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 رالعمل اجرایی تکاملُدست

هغتخضشیذ، کَ تْخِیثشتکبهلثؼذیّضؼیتصًذگیدسطْلدّساىؽیشخْاسیّاثتذایکْدکیتبثیشلبثلُوبًگًَْ

تکبهلهطلْةهسیطیُغتٌذ.ثشایآًکَکْدکداسد.ؽیشخْاساىّکْدکبًیکَداسایهؾکالتفیضیکی)خغوبًی(یب

ثبؽٌذ هٌبعجیداؽتَ ّیژٍایُغتٌذ.ایيکْدکبىّ تْخَ ًغجتثَعبیشاطفبلثیؾتشثَاختالالتتکبهلیبتبخیشًیبصهٌذ

دچبسهیؽًْذّایياهشخْدصهیٌَعبصثشّصاًْاعّدسخبتهختلفیاصهؼلْلیتُبیزشکتی،رٌُی،گفتبسی، تکبهل

الصماعتثبتؾخیـصّدسطهؾکالتآًِبّاًدبمهذاخالتایياهشؽٌْاییّثیٌبییدسآًِبهیؽْد.ثشایپیؾگیشیاص

ثوْلغ،اصثشّصتبخیشیباختاللتکبهلخلْگیشیکٌین.

 کْدکبًیکَاعتکَثَکوکآىهیتْاىَهشالجتِبیادغبمیبفتَکْدکعبلنهیکیاصاخضایهِنثشًبغشثبلگشیتکبهل

هذاخلَثَهْلغدسخِتافالذیبکبُؼهؾکالتایيّثباًدبمخیـدادسًّذتکبهلیغیشطجیؼیداسًذساعشیؼتشتؾ

کْدکبىگبمثشداؽتًِّبیتباصثشّصهؼلْلیتدسایيکْدکبىپیؾگیشیکشد.

 فرایىد اجرایی :  

تاسصیبثیتکبهلکْدکثشاعبطثغتَادغبمیبفتَکْدکعبلن)ثْکلتچبستکْدکعبلنففسَ.....(تْعظهشال .1

عالهتاًدبمهیگیشد.دسفْستیکَکْدکدساسصیبثیهؾکلیًذاؽتَثبؽذالزاهبتاستمبیتکبهلاًدبمهیؽْد.

ASQاگشکْدکدساسصیبثیهؾکلداؽتَثبؽذ،هشالتعالهتضوياسائَآهْصػُبیالصمثَخبًْادٍ،پشعؾٌبهَ

گشٍّعٌیکْدکسادساختیبسخبًْادٍلضاسداد ٍتبفشمسادسُوبىهشاخؼَّیبزذاکثشظشفیکُفتَهشثئظثَ

 :تغتاگزًتیدَتکویلًوبیٌذ.عپظفشمتکویلؽذٍتْعظهشالتعالهتاهتیبصدُیّخوغثٌذیهیگشدد

 1-ثبالیSDیؼٌیکْدکهؾکلتکبهلیًذاسدّثبیغتیثشایکْدکالذاهبتاستمبیتکبهلدسهٌضلتْعظاعت

 ْدّدسگشٍّعٌیثؼذیثشایهشالجتسّتیيهشاخؼَکٌذّالذیياًدبمؽ

 -2SDیؼٌیازتوبالکْدکهؾکلتکبهلیداسدّثبیغتیکْدکساثَپضؽکهؼیياسخبعداد.اعت ّیبکوتش 

 1-ثیيSD2-تبSDدادٍهیؽْد.کْدکیکاستمبیتکبهلثَهشالتکْدکتْفیَُبیالصمخِتیؼٌیاعت

تغتثبیذهشاخؼَکٌذ.هبٍثؼذثشایاً  دبمهدذد

ایيپشعؾٌبهَعؾٌبهَُبیهشثْطَلبثلاًدبماعتّلیغشثبلگشیتکبهلثباعتفبدٍاصشدسعٌیيهختلفتْعظپASQتغت .2

 هبُگیالضاهیاعت.12ُبثشایکلیَکْدکبىدسعي

عبل"داخلپشًّذٍ8الجتاصکْدکصیشهبُگیفشم"هش12هبُگیرساًتِبیعتْىهشالجتِبی12ASQًتیدَاًسبمتغت .3

 طجیؼییبغیشطجیغیثجتهیؽْد.ASQخبًْاسثقْست

 .4 تغت ًتیدَ ثْدى طجیؼی غیش فْست ّASQدس کْدک دسهبًی هشاخؼبت خذّل " دس الصم ُبی پیگیشی ّ الذاهبت ،

 .شًّذٍخبًْاسثجتگشددپهشالجتِبیّیژٍ"

ثَفضماسخبعASQصثَاسخبعکْدکثَپضؽکهؼیي،پشعؾٌبهَتکویلؽذًٍّیبASQدسفْستغیشطجیؼیثْدىتغت .5

