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 ياديار زيبس يذ تا بَ اهرّز بحث ُايشگاٍ ُارّارد هطرذ گردتْسظ پرّفسْر " پْرتر " استاد داً رقابت الواش پْرترکَ هذل  0991از 

از  يذيخذ يت هٌدر بَ ظِْر هذل ُايدر باب آى سخي راًذٍ اًذ کَ در ًِا ياديار زيراهْى آى اًدام گرفتَ ّ هخالفاى ّ هْافقاى بسيپ

 ذ . يَ " گرديآى تحت عٌْاى " هذل الواش هضاعف " ّ " هذل الواش هضاعف ثاًْ

 

ي سال ُا کوتر هْرد تْخَ يذ در ايکَ شا ين . هبحثيگر هْرد کٌکاش قرار دُيد يي هذل را از خٌبَ اين تا ايدار يي ًْشتار سعيها در ا

هخرب ّ سازًذٍ آى آشٌا شذٍ ّ  يقذرتوٌذ پْرتر با خٌبَ ُا يرّيل پٌح ًيَ ّ تحليشذٍ تا با تدس يي هقالَ سعيقرار گرفتَ است . در ا

 ن . يقرار دُ يي خٌبَ ُا هْرد بررسيا يريا بکارگيّ  يساز يٌثخ يرا برا ييراٍ ُا
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:هقذهَ   

بٌ اقت قتبَعِ يکّ ظؼ آٌ ًَب يؿيعا ٔ يجٓى اقت ٔ تُٓب چيکّ ظؼٌٔ آٌ َبپ يثؽَع ثّ عٕؼ يبِ َبو ييک خؼجّ قياؾ ؼلبثت ثّ ػُٕاٌ 

 يؽيع ٔ ثب ثکبؼگيم ًَبيّ ٔ تسهيتدؿ يثّ ظؼقت م ؼايؼلجب ياقت کّ ثتٕاَع ؼفتبؼ ؼلبثت ؽٔؾيپ يجيؼل اقت . ثُبثؽايٍ يب ضؽٔخي

ع . يثؽثب آَبٌقجمت ؼا اؾ  يگٕ، بت کكت نعِ يتدؽث  

يٕؼظ اقتفبظِ  يؽيم ؼلبثت ٔ ؼلبثت پػيّ ٔ تسهيتدؿ يبؼ يٕفك ثؽايثك ياؾ يعنٓب يکياؼائّ ثّ ػُٕاٌ  پٕؼتؽ ظؼ ؾيبٌنًبـ يعل ا

ظؼ آٌ  يؽات قبضتبؼييتغ يثؽضيٕخت ٍ يپؽظاضتُع کّ ا يّ پؽظاؾيثّ َظؽظؼ ثبة آٌ  يبظيبؼ ؾيلؽاؼ گؽفت ٔ يطبنفبٌ ٔ يٕافمبٌ ثك

کّ ايؽٔؾِ آٌ ْب ؼا ثب َبو  " يعل انًبـ يضبػف " ٔ " يعل انًبـ  نعٌ ع اؾ آيخع ييت يُدؽ ثّ تٕنع يعل ْبيع ٔ ظؼَٓبيگؽظ

ک ي يؽيؽ کهٕؼْب ثؽ ؼلبثت پػيؽ قبيتبث ، يتيچُع يه ي، نؽکتٓب يٍ انًههيثّ يكبئم ث آَٓبى کّ ظؼ ينُبق يي ّ " ييضبػف ثبَٕ

ك ٔ تٕقؼّ ظؼ قغر ي، تسم ي، ظاَم فُ يفُبٔؼ ، ياَكبَ يؽٔيّ ، َيع يبَُع قؽيبي، ػٕايم گَٕبگٌٕ تٕن غ يٕخٕظ ظؼآٌيکهٕؼ ٔ يُب

پؽظاضتّ نعِ اقت .   يى ضبؼخييكتم يٓبيّ گػاؼئ قؽيب يٍ انًههئ ث يخٓبَ  

 يثٕظَع کّ اخؽا يَمبط يجٓى گَٕبگَٕ يػًاًل ظؼ قغر ػًم ظاؼا يُبقت يک تئٕؼي ؽغى ظاؼا ثٕظٌياؼائّ نعِ ػه ييعنٓب يتًبي

ب يم گفتّ ٔ يپ ييعنٓب يٍ يمبنّ ثؽؼقيْعف اؾ َگبؼل ا کؽظ . يتٕقؼّ ثب يهکم يٕاخّ ي ظؼ زبل يآَٓب ؼا ضًٕيًب ظؼ کهٕؼْب

ع يکّ نب يى . خُجّ ايلؽاؼ ظْ يگؽ يٕؼظ ثؽؼقيظ يّ ؼا اؾ خُجّ ايى تب يعل أنيثبنع ، ثهکّ ثؽآَ يم ػُبيؽ آَٓب ًَيّ ٔ تسهيتدؿ

ظؼ زبل تٕقؼّ ضًٕيًب کهٕؼ  يم آَٓب ظؼ کهٕؼْبيّ ٔ تسهيؿٔ تد يکًتؽ يٕؼظ تٕخّ ٔالغ نعِ ٔ َگبؼَعِ يؼتمع اقت کّ ثؽؼق

ظقت  يکبؼيٍ ثئ ًْچُ يُعِ تٕؼو ٔ گؽاَيثب َؽش فؿا يظؼ اظاؼِ ايٕؼات کهٕؼ ثؽ ػٓعِ ظاؼظ ٔ اؾ عؽف يؽاٌ کّ ظٔنت َمم اقبقيا

 ع ٔالغ ضٕاْع نع . يکُع يفئ پُدّ َؽو ي

نعِ اقت . ثّ  يؿيّ ؼيپٕؼتؽ پب يؽٔييعل پُح َ يکّ ثؽ يجُب ياؼ ؼلبثتک ثبؾيم يّ ٔ تسهياقت ظؼ خٓت تدؿ يٍ َٕنتبؼ تالنيا

ت ئ ظؼ َٓب ظْع يؿ يٕؼظ تٕخّ لؽاؼ ييَ ؼا ک اؾ آَٓبيع ٔ يطؽة ْؽ يػُبيؽ يف ، غکؽ نعِ يؽْٔبير َيکّ ضًٍ تهؽ يعٕؼ

 َهبٌ ظاظِ نعِؽ يؾ  پٕؼتؽ ظؼ نکم ئؽييعل پُح َؽْٔب اؼائّ ضٕاْع ظاظ . يٍ َيا يقبؾ يب ضُثئ  يؽيثکبؼگ يؼا ثؽا ييؼاْکبؼْب

  اقت . 
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 پٕؼتؽ يؽٔينکم انف ( يعل پُح َ                                                   

 

ى ثّ ؼلبثت ـب ْـت ثٕظِ ٔ ثيؼبنـّ فـيُؼت يهغٕل ث کـي ت ظؼيؼل يؼعاظـت ٍ اقت کـّيؽ اـؽٌ ثـٕق فـظؼ يعل اؼائّ نعِ ف

 :ى کؽظ يتٕاٌ ثّ ظٔ گؽِٔ تمك يٍ يُؼت ؼا يئاؼظِ ثؽ ا يْبفهبؼ يّ عٕؼ کهث. پؽظاؾَع يي

. ايٍ ػبيم يؼًٕاًل ظؼ ثبؾاؼْبي ؼلبثتي يٕؼظ ثسث  اقت يفؼه يبٌ ؼلجبينعت ؼلبثت ي : کّ نبيم يدرًّ يفشارُا ( گرٍّ اّل 

  لؽاؼ يي گيؽظ . 

بٌ ييهتؽ يٍ کُُعگبٌ ، لعؼت چبَّ ؾَيتبي يع ، لعؼت چبَّ ؾَيخع يع ٔؼٔظ ؼلجبيتٓع : کّ نبيم يرًّيب يفشارُا (گرٍّ دّم  

ايٍ ػٕايم ثّ ظَجبل آٌ ْكتُع كّ ثبؾاؼ ؼا اؾ زبنت اَسًبؼي ثّ يك ثبؾاؼ ؼلبثتي ثبنع .  يٍ ييخبَه يع کبالْبيت تٓعئ ظؼ َٓب

َهبٌ يي ظُْع . ظؼ اظايّ ْؽ كعاو اؾ  تجعيم ًَبيُع . ٔ ايٍ ظؼزبني اقت كّ ؼلجبي فؼهي ًْٕاؼِ ظؼ يمبثم ايٍ گَّٕ ػٕايم ٔاكُم

 ايٍ ػٕايم ثّ يٕؼت يدؿا يٕؼظ تدؿيّ ٔ تسهيم لؽاؼ يي گيؽَع .

