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 عَسی است ضذُ تجذیل سبصهبى استشاتژیه هحیظ ػٌبغش هْوتشیي اص یىی ثِ اعالػبت فٌبٍسی اهشٍصُ•
 ّبی سیستن دس چطوگیش پیبهذّبی ٍ آثبس آى، خَد اص ثیطتش اعالػبت فٌبٍسی تىبهل ٍ تحَالت وِ

  . داسًذ سیبسی حتی ٍ اجتوبػی التػبدی،
 ضبهل ٍجَُ، الىتشًٍیه اًتمبل ثِ تَاى هی الىتشًٍیه ثبًىذاسی جْبًی ٍ ػوَهی ّبی ٍیژگی اص•

 خَدپشداص ّبی هبضیي هطتشن، ًمذ ٍجَُ هذیشیت ّبی سیستن ٍ خشد سغح دس پشداخت ّبی سیستن
   . وشد اضبسُ خشد ّبی حسبة هذیشیت ٍ ػوَم دستشسی لبثلیت ثب ٍجِ ثشداضت

 ثبػث ثبًىی هحػَالت ٍ خذهبت اًتمبل ضیَُ ػٌَاى ثِ جْبًی ػشغِ دس ایٌتشًت همجَلیت افضایص•
 دستشسی جولِ اص فؼبلیتْبیی وِ است ضذُ هطتشیبى ثشای ٍ ّب ثبًه ثشای تجبسی ّبی فشغت ایجبد

 غَستحسبة غذٍس ّوچَى جذیذ خذهبت ٍ هحػَالت اسائِ ٍ ّب ٍام اًَاع ٍدسیبفت هبلی اعالػبت ثِ
  ثبضذ هی الىتشًٍیه

 ثبًىذاسی ّبی تَاًوٌذی سشیغ تَسؼِ ٍ آٍسی في ّبی ًَآٍسی هالحظِ لبثل هضایبی ثِ تَجِ ثب•
 ّب چبلص ٍ تْذیذات ( اػتجبسی ّبی وبست حَصُ دس) اعالػبت فٌبٍسی حَصُ دس سٍص ثِ سٍص ، الىتشًٍیه

 خذهبت ًَیي سٍیىشد هجٌبی ثش آًْب هذیشیت ٍ ّب چبلص گًَِ ایي ضٌبسبیی لزا ، ضَد هی تش فضایٌذُ
   . است ضشٍسی ّب ثبًه الىتشًٍیىی

 
 

 ثیبن مسئلٍ تحمیك 



َذف تحمیك         

 
 
 
  ّبی وبست اهٌیتی ّبی چبلص ٍ ّب آسیت ، آثبس ضٌبسبیی ثِ همبلِ ایي•

 هغبلؼِ ثشای هجٌبیی ػٌَاى ثِ الىتشًٍیه ثبًىذاسی حَصُ دس اػتجبسی
  ًىبت ثِ ٍ پشداصد هی آثبس ایي ثْتش دسن ثشای سٌّوَدی ٍ سیضاى ثشًبهِ
  هذل اص گیشی ثْشُ ثب ایشاى دس اػتجبسی وبست اهٌیت هَسد دس تأهل لبثل

 .وٌذ هی اضبسُ اػتجبسی وبستْبی اعالػبت اهٌیت پیطٌْبدی

 



 اَمیت ي ضشيست 
 تحمیك

 
 
 
 

 الىتشًٍیه ثبًىذاسی حَصُ دس استشاتژیه اسصیبثی ٍ آگبّبًِ گزاسی سشهبیِ ثِ تَجِ ضشٍست•
 گزاسی سشهبیِ والى حجن ثِ تَجِ ثب وطَس دس

 

 پشداخت اثضاس ًَع ایي غذٍس ثشای ّب ثبًه صیبد ثسیبس هیل•
•   

 وطَس ثشای آى تْذیذات ٍ اهٌیتی هسبئل ٍ اػتجبسی ّبی وبست پٌْبى ًیوِ ثِ تَجِ•

 