القبقگشدد.
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 مراجعه کودک برای مراقبتهای دوره ای

 ارزیابی وضعیت تکامل بر اساس بوکلت چارت کودک سالم

ش اقذامات ارتقای تکامل در منزلاموز آیا کودک مشکل  

 تکاملی دارد؟

-ASQش خانواده در خصوص نحوه تکمیل پرسشنامه زآمو

 امتیازدهی و جمع بندی -ASQتکمیل پرسشنامه 

آیا نتیجه تست 

 طبیعی است؟

-2SD:اعت ّیبکوتش

 ؽِشعتبىثَپضؽکهؼیياسخبع

 

 اموزش اقذامات ارتقای تکامل در منزل

:اعت2SD-تب1SD-ثیي

–استمبیتکبهلثشایاًدبمالذاهبتآهْصػهبدس

تغتیکهبٍثؼذهشاخؼَ -ثشایاًدبمهدذد

 پیگیشی
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 ASQ تست

ثشای19ایيتغتزبّی هشالتکْدک19پشعؾٌبهَ یب تْعظّالذیي عٌیهختلفاعتکَ اًدبمگشٍّ فْافل . پشهیؽْد

دساغلتهبُگی.64،54،48،42،36،33،34،27،24،22،24،18،16،14،12،14،8،6،4غشثبلگشیثبایيتغتػجبستٌذاصعٌیي

ثخْثیؽیش هیتْاًٌذ ُب پشعؾٌبهَ ایي خْاساًیساکَثَاسصیبثیُبیثیؾتشیبهذاخالتدسهبًیصّدسطًیبصداسًذاصهْاسد

بلنخذاکٌٌذ.کْدکبىع

عْالاعتکَثَصثبىعبدٍدسهْسدتکبهلکْدکًْؽتَؽذٍّدسآىعْاالتثَتشتیتاصفؼبلیت 34ُشپشعؾٌبهَزبّی

زیطَتکبهلیتمغینؽذٍکَػجبستٌذاص: 5ُبیآعبىتشثَفؼبلیتُبیعختتشهشتتؽذٍاعت.عْاالتُشپشعؾٌبهَثَ

گْػکشدىّدسکهؼٌیگفتَُب.تجبط:هثل.آغْىکشدى،فذادسآّسدىاصدُبى،.زیطَثشلشاسیاس1

.زیطَزشکبتدسؽت:یؼٌیزشکبتتٌَ،ثبصّاىّپبُب2

هشثْطثَزشکبتظشیفدعتّاًگؾتبىآىهیؽْد.3 .زیطَزشکبتظشیف:

وبػیهثلثبصیدسخوغ،ثبصیثباعجبةثبصیّ....اختوبػی:کَثشثبصیُبیفشدی،کبسُبیاخت-.زیطَفشدی4

توشکضداسد.

کَؽبهلیبدگیشیّثبصیثباعجبةثبصیُباعت.5 .زیطَزلهؾکل:

پشعؾٌبهَیک"ثخؼػوْهی"یب"اسصیبثیکلی"ًیضثشایکغتًظشاتکلیّالذیيدسًظشگشفتَ ُش ؽذٍاعت.ُشدس

ّاخذچٌذّیژگیاعت:یکاصعْاالتپشعؾٌبهَ

ؽبخـتکبهلیهِویساهْسدعْاللشاسهیدُذ.-1

)ضشیتتکبهلیهتْعظ(ساهطشذکشدٍاعتّدس144تب75سفتبسهٌبعتکْدکبىآىگشٍّعٌیثبضشیتتکبهلی-2

هْسدکْدکهْسدًظشعْالهیًوبیذ.

ٍسفتبسهْسدًظشدسکْدکثشایّالذیيسازتثبؽذ.دسطشذُشعْالعؼیؽذٍدسکعْالّاهکبىهؾبُذ-3

دسطشازیهتياصکلوبتیاعتفبدٍؽذٍکَافشادیثبعطرعْادپٌدناثتذاییثتْاًٌذهتْخَهؼٌیآىؽًْذ.ُشکدبکَ-4

الصمثْدٍتْضیسبتکبفیدادٍؽذٍتبّالذیيعْاالتساثِتشدسککٌٌذ

بسُشعْالتقْیشکْچکیُناضبفَؽذٍتبهفِْمعْالساسّؽٌتشًوبیذ.دسُشکدبهوکيثْدٍدسکٌ-5

دسخبُبییکَالصمّاهکبىپزیشثْدٍهثبلُبییاصسفتبسهْسدًظشدسعْالگٌدبًذٍؽذٍاعت.-6

"ثلَ"ساػاله پبعخ ثبیذ ّالذیي دُذ اًدبم هیتْاًذ سا دسُشعْال ؽذٍ کْدکفؼبلیترکش ثضًٌذ.صهبًیکَتچٌبًچَ