 : يدرًّ يفشار ُا (گرٍّ اّل  

 ، آؾاظاَّ ٔ فؼبالَّ ظ کكت ٔ کبؼيک يسياقت کّ ؼلجب ظؼ  يب ثبؾاؼيقبنى ٔ پٕ ؼلبثتي ک ثبؾاؼي:  يفعل ياى رقبايشذت رقابت ه 

يُبقت ٔ  ييکبالْب ٔ ضعيبت ثب َؽضٓب ُگَّٕ ثبؾاؼْبيظؼ ا.  يهغٕل ثبنُعب اؼائّ ضعيبت يع کبالْب يّ ٔ ثّ تٕنت پؽظاضتيثّ فؼبن

ب يع کُُعگبٌ ٔ يٍ تٕنيؼلبثت ظؼ ث ٍ يٕضٕع ٔخٕظيم اياؾ ظال يکيگؽظظ .  يبٌ ػؽضّ يييٕؼظ اَتظبؼ ثّ يهتؽ ييتٓبيفيٍ ثب کيًْچُ

ُع يدجٕؼَع تب ياؾ ثبؾاؼ ؼا اؾ آٌ ضٕظ ًَب يهتؽيآَکّ ثتٕاَُع قٓى ث يثؽا ؼلجب چؽا کّثبنع  يػؽضّ کُُعگبٌ کبالْب ٔ ضعيبت ي

 ُع .يبٌ اؼائّ ًَبييغهٕة تؽ ثّ يهتؽ يتيفييتؼبظل تؽ ٔ ثب ک ييؽش ْبـکبالْب ٔ ضعيبت ضٕظ ؼا ثب َ

 اؾ : ايٍ يفٕٓو ثكتگي ثّ فؽضيّ ْبي يتؼعظي ظاؼظ كّ يًٓتؽيٍ آَٓب ػجبؼتُع  رقابت كاهل چيست ؟
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ْؽ ثُگبِ تٕنيعي ظؼ يمبيكّ ثب ثبؾاؼ ، ثّ لعؼي كٕچك اقت كّ ْيچ تبثيؽ يهٕٓظي ظؼ آٌ ايدبظ ًَي كُع . ثعيٍ تؽتيت ، ثُگبِ (  1

( اقت . ٔ تؼعاظ فؽٔنُعگبٌ ٔ ضؽيعاؼاٌ ثّ زعي ؾيبظ اقت كّ ْيچ يك ثّ price-takerتٕنيعي ليًت پػيؽ يب پيؽٔ ليًت )

 كم ضؽيع ٔ فؽٔل ٔ تؼييٍ ليًت تبثيؽي ظانتّ ثبنع . تُٓبيي َتٕاَع ظؼ ييؿاٌ 

( يسًٕل ًْگٍ اقت . ظؼ چهى يًؽف كُُعِ ، كباليي كّ يك فؽٔنُعِ يي فؽٔنع ، ثؽاثؽ كباليي اقت كّ فؽٔنُعِ ظيگؽي  2

نجيّ ثّ ْى ثٕظِ  يي فؽٔنع . يؼُي ضؽيعاؼاٌ َكجت ثّ ثُگبِ تٕنيعي ، ثي تفبٔت ْكتُع . ثّ عٕؼ كهي كبال ثبيكتي يتسع انهكم ٔ

 ٔ نؽايظ اؼائّ ٔ فؽٔل ْى يككبٌ ثبنع . 

( يُؼت ثؽ پبيّ " آؾاظي ٔؼٔظ ٔ ضؽٔج " ثُب نعِ اقت . ْؽ ثُگبِ تٕنيعي ، آؾاظاَّ يي تٕاَع ٔاؼظ يُؼت نعِ ، تٕنيع كُع ٔ ْؽ  3

 ؾيبٌ يبيم ثبنع تٕنيع ؼا يتٕلف ٔ اؾ يُؼت ضبؼج نٕظ . 

 خٕظ ظاؼظ . تًبو يُبثغ كبياًل لبثم اَتمبل ٔ ثي ثجبت ْكتُع . ( لبثهيت اَتمبل يُبثغ آؾاظ ٔ 4

تٕنيع كُُعگبٌ اؾ ْؿيُّ ْب ثب ضجؽَع  ، اؾ ليًت ْب ضجؽ ظاؼَع ،ًؽف كُُعگبٌ ( نؽكت كُُعگبٌ ظؼ ثبؾاؼ آگبْي كبيم ظاؼَع . ي 5

  كبؼگؽاٌ يمعاؼ ظقتًؿظ ؼا يي ظاَُع ٔ اني آضؽ . ،

ْبيي اقت كّ ثّ ٔخٕظ يي آٔؼظ ، ٔ يست چُيٍ پيم ثيُي ْبيي تب زعي ثكتگي ثّ ايٍ ظاؼظ  يفيع ثٕظٌ ْؽ تئٕؼي ظؼ پيم ثيُي

ثّ ؼلبثت   ثُگبِ تٕنيعي ، كّ ْيچكعاو ظؼ ثبؾاؼ تكهظ َعاؼَع ، 22كّ يُبيغ تب چّ زعي ثّ يعل تئٕؼيكي َؿظيك ثبنُع . يُؼتي ثب 

        يؽظ . ثُگبِ تٕنيعي ؼا ظؼ ثؽيي گ 3يب  2َؿظيكتؽ اؾ يُؼتي اقت كّ 

ت ، يب چُع ؼليک يًت يسكٕـ تٕقظ ياؾ :  کبْم ل اؾ ظؼٌٔ ثب آٌ يٕاخّ ْكتُع ػجبؼتُع ؼلجب ًْٕاؼِ يکّ تًبي ييػًعِ فهبؼْب

،  ت يسًٕالت ؼلجب ظؼ ثبؾاؼيفيم کي، افؿا ٍيؽيتٕقظ قب عتؽيخع يثٓتؽ ٔ تکُٕنٕژ ييع ثب کبؼايخع ئ اؼائّ يسًٕن ييؼؽف

ب لغؼبت زكبـ ٔ يّ ٔ يت ثب ػؽضّ کُُعگبٌ يٕاظ أنيب چُع ؼليک ي يؽ ؼلجب ، تجبَيتٕقظ قب يبثئ ثبؾاؼغبت يم قغر تجهيافؿا

ت ظؼ يُؼت يک ؼلئاؼظ نعٌ ضبو ،  يجيب ؼليؽ ؼلجب ٔ يثب قب يلغغ ًْکبؼ يع ظؼ ظقتبٌ آَٓبقت ثؽايبة کّ اَسًبؼ تٕنيَب

تًبو نعِ يسًٕالت  يتست انهؼبع لؽاؼ ظاظٌ ثٓب ياقت ثؽا يؼکّ ثّ نکم اَسًب يّ ايعات يٕاظ أنيب تٕنئ  يلغؼّ قبؾ

تُٓب چُع ًََّٕ اؾ  . ايُٓبب َٕپب ٔ . . .يکٕچک تؽ ٔ  يثّ ؾإَ ظؼآٔؼظٌ نؽکت ْب يثؿؼگ ٔ يبظؼ ثؽا ي، اظغبو نؽکتٓب يعيتٕن

 کُع.  يثب آَٓب ظقت ٔ پُدّ َؽو ي ياقت کّ ْؽ يُؼت ثّ عٕؼ غات ييهکالت

 ، ؽ ؼلجبييتمبثم قب يك ٔ کبؼنُبقبَّ ؼفتبؼْبيم ظليّ ٔ تسهينبَف ثمب ضٕاْع ظانت کّ ثتٕاَع ثب تدؿ يجيؼلظ تُٓب يٍ نؽايظؼ ا

ػٕايهي كّ يي تٕاَع يُدؽ ثّ  ع .يظؼ خٓت ؼفغ يهکم العاو ًَب ٔ ثّ يٕلغ يثب العايبت اقبق گبو اؾ آَٓب خهٕتؽ ثٕظِ ٔ کيهّ يًْ

 يك يمغغ ؾيبَي ضبو گؽظظ ػجبؼتُع اؾ : ثؽتؽي َكجي يك ؼليت َكجت ثّ قبيؽ ؼلجب ظؼ

َٕقبؾي (3)ككت يٓبؼت ٔ ظاَم فُي ثؽتؽ َكجت ثّ قبيؽ ؼلجب (2)تدؿيّ ٔ تسهيم يُبقت ٔ كبؼآيع اؾ ْؿيُّ ْبي فؽيت (0)

