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با تشکر از دوست خىبم آقای دکتر رضا رجبعلی بیگ لى در تهیه ایه اسالیذها 



تاریخچه

ػوز طاختواى کتاتخاًَ تَ لذهت ّجْد خْد کتاتخاًَ اطت.

 تاریخ ایجاد طاختواى کتاتخاًَ لزًِا پیغ اس هیالد هظیخ
.هیزطذ

 پیؼیي  سهاهذاراىّ طزاى طٌگ تٌای کتاتخاًَ ُا را

  ًّگِذاری اس اطٌاد ّ تَ لصذ دفع ّ 
پایَ گذاری هذزهاًَ ّ گشارػِای هخصْؽ 

.کزدًذ

 اطتفادٍ”تْد تا “ ًگِذاری”در آى سهاى تیؼتز لصذ  “
(اصل اّل راًگاًاتاى؟( )تزػکض اهزّسٍ)

کتاتِا اس تزای اطتفادٍ اًذ



تاریخچَ

 ًخظتیي کتاتخاًَ ُای جِاى تیؼتز در هؼاتذ، صْهؼَ ُا ّ کاخِای ػظین

.  پادػاُاى ّ تشرگاى تْدًذ

 ّ تَ ایي خاطز کَ ایي هؼاتذ اس لذاطت ّ دزهت خاصی تزخْردار تْدًذ

.  ًیش هکاى هٌاطثی داػتٌذ کَ اس تؼزض ًیش تذّر تْدًذ

 اس ُویي جِت، هکاًِایی هٌاطة را تزای ًگِذاری اطٌاد اختصاؽ هی

.دادًذ

ادارٍ کٌٌذگاى ایي هکاى ُا افزادی ادیة، ٌُزپزّر ّ فاضل تْدًذ  .

.اس جولَ آًِا کالیواخْص تْد



ًوًَْ ُایی اس ایي کتاتخاًَ ُا

(م.ُشارٍ طْم ق)الْاح گلی “ هؼثذ ًیپْر”: تاتلیاى.



(اداهَ)ًوًَْ ُایی اس کتاتخاًَ ُای تاطتاى 

(م. ق 2000)الْاح گلی “ آػْرتاًی پال“”تل الؼوارًَ”: آػْریاى.



(اداهَ)ًوًَْ ُایی اس کتاتخاًَ ُای تاطتاى 

(م.ق 400)ارططْ “ هؼثذ هْطض”: یًْاًیاى.



(اداهَ)ًوًَْ ُایی اس کتاتخاًَ ُای تاطتاى 

(م.ق 300)“ پیٌاکض”ّ “ کالیواخْص”، “اطکٌذریَ”: همذًّیاى.
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(اداهَ)ًوًَْ ُایی اس کتاتخاًَ ُای تاطتاى 

 پزگاهْى کَ تا کتاتخاًَ اطکٌذریَ رلاتت داػت: یًْاًیاى

 



کتاتخاًَ ُای دّراى اطالهی

ُا ًخظتیي َ  سیزا آهذًذ، پذیذ هظاجذ در اطالم جِاى در کتاتخاً

 تزای تْدًذ، ػثادت تزای همذص هکاًی آًکَ اس گذػتَ هظاجذ

َ ُای ایجاد ّ آهْسع  تلمی هٌاطثی هذل ًیش تذث ّ درص دلم

هی ػذًذ

را اطالم جِاى در کتاتخاًَ ایجاد تزای جذی دزکت ًخظتیي 

 را الذکوَ تیت .داد ًظثت (ق218-198) ػثاطی هأهْى تَ تایذ

  (.ق193-170) ُارّى الزػیذ

ًَّیژٍ ،(دیلویاى) آل تْیَ هؼتثز ّ تشرگ تظیار کتاتخا َ  ت

.داػت توام اػتثار ّ ػِزت دیلوی ػضذالذّلَ



(اداهَ)کتاتخاًَ ُای دّراى اطالهی 

ًَػذًذ هی تمظین ًْع پٌج تَ اطالهی دّراى ُای کتاتخا:  

