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استعذاد يابي را تعزيف كنيذ.
فاكتٌر ىاي اثزگذار بز مٌفقيت بزنامو ىاي استعذاد يابي را نام ببزيذ.
رًش ىاي سيستماتيك استعذاديابي را بيان كنيذ.
الگٌي چيار مزحلو اي استعذاديابي در ًرسش را تٌضيح دىيذ.
معيارىاي استعذاديابي را نام ببزيذ.
مزاحل استعذاديابي ًرسشي را نام ببزيذ.
يك رشتو ًرسشي را انتخاب كزده  ،معيارىاي استعذيابي در آن را نام ببزيذ.
معيارىاي رًانشناختي استعذاديابي را تٌضيح دىيذ.
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استعذاديابي يرسشي

تعزيف استعذاديابي يرسشي:
فشد هؼشٔذ ٍسصؿي اػز وِ ػٌَح هَسد ًيبص ػؼوي ٍ ديىشي ،فيضيَلَطيىي ٍ حشي سٍاًي ٓول وشد ٍسصؿي سا
داسا ثبؿذ (اف سيچبس )9111
اػشٔذاديبثي فشآيٌذي اػز وِ اص ًشيك آى ًَػَاًبى ٍ ػَاًبى اسصيبثي هيؿًَذ ٍ ثِ ؿشوز دس سؿشِّبي هٌبػت
وِ اهيذ هَفميز ثيـششي اص آًْب هيسٍد سـَيك ٍ ّذايز هيؿًَذ .اسصيبثيّبي هزوَس اص ًشيك ثشخي آهَصىّب ٍ
هٔيبسّبي اػشبًذاسد اًؼبم هيؿَد .دس ثيـشش ٍسصؽّبايي فشآيٌذ ،ديؾ اص ايي وِ وَدن لبدس ثِ سلوينگيشي ٍ
اًشخبة سؿشِ ٍسصؿي ثبؿذ اًؼبم هيؿَدّ .ذف اكلي اػشٔذايبثي ،ؿٌبػبيي ٍ اًشخبة ٍسصؿىبساًي اػز وِ
ثيـششيي سَاًبيي سا ثشاي سؿشِ خبف داسا ثبؿٌذ.
تاريخچٍ استعذاديابي:
دس اٍاخش دِّي  9191هيالدي دس اوظش وـَسّبي اسٍدبيي ؿشلي ،داًـوٌذاى سٍؽّبي ٍيظيي ثشاي ؿٌبػبيي
ٍسصؿىبسى هؼشٔذ ،سٌِين وشدًذ .ايي داًـوٌذاى دس دي آى ثَدًذ وِ هشثيبى سا دس اًشخبة ٍسصؿىبساى آگبُ ػبصًذ.
ثيـشش افشادي وِ دس ثبصيّبي الوذيه  9191هذال گشفشٌذ ،ثِ ٍيظُ اص وـَس آلوبى ؿشلي ،ثٌَس ٓلوي اًشخبة
ؿذُ ثَدًذًِ .يش ايي هَهَّ وـَس ثلغبسػشبى دس ثبصيّبي الوذيه ً 9199يض سٍي داد .سمشيجب  %01اص

دس وـَس سٍهبًي دس ػبل  ،919گشٍّي اص وبسؿٌبػبى ٍ هشخللبى لبيمشاًي ،دخششاى ػَاًي سا ثشاي سؿشِ
لبيمشاًي ثب اػشفبدُ اص سٍؽّبي ٓلوي اًشخبة وشدًذ .ايي گشٍُ وِ اوظش آوبي سين آضاهي ثِ ثبصيْبي الوذيه
هؼىَ سا سـىيل هيدادًذ ،هَفك ثِ وؼت ػه هذال ًال ،دٍ هذال ًمشُ ٍ دٍ هذال ثشًض ؿذًذ .گشٍُ ديگشي وِ
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ٍسصؿىبسًي وِ هذال گشفشٌذ ،اػشٔذاديبثي ؿذُ ثَدًذ.

دس اٍاخش ػبل  9191اًشخبة ؿذًذ 5 ،هذال ًال ٍ يه هذال ًمشُ دس ثبصيّبي الوذيه  9101دس لغآًؼلغ
آهشيىب ٍ ًيض  1هذال دس  9100دس ثبصيّبي الوذيه ػئَل گشفشٌذ.
مشاياي استعذاديابي
9ـ صهبى هَسد ًيبص ثشاي سػيذى ثِ اٍع ٓول وشد ٍسصؿي ثِ ًَس لبثل سَػْت وبّؾ هييبثذ.
1ـ اػشفبدُ اص هٔيبسّبي ٍيظُي ٓلن ،هوي وبّؾ ّضيٌِ سػيذى ثِ اٍع ٓول وشد ،هَػت ثبال سفشي وبسآيي
سوشيٌبر هيؿَد.
3ـ آشوبد ثِ ًفغ ٍسصؿىبساى اػشٔذاديبثي ؿذُ ،ثِ ٓلز اخشالف چـوگيش ثب ػبيش ٍسصؿىبسى افضايؾ هييبثذ.
1ـ اػشفبدُ اص هٔيبسّبي ٍيظُي ٓلوي ثِ ًَس هؼشمين وبسثش سوشيٌبر ٓلوي سا ٓولي هيػبصد.
 5ـ ًَل ٓوش ٍسصؿي يه ٍسصؿىبس افضايؾ هييبثذ.
9ـ افشاد ثِ ػوز سؿشِّبيي ّذايز هيؿًَذ وِ اص ًِش ػؼوبًي ،فيضيَلَطيىي ٍ سٍاًي ثشاي آىّب هٌبػتسشًذ.
 9ـ ثب ايي ٓول افشاد ٍسصؿىبس احشوبال ًشبيغ ثْششي سا ثِ دػز هيآٍسًذ ٍ ايي هبًْ اص ػشخَسدگي آًْب ثِ ػجت
ٓذم هَفميز هيؿَد ،اص ايي سٍ اص سوشيٌبر ٍهـبسوز دس آى سؿشِ ٍسصؿي ثيـشش لزر ثشدُ ٍ دس ًشيؼِ ثيـشش
ٓاللوٌذ آى سؿشِ هيؿًَذ.
 0ـ افشاد ػزة هشثيبى ثؼيبس وبسآهذ سينّبي ثضسي ٍ هْن هيؿًَذ ٍ ثٔوب ًيض دس اخشيبس سٍاى ؿٌبػبى ٍسصؿي
لشاس هيگيشًذ.

 91ـ ثِ ػجت ؿٌبػبيي كحيح افشاد ،سٔذاد ٍسصؿىبساى ٍ ٓول وشد هفيذ ٍسصؽ لْشهبًي افضايؾ هييبثذ.
99ـ فشكز ايؼبد اسسجبى ثب اػبسيذ ٍسصؽ وِ هيسَاًٌذ دس صهيٌِّبي سوشيي ٍ اسصؽيبثي هٌِن ٍسصؿىبساى ووه
ًوبيٌذ افضايؾ هييبثذ.
 91ـ ثؼيبسي اص ٍسصؿىبسى ػَاى فشكزّبي افضايؾ سَاًبيي خَد يب سؿذ ٍ سػيذى ثِ ػٌح يه ٍسصؿىبس خَة
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1ـ ػالهز ػؼوبًي ٍ ٓوَهي افشاد ثيـشش سوويي هيؿَد.

