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مقدمٍ
اضتجبٌ لجُ اظ ايٙى٘ ٝيبظي ارتٕبٖي زاقت ٝثبقس٘ ،يبظي ظيؿتي َ ٚجيٗي اؾت ،چطا و ٝاِٚيٗ ٌبْ ٔ ٚطحّٝ
اضتجبٌ زض٘ٚي اؾت  ٚاظ ذٛز قطٔ ٔٚيقٛز ،ا٘ؿبٖ اثتسا ثب ذٛز اضتجبٌ ثطلطاض ٔيوٙس  ٚؾپؽ چ٘ ٖٛيبظٔٙس
حُ ٔكىالت ظيؿتي ٔيثبقسٔ ،يثبيؿت ثب زيٍطاٖ ثس ٜثؿتبٖ  ٚا٘تمبَ اَالٖبت زاقت ٝثبقس  ٚثب غيطذٛز
اضتجبٌ ثطلطاض وٙس .ضفٕ ٘يبظٞبي ارتٕبٖي ٔٛرت تّٗك ثٌ ٝط ٚ ٜٚثطلطاضي اضتجبٌ ثب زيٍطاٖ ث ٝنٛضت چٟطٜ
ث ٝچٟط ٚ ٜاظ َطيك والْ  ٚيب غيطوالْ ٔيقٛز.زض ٔطاحُ ثٗسي ،فطز ثب تٗساز ظيبزي اظ ا٘ؿبٖٞبي زيٍط
اضتجبٌ ثطلطاض ٔيوٙس و ٝث ٝآٟ٘ب انُالحبً اضتجبٌ رٕٗي ٔيٌٛيٙس ٞ ٚسف اظ اي ٍٝ٘ٛٙاضتجبٌ ،ا٘تمبَ اَالٖبت
 ٚيب ٔتمبٖسؾبظي زيٍطاٖ اؾت.اضتجبٌ رٕٗي ٕٔىٗ اؾت ثيٚاؾُ ٝيب ثب ٚاؾُٔ ٝخالً اظ َطيك ٔزطاٞبي
ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛثٚ ٝيػ ٜثب اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝب ٚ ٚؾبئُ ٘ٛيٗ اضتجبٌ رٕٗي(چٙس ضؾب٘ٝاي) ا٘زبْ قٛز.
انٛالً ا٘ؿبٖ زض ٔطحّ٘ ٝرؿت اظ ضفٕ ٘يبظٞبي ذٛز،ث ٝضفٕ حٛائذ ٔبزئ ،خُ:ذٛضزٖ ،آقبٔيسٖٔ ،ؿىٗ ٚ
حتي أٙيتٔ ،حتبد اؾت  ٚپؽ اظ تبٔيٗ ايٗ ؾُح اظ ٘يبظٞب ثٔ ٝطحّ ٝثٗسي يٗٙي تبٔيٗ ٘يبظٞبي ارتٕبٖي
ضٚي ٔي آٚضز.
ث ٝل َٛآثطاٞبْ ٔبظِ(ٛضٚا٘كٙبؼ) ٘يبظٞبي ارتٕبٖي ٔطحّٔ ٝب ثٗس ٘يبظٞبي َجيٗي  ٚاِٚي ٝاؾت.ايٗ ٘يبظٞب ثب
پصيطـ ارتٕبٖي )(social acceptanceيٗٙي زٚؾت زاقتٗ  ٚزٚؾت زاقت ٝقسٖ ٛٔ ٚضز تٛر ٝلطاض
ٌطفتٗ ٕٞطا ٜاؾت.
٘يبظ ارتٕبٖي ثب ظيؿتٗ زض رٕٕ تبٔيٗ  ٚحبنُ ٔيقٛز.تكىيُ ذب٘ٛازٔ ،ٜحّ ،ٝقٟط ،ربّٔٗٔ ٝي  ٚثيٗ-
إِّّي رّٜٞٛبي ٔرتّف ثطاي ضفٕ ٘يبظٞبي ارتٕبٖي ا٘ؿبٖ اؾت.زض ٞط زٔ ٚطحّ ٝافطاز ثكط ثطاي ضفٕ
٘يبظٞبي ذٛز ،پيف اظ ٞط چيع ث ٝا٘تمبَ  ٚثس ٜثؿتبٖ اَالٖبت ٘يبظٔٙس٘س ثٖ ٝجبضت زيٍط آ٘چ ٝؤ ٝيبٖ افطاز
ضز  ٚثسَ ٔيقٛز ،تب ٘يبظٞبي آٟ٘ب ضا تبٔيٗ ٔيٕ٘بيس ،زض ّٝٞٚي ا َٚاَالٖبت اؾت «اَالٖبت ؾّ َٛثٙيبزيٗ
حيبت ارتٕبٖي  ٚظيؿت رٕٗي ٔحؿٛة ٔيقٛز».
ثط ايٗ اؾبؼ اَالٖبت ٔ ٚؿبيُ ٓ٘ ٚطيٞٝبي پيطأ ٖٛآٖ ٔٛي ٔٛا َٚتٕسٖ ثكط  ٚرٛإٔ «اَالٖبت ٔحٛض»
ٔيثبقس.اَالٖبت  ٚاضتجبَبت ٖال ،ٜٚثط اضظـ شاتي ،اضظـ زيٍطي ٘يع ايزبز ٔيوٙٙس  ٚآٖ زا٘ف ثٛ٘ ٝثٝ
ذٛز ظ٘سٌي ثكط ضا تؿٟيُ ٔيؾبظز.ثب ايٗ ٔمسٔٔ ٝيتٛاٖ ٌفت و ٝاضتجبٌ يٗٙي فطآيٙس ا٘تمبَ پيبْ اظ فطؾتٙسٜ
ثٌ ٝيط٘سٔ ٜكط ٌٚثط آ٘ىٔ ٝحتٛاي ٔٛضز ا٘تمبَ اظ ؾٛي فطؾتٙس ٜثٌ ٝيط٘س ٚ ٜثبِٗىؽ ٔٙتمُ قٛز.ثٖٝجبضت
زيٍط آ٘چ ٝؤ ٝمهٛز ٙٗٔ ٚي فطؾتٙس ٜثٌ ٝيط٘س٘ ٜيع ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛزضيبفت قٛز.فطآيٙس اضتجبٌ قبُٔ ٔىتٛة،
ٌفتٍٛٔ ٚ ٛؾيميٙٞ ،طٞبي تهٛيطي تئبتط  ٚؾبيط ضؾب٘ٞٝبي آٔٛظقي ٘ ٚيع ضفتبضٞبي ا٘ؿب٘ي ٔيقٛز.ثبيس
ثسا٘يٓ و ٕٝٞ ٝچيع اَالٖبت اؾت.

قٙبذت ان َٛفٙبٚضي ٘ٛيٗ اضتجبَي )(New communication Technology Principles

أطي الظْ  ٚيطٚضي اؾت
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اوقالة اطالعبت ي ارتببطبت
ٖهط رسيس ضا ٖهط ا٘مالة زض اضتجبَبت ٘بٔيسٜا٘س  ٚضٚقٗتطيٗ ٘كب٘ ٝايٗ لطٖ ،ا٘فزبض اَالٖبت اؾت.زض
ايٗ لطٖ زا٘ف  ٚآٌبٞي ٔٗسَ تٛا٘بيي ا٘ؿبٖ ثب ثعضٌتطيٗ ؾطٔبي ٝؾبظٌبضي  ٚتؿٍّ ا ٚثط ز٘يبي رسيس
پيطأ ٖٛاؾت.ا٘فزبض اَالٖبت ،ث ٝزِيُ  ٚثٙٗٔ ٝي ا٘جٞٛي  ٚحزٓ ظيبز اَالٖبت زض ٖهط حبيط اؾت و ٝثٝ
ٚاؾُ ٝاؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغيٞبي ٘ٛيٗ اضتجبَي حبنُ قس ٜاؾت.أطٚظ پيكطفتٞبي ثكط زض حٛظٜ
فٙبٚضيٞبي ٘ٛيٗ اضتجبَي ،چٙبٖ زٌطٌ٘ٛي ثٙيبزي زض ظ٘سٌي پسيس آٚضز ٜاؾت و ٝثؿيبضي اظ ربٔٗ ٝقٙبؾبٖ
ؾرٗ اظ َّٛ٘ ٔٛيٗ ث٘ ٝبْ ٖهط اَالٖبت ثٔ ٝيبٖ ٔيآٚض٘س.پيبٔسٞبي تحٛالت تىِٛٛٙغيه ،ؾجت
پيكطفتٞبي ٖٓيٕي زض نٙبيٕ اَالٖبتي  ٚوٕيت  ٚويفيت ٘ٓبْ التهبزي ؾيبؾي  ٚفطٍٙٞي قس ٜاؾت.
رٟبٖ ٚاضز ٖطن ٝتبظٜاي قس ٜاؾت.اظ ٘يٕ ٝز ْٚلطٖ  20پبيبٖ ٖٕط نٗٙتي آغبظ قس.تحٛالت پطقتبة
ّٖٕي ،تىِٛٛٙغيىي ٔٛتٛض ايٗ تح َٛثٛز ٜاؾت٘.رؿت ثب ٚضٚز وبٔپيٛتط ث ٝؾپٟط فٙي ظ٘سٌي زٌطٌٖٛ
قس.ؾپؽ ثب ٍٕٞطايي أٛاد تح َٛحٛظ ٜاَالٖبت  ٚاضتجبَبت وبٔپيٛتطٞب ث ٝوٕه تىِٛٛٙغيٞبي پطتٛاٖ
ثب تٛإ٘ٙسيٞبي تىِٛٛٙغيٞبي اضتجبَي اظ رّٕ ٝتّفٗ ثٚ ٓٞ ٝنُ قس٘س  ٚچٙسي ثٗس لبثّيتٞبي ايٗ زٚ
تىِٛٛٙغي پطتٛاٖ ثب تٛإ٘ٙسيٞبي تىِٛٛٙغي  ٚتّٛيعي ٖٛتطويت قس  ٚثبٖج پيسايف ٖٓيٓتطيٗ ٔبقيٗ
ؾبذت ٝقس ٜزؾت ا٘ؿبٖ ٌطزيس.يٗٙي قجى ٝرٟب٘ي اضتجبَبت  ٚاَالٖبت ث ٓٞ ٝپيٛؾتٝاي وٕ٘ ٝبز آقىبض ٚ
آقٙبي آٖ ايٙتط٘ت اؾت  ٚثب ؾطٖت  ٚپطتٛاٖ زض حبَ زٌطٌ٘ٛي  ٕٝٞاثٗبز ظ٘سٌي ثكط اؾت.اَالٖبت ٚ
اضتجبَبت زض ٖهط و٘ٛٙي تإحيطات قٍطف  ٚثئب٘ٙسي ضا پسيس آٚضز ٜاؾت.ايٗ تإحيطات ثٌٝ٘ٛ ٝاي ٔكرم
زض نٙبيٕ اَالٖبتي  ٚاضتجبَي و ٝثٛٓٙٔ ٝض ٟٔبض رطيبٖ اَالٖبت ٘ ٚيع اؾتفبزٞ ٜط چ ٝثٟتط اظ آٖ ثطاي
ٔمبنس ٌ٘ٛبٌ ٖٛثٚ ٝرٛز آٔس ٜاؾت وبٔالً ٔكٟٛز اؾتٛ٘.آٚضيٞب  ٚاذتطاٖبت زا٘كٕٙساٖ زض زٚضاٖ و٘ٛٙي
حبنُ ٕٞيٗ تىِٛٛٙغيٞبي ٘ٛيٗ رٕٕآٚضي ،احجبت  ٚاقبٖ ٝاَالٖبت ّٖٕي  ٚفٙي اؾت.اثعاضٞب ٚ ٚؾبيّي
و ٝثٞ ٝط َطيك ٔٛرت تِٛيس ،احجبت ،پطزاظـ  ٚاقبٖ ٝاَالٖبت قٛز تىِٛٛٙغيٞبي اَالٖبتي  ٚاضتجبَي
٘بٔيسٔ ٜيقٛز.تٕبْ اثعاضٞب ٚ ٚؾبيّي و ٝزض تِٛيس آٔبزٜؾبظي  ٚا٘تمبَ اَالٖبت ٘مف زاض٘س آٖ اظ ٚؾبيُ
زؾتي ؾبز ٜيه وتبثرب٘ ٝتب ٚؾبيُ پيچيس ٚ ٜپيكطفت ٝيه ٔطوع اَالٔضؾب٘ي ،تىِٛٛٙغي اَالٔضؾب٘ي
ٔيذٛا٘ٙس.ثط ايٗ ٔجٙب ٞط ضؾب٘ٝاي و ٝلبثّيت ا٘تمبَ  ٚربثزبيي اَالٖبت اظ يه ٘مُ ٝث٘ ٝمُ ٝزيٍط زاقتٝ
ثبقس ٞ ٚسف آٖ ثطلطاضي اضتجبٌ ثبقس زض لّٕط ٚتىِٛٛٙغي اضتجبَبت لطاض ٔيٌيطز.ثسيٗ تطتيت تىِٛٛٙغي-
ٞبي اَالٖبتي  ٚاضتجبَي ثٌٝ٘ٛ ٝاي ثب  ٓٞزضآٔيرتٝا٘س ؤ ٝزعا وطزٖ آٟ٘ب ثؿيبض زقٛاض اؾت.زض حميمت ٞط
زٞ ٚسف ٔتطلي ضا ز٘جبَ ٔيوٙس وٕٞ ٝبٖ اقبٖ ٝاَالٖبت زضٔيبٖ ٔطزْ اؾت.
ا٘مالة اَالٖبت  ٚاضتجبَبت ث ٝؾطٖت التهبز ،فط ٚ ًٙٞؾيبؾت رٟبٖ ضا زؾترٛـ زٌطٌ٘ٛي وطزٚ ٜ
ٖٕالً ث ٝيه زٞىس ٜرٟب٘ي تجسيُ وطز ٜاؾت.ضذسازٞبيي و ٝزض ٞط ٌٛق ٝايٗ ؾيبض ٜضخ ٔيزٞس زض وٕتطيٗ
ظٔبٖ ث ٝؾطاؾط رٟبٖ ٔربثطٔ ٜيقٛز.تهٕيٕبت  ٚوبضٞبي التهبزي ثيف اظ پيف اظ پيبٔسٞبي رٟب٘ي
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ثطذٛضزاض قس٘س .اَالٖبت  ٚاضتجبَبت چٙبٖ ث ٝؾطٖت زض زض ٖٚالتهبز  ٚربٔٗ ٝا٘ؿزبْ يبفت ٝاؾت وٝ
رٟب٘ي قسٖ ْٟٛ ٚض رٛإٔ اَالٖبتي ٚالٗيتي ارتٙبة ٘بپصيط رّٔ ٜٛيوٙس.تغييطاتي و ٝاو ٖٛٙؾطاؾط ز٘يب ضا
زض ٔي٘ٛضزز ٘ٛيس ثرف ز٘يبيي آظاز ذٛاٞس ثٛز.أطٚظ ٜپيكطفت ثكط زض حٛظ ٜفٙبٚضي اضتجبَبت چٙبٖ
زٌطٌ٘ٛي ثٙيبزي ضا زض ظ٘سٌي پسيس آٚضز ٜاؾت و ٝثؿيبضي اظ ربٔٗ ٝقٙبؾبٖ ٔٗتمس ثٖ َّٔٛ ٝهط ٘ٛيٗ
يٗٙي ٖهط اَالٖبت ٞؿتٙس.أطٚظ ٜضؾب٘ٞٝب اظ اٖتجبض ثيؾبثمٝاي ثطذٛضزاض٘س  ٚثٖٛٙ ٝاٖ ضٚيىطزي ٟ٘بزيٝٙ
ثطاي ايزبز آٌبٞي  ٚاَالٔ ضؾب٘ي ث ٝتٛزٔ ٜطزْ پبيٌ ٝصاضي قسٜا٘س  ٚحتي ٔجسَ ث ٝاثعاضي ثطاي تؿٍّ ثط
ظ٘سٌي ٔب قسٜا٘س  ٚث ٝربي ايٙىٚ ٝؾيّٝاي ثطاي ثيبٖ ذهٛنيبت  ٚاضظـٞبي فطٍٙٞي ثبقٙس ذٛز تجسيُ
ث ٝيه فط ًٙٞقسٜا٘س.
اطالعبت چيست؟ )(information
اَالٖبت ضا ٔيتٛاٖ ٖ٘ٛي پيبْ ث ٝقٕبض آٚضز.اَالٖبت ثٞ ٝط ٘ ٔٛزاز ٜرٕٕآٚضي قس ٜثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ-
ٞبي ٔرتّف ٘ٓيط؛ ُٔبِٗ ٝقٙيساضي ،زيساضي  ٚحتي قبيٌٗ ٝفتٔ ٝيقٛز و ٝزض رٟبٖ أطٚظ ثٖٛٙ ٝاٖ اثعاض
لسضت ث ٝقٕبض ٔيضٚز.