1.ُای َ  فزهاًزّایاى ّ پادػاُاى، خلفا، تْطظ هؼوْال کَ :طلطٌتی کتاتخاً

َ ُا ایي جولَ اس کَ هی ػذ ایجاد داًغ دّطت  کتاتخاًَ تَ هی تْاى کتاتخاً

 در هٌصْر تي ًْح کتاتخاًَ هصز، در فاطویاى کتاتخاًَ اًذلض، در دکن

کزد؛ اػارٍ ػیزاس در دیلوی ػضذالذّلَ کتاتخاًَ ّ خزاطاى

2.ُای َ  هاًٌذ تْد داًؼوٌذ ّ ػالن افزاد تَ هتؼلك کَ :ػخصی کتاتخاً

 ّ اطذاق تي اطواػیل جادع، طجظتاًی، اتْداّد خالاى، تي فتخ کتاتخاًَ

.ػویذ اتي



(اداهَ)کتاتخاًَ ُای دّراى اطالهی 

3.ُای َ َ  آًِا ػوذٍ تزیي کَ :تخصصی کتاتخاً َ ُا، کتاتخاً  ّ رصذخاً

َ ُای  اس هزاغَ رصذخاًَ کتاتخاًَ کَ تْد تیوارطتاًی کتاتخاً

َ ًْیظاى .آًِاطت هؼِْرتزیي َ ُای ّجْد اس طفزًاه  تیوارطتاًی کتاتخاً

.دادٍ اًذ خثز

4. ُای َ  ّ ُذیَ تا یا کتاب هظتمین خزیذ تا هؼوْال کَ :ػوْهی کتاتخاً

َ ُای .هی ػذًذ تزپا ّلف  هِن تزیي اس لاُزٍ ّ لزطثَ، ػیزاس، کتاتخاً

َ ُای .هی آهذًذ دظاب تَ گزٍّ ایي کتاتخاً

5. ُای َ َ ُای کَ :هذارص کتاتخاً  دّرٍ ًظاهیَ هذارص در تایذ را آى ًوًْ

 خْاجَ التذار ّ تذتیز هذیْى هذارص ایي ایجاد .کزد جظت ّجْ طلجْلی

  .تْد طلجْلی ػاٍ هلک ّ ارطالى آلة ّسیز طْطی ًظام الولک



کتاتخاًَ ُای لزى تیظتن

British Library Library of Congress 



(  اداهَ)کتاتخاًَ ُای لزى تیظتن 

 ٍدر ایي دّرٍ اس طْی طزاداى ّ کارػٌاطاى، تٌای هظتطیل ػکل طاد

.  تْصیَ ػذ کَ ُوَ تخؼِای کتاتخاًَ در یک طثمَ جای هیگیزًذ

 دطتزطی آساد تَ هٌاتغ ّ هْاد کتاتخاًَ اس تغییزات ػوذٍ ّ اًمالب ایي

.  لزى تْدٍ اطت

 لفظَ ُای دّطزفَ تَ فزم ّ ػکل راُزّیی رایج ػذ کَ ًظارت تز آًِا

.  را تظِیل هیکزدٍ اطت

 ٍدر ایي دّرٍ تْد تذْل در کارتزد ّ کارآیی تٌاُا ّ ًیاسُای اطتفاد

.  کٌٌذگاى ایجاد گزدیذ

 هکتة جذیذی را تزای طزادی “ دًّالذ هک”فزدی تَ ًام  1930در طال

.تْد“ هْدّالر”ایي رّع . طاختواى کتاتخاًَ ایجاد کزد



طیظتن هْدّالر

 ایي رّع هثتٌی تز اًذاسٍ ُای هتٌاطة تَ ًام رّع لطؼاتی ػٌاختَ هی

.  ػْد

 در ایي طیظتن، طاختواى تَ ّطیلَ طتًِْایی کَ در فْاصل هؼیي تؼییي

.  ػذٍ اطت، تٌیاد هی گزدد

 تار اصلی طاختواى تز رّی طتًِْا تْدٍ ّ تَ طایز دیْارُا فؼاری ّارد

. ًویگزدد

 در ایي طیظتن تغییز خذهات ّ ّظایف ّ کارتزد یک هذل یا فضا هظتلشم

.  تغییز طاختاری تٌا ًوی گزدد

 ،آى اطت“ اًؼطاف پذیزی”ّ “ تغییزپذیزی”اهتیاس اصلی ایي رّع  .



طزدِایی اس طیظتن هْدّالر



ًمغ ّ اُویت طاختواى

هْفمیت طاختواى در دراس هذت اُویت دارد  .

ایي . سیزا کتاتخاًَ ُا ًمؼِای هتفاّتی در طْل سهاى تز ػِذٍ هی گیزًذ

:  ًمؼِا هی تْاًٌذ اس 

ًگِذاری کتاتِا؛

تزگشاری ُوایؼِا؛

تزگشاری ًوایؼگاٍ؛

کالطِای آهْسػی؛

هزاکش اطالع رطاًی ارائَ خذهات اطالػاتی؛

 ّ هزاکش رایاًَ ای؛  ...