ٌُْصًَ»ّخْاةاًتخبةساثبیذ«گبُی»فؼبلیتهْسداؽبسٍثقْستگِگبٍیبثَتبصگیاصکْدکعشصدٍثبؽذپبعخ

.یباصخْدثشّصًذادٍاعتسیبفؼبلیتثخقْؿسااًدبمًذادًٍؾبًگشآىاعتکَکْدکٌُْصایيسفتب«

درگیر کردن َالدیه 

اعتکَّالذیيساهطلغًوبیینکَخبةکْدکبىخِتاًدبمایيتغت)ثشاعبطعيهٌبعتُشپشعؾٌبهَ(لذمثؼذیایيپظاصاًت

ُوکبسیفؼبلایؾبىداسین.کْدکاًِبآهبدگیؽشکتدسثشًبهَاسصیبثیتکبهلیساداسدًّیبصثَ
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تُضیح دادن راجع بً پرسشىامً

آگبُیکبف هبدس ّ ّچگًْگیتکویلآىیًغجتثَثشًبهَپیذاکشدًذلذمثؼذیایياعتکَآًِبساثبپشعؾٌبهَّلتیپذس

آؽٌبکٌین.تْضیسبتهبدسثبسٍپشعؾٌبهَثبیذؽبهلهْاسدصیشثبؽذ:

هطوئيتْضیردُیذکَپشعؾٌبهَثشایتؼییيکبسُبییکَُشکْدکهیتْاًذیبًویتْاًذاًدبمدُذطشازیؽذٍاعت.-1

ؽْیذکَپذسّهبدسثَخْثیهتْخَؽذٍاًذکَکْدکآًِبهوکياعتًتْاًذُوَفؼبلیتُبیهْسداؽبسٍدسپشعؾٌبهَسا

اًدبمدُذ.

ثشاُویتایيًکتَتأکیذکٌیذکَآًِبثبیذُشیکاصفؼبلیتُبیهْسدًظشسادسکْدکخْدثشسعی،اسصیبثیکشدٍّ-2

پبعخدٌُذ.عپظثَعْاالت

ثخؼافلیتمغینهیؽًْذ:ثخؼثشلشاسیاستجبط،زشکبتدسؽت،زشکبتظشیف،5تْضیردُیذکَعْاالتثَ-3

پبعخداسدکَثبیذتٌِبیکیاصپبعخُبدسفضبیهشثغ3اختوبػی.دسایيثخؼُشعْال-ثخؼزلهغئلَّثخؼفشدی

اعتکَکْدکدسزبلزبضشلبدساعتفؼبلیتهْسدًظشسااًدبمثَهؼٌیآى«ثلی.»کْچککٌبسآىػالهتصدٍؽْد

ثَهؼٌیآىاعت«ٌُْصًَ»کْدکثَتبصگیؽشّعثَاًدبمفؼبلیتهْسدًظشکشدٍ.ثَهؼٌیآىاعتکَ«گبُی»دُذ.

کَکْدکٌُْصؽشّعثَاًدبمآىًکشدٍاعت.

 یب ثخؼچِبسم داسًذّ«خیش»یب«ثلی»باسصیبثیکلیهؼوْالؽؼعْالّخْدداسدکَپبعخی«ثخؼػوْهی»دس

گبُیدسفْستیکَلیذؽذٍثبؽذثبیذپبعخساؽشذداد.

هیدادٍاعتّلیدسزبل لجالاًدبم سا ًظش کْدکفؼبلیتهْسد کَ گبُیپیؼهیآیذ زبضشآىسااًدبمتْضیردُیذ

پشعیذٍثبؽذ،کَکْدکلجالاىسابمهیدُذ.هثالاگشعْالپشعؾٌبهَدسثبسٍچِبسدعتّپبسفتيًویدُذیبثٌذستاًد

اًدبمهیدادٍّلیدیگشاًدبمًویدُذّثَخبیآىساٍهیشّد؛یبهثالدسثبسًٍؾغتيُوشاٍثبتکیَدادىثَدعتُبعْال

»تْاًذثٌؾیٌذ،دسایيفْستثبیذثَعْالهْسدًظشُنپبعخدعتؼهیؽذٍّایٌککْدکثذّىکوکّتکیَدادىثَ

ثلی ثذٌُذ«

پشعؾٌبهَدسهسلیکَتؼییيثَپذسّهبدستبکیذکٌیذکَپشعؾٌبهَساثَهْلغتکویلکشدٍّثَؽوبثشگشداًٌذ.زتوبسّی

توبطثگیشًذسارکشًوبییذتبچٌبًچَعْالیبؽذًٍبمخْد،آدسطّؽوبسٍتلفٌیکَّالذیيدسفْستًیبصثتْاًٌذثبؽوب

هؾکلیدسهْسدتکویلپشعؾٌبهَپیذاهیکٌٌذ،سفغکٌٌذ.

