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 قرار دهید . مطالعه قبل از هرگونه تماس مطالب زیر را با دقت مورد 

 

 نٌازنذگی مختلف ىای سثک زمینو در آگاىی

 ُش آّسیذ ثذعت هکفی اهالػبت آى هختلف عجکِبی ّ گیتبس صهیٌَ دس هیجبیغت الذاهی ُش اص لجل هغلوب

 دسک ّ ُنن لبثلیت تٌِب ثغیبسی گْػ کَ چشا ًجبؽذ هفیذ ؽوب ثشای آًچٌبى اهش ایي ؽبیذ اثتذا دس چٌذ

 ثطْس یب ّ کالعیک لطؼَ یک ؽٌبخت هغلوب ّ ثبؽذ ایشاًی یب ّ آؽٌب هلْدی داسای کَ داسد سا هْعیمی

 عَ ثَ هختقش ثقْست اهب.  هیجبؽذ صهیٌَ ایي دس الصم هؼلْهبت کغت ّ هطبلؼَ ثَ ًیبص جذی هْعیمی کل

 ثبیغتی کبس تبصٍ ٌُشجْی اثتذا دس کَ اعت هِن ثغیبس ًکتَ ایي ّ.  هیپشداصین ًْاصًذگی دس هذجْة عجک

 : ؽبهل هبٍ چٌذیي دّسٍ ؽبهل خْد کَ ثگیشد یبد سا گیتبس همذهبتی افْل

 ًت ؽٌبخت

 سیتن ؽٌبخت

 ساعت ّ چپ دعت ػقجی تفکیک تکٌیکِبی ثب آؽٌبیی

 ساعت ّ چپ دعت ُوبٌُگی تکٌیکِبی ثب آؽٌبیی

 دعت لبثلیت ثشدى ثبال ثشای سّصاًَ ُبی تکٌیک

 هْعیمی ثٌیبدیي هفبُین ؽٌبخت

 آى سّی ثش ًتِب ؽٌبخت ّ گیتبس همذهبتی ُبی پْصیغیْى ثب آؽٌبیی

 هلْدیک ّ عبدٍ لطؼبت اجشای

 فذایی دّ هْعیمی اجشای

 فذایی چٌذ هْعیمی اجشای

 جِبى ّ ایشاى هطشح لطؼبت اجشای

 هتْعو عطخ تکٌیِبی ثب آؽٌبیی

 گْػ تمْیت توشیٌبت

 گیتبس سّی ثش هْعیمی کبسثشدی تئْسی

 آى عبت ؽیٍْ ّ ُب آکْسد ثب آؽٌبیی

 لگبتْ آسپژ گبم ثٌیبدیي تکٌیکِبی اجشای
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 . ثبؽذ داؽتَ کبفی تغلو آًِب ثَ عجکی ُش دس گیتبسی ًْاصًذٍ ُش هیجبیغت کَ دیگش هطلت ُب دٍ ّ

 پاپ فالمنکٌ کالسیک

 کَ گیتبسیغت هب هٌظْس کالعیک گیتبس اهب هیجبؽٌذ کالعیک گیتبس ثب ؽذى اجشا لبثلیت عجک عَ ایي

 ّ ًْاخت کالعیک عجک ُن هیتْاى گیتبس ًْع ایي ثب هیجبؽذ فلضی عین عَ ّ ًبیلًْی عین عَ ؽبهل

 ًْع دلیل ثَ اهب هیؾْد اعتفبدٍ کالعیک گیتبس ُوبى اص فالهٌکْ عجک دس اهب جض دتی ّ پبپ فالهٌکْ ُن

 عجک ثشای کَ کالعیکی گیتبس ثب آى هٌیي ّ سًگ داسد ًیبص عجک ایي کَ فذایی ّ سفتَ کبس ثَ چْة

 سا فالهٌکْ گیتبس ػٌْاى اى ثَ ُب گیتبس ایي هیبى تفکیک ثشای کَ داسد تفبّت هیؾْد اعتفبدٍ کالعیک

 فذا جٌظ ّ سًگ دس تٌِب تفبّت ّ!  صد کالعیک لطؼبت هیتْاًذ ُن فالهٌکْ گیتبس یک ثب هثال اهب هیذُین

 اجشای دس ثیؾتش سادتی ثشای اّی کبت ُبی گیتبس اص ػاللوٌذًذ ًْاصًذگبى پبپ گیتبس دس دتی یب ّ هیجبؽذ

 – کالعیک گیتبس ًوبییذ تِیَ گیتبسی چَ ایٌکَ اهب. ًوبیٌذ اعتفبدٍ اًتِبیی ُبی پْصیغیْى دس هلْدی

 کَ کالعیک ّ فالهٌکْ عجک تخققی ُبی گیتبس.  داسد ؽوب خْد ثَ ثغتگی ایي اّی کبت یب فالهٌکْ

 اختقبؿ هیخْاُیذ اًذکی ای ثْدجَ اگش پظ ثشخْسداسًذ ثبالیی لغوت اص ثبؽٌذ ثبال هشغْثیت داسای

 ًْاصًذگی دس پیؾشفت فْست دس اداهَ دس ّ ًوبییذ تِیَ اعتبًذاسد کالعیک گیتبس یک هیتْاًیذ هغلوب ثذُیذ

 اُویت ّلتی اّی کبت ّ فالهٌکْ – کالعیک گیتبس اص اعتفبدٍ ًوبییذ خْد ًظش هْسد گیتبس خشیذ ثَ دعت