ضزّرت تزًاهَ ریشی طاختواى کتاتخاًَ ُا

 تزًاهَ ریشی چیظت؟

 ّسف ثِ ضؾیسى ثطای هحسٍز ٍؾبیل ٍ فَاهل ترصیص ٍ تَظیـ ٍ تْیِ
  هوىي؛ ّعیٌِ حسالل ثب ٍ ظهبى حسالل زض هغلَة ّبی
 ثِ ّسف تحمك خْت زض اثطثرف ّبی فقبلیت تقییي یقٌی ضیعی ثطًبهِ

 هفَْم ضیعی ثطًبهِ ثب هسیطیت ٍالـ زض .(وبضآیی) هوىي قىل ثْتطیي
  .هیىٌس پیسا

بروامه ریسی جهت ساختمان کتابخاوه چیست؟

...  فطآیٌسی اؾت وِ خْت ترصیص ٍ زض ًؾط گطفتي هىبى، فضب، هصبلح ٍ 
خْت تبؾیؽ ؾبذتوبى وتبثربًِ ٍ فطاّن آٍضی تساٍم هؿتوط فقبلیتْبی 

ثطای ایٌىبض ًیبظهٌس ثطًبهِ ضیعی . وتبثربًِ ای صَضت هی پصیطز
.ضاّجطزی ّؿتین



فزآیٌذ تزًاهَ ریشی طاختواى کتاتخاًَ

 ایي فطآیٌس ثبیس ثِ قىلی صَضت ثگیطز وِ زض آى ًیبظهٌسی ّب
وتبثربًِ ّب ًیع هسًؾط لطاض آیٌسُ  ؾبل 20حسالل ٍ قطایظ 

.   گطفتِ ٍ پیف ثیٌی قَز
آى زض وِ اؾت َّقوٌس ّبی ؾبذتوبى اظ صحجت هیبى ایي زض 

 اّساف) قطایظ ، (قْط زض هطوعیت) هَلقیت تٌبؾت ثِ
 (... ٍ ّوبیف ًوبیكگبُ، :ظهبًی هَلقیت) ظهبى ٍ (ؾبظهبى

  .پصیطز صَضت همتضی تغییطات وَقف، ووتطیي ثب ثتَاى
 فالٍُ ثط ؾبذتوبى، ًمكی تقییي   تدْیعاتٍ  هصبلحثٌبثطایي

. وٌٌسُ زض  ثطًبهِ ضیعی ؾبذتوبى ذَاٌّس زاقت



(اداهَ)فزآیٌذ تزًاهَ ریشی طاختواى کتاتخاًَ 

ثٌبثطایي، ایي فطآیٌس ثِ چِ فَاهلی ثؿتگی ذَاّس زاقت؟
فوَهی، زاًكگبّی، آهَظقگبّی، ترصصی، هؿبخس، ظًساًْب : ًَؿ وتبثربًِ

 ٍ   . ...
قْطزاضی، زاًكگبُ، هساضؼ، ثیوبضؾتبى ٍ هطاوع : اّساف ؾبظهبى هبزض

... .  پػٍّكی ٍ 
... .  ظهبًی، هىبًی، ثَزخِ ای ٍ :  هحسٍزیتْب

... .هطوعیت، چٌس هٌؾَضگی ٍ : قطایظ هحیغی
، ضلَهی وطزى هٌبثـ (ضلَهی ثٌیبى)ضلَهی قسى هٌبثـ : آیٌسُ وتبثربًِ ّب

... .  ، تَؾقِ قجىِ ضایبًِ ای، تغییط فبزت وبضثطاى ٍ وبضهٌساى ٍ (پَیف)
 ٍ...
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(اداهَ)فزآیٌذ تزًاهَ ریشی طاختواى کتاتخاًَ 

  تْیِ وتبثربًِ، وبضثطزی ٍ ذسهبتی ًیبظّبی ثِ پبؾد ٍ بىٌاعوی ثطای ضاُ ثْتطیي
.اؾت وتبثربًِ ؾبذتوبى هسٍى ثطًبهِ

  :هسٍى ثطًبهِ
 حبصل ًتبیح ٍ وبضثطزی ،ذسهبتی ،فٌی ثطضؾی ّبی ولیِ اظ هجؿَط گعاضـ تْیِ
  ،ؾبذتوبى ظهیي ٍ هحل زضثبضُ هالحؾبتی قبهل ؾبذتوبى ثطًبهِ .آًْبؾت اظ