سا ثذليل ٓذم اًالّ اص ٍيظگيّبي خبف خَد اص دػز هيدٌّذ ٍ ثِ ٍسصؿي وِ هيسَاًٌذ دس آى ثِ ؿىَفبيي
ثشػٌذ ّذايز ًويؿًَذ.
اظُاروظز متخصصيه استعذاديابي:
سٍؽّبي ؿٌبخز اػشٔذاديبثي هَطش ٍ وبسآهذً ،مؾ ثؼيبس هْوي دس ٍسصؽّبي وًٌَي ايفبيي هيوٌذ ٍ اص َٓاهل
هْن سؼلي اسٍدبي ؿشق دس ثؼيبسي اص سلبثزّبي الوذيه ثَدُ اػزّ .وچٌيي سػبًِّب ،اػبع هَفميز
ٍسصؿىبسى وـَسّبي اسٍدبيي ؿشلي دس ثبصيّبي الوذيه سا ٍػَد الگَي اػشٔذاديبثي هيداًٌذ.
َٓاهل سبطيشگزاسي ثش اػشٔذاد
ٍساطز
هحيي
سٔبهل ثيي سَاسص ٍ هحيي
اصًل استعذاديابي
ّبٍلي ػه ٍ ّوىبساى ( 9 )9101اكَل دّگبًِاي سا ثشاي اػشٔذاديبثي ديـٌْبد وشدُاًذ وِ دس صيش ثِ آًْب اؿبسُ
هيؿَد.
 9ـ سٍؿْب ٍ آصهًَْبيي وِ ثِ وبس گشفشِ هيؿًَذ ثبيذ آشجبس ٍ دبيبًي الصم سا ثشاي ؿٌبػبيي افشاد هؼشٔذ اص غيش
هؼشٔذ داؿشِ ثبؿٌذ.

اًشخبة اٍليِ افشاد ثب اػشٔذاد دس والػْبي ٍسصؽ هذاسع
اًؼبم سوشيٌبر ٓوَهي ثش حؼت سَاًبييْب ٍ ٍيظگيْبي ثذًي ٍ سٍاًي
ّذايز ٍسصؿىبس ثِ ػوز يه ٍسصؽ سخللي ٍ ؿشٍّ سوشيٌبر سخللي سٔييي ٍ فشاّن آٍسدى اهىبًبر ثشاي
ايٌىِ فشد ثِ اٍع اػشاي ٍسصؿي خَد ثشػذ.
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1ـ دس اًشخبة افشاد ثب اػشٔذاد الصم اػز هشاحل صيش سٓبيز ؿًَذ.

3ـ اص سخللي وشدى صٍد ٌّگبم خشدػبالى دس يه ٍسصؽ ثبيذ خَدداسي ؿَد ٍ فٔبليز دس يه گشٍُ اص ٍسصؿْبي
ّن خبًَادُ دس اٍلَيز لشاس گيشد.
1ـ اػشفبدُ اص هشغيش ّبي دبيذاسسش اسطي ثشاي ٍسصؿىبساى هؼشٔذ ديـٌْبد هيگشدد ٍلي ثذليل ايٌىِ افشاد ثب ثْجَد
ٍهٔيز صًذگي ٍ اػشفبدُ اص هشثيبى ٍ فٌبٍسي ثب ػشٓز ثيـششي ديـشفز هيوٌٌذ لزا سٌْب سبويذ ثش ٍيظگيْبي
اسطي ثشاي ديـگَيي اػشاي ٍسصؿي دس آيٌذُ ًبوبفي خَاّذ ثَد.
 5ـ ثب سَػِ ثِ ايي وِ سػيذى ثِ اٍع ديـشفز دس ٍسصؽ ًيبص ثِ هشغيشّب ٍ َٓاهل هخشلف ٍ هشٔذد داسد ،ثٌبثشايي
دس اهش اػشٔذاديبثي ثبيذ اص ٓلَم ٍ هشخلليي هخشلف اػشفبدُ ؿَد سب ػبهٔيز اػشٔذاديبثي سبهيي گشدد.
 9ـ دس اًشخبة ٍ اٍلَيزثٌذي هشغيشّب ثشاي اػشٔذاديبثي الصم اػز دس دسػِ ًخؼزَٓ ،اهل دبيذاس غيشلبثل
ػجشاى(لذ) ،دس دسػِ دٍمَٓ ،اهل دبيذاس ٍلي لبثل ػجشاى(ػشٓز) ٍ دس دسػِ ثٔذي َٓهل ًبدبيذاس ٍ لبثل
ػجشاى(اًگيضُ) هَسد سَػِ لشاس گيشد.
9ـ افشاد هؼشٔذ ثبيذ اص ثيي ثيـششيي سٔذاد هوىي اص افشاد ،اًشخبة ؿًَذ.
 0ـ دس فشآيٌذ اػشٔذاديبثي ثبيذ ػٌجِّبي دهَوشاػي ٍ اًؼبًي سٓبيز ؿَد.
 1ـ فشآيٌذ اػشٔذاديبثي ثبيذ ثِ ًَس ثؼيبس دليك ثشًبهِسيضي ؿَد ٍ سٍؿْبي وٌششل ويفي دس ّوِ هشاحل ٍ هَاسد
آى ثِ وبس سٍد.
 91ـ اػشٔذاديبثي سا ثبيذ ثِ ٌَٓاى ثخـي اص دشٍسؽ اػشٔذادّبي ٍسصؿي دس ًِش گشفز ٍ اػشا وشد.
ًمبى لَر يب هضايبي اػشٔذاديبثي

1ـ ٍسصؿىبس هؼشٔذ ثب احشوبل ثبالسشي ثِ اٍع سَاًبييْبي ٍسصؿي خَد خَاّذ سػيذ.
3ـ ٍسصؿىبسي وِ ثشاي سؿشِ خَد كحيح گضيـٌؾ ؿذُ اػز صهبى ٍ اًظسي خَد سا دس ساّي كشف هيوٌذ وِ
ثبالسشيي ثبصدُ سا دس آًخَاّذ داؿز.
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9ـ ثب فشآيٌذ اػشٔذاديبثي هشاحل هَفميز ٍسصؿىبس ٍ سػيذى اٍ ثِ ػٌح لْشهبًي ػشٓز هيگيشد.