 ثشجغتَ ًْاصًذگبى اص. ثبؽیذ عجکِب ایي اص یکی تخققی اجشای ثَ توبیل جذی ثقْست ؽوب کَ هیکٌذ پیذا

 گیتبس ایشاًی ًْاصًذٍ ثشتشیي ثؼٌْاى افؾبس لیلی ّ ثشین جْلیبى – ّلیبهض جبى ثَ هیتْاى کالعیک گیتبس

 .ثشد ًبم اعپبًیب دس آهیگْ ّیغٌتَ ّ دلْعیب پبکْ اص فالهٌکْ دس ّ کالعیک

  

 هْسد ُبسهًْی دس کالعیک ّ فالهٌکْ هیبى ثبسص تفبّت هِوتشیي آى ّتفبّتِبی هْعیمی عجکِبی صهیٌَ دس

 ثَ هؼیٌی سیتویک عبختبس ّ اعت ؽذٍ ثٌب هختلف ُبی دعتگبٍ اعبط ثش فالهٌکْ گیتبس هیجبؽذ هب ًظش

 اص خبسج کَ هیٌوبیین ثشسعی سا هْعیمی ایي فشم ثب کالعیک هْعیمی دس فْستیکَ دس داؽتَ کوپبط ًبم

 خقْفیبت ایي آهْصػ دّسٍ هی دس کَ هیجبؽذ هْعیمی صهیٌَ دس داًؼ ثَ ًیبص ّ هیجبؽذ هب ثذث هذذّدٍ

 هیؾْد اسائَ ٌُشجْ ؽخـ ثَ عجکِب

 گیتبس تکٌْاصی= 2 آّاص ُوشاٍ ػٌْاى ثَ گیتبس= 1: کشد تمغین لغوت دّ ثَ آًشا هیتْاى پبپ گیتبس صهیٌَ دس

 ّ هتٌْع سیتوِبی ثب ٌُشجْ ثبؽذ گیتبس یبدگیشی ًْع تشیي عبدٍ ؽبیذ کَ ُوشاُی ثؼٌْاى گیتبس آهْصػ دس

 آّاص ثب ثتْاًذ آکْسدُب ّ ُب گبم ؽٌبخت ثب ثبیغتی ّ ؽذٍ آؽٌب فالهٌکْ ّ کالعیک هختلف ُبی تکٌیک

= 2 ًوْد اؽبسٍ افالًی فشاهشص ثَ هیتْاى هیٌوبیٌذ فؼبلیت ؽیٍْ ایي ثَ کَ ًْاصًذگبًی اص ًوبیذ ُوشاُی

 دتی ّ فبهٌکْ کالعیک عجکِبی دس هتٌْع تکٌیکِبی هیجبیغت ٌُشجْ سّػ ایي دس:  تکٌْاص ثؼٌْاى گیتبس

 ّ ُبسهًْی صهیٌَ دس کبفی داًؼ ثب ّ داؽتَ گیتبس ُبی پْصیغیْى سّی ثش کبهلی ؽٌبخت ّ گشفتَ یبد سا جض

 ثذعت ًیض سا لطؼَ یک دس ًْاصی ثذاَُ تْاًبیی ّ عبختَ سا خْیؼ ًظش هْسد آکْسدُبی توبهی ثتْاًذ تئْسی

 اؽبسٍ کیٌگ جیپغی گشٍّ ّ اهیٌی ثبثک ّ فشح اسدؽیش – آسهیک ثَ هیتْاًذ پبپ ثشجغتَ ًْاصًذگبى اص آّسد

 .ًوْد

 دارد؟ ًجٌد آمٌزش در سطح ً سنی محذًدیت آیا

 

 سّثشّ عٌی هذذّدیت ثب ؽوب ٌُشی ُیچ دس هغلوب هیؾْد فذجت ٌُش یک ثؼٌْاى هْعیمی اص ّلتی

 کوجْد ُوچٌیي ّ کبسی ّ فکشی ُبی هؾغلَ ّجْد ثذلیل ثبال عٌیي دس اهب هْعیمی ثبالخـ ثْد ًخْاُیذ
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 توشیي ثَ سا هٌبعجی صهبى ٌُشجْ کَ ایٌغت ثذلیل ػوذتب ّ هیؾْد ٌُشجْ دلغشدی هْجت گبُی ّلت

 سا ثغیبسی ؽبگشداى اهب. ًویٌوبیذ کغی ؽذى ًْاصًذٍ ثَ کوکی فشف ػاللَ هغلوب ًویذُذ اختقبؿ

 ّ فجش داؽتي ّ ػاللَ ثذلیل اهب اًذ ثْدٍ کبس ثَ هؾغْل ّ هتبُل کَ ام داؽتَ عبلِب ایي هی دس ثٌذٍ

 ًجْدٍ ػضیضاى ایي ساُگؾبی فجش ّ ػاللَ جض چیضی ّ اًذ ًوْدٍ اعتفبدٍ آهْصػ اص عبلِب هی پؾتکبس

 عخي ایي کَ چشا ًوْد اغبص کْدکی عٌیي اص ثبیذ سا هْعیمی کَ ًوبییذ فشاهْػ سا جولَ ایي پظ اعت

 تٌِب ًیض ثبال ثغیبس عٌیي دس. دٌُذ لشاس خْد دشفَ سا هْعیمی هیخْاُذ ؽخـ کَ هیکذ پیذا هؼٌب ّلتی

 ُش دس ایٌقْست غیش دس ؽوب ًْاصًذگی ثشای هبًؼیغت اًگؾتبى ّ دعتِب دس فیضیکی هؾکالت داؽتي

 اص ُذف ًجبیغتی ُویؾَ الضاهب ّ هیجبؽذ ًْاصًذگی اص لزت هِن ًوبییذ یبدگیشی ثَ ؽشّع هیتْاًیذ عٌی

 ًوْد توشیي ای دشفَ ًوْد ػول ای دشفَ ثبیذ ؽذى ای دشفَ ثشای هغلوب ثبؽذ ؽذى ای دشفَ ًْاصًذگی

 لطؼبت هلْدی اجشای.  هیجبؽٌذ خْد ُبی لذظَ ًوْدى ؽبد ثشای گیتبس یبدگیشی ثَ ػاللوٌذ ثغیبسی اهب! 