 
طجمٍ ثىذی حًصٌ َبی اصلی تبثیش پزیش اص کبست اػتجبسی دس 

 سبصمبوُبی تجبسی 

 
 

 هسبیل ثشاثش دس دٍلت ًمص اّویت ثخص ایي .گشدد ثشهی ضشوتْـــب ٍ دٍلت ساثغِ ثِ آثبس اص ثشخی•
 سا وبس ٍ وست سبلن فضبی ایجبد عَسولی ثِ ٍ گوشن ٍ هبلیبت الىتشًٍیه، ثبًىذاسی حمَلی ٍ لبًًَی
   .دّذ هی لشاس تَجِ هَسد

 

 ادثیبت دس ثخص ایي .دّذ هی لشاس تبثیش تحت سا (والى سغح دس) جبهؼِ افشاد ول ضشایظ آثبس اص ثشخی•
  . ضوبسد هی ثش جبهؼِ دس سا اػتجبسی وبست والى هؼبیت ٍ هضایب الىتشًٍیه ثبًىذاسی

 

  یب ٍ تجبسی فؼبالى ّوِ ثشای وبس ٍ وست فضبی ٍ سبصهبًْب ػوَهی هحیظ دس وِ ّبیی حَصُ•
 .دّذ هی تغییش حذٍدی تب آًبى ّوِ ثشای سا ضشایظ ٍ پزیشًذ تبثیش ضْشًٍذاى

 

 



 کبست اػتجبسی 

 آى اص وِ هی گیشد لشاس ثْشُ ثشداسی هَسد هختلفی اثضاسّبی لبلت دس حبضش حبل دس الىتشًٍیىی پشداخت•
 دس .وشد اضبسُ غیشُ ٍ ثذّی وبست اػتجبسی، وبست الىتشًٍیىی، پَل الىتشًٍیىی، چه ثِ هی تَاى جولِ

 ثبًىذاسی دس پذیذُ ایي سٍی خبغی توشوض داسد اػتجبسی وبستْبی وِ اّویتی ثِ تَجِ ثب ثیي ایي
 .ضذ خَاّذ الىتشًٍیىی

 
ِ ای  اػتجبسی وبست : اػتجبسی وبست•  سػبیت ٍ خبظ فٌی اغَل اسبس ثش وِ است الىتشًٍیىی ٍسیل

 عشیك اص هضثَس وبست اص استفبدُ ثب هی تَاًذ وبست داسًذُ ٍ هی ضَد غبدس هتمبضی ثشای ایوٌی هسبئل
 ثِ یب دسیبفت سا خَد حسبة ثِ ضذُ ٍاسیض اػتجبس یب ٍ ٍجَُ فشٍش ًمغِ یب ٍ خَدپشداص هبضیٌْبی

 اثضاس ایي اص استفبدُ ثب خشیذاس ٍ است ًسیِ خشیذ ثشای اثضاسی ًَػی ثِ )ًوبیذ هٌتمل دیگشی حسبة
 ( ًوبیذ؛ خشیذاسی ًمذ ٍجِ پشداخت ثذٍى سا وبالیی تَاًذ هی



 اوًاع کبست َبی اػتجبسی 

   ثذَی کبست (الف  
 
 

   َضیىٍ کبست (ة  
 

 

 اػتجبسی کبست ( ح   
 

 

  ًَضمىذ کبست ( ت   



چبلص َب ي آسیت ضىبسی                      
کبست َبی اػتجبسی             

 ّبی وبست ثب هشتجظ خذهبت اسائِ ثشای هْن ّبی چبلص اص یىی هٌظش یه اص •
  ّب وبست ایي اسائِ ایٌىِ ثِ تَجِ ثب ٍ است هبلی هٌبثغ ثِ دستشسی ّضیٌِ ، اػتجبسی

 ضَد هی ثبػث هٌبثغ ثَدى هحذٍد ، ثبضذ ثشگشفتِ الحسٌِ لشؼ هٌبثغ اص تَاًذ هی
 .ضَد هَاجِ هطىل ثب ّب وبست ایي اسائِ دس ثبًىی ضجىِ