1ـ اًشخبة ٍ ّذايز ٍسصؿىبس ثِ ػوز سؿشِ ٍسصؿي هٌبػت هَػت كشفِ ػَييْبي صيبد دس هلشف هٌبثْ خَاّذ
ؿذ .صهبى ٍ اًظي هشثي ّذس ًخَاّذ سفز
 5ـ فشآيٌذ اػشٔذاديبثي ػجت ّذايز افشاد ثِ غيش اص هؼيشي هيؿَد وِ ثشاي آى ػبخشِ ًـذُاًذ ٍ ثذليل
ّوخَاًي ٍسصؽ ثب ٍيظگيْبي فيضيىي ٍ فيضيَلَطيىي فشد احشوبل ثشٍص آػيجْبي حبكل اص ٍسصؽ وبّؾ هييبثذ.
 9ـ ديـشفز ٍسصؿىبس دس فٔبليشْبي وِ اطشار آى سٍص ثِ سٍص هـَْدسش هيؿَد هَػت سمَيز اًگيضُ دس اهش ،هشثي
ٍ هؼئَليي خَاّذ ؿذ.
 0ـ اػشٔذاديبثي ػجت گؼششؽ ثؼشش ٍ داهٌِ افشاد هؼشٔذ وِ فشكز الصم ػْز سَػِٔ هْبسسْبي سؿشِ ٍسصؿي
سا داسًذ هيؿَد.
1ـ ديـشفز ٍسصؿىبسى دس سؿشِاي وِ دسآى اػشٔذاد دساًذ ثبٓض هيؿَد سب دس ػٌح هلي ،هٌٌمِاي ٍ ػْبًي،
سوَسدّبي ثْجَد ديذا وٌذ ٍ ويفيز ٍسصؿي لْشهبًبى افضايؾ يبثذ.
 91ـ سًَبيي ثيـشش ٍسصؿىبساى هَػت خَاّذ ؿذ سب ػبيش ٓلَم هشثَى ثشاي ٓمت هبًذى اص آًْب دس هؼيش ديـشفز
گبم ثشداسًذ ٍ دس ًشيؼِ هَادٍ ،ػبيل ،اثضاس ،سٍؿْب ،همشسار ٍ ػٌح ٓلوي وبسگضاساى فٌي هبًٌذ هشثي ،داٍس ٍ
هذيشاى ٍسصؿي افضايؾ يبثذ.
99ـ احؼبع حشوز دس ػْز هظجز ٍ ثْشُگيشي اص ػشهبيِ گزاسيْب هَػت دشٍسؽ ٍ گؼششؽ آشوبد ثِ ًفغ دس
ٍسصؿىبساى ٍ دػزاًذسوبسى هيؿَد .ايي احؼبػبر ثبٓض خَاّذ ؿذ سب گبهْبي آًْب اػشَاسسش ٍ ٓضهـبى ساػخسش
ؿَد.



سَاًبيي سـخيق ٍسصؿىبساى هؼشٔذ دس ػٌيي دبييي



سَاًبيي ديؾثيٌي سؿذ ٍ سىبهل ػؼوبًي ٍسصؿىبس
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فامتًرَاي اثزگذار بز مًفقيت بزوامٍَاي استعذاديابي:



سًَبيي وؼت هوبًز ػْز حوبيشْبي دغ اص فشآيٌذ

اػشٔذاديبثي اص ٍالذيي ،هشثيبى ،فذساػيَىّبي ٍسصؿي ٍ ػبصهبى ٍسصؽ وـَس سَاًبيي حفَ ٍ ايؼبد اًگيضُ ػْز
ؿشوز ٍسصؿىبس هؼشٔذ دس سؿشِ ٍسصؿي هَسدًِش
سَاًبيي گؼششؽ ٍ اسسمبء ػٌح ٓلوي هشثيبى وِ ثب ٍسصؿىبساى هؼشٔذ سوشيي هيًوبيٌذ.
ريشَاي استعذاديابي:
وليِ سحميمبر ٍهذاسن دس صهيٌِ سٍؿْبي اػشٔذاديبثي ًـبى هيدٌّذ وِ اػشٔذاديبثي هيسَاًذ ثِ دٍ سٍؽ صيش
اًؼبم ؿَد.

ريش سيستماتيل:
الف 2سٍؽ هجشٌي ثش ػيؼشن 2دس ايي سٍؽًْ ،بدي خلَكي يب ايبلشي ،ثب سٍؽّبي ػيؼشوبسيه ٍ ػبصهبًذّي
ؿذُ ثِ وـف افشاد هؼشٔذ هيدشداصد .وـف افشاد اص ًشيك اًؼبم آصهَى ٍ ؿيَُّبي سلبثشي كَسر هيگيشد.
ة 2سٍؽ هجشٌي ثش ؿخق 2صيشثٌبي ايي سٍؽٍ ،سصؽ ّوگبًي اػز .دس ايي سٍؽ ،ػبخشبسّبي ٍسصؽ ثشاي فشد
ٍسصؿىبسي وِ دس هؼيش ًجئي ديـشفز ٍسصؿي ،هؼشٔذ ؿٌبخشِ هيؿَدٍ ،هٔيز دشٍسؽ سا فشاّن هيآٍسًذ.

ريش غيز سيستماتيل:
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سٍؽ فَق ،يه سٍؽ ػٌشي ثشاي وـف افشاد هؼشٔذ دس ثؼيبسي اص وـَسّب اػز.

دس ايي سٍؽ ،اص ًشيك هـبّذُ هيذاًي دس هؼبثمبر ثِ ٌَٓاى يه فشد هؼشٔذ ٍ داساي سَاًبيي هَسد ًيبص ٍسصؽ دس
ػٌح ثبال ؿٌبخشِ هيؿَد .اص ايي سٍ ػبخشبسّب ٍ سـىيالر ٍسصؿي ،ثشاي ووه ثِ سؿذ افشاد هؼشٔذ ػْن
چٌذاًي ًذاسًذ .ايي سٍؽ دس ثؼيبسي اص وـَسّبي دس حبل سَػِٔ ٍ ٓمت افشبدُ دس ػشيبى اػز.
مزاحل استعذاديابي:
ؿٌبػبيي اػشٔذادّب دس ًَل چٌذيي ػشبل ٍ دس ًي هشاحل هخشلف كَسر هيگيشد حبل ثِ اػوبل ثِ ػِ الگَي
هخشلف فشآيٌذ اػشٔذاديبثي دشداخشِ هيؿَد:
9ـبلگَي اٍل 2دس ايي الگَ ،اػشٔذاديبثي دس ػِ هشحلِ اًؼبم هيؿَد .هشاحل فَق ٓجبسسٌذاص:
الف 2هشحلِ اٍل 2دس اوظش سؿشِّبي ٍسصؿي دس ػٌيي  3سب  0ػبلگي اًؼبم هيؿَد .دس ايي هشحلِ آصهبيؾّبي
دضؿىي دس هَسد ػالهز ٍ سؿذ ٓوَهي ػؼوبًي كَسر هيگيشد .هشحلِ فَق ثِ هٌَِس ؿٌبػبيي ّشگًَِ اخشالل
ثذًي اص لحبٍ ٓولي يب اهشام احشوبلي اػز.
ة 2هشحلِ دٍم 2دس اوظش هَاسد دس ػٌيي  1سب  95ػبلگي ثشاي دخششاى ٍ  1سب  99ػبلگي ثشاي دؼشاى كَسر
هيگيشد ٍ ثْششيي هشحلِ ثشاي اًشخبة هيثبؿذ .ايي هشحلِ ثشاي ًَػَاًبًي وبسثشد داسد
وِ سؼشثِ سوشيٌبر هٌؼؼن سا داؿشِ ثبؿٌذ ،دس هشحلِ فَق سٍاىؿٌبػبى ٍسصؿي ًمؾ خَد سا ايفب هيوٌٌذ.