عبلگی2ثَعيُفتَصّدتشاصهْػذهمشسثَدًیبآهذٍاًذ)کْدکبىًبسط(ثبیذتبسعیذى3ثشایکْدکبًیکَثیؾتشاص-6

دساختیبسآًِبگزاؽت.ثشایپشعؾٌبهَایساکَهطبثكعيافالذؽذٍاعت،))عيافالذؽذٍ((آًِبسازغبةکشدّ

هبٍصّدتشثَدًیبآهذٍثبؽذاصعيکًٌْیاّکنکشد.هثالاگش9هسبعجَعيافالذؽذٍثبیذُشچٌذُفتَساکَکْدکاص

ُفتَ8ذٍثْد،ثشایهسبعجَپظاصافالذ،همشسثَدًیبآهُفتَصّدتشاصهْػذ8هبَُایهشاخؼَکشدکَ6ؽیشخْاس

هبُگیثبیذتکویلؽْد.4هبٍ(سااصعيتمْیویکًٌْیاّکنهیکٌینّلزاثشایاّپشعؾٌبهَ2)یؼٌیتمشیجب

د-7 هبدستْضیر ّ پذس دثَ کَ اّلُشپشعؾٌبهَػالٍُّیذ سهْسدیعْاالتػوْهیدثشایٌکَثبیذثَتؼذادسففسَ

پشعؾٌبهَاعت.کْدکپبعخدٌُذثبیذهؾخـّهؼلْمکٌٌذکَچَکغیدسخبًَهغئْلپشکشدى

ثَگشٍّعٌیپظاصایٌکَهطوئيؽذیذپذسّهبدسدسهْسدچگًْگیتکویلپشعؾٌبهَکبهالآگبٍؽذًذپشعؾٌبهَهشثْط

آیٌذٍثَؽوبثشگشداًٌذ.ّظشفچٌذسّصکْدکسادساختیبسؽبىلشاسدُیذتبدسهٌضلتکویلکشدٍ
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وکات قابل تُجً 

ثشسّیآىاعتفبدٍتْخَداؽتَثبؽیذکَُشپشعؾٌبهَساتٌِبهیتْاىاصیکهبٍلجلتبهبٍثؼذاصگشٍّعٌیلیذؽذٍ-1

 پظاعتفبدٍ . هبُگیساتٌِبهیتْاى12هخقْؿداسد.ثَػٌْاىهثبلپشعؾٌبهَ«هسذّدٍ»اصُشپشعؾٌبهَیککشد

هبَُاعتفبدٍکشد.13تب11ثشایکْدکبى

ُغتینپشعؾٌبهَساثشایکْدکیخبسجاصهسذّدٍ-2 ػلتیًبچبس ُش ثَ طشیكصیشعٌیهْسدًظشتکویلکٌینثَاگش

ػولهیًوبیین:

ُوبًطْسکَهبُگیسادساختیبسداسینّ48ّهبُگی42هبَُثَهبهشاخؼَکشدٍّلیهبپشعؾٌبهَُبی44هثالکْدکی

اعتفبدٍکشد.یؼٌیپشعؾٌبهَلجالگفتینُشپشعؾٌبهَساتٌِبهیتْاىاصیکهبٍلجلتبیکهبٍثؼذاصگشٍّعٌیهْسدًظش

بثلاعتفبدٍاعت.دسهبَُل49تب47هبُگیثشایکْدکبى48هبَُّپشعؾٌبهَ43تب41هبُگیثشایکْدکبى42

اعتفبدٍهیکٌین.اگشهْفكؽذینثشایتوبمعْاهبُگی(42ایيفْستاثتذااصپشعؾٌبهَهشثْطثَعيکوتش)دسایٌدب

التپشعؾٌبهَاصکْدکپبعخ"ثلی"ثگیشین.پشعؾٌبهَعيثبالتشساثشایاّاهتسبىهیکٌین.اگشثبصُنُوَپبعخهب

اعت(دسایيفْستُشدّپشعؾٌبهَثًَبمکْدکهضثْسثجتهیُیچ)یؼٌیًتیدَثغیبسخْةّهطلْةکَثلیثْد

پشعؾٌبهَدّمپبعخثلیثگیشینثبیذپشعؾٌبهَعيثبالتشساثَپذسّهبدسثذُینکَؽْد.اگشًتْاًغتینثشایتوبمعْاالت

ثشایعْاالتآىپشعؾٌبهَسعیذآىساتکویلکشدٍّثبصگشداًٌذ.اهبثَخبًَثجشًذُّشگبٍعيکْدکثَعيهْسدًظش

ثْدعْال(خیش15هبُگی(پبعخثیؼاصًیویاصعْالُب)ثیؾتشاص42پشعؾٌبهَعيپبییيتش)دسایٌدباگشدس

ثَُوشاٍشدٍّػالهتصدّکْدکسا،دسایٌقْستثبیذایيًکتَساثبللنلشهضّخظدسؽتسّیپشعؾٌبهَیبدداؽتک

