تشاي ػولياتي ًوَدى ٍ پيادُػاصي ّش فؼاليتي الصم اػت اخضاء ٍ صيش فشآيٌذّاي آى تِخَتي تثييي ٍ تصشيح ؿًَذ ٍ ًؼثت تِ اهكاى ػولي ًوَدى ٍ تِ
خشٍخي سػاًذى آىّا اطويٌاى حاصل ؿَد.
هذيشيت داًؾ ًيض اص ايي هْن هؼتثٌي ًيؼت .تِطَسيكِ يكي اص هْوتشيي الذاهات دس حَصُ هذيشيت داًؾ دس صٌؼت ػاخت ،تـشيح كاهل ٍ خاهغ
فشآيٌذّاي آى تِصَست ػاهاى يافتِ ٍ ًْاديٌِ اػت.
تا هشٍسي تش هٌاتغ هَخَد تِ ًظش هيسػذ ػليسغن اّويت پشداختي تِ صيشفشآيٌذّا ،ديتيل ّا ٍ ًكات تدشتي هشتَط تِ فشآيٌذّاي هذيشيت داًؾ ،دس ايي
صهيٌِ كوتش الذاهات هتوشكض ٍ تا سٍيكشد ػولياتي صَست گشفتِ ٍ ػوَهاً ضوي اؿاسُاي گزسا ٍ خالصٍِاس تِ فشآيٌذّا ٍ ػولكشدّا اص آًْا ػثَس هي ًوايٌذ
ٍ دس ًتيدِ ًياص تْشُتشداساى -كِ ػوذتاً دس تخؾّاي ػولياتي ٍ فشآيٌذي تا هؼائل ٍ اتْاهات هختلفي سٍتشٍ هيؿًَذّ -وچٌاى تالي هيهاًذ.
ؿاياى ركش اػت كِ تذٍى طي هشاحل لثلي( كِ اص تؼشيف تياًيِ هاهَسيت ،چـناًذاص ٍ تثييي اػتشاتظيّا ؿشٍع هيؿَد ٍ تا ػطَح تشًاهِسيضي ػولياتي
اداهِ هيياتذ) ًويتَاى اًتظاس ًيل تِ ًتايح هطلَب سا داؿت.
ػالٍُ تش ايي تايذ ػايش صيشػاختّاي الصم خْت پيادُػاصي ًظام هذيشيت داًؾ كِ پيؾ اص ايي هَسد اؿاسُ ٍالغ ؿذًذ ،دس ؿشايط حذالل هَسد ًياص
هحمك ؿذُ تاؿٌذ.
تا فشض لحاظ ؿذى هَاسد فَق ٍ تا تَخِ تِ سٍيكشد ػولياتي ػلؼلِ هتَى حاضشٍ ،سٍد تِ حَصُ ػولكشدّا ٍ فشآيٌذّاي هذيشيت داًؾ دس ايي همطغ
صَست هي گيشد .تِ ايي هؼٌا كِ پغ اص هشٍسي تش ادتيات هَضَع ٍ هؼشفي هختصش چٌذ هذل -كِ ػوذتاً دس هٌاتغ هشتَط تِ اػتخشاج ٍ تِكاسگيشي داًؾ
دس پشٍطُّاي ػاخت هطشح ؿذُاًذ -تِ فاصّاي پيـٌْادي ػاهاًِ فشآيٌذي كِ دس ػول تِ اخشا گزاؿتِ ؿذُ ٍ ًتيدِ ػال ّا فؼاليت دس ايي حَصُ هي
تاؿٌذ ،پشداختِ هيؿَد.
ّش چٌذ ،ػاهاًِ ػاصهاًي پيـٌْادي خْت ػولياتي ًوَدى الضاهات فشآيٌذي فَق دس آيٌذُ هَسد تحث لشاس هيگيشد اها آًچِ دس ايي همَلِ تِ ػٌَاى فشآيٌذّا
ٍ صيشفشآيٌذّاي هذيشيت داًؾ دس صٌؼت ػاخت هطشح هيؿَد دس ػطحي كالىتش ٍ هؼتمل اص ػاصهاى اخشايي آى ٍ صشفاً تِػٌَاى" گامّايي كِ هٌطماً
تايذ تشداؿتِ ؿًَذ تا تتَاى گفت داًؾ ٍ تدشتيات سا هذيشيت ًوَدُ اين" اسائِ هيگشدد.
تزكش هْن :آًچِ دس ايي همَلِ هَضَع اًدام فشآيٌذّا ٍ صيشفشآيٌذّاي هَسد تحث اػت ٍ توام الذاهات هزكَس ًؼثت تِ آى اًدام هي ؿَد ،ػثاست اػت اص
دسع آهَختِ ّا ،داًؾ ٍ تدشتيات تا اسصؽ ػاصهاى ّاي فؼال دس صٌؼت ًفت كِ غالثاً طي اًدام پشٍطُ ّاي آًْا حاصل هي گشدد (داًؾ دسٍى ػاصهاًي)
ٍ الثتِ داًؾ تشٍى ػاصهاًي ًيض اگش لشاس تاؿذ هَضَع فشآيٌذ ّاي هذيشيت داًؾ ٍالغ گشدد ،تحت ّويي ػوليات آٍسدُ هيؿَد .تا هلحَظ داؿتي ايي اهش
ٍ تا تَخِ تِ ايٌكِ تؼاسيف ٍ تَضيحات داًؾ ٍ اًَاع آى ،تدشتيات ،دسع آهَختِ ّاًَ ،آٍسي ،يادگيشي ٍ هكشساً دس هٌاتغ هختلف اص خولِ كتاب هذيشيت
داًؾ دس صٌؼت ػاخت تا سٍيكشد ػولياتي هشٍس ؿذُ اًذ ،تايذ دس ًظش داؿت كِ تِ هٌظَس حفع سٍيكشد كاستشدي ٍ ػولياتي كتاب ،دس هتَى حاضش توشكض تش
اًدام فشآيٌذّا ًؼثت تِ داًؾ ٍ تدشتيات هْن تشاي ػاصهاى اػت ٍ دس ساتطِ تا هَاسدي هاًٌذ هثاحث اًتضاػي هتشتة تش هاّيت اًَاع داًؾ ٍ يا خاػتگاُ-
ّاي ايداد آًْا تحث ًويگشدد.
هدذداً يادآٍسي هيؿَد كِ هطالة هَخَد غالثاً التثاع يافتِ اص كاسّاي اًدام ؿذُ دس ػاصهاىّاي هـخص ٍ تدشتيات تِدػت آهذُ دس آًْا هيتاؿذ ٍ
اسائِ ايي هَاسد ،داللت تش ادػايي هثٌي تش ايي كِ آًچِ هطشح هيؿَد تشاي توام ػاصهاىّا ٍ دس تواهي ؿشايط لاتل اػتفادُ ٍ ًتيدِگيشي اػتً ،ذاسد .تلكِ
تأكيذ هيگشدد كِ طشح ايي هطالة صشفاً دس ساػتاي اًتمال تدشتيات ٍ اسائِ هثالّايي ػولي خْت سٍؿي ؿذى هفاّين تا حذ اهكاى ٍ دس حذ پيـٌْادّاي
همذهاتي اػت.
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