ٍسصؿىبس ،ػبصگبسي فيضيَلَطيىي اٍ ًؼجز ة سوشيي ٍهؼبثمِ ،سًَبيي اٍ دس همبثلِ ثب فـبس ٍ هْنسش اص ّوِ ،لبثليز
ٍسصؿىبس ثشاي ديـشفز ٍسصؿي دس آيٌذُ هيثبؿذ.
ًوَداس اًشخبة(9ـ )9ايي الگَ سا ًـبى هيدّذ.
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ع 2هشحلِ ًْبيي 2ثشاي ثبصيىٌبى سين هلي اػشفبدُ هيؿَد ،اص ػولِ َٓاهلي وِ ثبيذ اسصيبثي ؿَد ٓجبسسٌذاص ػالهشي

هشحلِ همذهبسي3 2ـ 0ػبلگي
هشحلِ اًشخبة 2دخششاى 95ـ 1ػبلگي ،دؼشاى 99ـ 1ػبلگي
هشحلِ ًْبيي 2دخششاى 95ػبلگي ثِ ثبال ،دؼشاى  99ػبلگي ثِ ثبال
1ـ الگَي دٍم 2ايي الگَچْبس هشحلِ هؼيش ٍسصؿي يه ٍسصؿىبس سلَيش ؿذُ اػز .ايي  1هشاحل ٓجبسسٌذاص:
الف 2هشحلِ اٍل 2ػبلّبي ًوًَِثشداسي اػز ،ايي هشحلِ دس اوظش سؿشِّبي ٍسصؿي دس ثيي ػبلّبي  9سب 93
ػبلگي هيثبؿذ ،دس ايي هشاحل ثچِّب ثبيذ ثِ للذ لزر ٍ سفشيح ثِ ٍسصؽ ثذشداسًذ ،سخللي وشدى سؿشِ ٍسصؿي
دس ايي هشحلِ سبييذار هٌفي سا ثِ ػبي خَاّذ گزاؿز.
ة 2هشاحل دٍم 2ػبلّبي ٍيظُ هيثبؿذ ،ايي هشحلِ دس اوظش سؿشِّبي ٍسصؿي دس ثيي ػبلّبي  93سب  95ػبلگي
اػز .دس ايي هشحلِ سوشوض ثشسٍي يه يب دٍ سؿشِ ٍسصؿي اػز .سخللي وشدى ٍسصؽ سب حذٍدي دس ايي هشحلِ
هـَْد اػز.
ع 2هشحلِ ػَم 2ػبلّب ػشهبيِگزاسي اػز ،ايي هشحلِ دس اوظش سؿشِّبي ٍسصؿي ثيي ػبلّبي  95سب 90
ػبلگي ،سخللي وشدى سؿشِ ٍسصؿي ثِ ًَس وبهال سخللي فٔبليز هيوٌذ ،دس ايي هشحلِ ّذف سػيذى ثِ
ٍهٔيز ًخجِ دس يه سؿشِ ٍسصؿي هيثبؿذ.

هْبسرّب اػزً .وَداس(1ـ  )9الگَي فَق سا ًـبى دادُ اػز.
ًوَداس (9ـ )1فشآيٌذ اػشٔذاديبثي الگَي دٍم
هشحلِ ًوًَِثشداي 9 2سب  93ػبلگي
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هشحلِ چْبسم 2هشحلِ سىبهل هيثبؿذ ٍ دس ػٌيي ثبالسش اص  90ػبل اػز .ايي هشحلِ ثشاي دشٍسؽ يب ًگْذاسي اص

هشحلِ ٍيظُ  93 2سب  95ػبلگي
هشحلِ ػشهبيِگزاسي 95 2سب  90ػبلگي
هشحلِ سىبهل 90 2ػبلگي ثِ ثبال
3ـ الگَي ػَم 2دس ايي الگَ ًيض چْبس هشحلِ ثِ ؿشح صيش ٍػَد داسد.
الف 2هشحلِ آؿٌبػبصي 2دس ايي هشحلِ ثچِّب دس هشاحل همذهبسي سؿذ ،دس ثشًبهِّبي سوشيي ػجه ٍ ثب ؿذر ون
ؿشوز هيوٌٌذ .ثشًبهِّبي سوشيي دس ايي هشحلِ ثبيذ اص سوشوض ثش اػشاي يه سؿشِ ٍسصؽ خبف اػشٌبة وٌذ ٍ
ثش سؿذ ٍديـشفز ّوِ ػبًجِ ٍ وبهل آًبى هشوشوض ثبؿذ.
ة 2هشحلِ ؿىلگيشي ٍسصؿي 2دس هشحلِ فَق ؿذر سوشيٌبر ثِ ًَس هالين ٍ سذسيؼي افضايؾ هييبثذ .دس ايي
هشحلِ ثش سؿذ ٍ سَػِٔ هْبسرّب ٍ سًَبييّبي حشوشي سبويذ هيؿَد.
ع 2هشحلِ سخللي ؿذى 2دس ايي هشحلِ ٍسصؿىبس سٌْب دس يه ٍسصؿي ثِ كَسر سخللي فٔبليز هيوٌذ ٍ ّذف
ايي هشحلِ سَػِٔ ٓول وشد ٍ دػزيبثي ثِ اٍع ٓول وشد اػز.
د 2هشحلِ اٍع ٓول وشدّ 2ذف اكلي دس ايي هشحلِ ،سػيذى ثِ ثشسشيي ٍ ثْششيي ٓول وشد هوىي اػز.
ًوَداس (3ـ )9فشآيٌذ اػشٔذاديبثي الگَي ػَم

هشحلِ ؿىلگيشسي ٍسصؿي 99 2سب  95ػبلگي
هشحلِ سخللي ؿذى 95 2سب  90ػبلگي
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هشحلِ آؿٌبيي9 2سب  93ػبلگي

هشحلِ اٍع ٓول وشد 90 2ػبلگي ثِ ثبال
معيارَاي استعذاديابي:
دس سٍؽ ػيؼشوبسيه اػشٔذاديبثي ،اصهَىّب ٍ آصهبيؾّبي ٓلوي هشفبٍسي ثشاي سـخيق اػشٔذاد دس افشاد ثِ
ٓول هيآيذ ،ايي آصهَىّب ثشاي اًذاصُگيشي هٔيبسّبي اػشٔذاد هي ثبؿذ .اص ايي سٍ سـخيق هٔيبسّبي
اػشٔذاديبثي كَسر گشفشِ اػز.
دس ثشخي اص هٌبثْ ايي هٔيبسّب ٓجبسسٌذاص:
9ـ ٍيظگيّبي ػالهز ػؼوبًي
1ـ ديىش ػٌؼي
3ـ ٍيظگيّبي سٍاًي ـ حشوشي (هْبسسي)
1ـ ٍيظگيّبي فيضيَلَطيىي ٍ آهبدگي ػؼوبًي
 5ـ ٍيظگيّبي فيضيَلَطيىي ٍ آهبدگي ػؼوبًي
 9ـ ٍيظگيّبي سوشييدزيشي