  ؾبیط ٍ ،گطٍّی ثطضؾی ّبی ٍ هغبلقبت ،ؾبذتوبى ّعیٌِ تحلیل ٍ تدعیِ
  .اؾت فٌی همسهبتی ثطضؾی ّبی

  لیس ضٍقٌی ثِ وتبثربًِ ذسهبتی ٍ فٌی ًیبظّبی توبهی ثبیس ؾبذتوبى، ثطًبهِ زض
  ٍ وتبثربًِ گؿتطـ ٍ تَؾقِ ثطای ًْبیی ًیبظّبی وطزى لحبػ .قَز

.اؾت ؾبذتوبى ثطًبهِ خبهقیت قطط ،“آیٌسُ ًگطی”



(اداهَ)فزآیٌذ تزًاهَ ریشی طاختواى کتاتخاًَ 

ثیبًیِ ثطًبهِ ؾبذتوبى وتبثربًِ ؾٌسی اؾبؾی اؾت وِ قبهل؛
  ّسف ثطًبهِ وتبثربًِ؛
  ًَؿ وتبثربًِ هَضز ًیبظ؛
اّساف ٍ اًساظُ هدوَفِ؛
همساض فضبی الظم؛

:ًىبت هفیسی وِ زض ثطًبهِ ؾبذتوبى لبثل اضائِ اؾت فجبضتٌس اظ•
 زضًؾط گطفتي گؿتطـ آیٌسُ، ًعزیىی ثِ وبضثطاى ٍ زٍضی اظ فَاهل هعاحن  )هحل ؾبذتوبى

(  ذبضخی
  ضاثغِ ًبحیِ ّبی وتبثربًِ؛
ًِعطح ًبحیِ ّبی وتبثرب.



(اداهَ)فزآیٌذ تزًاهَ ریشی طاختواى کتاتخاًَ 

ِ ای چٌیي :ثبقس ثرف پٌح قبهل هی تَاًس ثطًبه
 اؾٌبز، آهبزُ ؾبظی زض اذتیبضات ٍ تقْسات پبیِ، تصویوبت آى زض وِ هؿتمل همسهِ (1 

  هی قَز؛ هغطح ٍ قٌبؾبیی فضب، پیف ثیٌی ٍ
 ؾبذتوبى زض وِ اتبق ّبیی ٍ فٌی ٍ ذسهبتی فضبّبی ٍ هىبى ّب ولیِ تفصیل ٍ قطح (2

هی قَز؛ گٌدبًسُ
 تَْیِ ٍ زهب ًؾیط ؾبذتوبى، تأؾیؿبتی ٍ فٌی ًیبظّبی خعء ثِ خعء تفصیل ٍ قطح (3 

هغجَؿ؛
ِ ّبی تْیِ (4    ذسهبتی؛ ٍ فٌی هحل ّبی توبهی ٍ هٌبثـ هربظى زلیك ًمك
 ٍ ؾبذتوبى فضبّبی وبهل هدوَفِ وِ تصَیطی ٍ ًوَزاضّب آهبزُ ؾبظی ٍ تْیِ (5 

.هی زّس ًكبى ضا آًْب زاذلی قىل ٍ تطویت



(اداهَ)فزآیٌذ تزًاهَ ریشی طاختواى کتاتخاًَ 

ٍضٍزی ٍ ذطٍخی تؿْیالت 
 ثطای ؾبذتوبى زض هٌبؾت
حطوتی-خؿوی هقلَلیي

ِثطای هٌبؾت وفپَـ تْی 
 وتبثربًِ؛

هٌبثـ اًتمبل ؿْیالتت 
ِ ای     ؛(... ٍ وتبة چطخ) وتبثربً

وبضوٌبى ٍ هطاخقبى تؿْیالت 
  ؛هرتلف عجمبت ثیي

ثب وبضثطاى ثط ًؾبضت ؾَْلت 
  ذصَصی؛ حطین حفؼ ضفبیت

؛اهٌیتی تساثیط ضفبیت
پیكگیطی اصَل ضفبیت ٍ 

  ؛(ایوٌی) آتف اعفبی
ًؿجی ضعَثت ٍ زهب ،ضٍقٌبیی 

  ؛هربظى زض هٌبؾت
یَّا تَْیِ ؾیؿتن ایدبز 

  هغجَؿ؛

:زض عطاحی ثطًبهِ ؾبذتوبى وتبثربًِ هَاضزی چَى



(اداهَ)فزآیٌذ تزًاهَ ریشی طاختواى کتاتخاًَ 

ِ ضیعی :ّوىبضی ًیبظهٌس وتبثربًِ ؾبذتوبى عطاحی ٍ ثطًبه
  هترصص وتبثساض فٌی، ٍ ؾبذتوبًی هكبٍض پیوبًىبض، ،هقوبض هٌْسؼ