 
 

 اػتجبسی وبست ی ّب چبلص ، ضذ خَاّذ دادُ تَضیح هفػل عَس ثِ وِ دیگش هٌظش اص•
   . وٌذ هی پیذا ًوَد جبًجی ٍ افضاسی سخت ، افشاصی ًشم حوالت لبلت دس

 



 چبلص ّب ٍ آسیت ضٌبسی وبست ّبی اػتجبسی 

   گیشد هی لشاس حولِ هَسد صیش سٍضْبی اص استفبدُ ثب َّضوٌذ اػتجبسی ّبی وبست ثَیژُ اػتجبسی ّبی وبست 

 

 

  ایکس اضؼٍ ( الف•
 الکتشيوی میکشيسکًح ( ة•

 اغتطبش ( ح•

 ثشداسی کپی ( ت•

   سدیبثی ( ث•



 حمالت ياسدٌ ثش کبست َبی اػتجبسی

 : است تفىیه لبثل دستِ سِ ثِ ّب وبست ًَع ایي ثش ٍاسدُ حوالت 

 

   افضاسی سخت حمالت ( الف•

 

 افضاسی وشم حمالت ( ة•

 

   کبوبل جبوجی حمالت ( ح•



 حمالت سخت افضاسی

 افضاسی سخت حمالت وًع (1
 

   مخشة حمالت (الف•
 سبصی ضکل ثذ حمالت ( ة•

   َجًمی غیش حمالت (ح•
 
 
 

   افضاسی سخت حمالت دس اطالػبت مطبَذٌ َبی سيش ( 2

 حالل َبی ضیمیبیی (الف •

 میکشيسکًح  ( ة •
 استمشاس کبيضگش ( ح •
 ( کبيش فیضیکی سام ) حمالت ومًوٍ ( ت •

 

 

 



 حمالت وشم افضاسی

 
 
 
 

 تَاًست خَاٌّذ ثشاحتی ثبضٌذ ثشخَسداس ًَیسی ثشًبهِ هْبست اص والّجشداس افشاد اگش•
 عشاحی ضَد استفبدُ افضاس ًشم حولِ هختلف هشاحل دس هی تَاًذ وِ هخشثی افضاس ًشم

 ، هی ضَد پطتیجبًی وبست جبٍا تَسظ وِ َّضوٌذ اػتجبسی وبست ّبی سٍی ثش .ًوبیٌذ
 ضَد اجشا ٍ ثبسگزاسی افضاس ًشم وِ داسد ٍجَد اهىبى ایي

 

 صا مطکل ػملکشد *
 



 حمالت جبوجی کبوبل 

 
 
 
 

 وِ هی ضَد ّذایت صهبًی ٍ است َّضوٌذ اػتجبسی وبست حوالت اص دیگش یىی•
 ثیٌی پیص تبثیشات هطبّذُ ضبهل حوالت ایي .هی وٌذ پشداصش ثِ ضشٍع اعالػبت

 است هحبسجبت ًطذُ
ِ ّب پشداصش ثشای ّب چیپ•  عشاحی هخفیبًِ ّبی وبًبل عشیك اص فمظ استجبط یب ٍ ثشًبه

 حوالت ًَع ایي ؛ ّستٌذ پزیش آسیت ٍ حسبس دیگش ّبی هحیظ دس ٍلی اًذ ضذُ
 . هی وٌذ ثشسسی فیضیىی تغییشات ثِ ًسجت سا چیپ ػولىشد

 

 محبسجبت صمبن تبثیش *
 



 چبلص َبی کبست اػتجبسی دس داخل کطًس

   گیشد هی لشاس حولِ هَسد صیش سٍضْبی اص استفبدُ ثب َّضوٌذ اػتجبسی ّبی وبست ثَیژُ اػتجبسی ّبی وبست 
 

 

 َب ثبوک مىظش اص اػتجبسی کبست چبلص ( الف•
 
 