وقش فىبيري ي اطالعبت
أطٚظ ٜفٙبٚضي اَالٖبت  ٚاضتجبَبت اثعاض ٔٙبؾجي ثطاي آٔٛظـ  ٚفطاٌيطي  ٚوؿت زا٘ف اؾت زض رٛإٔ
ٔجتٙي ثط زا٘ف ،پؽ اظ آٔٛظـ ،أىبٖ زا٘ف  ٚثبظتِٛيس آٖ فطأ ٓٞيقٛز.فطاٌيطي زا٘ف زض ٔساضؼ،
زا٘كٍبٜٞب ٔ ٚطاوعي و ٝثطاي ايٗ ٔٛٓٙض ايزبز قس ٜاؾت ،حبنُ ٔيقٛز.أب زؾتيبثي ث ٝاَالٖبت اظ َطيك
ضؾب٘ٞٝبي چبپي(وتبة ،ضٚظ٘بٔٔ ،ٝزّ٘ )ٝيع ث ٝزؾت ٔيآيس «ٕٞتطيٗ ضؾبِت فٙبٚضي  ٚاَالٖبت  ٚاضتجبَبت
ايزبز ظيطؾبذت فٙبٚضي اَالٖبت  ٚاضتجبَبت ٔ ٚيعاٖ اؾتفبز ٜاظ زا٘ف اضتجبٌ ٔؿتميٓ ثب تٛؾٗ ٚ ٝپيكطفت
 ٚثطذٛضزاضي رٛإٔ زاضز.
ثطذٛضزاضيربٕٔ

تٛؾٗٝ

تِٛيس زا٘ف

فٙبٚضي اَالٖبت

آزادي اطالعبت ي حق دسترسي بٍ آن
حكاَالٔ ثٖٛٙ ٝاٖ يىي اظ حمٛق ثٙيبزي زض وكٛضٞبي پيكطفت ٝث ٝضؾٕيت قٙبذت ٝقس ٜاؾت.اقىبَ رسيس
حك زؾتطؾي ث ٝاَالٖبت اظ لجيُ ايٙتط٘ت ٘يع زض چبضچٛة تحمك «حك اَالٖبت» ٔٛضز پيٍيطي  ٚذٛاؾت
قٟط٘ٚساٖ وكٛضٞبي ٔرتّف ثٚ ٝيػ ٜوكٛضٞبي پيكطفتٔ ٝيثبقسٚ.الٗيت ايٗ اؾت ؤ ٝكبضوت ٔ ٚؿئِٛيت
پصيطي افطاز ربٔٗ ٝثؿتٍي ثٔ ٝيعاٖ زا٘ف  ٚاَالٖبت افطاز آٖ ربٔٗ ٝزاضز.ثطاي ا٘زبْ وبضٞبي ثعضي٘ ،بٌعيط
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اثعاض آٖ ٘يع ثبيس فطا ٓٞقٛز.پيف٘يبظ حطوت ض ٚث ٝرّٛي رٛإٔ  ٚتح ٚ َٛتٛؾٗ ٝآٟ٘ب زض ٌطٕٖٔٛ ٚي
قسٖ  ٚأىبٖ زؾتطؾي ٌ ٕٝٞطٜٞٚبي ارتٕبٖي ث ٝاَالٖبت  ٚاضظـ افعٚز٘ ٜبقي اظ آٖ يٗٙي زا٘ف
اؾت.زض ٌصقت ٝاَالٖبت نطفبً زض ا٘حهبض زِٚتٞب ثٛز.أطٚظ زِٚتٞب ث ٝأب٘تساض ٚ ٚاؾُٞٝبي اَالٖبت
تجسيُ قسٜا٘سٔ.فبٞيٕي چ« ٖٛآظازي اَالٖبت» ٛٔ ٚاضز انّي آٖ «حك زؾتطؾي ث ٝاَالٖبت» ثٙٗٔ ٝبي
تٛإ٘ٙسي قٟط٘ٚساٖ  ٚزذبِت آٟ٘ب زض تٗييٗ ؾط٘ٛقت ربٔٗ ،ٝاظ انّيتطيٗ ٔفبٞيٓ زٔٛوطاؾي زض ٖهط
حبيط ث ٝحؿبة ٔيآيس.ثطذي نبحجٓٙطاٖ ٘مف اَالٖبت زض ظ٘سٌي ارتٕبٖي ضا ث ٝوبضوطز پ َٛزض التهبز
ربٔٗ ٝتٗجيط وطزٜا٘س.قٟط٘ٚساٖ ثطذٛضزاض اظ اَالٖبت ٔيتٛا٘ٙس زضثبض ٜظ٘سٌي ؾيبؾي ،التهبزي ،ارتٕبٖي ٚ
فطٍٙٞي ذٛز ا٘تربة ثرطزا٘ٝتطيساقتٟجبقٙسٚثبٚضٚزٔٚكبضوتسضٔؿبئّجٟتحِٛٛتٛؾٟٗزبٟٔٗىٕىٕٛحطيىٙٙس.
اطالعبت عبمل تحًل ي دگرگًوي در جًامع
ٌصض اظ ربٔٗ ٝوكبٚضظي  ٚنٗٙتي ٖٚجٛض اظ ربٔٗ ٝفطانٗٙتي ،ثٚ ٝاؾُ ٝضقس وٕي  ٚويفي اَالٖبت زض
ثطٞٝٞبي ٔرتّف  ٚزض فطآيٙس تحٛالت التهبزي  ٚارتٕبٖي نٛضت پصيطفت ٝاؾت  ٚأطٚظٚ ٜضٚز ث ٝربٔٗٝ
اَالٖبتي ٘يع ثب اتىب ث ٝآٌبٞي  ٚاَالٖبت  ٚتٛؾٗ ٝثيف اظ پيف فطنتٞبي آٔٛظقي ٘ ٚيع افعايف قٕبض
٘يطٚي وبض ٔتىي ،ثطذٛضزاض ٔ ٚؿٍّ ث ٝاَالٖبت أىبٖپصيط قس ٜاؾت.ثسيٗ تطتيت اَالٖبت زض زٚضاٖ
رسيس فمٍ يه وبالي ٖٕٔٛي ٘يؿت ،ثّى ٝيه ٔٙجٕ ٖٕٔٛي ٘يع ٞؿتٙٔ.جٗي و ٝثبيس زض اذتيبض ٕٝٞ
قٟط٘ٚساٖ لطاض ٌيطز.ث ٝثيبٖ زيٍط زؾتطؾي ث ٝاَالٖبت يه «حك ٖٕٔٛي» اؾت  ٚزِٚتٞب ثبيس ايٗ حك ضا
ثب ٚيٕ لٛا٘يٗ  ٚايزبز ؾبظٚوبضٞبي ٔٙبؾت ،تًٕيٗ وٙٙس.آظازي اَالٖبت  ٚحك زؾتطؾي ث ٝآٖ ؾبظوبض
الظْ ضا ثطاي زا٘ؿتٗ  ٚآٌبٞي قٟط٘ٚساٖ فطا ٓٞذٛاٞس وطز.ث ٝضؾٕيت قٙبذتٗ آظازي اَالٖبت ثٖٛٙ ٝاٖ
يه حك ثٙيبزيٗ ز ٚپيآٔس اؾبؾي ثٕٞ ٝطا ٜزاضز  ٚزض ٚالٕ ثٙٗٔ ٝبي تٛظيٕ لسضت  ٚذطٚد آٖ اظ ا٘حهبض ٚ
تٕطوع ذٛاٞس ثٛز.

.1اَالٖبت اثعاضي ثطاي تبٔيٗ ٔٙبفٕ ٖٕٔٛي اؾت.
.2انُ ثطذٛضزاضي ٍٕٞبٖ اظ حساوخط آظازي اَالٖبت  ٚتٛظيٕ اَالٖبت(ؾّ َٛثٙيبزيٗ لسضت)
فىبيري اطالعبت ي ارتببطبت
فٙبٚضي اَالٖبت  ٚاضتجبَبت ٖجبضتٙس اظُٔ:بَِٗ ،ٝطاحي ،تٛؾٗ ،ٝپيبزٜؾبظي ،حٕبيت يب ٔسيطيت ؾيؿتٓٞبي
اَالٖبتي

ٔجتٙي

ثط

ضايب٘ٝ

ثٝ

ثط٘بٔٞٝبي

ٚيػٜ

٘طْافعاضي

ٚ

ؾرتافعاضي.

ٞطٌ ٝ٘ٛاثعاض اذتطاٖي و ٝتٛا٘بييٞبي رؿٕي يب فىطي ا٘ؿبٖ ضا افع٘ٚتط يب تمٛيت وٙس ،فٙبٚضي تّمي ٔيقٛز
اظ ايٗ زيسٌب ،ٜفٙبٚضي اَالٖبت  ٚاضتجبَبت ثٔ ٝزٕٖٝٛاي اظ أىب٘بت ؾرتافعاضي ٘ ٚطْافعاضي ،قجىٝاي
 ٚاضتجبَي ثٛٓٙٔ ٝض زؾتيبثي ُّٔٛة ث ٝاَالٖبت اتالق ٔيقٛز.ثب تٛر ٝثٟٓٔ ٝتطيٗ ٚيػٌي فٙبٚضي
اَالٖبت  ٚاضتجبَبت يٗٙي ٘ح ٜٛشذيطٜؾبظي ،پطزاظـ ،اضائ ٚ ٝا٘تمبَ اَالٖبت ،فٙبٚضي اَالٖبت ٚ
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اضتجبَبت ثٔ ٝزٕٖٝٛاي ٌفتٔ ٝيقٛز و ٝأىبٖ ا٘زبْ ّٖٕيبت ٔصوٛض ضا اظ َطيك ٔحيٍٞبي ا٘تمبَ (قجىٝاي
 ٚاضتجبَي) فطإ٘ ٓٞبيس.
ثس ٖٚتطزيس )(Information& Communication Technology)(ICTتحٛالت ٌؿتطزٜاي ضا زض
تٕبٔي

ٖطنٞٝبي

ارتٕبٖي

ٚ

التهبزي

ثكط

ثٝ

ز٘جبَ

زاقتٝ

ٚ

تبحيط

آٖ ثطرٛأٗكٟطيجٍٟٝ٘ٛايبؾتىٟزٟب٘بٔطٚظثٟؿطٖتسضحبِتجسيّكس٘جٟيىزبٟٔٗبَالٖبتيبؾت.
ربٔٗٝاي و ٝزض آٖ زا٘بيي ٔ ٚيعاٖ زؾتطؾي  ٚاؾتفبزٔ ٜفيس اظ زا٘ف ،زاضاي ٘مف ٔحٛضي  ٚتٗييٗ وٙٙسٜ
اؾت.
ثب تٛر ٝث ٝتٗبضيف فٛق فٙبٚضي اَالٖبت  ٚاضتجبَبت زاضاي ؾ ٝثرف ٔيثبقس:

.1ظيطؾبذت)(informationinfrastructure

زض ظيط ؾبذت اَالٖبت )ٞ ، (IIسف ايزبز ٌٚؿتطـ أىب٘بت شيُ ثٛٓٙٔ ٝض فطإٛ٘ ٓٞزٖ ثؿتط اضتجبَي
اؾت.
*قجىٞٝب  ٚؾطٚيؽٞبي ٔربثطاتي (ٔٛثبيُ ،قجىٞٝبي ثيؾيٓ)
*تىِٛٛٙغيٞبي ا٘تمبَ (ؾيؿتٓٞبي فيجط ٘ٛضي ٔ ٚبٛٞاضٜاي)
*ؾٛئيذ  ٚضٚتيًٙ
*زؾتيبثي ٖ ٚطيٝ

*اضتجبَبت چٙس ضؾب٘ٝاي (نٛت  ٚتهٛيط)
.2فٙبٚضي اَالٖبت )(Information technology
زض فٙبٚضي اَالٖبت )ٛٔ (ITاضز ظيط ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٔيٌيطز
*شذيطٜؾبظي اَالٖبت )(Disk , HDD,RAM
*پطزاظـ زاز ٜاَالٖبت)(Processing
*ؾيؿتٓٞبي ٖبُٔ)ٚيٙسٚظ(DOS ،
*ظثبٖٞبي ثط٘بٔٛ٘ٝيؿي )…(Vijual basic, CC+ ,
*ٟٔٙسؾي پطٚتىُٞب

*٘طْافعاضي وبضثطزي)(Office
ثبيس تٛر ٝزاقت زض ظيطؾبذت اَالٖبت ّٖيضغٓ اؾتفبز ٜاظ ٘طْافعاض ،ؾرتافعاض ٘مف تٗييٗ وٙٙس ٚ ٜانّي
ضا زاضز  ٚثطٖىؽ زض ثرفٞبي زيٍط ٘مف ٘طْافعاض تٗييٗ وٙٙسٔ ٚ ٜحٛضي اؾت.ظيط ؾبذت اَالٖبت
نطفبً ثؿتط اضتجبٌ ٌ ٚعيٞٝٙبي ٔتٗسزي ضا ثٛٓٙٔ ٝض اؾتفبز ٜاظ زؾتبٚضزٞب ٔ ٚعايبي فٙبٚضي اَالٖبت ٚ
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اضتجبَبت زض اذتيبض قٟط٘ٚساٖ لطاض ٔيزٞس  ٚثبيس تالـ ًٔبٖفي زض رٟت تٛؾٗ ٝؾبيط ثرفٞب  ٚيب ايزبز
ظيطؾبذتٞبي رب٘جي زيٍط نٛضت پصيطزٔ.خالً ثسٚ ٖٚرٛز يه ظيطؾبذت لب٘٘ٛي اؾتفبز ٜاظ ٔعايبي فٙبٚضي
اَالٖبت  ٚاضتجبَبت زض ٔٛاضزي ٕٞچ ٖٛتزبضت اِىتط٘ٚيىي أىبٖپصيط ٕ٘يثبقس.انٛالً ٞط قجى ٝو ٝاظ

لٛاٖس ٔخالً TCP ٚ IPاؾتفبز ٜوٙس ٔيتٛا٘س ثب ٞط قجى ٝو ٝاظ ايٗ لٛا٘يٗ اؾتفبزٔ ٜيوٙس ،اضتجبٌ ثطلطاض وٙس
 ٚزض ايٗ نٛضت ثب لُٕ قجىٞٝبي وٛچه زض زاذُ قجى ٝثعضٌتطٔ ،بثمي قجى ٝث ٝوبض ذٛز ازأ ٝذٛاٞس
زاز.
.3وبضثطزٞبي اَالٖبت)(Information Application
زض وبضثطزٞبي اَالٖبت )ٛٔ (IAاضز شيُ زاضاي إٞيت اؾت:

*اضائ ٝذسٔبت (زِٚت اِىتط٘ٚيىي ،ثٟجٛز  ٚؾالٔت قٟط٘ٚساٖ ،زضٔبٖ اظ ضا ٜزٚض)
*اقتطان زا٘ف(وتبثرب٘ٞٝبي اِىتط٘ٚيىي)