ثشگَاسخبعهخقْؿ)کَزبّیؽوبسٍتوبطّآدسطاعت(ثشایاسصیبثیثیؾتشًضدهتخقـاهشثفشعتین.زتیدس

 ثؼذی) عيهٌبعتپشعؾٌبهَ ّلتیکْدکثَ 48ایيزبلتُن ثشایاطویٌبى سعیذ ُناّساثبآىهبُگی( ثبص ثیؾتش

یبثیلشاسهیدُین.پشعؾٌبهَهْسداسص

ایيپشعؾٌبهَثشایّالذیيثبزذاللتسقیالتپبیبىاثتذاییطشازیؽذٍاعت.لزاپذساىّهبدساىثیعْادیبکنعْاد-3

 دس دیگش عْاد ثب کوکیکفشد ثَ سا ایيکبس ثبیذ کٌٌذ تکویل آىسا خْد تْاًٌذ ًوی ایيکَ دٌُذ.دس اًدبم ُوبىخبًَ

عْادثبیذعْاالتساثشایپذسّهبدسثخْاًذّپبعخهْسدًظشآًِبساػالهتثضًذ.فْستفشدثب

کشداصایؾبىهیخْاُینکَدسفْستیکَثَُشػلتزذطهیصًینّالذیيدسثبصگشداًذىپشعؾٌبهَُوکبسیالصمساًخْاُذ-4

ستکویلپشعؾٌبهَسدّپذسّهبددسُوبىهسل)هشکضثِذاؽتیبهِذکْدک(آىساتکویلکٌٌذ.دسایيزبلتچٌبًچَالصمثْد

ؾٌبهَدسسفِنثِتشهطبلتهدبصاعت.الجتَزتیاالهکبىثبیذاصپشکشدىپشعثَعْالیبهؾکلیثشخْسدکشدًذکوکثَآًبىد

هذادّاؽتَثبؽینکَایيّعبیلدسهسلهْخْدًجبؽذ)هبًٌذصیشاهوکياعتثَّعبیلیًیبصداسیکشدهسلیخبسجاصهٌضلخْدد

هکؼت،اعجبةثبصیّ...(ثَػالٍّ ، یٌَ آ کبفیزْفلَّتْخَالصمسالتخبسجاصهٌضلهوکياعتپذسّهبدسدکبغز،

الصمساًذاؽتَثبؽذ.کًیضهوکياعتدسهسیظثیگبًَُوکبسیؽذ.اصطشفیکْدًذاؽتَثب
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وحُي امتیاز دٌی وٍایی بً پرسشىامً ٌای کامل 

وقاط برش 

ثشایتؼییيایٌکَکْدکهْسدًظشًیبصثَپیگیشیّاسصیبثیُبیدلیكتشداسدیبASQُوبًطْسکَلجالرکشؽذ،آصهْى

،اص"ًم بطثشػ"اعتفبدٍهیکٌذ.ًمطَثشػدسّالغاهتیبصیاعتکَػولکشدهتْعظگشٍّکثیشیاصکْدکبىسادسًَ

یکگشٍّعٌیثخقْؿّثَتفکیکُشزیطَتکبهلیًوبیبىهیعبصد.ایيًمبطثشػثؼذاصهطبلؼبتگغتشدٍّثشسعی

 تؼییيهیگشدد کْدکبى صیبدیاص آهبسیثشسّیتؼذاد "ًمبط.ًُبی ّمبطثشػثشسّیثشگَ عٌیي ثشػپشعؾٌبهَ

ثشایُشعيثخقْؿدسزیطَتکبهلیهْسدًظشدسدّعتْى"یکاًسشافپبییيتشاص ایشاًی" دسکْدکبى هشازل

ثجتؽذٍاًذ. اًسشافپبییيتشاصهیبًگیي" ّ"دّ هیبًگیي"

ثشایایيهٌظْسثَتشتیتلذمُبیصیشساثشهیداسین:

ّهبدسثذّىپبعخگزاؽتَاًذخغتّخْ-1 پذس ازتوبلیعْاالتیکَ ثشاییبفتي سا پشعؾٌبهَ هیکٌین.اگشتوبمعْاالتاثتذا

ّلیاگشعْالیثیخْاةهبًذٍثْد،هطبثكتْضیسبتیکَدسثخؼثؼذی،یؼٌی . هیداسیذ ثش سا دّم لذم ، ثْدًذ داسایپبعخ

هیکٌین."ًسٍْاهتیبصدُیثَپش دادٍخْاُذؽذ،الذام عؾٌبهَُبییکَعْاالتثیخْاةداسًذ"

گبُیهوکياعتپیؼثیبیذکَکْدکفؼبلیتیساکَدسعْالهطشذؽذٍاعتلجالاًدبمهیدادٍُّناکٌْىدیگشاًدبمًوی-2