 9ـ ٍيظگيّبي ديىش ػٌؼي
1ـ ٍيظگيّبي فيضيَلَطيه
 3ـ ٍيظگيّبي سٍاىؿٌبخشي
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دس ثشخي ديگش اص هٌبثْ هٔيبسّب ثِ چْبس دػشِ سمؼين ؿذُ2ط

1ـَيظگيّبي سٍاًي ـ حشوشي (هْبسسي)
1ـ پينز سىجي:
ديىش ػٌؼي ثشسػي ٍ هٌبلِٔ اثٔبد ،ؿىل ،سشويت ،سبطيشار ثلَٕ ٍ ٓول وشد ثذى اًؼبى ثشاي اػشفبدُ ،همبيؼِ ٍ
دػشِثٌذيّبي اًؼبى ؿٌبخشي اػز وِ ؿبهل اًذاصُگيشيّبي ثذى(لذٍ ،صىًَ ،ل ،دٌْبّب ،هحييّب ،دسكذ
چشثي ،سيخثذًي) هيثبؿذ.
داًـوٌذاى ٓلَم ٍسصؿي ،دضؿىبى ٍ هشخلليي اص فٌَى هخشلف ديىشػٌؼي دس اهَس هْوي چَى وـف
اػشٔذادّبي ٍسصؿي ،ػٌؼؾ سشويتثذى ،ػٌؼؾ ًشيؼِ سوشيٌبر ٍ لبثليزّبي ػؼوبًي ػَد هيثشدًذ.
يىي اص هْنسشيي وبثشدّبي ديىشػٌؼي دس ٍسصؽ ،سٔييي ػَهبسَسبيخ يب ًَّ ثذى ٍ اًشخبة افشاد هٌبػت ثشاي
ٍسصؽّبي اخشلبكي اػز.
ػَهبسَسبيخ داساي  3ػضء اًذسهشفي(چبق ديىشي) هٌبػت ثشاي وـشي ػَهَ ـ هضٍهشفي (ٓوالر ديىشي) هٌبػت
ثشاي ٍسصؽّبي دسگيشي ـ اوشَهشفي(الغش ديىشي) هٌبػت ثشاي ٍسصؽّبي اػشمبهشي اػز.
سيخثذًي افشاد هخشلف سشوجي اص ايي  3ػضء ثَدُ ٍ ثِ ايي سشسيت افشاد هخشلف ،فشهَلّبي سيخثذًي هشفبٍسي
خَاٌّذ داؿز ٍ ًَّ .سشويتثذًي افشاد يه ٍيظگي ٓوذسب طًشيىي اػز وِ اص ٍالذيي ثِ فشصًذاى ثِ اسص هيسػذ ٍ
ثب داًؾديىشؿٌبػي هيسَاى فشهَل ثذًي افشاد ٍ هيضاى سٌبثك آًْب سا ثب ٍسصؽّبي هخشلف سٔييي وشد.

دس ديىش ػٌؼي اػشبًذاس اص سٍؽّبي هٔيبس ٍ اػشبًذاسد اًؼوي ثييالوللي ديذجشد ديىشػٌؼي ٍسصؿي )(ISAK
ػَد ػؼشِ هيؿَد ،دس ديىشػٌؼي هٔيبس وليِ الذاهبر اًؼبم ؿذُ ثشهجٌبي سٔييي خٌبي فٌي
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ريش پينزسىجي استاوذارد:

اًذاصُگيشي )(TEMكَسر هيدزيشد سب ثذيي ٍػيلِ ًشبيغ ػٌؼؾ ٍ اسصيبثيّبي ثذػز آهذُ ثشاػبع هشاػْ
ثييالوللي (اص ػولِ ) IAS,BASS,TSAKاػشبًذاسد ٍ داساي آشجبس الصم هيثبؿذ.
ؿشايي اػشٔذاديبثي ٍسصؿي ثِ سٍؽ ديىش ػٌؼي:
9ـ ػي افشاد  0ػبل ثِ ثبال
1ـ  11سؿشِ ٍسصؿي ثشاي دؼشاى ٍ  31سؿشِ ٍسصؿي ثشاي دخششاى هـخق هيؿَد.
3ـ اًشخبة سؿشِي ٍسصؿي صيشًِش ػبصهبى ػْبًي ديىشػٌؼي  ISAKدس اػششاليب هيثبؿذ.
2ـ معيارَاي فيشيًلًصيل ي آمادگي جسماوي:
ُشفيز َّاصي ديـيٌُِ ،شفيز غيشَّاصي ديـيٌِ ،سـخيق ٍ ًَّ سبسّبي ٓوالًي(ثِ سٍؽ سيَدؼي) ،لذسر،
سَاىٓ ،ىغالٔول ،ػشٓز ،أًٌبفدزيشي،چبثىي
3ـ معيارَاي ريان شىاختي:
سَاًبيي دس همبثلِ ثب فـبس ٓلجي ،ؿؼبٓز ،سْٔذ ،سَػِ ثِ ّذف ،سوبيل ثِ وبسَّ ،ؽ ،ؿخليز ٓاللِ ؿذيذ 2هيل
ثِ ثبصي وِ چـندَؿي اص آى غيشهوىي اػز.
اًگيضُ دسًٍي 2هيل ثيؾ اص حذ ثِ هَفميز ،اًگيض ديـشفز

ػشػخشي 2آشوبد ثِ ًفغ ،خَددٌذاسي
ًگشؽ هظجز 2لزر اص سلبثز ،اػشٌبة اص سفىشار هٌفي

استعداد یابی در ورزش

طجبر 2سَاًبيي وٌششل اػششع ،آساهؾ

ٍالْ گشايي 2ثشًشف وشدى هحذٍديز ّب ،يبدگيشي اص سؼبسة گزؿشِ
سوشوض 2اػشٌبة اص حَاع دشسي ،غشق ثبصي ؿذى
سالؽ 2اػشفبدُ اص سوبم ٍلز سوشيي ،سَػِ ثِ ديـشفز
ثشدثبسي 2وٌششل اهيبل ثشاي سػيذى ثِ ووبل ،كجش دس ثشاثش َٓاهل خبسػي
سلبثز ػَييً 2ذزيشفشي ؿىؼزٓ ،اللِ ثِ سلبثز ثب ديگشاى
-4معيارَاي يادگيزي حزمتي ي ادرامي:
ّوبٌّگي ،سٔبدل ايؼشب ٍ دَيب ،حغ حشوز ،سيضثيٌي
هشاحل اػشٔذاد يبثي ٍسصؿي:
-9سؼز چىبح دضؿىي ٍ آصهبيؾ ّبي دبساويليٌيىي
-1سؼز حشوبر اكالحي
-3سؼز ديىش ػٌؼي
-1سؼز آهبدگي ػؼوبى 2لذسر ،أًٌبف ،اػشمبهز للجي ٍ ٓشٍق ،اػشمبهز ٓوالًي