ٍ ... 
ِ وٌٌسُ اؾت هطاخق

ِ ای تدبضة ٍ هْبضت ّب وسام ّط هقوبض هٌْسؼ ٍ وتبثساض  ضا ذَز حطف
ِ وبض ِ ّبیكبى ٍ ًؾطات ،هی ثطًس ث .ثگصاضًس هیبى زض ثبّن ضا ذَاؾت

 ٍ وٌس زضن بًفویم ضا وتبثربًِ ذسهبت ٍ ّسف ثبیس هقوبض هٌْسؼ 
.ثساًس وبضوطزی هالحؾبت اظ تبثقی ضا ظیجبقٌبذتی هالحؾبت

  هبزض ؾبظهبى ٍ ؾبظًسگبى ثیي ّوبٌّگی وتبثساض، ًمف هْن تطیي 
  اؾت وتبثربًِ



(اداهَ)فزآیٌذ تزًاهَ ریشی طاختواى کتاتخاًَ 
ِ ريشی ٍ عزاحي كار در هعوار هٌْذس ٍ كتاتذار ّوکاری : كِ تاضذ ای تگًَِ تايذ تزًاه

تا ٌذك تکويل را ديگزی ّزيك تجزتِ ٍ داًص:  
ای عوليات ٍ ٍظايف ِ   پذيزد؛ صَرت كتاتخاًِ فٌي ٍ حزف
فٌي؟ عوليات يا هزجح كتاتخاًِ ای حزفِ ٍظايف :سَال؟
جَيي ِ ِ ّای ٍ اًزصی هصزف در التصادی صزف (تعويز ٍ ًگْذاری) اضافي ّشيٌ

ِ ای تايذ كتاتخاًِ ساختواى عزح ٍ هحل ِ گًَ  تعذی گستزش ّای كِ ضَد اًتخاب ت
  :يعٌي .تاضذ اهکاى پذيز

  ؛ضَد پيص تيٌي لثل اس ساختواى افمي ٍ عوَدی تَسعِ ٍ گستزش•
:تا گزدد پيص تيٌي كتاتخاًِ داخلي هکاى ّای ٍ فضاّا ًياسهٌذی ّای تايذ•

 ؛يکذيگز تا آًْا ارتثاط•

ثگیطز؛ لطاض تَخِ هَرد كتاتخاًِ اتاق ّای ٍ سالي كف ّای هماٍهت•



افزاد طِین در طزادی طاختواى کتاتخاًَ

فزآیٌذ طزادی طاختواى کتاتخاًَ

هؼاّریي 
هٌِذطیي

کتاتذار

هزاجؼَ 
کٌٌذٍ

اطتذکام ّ هماّهت •

(التصادی)کارآیی  •

(اًزژی ّ هصالخ)صزفَ جْیی  •

طِْلت ّ رادتی •

دطتزص پذیزی •

صزفَ جْیی در )کارآیی  •

(سهاى ّ ُشیٌَ
(ػولکزدی)کارآیی  •

سیثایی•

ًیزّی )صزفَ جْیی  •

(اًظاًی ّ سهاى



یک طاختواىّیژگی ُای 

(:  فبوٌط ٍ ثطاٍى)یه ؾبذتوبى ذَة وتبثربًِ ثبیس چِ ٍیػگیْبیی زاقتِ ثبقس 
ؾبذتبض ٍ عطح ٍ ذسهبتی ؾَْلت تغبثك پصیطی؛: اًقغبف پصیطی1.
ثِ هٌؾَض ؾَْلت حطوت وبضثطاى، وبضهٌساى ٍ وتبثْب؛:  هتطاون ثَزى2.
اظ ذبضج اظ ؾبذتوبى ثِ ٍضٍزی ٍ ّوِ ثركْبی ؾبذتوبى؛: زؾتطؼ پصیطی3.
اهىبى ضقس ٍ تَؾقِ آیٌسُ ثب ووتطیي ذطاثی؛: لبثلیت گؿتطـ4.
فطاّن آٍضی تغبثك وتبة ٍ ثب ذسهبت وبضثطی ثطای آظازی اًتربة؛: تٌَؿ5.
ایدبز وٌس؛( وبضثطاى)هَاخِْ هٌبؾجی ضا ثیي وتبثْب ٍ ذَاًٌسگبى : ًؾبم هٌس6.
اضتمبء اثطثركی اؾتفبزُ ضا تضویي وٌس؛: ضاحتی7.
؛(ثَیػُ چبپی)ثطای ًگْساضی ثْیٌِ اظ هَاز وتبثربًِ ای : ثجبت ٍ پبیبیی8.
وٌتطل ضفتبض وبضثطاى ٍ فمساى وتبثْب؛: ایوٌی9.
؛(هبلی ٍ ًیطٍی اًؿبًی)ثب حسالل هٌبثـ : التصبزی10.