*ٔسيطيت ٖٕٔٛي(وٙتطَ ٔؿبئُ ظيؿت ٔحيُي)
*ؾطٚيؽٞبي ارتٕبٖي

*ضاٜحُٞبي تزبضي(تزبضت اِىتط٘ٚيىي ،ثب٘ىساضي اِىتط٘ٚيىي)
*تِٛيس ٘ ٚكط ٔحتٛا (آٔٛظـ اِىتط٘ٚيىي)
ثسيٟي اؾت تُّٗ زض يه ثرف  ٚيب پيكطٚي غيطٔتٛاظٖ زض ثركي زيٍط ،أىبٖ اؾتفبز ٜاظ ٔعايب ٚ
زؾتبٚضزٞبيي فٙبٚضي اَالٖبت  ٚاضتجبَبت ضا ٖٕالً ثب ٔكىُ ٔٛارٔ ٝيوٙس.
جبمعٍ اطالعبتي)(The Information society
ثب ٌؿتطـ قجىٞٝبي ا٘تمبَ  ٚفٙبٚضي ٞبي ٘ٛيٗ ،اظ رّٕ ٝايٙتط٘ت ،تجبزَ اَالٖبت ث ٝنٛضت ٘يبظ ٔؿتٕط
زضآٔس ٜاؾت.ثط ٕٞيٗ ٔجٙب ،ز٘يب زض حبَ ٌصض اظ ربٔٗ ٝنٗٙتي ث ٝربٔٗ ٝاَالٖبتي اؾت.پيسايف  ٚپيكطفت
ايٙتط٘ت ثٖٛٙ ٝاٖ « ؾت ٖٛفمطات ربٔٗ ٝاَالٖبتي ،زض ايزبز قطايٍ ٌصاض اظ ربٔٗ ٝنٗٙتي ث ٝربٔٗٝ
اَالٖبتي ،ربيٍبٚ ٜيػٜاي زاضز  ٚزض حميمت قجى ،ٝقجىٞٝبي اَالٔضؾب٘ي رٟب٘ي» ٔحؿٛة ٔيقٛز.
اظ ٌصقت ٝتب ث ٝحبَ اضتجبَبت ٕٛٞاض ٜثٖٛٙ ٝاٖ يىي اظ ٔٛيٞٔٛبي ثؿيبض ٔ ٟٓثطاي ثكط ٔحؿٛة ٔيقسٜ
اؾت.زض ٌصقتٞٝبي زٚض ز٘ٚسٌبٖ ٔؿئِٛيت حُٕ ٘ ٚمُ پيبْٞبي فطٔب٘طٚايبٖ  ٚاقربل ٔ ٟٓضا ثط ٖٟسٜ
زاقتٝا٘س.زٚزٛ٘ ،ض  ٚپطچٓ ٘يع اظ زيٍط اقىبَ ثطلطاضي اضتجبٌ  ٚفطؾتبزٖ پيبْ ثٛز ٜاؾت و ٝاغّت اظ ٘مبٌ
ثّٙس ٔ ٚطتفٕ يب ثطدٞب ث ٝايٗ ٔٛٓٙض اؾتفبزٔ ٜيقس ٜاؾت.اؾتفبز ٜاظ وجٛتطاٖ ٘بٔٝثط  ٚاؾتٞب ٘يع اظ زيٍط
ضٚـٞبي ٔتسا َٚثطاي اضؾبَ پيبْ ثٛز ٜاؾت.تبضيرچ ٝايزبز اضتجبٌ ث ٝقىُ أطٚظي ث ٝاٚايُ لطٖ  19ثب
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وكف اِىتطيؿيت ٚ ٝذبنيت ا٘تمبَ آٖ ث ٝنٛضت ؾيٍٙبَ ٖ ٚالٔت ثط ٔيٌطزز و ٝاظ َطيك آٖ ثطاي اِٚيٗ
ثبض يه پيبْ ثب ؾطٖتي افع٘ٚتط اظ ؾطٖت ٞط ا٘تمبَ زٙٞس ٜزيٍطي فطؾتبزٔ ٜيقس.تٍّطاف اِٚيٗ ٚؾيّٝاي
اؾت و ٝثطاي اضؾبَ ايٗ قي ٜٛاظ پيبْ زض ز٘يبي ٔربثطات اؾتفبز ٜقس.ربٔٗ ٝاَالٖبتي پسيسٛ٘ ٚ ٟٓٔ ٜيٙي
اؾت و ٝزض ٖهط و٘ٛٙي  ٚزض ٘تيز ٝفٙبٚضيٞبي ٘ٛيٗ اضتجبَي  ٚاَالٖبتي اظ آٖ ٘بْ ثطزٔ ٜيقٛز.أطٚظٜ
وٕتط وؿي تطزيس ث ٝذٛز ضأ ٜيزٞس و ٝظ٘سٌي فطزي  ٚارتٕبٖي تحت تإحيط تحٛالت ؾطيٗي و ٝزض حٛظٜ
اَالٖبت  ٚاضتجبَبت پسيس آٔس ٜلطاض ٘ساضزٕٞ.ىبضيٞبي ثيٗإِّّي٘ ،مف اضتجبَبت ضا زض ربٔٗ ٝاَالٖبتي
ا٘ىبض٘بپصيط ؾبذت ٝاؾت ث٘ ٝحٛي و ٝافعايف ثبظزٞي ربٔٗ ٝاظ َطيك تٛؾٗ ٝقجىٞٝبي اَالٖبتي  ٚاضتجبَي
و ٝثبض اَالٖبتي  ٚاضظـ افعٚز ٜزاض٘س وّئ ٝحُٞبي وبض ضا اظ َطيك اتٔٛبؾي ٖٛازاضي (ذٛزوبض) ث ٝيىسيٍط
پي٘ٛس زاز ٚ ٜايزبز اضتجبٌ ثيٗ زِٚت ٚ ٚاحسٞبي ٔحّي اظ َطيك قجى ٝاَالٖبتي ٔ ٚربثطاتي ازاضي ضا ٔؤحط
ؾبذت ٝاؾت.اضتجبَبت ٔربثطاتي زض لطٖ حبيط زض ٚالٕ ٖبُٔ ظيطثٙبيي  ٚتٛؾٗ ٝالتهبزي ارتٕبٖي ٚ
فطٍٙٞي تّمي ٔي قٛز  ٚأطٚظٔ ٜيعاٖ تٛؾّٗٔ ٝي ٞط وكٛض ضا ثب ٔٗيبض تٛؾٗ ٝاضتجبٌ ٔربثطاتي زض آٖ وكٛض
اضظيبثي ٔيوٙس.ثب پيسايف قجىٞٝبي ٘ٛيٗ اضتجبَي  ٚاَالٖبتي و ٕٝٞ ٝاثٗبز ظ٘سٌي ثكط ضا زچبض زٌطٌ٘ٛي
وطز ٜاؾت رٟبٖ زض حبَ ٚاضز قسٖ ث ٝربٔٗ ٝرسيس ثٙبْ ربٔٗ ٝاَالٖبتي اؾتٚ.يػٌي انّي يه ربٔٗٝ
اَالٖبتي آٖ اؾت و ٝاَالٖبت تٛإ٘ٙستطيٗ ٖبُٔ ارتٕبٖي  ٚالتهبزي اؾت.ربٔٗٝاي و ٝزض آٖ اَالٖبت
اضظقٕٙستطيٗ ٔٙجٕ اثعاض تِٛيس ٕٟٔ ٚتطيٗ فطآٚضز ٜآٖ ٔيثبقس.
تعبريف جبمعٍ اطالعبتي
ثَٛ ٝض تحّيّي  5تٗطيف اظ ربٔٗ ٝاَالٖبتي وٞ ٝط يه ٔٗيبضٞبيي ضا ثطاي ذٛز زاض٘س لبثُ اضائ ٝاؾت.
فّٙبٚضا٘ٝ
ٖٕٔٛيتطيٗ تٗطيف اظ ربٔٗ ٝاَالٖبتي ثط ٘ٛآٚضي چكٍٕيط فٙبٚضي تإويس ٔيوٙس.تهٛض وّيسي ايٗ اؾت
وٛٔ ٝفميت ّٖٕي زض پطزاظـ ،شذيط ٚ ٜا٘تمبَ اَالٖبت وبضثطز فٙبٚضيٞبي اَالٖبتي ضا تمطيجبً ث ٝتٕبْ ٌٛقٝ
 ٚوٙبض رٟبٖ ٌؿتطـ زاز ٜاؾت.
التهبزي
قبذٝاي اظ ربٔٗ ٝاَالٖبتي و ٝثٔ ٝؿبئُ التهبز اَالٖبت ٔيپطزاظز  ٚزض ٚالٕ ثب زض زؾت زاقتٗ اَالٖبت
التهبزي ٔب٘ٙس تِٛيس ؾطا٘ ،ٝتِٛيس ٘بذبِم ّٔي  ٚغيط ٜؾط ٚوبض زاضز.

قغّي
9

ٔميبؾي و ٝثطاي پيسايف ربٔٗ ٝاَالٖبتي ،زٌطٌ٘ٛي ٞبي قغّي ضا ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٔيزٞس ٔميبؼ ضايزي
اؾت و ٝثُٛض ؾبزٔ ٜيتٛاٖ ٌفت ٖجبضت اظ ايٙى ٝثٍٙٞ ٝبٔي و ٝوبض اَالٖبتي زض ٔيبٖ حطفٞ ٝب ثطتطي يبفتٝ
اؾت.زض ٚالٕ ثب وؿت اَالٖبت وبُٔ اظ قغّي ٔيتٛا٘يٓ آٖ ضا ثٗٛٙاٖ ربٔٗ ٝاَالٖبتي لّٕساز وٙيٓ.
فًبيي
ايٗ ٔف ْٟٛاظ ربٔٗ ٝاَالٖبتي زض ٖيٗ حبَ و ٝاظ ربٔٗ ٝقٙبؾي  ّٖٓ ٚالتهبز اؾتفبزٔ ٜيوٙس زض ٞؿت ٝذٛز
تإويس ٔكرم رغطاف زا٘بٖ ضا ثط ضٚي ٔؿئّ ٝفًب زاضز.زض ٚالٕ تإويس انّي ثط ضٚي قجىٞٝبي اَالٖبتي
اؾت ؤ ٝىبٖٞب ضا ثٔ ٓٞ ٝتهُ ٔيوٙس  ٚؾپؽ تإحيطات چكٍٕيطي ثط ضٚي ثط٘بٔ ٝضيعي ٞبي ظٔب٘ي ٚ
ٔىب٘ي ايزبز ٔيوٙس.
فطٍٙٞي
ايٗ ٔف ْٟٛثيكتط اظ ٔفبٞيٓ زيٍط ٔٛضز تإييس ربٔٗ ٝاَالٖبتي اؾت أب وٕتط ٔٛضز ؾٙزف ٔ ٚحبؾج ٝلطاض
ٔيٌيطز.فطٗٔ ًٙٞبنط ث ٝقىُ چكٍٕيط ثيف اظ فطٞ ًٙٞبي لجُ اظ ذٛز ا٘جبقتٍي اَالٖبت ضا زض ذٛز
زاضز.
تعريف جبمع جبمعٍ اطالعبتي
ربٔٗ ٝاي اؾت و ٝتِٛيس ،تٛظيٕ ،ا٘تكبض ،اؾتفبز ٚ ٜزؾت وبضي اَالٖبت زض آٖ يه فٗبِيت ٔ ٟٓالتهبزي،
ؾيبؾي  ٚفطٍٙٞي ٔحؿٛة ٔيقٛز.التهبز زا٘ف ٔحٛضٚ ،ر ٝالتهبزي آٖ اؾت و ٝزض آٖ حطٚت اظ ثٟطٜ
ثطزاضي التهبزي اظ زا٘ؿتٞٝب ثسؾت ٔيآيس  ٚفٙبٚضي اَالٖبت ٔطوعيت ذبني ثطاي تِٛيس ،التهبز  ٚربٔٗٝ
زض اثٗبز ثعضٌي زاضز.
ربٔٗ ٝاي ؤ ٝجٙبي تٕبٔي وبضٞبي ذٛز ضا ثط اَالٖبت لطاض زٞس  ٚزض آٖ ثيكتطيٗ ؾ ٟٓتِٛيس ٘بذبِم

ّٔي( ٔ GNPزٕ ٔٛاضظـ پِٛي وبالٞب  ٚذسٔبت ٟ٘بيي تِٛيس قس ٜزض يه ؾبَ ٔكرم ثب اؾتفبز ٜاظ
ٖٛأُ تِٛيسي ؤ ٝتّٗك ث ٝقٟط٘ٚساٖ يه وكٛض ٔي ثبقس) اظ وبالٞب  ٚذسٔبتٔ،طث ٌٛث ٝاَالٖبت  ٚاَالٔ
ضؾب٘ي ثبقس ضا ربٔٗ ٝاَالٖبتي ٔي ٌٛيٙس.
أطٚظ زا ٘ف ؾطٔبيٞ ٝط وكٛض اؾت،ثٙبثطايٗ  ٕٝٞوكٛضٞب ثٚ ٝيػ ٜوكٛضٞبي زض حبَ تٛؾٗ ٝو ٝثب ٔفبٞيٓ
رسيسي اظ پيكطفت ٚتٛؾٗٛٔ ٝارٞ ٝؿتٙس ٘بٌعيط٘س ذٛز ضا ثطاي ٚضٚز ث ٝربٔٗ ٝاَالٖبتي آٔبز ٜوٙٙس ٚ
ثطاي ايٗ ٔمهٛز ٔي ثبيؿت ثب ثىبضٌيطي تىِٛٛٙغي ٞبي ٘ٛيٗ اضتجبَي ٚ ٚضٚز ث ٝقبٞطاٞ ٜبي اَالٖبتي
ٔؿيط ذٛز ضا ثطاي اؾتمطاض زض ربٔٗ ٝاَالٖبتي ٕٛٞاض ٕ٘بيٙس  ٚزض حميمت اظ ٞط ؾ ٝثرف فٙبٚضي اَالٖبت
 ٚاضتجبَبت يٗٙي ظيطؾبذت،فٙبٚضي اَالٖبت  ٚوبضتطز اَالٖبت ثٔ ٝيعاٖ وبفي ٔ ٚتٛاظٖ ثطذٛضزاض