ایيفْستثبیذثَآىعْالپبعخثلیداد.اهبثِشدُذّثَخبیآىفؼبلیتپیؾشفتَتشیسا)اصًظشتکبهلی(اًدبمهیدُذ.دس

داسدکَپذسّهبدس ازتوبل »یب«ٌُْصًَ»کْدکػلیشغنتْضیسبتکبفیدسایيخقْؿثبصُنثَاؽتجبٍدسچٌیيپبعخزبل

آىعْالثخقْؿلبئلشای,اهتیبصساث14ثبؽٌذ.دسایيفْستثبیذٌُگبماهتیبصدُیثبصُنُوبىساػالهتصدٍ«گبُی

ایيهْضْعیبدآّسیؽذٍاعت.یبففشاهتیبصسا.ثشایایيهٌظْسدسپشعؾٌبهَُشخبکَالصمثْدٍ5ؽذ،ًَ

ففشاهتیبصثشایّ«گبُی»اهتیبصثشایپبعخ5،«ثلی»اهتیبصثشایپبعخ14ثَُشیکاصعْاالت،ثبدسًظشگشفتي-3

،دسلغوتفضبیخبلیکٌبسُشعْال،اهتیبصدُیذ.«ٌُْصًَ»پبعخ

اهتیبصاتهشثْطثَُشیکاصزیطَُبیتکبهلیساخوغثٌذیکٌیذ.-4

ًمبطثشػپشعؾٌبهَعٌیيّهشازل»اػالمؽذٍدسثشگَ«ًمطَثشػ»اهتیبصاتهشثْطثَُشیکاصزیطَُبیتکبهلیساثب-5

همبیغَکٌیذ.زیطَتکبهلیدسگشٍّعٌیهْسدًظش،ثشایُوبى«

کوتشیبدسعتْى"دّاًسشافپبییيتشاصهیبًگیي"چٌبًچَاهتیبصاتدسُشیکاصزیطَُبیتکبهلیاصًمطَثشػاػالمؽذٍ-6

اػذاددّعتْى"یکاًسشافّدسفْستیکَثیيکْدکثبیذثشایپیگیشیّاسصیبثیُبیدلیكتشاسخبعؽْد.ثشآىهٌطجكثْد

هیبًگیي"لشاسگیشدثبیذپذسّهبدستوشیيُبییثشایسؽذّیبدگیشیکْدکدسعٌیي اص تش اًسشافپبییي "دّ ّ هیبًگیي" اص تش پبییي

 دُذّهدذدا اًدبم کْدکبى( ثشایؽکْفبییاعتؼذاد ُبیی )سّػ  هشثْطَ گیشد ثبالتشاصعتْى"یکتغتثشایکْدکاًدبم اگش

کْدکاًس .دؽْاسخبعثشایپیگیشیّاسصیبثیُبیدلیكتششافپبییيتشاصهیبًگیي"لشاسًگیشد

ثَچؾنهی،«خْدداسیذ؟آیبًگشاًیثخقْفیدسهْسدفشصًذ»دسایيثخؼاصپشعؾٌبهَیکعشیعْاالتػوْهیهبًٌذ-7

ازتوبلیپذسّ«ًگشاًیُبی»ویتآىدسآىاعتکَهبساثباُخْسد.ایيثخؼدساهتیبصدُیثَکْدکگٌدبًذًٍویؽْدّلی
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ثبچٌیيًگشاًیُبییاصعْیپذسّهبدسهْاخَهیؽْین،فشفًظشاصاهتیبصهیعبصد،ُشگبٍهبدسدسهْسدفشصًذخْدآؽٌب

دلیكتشکْدکاسخبعؽْد.ُبیایاسصیبثیاخزؽذٍتْعظکْدک،ثبصُنتْفیَهیؽْدهْضْعساخذیتلمیکشدٍ،ثش

وحُي امتیاز دٌی وٍایی بً پرسشىامً ٌایی کً سُا الت بی جُاب دارود :

عْالاصُشیکاص2اگشثیؼاصگبُیپیؼهیآیذکَپذسّهبدسثَتوبمعْاالتپشعؾٌبهَپبعخًویدٌُذ.ثبیذتْخَداؽتکَ

ىزیطَتکبهلیهوکيًخْاُذثْد.اگشچٌیيّضؼیتیپیؼآهذاثتذاثبیذدُیفسیرثَآاهتیبصزیطَُبیتکبهلیثذّىپبعخثبؽذ،

سیبفتؽذ،ًظشدًظشسااصآًِبدسیبفتکٌیذ.چٌبًچَپبعخُبیهْسدپبعخعْاالتهْسدتالػکٌیذثبپذسیبهبدسفسجتکشدٍ

.هطبثكتْضیسبتیکَدسثخؼلجلیآهذٍثْد،ػولکٌیذ

یبدسهْسدایٌکَکْدکآًِبگبُیپذسّهبدسثَایيػلتثَیکعْالپبعخًویدٌُذکَدسهْسدپبعخفسیراطویٌبىًذاسًذ

فؼبلیتهْسدًظشساثَدسعتیاًدبمهیدُذیبًَ،ًگشاًیّؽکداسًذ.