اًؼطاف پذیزی.یک

تلکِ در عزاحي خَد اهکاى تٌظين !!  تذيي هعٌي ًيست كِ ساختواى را تتَاى خن كزد
.  را هي دّذ... ًوا، تَْيِ، گزهايص، ًَردّي ٍ 

اًعغاف پذيزی تْتز تا عثمات هسغح تذٍى پلِ تاضذ؛
 ٌِّگام گزهايص ٍ تْيِ ٍ ًَردّي يك ضکل تَدُ اجاسُ تٌظين هجذد تذٍى ًياس ت

جايگشيٌي  ٍ در عيي حفظ هحيظ هٌاسة را تذّذ؛
 ِديَارّای داخلي در ًَاحي خاصي هتوزكش تاضٌذ تا هکاًْای غيزلاتل جاتجايي هثل پل

.ايجاد گزدد... ّا، آساًسَر، دستطَيي ٍ 
اهَر خصَصي تايستي در ًظز گزفتِ ضَد:

 تصزی(Visual :) ٍ ًِسزٍيسْای تْذاضتي، هيکزٍفيلن، هزكش رايا . ...
 صَتي(Aural : ) پٌجزُ ّا، تخطْا ، سمفْا، عثماتدر ( آكَستيك)استفادُ اس عايك ّای صَتي

... . ٍ ٍرٍدی ، تَْيِ ّا، ...( اهاًت، هزجع ٍ )



(اداهَ)اًؼطاف پذیزی 

دفاتز سزلت، تطخيص ّای دستگاُ لثيل اس :ايوٌي ٍ اهٌيتي اهَر 
  . ... ٍ حزيك اعفاء ،(تاسرسي) هاًيتَريٌگ

ٍسايل، دٍتارُ چيذهاى تذٍى (دپارتواًْا) تخطْا جاتجايي ٍ پذيزی تغثيك 
  .ضَد پذيز اهکاى فزآيٌذ ايي در كتاتذاراى هطاركت تذٍى ٍ ّشيٌِ كوتزيي

غيزلاتل ٍ سٌگيي هصالح اس استفادُ عذم ٍ هثلواى جاتجايي لاتليت 
 اس هٌذی تْزُ سَْلت عيي در (هصالح سايز ٍ فَالد سيواى،) جاتجايي
 .آًْا استحکام

تطذت را ًگْذاری ٍ هصالح اًساًي، ًيزٍی ّای ّشيٌِ پذيزی اًعغاف 
.داد خَاّذ كاّص



هتزاکن تْدى. دّ

ـ ٍخَضثبیسؾبذتوبى ِ خبییتبثبقسخو ِ ایهٌبثـخبث ثِهطاخقبىٍوبضوٌبىتحطنٍوتبثربً
 وبّف حسالل ثِ خبثدبیی فبصلِ ثبقس، هىقجی ثصَضت ؾبذتوبى اگط .قَزاًدبمضاحتی

   .گیطًس هی لطاض وتبثربًِ خبشثِ هطوع زض وبضثط ٍضٍز، ثسٍ زض ٍ یبثس هی
ـ ٍخَضبذتوبىؾ ظهبىٍهی قَزوتبثساضاىوبضؾَْلتهَختّنثًِعزیهثرف ّبیثبخو

 .یبفت ذَاّس وبّف فبصلِ ًیع وتبثْب ٍ وبضثطاى ایي ثط فالٍُ .یطؾسهحساللثِضفت ٍآهس
ِ وٌٌسگبىقىلهؿتغیلهىقتؾبذتوبىیهزضهثال ؾبذتوبىهطوعثٍِضٍزثسٍزضهطاخق

ِ ّبٍضاّطٍّبذنٍپیچاظوًِساضزلعٍهیٍهی قًَسّسایت   .ثگصضًسپل
ِ خَییًیعتَْیٍِزهبتأهیيزضؾبذتوبى ّبًَؿایيزض چٌسؾبذتوبى ّبیضز .هی قَزصطف