-9سؼز يبدگيشي حشوشي ٍ ادساوي (هْبسسي) 2ػشٓزٓ ،ىغ الٔول ،چبثىي ،سَاى ،سٔبدل ايؼشب ٍ دَيبّ ،وبٌّگي
- 9سؼز سىٌيىي ٍ سبوشيىي
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-5سؼز سٍاًـٌبػي
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استعذاد

ـ وشبثْبي لغزًبهِ هبًٌذ السٍعٍ ،ثؼششٍآهشيىي ّشي سغ اػشٔذاد سا يه سَاًبيي ًجئي ٍيظُ هيداًٌذ وِ
ُشفيز فشد سا ثشاي هَفميز دس ٓولىشد آدهي سـىيل هيدّذ.
ـ ػبٓشچي ( )9395اػشٔذاد سا آهبدگي ًجئي يب اوشؼبثي ثشاي اًؼبم دادى ثشخي اص وبسّب هيداًذ.
ـ هه وبسدي( 2)9110اػشٔذاد ٍيظگي فشدي اػز وِ دس يه ثخؾ گٌؼبيؾ ٍ سَاًبيي ثبالسش اص هشَػي افشاد
ػبهِٔداس اػز ٍ سسجِ دسكذي اٍ ثبالسش اص 51هيثبؿذ.
اػشٔذاد ٍسصؿي
ـ دلشَال( )9111اػشٔذاد ٍسصؿي سا ثِ هٌٔبي ثشخَسداسي اص هْبسسْبي ٍسصؿي ثبالسش اص حذ هشَػي دس همبيؼِ ثب
ػبيشس سلجبي ّوبى سدُ ػٌي ٍ ًيض ُشفيز هَفميز دس يه ػٌح سلبثشي ثبالسش هيداًذ.
اػشٔذاديبثي دس ٍسصؽ
ـ دلشَال( )9110اػشٔذاديبثي سا فشآيٌذي هيداًذ وِ ًي آى خشدػبالى ثشاػبع هٔيبسّبيي وِ سَػي آصهًَْبي
ػبهِٔ ثذػز هيآيٌذ ثِ ػوز ٍسصؿْبيي وِ ثيـششيي احشوبل هَفميز سا دس آًْب داسًذ ّذايز هيؿَدًذ.
ـ دثَساَّسا( )1111اػشٔذاديبثجي سا غشثبل وشدى وَدوبى ٍ ًَػَاًبى اص ًشيك سؼشْبي فيضيىي ،فيضيَلَطيىي ٍ
هْبسسْبي ػْز سٔييي افشاد ثب دشبًؼيل ثبال ٍ حلَل هَفميز دس سؿشِ ٍسصؿي خبف سٔشيف هيوٌذ
ـ سبهؼَى ٍ ثَيغ اػشٔذاديبثي سا فشآيٌذي هيداًٌذ وِ اص ًشيك آى وَدوبى سـَيك ثِ ؿشوز دس فٔبليز ٍسصؿي
هيؿًَذ وِ دس آى ٍسصؽ لبثليز وؼت هَفميز سا داسًذ ٍ دس ايي ساػشب سٔييي ٍ اسصيبثي دبساهششّبيي وِ ػٌح

ًشاحي ؿَد.
ـ ثَهذب( 2)1111اػشٔذاديبثي دس ٍسصؽ ئٌي وـف ٍ ثِ فٔبليز سػبًذى سَاًبييْبي ثبلمَُ هخلَف فشد ٍ ّذايز

استعداد یابی در ورزش

سَاًبيي ٍ ُشفيز وَدن سا ًـبى هيدّذ لبثل سَػِ اػز ٍ ثبيؼشي ثشاػبع سؿذ ٍ ػٌح آهبدگي وَدوبى

آًْب دس هؼيش كحيح آى.

استعداد یابی در ورزش

استعداد یابی در ورزش

راَىمايي بزاي معيارَاي استعذاد يابي يرسشي

هٔيبسّبي اػشٔذاديبثي ؿبهل آصهًَْب ،اػشبًذاسدّب ٍ الگَّبي هٌلَثي ّؼشٌذ وِ يه سؿشِ ٍسصؿي داسا هي ثبؿذ،
ثِ خلَف دس فٔبليشْبي اػشمبهشي يب فٔبليشْبيي وِ حؼن ثباليي اص وبس ػخز سا هي ًلجٌذ .
اػبع اًشخبة ًْبيي يه لْشهبى ُشفيز وبسي ٍ سَاًبيي ثذًي ثشگـز ثِ حبلز اٍليِ اٍ دسفَاكل ثيي سوشيٌبر ٍ
هؼبثمبر هي ثبؿذ .دساگبى ( )9190هٔيبسّبي ريل سا ثشاي آصهَى ّبي اػشٔذاد يبثي دس ًِش گشفشِ اػز وِ
ٓجبسسٌذاص :
ديي ميذاوي
ديَاي سزعت
- 9وبّؾ صهبى ٓىغ الٔول ٍ افضايؾ سَاًبيي سىشاس فٔبليشٔبي ٓىغ الٔولي

ّ- 3وبٌّگي ٍ ُشفيز ثبالي آساهؾ ٓوالًي
- 1سَاًبيي غلجِ ثش فـبسّبي ٍاسدُ
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- 1لبثليز سحشيه دزيشي ٓلجي – ٓوالًي

ً- 5ؼجز لگي ثِ لذ ٍ دبّبي ثلٌذ
ديَاي ويمٍ استقامت
- 9سَاى ثي َّاصي ٍ حذاوظش اوؼيظى گيشي دس ّش ويلَ گشم اص ٍصى ثذى
- 1سحول غلِز ثبالي اػيذ الوشيه ٍ ووجَد اوؼيظى
- 3سَاًبيي غلجِ ثش فـبسّبي ٍاسدُ
ُ- 1شفيز سوشوض ثبال ٍ سَاًبيي حفَ آى ثشاي هذر ًَالًي
ديَاي استقامتي ي پيادٌ ريي
- 9لبثليز هلشف اوؼيظى ثبال دس ّش ويلَ گشم اص ٍصى ثذى
- 1حؼن هشثِ اي ثبال
- 3همبٍهز صيبد دس ثشاثش خؼشگي ٍ داؿشي اًگيضُ ٍ اػشمبهز
پزش َا

- 1لذ ٍ دبّبي ثلٌذ
- 3سَاى ثي َّاصي ثبال
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ٓ- 9ىغ الٔول ٍ لذسر اًفؼبسي

- 1سَاًبيي غلجِ ثش فـبسّبي ٍاسدُ
ُ- 5شفيز سوشوض ثبال ٍ سَاًبيي حفَ آى ثشاي هذر ًَالًي
پزتابُا
- 9لذ ثلٌذ ٍ لبهز ٓوالًي
- 1سَاى ثي َّاصي ثبال
ٓ- 3شين ثَدى ؿبًِ ّب
ٓ- 1ىغ الٔول ػشيْ
ُ- 5شفيز سوشوض ثبال ٍ سَاًبيي حفَ آى ثشاي هذر ًَالًي
بسنتبال
- 9لذ ثلٌذ ٍ دػشْبي وـيذُ
- 1سَاى ثي َّاصي ثبال