 اجتمبػی مىظش اص اػتجبسی کبست چبلص ( ة •
 
 
 التصبدی مىظش اص اػتجبسی کبست چبلص ( ح •



 مطکالت امىیتی 
 کبست َبی اػتجبسی  

 
 
 

 هسبئل اسصیبثی ٍ ثشسسی دّذ لشاس تَجِ هَسد ثبیست هی اهٌیتی گبم اٍلیي دس تجبسی هَسسِ یه آًچِ
 هؼشفی اهٌیتی ًظش ًمغِ اص سا اغلی هطىل سِ تَاى هی ولی عَس ثِ . است داخلی ضجىِ دس اهٌیتی

 : وشد
 

 اًجبم ٍ سبیت ثِ ٍسٍد ثب وِ داد اعویٌبى ایي هطتشی ثِ تَاى هی چگًَِ :  کالَجشداسی ( الف•
  ؟ گشفت ًخَاّذ لشاس جؼل ٍ سشلت هَسد ٍی اػتجبسی وبست سهض ضوبسُ ، آى دس هؼبهلِ

چگًَِ هی تَاى ثِ هطتشی ایي اعویٌبى داد وِ اعالػبت ضوبسُ :  استشاق سمغ کشدن ( ة •
حسبة هطتشی صهبًی وِ ثشای یه هؼبهلِ اهي دس ٍة الذام هی وٌذ لبثل دستیبثی ثشای هتخلفبى 

 ًجبضذ ؟

 ضخػی اعالػبت وِ ًوَد حبغل اعویٌبى تَاى هی چگًَِ : َب دادٌ تجذیل ي تغییش ( ح•
  ؟ ًیست تغییش لبثل هتخلفبى تَسظ هطتشیبى

 



 مذل پیطىُبدی تحمیك 

 
 
 

 ثِ هشثَط ّبی استبًذاسد چبسچَة دس حبضش تحمیك پیطٌْبدی هذل•
  وِ هذل ایي .گیشد هی لشاس پشداخت ّبی وبست غٌؼت اعالػبت اهٌیت

  دس وِ است اػتجبسی وبستْبی اعالػبت اهٌیت ثشای هجٌبی ٍ چبسچَثی
 وبسی، ٍ وست ّش ثشای  وِ است ضذُ تفىیه الضام 12 ي اصل 6 لبلت
  وِ ّب ثبًه ٍ وبست خذهبت دٌّذُ اسایِ ّبی ضشوت فشٍضٌذگبى، اص اػن

 هٌتمل یب ٍ پشداصش ، رخیشُ سا اػتجبتشی ّبی وبست داسًذگبى اعالػبت
 ثشای وبسی چبسچَة یه هلضٍهبت، ایي وِ است گشفتِ ًظش دس وٌٌذ، هی

   .وٌذ هی تؼشیف سا وبستی پشداخت اهي هحیظ
 



 مذل پیطىُبدی تحمیك 



 مذل پیطىُبدی تحمیك 
 :اص جبستٌذػ هذل الضاهبت ٍ ّب اغل ، تحمیك پیطٌْبدی هذل اسبس ثش•

 

   امه ضجکٍ یک حفظ ي ایجبد ( الف
 پشداخت وبستْبی داسًذگبى ثِ هشثَط اعالػبت حفبظت جْت فبیشٍال ّبی سیستن ًػت : 1 لضاما•

   الىتشًٍیه
 تجْیضات سبصًذگبى ٍ فشٍضٌذگبى تَسظ ضذُ اًجبم فشؼ پیص تٌظیوبت اص استفبدُ ػذم : 2 الضام•

  اهٌیتی پبسهتشّبی دیگش ٍ ػجَس سهض هبًٌذ
 

   کبست داسوذٌ اطالػبت اص حفبظت ( ة
  ّب وبست داسًذگبى ثِ هشثَط ضذُ رخیشُ ّبی دادُ اص هحبفغت : 3 الضام•
   ّب ضجىِ دس ّب وبست داسًذگبى اعالػبت اًتمبل ٍ ًمل ًگبسی سهض : 4 الضام•