هطاخقبىٍ،وبضوٌبى،وتبة ّبثطایعَالًیهؿبفت ّبیوطزىعی،ّعاضتٍَزضاظ،عجمِ
ِ ّبٍاؾتهكىل ؾبظ .ضٍز هی ثبالاًطغیٍؾَذتهصطفٍّعیٌ



دطتزص پذیزی. طَ

ثبیسوتبثربًِهرتلفثرف ّبیٍ،ٍضٍزی،زضًٍیٍثیطًٍیهحَعِ
ِ ایزاضای ثِضاٌّوبًصتثًِیبظتبثبقٌسضٍاىٍؾبزٍُخبهـًمك

ٍوتبثربًِؾبذتوبىثِآؾبىزؾتطؾیویفیتٍچگًَگی .ثطؾسحسالل
ِ ایهٌبثـ ِ وٌٌسُ .اؾتهْنًىبتاظوتبثربً ثٍِضٍزاظپؽهطاخق

وتبثربًِاصلیثرف ّبیهَلقیتٍهحلاظثبیسوتبثربًِؾبذتوبى
ِ ّبهحل،وَزوبى،اعالؿ ضؾبًی،هطخـ ،ثرف ّبی اهبًتًؾیط ؾبیطٍ،پل

آگبُهحل ّبایيثِضؾیسىضاُ ّبیٍوتبثربًِذسهبتیؾطٍیؽ ّبی
خبّبیزضضاٌّوبتبثلَّبیٍفالئناظثبیسؾبذتوبىزضثٌبثطایي .قَز

.قَزاؾتفبزُهٌبؾت



لاتلیت گظتزع. چِار

ِ ّبؾبذتوبىهقوبضهٌْسؾبىٍوتبثساضاىّوِاهطٍظُ ضؾیسُ اًسًتیدِایيثِوتبثربً
ِ ّبؾبذتوبىظیطثٌبیوِ ِ ٍیػُ،وتبثربً ِ ّبیث ٍهحسٍزًجبیس،زاًكگبّیوتبثربً

  ثب “ًَوٌٌسُ ذَز” ّبی وتبثربًِ اظ صحجت هٌؾَض ایي ثطای .ثبقسثبثت
  .اؾت خسیس ٌّدبضّبیی

  ٍاحسّبی اظ ؾبزُ ای هدوَفِ زضثطگیٌسُ ثبیؿتی ؾبذتوبى ذبضخی زیَاضّبی
.ثبقس قسُ ثیٌی پیف آى زض تَؾقِ ٍ هدسز اؾتفبزُ لبثلیت  وِ ثبقس تىطاضی

وبفیظهیيٍوطزپیف ثیٌیضاگؿتطـٍتَؾقِوتبثربًِتأؾیؽثطًبهِزضثبیس
  .گطفتزضًؾطآىآتیتَؾقٍِوتبثربًِثطای

ِ ایثبیسوتبثربًِؾبذتوبىًمكِ ِ گًَ اظهطحلِّطٍظهبىّطزضوِقَزعطاحیث
 .قَزحفؼآىخبهقیتٍهَخَزیت،گؿتطـ

ٌّگبمتبوطزاؾتفبزُؾبزٍُیىسؾتهصبلحثبیساظؾبذتوبىثیطًٍیًوبیثطای
ِ خبٍگؿتطـ   .ًكَزایدبزهكىلیوطزىخبث



تٌْع. پٌج

خبییاهىبىٍلبثلیت ِ ِ وٌٌسگبىهغبلقِهحلٍهٌبثـهدوَفِخبث هطاخق
ِ ّبیًٍیبظّبثِتَخِثب ِ وٌٌسگبىؾلیم ظیجبییٍخصاثیتثِهطاخق

ًیبظّبیضفـثطایقسُایدبزتغییطاتایيثطفالٍٍُهی افعایسوتبثربًِ
.ثَزذَاّسهفیسًیعهطاخقبى

ّبهَلقیتٍ،ذسهبت،ٍؾقتثِتٌَؿایي ِ زضٍزاضزثؿتگیوتبثربً
ِ ّبیزض هثالً .اؾتهتفبٍتوتبثربًًَِؿّط ٍفوَهیوتبثربً

ِ ایذسهبتٍوتبةتٌَؿآهَظقگبّی ؾبیطاظثیكتطوتبثربً
ِ ّبؾت   .وتبثربً

فالئك گطزز هی ثبفث ای وتبثربًِ ذسهبت زض تٌَؿ آٍضی فطاّن اهىبى 
 ثب ؾبذتوبًی زاقتي ًؾط زض ثب وبض ایي وِ قَز ثیكتط وتبثربًِ ؾَی ثِ