ّ- 1وبٌّگي
- 5همبٍهز ٓليِ خؼشگي ٍ فـبس

استعداد یابی در ورزش

ُ- 3شفيز َّاصي ثبال

َّ- 9ؽ سبوشيىي ٍ سٍحيِ دػشِ ػؤي داؿشي
بًمس
ُ- 9شفيز سوشوض ثبال
- 1ؿؼبٓز
ٓ- 3ىغ الٔول
ّ- 1وبٌّگي ٍ َّؽ سبوشيىي
ُ- 5شفيز َّاصي ثبال
- 9سَاى ثي َّاصي ثبال
ديچزخٍ سًاري
ُ- 9شفيز ثي َّاصي ثبال
- 1حؼن هشثِ اي ٍ ُشفيز اوؼيظى گيشي ثبال

- 1اػشفبهز
شيزجٍ
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- 3سَاًبيي غلجِ ثشفـبسّبي ٍاسدُ

- 9سٔبدل دّليضي ( دس گَؽ هيبًي)
- 1ؿؼبٓز
ّ 3وبٌّگي
ُ- 1شفيز سوشوض ثبال
- 5سَاًبيي غلجِ ثشاػششع
بذوساسي
ّ- 9وبٌّگي ٍ سٍحيِ صيجب دشػشي
- 1سٔبدل دّليضي ( گَؽ هيبًي)
 -3سَػِٔ ّوبٌّگي ٓلجي – ٓوالًي
ُ- 1شفيز َّاصي ٍ ثي َّاصي
شمشيزباسي

ّ- 1وبٌّگي
َّ- 3ؽ سبوشيىي
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ٓ -9ىغ الٔول ػشيْ

- 1غلجِ ثشخؼشگي ٍ اػششع
ُ- 5شفيز َّاصي ٍ ثي َّاصي ثبال
صيمىاستيل
ّ- 9وبٌّگي ،أًٌبف دزيشي ،سَاى
- 1سٔبدل دّليضي ( گَؽ هيبًي)
- 3اػشمبهز
ُ- 1شفيز غلجِ ثش فـبسّبي ٍاسدُ ٍ سٔبدل سٍحي
- 5سَاى ثي َّاصي ثبال
- 9لذ وَسبُ سب هشَػي
َامي
- 9لذ ثلٌذ ،دػشْبي وـيذُ ٍ ٓشين ثَدى ؿبًِ ّب

ُ- 3شفيز َّاصي ٍ ثي َّاصي ثبال
- 1لَي ٍ سٌَهٌذ
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َّ- 1ؽ سبوشيىي ،ؿؼبٓز ،سٍحيِ سٔبٍى

جًدي
ّ- 9وبٌّگي
ٓ- 1ىغ الٔول ػشيْ
َّ- 3ؽ سبوشيىي
ٓ- 1شين ثَدى ؿبًِ ّب
قايقزاوي ( ماياك ي ماوً)
ُ- 9شفيز َّاصي ٍ ثي َّاصي ثبال
ّ- 1وبٌّگي ،سوشوض ثبال
- 3لذ ثلٌذ ،دػز ٍ دبّبي وـيذُ ٍ ٓشين ثَدى ؿبًِ ّب
- 1همبٍهز ثشٓليِ خؼشگي ٍ اػششع
تيزاوذاسي

ٓ- 1ىغ الٔول ػشيْ
- 3سوشوض ثبال ،همبٍهز دس ثشاثش خؼشگي
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ّ- 9وبٌّگي حشوشي  -ثيٌبيي

 -1سٔبدل سٍاًي
فًتبال
ّ -9وبٌّگي ،سٍحيِ فٔبليز دػشِ ػؤي
- 1همبٍهز ٓليِ خؼشگي ٍ فـبس
ُ- 3شفيز َّاصي ٍ ثي َّاصي ثبال
َّ- 1ؽ سبوشيىي
شىا
- 9ػشم حؼوي دبييي ثذى
 -1دػشْبي وـيذُ ٍ وف دبّبي دْيٓ ،شين ثَدى ؿبًِ ّب
ُ- 3شفيز َّاصي ٍ ثي َّاصي ثبال
ياليبال

ُ- 1شفيز َّاصي ٍ ثي َّاصي ثبال
- 3همبٍهز ٓليِ خؼشگي ٍ اػششع
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- 9لذ ثلٌذ ،دػشْبي وـيذُ ٍ ٓشين ثَدى ؿبًِ ّب

َّ- 1ؽ سبوشيىي ٍ سٍحيِ دػشِ ػؤي
ياتزپلً
- 9لذ ثلٌذٓ ،شين ثَدى ؿبًِ ّب
ُ-1شفيز َّاصي ٍ ثي َّاصي ثبال
َّ- 3ؽ سبوشيىي ٍ سٍحيِ دػشِ ػؤي
- 1همبٍهز ٓليِ خؼشگي ٍ فـبس
يسوٍ بزداري
- 9سَاى ثبال
ٓ- 1شين ثَدى ؿبًِ ّب
ّ- 3وبٌّگي
4- 1همبٍهز ثشٓليِ خؼشگي ٍ فـبس

ّ -9وبٌّگي ٍ ٓىغ الٔول ثبال
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مشتي

ُ- 1شفيز َّاصي ٍ ثي َّاصي ثبال
َّ- 3ؽ سبوشيىي
ٓ- 1شين ثَدى ؿبًِ ّب ،دػشْبي وـيذُ
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اَميت استعذاد يابي در بذوساسي

فشايٌذ ؿٌبػبيي ٍسصؿىبساى هؼشٔذ ٍ دشٍسؽ آًْب ثب اػشفبدُ اص ثشًبهِ سوشيٌي هٌؼؼن ثبيذ دس ػشلَحِ وبسّبي
دػز اًذسوبساى ثذًؼبصي ايشاى لشاس گيشد .دس ٍسصؽ حشفِ اي ّوبًٌذ سؿشِ ّبي ٌّشي هْن آى اػز وِ افشاد
خيلي هؼشٔذي وِ وـف ٍ ؿٌبػبيي هيـًَذ  ،دس ػٌيي اٍليِ ٍ دبييي اًشخبة ؿًَذ ٍ دائوب سحز ًِش هشثيبى
هشجحش ثذًؼبصي ٍ ًيض هشخللبى سغزيِ ثبؿٌذ سب ثشَاًٌذ دس آيٌذُ ثِ هذال آٍساى ٍ افشخبس آفشيٌبى ًبم آٍس
سجذيل ؿًَذ .دس گزؿشِ ٍ حشي اهشٍصُ دس وـَس هب سفشي يه ٍسصؿىبس ثِ يه سؿشِ ٍسصؿي ثش اػبع ػٌز ،
ايذُ آلْب ٍ آسهبى ّب ثَدُ ٍ ؿشوز يه ٍسصؿىبس دس ّش سؿشِ اي ثشاػبع َٓام دؼٌذي  ،فـبس ٍالذيي ،
سـخيق هٔلوبى ٍ ًضديه ثَدى ثبؿگبّبي ٍسصؿي خبف ثِ هحل ػىًَز كَسر هي دزيشد .اگش ّذف وؼت
هَفميز دس ػٌح ػْبًي ٍ هذال آٍسي دس حذ هلي اػز ّ ،ضيٌِ ّب ٍ ٍلز هشثيبى ًخجِ ثبيذ سٌْب كشف وؼبًي
ؿَد وِ داساي سَاًبيي ثبلمَُ ثبؿٌذ .دس غيش ايي كَسر اػشٔذاد ٍ ،لز ٍ سالؽ هشثي ٍ ّضيٌِ ّبي هلي ثِ ّذس
خَاّذ سفز .ثٌبثشايي ّذف اػبػي اص وـف اػشٔذاد ّب  ،ؿٌبػبيي ٍ اًشخبة ٍسصؿىبساًي اػز وِ ثيـششيي
سَاًبيي ٍ اػشٔذاد سا ثشاي ٍسصؽ ثذًؼبصي داسا ثبؿٌذ.دس ٓبلن ٍسصؽ ؿٌبػبيي اػشٔذاد هفَْم ػذيذي ًيؼز ،