ق٘ٛس.زض غيط ايٗ نٛضت اظ رطيبٖ تٛؾٗٚ ٝأب٘سٔ ٚ ٜحى ْٛث٘ ٝبثٛزي ذٛاٙٞس ثٛز.
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زيسٌبٞ ٜبي آِٛيٗ تبفّط
آِٛيٗ تبفّط زض وتبة ٔٛد ؾ ،ْٛتبضيد ثكط ضا ثب تإويس ثط لسضت ث ٝؾٔ ٝطحّ ٝوكبٚضظي ،نٗٙتي ٚ
اَالٖبت  ٚاضتجبَبت (ربٔٗ ٝاَالٖبتي) تمؿيٓ ٔي وٙس.
 )1ربٔٗ ٝوكبٚضظي
اظ اثتساي ذّمت تب ؾبَ ٔ 1700يالزي زٚض ٜاثتسايي ثكط  ٚيب ٕٞبٖ زٚض ٜوكبٚضي اؾت وَٛ ٝال٘ي تطيٗ
ٔطحّ ٝتبضيري اؾت زض ايٗ زٚض ٜاضتجبَبت چٟط ٜث ٝچٟط ٜضايذ ثٛز  ٚثيكتط وٙف ارتٕبٖي وبضثطز
زاقت .زض ايٗ زٚضاٖ ا٘ؿبٖ ٞب ثب اتىبء ث ٝذٛز ،تٕبْ احتيبربت ضا اظ ظٔيٗ تإٔيٗ ٔي وطز٘س  ٚلسضتٕٙساٖ ايٗ
زٚض ٜنبحجبٖ ظٔيٗ ٞبي وكبٚضظي ،ا٘طغي  ٚآة ثٛز٘س.زؾتٞ ٝب  ٚلجبيُ وٛچه ث ٝنٛضت ٔىب٘يىي  ٚؾبزٜ
ثٛز٘س  ٚزض ايٗ ٔطحّ ٝظٔيٗ ٔجٙبي التهبز ،ظ٘سٌي  ٚفط ًٙٞثٛز ٖ ٚال ٜٚثط آٖ تِٛس ربيٍب ٜفطز ضا تٗييٗ
ٔي وطز.زٚض ٜاي ؤ ٝبوؽ ٚثط آٖ ضا ثٗٛٙاٖ پسضؾبالضي يب حىٔٛت ٔٛضحي يب فئٛزاِيؿٓ (ظٔيٗ زاضاٖ ثعضي)
٘بْ ٌصاضي ٔي وٙس.
التهبز زض ايٗ ظٔبٖ ٘بٔتٕطوع ثٛز  ٚوبضٌبٞ ٜبي وٛچىي ٚرٛز زاقت أب چيعي و ٝثتٛاٖ آٖ ضا تٕسٖ ٘بٔيس
ٚرٛز ٘ساقت.زض ايٗ ٔٛد ،ثكط ا٘طغي ضا اظ ٘يطٞٚبي ًٖال٘ي ا٘ؿبٖ ،حيٛاٖ ،ذٛضقيس ،ثبز  ٚآة ٔي
ٌطفت.
زض ٔٛد وكبٚضظي وبالٞب ث ٝزؾت ثكط ؾبذتٔ ٝي قس  ٚزض ٞط ظٔبٖ يه ٔٛضز اظ ٞط ٔحه َٛتِٛيس ٔي قس
 ٚث ٝتسضيذ قطوت ٞبي تزبضي تٛؾٍ تزبض  ٚثبظضٌب٘بٖ زض ٘ٓبْ فئٛزاِي ايزبز قسٔ.حهٛالت تِٛيسي
تٛؾٍ آ٘بٖ ث ٝفطٚـ ٔي ضفت أب ثبظاض ث ٝزِيُ ٚؾبيُ اضتجبَي ٔحسٚز ض٘ٚك ثؿيبض وٕي زاقت.زض َ َٛايٗ
ٔٛد ذب٘ٛاز ٜايؿتب ٌ ٚؿتطز ٜثٛز  ٚافطاز ذب٘ٛاز ٜثهٛضت زؾت ٝرٕٗي ظ٘سٌي ٔي وطز٘س.
ذب٘ٛازٌ ٜؿتطز ٜزض ٚالٕ ٖٛٙاٖ يه ٚاحس تِٛيسي لٛي ث ٝقٕبض ٔي ضفت.افطاز لبزض ث ٝربثزبيي  ٚتطن
ٔىب٘ي ٛٔ ٚلٗيتي ٘جٛز٘س.تحطن ٔىب٘ي افطاز فمٍ زض ٔٛاضز ثحطا٘ي  ٚارجبضي نٛضت ٔي ٌطفت  ٚزض ٔٛد
ا َٚؾطٚيؽ ذسٔبت پؿتي زض زؾت حطٚتٕٙساٖ  ٚاغٙيبء ثٛز ٓ٘ ٚبْ ٞبي ا٘تمبَ اَالٖبت ٘يع زض زؾت
٘رجٍبٖ (ذبٖ ٞب) لطاض زاقت.
حُٕ ٘ ٚمُ اَالٖبت  ٚپيبْ ٞب وُٙس  ٚپطٞعي ٝٙثٛز  ٚزض َ َٛزٚض ٜوكبٚضظي ضاٞ ٜب  ٚربزٞ ٜبي ٔٙبؾي
ثطاي حُٕ ٘ ٚمُ ٚرٛز ٘ساقت.زض ايٗ زٚض ٜالتساض وّيؿب ثي ٟ٘بيت ثٛز ٚ.ثب تعضيك ايسئِٛٛغي ذكه  ٚثي
ضٚح  ٚتٗبِيٓ ٔىتجيٖ ،مبيس ّٖٕي ضا ث ٝفطأٛقي  ٚثُالٖ ٔي ؾپبضز.اظ ٘ٓط التهبزي ويفيت  ٚثٟطٚ ٜضي
ربيٍبٞي ٘ساقت ٔ ٚطزْ ٔزجٛض ثٛز٘س ثركي اظ زاضايي ٞبي ذٛز ضا ثٖٛٙ ٝاٖ ٔبِيبت ث ٝذٛا٘يٗ
ثپطزاظ٘س.ايٗ زٚضاٖ تب اٚايُ لطٖ  18ازأ ٝزاقت.
 )2ربٔٗ ٝنٗٙتي
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زض ٔٛد ز ْ ٚزٚضاٖ زٞ ٜب ٞعاضؾبِ ٝوكبٚضظي ربي ذٛز ضا ث ٝنٙبيٕ  ٚتِٛيس ٔي ؾپبضز.ايٗ زٚضاٖ زض حسٚز
 300ؾبَ پيف يٗٙي اٚايُ لطٖ  ٟٓٔ( 18تطيٗ لطٖ ثكط) ٕٞعٔبٖ ثب ا٘مالة نٗٙتي آغبظ قس.زض ايٗ زٚضٜ
لسضت نبحجبٖ ظٔيٗ ٞب ث ٝنبحجبٖ نٙبيٕ ثٛضغٚاٞب (حطٚتٕٙساٖ ،پِٛساضاٖ ،نبحجبٖ زاضايي  ٚلسضت) ا٘تمبَ
يبفت  ٚزض ٚالٕ ٘يطٚي وبض ٖٛو قس.
وبضٌبٞ ٜبي وٛچه ث ٝوبضذب٘ٞ ٝب تجسيُ قس٘س.حسٚز 90زضنس ٔطزْ زض وبضذب٘ٞ ٝب ٔكغ َٛوبض قس٘س،
تٕسٖ نٗٙتي ٕٞطا ٜثب تِٛيس ا٘ج ،ٜٛفع٘ٚي رٕٗيت ،تمؿيٓ وبض ٘ ٚيبظ ٔتمبثُ آغبظ قسٕٞ.طا ٜثب ا٘مالة نٗٙتي
 ٚض٘ؿب٘ؽ؛ زؾتبٚضزٞبي ّٖٕي ،پعقىي  ٚفٙي ثٛرٛز آٔس  ٚؾىبٖ لسضت ث ٝزؾت نٗٙت ٌطاٖ افتبز.
اتٔٛجيُ ؾبظي٘ ،ؿبري ،ضا ٜآ ،ٗٞوكتي ثربضٚ ،اوؿٗ ثيٕبضٞبي ٔرتّف  ٚثؿيبضي زيٍط اظ ٘كب٘ٞ ٝبي ايٗ
زٚضاٖ اؾت.ذُ ٌٛحُٕ ٘ ٚمُ ،ترهم ،احعاة وبضٌطي  ٚاتحبزيٞ ٝب زض ايٗ زٚض ٜؾبظٔبٖ
يبفت.ٗٙثطٚوطاؾ ي يب ؾّؿّٔ ٝطاتت ازاضي ،ضٚظ٘بٔٞ ٝب ،ؾيٕٙب  ٚتئبتط ٍٕٞي ٔحه َٛايٗ زٚض ٜا٘س  ٚزض ٚالٕ
زض ايٗ زٚض ٜرٍٙي تٕبْ ٖيبض ٔيبٖ ٔسافٗبٖ وكبٚضظي  ٚؾطزٔساضاٖ نٗٙتي ثٚ ٝل ٔٛپيٛؾت٘.في حىٔٛت
وّيؿب ،ايزبز لٛا٘يٗ ٔس٘ي  ٚاؾبؾي ،اٖتهبثبت وبضٌطي  ٚثؿيبضي اظ ضٚقٍٙطي ٞبي زيٍط اظ ذهٛنيبت
ايٗ زٚض ٜاؾت.
زض ٔٛد زْٚ؛ وكف ٔٗبزٖ شغبَ ؾ٘ ،ًٙفتٌ ،بظ  ٚؾٛذت ٞبي فؿيّي نٛضت ٌطفت  ٚوبضذب٘ٞ ٝب،
نٙبيٕ زاضٚؾبظي  ٚاتٔٛجيُ ؾبظي ٞب ايزبز قس  ٚفٗبال٘ ٝوبض ذٛز ضا قط ٔٚوطز٘س.زض ايٗ ٔٛد ذب٘ٛازٜ
وٛچىتطي  ٚقىُ پٛيب پيسا ٔي وٙس.
ٚؾتبئيبٖ وٓ وٓ ثطاي وبض زض وبضذب٘ٞ ٝبٔ ،عاضٔ ضا ث ٝؾٛي قٟط تطن وطز٘س.ثُٛض وّي زض ٔٛد ز ْٚز٘يبي
فٙي ،ربيٍعيٗ ز٘يبي وكبٚضظي  ٚؾٙتي ٔي قٛز  ٚؾطٔبي ٝزاضي ضقس ٔي يبثس.
زض حميمت التهبز ؾٛزَّت ثطاؾبؼ ٖطي ٚ ٝتمبيب ثٛرٛز ٔي آيس  ٚفطٔ ًٙٞهطفي ضٚاد پيسا ٔي
وٙس.حتي ث ٝزِيُ ٚرٛز تجٗيى رٙؿيتي ،فٕيٙيعْ ( ظٖ ؾبالضي) ضٚاد پيسا ٔي وٙس.ثطذي ٞب ٔٛد ز ْٚضا
ثٗٛٙاٖ ٔٛري ٔي زا٘ٙس و ٝا٘ؿبٖ ضا اظ ارتٕبٔ رسا ؾبذت ٚ ٝا٘ؿزبْ ٌطٞ ٜٚبي ا٘ؿب٘ي ضا اظ ثيٗ ٔي ثطز.زض
ايٗ ٔٛد ضؾب٘ٞ ٝب ث ٝاؾتمالَ ٚالٗي ذٛز زؾت ٔي يبثٙس ٔ ٚكبضوت  ٚتٗبُٔ افطاز زض ؾُح ربٔٗٝ
ٌؿتطـ

ٔي

يبثس.

تبفّط ٔي ٌٛيس ٔٛد ؾ ْٛزضحميمت ٘تيز ٝا٘سيكٞ ٝبي ٔٛد ز ْٚاؾت وٙٔ ٝزط ث ٝتكىيُ ذب٘ٛازٞ ٜبي
ٞؿت ٝاي ،فط ًٙٞاِىتط٘ٚيىي  ٚاظ ثيٗ ضفتٗ حىٔٛت ّٔي  ٚايزبز حىٔٛت رٟب٘ي ٔي قٛز.
.3ربٔٗ ٝاَالٖبتي
ايٗ ٔطحّ ٝاظ ؾبَ  1950ث ٝثٗس آغبظ ٔي قٛز.زض ٔٛد ؾ ْٛضٚاثٍ ؾيبؾي  ٚرغطافيبيي رسيس  ٚتىِٛٛٙغي
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ٞبي ٔسضٖ ضا پيف ض ٚزاضيٓ.زا٘يُ ثُِ ايٗ ٔٛد ضا ْٟٛض ربٔٗ ٝفطانٗٙتي ٔي ٘بٔس.ثطغيٙؿىي آٖ ضا ٖهط
فٙي اِىتط٘ٚىي ٔي زا٘س.تبفّط آٖ ضا ربٔٗٔ ٝبفٛق نٗٙتي  ٚيب فطانٗٙتي ٔي ٘بٔس.زضايٙسٚضٙٔ ٜبْط ٜثعضي
ٔيبٖ رٟبٖ فٙي(حبٔيبٖ نٙبيٕ  ٚتٕسٖ نٗٙتي)  ٚرٟبٖ اَالٖبتي (حبٔيبٖ اضتجبَبت) ضا زض ثط ٔي
ٌيطز.رٟبٖ ث ٝؾٛي زٞىس ٜرٟب٘ي پيف ٔي ضٚز  ٚض٘ٚس رٟب٘ي قسٖ ض ٚثٌ ٝؿتطـ اؾت.ايٗ ٔٛد قىبف
تبضيري ثيٗ تِٛيس وٙٙسٔ ٚ ٜهطف وٙٙس ٜضا پطوطزٓ٘ ٚ ٜبْ التهبزي تِٛيس ثطاي ٔهطف قرهي افطاز ضا
ثٛرٛز ٔي آٚضز.ذٛاؾتٍب ٜفطزي ٘ ٚيبظٞبي افطاز ٔٛرت پسيساض قسٖ زؾتٍبٞ ٜبي اضتجبَي اِىتط٘ٚيىي،
فيجط٘ٛضي ،ايٙتط٘ت ،وبٔپيٛتطٞبي قرهي  ٚأخبَ آٖ ٔي قٛز.
ٚاِط اقتبيٗ ٔي ٌٛيسٔ:يّيتبضيعْ (لسضت ٘ٓبٔي) ربي ذٛز ضا ث ٝؾطٔبي ٝزاضي ٘ٛيٗ ٔي زٞس.نٙبيٕ ٔربثطاتي
رسيسٔ ،بٛٞاضٞ ٜب ،قجىٞ ٝبي اَالٔ ضؾب٘ي ّْٖٛ ،فًب٘ٛضزي ،ا٘طغي ٞبي اتٕي ،ضازاضٞب ،اضتجبَبت اظ ضاٜ
زٚض ،ا٘فٛضٔبتيه  ٚثؿيبضي اظ ٔٛاضز زيٍط اظ ٔحهٛالت ٔٛد ؾ ْٛاؾتٚ ّٖٓ.ضاحت ث ٝؾطٖت زض پعقىي ٚ
وكبٚضظي پيف ٔي ضٚز  ٚا٘طغي ذٛضقيسي ربيٍعيٗ ا٘طغي ٞبي فؿيّي ٔي قٛز.زض ايٗ ٔٛد ث ٝرٟت
اضائ ٝثبظي ٞبي اِىتط٘ٚيىي رسيس ٔٙجٕ تهبٚيط وٛزوبٖ ٔٛد ا َٚضا و ٝفطاتط اظ زٞىس ،ّٓٗٔ ،ٜوكيف  ٚيب
ٔمبْ ازاضي ٕ٘ي ضفت ٌؿتطـ ٔي زٞس.ثب ؾيؿتٓ ٞبي وبثّي  ٚؾيٕي ثؿيبضي اظ اَالٖبت ث ٝتٕبْ ز٘يب
فطؾتبزٔ ٜي قٛزٞ.ز ْٛاَالٖبت  ٚآٌبٞي  ٚاذجبض ،ؾبذتبض اذاللي  ٚايسئِٛٛغيىي ٔٛد لجّي ضا زض ٓٞ
قىؿتٝ

ٚ

ثٝ

َٛض

وّي

تِٛيس

ٚ

پطزاظـ

اَالٖبت

ز٘يب

ضا

تؿريط

وطزٜ

اؾت .تبفّطٔٙجٗبنّيٕٛرؿٔٛطازا٘كساضايمبثّيتىٙكٍطيٕيٙبٔس.ايٙسا٘ف،اَالٖبتٛزازٟٞبزضلبِجٛٙقت،ٝتهٛيطاظفطٙٞ
ٌٛايسئِٛٛغيتباضظـ ٞب ضا زض ثط ٔي ٌيطز.زض ٚالٕ ايٗ ٔٛد ٖهط زا٘ف ضا ٌكٛز ٜاؾتٚ.ي ٔٗتمس اؾت زٚ
ٖبُٔ ظيط ٔٛرت تغييط ٔٛد ز ْٚثٛٔ ٝد ؾ ْٛقس ٜاؾت:
.1ثهٛضت ؾبذتبضي ث ٝربٔٗ ٝاربظ ٜزاز ٌبْ ثعضٌي ٘ؿجت ث ٝلجُ ثطزاضز.
ٔ .2يعاٖ اتىب ث ٝزٚزوف ٞبي نٗٙتي ضا وبٞف ٔ ٚيعاٖ اتىبء ثٔ ٝكبغّي و ٝاظ ضا ٜؾبذتبض غيطٔتٕطوع قجىٝ
ٞبي وبٔپيٛتطي ثٛرٛز آٔس ٜاؾت ضا افعايف زاز.
تبفّط ٔي ٌٛيس:افعايف ٖسْ لُٗيت  ٚغيطلبثُ پيف ثيٙي قسٖ ظ٘سٌي ضٚظٔط ٜاظ زيٍط ٚيػٌي ٞبي ربٔٗٝ
زضحبَ ٌصاض اؾت .زض ايٗ ربٔٗٝ؛ اَالٖبت ث ٝقىُ وبال زض ٔي آيس  ٚايٗ وبال ٕٞعٔبٖ ثٖٛٙ ٝاٖ پ َٛضايذ
ُٖٕ ٔي وٙس.وبٔپيٛتط  ٚايٙتط٘ت اثعاضٞبيي ٞؿتٙس وٛٔ ٝد ؾ ْٛضا أىبٖ ٔي ؾبظ٘س.اؾتفبز ٜاظ ايٗ اثعاضٞب
٘مف وبضٌعاضاٖ ضٚاثٍ ٖٕٔٛي ضا تمٛيت ٔي وٙس.زض فًبٞبي ثبظاضيبثي ،تجّيغبت  ٚتطٚيذ ٘يع اَالٖبت
ٕٛٞاض ٜزض رطيبٖ اؾت.ثٙبثطايٗ ا٘ؿبٖ ٔي تٛا٘س ثب زضن  ٚيجٍ پيبْ ٞب  ٚاَالٖبت ٔرتّف اظ ايٗ رطيبٖ
ٖٓيٓ ٔٙبفٕ ثؿيبضي ضا ثجط٘س.
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ظًُر جبمعٍ اطالعبتي
ربٔٗ ٝاَالٖبتي ثب ٌؿتطـ ايٙتط٘ت  ٚفٙبٚضي ٘ٛيٗ تجبزَ اَالٖبت ث ٝنٛضت ٘يبظ ٔؿتٕط زض آٔسٜ
اؾت.ثسيٗ ٔٛٙاَ،ز٘يب زض حبَ ٌصض اظ ربٔٗ ٝنٗٙتي ث ٝربٔٗ ٝاَالٖبتي اؾت.پيسايف  ٚپيكطفت ايٙتط٘ت ثٝ
ٖٛٙاٖ ؾت ٖٛفمطات ربٔٗ ٝاَالٖبتي،زض ايزبز قطايٍ ٌصاض اظ ربٔٗ ٝنٗٙتي ث ٝربٔٗ ٝاَالٖبتي ،ربيٍبٜ
ٚيػ ٜاي زاضز  ٚزض حميمت قجى،ٝقجىٞ ٝبي اَالٔ ضؾب٘ي رٟب٘ي ٔحؿٛة ٔي قٛز.ربٔٗ ٝاَالٖبتي،يه
پطٚغ ٜرٟب٘ي اؾت و ٝزض ؾبَ  2005اظ ؾٛي ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحسثٛٓٙٔ ٝض پيكجطز  ٚتٛؾٗ ٝپبيساض زضرٟبٖ اظ
َطيك اؾتفبز ٜاظ فٙبٚضي اَالٖبت  ٚاضتجبَبت  ٚفطإٛ٘ ٓٞزٖ أىبٖ زؾتطؾي ٍٕٞبٖ ث ٝايٗ فٙبٚضي ٞب