ثَز ذَاّس هوىي پصیط تٌَؿ ٍیػگی



ًظام هٌذی. ػغ

ایفوَهیفضبّبیعطح ٍ زؾتیبثیؾَْلت ِ ِ گًَ ثبقسثبیسث
ِ ؾَْلتهٌبثـ :وِ  .گیطزلطاضّوگبىزؾتطؼزضث
ُوٌٌس ِ ثِزؾتیبثیٍ،ثجطزپیوتبثربًًِؾنثِضاحتیثِهطاخق

.سثبقهغلَةٍخصاةاٍثطایهٌبثـ
عطاحی زض زضًٍی ًؾن ًیع ٍ آى زضن ؾَْلت عطح، ؾبزگی 

 ثعضي ٍ وَچه ّبی وتبثربًِ زض اؾبؾی فٌصطی ؾبذتوبى
 .گیطز لطاض ضفبیت هَضز ثبیؿتی وِ قَز هی هحؿَة



رادتی. ُفت

  ؾبذتوبى فوَهی فضبی زض یىٌَاذت ٍ وبفی ضٍقٌبیی ٍ ًَض
  هكرص هغبلقِ، تبالضّبی ٍ وتبثساضاى وبض هحل ٍ وتبثربًِ

  پبییي تطیي زض وتبة ّب فغف ضاٌّوبی قوبضُ ٍ فٌَاى وطزى
ِ ّبی ضزیف   اؾتبًساضز زؾتگبُ ّبی اظ اؾتفبزُ ٍ وتبة، لفؿ
  آؾبیف ٍ ضاحتی احؿبؼ ایدبز اؾبؾی هجبحث اظ َّا، تَْیِ

اؾت وتبثربًِ زض



ثثات ّ پایایی. ُؼت

ٍٍؾبیلٍوتبثربًِهدوَفًِگْساضیٍحفبؽتثطای
 .اؾتضطٍضیثبثتهىبًیٍهحیظوطزىفطاّن،آىتدْیعات

،وتبثربًِفضبیآؾبیفٍضاحتیتأهیيٍوتبثربًِثبثتهحل
زضوِضرینزیَاضّبی،آوَؾتیهٍضسصسازیَاضّبی

گطهبیقستاظتبثؿتبىزضٍگطهبضفتيّسضاظظهؿتبى
 .وٌسخلَگیطیذَضقیس

تقجیٍِ،ثبقسثیطٍىهعاحنؾطٍصسایًفَشهبًـ ثطایي، فالٍُ
فضبّوگی،ظیجبچكن اًساظایدبزثطایزیَاضّبزضپٌدطُ ّبیی

هی وٌسفطاّنضاوتبثربًِزلرَاُهحیظٍ



ایوٌی. ًَ

ِ فٌَاىّوَاضُ،وتبثربًِهٌبثـهدوَفِایوٌیٍحفبؽت یىیث
ِ ّباٍلَیت ّبیاظ .اؾتثَزُهغطحوتبثربً

هحلیثٍِثبقسهحسٍزٍونثبیسوتبثربًِذطٍخیضاُ ّبی
م ّبیًؾب ٍهؿئَالىًؾبضتٍوٌتطلتحتوِقَزهٌتْی

.اؾتالىتطًٍیىیهطالجتی
آهبضوبّفٍهطاخقبىضفتبضثطًؾبضتثِ،وٌتطل ّبایي

هی وٌسووه،گن قسُوتبة ّبی



التصادی. دٍ

ِ ّب ـ ّبیثبیسوتبثربً ِ وبضضاهرتلفیضٍ   یبّ ّعیٌِتبگیطًسث
وتبثربًِذسهبتثِایٌىِضوي،سثطؾبًٌ حساللثِضا ذَز
.ًگطزز ٍاضز ای لغوِ
  اهط ایي ثِ ثتَاًس ثبیؿتی ًیع وتبثربًِ ؾبذتوبى ایي، ثط فالٍُ

  وبّف التصبزی ّبی خٌجِ گطفتي ًؾط زض ثب تب ًوبیس ووه
.زّس ازاهِ ذَز حیبت ثِ ثَزخِ
ثِتَخِثبوتبثربًِیهؾبذتوبىًمكِعطاحیٌّگبم،ثٌبثطایي

 ٍ اًطغی هصبلح، ثِ هطثَط هَاضز ثبیس،ثَزخِهحسٍزیت
  .گطفتزضًؾطضا ؾبذتوبى ضاًسهبى