   پزیشی آسیت مذیشیت َبی ثشوبمٍ اص استفبدٌ ( ح
  آى هذاٍم سسبًی سٍص ثِ ٍ ٍیشٍس آًتی افضاس ًشم ًػت : 5 الضام•
  اهي وبسثشدی ّبی ثشًبهِ ٍ ایوي ّبی سیستن داسی ًگِ ٍ تَسؼِ : 6 الضام•



 مذل پیطىُبدی تحمیك 

  َب دستشسی کىتشل دس لًی تمُیذات اػمبل ( ت
  وبس ٍ وست ّش احتیبج حذالل دس ّب وبست داسًذگبى اعالػبت ثِ دستشسی وشدى هحذٍد : 7 الضام•
  وبسثشاى اص یه ّش ثِ یىتب وبسثشی ضٌبسِ یه اختػبظ : 8 الضام•
   ّب وبست داسًذگبى اعالػبت ثِ فیضیىی دستشسی وشدى هحذٍد : 9 الضام•

 

   ضجکٍ مذايم اسصضیبثی ي پبیص (ث
 اعالػبت ٍ ضجىِ تجْیضات اعالػبتی، هٌبثغ ثِ دستشسی ّشگًَِ هذاٍم سدیبثی ٍ پبیص : 10 الضام•

 ّب وبست داسًذگبى ثِ هشثَط

 ضذُ لحبػ اهٌیتی فشآیٌذّبی ٍ ّب سیستن اهٌیت هٌذ لبػذُ ٍ هٌظن اسصیبثی : 11 الضام•

 

   اطالػبت امىیت سیبست یک اتخبر ( ج
 .گشدد هطخع آى دس اعالػبت اهٌیت ّبی هطی خظ وِ ضَد اتخبر سیبستی : 12 الضام•

 



 الذامبت اصلی مذل پیطىُبدی تحمیك 
 ثب هشتجظ تجبسی پشٍسِ ٍ اعالػبتی ّبی داسایی اص فْشست یه آى دس وِ فشآیٌذی : اسصیبثی ( الف•

 ضخع اعالػبت است هوىي وِ ّبیی پزیشی آسیت ًظش اص ٍ ضذُ تْیِ اػتجبسی ّبی وبست فشآیٌذ
  .وٌذ هی ثشسسی دّذ، لشاس الطؼبع تحت سا وبست داسًذُ

 ضذُ ضٌبسبیی اهٌیتی ّبی پزیشی آسیت سفغ ٍ دّی پَضص فشآیٌذ  : پزیشی آسیت سفغ ( ة•
 یب افضاس ًشم وذ دس فٌی ضؼف ًمبط ضبهل است هوىي ّب پزیشی آسیت ایي وِ است لجل هشحلِ دس

 ثبضذ سبصهبى دس پشداخت وبست داسًذُ اعالػبت پشداصش اهي غیش ّبی سٍیِ ٍ الذاهبت

 وبستْبی اعالػبت اهٌیت ّبی استبًذاسد تَسظ ضذُ ثجت ّبی سبثمِ ثٌذی جوغ :  ضاسشگ ( ح•
 ثِ استبًذاسد سػبیت ّبی گضاسش تحَیل ٍ ّب پزیشی آسیت سفغ ثبصیبثی، پشٍسِ وٌتشل ثشای پشداخت

 هی اًجبم آى ثب تجبسی وبسّبی وِ است ًظش هَسد پشداخت وبست خذهبت وٌٌذُ تأهیي ضشوت ٍ ثبًه
  . گیشد

 

 وبستْبی اعالػبت اهٌیت استبًذاسد ثب اًغجبق ثشای هستوش سًٍذ یه ، اصلی الذام 3 ي الضام 12 ایه•
 ثِ ٍ ثَدُ وبست داسًذُ اعالػبت اهٌیت وٌٌذُ تضویي ّب، آى ّوِ ًْبیت دس وِ است پشداخت