ثطاي وبٞف قىبف زيزيتبِي )(Digital Divideثيٗ وكٛضٞب  ٚزض ٖٚآٟ٘ب ثب ٞسف ضيك ٝوٗ ٕ٘ٛزٖ فمط
 ٚثطلطاضي حىٔٛت ٞبي ٖبزال٘ ٚ ٝافعايف وبضآيي  ٚوبضوطز زِٚت ٞب،ثرف ٞبي ٖٕٔٛي،ثرف
ذهٛني،ربٔٗٔ ٝس٘ي،ؾبظٔبٟ٘بي غيطزِٚتي  ٚربٔٗ ٝثيٗ إُِّ ثب قٗبض ((ايزبز ربٔٗ ٝاَالٖبتي،اوٚ ٖٛٙلت
ُٖٕ اؾت))اٖالْ قس.
ثط ايٗ اؾبؼ ثطذي وكٛضٞب اظ ؾبَ ٚ 2005اضز ربٔٗ ٝاَالٖبتي قس٘س ٔ ٚب ثمي وكٛضٞب ٔي ثبيؿت ثب
ارطاي ثط٘بٔٞ ٝبي تٛؾٗ،ٝتب ؾبَ  2015يٗٙي ؾبَ ٞسف ثٔ ٝيعاٖ زؾتيبثي ث ٝفٙبٚضي ٞبي ٘ٛيٗ اضتجبَي
ٚ،اضز ربٔٗ ٝاَالٖبتي ق٘ٛس.
ا٘مالة اَالٖبت  ٚاضتجبَبت
زض ٖهطي ظ٘سٌي ٔي وٙيٓ و ٝا٘فزبض اَالٖبت زض آٖ ارتٙبة ٘بپصيط اؾت((.ربٔٗ ٝاَالٖبتي))ثب ٌؿتطـ
تىِٛٛٙغي ٞبي ٘ٛيٗ اضتجبَبت  ٚتٕبٔي پيبٔسٞبي ٔخجت ٙٔ ٚفي اـ زض حبَ ٚل ٚ ٔٛقىُ ٌيطي اؾت.
أطٚظ ٔف ْٟٛاَالٖبت  ٚربٔٗ ٝاَالٖبتي ثيف اظ پيف ُٔطح قس ٚ ٜتجسيُ ث ٝزغسغ ٝانّي زض ٖ ٕٝٞطنٝ
ٞب قس ٜاؾتٔ((.بز ٜذبْ ربٔٗ ٝاَالٖبتي،اَالٔ اؾتٞ)).ط چ ٝافطاز ربٔٗ ٝثب اَالٔ تط  ٚآٌب ٜتط
ثبقٙس،ويفيت  ٚوبضآيي آٖ ربٔٗ ٝزض حٛظٞ ٜبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛظ٘سٌي آٖ اظ ٔبزي ٛٙٗٔ ٚي ثيكتط ذٛاٞس ثٛز.تب
ربيي و ٝث ٝلٗٔ َٛطٚف ((اَالٔ ثٔ ٝخبث ٝذجط ثب اضظـ،ثٙيبز زٔٛوطاؾي))ثكٕبض ٔي ضٚز.ثٖ ٝجبضت زيٍط
ربٔٗ ٝاي و ٝزض آٖ فٙبٚضي تِٛيس  ٚتٛظيٕ اَالٖبت ٔحمك قٛز  ٚثرف ٖٕس ٜاي اظ تِٛيس وبال ربي ذٛز
ضا ث ٝتِٛيس اَالٖبت زٞس،اتالق ربٔٗ ٝاَالٖبتي ث ٝآٖ ربٔٗ ٝأىبٖ پصيط ذٛاٞس ثٛز.
پيبمدَبي يريد بٍ جبمعٍ اطالعبتي
ٚضٚز ث ٝربٔٗ ٝاَالٖبتي لُٗبً ثب ٌؿتطـ ٔكبغُ ٔجتٙي ثط اَالٖبت،تِٛيس  ٚتٛظيٕ آٖ ٕٞطا ٜذٛاٞس ثٛز.ثٝ
َٛض وّي تطويت ٔكبغُ زض ثرف ٞبي التهبزي زض ربٔٗ ٝاَالٖبتي تغييط ذٛاٞس وطز ث٘ ٝحٛي و ٝپيف
ثيٙي ٔي قٛز تب ؾبَ 2045تٟٙب  3زض نس اظ ٔكبغُ زض ثرف وكبٚضظي  4 ٚزضنس زض ثرف نٗٙت 93 ٚ
14

زضنس قبغُ ذسٔبتي ذٛاٙٞس ثٛز وٕٖ ٝستبً زض ثرف  ITفٗبِيت ذٛاٙٞس وطزٔ.حه َٛايٗ ربٔٗٝ
اَالٖبتي زا٘ف ٔي ثبقس.
« زضربٔٗ ٝاَالٖبتي،فٙبٚضي ٞبي اضتجبَي ثٖٛٙ ٝاٖ اثعاضٞبي التهبزي ثب اَالٖبت ربيٍعيٗ ٔبقيٗ ٞبيي ٔي
ق٘ٛسو ٝثٖٛٙ ٝاٖ اثعاضٞبي التهبزي ،نٗٙتي ث ٝقٕبض ٔي ض٘ٚس ».زض ايٗ نٛضت ثرف ٞبي ٔطث ٌٛث ٝتِٛيس
 ٚتٛظيٕ فٙبٚضي ٞب  ٚذسٔبت اَالٖبتي ثٖٛٙ ٝاٖ ،ثرف انّي نٗٙت اظ ٔكرهٞ ٝبي ربٔٗ ٝاَالٖبتي
ٔحؿٛة ٔي قٛز.
ربٔٗ ٝاَالٖبتي ٔحهٛض أٛاد  ٚپيبْ ٞبي اضتجبَي  ٚاَالٖبتي اؾت  ٚپسيس ٜاي ٚالٗي  ٚزض حبَ ٌؿتطـ

اؾت  ٚا٘ىبض آٖ أىبٖ پصيط ٘يؿت.
ضريرت جبمعٍ اطالعبتي

يطٚضت ربٔٗ ٝاَالٖبتي ضيك ٝزض انُ ٔفيس ثٛزٖ اَالٖبت زاضزٕٞ.بُ٘ٛضوٌ ٝفت ٝقس ٔبزٜ
ذبْ ربٟٔٗبَالٖبتي«،اَالٔ»اؾتٚ.اَالٖجٙيبزآٌبٞيٕجٙبيب٘تربثجٟتطيٙكيٞٛجطايٕسيطيتٛضاٞجطيع٘سٌيبرتٕبٖيبؾت.
اٌط چ ٝاَالٖبت ثيكتط،ث ٝذٛزي ذٛز  ٚاِعأبً ظ٘سٌي ٔطزْ ضا غٙي تط ٕ٘ي وٙسِ،يىٗ اَالٔ ثٔ ٝخبث ٝذجط ثب
اضظـ،ثؿتط ؾبظ ربٔٗٔ ٝتٗبزَ ذٛاٞس ثٛز.إٞيت  ٚيطٚضت ربٔٗ ٝاَالٖبتي تب حسي اؾت و ٝحتي
وكٛضٞبي

تٛؾٗٝ

ٚ

يبفتٝ

تب

حسٚزي

زض حبِتٛؾٗ،ٝاؾتفبزٞبظٟٕٞطؾبٟٟ٘بيٍٕٟب٘يبظرّٕٟبيٙتط٘تطازضچبضچٛثتحمك«حمبَالٔ»ثطايٟٕٟكٟط٘ٚسا٘تًٕيٕٙي
وٙٙس .ثب زؾتطؾي ٍٕٞبٖ  ٚفطاٌيط ث ٝاَالٖبت  ٚثٖ ٝجبضتي ٔهطف ا٘ج ٜٛاَالٖبت زا٘بيي ضقس  ٚا٘تربة
ضٚقٟبي ثٟتط ثطاي تٗييٗ ٔؿيط تٛؾٗ ٝربٔٗٚ ٝثطذٛضزاضي قٟط٘ٚساٖ أىبٖ پصيط ذٛاٞس قس.ثسيٗ تطتيت

رٛإٔ زا٘بيي ٔحٛض ح َٛتِٛيس،ثبظ تِٛيس ٔ ٚهطف ا٘ج ٜٛاَالٖبت ث ٝرٛإٔ زا٘ف ٔحٛض ٔجسَ ٔي ق٘ٛس.
جبمعٍ اطالعبتي عبمل دگرگًوي تكىًلًشي وًيه ارتببطي

ضٚاثٍ ا٘ؿب٘ي اظ رّٕٕٟٔ ٝتطيٗ قبذمٞبي فطٍٙٞي  ٚارتٕبٖي اؾت و ٝثؿيبضي اظ اثٗبز  ٚرٙجٞٝبي
ظ٘سٌي ثكط ضا ٔتإحط ٔيؾبظز.ضٚاثٍ ا٘ؿب٘ي افطاز زض ٟ٘بيت ث ٝرع تإحيطات ضٚا٘ي ،ارتٕبٖي  ٚفطٍٙٞي ثط
ؾبيط ثرفٞب  ٚحٛظٜٞبي رٛإٔ اظ لجيُ حٛظٜٞبي ؾيبؾي ،التهبزي ،فٙبٚضي  ٚغيط٘ ٜيع تإحيط ٌصاض اؾت.

ضٚاثٍ ا٘ؿب٘ي قبُٔ ؾ ٝثٗس اؾبؾي ظيط اؾت.
 )1اضتجبٌ فطز ثب ذٛز
)2
)3

اضتجبٌ فطز ثب زيٍطاٖ
اضتجبٌ رٕٗي يب ٖٕٔٛي
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ثٌ ٝفت ٝزيٗ ثبضّ٘٘ٛس ٞط اضتجبَي و ٝپبي ا٘ؿبٖ زض آٖ وكيس ٜقس ٜاؾت اظ چكٓ ا٘ساظي و ٝا٘ؿبٖ اظ ذٛز
زاضز قطٔ ٔٚيقٛز.ثطاؾبؼ ايٗ اضتجبٌ ٞط يه اظ ٔب اثتساز ثب ذٛز اضتجبٌ ثطلطاض ٔيوٙيٓ  ٚرطيبٖ تفٟيٓ ٚ
تفب ٓٞضا زض زض ٖٚذٛز ا٘زبْ ٔيزٞيٓ و ٝايٗ يه ٘ ٔٛاضتجبٌ زض٘ٚي اؾت.اضتجبٌ ثب ذٛز زض ثطٌيط٘سٜ
ٔكىالت زض٘ٚي يب حُ تٗبضيبت زض٘ٚي فطز اؾت.ايٗ اضتجبٌ ٖال ٜٚثط ثط٘بٔٝضيعي ثطاي آيٙسّٕٖ ٜىطز
ٖبَفي  ٚاضظيبثي ذٛز  ٚزيٍطاٖ  ٚضٚاثٍ ٔيبٖ ذٛز  ٚزيٍطاٖ ضا ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٔيزٞس.اضتجبٌ ثب زيٍطاٖ
فطاٌطز تفٟيٓ  ٚتفب ٚ ٓٞتؿٟيٓ ٔٗٙي ثيٗ يه قرم  ٚا٘ؿبٟ٘بي زيٍط (حسالُ ثب يه ٘فط زيٍط).
ايٗ اضتجبٌ ث ٝزاليُ ٌ٘ٛبٌ٘ٛي اظ لجيُ حُ ٔؿبئُ ٔ ٚكىالت ذٛز ثب زيٍطاٖ ،ضفٕ تًبزٞب  ٚتٗبضيبت ،ضز
 ٚثسَ وطزٖ اَالٖبت ،زضن ثٟتط ذٛز ،ضفٕ ٘يبظٞبي ارتٕبٖي ٛٔ ٚاضزي اظ ايٗ لجيُ ا٘زبْ ٔيٌيطز ٚ.ايٗ
اضتجبٌ زض ٚالٕ اضتجبٌ چٟط ٜث ٝچٟط ٜاؾت و ٝاظ َطيك والٔي يب غيط والٔي ا٘زبْ ٔيقٛز.
اضتجبٌ رٕٗي يب ٖٕٔٛي ٘يع ٖ٘ٛي اظ اضتجبٌ اؾت و ٝثطاؾبؼ آٖ فطز ثب تٗساز وخيطي اظ ا٘ؿبٟ٘بي زيٍط
اضتجبٌ ثطلطاض ٔيوٙس.ايٗ اضتجبٌ زض اوخط ٔٛاضز ثطاؾبؼ ٞسف اَالٖبتي يب الٙبٔ ٔ ٚتمبٖس ؾبظي قىُ
ٔيٌيطزِٚ.ي ٖال ٜٚثط آٖ ٕٔىٙبؾت ٞسف آٖ ٔكغ َٛوطزٖ  ٚيب ايزبز ٚيٗيت تفطيحي ثطاي زيٍطاٖ
ثبقس.اضتجبٌ رٕٗي ٕٔىٗ اؾت ثيٚاؾُ ٚ ٝيب ثب ٚاؾُ ٝثبقس و ٝثيكتط اظ َطيك ٔزطاٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛاضتجبَي
 ٚثٛيػ ٜضؾب٘ٞٝب نٛضت ٔيٌيطز.
اضتجبٌ فطز ثب زيٍطاٖ  ٚاضتجبٌ ٖٕٔٛي اظ رّٕ٘ ٝيبظٞبي َجيٗي  ٚث ٝحك ا٘ؿب٘ي اؾت ثَٛ ٝضي و ٝآثطاٞبْ
ٔبظِ ٛضٚاٖ قٙبؼ آٔطيىبيي زض ٞطْ ٘يبظٞب؛ ٘يبظٞبي ارتٕبٖي ٙٔ ٚعِت ضا ثَٛ ٝض ٚيػٔ ٜسّ ٘ٓط لطاض زازٜ

اؾت.

َرم ويبزَبي اوسبوي از ديدگبٌ مبزلً

٘يبظٞبي ذٛزيبثي /قىٛفبئي

اذالليبت

٘ يبظٞبي لسض ٙٔ ٚعِت ذالليتٔ،جتىطثٛزٖ
ٔ تٗهت ٘جٛزٖ  ٚلجٚ َٛالٗيت
 ضيبيت زض٘ٚي ،اٖتٕبز ث٘ ٝفؽ
ٛٔ فميت ،احتطاْ ث ٝزيٍطاٖ
٘ يبظٞبي تّّٗمي ٔٛضزاحتطأمطاضٌطفتٗ
٘ يبظٞبي أٙيتي
 زٚؾتي ،ذب٘ٛاز ،ٜنٕيٕيت ثيٗ افطاز
 أٙيت ،رؿٓ ،قغُ ،أىب٘بت ،ذب٘ٛاز ،ٜؾالٔتي
 تٙفؽ ،غصأ ،ؿىٗ ،ذٛاة ،تٗبزَ ظيؿتي ٘ ٚفٕ
16

٘ يبظٞبي فيعيِٛٛغيه
تئًري َبي جبمعٍ اطالعبتي
ثَٛ ٝض وّي ٘ٓطيبت ٔٛرٛز زض ظٔي ٝٙربٔٗ ٝاَالٖبتي  ٚتإحيط تىِٛٛٙغي ٞبي ٘ٛيٗ اضتجبَي ضا
ٔيتٛاٖ زض ؾ ٝزؾتٕٖ ٝس ٜتمؿيٓ ثٙسي وطز:
*زيسٌبٙٔ ٜفي