،ثبیذاص ثبلیهبًذ پبعخ ثذّى ثشخیاصعْاالتُوچٌبى اگش زبل اعتفبدٍکشد.دسایيسّػ«اهتیبصدُیًغجی»سّػدسُش

اثتذااگشفمظثَیکیاصعْاالتیکزیطًَویؽْد.کْدکثَخبطشعْاالتیکَپذسّهبدسثَآىُبپبعخًذادٍاًذ،هتضشس

بصیثشایعْالثذّىپبعخ(ثشتکبهلیپبعخدادًٍؾذٍثْدثبتمغینکشدىاهتیبصکلیآىزیطَتکبهلی)ثذّىدسًظشگشفتياهتی

ثذعتهیآیذ.عپظآىسلنساثَاهتیبصًِبییساهیتْاىهبًٌذهْاسددیگشثب))14تب4ثیيتؼذادعْاالتپبعخدادٍؽذٍ،سلوی

زیطَتکبهلیهمبیغَّالذاهبتثؼذیساهبًٌذگزؽتَاًدبمداد.ًمطَثشػ((آى

سااًدبمهیدُینثبایيتفبّتُوبىهسبعجبتلجلیْاالتیکزیطَتکبهلیثذّىپبعخثبلیهبًذٍثْد،دسفْستیکَدّعْالاصع

ثذعتآهذٍ سلن اصتمغینکشدىاهتیبصکلیآىزیطَتکبهلی)ثذّىدسًظشگشفتياهتیبصیثشایعْاالتثذّىپبعخ(ثشتؼذادکَ

اثتذادّثشاثش)ضشةدسدّ(هیکٌینّعپظآىساثَاهتیبصکلیخْاُذثْد،14بت4عْاالتپبعخدادٍؽذٍساکَسلویثیي

ُوبىزیطَاضبفَهیًوبیین.

ثبؽٌذ،هبُگیپبعخدادٍ4تکبهلیزشکبتدسؽتدسپشعؾٌبهَعْالزیطَ6عْالاص5ثَػٌْاىهثبلاگشپذسّهبدسیتٌِبثَ

ٌُْس»اهتیبص(ّیکعْالپبعخ5«)گبُی»عْالپبعخ1اهتیبص(،34هدوْػبهؼبدل«)ثلی»عْالپبعخ3کَاصآىهیبى

 ًَ ) 4« د ( تکبهلیاهتیبص اهتیبصاتزیطَ خوغ ، ثبؽذ اؽتَ اهتیبصخْاُذثْد،کَّلتیثشتؼذاد35زشکبتدسؽتکْدکآًِب

ساثبخوغاهتیبصاتزیطَتکبهلیزشکبتدسؽت7ایيسلنثذعتهیآیذ7گشدد،سلنتمغینعْال(5عْاالتپبعخدادٍؽذٍ)

 ًِّبیتأ35کْدک) هیکٌین خوغ ،"اهتیبصًِبیی"کْدکاصزیطَتکبهلیزشکبتدسؽتاعتکَدسهمبیغَثبًمطَ42ػذد(

 طجیؼیتکبهلکْدکدسزیطَتکبهلیزشکبتدسؽتثطْسهیثبؽذ(زکبیتاصآىداسدکَ44.1آىعي)کَثشػهشثْطثَ

صدٍؽذٍدسثبال،تٌِبهثبلُوبىکْدکّاگشدسهْسدلیكتشًذاسداسصیبثیُبیدًیبصثَاسخبعثشایثشسعیّپیؼهیسّدّ

25خوراهتیبصاتآىزیطَهبًٌذلجلثْد،ثمیَّ«ثلی»عْالپبعخ2عْالپبعخدادٍؽذٍثْدکَاصآىهیبى6عْالاص4ثَ

ساضشةدس6.25ثذعتهیآیذ.ػذد6.25تمغینؽْد،ػذدعْال(4)خْاُذثْد،کَّلتیثشتؼذادعْاالتپبعخدادٍؽذٍ

 ، هیکٌین دّ )12.5ػذد ًظش تکبهلیهْسد اهتیبصاتزیطَ خوغ ّلتیثب ا25ثذعتهیآیذکَ ؽْد, خوغ ًِبیی( 37.54هتیبص

تغتکشد.(اعت،دُّفتَدیگشثبتالػهدذد44.1هشثْطثَآىعيکَ)ثبتْخَثًَمطَثشػزبفلهیؽْد.