 ثَ سعیذى ثشای ایي هغلوب کَ ًویجبؽذ دؽْاس آًچٌبى ػاللَ هْسد ُبی تشاًَ خْاًذى دتی یب ّ هذجْثتبى

 .ًوبیذ ًوی ایجبد ثشایتبى هذذّدیتی ؽوب عي اُذاف ایي

 

 سا اسف کالعِبی دس ؽشکت ثٌذٍ عبل 11 صیش ٌُشجْیبى ثشای ؽخقَ ثَ کْدکبى ثَ گیتبس آهْصػ صهیٌَ دس

 صهیٌَ ایي دس ثغیبس ٌُشجْ جثَ ثب هٌبعت گیتبسی آًِن گیتبس اًتخبة ًِبیت دس ّ هیذاًن الضاهی ّ تْفیَ

 هیجبؽذ عٌیي دیگش ثب هتفبّت کبهال عبل 11 الی 12 ٌُشجْیبى ثَ آهْصػ ؽیٍْ داسد هْثشی ًمؼ یبدگیشی

 هیگیشًذ فشا سا گیتبس سًگ تکٌیک ُوچْى هخقْؿ ُبی تکٌیک اص اعتفبدٍ ثب کَ پبییي عٌیي ثبالخـ

 تْعو ثبیغتی ؽذٍ اسائَ ًکبت اص ثغیبسی کَ چشا هیجبؽذ الضاهی صهیٌَ ایي دس هبدس ّ پذس ُوکبسی هغلوب

 .گیشد لشاس ثشسعی ّ ثبصثیٌی هْسد هٌضل دس ّالذیي

 

 هیجبؽٌذ ایٌجبًت تْعو یبدگیشی ثَ ػاللوٌذ هختلف دالیل ثٌبثش ّ داؽتَ ًْاصًذگی تجشثَ لجال کَ افشادی

 ٌُشجْ عطخ تؾخیـ ثشای تٌِب اهتذبى ایي ثذیِیغت هیگیشًذ لشاس پزیشػ هْسد اثتذایی تغت یک اص پظ

 .هیجبؽذ ّی مؼف ّ لْت ًمبه ؽٌبخت ّ ًْاصًذگی ؽیٍْ ثب آؽٌبیی ّ

 میثاشذ؟ کافی ىفتو در جلسو یک آمٌزآیا خٌد شیٌه تو یادگیری

 

 کتبة تِیَ ثب ّ فشاگیشًذ آهْص خْد ثقْست سا عبص هیتْاًٌذ ایٌکَ تقْس ثَ ػاللوٌذاى ًیض هْاسد اص ثغیبسی دس

 دس کشدى کبس آهْص خْد ًیغت ؽکی هغلوب هیٌوبیٌذ فؼبلیت ثَ ؽشّع صهیٌَ ایي دس آهْصؽی ُبی

 ثلکَ ًویکٌٌذ ؽوب ثَ کوکی آهْص خْد کتبثِبی اص ثغیبسی!  ثبؽیذ ًذاؽتَ دیگشی چبسٍ ُیچ کَ صهبًیغت

 ایشادات اص یکی هیجبؽذ عخت ثغیبس هؾکالت ایي تقذیخ آیٌذٍ دس کَ هیٌوبیذ هؾکالتی دچبس سا ؽوب

 خْثی ثغیبس ًْاصًذگبى ُغتٌذ ُشچٌذ خطبعت ّ آصهْى عیغتن اص اعتفبدٍ آهْص خْد ؽیٍْ ثَ یبدگیشی

 تٌِب ّ ًذاؽتَ افشاد سّی ثش هثجت تبثیش ؽیٍْ ایي ُویؾَ اهب اًذ ؽذٍ ًْاصًذگی دًیبی ّاسد هشیك ایي اص کَ

 ّ ًجْؽ پبیَ ثش ثیؾتتش ػذٍ ایي کَ یبثٌذ دعت هِبست ثَ هشیك ایي اص ثتْاًٌذ کَ ُغتٌذ افشادی هؼذّد

 تجشثَ ُوچٌی ّ هٌبعت ثغتش داسای ثشخی کَ اًذ سعیذٍ هِن ایي ثَ پؾتکبس ّ فجش ُوچٌی ّ ُْػ

 دس هِن ًکبت اص ثغیبسی کالعیک گیتبس ًْاصًذگی عجک دس ثبالخـ اًذ داؽتَ سا دیگشی عبص دس ًْاصًذگی

 دٍ اص ثیؼ ثَ ّ ًیغت پزیش اهکبى ًکبت توبهی رکش کَ چشا اعت ًؾذٍ ّامذی اؽبسٍ هتذُب اص یک ُیچ

 پظ هیجبؽذ داسا سا خْد ثَ هخقْؿ هْلؼیت ًیض فشدی ُش ّ اعت ًیبص صهیٌَ ایي دس کتبة فذُب ؽبیذ ّ ُب