 اعالػبت اص حفبظت جْت دس وِ ثبضذ هْوی ٍ اثتذایی گبم هٌضلِ ثِ تَاًذ هی استبًذاسد ایي وبسگیشی
 .ضَد هی ثشداضتِ ّب سبصهبى ٍ هبلی هَسسبت ّب، ثبًه تَسظ هطتشیبى

 



 وتیجٍ گیشی
   : ايل دستبيسد•

 ثشای هفیذی ساّىبسّبی تَاى هی حوالت اًَاع ضٌبخت ًیض ٍ وبست لَت ٍ ضؼف ًمبط ضٌبخت ثب         
 دس ًگبسی سهض اص استفبدُ وبست ّب ایي اص حفبظت وبسّبی ساُ ایي اص یىی .ثىبسگشفت حولِ ثب همبثلِ

 اػتجبسی وبستْبی اهٌیت ثبالثشدى ثشای .هی ثبضذ آى ًوبیص یب ٍ وبست سٍی ضذُ ثجت اعالػبت هحتَای
 ٍ اٍل سهض تغییش ثِ ًسجت ای دٍسُ غَست ثِ ٍ هطخع صهبًی ّبی ثبصدُ دس تَاًٌذ هی هطتشیبى اٍالً ،

 خَد اػتجبسی وبستْبی ضخػی اعالػبت ًجبیذ هطتشیبى ثبًیبً . ًوبیٌذ الذام خَد وبستْبی ایٌتشًتی سهض
 ضخػی اعالػبت افطبی ثبلثبً . ًوبیٌذ فبش داسد هی دسیبفت سا آًْب وسی چِ ایٌىِ اص آگبّی ثذٍى سا

 . ثبضذ ضذُ ًگبسی سهض ایٌىِ هگش ًیست ای ػبلالًِ وبس اػتجبسی وبست ثب هشتجظ حسبة ضوبسُ هبًٌذ

    :ديم دستبيسد•
  دیجیتبلی اهضبی ٍ دیجیتبلی گَاّی اص استفبدُ ، هطىالت ایي اص جلَگیشی ثشای دیگش حل ساُ یب ساّىبس

 سهض الگَی اص ٍ وٌذ هی فشاّن سا ّب دادُ پیَستگی ٍ غحت تطخیع اهىبى وِ است ّب ضجىِ دسٍى
  . وٌذ هی استفبدُ ّب دادُ هحشهبًگی تبهیي ثشای ًگبسی

 سخت حوالت ٍ ّب دام همبثل دس سا اػتجبسی ّبی وبست هطتشیبى تَاًذ هی ثبال دس ضذُ روش ّبی ًىتِ
 ثشای الىتشًٍیه ثبًىذاسی اص استفبدُ تجشثِ وِ وٌٌذ حبغل اعویٌبى ایي ٍ  داسد ًگِ هػَى افضاسی

   . ضَد توبم ثخص لزت ٍ اهي ثسیبس  آًبى



 پیطىُبدَب
 ّبی وبست اص استفبدُ ، جْبى سشاسش دس پشداخت ّبی سٍش ثْتشیي ٍ تشیي سشیغ اص یىی اهشٍصُ•

 وِ هؼتجش ضشوت چٌذ عشیك اص ایٌتشًتی ّبی پشداخت ولیِ ، وطَسّب ثسیبسی دس . است اػتجبسی
 هی اًجبم ، ثبضذ هی آًالیي ّبی پشداخت صهیٌِ دس فمظ ضبى فؼبلیت ٍ داسًذ اػتوبد آى ثِ ّوگبى

 لشاس استفبدُ هَسد اغلت وِ سٍضی ، همَلِ ایي ثشای الصم اهٌیت ایجبد ػذم دلیل ثِ ایشاى دس ٍلی گشدد
 وِ ثبضذ هی پیه ثِ حضَسی ثػَست ٍجِ پشداخت ٍ ایٌتشًتی غَست ثِ وبال سفبسش ، گیشد هی

 ایي اص افشاد استمجبل خػَظ دس ثبیست هی ساثغِ دس لزا . است سٍش تشیي سبدُ ٍ تشیي هغوئي
  . داد افضایص سا ّب وبست ایي ایٌتشًتی اهٌیت ، اػتجبسی وبستْبی