قؽيبيّ گػاؼي ظؼ يطبؼج تسميك ٔ تٕقؼّ ثؽاي يؼؽفي ٔ تٕنيع يك يسًٕل يب (4) ثؽتؽضغٕط تٕنيع ٔ اقتفبظِ اؾ تكُٕنٕژي ْبي 

قؽيبيّ گػاؼي ظؼ (6)قؽيبيّ گػاؼي ظؼ ثطم تجهيغبت ٔ ثبؾاؼيبثي ثب ثٓؽِ گيؽي اؾ تيى ْبي زؽفّ اي ٔ ضجؽِ (5) خعيعضعيت 

اقتفبظِ كبؼآيع اؾ ٔخِٕ ثالاقتفبظِ ظؼظاؼايي ْبي ثبثت (8)ؽٔل گكتؽظِ ثّ يهتؽيبٌ پف اؾ فضعيبت (7)زٕؾِ آيٕؾل كبؼكُبٌ 

 يؽتجظ قؽيبيّ گػاؼي ظؼ فؼبنيت ْبي التًبظي پؽقٕظ(00)خػة قؽيبيّ ْبي قؽگؽظاٌ (01)ثٓب ظاظٌ ثّ يفٕٓو ؾَديؽِ اؼؾل (9)

اقتفبظِ اؾ كبؼنُبقبٌ ٔ يتطًًبٌ يبني ٔ التًبظي ثؽاي پيم ثيُي َٕقبَبت ثبؾاؼ ٔثٓؽِ گيؽي اؾ تدبؼة آَبٌ ثؽاي ثي اثؽ (02)

          كؽظٌ َٕقبَبت ليًت ٔ تمبضب . 



 
5 

 

(ؼلجبي خعيع 1ظقتّ تمكيى ثُعي نعِ اَع :  4ًْبٌ گَّٕ كّ لجاًل ثيبٌ گؽظيع ايٍ گَّٕ فهبؼْب ثّ :  يرًّيب يگرٍّ دّم ( فشارُا

 (كبالْبي خبَهيٍ 4(يهتؽيبٌ 3(تبييٍ كُُعگبٌ يب ػؽضّ كُُعگبٌ 2

 عيعخ يب ؼلجبيثبنمِٕ  يعِ اقت ؼلجبيٍ يعل يغؽذ گؽظيکّ ظؼ ا يٍ ػبيهيتؽ يٍ ٔ لٕيٍ ، يٓى تؽيأنذ : يخذ يرقبا( 0

 يّ گػاؼيثب قؽيب م ظاؼَعيتًب يکُُع ٔن يت ًَيْكتُع کّ ظؼ يُؼت يٕؼظ َظؽ فؼبن ييع ؼلجبيخع يب ؼلجبيثبنمِٕ  ي. ؼلجبثبنُع يي 

 ثبنعخػاة هبٌ يظؼ يُؼت يٕؼظ َظؽ ثؽا يّ گػاؼيقؽيب گؽبثُع ٔ ايظقت  يّ قٕظ لبثم تٕخٓئ زبن يک زؽفّ ثّ ثبؾظْيظؼ 

بثُع . يَظؽنبٌ ظقت  ظّ قٕظ ٔ ثبؾظِ قٕظ يٕؼيؼلبثت کؽظِ ٔ ثّ زبن يفؼه يثب ؼلجبٍ زؽفّ ٔ يُؼت يا ثّ م ظاؼَع تب ثب ٔؼٔظيتًب

 آٔؼَع . فهبؼ يفؼه يثّ ؼلجب يي تٕاَُع ك ٔ ثب لًع ٔؼٔظ ثّ زؽفّيٍ عؽياؾ ا ثّ ًْيٍ ضبعؽ

ع ٔ ُظْ يع اخبؾِ ٔؼٔظ ًَيخع يغ ثّ ؼلجبياؾ يُب يثؽض ْبي يژگيى کـّ چگَّٕ ٔيعا کُيؼا پ يعْاهلى تـب يزـبل ثّ ظَجبل آٌ ْكت

 عيت خعيم کى ؼَگ ثٕظٌ آَٓب ؼليب ثّ ظنيگؽ ، ٔيغ ظياؾ يُب يظؼ ثؽض ْب يژگيٍ ٔيم ػعو ٔخٕظ ايکّ ثّ ظناقت  يٍ ظؼ زبنيا

 ع .  عا كُيثّ يُؼت يٕؼظ َظؽ ٔؼٔظ پ يٍ ػٕايم ثّ قبظگيتٕاَع ثب کُبؼ ؾظٌ ا يي 

هْاًع يي ثبيكت ظٔػبيم ؼا ثّ عٕؼ يدؿا يٕؼظ ثؽؼقي لؽاؼ ظْيى .  رقباي خذيذُي ؼفتبؼ ؼلبثتي تدؿيّ ٔ تسهيم يٕؼظ أل يؼثؽای 

 . هْاًع خرّج ٔ  ّرّد

 ( Barriers to entry) هْاًع ّرّد : الف (

 ثُگبِ ْبي تٕنيعي ظيگؽ تهٕيك يي نَٕع كّ ٔاؼظ يُؼت نَٕع . اگؽ ٔؼٔظ اَدبو پػيؽظ ،  اگؽ اَسًبؼگؽ قٕظي زبيم كُع ،

ظيگؽ اَسًبؼي   ،چُع ثُگبِ تٕنيعي ٔخٕظ ضٕاْع ظانت   يٕلؼيت تؼبظل ثؽْى يي ضٕؼظ ، ٔ چٌٕ ثّ خبي يك ثُگبِ تٕنيعي ،

ثؽضي يٕاَغ ٔؼٔظ ػجبؼتُع اؾ : ثّ يٕاَغ ٔؼٔظ َيبؾ ظاؼيى .   َيكت . ثعيٍ تؽتيت ، اگؽ لؽاؼ اقت اَسًبؼ قٕظآٔؼ پبثؽخب ثًبَع ،

ْؿيُّ ْبي تبقيف عؽذ   ضبو كّ ظؼ تٕنيع كباليي ٔيژِ ثّ كبؼ يي ؼٔظ ، زك ثجت اضتؽاػبت خعيع ،كُتؽل يٕاظ ضبو ٔ يب لغؼبتي 

ثؽاي يثبل ظٔنت زمٕق اَسًبؼي ثّ ثؽضي   يٕثؽ ثؽاي يثبل قؽيبيّ گػاؼي ظؼ يُبيغ ؾيؽ ثُبيي يبَُع ثؽق ٔ گبؾ ، ايتيبؾات ثبؾاؼ ؛

ٔ يعيؽيت ثؽ ثبؾاؼ ، تي ضبو اؼائّ ظُْع ، ايدبظ كبؼتم ثؽاي ثجبت يٕئككبت ؼا يي ظْع تب ظؼ يُغمّ اي ضبو كبال يب ضعيب

ٔ ًْچُيٍ ثؽضي يٕاَغ ٔؼٔظ كّ ًْؿيبٌ ثب تٌبقيف ٔ تهكيم اَسًبؼ يٕؼت يي گيؽظ ثؽاي يثبل ظؽفيت يب قؽيبيّ گػاؼي ثبثت 

  يًكٍ اقت لبٌَٕ فمظ ثّ ثُگبِ ْبي تٕنيعي ايتيبؾ يب يدٕؾ تٌبقيف ثعْع .

 ضٕاْع گؽفت.ٍ ثطم يٕؼظ تٕخّ لـؽاؼ يکّ ظؼ ا اقت يٍ ػٕايهيتؽ يٍ ٔ ايهياؾ يٓى تؽ يکيثبثت "  يّ گػاؼيب قؽيبيت ي" ظؽف

 .  ايٍ ػبيم ضؽٔؼي اقت كّ آٌ ؼا اؾ ظٔخُجّ يٕؼظ ثؽؼقي لؽاؼ ظْيىثؽاي ثؽؼقي ٔ تدؿيّ ٔ تسهيم 

 ٕياؾ يم يَبن يييؽفّ خ ( بـeconomics of scale ) 

 ٕثهع يگؽ يب زؽفّ اي اؾ تدؽثّ يَبن يييؽفّ خ (ت ( ) يeconomics of scope ) 

 ف ،يٍ نؽکت ْب ظؼ ثعٔ تبقيع ، اغهت ايؽيؼا ظؼ َظؽ ثگ يثؿؼگ ضٕظؼٔقبؾ ينؽکت ْباش : ياز هق يًاش ييصرفَ خْ

ؼا ثؽزدى  يّ ايقؽيب يْب ييؽ ظاؼايؿات ٔ قبيٍ ، تدٓيٍ آالت ، قبضتًبٌ ، ؾييثبثت نبيم : يبن يْب ييظؼ ظاؼا يّ گػاؼيقؽيب 