 ُن ًکتَ ایي هغلوب ثبؽذ ًْاصًذگی ّ هْعیمی صهیٌَ دس سّص ثَ ّ تجشثَ ثب هذسعی اًتخبة ؽیٍْ ثِتشیي
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 ثؾخقَ ُن ٌُشجْ کَ ایٌغت هِن هیجبؽذ اهْصػ اص کْچکی ثخؼ تٌِب هذسط یک کَ اعت رکش لبثل

 ّ ثبؽذ داؽتَ اهْصد هی کَ تکٌیکی ُش ّ هْعیمی صهیٌَ دس سا خْد کٌجکبّی ّ ثْدٍ یبدگیشی ثَ ػاللوٌذ

 اص یک ُش هْعیمیبیی ّ ػلوی دالیل ثذًجبل ثلکَ ًذُذ فشا گْػ هذسط فذجتِبی ثَ اسادٍ ثذّى ُیچگبٍ

 اکثشا ایشاى دس گیتبس تخققی کتبثِبی کَ اعت هفیذ ًکتَ ایي ُن ثبص ًِبیت دس. ثبؽذ آهْصؽی هجبدث

 هطشح ثؼلت کَ اعت سعیذٍ چبپ ثَ دّس عبلِبی کَ اعت کتبثِبیی آًِب اص ثغیبسی ثلکَ ًجْدٍ آهْصؽی

 گیتبس آهْصؽی ًْیي ؽیٍْ دس کتبثِب ایي اص ثغیبسی دبمش دبل دس کَ هیشعٌذ چبپ ثَ ُوچٌبى ثْدى

 پیؾشفت عشػت ثشدى ثبال جِت دس هکولیغت ثٌْػی ًیض جذیذ کتبثِبی هبثمی ّ هیجبؽٌذ ؽذٍ هٌغْر

 توبهی ثب سا خْد ٌُشجْی کَ اعت کغی صهیٌَ ایي دس هْفك هذسط یک ثذیِیغت کَ ًْاصًذگی صهیٌَ دس

 . گیشد ثکبس خْد تذسیظ ؽیٍْ دس ّ ًوبیذ آگبٍ کتبثِب ایي

 

 عْال ایي! هیٌوبییذ؟ تذسیظ هتذی چَ اص ؽوب کَ هیٌوبیٌذ سا عْال ایي اثتذا دس ػاللوٌذاى اص ثغیبسی

 هؼٌب صهبًی گیتبس هذسط یک تذسیظ هتذ ثب آؽٌبیی کَ چشا جْاة ثی دتی ّ ثبؽذ ػجیت اًذکی ؽبیذ

 عبل چٌذ هی دس هتبعفبًَ ثبؽذ داؽتَ ًْاصًذگی ّ تذسیظ صهیٌَ دس کبفی داًؼ ؽخـ کَ هیکٌذ پیذا

 ّ هیجبؽذ پبپ هذجْة گشٍّ یک دس اجشا فشف یب ّ ّی ثْدى هؾِْس هذسط یک اص ثغیبسی تؾخیـ هؼیبس

 کَ پبپ الجْم یک داؽتي ّیب ثبؽذ کؾْس اص خبسج داًؾگبٍ اص التذقیل فبسؽ کَ جولَ ایي رکش تٌِب ًیض گبُی

 هیجبؽذ کبفی اعتبد یک اًتخبة ثَ ػاللوٌذ ثشای ثبؽذ ًذاؽتَ گیتبس ًْاصًذگی ثَ ُن اصتجبهی ُیچ

 چؾوگیش ًیض هْعیمی ُبی آهْصؽگبٍ دس دتی فالدیت فبلذ هذسعیي دنْس دبمش دبل دس ُشچٌذ

 گیتبس صهیٌَ دس خْد داًؼ ثشدى ثبال ًوْد تکیَ آى ثَ هیتْاى دبمش دبل دس کَ هؼیبسی تٌِب هغلوب هیجبؽذ

 صهیٌَ دس ثْدى سّص ثَ ّ تذمیك سّدیَ داؽتي ّ اًتخبثی هذسط ُبی فؼبلیت ثَ تْجَ ُوچٌیي ّ هیجبؽذ

 . هیجبؽذ آهْصػ

 گیتبس آهْصؽی هختلف ُبی هکتت اص جذا. ًوْد هیتْاى هْالًی ثغیبس ثذث اهْصؽی ُبی ؽیٍْ صهیٌَ دس

 یک ّی اص هیتْاًذ کَ ٌُشجْعت لْت ّ ُب مؼف ثب هٌبعت ُبی دادٍ اًتمبل صهیٌَ ایي دس فشاّاى کتبثِبی ّ

 اص گیتبس ثشجغتَ اعبتیذ تجشثیبت اص اعتفبدٍ ثب کَ ام ًوْدٍ عؼی ثٌذٍ آهْصؽی هتذ دس ّ ثغبصد ًْاصًذٍ

 تذسیظ ؽیٍْ صهیٌَ دس هطبلؼَ ُوچٌیي ّ گیتبس الوللی ثیي ثشجغتَ اعبتیذ دیگش ّ افؾبس لیلی دکتش جولَ

 آهْصؽی ؽیٍْ فشد جغوی ّ فشدی خقْفیبت ُوچٌیي ّ هختلف عٌیي دس فشدی ُش ثشای هْعیمی

 دس کَ هفبُیوی هِوتشیي اص ثشخی ثب گیتبس پیؾشفتَ ّ همذهبتی آهْصػ ثخؼ دس کَ ثشگضیذٍ سا هٌبعجی

