 .ثَ ؽجبػت ّ عشػت ػول ًیبص داسد



 عَ تؼشیف اص دیذگبٍ ای ثی اط

 

اص دیذگبٍ ای ثی اط،ثشای هفِْم ثذشاى تؼبسیف گًْبگًْی آّسدٍ ؽذٍ 

 :کَ ثَ ؽشح صیش هی ثبؽذ. اعت 

 

 ؽشایظ فمذاى تصوین،غبفلگیشی ّصهبى هذذّد ثشای ّاکٌؼ•

 هْسد تِذیذ لشاس گشفتي اُذاف ّ اسصػ ُب •

 افضایؼ ادتوبل ثی حجبتی،دس گیشی،خصْهت ّ خؾًْت•

 



 ًکبتی دس هْسد هذیشیت ثذشاى

 ادثیبت هذیشیت ثذشاى ثغیبس گغتشدٍ اعت ّاص هْاسدی چْى جٌگ

 .ّ جٌگ گشیضی تب هذیشیت فجبیغ طجیؼی ّ ثؾشی سا دس ثش هی گیشد

 ؽشایظ ثذشاًی هی تْاًذ ثَ ؽکل ُبی هختلف ثشّص کٌذ ّ اص تغییش

 .ّ تذْالت گًْبگًْی ًبؽی ؽْد

 ُذف اصلی هذیشیت ثذشاى دعتیبثی ثَ ساٍ دلی سضبیت ثخؼ ثشای

ثشطشف کشدى ؽشایظ غیش ػبدی ثَ طشیمی اعت کَ هٌبفغ ّ اسصػ 

 .ُبی اعبعی دفع ّ تبهیي ؽْد



   عبػت اّل ثذشاى 24

    

تؼجت ّ غبفلگیشی اّلیي  ػبهل  هخشة دس ثغیبسی  اص ثذشاى ُب    

ثب تجشثَ حبثت ؽذٍ اعت کَ ثشای دعت ثَ کبس ؽذى ّ پبعخ . اعت

عبػت عبػبتی تؼییي کٌٌذٍ 24ایي . گفتي فمظ یک سّص ّلت اعت

هی ثبؽٌذ کَ  ارُبى ػوْهی خیلی عشیغ  ؽکل هی گیشًذ ّ صهبًی 

 .ُن کَ ؽکل گشفتي تغییش آًِب ثغیبس ّ هؾکل اعت 



 ّاکٌؼ ُبی سّاًی دس ثذشاى

چگًْگی ّاکٌؼ هشدم صهبًی کَ ًبگِبى ثب یک ّضؼیت ثذشاًی سّ    

 .ثَ سّ هی ؽًْذ ًیض هؼوْال ثغیبس هؾبثَ اعت 

 :اص هؼوْل تشیي ّاکٌؼ ُب ػجبستٌذ اص    

 

 کْتَ ًظشی  -4ًبثبّسی                      -1 

 همصش داًغتي ایي ّآى -5لجْل ؽکغت                 -2 

 جشیذَ داس ؽذى ادغبعبت -6ّدؾت صدگی                -3 



 گشٍّ ثشسعی ثذشاى

   

دس ایي هیذاى ثَ یک .  ّضؼیت ثذشاى ُوبًٌذ یک هیذاى ًجشد اعت    

هشکض کٌتشل ًیبص داسیذ کَ هشکت اص افشادی  اعت کَ  لٍْ تویضخْثی 

داؽتَ ّداسای ّیژگی اًجبم تصوین گیشی ّ ثشلشاسی استجبط احشثخؼ 

یک گشٍّ ثشسعی ثذشاى هی تْاًذ اثضاس ثغیبس . ثب دیگشاى هی ثبؽٌذ

ثَ ّیژٍ صهبًی کَ هؾکالت توبم هشصُبی . خْثی ثشای ایي کبس ثبؽذ

هؼوْال ثِتشیي افشاد ایي . کبسکشدی ّ عبصهبًی سا دس ثش گشفتَ ثبؽذ

تؼذاد اػضبی گشٍّ ثیي ؽؼ تب ُؾت . گشٍّ هذیشاى ثلٌذ پبیَ ُغتٌذ

 .ًفش اعت



   ّیژگی ُبی اػضبی تین ثذشاى

 

 لذست تفکش صذیخ•

 داؽتي ثٌیَ لْی•

 اًؼطبف پزیشی•

 گی ثشای پزیشػ اطالػبت آهبدٍ•

 آگبُی اص هٌبثغ جوغ آّسی اطالػبت•



 

 ثشًبهَ سیضی ثشای کٌتشل ػْالت ثذشاى

 

 

 اعتشاتژی هذیشیت ثؼذ اص ثذشاى•

 اسصیبثی کْؽؼ ُبی خْد•

 ثشًبهَ سیضی ثلٌذ هذت•

 گغتشػ اًؼطبف پزیشی ّ ًگشػ هٌطمی خْد•

 



 ًکبت پبیبًی

    

چشا کَ هْلؼیت ُب فشق هی کٌذ . عبلی یکجبس ثشًبهَ سا هشّس کٌیذ   

 .ّهؾکالت تغییش هی کٌذ 

ثٌبثشایي  ثشًبهَ ثذشاى سا ُش چٌذ ّلت یکجبس ثبیذ هشّس کٌیذ  ّ       

آى  سا هطبثك  ثب اعتبًذاسد ُبی  سّص دس آّسیذ  افشاد  ثیشّى اص 

ؽشکت دس ایي ثشًبهَ سیضی دخبلت دُیذ ّ ثَ  طْس ّالغ ثیٌبًَ ای  

 .اُذاف  هؾتشک ثیي هشدم ّ ؽشکت سا اسصیبثی کٌیذ

 