اقت  يٍ ظؼ زبنيؽَع ٔ ايگ يٌٕ ظقتگبِ ظؼ َظؽ ييهيٍ ييفؽٔل قبالَّ چُع يفؽٔل ؼا ثؽا يُيم ثيظُْع ٔ پ يلؽاؼ ي ييبؼ ثباليثك

فکؽ ثؽَع .  يَبو ي" ت ثال اقتفبظِ يظؽف " بػُٕاٌـّ اؾ آٌ ثـيبَع ک يـالاقتفبظِ يـث يّ گػاؼيٍ قؽيبـياؾ ا يعِ اـکّ ػًاًل ثطم ػً

 كت ؟ يچ يّ گػاؼيٍ گَّٕ قؽيبيم ايظنع يکُ يي
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ػؽيّ تٕاَع ثب ٔاؼظ نعٌ ثّ  يکّ ي ثبنع عِيؼق يٍ خًغ ثُعيفؽأاٌ ثّ ا يم ْبيّ ٔ تسهيثؼع اؾ تدؿ ّ گػاؼيک قؽيبي اگؽ

يُبقت ٔ  يٍ ضٕظؼٔ ػالِٔ ثؽ  ظبْؽيا ٔع يع ًَبيگؽ تٕنيظ يک َبو تدبؼيثب  يؽ ؼلجب ٔنيؼا ًْبَُع قب ييضٕظؼٔ يضٕظؼٔقبؾ

ٍ ضٕظؼٔ ي. زبل اگؽ ا ؿ ظاؼظيت ؼلبثت ثب يسًٕالت يـهبثّ ؼا َيثٕظِ ٔ لبثه يٍ تؽييپب ليًتاضتالف  ييؼمٕل تؽ ظاؼا يايکبَبت

 ظْع ؟  يؼش ي يٍ يُؼت نٕظ چّ اتفبليقبؾ ٔاؼظ ا

ثال اقتفبظِ نبٌ ت ياؾ ظؽف يفؼه يکُع ٔ نؽکت ْب يک يبَغ ٔؼٔظ ػًم ييبـ ثّ ػُٕاٌ ياؾ يم يَبن ييظ يؽفّ خٕيٍ نؽايظؼ ا

ُع . اقتفبظِ اؾ يًَب يت ييت نؽٔع ثّ فؼبنيٍ يٕؼت کّ ثب اقتفبظِ اؾ زعاکثؽ ظؽفيثعکُُع .  يک ثؽگ ثؽَعِ اقتفبظِ ييثّ ػُٕاٌ 

ٍ يٍ يؽزهّ ايثبنع . ظؼ ا يع ييکبؼ يتُبقت ثب زدى تٕن يؽٔيَ يؽيهتؽ ٔ ثکبؼگيّ ثيع يٕاظ أنيبؾيُع ضؽيَ يعيت تٕنيزعاکثؽ ظؽف

ٍ تؽ اؾ ييپب يًتيتٕاَُع يٕاظ ؼا ثّ ل يي يبؼ ثبال ٔ ثب اقتفبظِ اؾ لعؼت چبَّ ؾَيّ ظؼ زدى ثكيع يٕظ أنيم ضؽينؽکتٓب ثّ ظن گَّٕ

ٍ ئاتًبو نعِ يسًٕل يٕثؽ ضٕاْع ثٕظ  يى ظؼ کبْم ثٓبيٍ يكبنّ ثّ عٕؼ يكتميُع کّ ايّ ًَبيتٓ ٍ کُُعگبٌياؾ تبياؼؾل يتؼبؼف 

تٕاَُع العاو ثّ  ينؽکتٓب ي يؼُيى ضٕاْع نع يؿ يُدؽ ثّ کبْم ظقتًؿظ يكتميبظتؽ ضٕظ َيکبؼ ؾ يؽٔيَ يؽياقت کّ ثکبؼگ يظؼ زبن

ب يع ٔ يدبظ نعِ ًَبيت ايت ظؼ ظؽفيآَبٌ ؼا يدبة ثّ فؼبن يثّ کبؼکُبٌ فؼه يًَٕظِ ٔ ثب پؽظاضت اضبفّ کبؼ يفت کبؼيم نيافؿا

ؿ يُدؽ ثّ يٍ يكبنّ َيؼا پٕنم ظُْع . کّ ا يعيت تٕنيؼؾاٌ تؽ قمف ظؽفع ظؼ زدى ثبال ٔ ايکبؼ خع يؽٔيتٕاَُع ثب خػة َ يي

 تًبو نعِ يسًٕل ضٕاْع نع .  يکبْم ثٓب

 يکبْم ظاظ .  اگؽچّ کبْم ثٓب يؿ ثّ عٕؼ لبثم يالزضّ ايفؽٔل ؼا َ يتٕاٌ ثٓب يتًبو نعِ ي يٍ زبنت ثب کبْم ثٓبيظؼا

ؿ ضٕاْع يهتؽ َيدّ فؽٔل ثيم تمبضب ٔ ظؼ َتيثّ افؿا يُدؽ ياؾ عؽف ئنقٕظ يٕثؽ اقت ّ يى ظؼ کبْم زبنيفؽٔل ثّ عٕؼ يكتم

 يم قٕظآٔؼيت يُدؽ ثّ افؿايثبنع کّ ظؼ َٓب ينؽکت ي يثؽا يلجه يع ػالِٔ ثؽ ثبؾاؼْبيخع يثبؾاؼْب يٍ ثّ يؼُبيکّ انع 

يؼهٕو ٔ  يًتيّ لينم ؼا ثؽ پبع يسًٕيتٕن ينٕظ چؽا کّ ٔ يع ييت خعيٍ يكبنّ ثبػث ثؽْى ضٕؼظٌ يؼبظالت ؼليضٕاْع نع . ا

م يع يسًٕل ثّ ظنيتٕن يظ ػًاًل قٕظآٔؼيٍ نؽاياقت کّ ظؼ ا يٍ ظؼ زبنيًَٕظِ ثٕظ ٔ ا يؿيّ ؼيٍ پبيٍ قمف فؽٔل يؼيًْچُ

کُبؼ  يؼُيٍ يٍ ضٕاْع ؼفت . ٔايال اؾ ث يعيم ػعو اقتمجبل اؾ يسًٕل تٕنيٍ کبْم تؼعاظ فؽٔل ثّ ظنيًت ٔ ًْچُيافت ل

 ع اؾ ثبؾاؼ .يت خعيؼفتٍ ؼل

عِ يچيبؼ پيثك ب فٌُٕيو ٔ ٕت ظؼ آَٓب يكتهؿو ظاؼا ثٕظٌ ػهئخٕظ ظاؼَع کّ فؼبن يؼييُبت : يا بلذياز تدربَ  يًاش ييصرفَ خْ

ٍ يٕاؼظ ثّ يؼٔظ کّ ا يظؼ آَٓب ثّ کبؼ ي يژِ ايٌٕ ٔيب فؽيٕالقيت ضبو ٔ يفيت ظؼ آَٓب کيؽغى قبظِ ثٕظٌ فؼبنيب ػهيثبنع ٔ يي

 يؽيت ثکبؼگيم زكبقيغ ثّ ظنيٍ گَّٕ اؾ يُبيت ظؼ ايب فؼبنينٕظ ٔ  يؽ ؼلجب پُٓبٌ َگبِ ظانتّ يياؾ قب يؽاَّنكهي قطت گ

 ثبنع .  يضٕظ ظٔنت ي يب زتيب ايٕاًل ظؼ اَسًبؼ چُع نؽکت يسعٔظ ٔ يثّ نعت تٕقظ ظٔنت کُتؽل ٔ  يعييسًٕل تٕن

کٕکب کٕال ٔ  يَٕنبثّ قبؾ يکّ نؽکتٓب يژِ ايٌٕ ٔيب فؽيٕالقي،  يتًكبت ايتبق يٕژ ثؽايفيقبَتؽ يع ظقتگبِ ْبييثبل : تٕن يثؽا

، فؼبنيت نؽكت ْبي ؾيؽ ثُبيي ع اقهسّ ٔ يًٓبت يب کبؼضبَدبت تٕنيکُُع ٔ  يع يسًٕالتهبٌ اقتفبظِ ييتٕن يکب ثؽايآيؽ يپكيپ