ٍ اٍايل دِّ  9191دس وـَسّبي اسٍدبي ؿشلي سٍؽ ّبي ٍيظُ اي ثشاي ؿٌبػبيي ٍسصؿىبساًي وِ داساي سَاًبيي
ٍ اػشٔذاد ثبلمَُ ثَدًذ كَسر گشفزً .شبيغ حبكل غيش لبثل ثبٍس ثَد .ثيـشش هذال آٍساى ايي وـَسّب دس الوذيه
 9191اص افشادي ثَدًذ وِ ثلَسر ٓلوي ٍ ثب سؼز ّبي اػشٔذاديبثي اًشخبة ؿذُ ثَدًذ ٍ ّويي سًٍذ ًيض دس
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اهب ثٌَس ولي حشي دس وـَس ّبي غشثي ّن ايي وبس ثلَسر سوبم ٍ ووبل اًؼبم ًوي ؿَد .دس اٍاخش دِّ 9191

الوذيه  9199سىشاس ؿذ ٍ ػبلت آًىِ  01دسكذ هذال آٍساى اص افشاد اًشخبة ؿذُ ثَدًذ .هشخللبى ٍ هشثيبى
ٍسصؽ ثبيذ فشآيٌذ ؿٌبػبيي اػشٔذاد ّب سا ثب سَػِ ثِ هميبع ّبي ثيَلَطيىي ٍ سٍاًي افشاد دس ػٌيي دبييي
اًؼبم دٌّذ صيشا ايي ثْششيي هٔييبس اًشخبة افشاد هؼشٔذ ثشاي سجذيل ؿذى ثِ يه ٍسصؿىبس سوبم ٓيبس اػز
ثٌَس ولي هي سَاى فَايذ وـف اػشٔذادّب ٍ وبس ثش سٍي آًْب سا دس ػٌيي وَدوي سا ثِ دٌغ حبلز سمؼين وشد2
 -9اػشفبدُ اص سٍؿْبي ٓلوي اػشٔذاد يبثي صهبى هَسد ًيبص ثشاي سػيذى ثِ ٓولىشد حشفِ اي ٍسصؿىبس سا ثٌَس
چـوگيشي وبّؾ هي دّذ
 -1اػشفبدُ اص سٍؿْبي ٓلوي اػشٔذاد يبثي وبسايي ٍ ؿذر ٍ هْبسر هشثيبى سا افضايؾ هي دّذ ٍ اص اسالف ٍلز
 ،اًشطي ٍ اػشٔذاد هشثي ػلَگيشي هي وٌذ
 -3اػشفبدُ اص سٍؿْبي ٓلوي اػشٔذاد يبثي ثبٓض هي ؿَد سب دس ٍسصؽ ّبي سيوي ٍسصؿىبساى اص ًِش ثذًي ٍ
حشي سٍحي سٍاًي يىذػز ثَدُ ٍ ايي اًؼؼبم ثبٓض ٓولىشد ثْشش ٍسصؿىبساى دس سوشيٌبر ٍ هؼبثمبر هي ؿَد
 -1اػشفبدُ اص سٍؿْبي ٓلوي اػشٔذاد يبثي آشوبد ثِ ًفغ ٍسصؿىبساى ٍ هشثيبى سا افضايؾ دادُ ٍ دليل آى ّن
ديـشفز ثْشش ٍ ػشئشش ٍسصؿىبس ثِ ًؼجز ػبيش افشاد ّوٌشاص اٍػز
 -5اػشفبدُ اص سٍؿْبي ٓلوي اػشٔذاد يبثي دس ؿٌبػبيي اػشٔذاد ّبي ػَاى ثٌَس هؼشمين وبسثشد سوشيٌبر

مىابع ي مآخذ:
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ٓلوي سا ٓولي هي ػبصد ٍ ثِ ّويي دليل هشخللبى ٍ وبسؿٌبػبى ثب اًگيضُ ثيـششي ثِ وبس خَد اداهِ خَاٌّذ دا

-9آؿٌبيي ثب هجبًي ًِشي ٍ فشآيٌذ اػشٔذاد يبثي ٍسصؽ-سبليف 2دوشش خؼشٍ اثشاّين ،هحؼي حالػيً-بؿش2
ثبهذاد -وشبة ػبل چبح اٍل ػبل03
-1اػشٔذاديبثي دس ٍسصؽ –سبليف 2ػين ثشاٍى ،سشػوِ 2ػٔيذ اسؿن ،الْبم سادًيبً -بؿشٓ 2لن ٍ حشوز-چبح اٍل
ػبل 05
-3سَػِٔ ٍسصؽ لْشهبًي -هَلف 2ػبصهبى سشثيز ثذًي ػوَْسي اػالهي ايشاىً -بؿش 2ػيت ػجض -چبح اٍل2
9301
-1اكَل ٍ سٍؽ ؿٌبػي سوشيي اص وَدوي سب لْشهبًي -سبليف 2سئَدٍس ثَهذب ،هششػوبى 2خؼشٍ اثشاّينّ ،بػش
دؿشي دسثٌذيً -بؿش 2يضداًي -چبح اٍل 9309
-5هذيشيز ٍ سّجشي دس ٍسصؽ -سبليف 2وويؼيَى الوذيه ػَليذاسيشي وويشِ ثيي الوللي الوذيه -سشػوِ2
سحوز ا ...كذيك ػشٍػشبًي -چبح اٍل
-9هٔشفي داًؾ ديىشػٌؼي ٍسصؿي -سبليف 2دوشش ؿْشام فشاع صادّوذالَ ،دوشش حؼيي وبُوي دَسً -بؿش 2هشوض
سَػِٔ ٍسصؽ لْشهبًي ٍ حشفِ اي دفشش اػشٔذاديبثي ٍ لْشهبى دشٍسي -چبح 9309 2اٍليي الوذيبد ٍسصؿي ايشاًيبى
7-CDهمبلِ وويشِ اػشٔذاديبثي فذساػيَى دٍ ٍ هيذاًي ػوَْسي اػالهي ايشاى .
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