 .هیؾْیذ آؽٌب ثْد خْاُین سّثشّ آى ثب آهْصػ هی

  

 

 : اصلی کتاتيای

  

 

 12الی 1 عطخ کالعیک گیتبس آهْصؽی جضّات

 افؾبس لیلی دکتش ًْؽتَ کالعیک گیتبس آهْصػ

 تٌبًت اعکبت اص گیتبس ثٌیبدیي تکٌیکِبی اهْصػ
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 ُشسّ اعکبس فالهٌکْ تکٌیکِبی آهْصػ

 ثشاّس لئْ-جْلیبًی – ّیاللْثْط – کبسکبعی – عْس اتْدُبی

 عگّْیب آسپژ ّ گبم

 آکغفْسد هْعیمی تئْسی

 سّعی اثٌَ جض گیتبس هتذ

 آکغفْسد جض گیتبس هتذ

 جلذی ؽؼ دّسٍ آعفْسد پبپ گیتبس هتذ

 هبستیي خْاى فالهٌکْ گیتبس آهْصػ

 ُشسّ اعکبس فالهٌکْ گیتبس آهْصػ

 گشاًبدّط هبًْئل فالهٌکْ گیتبس آهْصػ

 پٌب پبکْ فالهٌکْ گیتبس آهْصػ

 

ّ ..… 

 

 انتخاب ً خریذ ساز مناسة

 دس ًبهشغْة عبصُبی ثَ تْجَ ثب کَ هیجبؽذ ًْاصًذگی ثشای هٌبعت عبص خشیذ هشدلَ تشیي عخت ؽبیذ

 تِیَ گیتبسی هٌبعجی ُضیٌَ ّ ّلت فشف ثب خشیذ ثشای اعت ثِتش صهیٌَ ایي دس هتؼذد ُبی ؽشکت ّ ثبصاس

 خشیذ صهیٌَ دس هؾبّسٍ اص هیتْاًٌذ ٌُشجْیبى توبهی.  ثبؽذ ثشخْسداس الصم اعتبًذاسدُبی دذالل اص تب ًوْد

 دعت عبص اص اػن کیفیت ثب عبصی ًظش هْسد ثْدجَ ثب هتٌبعت تب هیؾْد عؼی ّ ًوبیٌذ اعتفبدٍ عبص

 ایي دس سا ایٌجبًت همبلَ هیؾْد تْفیَ کَ دادٍ لشاس ٌُشجْ اختیبس دس ّ ًوْدٍ تِیَ ای کبسخبًَ یب ّ عبص

 . دُیذ لشاس هطبلؼَ هْسد دلت ثَ صهیٌَ

 ثَ ُب رٌُیت دس غلطی ًگشػ هتبعفبًَ. هیجبؽذ کالعیک گیتبس عبص صهیٌَ دس ثذث ػوذٍ همبلَ ایي دس

 ػاللوٌذ یب ّ داؽتیذ اعتؼذاد اگش ّ ًوبییذ تِیَ لیوت اسصاى عبصی اثتذا دس“ کَ ػٌْاى ایي ثب آهذٍ ّجْد

 ”!ًوبییذ تِیَ هٌبعجی عبص ؽذیذ

 

 

 

 عبص ایي هیجبیغت عبصی ُش ؽشّع ثشای چشاکَ هیجبؽذ ًبدسعت ّ اؽتجبٍ کبهال فکش ایي هغلوب

 ثیؾتش سا ؽوب ثبؽذ ثبالتشی عطخ دس کیفیت ًظش اص عبص ُشلذس ّ ثبؽذ ثشخْسداس سا هؼوْل اعتبًذاسدُبی
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 ثشای ّ هیجبؽٌذ داسا سا خْد ُبی دؽْاسی گیتبس جذی عجکِبی کَ اعت ایي ّالؼیت ّ هیٌوبیذ خْد جزة

 گیتبس دس فذاگیشی اّلیَ افْل ًجبؽذ، عخت صیبد دیگش عبصُبی ثشسّی ؽبیذ کَ عبدٍ هلْدی یک اجشای

 داؽتي ثشّیذ عبص ایي یبدگیشی عوت ثَ جذی فْست ثَ داسیذ سا ایي لقذ اگش پظ اعت، عخت ثغیبس

 .هیجبؽذ کبس اّلیَ ؽشه هٌبعت گیتبسی

 

 ّ ثبط عیوِبی هیبى ثبالًظ هٌبعت، فذایی تفکیک ّ ؽفبفیت داؽتي گیتبس یک الصم اعتبًذاسدُبی

 دس گض ًذاؽتي ّ هٌبعت اکؾي داؽتي پشداخت، ّ عبخت ًظش اص هٌبعت چْة کیفیت داؽتي تشیجل،

 عبصُبی ثبصاس، دس هْجْد گیتبسُبی اص ثغیبسی کَ کشد اؽبسٍ ایٌجب ثبیذ کَ هیجبؽذ…  ّ هختلف فشتِبی

 ؽفبف غیش فْتی هیٌوبیٌذ، تْلیذ کَ فذایی عبخت دس اعتبًذاسد سػبیت ػذم اص جذا ُغتٌذّ ًبهشغْثی

 دالیلی ثَ) هختلف لغوتِبی دس گضداس ّ ًبهٌبعت( دعتَ تب عین فبفلَ) اکؾي داسای ُوچٌیي ّ داسًذ