  َيؽٔگبِ ْبي تبييٍ ثؽق ٔ نؽكت ْبي يطبثؽاتي .   آة ٔ فبضالة ،  يبَُع َفت ٔ گبؾ ،

کُع ٔ ثّ  ييسبفظت ي يفؼه يثّ عٕؼ ظائى اؾ ؼلجب يک زفبػ َبيؽئينٕظ  ييٕاؼظ غکؽ نعِ ًْبٌ گَّٕ کّ يهبْعِ ي يظؼ تًبي

 ت َبويب ثهعئ  يگؽ ياقت کّ يب اؾ آٌ تست ػُٕاٌ زؽفّ ا يؿيٍ چيظْع ٔ ا يع اخبؾِ ٔؼٔظ ثّ يُؼت ؼا ًَيخع يؼلجب

ثّ  يبثيع ًْٕاؼِ ظؼ تالنُع تب ثب ظقتيخع يؼلجب َجٕظِ ٔ يّ ايٍ ظائًيٍ زبنيا ٍ َکبت ؼا فؽايٕل کؽظ کّيع ايَجب يى . ٔنيثؽ يي 
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ثّ عٕؼ كهي ؼلجب يي تٕاَُع ثب يع َظؽ لؽاؼ ظاظٌ ْؽيك اؾ يٕاؼظ  ى ؼا ثّ چبنم ثکهُع .يلع يؼلجب ، ضبو يب فُبٔؼيآٌ تدؽثّ ٔ 

 َكجت ثّ قبيؽ ؼلجب افؿايم ظُْع : تدؽثّ يب زؽفّ اي گؽي ؼا ؾيؽ فبيهّ َبني اؾ 

  ضجؽِ ، كبؼآفؽيُبٌ ، كبؼنُبقبٌ ، كبؼگؽاٌ يبْؽ ٔ يتطًى ، ظاَهًُعاٌ ٔ يسممبٌ ، ( ػٕايم اَكبَي : ثٓؽِ گيؽي اؾ يعيؽا1ٌ

 ظاَهدٕيبٌ .   قؽيبيّ گػاؼاٌ ، ظٔنتًؽظاٌ ،

، ػًهيبت قبضت ، پهتيجبَي ضبؼخي ، ثبؾاؼيبثي ٔ فؽٔل پهتيجبَي ظاضهي ( اقتفبظِ اؾ فؽآيُعْبي ػًهيبتي ؾَديؽِ اؼؾل نبيم : 2

 تعاؼكبت ، يعيؽيت يُبثغ اَكبَي ٔ ؾيؽ قبضتٓبي قبؾيبَي .   ، ضعيبت پف اؾ فؽٔل ، تٕقؼّ يسًٕل ،

  نُعگبٌ ،تٕؾيغ كُُعگبٌ ٔ فؽٔ تبييٍ كُُعگبٌ يٕاظ أنيّ يب تدٓيؿات ٔ اثؿاؼآالت ،  گيؽي اؾ يُبيغ يؽتجظ ٔ پهتيجبٌ نبيم : ( ثٓؽ3ِ

قيكتى ْبي زًم  ظاؼ ،بقؽٔيف ْبي يبني يبَُع ثبَك ْب ٔ ثٕؼـ أؼاق ثٓ  قيكتى ْبي تٕؾيغ يسًٕل ، يٕقكبت تسميمبتي ،

   َٔمم ، ظاَهگبِ ْب ، يؽاكؿ ٔ يٕقكبت تسميمبتي . 

 ؼي . ( ثٓؽِ گيؽي اؾ ػٕايم يعيؽيتي يبَُع : ؼلبثت ، اقتؽاتژي ، قبضتبؼ ، يعيؽيت ، ؼْجؽي ٔ ثٓؽِ 4ٔ

 ( ثٓب ظاظٌ ثّ قغر تكُٕنٕژي ٔ فُبٔؼي اعالػبت )فُبٔؼي ْبي قطت ٔ َؽو( . 5

     ( يعَظؽ لؽاؼظاظٌ يكبئم فؽُْگي ٔ اؼؾل ْبي اختًبػي ٔ ػٕايم قيبقي ٔ ثيٍ انًههي . 6

 ( Barriers to exitهْاًع خرّج : )ب (

ظُْع يگؽ ثب  يًَ يع ايکبٌ ضؽٔج اؾ يُؼت ؼا ثّ قبظگيخع تيب ؼلئ  يفؼه يک اؾ ؼلجبيْكتُع کّ ثّ ْؽ  يٕاَغ ضؽٔج يٕاَؼي

 ٔؼٔظ ع ايکبٌيت خعيآٌ کّ ثّ ؼل ثؽ فؽٌ يضبو آٌ يُؼت زت يژگئخٕظ ظاؼَع کّ ثطبعؽ ٔ يؼيُْگفت . يُب يبَٓبيتسًم ؾ

 كت . يَ ييكؽ يظْع ايکبٌ ضؽٔج اؾ آٌ ثّ قبظگ

 ييثطبعؽ ػعو تٕاَب  ئ زبل ثؼع اؾ يعت نعِک يُؼت يؼظ ثّ ُْگفت ٔا يّ گػاؼيع ثب يؽف قؽيبيت خعيک ؼليکّ  فؽٌ كُيع

ثبثت  يْب ييم ظاؼايضٕاْع ثب تجع ينػا ي ظؼ آٌ زؽفّ لًع ضؽٔج اؾ آٌ ؼا ظانتّ ثبنع يت قٕظآٔؼيب ػعو يغهٕثيزضٕؼ ظؼ آٌ ٔ 

ؿات يٍ آالت ٔ تدٓييبن ٍ يٕضٕعياثؽ قؽ ؼاِ  ٍ يٕاَغياؾ ا يکي.  عيت ًَبيگؽ فؼبنيظ يب ٔخِٕ َمع ظؼ زؽفّ ائ  يخبؼ ييثّ ظاؼا

ثبنع  يي  يب تک کبؼثؽييًبؼف ضبو ٔ  يْب ظاؼا ييٍ گَّٕ ظاؼايغ ايؽا ظؼ اغهت يُبيثبنع ؾ يع يييٕؼظ اقتفبظِ ظؼ ضغٕط تٕن

 يجيؼلٔ  كتيؽ َئ ثّ قٕٓنت ايکبٌ پػ يثّ قبظگ ٍ کبؼيظ ػًاًل ايٍ نؽايظؼ اُع . يگٕ ي( ي single useکّ ايغالزًب ثّ آٌ ْب ) 

بؾ يب زك االيتئ قٓبو  يُْگفت ضٕاْع نع چؽا کّ أاًل ٔاگػاؼ يبَٓبيکّ لًع ضؽٔج اؾ آٌ يُؼت ؼا ظانتّ ثبنع لغؼًب يتسًم ؾ

ب ثّ يؽ يًکٍ اقت ٔ يب ػًاًل غيؿ يع َيظؼ ضغٕط تٕن يؽ کبؼثؽييًب تغيكت ٔ ثبَيؽ َئ ثّ قؽػت ايکبٌ پػ يثّ قبظگ يؼيٍ يُبيچُ

ػجبؼتُع اؾ : لٕاَيٍ ٔ يمؽؼات يؽثٕط ثّ ثبؾَهكتگي ٔ ثيًّ كبؼكُبٌ ٔ يكبئم ٔ يهكالتي كّ  قبيؽ يٕاؼظ . ؽظيگ ياَدبو ي يقطت

كبالْبي َيى قبضتّ ٔ ًْچُيٍ كبالْبي قبضتّ نعِ   يًكٍ اقت ثؼع اؾ تؼغيهي ثؽاي نؽكت ثّ ٔلٕع پيَٕعظ ، ٔخٕظ يٕاظ أنيّ ،

ؾيبٌ ْبي َبني اؾ ػمع   يًيبيي ثّ ظنيم فكبظ ٔ يب اَمضبي يًؽف آَبٌ ،يٕخٕظ ظؼاَجبؼ ضًٕيًب ظؼ يٕؼظ يُبيغ غػايي ٔ ن

  لؽاؼظاظْبي ثهُع يعت ثب ضؽيعاؼاٌ ٔ يب فؽٔنُعگبٌ يٕاظ أنيّ ٔ . . .. 