 

 آى اغلی داسًذُ اص غیش دیگشی افشاد یب ٍ ضَد هفمَد اػتجبسی ّبی وبست است هوىي ایٌىِ ثِ تَجِ ثب•
 اص اػتجبسی خشیذ ٍ اػتجبسی وبست ًوَدى هسذٍد اهىبى ، ثبضٌذ داضتِ دستشسی اػتجبسی وبست ثِ

  . ضَد هْیب وبست ضذى هفمَد غَست دس ثبًه ایٌتشًت ٍ ثبًه تلفي سیستن عشیك
 

 آى تَسؼِ ثشای ، ثبضذ هغشح ًظبستی ٍ حبوویتی ًْبدّبی دس دغذغِ یه ػٌَاى ثِ اػتجبسی وبست اگش•
 ٍ غبحجٌظشاى ًمص . ضَد هی پیذا ساّىبس اػتجبسی ّبی وبست داسًذگبى اهٌیتی ضشیت افضایص ٍ

 دسستی اثضاس ایي اص هشدم آى هَجت ثِ ٍ است هْن اػتجبسی وبست تَسؼِ دس ًیض ّب سسبًِ ٍ وبسضٌبسبى
  . وٌٌذ هی هغبلجِ سا آى ًتیجِ دس ٍ ضًَذ هی هغلغ ، وٌٌذ استفبدُ آى اص تَاًٌذ هی وِ



 پیطٌْبدّب

 

 ًظبم عشاحی ثشای استشاتژیه سٍیىشد ًجَد ّوچٌیي ٍ هطتشن صیشسبخت ٍ استبًذاسدّب فمذاى•
 سا خَد افضاس ًشم ٍ افضاس سخت وٌذ تالش سبصهبًی ّش وِ ضذُ ثبػث سبصهبًی، ثیي هٌسجن اعالػبتی

 هیبى ّوبٌّگی ایجبد ثبلمَُ اهىبى لزا .وٌذ اجشا ٍ عشاحی اػتجبسی ّبی وبست جولِ اص حَصُ دس
 سشهبیِ اص ثسیبسی ایٌىِ ثش ػالٍُ ثٌبثشایي، .است ضذُ اًگبضتِ ًبدیذُ ضشوتْب دس هَسداستفبدُ ًظبهْبی
 ٍ هطىل ایي .است ًیبص هَسد یىپبسچگی ایجبد ثشای ًیض جذیذی ّبی ّضیٌِ سفتِ، ّذس ثِ گزاسیْب

 هطىالت ثب سا تجبست اهش وِ داسد ٍجَد ًیض ثبًىْب دس جولِ اص هَسسبت اص ثسیبسی دس ًبّوبٌّگی
 .سبصد هی هَاجِ جذیذتشی

 

 ًطَد سػبیت الضاهبت ایي اگش وِ علجذ هی سا خَد خبظ فشٌّگی ًیبصهٌذیْبی الىتشًٍیه ثبًىذاسی•
 ٌَّص ایشاى جبهؼِ دس هثبل ػٌَاى ثِ .ثبضذ داضتِ ّوشاُ ثِ التػبدی ٍ فشٌّگی آسیجْبی است هوىي

 اص استفبدُ فشٌّگ اص تش همجَل سٍاًی ٍ سٍحی لحبػ اص ٍ تش پسٌذیذُ ثسیبس ًمذی خشیذ فشٌّگ
 ثِ صیبدی توبیل خشیذاس هؼوَال ػالٍُ ثِ .است ایٌتشًت ٍسیلِ ثِ فشٍش ٍ خشیذ ٍ اػتجبسی وبستْبی
 خشیذ ثشای ثبیذ فشاٍاًی لَاًیي ٍ آهَصضْب لزا .داسد خشیذ اص لجل آى آصهبیص ٍ وبال وشدى ٍاسسی

 .ضَد اًجبم هطتشیبى ثشای اػتوبد ایجبد ٍ الىتشًٍیه
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