 صهبى هشّس دس کَ هیجبؽٌذ هتؼذد ُبی فبلؾی دبلت ثذتشیي هتبعفبًَ ّ( گیتبس دعتَ ثشداؽتي تبة هثل

 آهذیذ، کٌبس عختیِب ایي توبهی ثب فْستی دس ُن اگش ّ ؽْیذ دلضدٍ ًْاصًذگی اص ؽوب هیؾْد ثبػث ُن

 .ثْد خْاُذ دؽْاس ثغیبس آى تقذیخ آیٌذٍ دس کَ ؽْد جذی آعیت دچبس ُبیتبى گْػ

 

 هیؾْد دیذٍ ًیض گیتبس اکؾي صهیٌَ دس گیتبس هذسعیي اص ثشخی دتی ثیي دس کَ اؽتجبُی تفکشات هتبعفبًَ

 ایي ثَ تْجِی ؽْد، لْی صدى عبص ثشای ؽوب دعت کَ هیؾْد هْجت ثبال اکؾي کَ اػتمبد ایي ثب کَ

 دعت تْعو هٌبعت فذای ایجبد ثشای ًکبت هِوتشیي اص یکی هٌبعت اکؾي داؽتي کَ کٌٌذ ًوی ًکتَ

 هب ثذث اص کَ داسد ّجْد هٌبعجی ػلوی توشیٌبت دعت، اًگؾتبى ؽذى ّسصیذٍ ثشای هغلوب ّ اعت چپ

 .هیجبؽذ خبسج

 

 دس ّ هیؾًْذ تْلیذ اًجٍْ فْست ثَ کَ هیجبؽذ داخل یب ّ چیي عبخت لیوت اسصاى عبصُبی اص ثغیبسی

 ًیض صهیٌَ ایي دس هتبعفبًَ کَ ثبؽذ جزاة ّ صیجب عبص ظبُش اعت، ؽذٍ عؼی ثیؾتش آًِب عبخت

 تْجَ آى سًگ ثَ ثبؽذ داؽتَ تْجَ گیتبس عبخت کیفیت ّ فذا ثَ آًکَ اص ثیؼ گیتبس آهبتْس ػاللوٌذاى

 !داسًذ

 

 اص لیجل داسای ّ هیؾْد ػشمَ اعپبًیبیی ای عبصًذٍ ًبم ثب کَ داس هبسک گیتبسُبی اص ثغیبسی دیگش عْی اص

 اؽجبع ایشاى گیتبس ثبصاس دبمش دبل دس کَ چشا ًذاسًذ سا الصم اعتبًذاسد ًیض، هیجبؽٌذ ًیض هؾِْسی کبسخبًَ

 لیجل تغییش ثب چیٌی عبصُبی اص ثغیبسی. هیشعذ ثفشّػ افلی ًبم ثب کَ تملجی عبصُبی اص اعت ؽذٍ

 ّ هیشعذ فشّػ ثَ ثبصاس دس گیتبس هؾِْس هبسک یک اص لیجل یک ثب آى تؼْیل ّ( گیتبس داخل ثشچغت) داخلی

 ّ ًیغت هوکي ًذاسد عبص ایي ثب آؽٌبیی کَ کغی عْی اص هْسد ایي تؾخقیـ ػٌْاى ُیچ ثَ هغلوب

 .هیوبًٌذ ػبجض آى تؾخیـ اص ًیض اعبتیذ اص ثغیبسی دتی

 

 ػبدی اهشی ًیض چْة توبم ّ عبص دعت گیتبس ثؼٌْاى گضاف لویت ثَ آى فشّػ ّ چْة سّکؼ ثب گیتبسُبیی

 !اعت ؽذٍ
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 دّس ثَ تجبست، ًْع ایي عْد پش ثبصاس اص ًجْدى دّس ثشای ًیض هختلف ُبی ؽشکت ّ گیتبس هتؼذد ُبی ًوبیٌذگی

 آى فشّػ ّ هؾِْس گیتبس ُبی کبسگبٍ ّ ُب کبسخبًَ سدٍ اص خبسج ُبی گیتبس خشیذ. ًیغتٌذ تملجِب گًَْ ایي اص

 صهیٌَ ایي دس ُن ًظبستی هتبعفبًَ ّ اعت ؽذٍ دیذٍ ُب ؽشکت اص ثغیبسی دس ًیض ثشاثش چٌذیي لیوتی ثَ

 .! ًذاسد ّجْد

 

 کرد؟ تایذ چو حال

 ّ عبص ثب کبفی آؽٌبیی کَ ؽخقی ُوشاٍ ثَ ثبیغتی ّ ًوْد ثبیذ ثغیبسی دلت گیتبس خشیذ اهش دس هغلوب

 .دُیذ اختقبؿ اهش ایي ثَ سا هٌبعجی صهبى ّ ّلت ثبیغتی ّ ًوبییذ خشیذ داؽتَ چْة عبختوبى

 

 عبیت ثَ هیتْاى کَ هیجبؽٌذ ؽٌبعٌبهَ ّ عشیبل ّ کذ داسای هشغْة ّ عبص دعت گیتبسُبی اص ثغیبسی

 ّجْد ُب عبیت دس ًیض هؼتجش ُبی ًوبیٌذگی توبهی آدسط هغلوب کشد، پیگیشی ّ ًوْد سجْع ؽشکت آى

 ایشاى ثبصاس کَ چشا گیشد فْست آگبٍ فشد یک ُوشاٍ ثَ ثبیغتی ًیض خشیذ ایي ؽکی ُیچ ثذّى چٌذ ُش داسد،