ظؼ  يفؼه يب يُؼت يٕؼظ َظؽ کّ ؼلجبيكتى يثؽ ق يؽَٔيکّ ثّ ػُٕاٌ ػبيم ث يگؽٍْٔ يظٔي ا عرضَ کٌٌذگاى :يي کٌٌذگاى ي( تاه2

 ثبنُع. يب لغؼّ قبؾاٌ ييّ ٔ يٍ کُُعگبٌ يٕاظ أنيب تبييػؽضّ کُُعگبٌ ٔ آٔؼظ  يفهبؼ ٔاؼظ ي کُُع يت ييآٌ فؼبن

ٍ يكت آٌ ْب ؼا اؾ تبييثب يٍ يُظٕؼ ييا يّ ٔ لغؼبت ظاؼَع ٔ ثؽايع يٕاظ أنيبؾ ثّ ضؽيػؽضّ يسًٕالتهبٌ َ يغ ثؽاياغهت يُب

ُع . يقبضتّ نعِ ًَب يم ثّ کباليآٌ ْب ؼا تجع ، ب يَٕتبژ  لغؼبتيّ ٔ ييٕاظ أن يفؽآٔؼثب  تبُع يّ ًَبيب ػؽضّ کُُعگبٌ تٓيکُُعگبٌ ٔ 
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ظؼ  يّ قٕظ لغؼّ قبؾيزبنى کّ يکُ يى ٔ فؽٌ ييؽيگ يک يُؼت ضبو ؼا ظؼ َظؽ ييٍ يٕؼظ يم ايّ ٔ تسهئ تدؿ يثؽؼق يثؽا

عِ اقت . ظؼ ي% ثؽآٔؼظ گؽظ42يُؼت ثبنغ ثؽ م نعِ ظؼ ًْبٌ يّ قٕظ يسًٕل تکًياقت کّ زبن يٍ ظؼ زبني% ثبنع ٔ ا12آٌ 

ت يدبظ خػاثيٍ کُُعگبٌ ايتبي يثؽا م نعِيتکً يکبال ثبنع ، ٔؼٔظ ثّ زؽفّ ٔ يُؼت يي يُيم ثيظ ًْبٌ گَّٕ کّ لبثم پيٍ نؽايا

م يضٕظ ؼا افؿا ّ قٕظيزبن يظ ثّ گَّٕ ايؽ نؽايينَٕع تب ثب تغ يک ييٍ کُُعگبٌ يٕاظ تسؽيب تبييلغؼّ قبؾاٌ ٔ  يؼُيع يًَب يي

 ُع . يگٕ يي " يٍ زبنت ايغالزًب " لعؼت چبَّ ؾَيظُْع .  ثّ ا

م ظُْع يّ قٕظ ضٕظ ؼا افؿايب لغؼّ قبؾاٌ ثتٕاَُع ثب اقتفبظِ اؾ لعؼت يػاکؽِ زبنيٍ کُُعگبٌ ٔ يآَکّ تبي يؼُي يلعؼت چبَّ ؾَ

% قٕظ زبيم اؾ لغؼّ 12ٍ گؽِٔ ػالِٔ ثؽ يا يؼُيق . ظؼ يثبل فٕ ّ ٔ لغؼبتييٕاظ أن عاؼاٌيّ قٕظ ضؽئنٕ ثب کبْم ظؼ زبن

ٍ يکّ ا ُع .يؿ تًبزت ًَبيؼا َ يي% قٕظ يؽثٕط ثّ قبؾَعگبٌ يسًٕل َٓب42يدؿا اؾ  يّ ثتٕاَُع ظؼيعيب فؽٔل يٕاظ أنئ  يقبؾ

 يْب ٔ يدبيغ يُف ّيدبظ اتسبظيب ايب يُؼت ٔ يع ٔؼٔظ ثّ زؽفّ يّ اؾ يُؼت ، تٓعيًت ، ضبؼج ًَٕظٌ قؽيبيم ليك افؿاياؾ عؽ

 ؽظ .يگ يب لغؼبت اَدبو ييّ ٔ يعکُُعگبٌ يٕاظ أنيت اؾ تٕنييؽثٕعّ خٓت زًب

اؾ  يکيآَبٌ ظؼ َظؽ گؽفت .  يثؽاؼا ثّ ػُٕاٌ يبَغ  يكت ػٕايم ثبؾظاؼَعِ ايثب يٍ گؽِٔ کبقت ييآَکّ ثتٕاٌ اؾ فهبؼ ا يثؽازبل 

لغؼّ قبؾ  يٍ نعِ چُع قبنّ ثؽايک ثبؾاؼ تضًيدبظ يا يؼُيگَّٕ لؽاؼظاظْب  ٍيا  ثهُع يعت " اقت . يى لؽاؼظاظْبيٍ يٕاَغ " تُظيا

 ب لغؼّ قبؾاٌ پؽظاضتيٍ کُُعگبٌ ٔ يعاؼاٌ ثّ تبييؿ اؾ خبَت ضؽيٍ کّ يؼًٕاًل تٕؼو َييٕاظ ، يضبف ثؽا گبٌٍ کُُعيب تبيئ 

م يتکً يت ٔؼٔظ ثّ يُؼت کباليقبؾ خػاثب لغؼّ يٍ کُُعِ ٔ ينٕظ کّ تبي يقجت ي يٍ زبنتيک چُينٕظ . يٕاخّ نعٌ ثب  يي 

ّ يقؽيب يؽيثب ثکبؼگ يؼُيتٕقؼّ ظْع .  ال ييُؼت فؼهب يُّ ٔ يال ؼا ظؼ ًْبٌ ؾي يّ گػاؼيقپؽظِ ٔ قؽيب ينعِ ؼا ثّ فؽايٕن

لبثت ثب ع تب ضًٍ ؼيع ًَبييغهٕة تؽ تٕن يتيفيتًبو نعِ کًتؽ ٔ ک يثب ثٓب ي، يسًٕن يعيت تٕنيم ظؽفيٍ افؿاييٕؼظ َظؽ ٔ ًْچُ

 ع . ياؾ ثبؾاؼ ؼا تًبزت ًَب يؽ ؼلجب قٓى لبثم تٕخٓيقب

غ ظٔنجّ اقت يک تيثهُع يعت ، يهبثّ  يى لؽاؼظاظْبيٍ َکتّ ؼا فؽايٕل کُع کّ تُظيع ايٍ کُُعِ يٕاظ َجبيب تبييانجتّ لغؼّ قبؾ ٔ 

ع يًَب يقهت ي ؼا اؾ أ يگؽيم لعؼت ظنٕظ ظؼ يمبث يٍ نعِ چُع قبنّ ييک قٕظ تضًي يدبظ ثبؾظْيًْبٌ گَّٕ کّ ثبػث ا يؼُي

بٌ يگؽ تٕاٌ ضؽٔج اؾ يُؼت ؼا زعالم تب پبيظ يکّ ٔ يٍ يؼُيک يبَغ ضؽٔج ثعي يؼُيٍ ي" اقت . ا ئ آٌ ًْبٌ " لعؼت چبَّ ؾَ

ّ يؼًٕاًل ک يّ گػاؼيم قؽيبيگؽ ػًاًل ثب افؿايظ يتؼٓعاتم ثٕظِ ٔ اؾ عؽف ييهؿو ثّ اخؽا ييعت لؽاؼظاظل َعاؼظ . چؽا کّ اؾ عؽف

 ميؽظ ، ضؽٔج اؾ آٌ زؽفّ ثؽايگ يؿات اَدبو ييب تدٓيٍ آالت ٔ يم : يبنيثبثت اؾ لج يْب ييظؼ ظاؼا يّ گػاؼيك قؽيبياؾ عؽ

 ثبنع . يب يُؼت ييبتم ٔاثكتّ ثّ اظايّ کبؼ ظؼ ًْبٌ زؽفّ ٔ يبٌ ظِ ثٕظِ ٔ ػًاًل زيؾ

 يؼُيثبنُع .  يبٌ " ييؽَع " يهتؽيگ يكتى يٕؼظ ثسث لؽاؼ ييثّ ق م ظؼ فهبؼيکّ ثّ ػُٕاٌ ػٕايم ظض يٍ گؽْٔيقٕياى :ي( هشتر3

 .  ي اقتػکف زبنت لجهايٍ نؽايظ 

ٍ يا يؼُيآٔؼَع  يؼٔ يثٕظَع زبل ضٕظ ثّ لغؼّ قبؾ ييُؼت لغؼّ قبؾ اىيهشترؽٔؾ ثّ ػُٕاٌ يکّ تب ظ يعاؼاَيضؽ ثعيٍ تؽتيت

ٍ يٕضٕع ايٕاًل ثّ ظٔ نکم يب لغؼبت ؼش ظْع . ايى قبضتّ ٔ يَ يبالعاؼاٌ کيخبَت ضؽع اؾ يٍ ثبؼ تٓعينٕظ ٔ ا يي ٔاؼَّٔفهبؼ 

ت .زبنت ظٔو ( العاو ثّ قبضت لغؼّ يب ثهعيم َعانتٍ تدؽثّ يع قٓبو نؽکت لغؼّ قبؾ ثّ ظنيگؽظظ :زبنت أل ( ضؽ ييغؽذ ي