*زيسٌبٔ ٜخجت
*زيسٌب ٜپؿت ٔسضٖ
زيسٌبٙٔ ٜفي
ايٗ زؾت ٝاظ ٘ٓطيبت زيسٌبٟٞبي ثسثيٙب٘ٝاي ٘ؿجت ث ٝضقس تىِٛٛٙغي ٞبي ٘ٛيٗ اضتجبَي ،اَالٖبتي
ٟ٘ ٚبيتبً ْ ٟٛربٔٗ ٝاَالٖبتي زاض٘س ٗٔ ٚتمس٘س و ٝايٗ أط ٔٙزط ثٌ ٝؿتطـ رٟبٖ ؾطٔبي ٝزاضي ٚ
ؾُّ ٝآٖ ثط ز٘يب ٔيقٛز٘.مُ ٝقط ٔٚايٗ ٌٓ٘ ٝ٘ٛطيٞٝب ث ٝؾبِٟبي ثٗس اظ فطٚپبقي زِٚت وٕ٘ٛيؿتي
اتحبز رٕبٞيط قٛضٚي زض ز ،1990 ٝٞپيٛؾتٗ اتحبز ٔزسز إِٓبٖ  ٚؾم ٌٛحىٔٛتٞبي وٕ٘ٛيؿتي
زض اضٚپب َ ٚطح ٘ٓطيبتي چٓ٘ ٖٛطي ٝپبيبٖ تبضيد اظ فطا٘ؿيؽ فٛوٛيبٔب وٗٔ ٝتمس ث ٝپيطٚظي
حىٔٛت ِيجطاَ  ٚؾُِّ ٝيجطاِٟبي آٔطيىب ثط ؾطاؾط رٟبٖ ثٛز ٕٞ ٚچٙيٗ ٘ٓطي ٝثطذٛضز تٕسٖٞب اظ
ٞب٘تيٍٙت ٖٛثبظ ٔيٌطزز.وٓ٘ ٝطي ٝثطذٛضز تٕسٖٞب ٔٗتمس اؾت رٟبٖ پؽ اظ ز 1990 ٝٞث ٝربي
ضلبثتٟبي ٘ٓبٔي قبٞس ضلبثتٟب ٘ ٚعأ ٞبي فطٍٙٞي ذٛاٞس ثٛز  ٚاظ رَّٕ ٝطفساضاٖ ايٗ ٘ٓطيٝ
ٔيتٛاٖ ث٘ ٝيُ پؿت ٔٗ أطيىبيي ٞ ٚطثطت قيّط أطيىبييٚ ،يٙؿت ٔبؾى( ٛوب٘بزايي) اقبضٜ
وطز.پؿت ٔٗ ٔٗتمس اؾت تىِٛٛٙغي ٞبي ٘ٛيٗ اضتجبَي ظ٘سٌي ٚالٗي ا٘ؿبٟ٘ب ٘ ٚيع فط ًٙٞضا ثٝ
ا٘ساظ ٜثؿيبض ٘بچيعي زٌطٌ ٖٛذٛاٞس وطز.ا٘ؿبٟ٘ب ٔكىالتي زض ضاثُ ٝثب زٚؾتبٖ ذٛز ،ثب ٚاِسيٗ  ٚيب
زقٛاضيٞبي قغّي زاض٘س و ٝضؾب٘ٞٝبي ٌطٞٚي چٙس ٔٛٓٙض ٜيب ٔسضٖ زض آيٙس ٜقبيس ثٞ ٝيچ ٚرٝ
ث ٝايٗ ٌؿتطٜٞب زؾت پيسا ٘ىٙٙسُٕٔ ٗٔ.ئٗ ٘يؿتٓ وٚ ٝالٗبً وبٔپيٛتط زض أط زٌطٌ٘ٛي ويفيت
ظ٘سٌي قٟط٘ٚساٖ ِٕٔٗٛي ؾٕٟي زاقت ٝثبقس ٗٔ ٚتمس ٞؿتٓ ثٛؾيّ ٝايٗ زؾتٍبٜٞب ٕ٘يتٛا٘يٓ اظ
ٔطظٞبي زضن حؿي  ٚتزطثي ثؿيبض فطاتط ضٚيٓ٘.يُ پؿت ٔٗ زضوتبة تىٛٙپِٛي ث ٝايٗ ٘تيزٝ
ٔيضؾس و ٝتىِٛٛٙغي ثس ٖٚاذالق ربٔٗ ٝأطيىب ضا ث ٝاٟ٘ساْ وكب٘س ٚ ٜچٙيٗ ربٔٗٝاي ٔٛرٛزيت
ؾيبضٜ

ذبوي

ضا

ثٝ

ذُط

ا٘ساذتٝ

اؾت.

ٚي ٕٞچٙيٗ زض وتبة (ظ٘سٌي زض ٖيفٔ ،طزٖ زض ذٛقي) اظ آحبض ترطيجي ٚؾبيُ رسيس اضتجبَي
ؾرٗ ٔيٌٛيس  ٚاٖتمبز زاضز ؤ ٝبٛٞاضٜٞب ربيٍعيٗ ٚاِسيٗ قس ٚ ٜاثتىبض ُٖٕ ضا زض پطٚضـ ٕٝٞ
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رب٘ج ٝفطظ٘ساٖ ث ٝزؾت ٔيٌيط٘س  ٚآٍ٘ ٝ٘ٛو ٝالتهبز ،ثبظاض ،ؾٛز  ٚتزبضت ٔيذٛاٞس ُٖٕ ٔيوٙس.
زيسٌبٔ ٜخجت ٌطا:
ثطذالف زيسٌب ٜا٘ َٚؿجت ث ٝاَالٖبت ٔٛرٛز زض فًبي ربٔٗ ٝاَالٖبتي ذٛقجيٙب٘ٞ ٝؿتٙس ٚ
پيبٔسٞبي اؾتفبز ٜاظ فٙبٚضي اَالٖبت ضا ٔخجت ٔيثيٙٙس  ٚثطرؿت ٝتطيٗ فطز ايٗ ٘ ٔٛزيسٌب ٜآلبي
زا٘يُ ثُ ربٔٗ ٝقٙبؼ آٔطيىبيي اؾت و ٝزض وتبة فطا ضؾيسٖ ربٔٗ ٝنٗٙتي حسٚز ؾبَ 1973
پيكٍبْ ٘ٓطي ٝربٔٗ ٝاَالٖبتي ٔيقٛز.ثٙب ثط ٘ٓطي ٝايكبٖ پبيٞٝبي ربٔٗ ٝنٗٙتي ضا وبض  ٚؾطٔبيٝ
تكىيُ ٔيزٙٞس  ٚزض رٛإٔ ٔسضٖ زا٘ف زض لبِت اَالٖبت ٖبِٓ تغييط ظ٘سٌي ارتٕبٖي  ٚثٙيبزٞبي
تٛظيٕ لسضت اؾت ٝ٘.تٟٙب لسضت ثّى ٝحطٚت ضا  ٓٞتٛظيٕ ٔيوٙس.ايٗ ض٘ٚس ربيٍعيٗ زا٘ف ٚ
اَالٖبت ٔٛرت قس ٜاؾت ض٘ٚسٞبي تِٛيس  ٚؾبظٔب٘سٞي وبض تغييط وٙس  ٚثُٛض وّي ربٔٗ ٝپؿب
نٗٙتي يب ربٔٗ ٝاَالٖبتي زض ٔحٛض زا٘ف اؾتٛاض اؾت.
زيسٌب ٜپُؿت ٔسضٖ:
ثطذالف ٖٛٙا٘ف ثؿيبض ثسثيٙب٘ ٝاؾت.انٛالً ايٗ زيسٌب ٜاؾتمالَ  ٚذٛز ٔرتبضي تىِٛٛٙغي ٞبي
٘ٛيٗ اضتجبَي ضا لج٘ َٛساضز ٘ ٚؿجت ث ٝآٖ ٔكىٛن اؾت.آلبي غاٖ ثٛضزيبض اظ پيكٍبٔبٖ ايٗ زيسٌبٜ
ٔيثبقس ٗٔ ٚتمس اؾت وٌ ٝؿتطـ اَالٖبت غيط اظ ٚالٗيت ٕٔىٗ ٘يؿت.زض ايٗ ٘ ٔٛرٛإٔ ثٝ
ربي ايٙى ٝثب يه ٚالٗيت ؾط ٚوبض زاقت ٝثبقيٓ ثب فطا ٚالٗيت ؾط ٚوبض زاضيٓ و ٝاؾٓ ايٗ ٚالٗيت
ضا ٚالٗيت ٔز٘ َٟٛبْ ثطز ٜاؾت.ايٗ ضؾب٘ٞٝبي اَالٖبتي ثيف اظ حس ثٔ ٝربَجيٗ اَالٖبت
ٔيزٙٞس ،لسضت تفىط ضا اظ آ٘بٖ ٔيٌيطز  ٚذيّي ضاحت حميمت ضا تحّيف ٔيوٙٙس.ؾطچكٕٝ
ثؿيبضي اظ ٘بٙٞزبضي ٞب ٞؿتٙس  ٚايكبٖ ثُٛض وّي ا٘ج ٜٛاَالٖبت ضا اَالٔ ضؾب٘ي ٔؿتٟزٗ
ٔي٘بٔس.ايٗ ٘ٓطي ٝپطزاظ حبنُ ربٔٗ ٝاَالٖبتي ضا يه ظ٘سٌي حٕبلت ثبض ،ثي ٔؿئِٛيت ٚ ٚحكي
ٔي٘بٔس زض ٘تيز ٝؾيالة اَالٖبت ٖ٘ٛي اٖتيبز ايزبز ٔيوٙس و ٝايٗ اٖتيبز ثبٖج ٔيقٛز ٔطزْ
ٌٛقٌ ٝيط ٙٔ ٚفُٗ قس ٚ ٜذالليت ذٛز ضا اظ زؾت زٙٞس.
شرايط تشكيل جبمعٍ اطالعبتي
چٟبض پيف قطٌ ثطاي تكىيُ ربٔٗ ٝاَالٖبتي الظْ اؾت:
 .1اَالٖبت ثبيس ثَٛ ٝض ا٘ج ٜٛزض اذتيبض ٍٕٞبٖ لطاض ٌيطز  ٚتب آٌبٞي ثٖٛٙ ٝاٖ ٔجٙبي ٔكبضوت زض
تهٕيٓ ٌيطيٟب ٔتجّٛض قٛز.
.2وبضوٙبٖ ثرف ّٖٕي يب ثرف اَالٖبت ثبيس زض ٔيبٖ ٘يطٚي وبض زضربٔٗ ٝنٗٙتي پيكطفت ٝاظ
اوخطيت ثطذٛضزاض ثبقٙس ٘ ٚمف وّيسي زض تِٛيس  ٚاضظـ افعٚز ٜزض ٔزٕ ٖٝٛالتهبز ايفبء وٙٙس.
.3پيسايف ربٔٗ ٝاَالٖبتي ثب تىٛيٗ فط ًٙٞاَالٖبت  ٚايزبز ٕٞبٍٙٞي ٔيبٖ ثرف ٞبي ٔرتّف ٚ
ٔيبٖ وكٛضٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛو ٝثٔ ٝىبٖ ؾى٘ٛت اًٖبي ذٛيف ٚاثؿتٕ٘ ٝي ثبقٙس.
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 .4ربٔٗ ٝاَالٖبتي زض ثؿتط رٟب٘ي قسٖ)(Globalizationض٘ٚسٞبي اضتجبَي  ٚاَالٖبتي قىُ
ٔي ٌيطز  ٚزؾتطؾي ث ٝتىِٛٛٙغي ٞبي ٘ٛيٗ ضا ثطاي وكٛضٞبي زض حبَ ضقس فطا ٓٞتب قىبف ٔيبٖ
ذٛز  ٚوكٛضٞبي پيكطفت ٝضا وبٞف زٙٞس.زضغيط ايٗ نٛضت قىبف زيزيتبِي ثيٗ وكٛضٞب ٚ
َجمبت ارتٕبٖي زض زض ٖٚآٟ٘ب ضٚظ ث ٝضٚظ ثيكتط ذٛاٞس قس.
قىبف يب فبنّ ٝزيزيتبِي چيؿت؟)(Digital Divide
ٚضٚز ٘ ٚؿجت ثطذٛضزاضي اظ تىِٛٛٙغي ٞبي اضتجبَي ث ٝقطايٍ ٞط وكٛض ثؿتٍي زاضز  ٚؾجت
ايزبز پسيس ٜاي ث٘ ٝبْ قىبف زيزيتبِي قس ٜاؾت.زض ٔمبثُ ٞط وكٛضي و ٝثٞ ٝط ٔمساض ايٗ قىبف
ضا وبٞف ٔي زٞس ،قىبف زيزيتبِي ضا ث ٝفطنت زيزيتبِي ثطاي ضقس  ٚپيكطفت ربٕٔ ّٔي تجسيُ
ؾبذت ٝاؾت.
قىبف زيزيتبِي ثٙٗٔ ٝبي ٚرٛز ٘بثطاثطي زض زؾتطؾي  ٚاؾتفبز ٜاظ فٙبٚضي ٞبي ٘ٛيٗ زض ثيٗ
وكٛضٞبي تٛؾٗ ٝيبفتٖ ٚ ٝمت ٔب٘س ٜاؾت.قىبف زيزيتبِي ٔٙحهط ثيٗ وكٛضٞب ٕ٘ي ثبقس  ٚثٝ
پسيس ٜاي زاذّي ٘يع تجسيُ قس ٜاؾت.ثسيٗ تطتيت قىبف ثيٗ افطاز،ذب٘ٛاضٞب،نبحجبٖ ٔكبغُ ٚ
ٔٙبَك رغطافيبيي زض ربيٍبٞ ٜبي ٔرتّف التهبزي  ٚارتٕبٖي زض زؾتطؼ  ٚاؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغي
ٞبي

٘ٛيٗ

اضتجبَي

ٓٞ

ٚاَالٖبتي

قىبف

زيزيتبِي

ٔحؿٛة

ٔي

قٛز.قىبفسيزيتبِيِّ٘ٛٛٗٔ،بقيبظفٙبٚضيبَالٖبتيٛاضتجبَي اؾت و ٝوكٛضٞبي زض حبَ تٛؾٗ ٝث ٝزِيُ
فمساٖ زؾتطؾي ث ٝايٗ تىِٛٛٙغي ٞب ث ٝآٖ ٔجتال ٔي ثبقٙس  ٚاظ َطفي أطٚظ ثٖ ٝبُٔ ٔ ٚ ٟٓتبظ ٜاي
زض ضا ٜتٛؾٗ ٝايٗ وكٛضٞب ٔجسَ قس ٜاؾت.قىبف زيزيتبِي زأ ٝٙذٛز ضا ٖال ٜٚثط فبنّٔ ٝيبٖ
وكٛضٞب زض زاذُ ٔطظٞبي يه وكٛض ٘يع ٌؿتطـ زاز ٜاؾت.حتي زأبٖ وكٛضٞبي غٙي ضا ٘يع ٔي
ٌيطز.
فبنّ ٝزيزيتبِي ٕٔٗٛالًثٙٗٔ ٝبي قىبف زض ظٔئ ٝٙكبضوت زض ربٔٗ ٝاَالٖبتي ثيٗ ٌطٞ ٜٚبي
ٔرتّف ٔطزْ ٘يع اؾت.
علل شكبف ديجيتبلي

*فمساٖ ؾطٔبيٌ ٝصاضي پبيساض  ٚوبفي (ٔٙبؾت)زض ذسٔبت ٚظيط ؾبذت ICT
*ٍ٘طـ ثسثيٙب٘٘ ٝؿجت ث ٝآحبض فٙبٚضي ٞبي ٘ٛيٗ اَالٖبتي
*فمساٖ ظيطؾبذت ٞبي ٘طْ افعاضي  ٚؾرت افعاضي
*زا٘ف ؾتيعي

*تٕطوع لسضت  ٚث ٝتجٕ ا٘حهبض اَالٖبت
*فمساٖ ربٔٗٔ ٝس٘ي

*ؾبذتبضٞبي ؾٙتي ٔ ٚبلجُ نٗٙتي (ربٔٗ ٝوكبٚضظي)
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ثَٛ ٝض وّي ثبيس تٛر ٝزاقت و ٝقىبف زيزيتبِي ٚالٗيتي اؾت و ٝثب ٘هت چٙسيٗ  ٚچٙسذٍ
تّفٗ حبثت  ٚضا ٜا٘ساظي چٙسيٗ  ٚچٙس ؾيؿتٓ وبٔپيٛتطي حُ ٕ٘ي قٛز.ظيط ؾبذت ٞبي اضتجبَي
قبُٔ اضتجبَبت ٔربثطاتي،اتهبَ ث ٝقجى ٝرٟب٘ي ايٙتط٘ت  ٚضؾب٘ٞ ٝبي ثرف اَالٖبت  ٚپٛقف
قٟطي  ٚضٚؾتبيئ،مسٔبت وبٞف فبنّ ٝزيزيتبِي  ٚتجسيُ آٖ ث ٝفطنت زيزيتبِي ذٛاٞس ثٛز.
فطنت زيزيتبِي
فطنت زؾتطؾي اضظاٖٖ ،بْ  ٚفطاٌيط  ٚثطاثط قٟط٘ٚساٖ يه وكٛض ضا ثب قبذم ٞبي فطنت ٞبي
زيزيتبِي ث ٝانُالح ) DOI (digital object identifierا٘ساظٌ ٜيطي ٔي وٙٙس.اٌط ضٚظي
تٗساز ذُ ٌٛتّفٗ حبثت ٔالن ؾٙزف  ٚا٘ساظٌ ٜيطي قىبف زيزيتبِي ثٛز ،أطٚظ ٌؿتطـ ICT

 ٚزؾتطؾي ثٛٔ ٝثبيُ ٘ؿُ ؾ(Universal Mobile Telecommunication ْٛ

)System
 ٚايٙتط٘ت پطؾطٖت ٔٗيبض فطنت زيزيتبِي ٔي ثبقس.اضتجبَبت ؾيبض ثٖٛٙ ٝاٖ حّمٔ ٝفمٛز زض