 کؾْس چٌذ ُش دیگش کؾْسُبی اعتبًذاسد غیش ّ خبسج سدٍ هذقْالت اؽجبع ثشای اعت هٌبعجی فشفت

 ّ هیکٌذ تْلیذ هتفبّت ُبی کیفیت ثب سا گیتبس هختلف ُبی هبسک توبهی هتؼذد ُبی کبسگبٍ داؽتي ثب چیي

 تفبّت آى خبسجی افلی ًوًَْ ثب داخلی ُبی گیتبس لیوت گبُی ایٌکَ اص اعت اًگیض ثش تؼجت ثغیبس گبُی

 ایي کیفیت ثَ ثبیغتی ؽکی ُیچ ثذّى کَ هیجبؽذ آى سعوی لیوت اص تش پبییي دتی ّ داؽتَ لیوت

 .ًوْد ؽک عبصُب لجیل

 

 ّ ثبؽذ هؾِْس هبسک ثب گیتبسُبی اص ثبالتش ثغیبس کیفیتی هیتْاًذ داس هبسک غیش گیتبس یک هْالغ اص ثشخی دس

 اکثشا – جوِْسی – تِشاى عبص فشّػ عٌتی ثبصاس دس هْجْد عبصُبی اص ثغیبسی صهیٌَ ایي دس هتبعفبًَ

 دکْساعیْى ثشای هْالغ اص ثشخی دس سا عبص خشیذ ثغیبسی ایٌکَ ػلت ثَ ّلی هیجبؽٌذ سدٍ اص خبسج عبصُبی

 اعتفبدٍ دتی لبثلیت هذتی اص پظ ؽذٍ خشیذاسی عبص هْالغ اکثش دس هیٌوبیٌذ فشك ُذیَ یب ّ هٌضل داخل

 !هیذُذ دعت اص سا

 

 یک ُوْاسٍ کَ چشا ثبؽیذ ًذاؽتَ صهیٌَ ایي دس فشّؽٌذگبى ُبی فذجت ثَ صیبدی تْجَ خشیذ ٌُگبم دس

 تؼْیل یب ّ گبساًتی هبًٌذ هغبئلی ّ ؽْد هؼشفی ؽوب ثَ اعپبًیبیی عبص یک ػٌْاى ثَ هیتْاًذ چیٌی عبص

 !ًذاسد ؽوب عشهبیَ ثبصگؾت ثشای تنویٌی هْاسد لجیل ایي ّ

 

 صهیٌَ دس عبلَ چٌذ ایي هی دس هیجبؽذ داسا سا خْد خبؿ هؼبیت ّ هضایب ًیض داخلی عبص دعت عبصُبی اهب

 اص ثبالتش ثغیبس چْة کیفیت ًظش اص آًِب عبصُبی کَ اًذ ؽذٍ هطشح ایشاى دس عبصًذگبًی گیتبس عبخت

 اص ثغیبسی اهب هیجبؽذ گیتبس ای دشفَ عبصًذگبى اص هب عخي الجتَ هیجبؽذ خبسجی لیوت ُن عبصُبی

 ػشمَ گیتبس هختلف ُبی کبسخبًَ لیجل ثب سا خْد عبصُبی ثبصاس ؽشایو ثَ تْجَ ثب ًیض داخلی عبصًذگبى

 آصهْى هشدلَ دس داخل عبصًذگبى تکٌْلْژی ّ ػلن ًظش اص کَ داسد ّجْد ُوچٌبى ثذث ایي چٌذ ُش …هیکٌٌذ

 اهش ایي دس ًْیي ُبی دعتگبٍ ثَ ًیبص ثبال کیفیت ثب ُبیی عبص ثَ سعیذى ثشای هغلوب ّ هیجشًذ ثغش خطب ّ

 .هیجبؽذ الصم تکٌْلْژی ّ
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. هیجبؽذ آى الصهَ هبًذگبسی ّ فذا تفکیک دس ثیؾتش خبسج، ّ داخل عبخت عبصُبی ثیي دس کَ ثبسصی تفبت

 ُوچٌیي ّ پزیشی تفکیک خبفیت هیجبیغت هیٌْاصد اعتْدیْ دس کَ عبصی ای، دشفَ ًْاصًذٍ یک ثشای

 ثب عبصُبی اص صهیٌَ ایي دس داخل عبصُبی کَ ثبؽذ هی اّلْیت دس تشیجل ّ ثبط هیبى فذای ثْدى ثبالًظ

 تجشثَ ُوچٌیي ّ پیؾشفتَ ُبی دعتگبٍ ّجْد ثب هغلوب کَ چشا ُغتٌذ ػمت اسّپبیی عبصًذگبى کیفیت

 .داؽت ًویتْاى ُن ایي اص کوتش ای ًتیجَ آًِب لشى چٌذ

 

 ًؾبى ثبثت سا ُضیٌَ اص لغوتی اعتبًذاسد ثب ّ کیفیت ثب خبسجی عبص یک خشیذ ٌُگبم دس ؽوب دبل ُش دس

 سا اهیذّاسی ایي دذالل هؼتجش ّ ثٌبم عبصًذٍ یک اص ایشاًی عبص یک خشیذ دس ّ هیکٌیذ پشداخت ًیض آى تجبسی

 تؼویش تْاًبیی کَ ثغپبسیذ کغی دعتبى ثَ سا گیتبس هیتْاًیذ ثبًْیَ هؾکالت فْست دس کَ داؽت خْاُیذ

 اسائَ عبلَ چٌذیي موبًت ثب سا گیتبسُبیؾبى عبصًذگبى، ایي اکثشا ّ داؽت خْاُذ سا عبص هفیذ ّ اعبعی