              . ييع کُُعِ يسًٕل َٓبيتٕقظ ضٕظ نؽکت تٕن

ظؼ  ّ قٕظ ثباليب زبنيت ٔ يم َعانتٍ خػاثييٕاؼظ ثّ ظن يى کّ ظؼ ثؽضيبثي يى ظؼ ييا يغبنؼّ کُع کُُعگبٌ ؼيتٕن ياگؽ ؼفتبؼ ثؽض 

ظُْع تب  ير ييٍ ضبعؽ تؽخيَعاؼَع ٔ ثّ ًْ يم ثّ لغؼّ قبؾيٍ گَّٕ نؽکت ْب تًبيا يب لغؼّ قبؾيى قبضتّ ٔ يَ ييُؼت کبال
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 يؿ ظاؼايَ ييٕاؼظ کّ لغؼّ قبؾ يُع . ثهؼکف ظؼ ثؽضيٍ ًَبيعّ تبيع کُُعگبٌ يؽثٕيثهُع يعت آٌ ْب ؼا اؾ تٕن يثب ػمع لؽاؼظاظْب

ع يٍ گَّٕ نؽکت ْب العاو ثّ ضؽياع ًَبي يت ييدبظ خػاثيا ييع کُُعگبٌ يسًٕل َٓبيتٕن يثٕظِ ٔ ثؽا ييّ قٕظ َكجتًب ثباليزبن

ت يؽييع يّ ظؼ ظؼٔـ زكبثعاؼاقت ک يٍ ًْبٌ يجبزثيا آٔؼَع . يي يؼٔ يب ضٕظ ثّ لغؼّ قبؾيقٓبو نؽکت يػثٕؼ ًَٕظِ ٔ 

 ؽظ . يگ ييٕؼظ ثسث لؽاؼ ي " ذيا خريوات هربْط بَ ساخت يفرصت در تصو يٌَ ُايُس" تست ػُٕاٌ 

ٍ يثب ا يثٕظِ ٔن يت کبفيب ثهعيتدؽثّ ٔ  يؽغى آَکّ لغؼّ قبؾ ظاؼاييٕاؼظ ػه يٍ کّ ظؼ ثؽضيْى ٔخٕظ ظاؼظ ٔ آٌ ا يانجتّ اقتثُبئبت

ُکّ کّ يگؽظظ ٔ آٌ ا ييغؽذ ي يُدب قئٕانيًَٕظِ اقت . ظؼ ا يعيثؿؼگ تٕن يو نؽکتم ثّ نؽکت ْبٔخٕظ العاو ثّ فؽٔل قٓب

ًٍ ظؼ يّ پؽقٕظ ٔ ايک زبنيزبضؽ اؾ اقت اؾ  يظؼ چّ زبنت يؼُياقت ؟  يٍ کبؼيزبضؽ ثّ چُ يغينؽکت لغؼّ قبؾ ظؼ چّ نؽا

 ع ؟ييؽف َظؽ ًَب يک ثبؾاؼ کبياًل اَسًبؼي

 يع تب ثدبيؼا ثّ قٓبو نؽکت لغؼّ قبؾ پؽظاضت ًَب يعاؼ زبضؽ اقت چّ َؽضيًَٕظ کّ ضؽ يع ثؽؼقيال ثبظؼ پبقص ثّ قئٕاالت ثب

 يع َؽش خػاثيٍ َؽش ثبيع . لغؼًب ايًَب يک نجّ عيالؾو ، ؼِ چُع قبنّ ؼا  يکكت ظاَم فُ يُّ ٔ ؾيبٌ ثؽايٍ قبل تسًم ْؿيچُع

 ٍ اظغبو يُفؼت کكتيؿ اؾ ايعاؼ َيگؽ نؽکت ضؽيع ٔ اؾ عؽف ظيفؽٔنُعِ تب العاو ثّ فؽٔل قٓبو نؽکتم ًَب يثبنع ثؽا

 يکكت ظاَم فُ يكت ظؽف چُع قبل ثؽايثب يکّ ي يُّ ايًَٕظِ ٔ ثب پؽظاضت ْؿ يبَجؽ ؼا عيک ؼاِ ييع چؽا کّ أاًل يًَب يي 

ٍ نعِ پؽ قٕظ يک ثبؾاؼ تضًيضٕظ  يثؽا يفؼه يًب ثب کُبؼ ؾظٌ ؼلجبيبفتّ اقت ٔ ثبَيکٕتبْتؽ ثّ آٌ ظقت  يؾيبَ يظؼ ع ثپؽظاؾظالؾو 

 دبظ ًَٕظِ اقت .يؿ ايَ

ک ػبيم يثّ ػُٕاٌ  يؼلبثت يثبؾاؼْب يکّ ثؽا يَعاؼظ ظؼ زبن يکبؼثؽظ يغ اَسًبؼيٍ فبکتٕؼ ظؼ يُبياي : يخاًش ي( کاالُا4

کّ زبضؽَع ثبيؽف  يؼعاؼاٌ ظاؼَع ثّ عٕيضؽ يت ؼا ثؽايدبظ خػاثييهبثّ کّ لعؼت ا يکبالْب يؼُينٕظ .  يؽٔيُع يسكٕة ييَ

  ُع .يآٌ ؼا تًبزت ًَب، لبثم اغًبٌ  ييبُّْ يْؿ

تمبضبي كبالي يؽتجظ ؼا كبْم يي ظْع . ثّ گبْي افؿايم ليًت يك كبال تمبضب كبالي يؽتجظ ؼا افؿايم ؛ ٔ كبْم ليًت آٌ َيؿ 

اؼظ كّ ظؼ ايٍ يٕؼت يي گٕييى كّ ػجبؼت ظيگؽ يك ؼاثغّ يكتميى ٔ يثجت ثيٍ تمبضبي يك كبال ٔ ليًت كبالي يؽتجظ ٔخٕظ ظ

 يكعيگؽ ْكتُع .  خاًشييظٔ كبالي يػكٕؼ 

افؿايم ليًت كبالي يٕؼظ َظؽ ، كبْم  يبػٕايهي كّ فهبؼ ٔاؼظِ تٕقظ ايٍ ػبيم ؼا تهعيع يي ثطهع ػجبؼتُع اؾ : افت كيفيت ٔ

ظؼآيع  تغييؽات تكُٕنٕژيكي ٔ يسيغي ،  ، ليًت كبالي خبَهيٍ ، كًجٕظ ػؽضّ ، يبؾاظ تمبضب ظؼ ثبؾاؼ ، قاليك يًؽف كُُعگبٌ

يٍ گؽِٔ ثؽ فهبؼ ٔاؼظِ تٕقظ ا اؾ ثُبثؽايٍ ثب يعَظؽ لؽاؼظاظٌ ايٍ ػٕايم يي تٕاٌ تب زع لبثم تٕخٓي يًؽف كُُعگبٌ ، ٔ . . ..

      .   كبقتقيكتى يب يُؼت 

 :  يريدَ گيًت

گَّٕ فهبؼ ؼا يغؽذ  2ٕؼظ ثسث لؽاؼ گيؽظ . ثّ عٕؼ كهي ظؼ ايٍ يجسث قؼي نع تب ػٕايم يطتهف فهبؼ ثؽ يك يُؼت ؼلبثتي ي

 ( فهبؼْبي ثيؽَٔي 2( فهبؼْبي ظؼَٔي 1كؽظيى : 

ػٕايم ظاضهي ظؼ يك يُؼت اقت كّ تٕقظ ؼلجبي فؼهي ثّ يُؼت اػًبل يي نٕظ ٔ ػًعتًب َبني اؾ زف نبيم  فشارُاي درًّي

ظؼ ايٍ نؽايظ ثؽاي آَكّ ْؽ يك اؾ ؼلجب ثتٕاَُع اؾ فهبؼْبي زبيهّ ؼلبثت ٔ ككت قٕظآٔؼي ثيهتؽ ظؼ ثبؾاؼ تٕقظ آَبٌ يي ثبنع . 