تُجً :

عْاالتساثبفسجتثبپذسیبعْالثذّىپبعخثبلیهبًذٍثْدّثَُیچّخًَتْاًغتینپبعخآى2اگشدسُشزیطَتکبهلیثیؼاص

ّثبیذززفگشدد. ُیثَآىزیطَتکبهلیهوکيًخْاُذثْداهتیبصد اخزًوبیین،سهبد
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رَش ثبت اطالعات  

 این ایسعیذٍ هشزلَ ثَ ایي پظاصخوغثٌذیاهتیبصاتُشزیطَتکبهلیثبتْخَاکٌْى کْدک، اطالػبتپشعؾٌبهَ خالفَ کَ

ثجتؽْد.دسایيفشم،اهتیبصُشزیطَتکبهلیثَ«فًَتبیحتکبهلکْدکخال»تْضیسبتدادٍؽذٍدسثخؼلجلی،ثبیذدسفشم

 ّپشکشدى،دایشٍتْخبلیثجتهیؽْد.ثذیيفْستکَاثتذاخلْیػٌْاىُشزیطَتکبهلیخوغ«ػذدی »تفکیک،ثَدّفْست

ؽذٍ ّاسد دسخذّلهشثْطَ آىزیطَ ثشزغتًْعخْاة اهتیبص لغوتدایشٍ عپظدس گبُی،ٌُْصًَ(ثَُشیکاص )ثلی،ّ

 تکبهلی، ُشزیطَ ثخؾیًیضثشایّاسدکشدىگشٍّعيکْدک عْاالتهشثْطثَ ثشگَ، ُویي دس پشهیؽْد. هشثْطَ دایشٍ

کَدسُشثبسهشاخؼ ؽْد تْخَ کْدکًگِذاسیؽْد، خبًْاس پشًّذٍ دس ثبیذ تکویلؽذٍ فشم تکویلگشدد. ثبیذ کَ داسد َّخْد

عپظخالفًَتبیحآىدسایيفشمکْدکاضبفَگشدد.هٌبعتعياّتکویلّکْدکثشایاسصیبثیتکبهلی،ثبیذپشعؾٌبهَ

رَش ارجاع

تْفیَهیؽْدثشایپظخْساًذثَثیؾتشکْدکبىهْسداسصیبثی،اهتیبصاتثبالتشاصًمطَثشػکغتخْاٌُذکشد.دسایيفْست

ای ثَ ، هبدس ّ دسزبلطیکشدىیکسًّذخْةّطجیؼیاعت.ضوٌأثبیذثَایؾبىپذس ًِب تکبهلکْدکآ کَ ؽْد ؾبىاػالم

صهبًیاعتّثشاُویتتکشاساسصیبثیدسعٌیيهختلفتأکیذًوْد.ایيتبسیخسایبدآّسیًوْدکَصهبىثشسعیثؼذیکْدکچَ

دًوبییذ.آّسیپذسّهبدسدسکبستسؽذکْدکًیضّاسخِتیبد

ؽذٍ"دّاًسشافپبییيتشاصهیبًگیي"دسهْسدکْدکبًیکَاهتیبصآًِبدسزذاللیکیاصزیطَُبیتکبهلیپبییيتشاصًمطَثشػ

اعتثَ طشیكصیشػولهیکٌین:

اصًگشاىّآؽفتَکشدىپذسّهبدسپشُیضکشد.ثبیذدسُشزبلتی،-1

تلفٌیّیبطییکهاللبتزضْسیکَثبپذسّهبدستشتیتهیدُیذ،ثَآًِباػالمکٌیذکًَتبیحُشچَصّدتشیبطیتوبط-2

اسصیبثیزکبیتاصایيداؽتَاعتکَثشسعیُبیدلیكتشّتخققیتشثشسّیکْدکآًِبالصماعت.

ِبّتشخیسبثَصثبىهبدسییبثْهیآًِب،عخياختوبػیآً-ثبپذسّهبدسثَصثبىکبهالعبدٍّلبثلفِنثشایعطرتسقیلی-3

ثگْئیذ.

تبکیذکٌیذکًَتبیحایيهشزلَاصاسصیبثیهوکياعتفسیرّدلیكًجبؽذّفستّعمنآىثبثشسعیُبیثؼذیهؼلْمخْاُذ-4

ؽذ.

ثبلِنخْدداسیکٌیذ.ّاه«غیشطجیؼی«»سدؽذىاصتغت»«تغتیبآصهْى»اصاعتفبدٍاصکلوبتیچْى-5

ّعپظزتوبثشهِبستِبیکًٌْیتْعظکْدکّهمبیغَآىثبًمطَثشػثَپذسّهبدستْضیردُیذدسهْسداهتیبصاتاخزؽذٍ-6

کْدکتبکیذًوبئیذ.

خِتاسصیبثیُبیدلیكتشّتخققیتشثَآًِبهشاخؼَکٌٌذ-7 هیتْاًٌذ کَ هتخققیٌیسا هبدس ّ پذس ،ثباػالمًبم،ثَ

ؽوبسٍتلفيّخذهبتیکَتْعظایؾبىلبثلاسائَاعت،هؼشفیًوبییذ.آدسط،

 

 