وكٛضٞبي وٕتط تٛؾٗ ٝيبفتٖ ٝبُٔ ٕٟٔي زض ٔيعاٖ زؾتيبثي قٟط٘ٚساٖ ث ٝفطنت ٞبي زيزيتبِي
ٔحؿٛة ٔي قٛز.
إٞيت قىبف زيزيتبِي تمطيجبً  ٕٝٞزِٚتٕطزاٖ رٟبٖ ضا ٔٗتمس ث ٝتالـ ثطاي اظ ثيٗ ثطزٖ  ٚتجسيُ
آٖ ث ٝفطنت زيزيتبِي ٕ٘ٛز ٜاؾت.ايٗ زِٚتٕطزاٖ ثطآ٘ٙس تب ثب زؾتطؾي ث ICT ٝوكٛضٞبي ذٛز ضا
زض پ كت زضٞبي تٛؾٗ ٝپبيساض ٚالٗي حفّ وٙٙس ٔ ٚؿيط پيكطفت ضا ثب ٖجٛض اظ ثعضٌطاٞ ٜبي
اضتجبَي(اؾتفبز ٜاظ زؾتٍبٞ ٜبي اظتجبَي ٔخُ تّفٗ ٞبي حبثت،ؾِّٛي،ايٙتط٘تٛٔ،ثبيُ)  ٚاؾتفبز ٜاظ
تىِٛٛٙغي ٞبي ٘ٛيٗ اضتجبَي ثطاي ربٔٗٔ ٚ ٝطزْ ذٛز فطا ٓٞوٙٙس تب زض ربيٍب ٜلبثُ لجِٛي رٟب٘ي
لطاض ٌيط٘س.زض وكٛضٞبي فميط ايٗ ٘رجٍبٖ ٞؿتٙس و ٝث ٝتىِٛٛٙغي ٞبي ٘ٛيٗ اضتجبَي زؾتطؾي
زاض٘س ٚثط اؾبؼ ٌعاضـ ٞبي ٔطث ٌٛثٔ ٝيعاٖ تالـ زِٚت ٞب ثطاي زؾتيبثي ٞط چ ٝؾطيٗتط ثٝ
ٔٗيبضٞبي ربٔٗ ٝاَالٖبتي ٘كبٖ ٔي زٞس و ٝثحج زيزيتبِي ثٖٛٙ ٝاٖ يىي اظ ٕٟٔتطيٗ چبِف ٞبي
پيف ض ٚزض ٖطنٌ ٝؿتطـ ٕٞICTچٙبٖ ُٔطح اؾت.
ثؿيبضي اظ وكٛضٞب زضنسز٘س و ٝثب وٓ وطزٖ ايٗ قىبف آٖ ضا ث ٝفطنت تجسيُ وٙٙس.اظ ٕ٘ٝ٘ٛ
وكٛضٞبي ٔٛفك زض ايٗ ذهٛل وط ٜرٛٙثي اؾت و ٝثب ث ٝوبضٌيطي ثط٘بٔٞ ٝبي وبضقٙبؾي َي 5

ؾبَ تٛا٘ؿت ذٛز ضا ث ٝنسض رسٔ َٚيعاٖ اؾتفبز ٜاظ  ICTثطؾب٘س  ٚقىبف زيزيتبِي ضا ثٝ
فطنت زيزيتبَ تجسيُ ٕ٘بيس.
ضاٞىبضٞبي وبٞف قىبف زيزيتبِي
ضاٞىبضٞبي وبٞف قىبف زيزيتبِي ثط ٔجٙبي زاليّي وٛٔ ٝرت قىبف زيزيتبِي قس ٜاؾت قىُ
ٔي ٌيط٘س  ٚث ٝز ٚزؾت ٝتمؿيٓ ٔي ق٘ٛس.
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 )1ضاٞىبضٞبي ظيطؾبذتي:
ضاٞىبضٞبي ظيط ؾبذتي ٕٝٞ،فٗبِيت ٞبي ٔطث ٌٛث ٝفطا ٓٞآٚضي ظيطؾبذت ٞبي فٙي ٕٖ ٚستبً ؾرت
افعاضي ثطاثط زض زؾتطؾي ث ٝتىِٛٛٙغي ٞبي ٘ٛيٗ اضتجبَي ضا زضثط ٔي ٌيطز اظ لجيُ:
*افعايف پٟٙبي ثب٘س زضيبفت  ٚاضؾبَ اَالٖبت

*ايزبز فطنت ٞبي ثطاثط ثطاي زؾتطؾي ث ٝؾرت افعاضٞبي ٔٛضز ٘يبظ
*تٛؾٗ ٝقجىٞ ٝبي تّفٗ ٕٞطاٜ

* ايزبز ظيطؾبذتٟبي تٛؾٗ ٝأىب٘بت قجى ٝاي ٔ ٚربثطاتي زض ؾطاؾط يه وكٛض ثس ٖٚتٛر ٝثٔ ٝيعاٖ
ثبظٌكت ؾطٔبيٌ ٝصاضي
*ايزبز ظيطؾبذت ٞبي لب٘٘ٛي

*أىبٖ اؾتفبز ٜاظ ٔعايبي فٙبٚضي اَالٖبت  ٚاضتجبَبت ٔخُ تزبضت اِىتط٘ٚيه،قٟط اِىتط٘ٚيىي،زِٚت

اِىتط٘ٚيىي ...ٚ
 .2ضاٞىبضٞبي آٔٛظقي
ضاٞىبضٞبي آٔٛظقي زض رٟت تٛؾٗٙٔ ٝبثٕ ا٘ؿب٘ي  ٚافعايف زا٘ف ٟٔ ٚبضت ٞبي افطاز قبُٔ  ٕٝٞفٗبِيت
ٞبي آٔٛظقي زض رٟت وبٞف قىبف زيزيتبِي اؾتفبزٔ ٜي قٛز.قٟط٘ٚساٖ يه وكٛض زض ايٗ نٛضت ثبيس
ث ٝقىُ  ٚقيٞ ٜٛبي ٔرتّف ثب اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞ ٝبي ٍٕٞب٘ي ٔخُ ايٙتط٘ت آقٙب ق٘ٛس اظ رّٕ ٝايٗ قيٞ ٜٛب
ٖجبضتٙس اظ:
*آٔٛظقٟبي ٖٕٔٛي  ٚضايٍبٖ زض ظٔي ICT ٝٙزض ٔساضؼ  ٚزيٍط ٔطاوع
*تجسيُ  ICTث ٝضقتٞ ٝبي آٔٛظـ ٖبِي

*حٕبيت زِٚت اظ فبض٘ اِتحهيالٖ ضقتٞ ٝبيICT

*تكٛيك  ٚتطغيت قٟط٘ٚساٖ ث ٝآٔٛظـ پصيطي  ٚايزبز ٘ٓبْ اٍ٘يعقي زض ايٗ ظٔيٝٙ
كبربردَبي فىبيريَبي وًيه ارتببطي
اضتجبَبت ُٕٔئٗ  ٚزض زؾتطؼ ث ٝنٛضت وبضآٔس ،ثٖٛٙ ٝاٖ ثركي اظ اثعاض حُ ٔكىالت رٛإٔ
ّٔي ٚرٟب٘يجكٕبضٔيطٚزٕٔ.ىٙبؾتفٙبٚضيٞبيبضتجبَيٕخالًٚرٛزوبٔپيٛتطثٟرٛزيرٛزٚثُٟٛضفيعيىيٍطؾٞٝٙبضاؾيط٘
وٙسيبٌطؾٍٙيطاضيكٟىٙٙؿبظزٔ،طئٚيطوٛزوبٖ ضاوبٞف ٔيزٞس ،أب ٖٛأّي ثب إٞيت ٞؿتٙس وٝ
ضقس التهبزي ٚتٛؾٟٗبرتٕبٖيعاثٟحطوتسضٔيآٚض٘سٚظٔيٟٙؿبظزؾتبٚضزٞبيجيكٕبضزضحٛظٜٞبيؿيبؾي،التهبزي،ا
رتٕبٖي،فطٍٙٞي،ظيؿتٕحيُي،ثٟساقتٛؾالٔت...ٛثٟهٛضتٕيب٘جطذٛاٙٞسقس.أىب٘أٔٛظقبظضاٞسٚضٖ،طي ٝذسٔبت
اِٚي ٝثٟساقت  ٚزضٔبٖ ا ظ ضا ٜزٚض ،وبٞف ؾفطٞبي قٟطي ٚثيٗ قٟطي،وٙتطَ  ٚحفّ ٔحيٍ ظيؿت ،تِٛيس
 ،ت ٚ ٔٛٙتٛظيٕ ثٟئ ٝٙحهٛالت وكبٚضظي  ،زؾتيبثي ث ٝثبظاضٞبي ٔحّي ّٔ،ي ُٙٔ ،مٝاي  ٚرٟب٘ي ،وٕه ثٝ
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زِٚت ٞب  ٚثرفٞبي ٖٕٔٛي رٛإٔ زض اضائ ٝذسٔبت ث ٝقٟط٘ٚساٖ ،ا٘تمبَ زا٘ف ،تِٛيس زا٘ف  ،ثب٘هٞبي
اَالٖبتي ،زؾتطؾي ؾطيٕ  ،وبٞف ٞعيٞ ٝٙب  ،اقتغبِعايي ...ٚتٟٙب ثركي اظ زؾتبٚضزٞبي اؾت و ICT ٝثطاي

زِٚتٟب

،ؾبظٔبٖٞب

ٚ

قٟط٘ٚساٖ

ربٔٗٝ

رٟب٘ي

فطآٞ

وطزٜ

اؾت.

قبذمٞبي فطنتٞبي زيزيتبِي
قبذمٞبي فطنتٞبي زيزيتبِي قبُٔ ؾٔ ٝم ِٝٛفطنت ،ظيط ؾبذت  ٚثىبضٌيطي اؾت.ايٗ قبذم ٞب
٘كبٖ ٔيزٞس و٘ ٝيطٚي ثبِم ٜٛثطاي فطا ٓٞوطزٖ زؾتطؾي رٟب٘ي اضظاٖ ،فٙبٚضي اَالٖبت  ٚاضتجبَبت زض
ثيكتط وكٛضٞبي رٟبٖ ٚرٛز زاضز.اٌط چ ٝثبيس تٛر ٝزاقت ؤ ٝهبزيك فطنتٞبي زيزيتبِي زض وكٛضٞبي

ٔرتّف  ٚثط اؾبؼ ٔيعاٖ ثطذٛضزاضي اظ آٟ٘ب اظ  ICTزض حبَ تغييط اؾت،زض وكٛضٞبي فميط ٚوٓ زضآٔس،

فطنت زيزيتبِي ثطاؾبؼ زؾتطؾي ث ٝذسٔبت تّفٗ ٕٞطأ ٚ ٜربثطات اضظاٖ  ٚزض وكٛضٞبي پطزضآٔس ،ظيط
ؾبذت ٔٙبؾت  ٚاؾتفبز ٜاظ فٙبٚضيٞبي پيكطفتٔ ٝخُ تّفٗ ٕٞطا٘ ٜؿُ ؾ ٚ (G3) ْٛپٟٙبي ثب٘س  ٚايٙتط٘ت

پطؾطٖت اضظيبثي ٔيقٛز.
أطٚظ اٌطچ ٝوكٛضٞبي زض حبَ تٛؾٗ ٝزض ظٔي ٝٙتّفٗ ٕٞطا ٚ ٜزؾتطؾي ث ٝايٙتط٘ت ،پيكطفتٞبي ٘ؿجتبً
ذٛثي زاقتٝا٘س ِ،يىٗ فبنّ ٝآٟ٘ب ثب وكٛضٞبي غٙي زاضاي تىِٛٛٙغيٞبي ضٚظآٔس ثٚٝيػ ٜزض ظٔي ٝٙتّفٗٞبي
ٔٛثبيُ ٘ؿُ ؾ ٚ ْٛپٟٙبي ثب٘س لبثُ تٛرٔ ٝيثبقس.ثٖ ٝجبضت زيٍط ٕٞعٔبٖ ثب ضقس  ICTزض رٟبٖ ٔفْٟٛ

قىبف زيزيتبِي زضحبَ تغييط اؾت.
ييصگيَبي جبمعٍ اطالعبتي
آحبض ٚيػٌيٞبي ربٔٗ ٝاَالٖبتي ثط حٛظٜٞبي ٔرتّف ربٔٗ ٝاظرّٕ ،ٝحٛظ ٜؾيبؾي ،ارتٕبٖي ،فطٍٙٞي
،التهبزي ...ٚچ ٖٛزيسٌبٓٙٞطيٝپطزاظا٘سضٔٛضزربٟٔٗبَالٖبتيٕتفبٚت ٔ ٚتٗبضو  ٚزٌٚب٘ ٝاؾت.ثسيٗ ٔٗٙي
وَ ٝيفي اظ آحبض ٔٙفي ٔ ٚخجت ضاثط رٛإٔ اظ ٘بحي ٝضؾب٘ٞٝبي ٘ٛيٗ اضتجبَي؛ ٔٛضز تٛر ٝلطاض
ٔيزٙٞس.اثعاضٞبي ٘ٛيٗ اضتجبَي تطويجي اظ چٙسيٗ تىِٛٛٙغي قبُٔ ٚؾبيُ اضتجبٌ رٕٗي ،ا٘فٛضٔبتيه
زٚضاؾت.ايٗ

ٚاضتجبَبت

ٔخّج فٙبٚضيب٘ؿبٖٞب ضازضيجٍ،شذيطٞؿبظيٛپطزاظـ،ثبظيبثيب٘تمبِٛزضيبفتبَالٖبتسضٞطظٔب٘ٞٛطٔىب٘ىٕىٕيوٙٙس.
نبحت ٘ٓطاٖ ّٖٓ اَالٔ ضؾب٘ي ٚيػٌيٞبي ٔتٗسزي ثطاي ربٔٗ ٝاَالٖبتي زض ٘ٓط ٌطفتٝا٘س ؤٕٟ ٝتطيٗ
آٟ٘ب ٖجبضتٙس اظ:
ٚيػٌي فٙي:

*تكىيُ ضؾب٘ٞٝب ثب ٘ٓبٔي فطاٌيط  ٚربٕٔ ٌ ٚؿتطزٔ ٚ ٜؿٍّ ثط حيبت ا٘ؿبٖ.
* ايزبز ٘ٓبْ ز ٚؾٛي ٝؤ ٝربَت ضا اظ حبِت ٔٙفُٗ ذبضد وطز ٚ ٜثُٛض ٔؤحط زض فطايٙس اضتجبٌ قطوت

ٔيزٞس.

*پٛيبيي؛ يٗٙي ايٙى ٝايزبز اضتجبٌ اظ ٞط رب ٞ ٚط وؽ  ٚزض ٞط حبَ أىبٖ پصيط اؾت.
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*تجسيُ پصيطي ؛ و ٝأطٚظ ٜث ٝضاحتي ٔيتٛاٖ پيبْٞب ضا اظ نٛضتي ث ٝنٛضت زيٍط تجسيُ وطز.
*اتهبَ پصيطي؛ يٗٙي ٞط ٚؾيّ ٝاضتجبَي ضا ٔيتٛاٖ ثٛؾيّ ٝاضتجبَي زيٍط ٔتهُ وطز  ٚزض ٚالٕ اضتجبٌ ٔيبٖ
ٔؿبفتٞبي زٚضتط ضا ثطلطاض ؾبذت.