 آٌ خًهّ يي تٕاٌ ثّ يٕاؼظ ؾيؽ انبؼِ كؽظ :  ؾثكبُْع يي ثبيكت ؼاْكبؼْبيي ؼا ظَجبل ًَبيُع كّ ا
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غٕط َٕقبؾي ض -ككت يٓبؼت ٔ ظاَم فُي ثؽتؽ َكجت ثّ قبيؽ ؼلجب  -تدؿيّ ٔ تسهيم يُبقت ٔ كبؼآيع اؾ ْؿيُّ ْبي فؽيت 

قؽيبيّ گػاؼي ظؼ يطبؼج تسميك ٔ تٕقؼّ ثؽاي يؼؽفي ٔ تٕنيع يك يسًٕل يب ضعيت  -تٕنيع ٔ اقتفبظِ اؾ تكُٕنٕژي ْبي خعيع 

قؽيبيّ گػاؼي ظؼ زٕؾِ  -قؽيبيّ گػاؼي ظؼ ثطم تجهيغبت ٔ ثبؾاؼيبثي ثب ثٓؽِ گيؽي اؾ تيى ْبي زؽفّ اي ٔ ضجؽِ  -خعيع 

ثٓب ظاظٌ  -اقتفبظِ كبؼآيع اؾ ٔخِٕ ثالاقتفبظِ ظؼظاؼايي ْبي ثبثت  -گكتؽظِ ثّ يهتؽيبٌ  ضعيبت پف اؾ فؽٔل -آيٕؾل كبؼكُبٌ 

اقتفبظِ اؾ كبؼنُبقبٌ ٔ  -يؽتجظقؽيبيّ گػاؼي ظؼ فؼبنيت ْبي التًبظي  -خػة قؽيبيّ ْبي قؽگؽظاٌ  -ثّ يفٕٓو ؾَديؽِ اؼؾل 

 ؽي اؾ تدبؼة آَبٌ ثؽاي ثي اثؽ كؽظٌ َٕقبَبت ليًت ٔ تمبضب .يتطًًبٌ يبني ٔ التًبظي ثؽاي پيم ثيُي َٕقبَبت ثبؾاؼ ٔثٓؽِ گي

َع : )انف( ؼلجبي خعيع )ة( تبييٍ كُُعگبٌ ٔ ػؽضّ كُُعگبٌ )ج( يي نٕچٓبؼ گؽِٔ تمكيى ثُعي ػًعتًب ثّ  فشارُاي بيرًّي

 يهتؽيبٌ )ظ( كبالْبي خبَهيٍ . 

ثبػث ايدبظ خػاثيت يي گؽظظ . ثّ ًْيٍ ظنيم افؽاظي ايٍ قٕظآٔؼي اقت ؾيبَي كّ يك يُؼت قٕظآٔؼ  )الف( رقباي خذيذ :

ثؽاي آَكّ ثتٕاٌ فهبؼ زبيم تٕقظ ايٍ گؽِٔ ؼا ضُثي  ظؼ ايٍ قٕظآٔؼي قٓيى ثبنُع . يعا يي كُُع تب ثب ٔؼٔظ ثّ زؽفّتًبيم پ

ػٕايهي كّ ثّ ؼلجبي  ، ػٕايهي ؼا تست ػُٕاٌ يٕاَغ ٔؼٔظي ٔ يٕاَغ ضؽٔخي غكؽ كؽظيى . يؼُيًَٕظ ٔ يب آثبؼ آٌ ؼا كبْم ظاظ 

 ًَي ظْع .  ايكبٌ ضؽٔج ؼا ثّ آقبَي ، ظؼ يٕؼت ٔؼٔظ خعيع اخبؾِ ٔؼٔظ ٔ

ًْچُيٍ  خٕيي َبني اؾ تدؽثّ . "يؽفّ " ٔ  " يؽفّ خٕيي َبني اؾ يميبـ" اؾ ظٔ خُجّ يٕؼظ ثؽؼقي لؽاؼ يي گيؽظ :  هْاًع ّرّد

 هّ : ػٕايم اَكبَي ، اقتفبظِ اؾ فؽآيُعْبي ػًهيبتي ؾَديؽِ اؼؾل ، ثؽضي ػٕايم ظيگؽ ؼا ثّ ػُٕاٌ يٕاَغ ٔؼٔظ َبو ثؽظيى اؾ خً

تكُٕنٕژي ٔ فُبٔؼي اعالػبت ، يعَظؽ ثٓؽِ گيؽي اؾ يُبيغ يؽتجظ ٔ پهتيجبٌ ، ثٓؽِ گيؽي اؾ ػٕايم يعيؽيتي ، ثٓب ظاظٌ ثّ قغر 

 لؽاؼ ظاظٌ يكبئم فؽُْگي ٔ اؼؾل ْبي اختًبػي ٔ ػٕايم قيبقي ٔ ثيٍ انًههي . 

 كّ اؾ خًهّ يٓى تؽيٍ آَٓب قؽيبيّ گػاؼي ظؼظاؼايي ْبي ثبثت ٔ تدٓيؿات  ثّ ػٕايم يتؼعظي انبؼِ كؽظيى ْاًع خرّجهظؼ 

 يي ثبنع . يؼُي ػًاًل اَتمبل ٔ يب ٔاگػاؼي ايٍ گَّٕ ظاؼايي ْب ثؽاي ضؽٔج اؾ يُؼت ثّ قبظگي ايكبٌ پػيؽ ًَي ثبنع . 

ؽِٔ ثّ ػُٕاٌ ظٔييٍ ػبيم فهبؼ ثؽ قيكتى يٕؼظ ثسث لؽاؼ گؽفت . نيِٕ ْبيي كّ ايٍ گ )ب( تاهيي كٌٌذگاى يا عرضَ كٌٌذگاى :

ظقتّ يي تٕاَُع اؾ عؽيك آٌ ثّ يُؼت فهبؼ ٔاؼظ ًَبيُع ػجبؼتُع اؾ : افؿايم ليًت يٕاظ أنيّ ٔ لغؼبت ، ضبؼج ًَٕظٌ قؽيبيّ ايٍ 

. . .. يٓى تؽيٍ ػبيهي كّ ثؽاي ضُثي قبؾي ايٍ  ُفي ،ايدبظ اتسبظيّ ْب ٔ يدبيغ ياؾ يُؼت ، تٓعيع ٔؼٔظ ثّ زؽفّ يب يُؼت ، 

 ثب آَبٌ ثٕظ . " تُظيى لؽاؼظاظْبي ثهُع يعت  " فهبؼْب ثؽنًؽظيى

ثؽػكف زبنت لجهي نٕظ . يؼُي ضؽيعاؼاَي كّ اؾ يُبيغ لغؼّ قبؾ   نؽايظ ؾيبَي ؼش يي ظْع كّ فهبؼ ٔاؼظِ ،ايٍ  )ج( هشترياى :

غؼّ ضؽيعاؼي يي كؽظَع زبل ضٕظ ثّ لغؼّ قبؾي ٔ يب تٕنيع يٕاظ ؼٔي آٔؼَع . ايٍ ظقتّ اؾ فهبؼْب ٔ يب تبييٍ كُُعگبٌ يٕاظ ٔ يب ل

 َيؿ يي تٕاَُع ثب يؽفّ خٕيي ْبي َبني اؾ يميبـ ٔ تدؽثّ ، تب زع لبثم يالزظّ اي كبْم يبثُع . 

كبالْبي خبَهيٍ يي ثبنُع.  گؽفتلؽاؼ  يك يُؼت ؼلبثتي يٕؼظ تٕخّآضؽيٍ ػبيهي كّ ثّ ػُٕاٌ فهبؼ ثؽ  )د( كاالُاي خاًشيي :

ايٕاًل ايٍ گَّٕ اؾ كبالْب ظؼ تًبيي يُبيغ ؼلبثتي ٔخٕظ ظاؼَع ٔ يي تٕاَُع ثّ ػُٕاٌ يك ػبيم َيؽٔيُع يٕؼظ تٕخّ لؽاؼ گيؽَع . 

ع ٔ يب ُثبني خبيگؿيٍ يؼمٕل تؽ ْبَكجت ثّ كبال ْب ع كّ يب ليًت آًٌُبيَظؼٔالغ كبالْبي خبَهيٍ ؾيبَي ايدبظ يؿازًت يي 

. ثُبثؽايٍ يي تٕاٌ ًْٕاؼِ ثب يعَظؽ لؽاؼظاظٌ كيفيت يسًٕل تٕنيعي ٔ ًْچُيٍ ظؼ َظؽ گؽفتٍ تؼبظل ليًتي  بٌكيفيت ٔ كبؼايي آَ

يُبقت ايٍ فهبؼ ؼا َيؿ كبْم ظاظ . انجتّ قاليك يًؽف كُُعگبٌ َيؿ يي تٕاَُع ظؼ گؽايم آَبٌ ثّ قًت كبالْبي خبَهيٍ يٕثؽ 

       ًْٕاؼِ ايٍ يٕضٕع َيؿ ثبيع ظؼ يٕؼظ كبالْبي خبَهيٍ يع َظؽ لؽاؼ گيؽظ .     ثبنع . ثُبثؽايٍ
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