 .هیجبؽذ ًیض آًبى اػتجبس ػذٍ ایي موبًت هغلوب ّ هیذٌُذ

 

 .هیگْیین ثیبى هختقشی ًیض گیتبس عبختوبى دس چْة اًْع ّ گیتبس عبخت ًذٍْ صهیٌَ دس اهب

 

 هبُْى فذا، ففذَ ثشای فٌْثش پِلْ، ّ پؾت ثشای ّّد سص اص عٌتی ثطْس هشغْة، کالعیک گیتبسُبی دس

 داعتبى یک آغبص ایي کَ ُشچٌذ. ؽْد هی اعتفبدٍ گزاسی اًگؾت ففذَ ثشای آثٌْط ّ دعتَ ثشای

 فْتی ػولکشد هشفی اص ّ داسًذ ّجْد کیفیت ّ ًْع اص هختلفی اًْاع دس ُبیی چْة چٌیي. اعت پیچیذٍ

 .داسد ثغتگی آًِب عي ّ کشدى ثشیذى،خؾک هشیمَ ثَ آًِب

 

 لغوت یب ّ ؽذٍ اعتفبدٍ گیتبس عبخت ثشای الیی عَ ُبی تختَ اص لیوت اسصاى ُبی گیتبس اص ثغیبسی دس

 ثبالیی لیوت اص کیفیت، ثب ّ چْثی توبم گیتبس هیجبؽذ، ؽذٍ رکش ُبی چْة فمو اص گیتبس سّیی ففذَ

 کَ هؾِْس عبصًذگبى گیتبسُبی. هیؾْد ؽشّع ثبال ثَ تْهبى هیلیْى یک هذذّدٍ اص اکثشا کَ اعت ثشخْسداس

 هغلوب اهب داؽت خْاُذ ُضیٌَ هیلیْى چٌذیي اسّپبیی، هتْعو عبصًذٍ یک اص ّ ثبؽذ عبص دعت توبهب

 کبسخبًَ گیتبس یک ثغب چَ ًویجبؽذ گیتبس یک خشیذ ثشای خْثی هؼیبس ثْدى، عبص دعت یب ّ چْة توبم فشف

 !ثبؽذ اعتبًذاسد غیش اهب عبص دعت ّ چْة توبم گیتبس یک اص ثِتش اعت هوکي اعتبًذاسد، سػبیت ثب ای

 

 فذایی کیفیت ثَ صهبى هشّس ثَ عبصُب ایٌگًَْ کَ اعت ایي چْة توبم گیتبسُبی ثب ساثطَ دس دیگش ًکتَ

 عبل چٌذ اص پظ عبص فذای کَ فٌْثش اص ؽذٍ عبختَ ُبی گیتبس دس ثبالخـ هیشعٌذ، خْد کبهل ّ هٌبعت

 .هیشعذ خْثی کیفیت ثَ

 

 اًتِبیی لغوت دس خبفی ثشػ یب هٌذٌی کَ اّی کبت گیتبس هبًٌذ داسد هختلفی اًْع ًیض کالعیک گیتبس اهب

 پیکبپ یب ُوشاٍ اکثشا ّ هیٌوبیٌذ اعتفبدٍ گیتبس ًْع ایي اص پبپ چْى عجکِبیی ًْاصًذگبى ثیؾتش کَ داسد گیتبس

 ًظش هْسد پیکبپ ثبیغتی ُوچٌیي ّ داسد اُویت ؽذ رکش کَ هْاسدی ًیض ُب عبص ایي خشیذ دس کَ ثبؽذ هی
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 ثبالیی کیفیت گشفتَ ثکبس ُبی پیکبپ اسصاى عبصُبی دس ؽْیذ هطوئي آى ثْدى عبلن اص تب ؽْد فذاگیشی

 ثبالیی ُضیٌَ خْد خْة پیکبپ یک کَ چشا ثبؽین داؽتَ آهذٍ ثذعت فذای اص صیبدی تْلغ ًجبیذ پظ ًذاسًذ،

 هتْجَ سا مشسی ُضیٌَ ایي پشداخت هغلوب داسیذ سا اعتْدیْ دس ًْاصًذگی لقذ اگش. داؽت خْاُذ ؽوب ثشای

 .ًویٌوبیذ ؽوب

 

 ثب خبفی فشق ظبُشی ًظش اص فالهٌکْ ّ کالعیک گیتبس. هیجبؽذ فالهٌکْ گیتبس عبص، ایي دیگش ًْع اهب

 ؽخقیت کَ هیؾْد اعتفبدٍ ُبیی چْة اص فالهٌکْ ّ کالعیک عبص عبخت دس تٌِب ّ ًذاؽتَ ُوذیگش

 دبلیکَ دس کٌذ، ایجبد سا ثبؽذ داؽتَ لطیف ّ ًشم فذایی ثبیغتی کَ کالعیک عجک ًظش هْسد فذایی

 گیتبس اص عجکتش ػوْهب فالهٌکْ گیتبس ّ هیجبؽذ داسا کالعیک گیتبس اص تیضتش ّ تش خؾي هٌیٌی فالهٌکْ گیتبس

 .داسد کالعیک گیتبس ثَ ًغت تشی پبییي اکؾي ّ ثْدٍ کالعیک

 

 .ًوبیذ ساٌُوبیی هٌبعت عبص یک اًتخبة دس سا ؽوب اعت اهیذ کَ ثْد کْچکی ًکبت تٌِب ؽذٍ اسائَ ًکبت
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