*رٟبٖ قٕ َٛثٛزٖ؛ ث ٝايٗ ٔٗٙي و ٝقجىٞٝب ث ٝتسضيذ ؾطاؾط ؾيبض ٜظٔيٗ ضا پٛقف زاز ٚ ٜاظ ٔطظٞبي

ؾيبؾي ٔيٌصض٘س.
ٚيػٌي التهبزي:
ضٚيىطز التهبزي ث٘ ٝمف ضٚظافع ٖٚاَالٖبت زض فطآيٙس تِٛيس ،تٛظيٕ ٔ ٚهطف ثٛيػ ٜزض ظٔيٛ٘ ٝٙآٚضي ٚ
ضلبثت اقبض ٜزاضز.ربٔٗ ٝاَالٖبتي ٖ٘ٛي رسيس اظ تمؿيٓ وبض ضا ُٔطح ٔيوٙس  ٚزض ٘تيزٔ ٝكبغّي اظ ٔيبٖ
ٔيضٚز ٔ ٚكبغُ رسيسي پسيس ٔيآيس  ٚاِجت ٝؾبذتبض التهبزي ٘بٌعيط ذٛز ضا ثب حٛظٜٞبي حبيط ٕٞبًٙٞ
ٔيوٙس.زضايٗ رٛإٔ اَالٖبتٙٔ ،جٕ التهبزي تّمي ٔيقٛز.ؾبظٔبٟ٘ب ثطاي افعايف وبضآيي ذٛز ثط اؾتفبزٜ
ثيكتط اظ اَالٖبت تإويس ٔيٚضظ٘س تب ٘ ٔٛآٚضيٞب تمٛيت ق٘ٛسٛٔ.لٗيت التهبزي  ٚضلبثت َّجب٘ ٝآٟ٘ب ثٟجٛز
ٔييبثس  ٚثبالذط ٜؾجت اضتمبء ويفيت اثعاضٞب  ٚذسٔبت قٛز.
ٚيػٌي حطفٝاي:
يىي اظ ذهيهٞٝبي ٔ ٟٓرٛإٔ اَالٖبتي تغييط زض حطفٞٝب ٔ ٚكبغُ ثب ٔحٛضيت آٔٛظـ اؾتٞ.طٌبٜ
حطفٞٝب زض فٗبِيتٞبي اَالٖبتي تٕطوع يبثٙس ث ٝربٔٗ ٝاَالٖبتي ٚاضز قسٜايٓ.ث ٝثيبٖ زيٍط زض ربٔٗٝ
اَالٖبتي اظ وبضٞبيي و ٝلسضت رؿٕي ٟٔ ٚبضتٞبي زؾتي ضا ٔيَّجس وبؾت ٝقس ٚ ٜث ٝوبضٞبيي ثب
ٟٔبضتٞبي ثبال ٔب٘ٙس تّٗيٓ تطثيتٛوّيٟىبضٞبييىٟبَالٖبتطازضرٟتب٘زبٔجٟتطفٗبِيتٞبزضذٛاؾتٕيوٙٙستجسيُ
ٔيق٘ٛس.أطٚظ ٜتٟٙب الّيتي ض ٚث ٝوبٞف اظ ٘يطٚي وبض زض وبضذب٘ٞٝب فٗبِيت ٔيوٙٙس  ٚثبظاض وبض ثٛؾيّٝ
قبغالٖ ثرف اَالٖبت تؿريط قس ٜاؾت.زض ٚالٕ تغييط ٔكبغُ  ٚتٛظيٕ آٟ٘ب ٔطوع حمُ ثيكتط ٘ٓطيٞ ٝبي
ٔٗتجط زض ربٔٗ ٝاَالٖبتي اؾت.
ٚيػٌي ٔىب٘ي:
زض ربٔٗ ٝاَالٖبتي قجىٞٝبي اَالٖبتي ٘مبٌ زٚض زؾت ضا ثب يىسيٍط ٔطتجٍ ٔيوٙٙس.ايٗ قجىٞٝب ٌطٟٞٚبي
ٔرتّف ؾطاؾط رٟبٖ ضا زض وٕتطيٗ ظٔبٖ ٕٔىٗ  ٚث ٝثٟتطيٗ قىُ ث ٝيىسيٍط پي٘ٛس ٔيزٞس  ٚافطاز
ٔيتٛا٘ٙس زا٘ف  ٚترهم ذٛز ضا ثب يىسيٍط ٔجبزِ ٝوٙٙس.ثٔ ٝكبٚض ٜثپطزاظ٘س  ٚحتي ذالليتٞبي ذٛز ضا
قىٛفب ؾبظ٘س.ضقس ؾطيٕ ضؾب٘ٞٝبي رسيس ايٗ أىبٖ ضا فطا ٓٞؾبذت ٝاؾت و ٝاَالٖبت ٔطث ٌٛثٔ ٝجبزالت
ثبظضٌ ب٘ي ،ليٕت وبالٞب ،فٟطؾت اذتطاٖبتٛ٘ ،ؾب٘بت اضظ ٛٔ ٚاضزي اظ ايٗ لجيُ و ٝزاضاي إٞيت ٞؿتٙس
ثهٛضت پيٛؾت ٝث ٝؾطاؾط رٟبٖ اضؾبَ قٛز.قجىٞٝب حتي ؾجت تزسيس ؾبظٔبٖ ٘ٓبْ ٔبِي زض ز٘يب قسٜ
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ٚفطٚپبقي ٔحسٚزيتٞبي ؾٙتي زض ظٔي ٝٙثب٘ىساضي ،ذسٔبت ٔبِي ٚ ٚاؾٌُ ٝطي ضا ثس٘جبَ زاقتٝ
اؾتٔ.جبزالت التهبزي ث ٝقىُ اِىتط٘ٚيىي  ٚزض حزٓ ثؿيبض ثبال حبنُ ضقسايٗ ثرف ثٛز ٜاؾت.
ٚيػٌي فطٍٙٞي:
اظ ِحبِ فطٍٙٞي زا٘ف ٔجتٙي ثط ؾطٔبي ٝثتسضيذ ربي ذٛز ضا ث ٝؾطٔبئ ٝجتٙي ثط زا٘ف زاز ٜاؾت  ٚآٌبٞي
ٖ٘ٛي ؾطٔبي ٝفطٍٙٞي تّمي ٔيقٛز  ٚثسيٗ تطتيت إٞيتي و ٝزض ٘يبي ٌصقت ٝثطاي ؾطٔبئ ٝبِي لبئُ ثٛز
تمّيُ يبفت ٚ ٝؾطٔبيٞٝبي ٔجتٙي ثط اٌبٞي اظ إٞيت ثيكتطي ثطذٛضزاض قس ٜاؾت.اظ ٘رؿتيٗ ٚيػٌي ٞبي
رٛإٔ اَالٖبتي ايزبز تح َٛزض اضظـ ٞبي فطٍٙٞي ،اذالليبت  ٚآزاة  ٚضؾ ْٛاؾت.آ٘چٕٞ ٝعٔبٖ ثب
پيسايف  ٚتٛؾٗ ٝرٛإٔ اَالٖبتي زض ز٘يب ُٔطح قس ٜاؾت تحُٕ ٔ ٚساضاي فطٍٙٞي اؾت و٘ ٝبقي اظ
قٙبذت ثيكتط اؾت.زض ٚالٕ ثب فع٘ٚي قٙبذت زض حٛظ ٜآٌبٞي ٞبي فطٍٙٞي ؾبذتبض اضظقي  ٚزض ٘تيزٝ
اذالليبت  ٚآزاة  ٚضؾ ْٛثٌٝ٘ٛ ٝاي ثبضظ ٔتحٔ َٛيقٛز.رٟب٘ي قسٖ اِعأبً ثٙٗٔ ٝي ؾم ٕٝٞ ٌٛزيٛاضٞبي
ؾيبؾي ،فطٍٙٞي  ،التهبزي  ٚحصف ٛٞيتٞب ٘يؿت ثّى ٝپسيسٛ٘ ٜيٗ اضتجبَي اؾت و ٝاٍِٞٛبي لجّي
اضتجبَبت ضا ثٔ ٓٞ ٝيضيعز  ٚاٍِٛيي رسيس ٔ ٚتٙبؾت ثب ٘يبظ ٔربَت ايزبز ٔيوٙس.
رسبوٍ َب ي ييصگي َبي آن
ضؾب٘ٞٝبي ٌطٞٚي ثٖٛٙ ٝاٖ اثعاضٞبي تٟي ٚ ٝتإٔيٗ ٘يبظٞبي ذجطي ٔربَجبٖ ٞؿتٙس  ٚثٕٞ ٝيٗ ّٖت ثرف
اذجبض  ٚاَالٖبت آٖ اظ پطَطف زاضتطيٗ ثرف ٞبي ايٗ ضؾب٘ٞٝب ثٚ ٝيػُٔ ٜجٖٛبت  ٚضازي ٛتّٛيعي ٖٛثٝ
قٕبض ٔيض٘ٚس ثكطٌ آ٘ىٚ ٝيػٌي ٞبي تٟي ٚ ٝتٓٙيٓ اذجبض زض ايٗ ضؾب٘ٞٝب ضٖبيت قٛز.
اِف) ضؾب٘ٞٝبي ٘ٛقتبضي (ُٔجٖٛبت)
آٖ زؾت ٝاظ ضؾب٘ٞٝبي ٍٕٞب٘ي و ٝثطاي پرف  ٚا٘تكبض اذجبض ،اَالٖبت ،آٌبٞيٞب  ٚايزبز اضتجبٌ ٔيبٖ ٔطزْ
 ٚا٘تمبَ اضظقٟب اظ ظثبٖ  ٚثيبٖ ٔىتٛة اؾتفبزٔ ٜيوٙٙس ضؾب٘ٞٝبي ٘ٛقتبضي ٘بٔيسٔ ٜيق٘ٛس و ٝزاضاي
أتيبظات ٔ ٚحسٚزيتٞبيي ٘يع ٔيثبقٙس.
ٚيػٌي ٞبي ٖٕس ٜضؾب٘ٞٝبي ٘ٛقتبضي:
.1ضؾب٘ٞٝبي ٘ٛقتبضي ٚيػ ٜتحهيُ وطزٜٞب ٔيثبقس ث ٝزِيُ آ٘ىٔ ٝربَت آٖ ثبيس ؾٛاز زاقت ٝثبقس.
.2ضؾب٘ٞٝبي ٘ٛقتبضي زض ٔمبيؿ ٝثب ضازي ٚ ٛتّٛيعي ٖٛاظ اثعاض  ٚأىب٘بت لبثُ زؾتطؾي تط ثطاي تِٛيس ٚ
ا٘تكبض اذجبض اؾتفبزٔ ٜيوٙٙس  ٚزض ٘تيزٞ ٝط پيبْ ٔيتٛا٘س ث ٝقيٜٞٛبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛچبح  ٚزض تيطاغ ثبال ٔٙتكط
قٛزِ.صا تُٔ ٔٛٙجٖٛبت ثيكتط اظ ت ٔٛٙزيٍط ضؾب٘ٞٝب اؾت.
 .3ثطاي ايزبز ؾيؿتٓ  ٚزؾتٍب ٜفطؾتٙسٌ ٚ ٜيط٘س ٜضازي ٚ ٛتّٛيعي ٖٛأىب٘بت فٙي ٔتٗسز ٘ ٚؿجتبً پيچيسٜاي
ٔٛضز٘يبظ اؾت وٞ ٝعيٞٝٙبي ٍٙٞفتي ضا زض ثط ٔيٌيطز  ٚحتي اظ ٘ٓط ؾيبؾي  ٚلب٘٘ٛي ٔٛإ٘ ظيبزي ثطاي
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اي ٍٝ٘ٛٙضؾب٘ٞٝب ٚرٛز زاضز ِٚي ضؾب٘ٞٝبي ٘ٛقتبضي وٕتط زچبض ايٗ ٔٛإ٘ قس ٚ ٜاظ أىب٘بت ؾبزٜاي ثطاي
تِٛيس اذجبض اؾتفبزٔ ٜيوٙٙس.
ٚ .4يػٌي ٔىتٛة ثٛزٖ ضؾب٘ٞٝبي ٘ٛقتبضي آ٘طا ثٖٛٙ ٝاٖ يه ؾٙس رٌّ ٜٛط ٔيوٙس  ٚثٔ ٝربَجبٖ زض ظٔبٖ
٘بٔحسٚز فطنت ا٘تربة ٔيزٞس.
ٔحسٚزيتٞبي ضؾب٘ٞٝبي ٘ٛقتبضي:
 .1زض ضؾب٘ٞٝبي ٘ٛقتبضي احتٕبَ زاضز اذجبض ثهٛضت وبُٔ ا٘تكبض ٘يبثس  ٚايٗ أط ٔٛرت ٔحسٚز ٚ
ٔٗسٚز قسٖ نفحبت ضٚظ٘بٔ ٝقٛز.
 .2ضؾب٘ٞٝبي ٘ٛقتبضي اظ ٔكىُ ظٔب٘ي ض٘ذ ٔيثط٘س.ايٗ ضؾب٘ٞٝب ٖٕط وٛتبٞي زاض٘س  ٚاظ ؾٛي زيٍط
ٔست ظٔبٖ الظْ ثطاي تِٛيس اذجبض يه ضٚظ٘بٔ ٝحساوخط ثيٗ  5تب  8ؾبٖت اؾت.ثٕٞ ٝيٗ زِيُ أىبٖ
ثٟطٌٜيطي اظ تٕبْ ضٚيسازٞب ضا ٘ساضز.
ٔ .3حسٚزيت ٔىب٘ي:يٗٙي ٔكىُ تٛظيٕ ٕٞعٔبٖ زض ٘ ٕٝٞمبٌ زض يه وكٛض  ٚحتي يه قٟط ثعضي
ة) ضؾب٘ٞٝبي ٌفتبضي
آٖ زؾت ٝاظ ٚؾبيُ اضتجبٌ رٕٗي ٞؿتٙس ؤٕٟ ٝتطيٗ ٖٙهط اضتجبَي آٟ٘ب نٛت ،ثيبٖ  ٚوالْ اؾت.ظثبٖ
ٔىتٛة يب تهٛيطي زض ايٗ ٌ ٝ٘ٛضؾب٘ٞٝب ربيٍبٞي ٘ساضز.ضازي ٛزض ايٗ زؾت ٝاظ ضؾب٘ٞٝب ٘مف ثيكتطي زاضز.
ٚيػٌيٞبي ٖٕس ٜضؾب٘ٞٝبي ٌفتبضي:
.1ؾطيٕ تطيٗ  ٚفطاٌيطتطيٗ ٚؾبيُ اضتجبَي اؾت.
.2وبضثطز ؾيبؾي ضازيٕ٘ ٚ ٛبيف لسضت ثٛؾيّ ٝآٖ يىي اظ ٕٟٔتطيٗ ٚيػٌي ٞبي ايٗ ضؾب٘ٞٝب زض ربٔٗٝ
اؾت.
٘.3مف ضازيٛزض ٔجبضظ ٜثب ثي ؾٛازي ثب پرف ثط٘بٔٞٝبي ٚيػ ٜثطاي ؾٛازآٔٛظي  ٚآٔٛظـ ثعضٌؿبالٖ ثؿيبض
ظيبز اؾت  ٚزض ٚالٕ ٔيتٛاٖ ٌفت ضازي ٛوبضثطز آٔٛظقي  ٓٞزاضز.
٘.4ساقتٗ ٔحسٚزيت ظٔب٘ي ٔ ٚىب٘ي يٗٙي پرف  24ؾبٖت ٝثط٘بٔٞ ٝبي ٌ٘ٛبٌ.ٖٛ
 .5پيكطفت ٝقسٖ فطؾتٙسٞ ٜب  ٚاؾتفبز ٜاظ ٔبٛٞاض ٜايٗ ٚؾيّ ٝضا ث ٝيه ٚؾيّ ٝثسٔ ٖٚطظ تجسيُ وطز ٜاؾت.
 .6اضظا٘ي ثٟبي ٌيط٘س ٜضازي ،ٛأىبٖ ذطيس ٔ ٚهطف آٖ ضا ثيكتط وطز ٜاؾت.
 .7ث ٝظثبٟ٘ب ِٟ ٚزٞٝبي ٔرتّف ثط٘بٔ ٝپرف ٔيوٙس.
.8

٘يبظ ث ٝتٛر ٚ ٝذٛا٘سٖ ٔب٘ٙس تّٛيعئُ ٚ ٖٛجٖٛبت ٘ساضز.

.9

حُٕ ٘ ٚمُ ايٗ ٚؾبيُ ثٛيػ ٜضازي ٛثؿيبض آؾبٖ اؾت.

.10

ايٗ ٚؾبيُ ثب وٕتطيٗ ا٘طغي الظْ (ِٚ 3ت) ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔيٌيطز.
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ٔحسٚزيتٞبي ضؾب٘ٞٝبي ٌفتبضي:
.1ث ٝزِيُ فطّاض ثٛزٖ ُٔبِت ثٛيػ ٜزض ضازيٕ٘ ٛيتٛاٖ ُٔبِت ضا زٚثبضٌٛ ٜـ وطز.
ٕ٘.2يتٛا٘س ثٗٛٙاٖ ؾٙس ٔب٘سٌبض قٛز ٍٔط زض نٛضت يجٍ
 .3ثربَط فطّاض ثٛزٖ والْ ،ايزبز اضتجبٌ زقٛاض اؾت ٘ ٚيبظ ث ٝنٛت ٌيطا زاضز و ٝثتٛا٘س ق٘ٛٙس ٜضا ٔزصٚة
وٙس ُٕٔ ٚئٗ ثبقس و ٝق٘ٛٙس ٜث ٝثط٘بٔٞٝب تٛر ٝزاضز.
د) ضؾب٘ٞٝبي تهٛيطي
ضؾب٘ٞٝبي تهٛيطي ثطاي ا٘تمبَ اذجبض  ٚاَالٖبت  ٚآٌٟي ٞب اظ پرف تهٛيط  ٚنٛت ثهٛضت تٛؤٔبٖ
ٔيوٙٙس.

اؾتفبزٜ
أتيبظات ضؾب٘ٞٝبي تهٛيطي:
 .1ضؾب٘ٞٝبي تهٛيطي وبُٔتطيٗ ٚؾيّ ٝاضتجبَي اظ ٘ٓط ثطذٛضز ثب حٛاؼ ا٘ؿبٖ اؾت.
ٕٞ .2عٔبٖ ٔيتٛا٘س اظ ثيبٖ تهٛيطيٛ٘ ،قتبضي ٌ ٚفتبضي ثٟطٌ ٜيطز.

 .3ضؾب٘ٞٝبي تهٛيطي حتي ثب حصف پيبْ ٔ ٚحتٛا ٘يع ٔيتٛا٘س ثٗٛٙاٖ يه ٚؾيّ ٝاضتجبَي لٛي ثبلي
ثٕب٘س.
 .4اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝبي تهٛيطي ثٗٛٙاٖ يه ٚؾيّ ٝآٔٛظقي ٔيتٛا٘س ؾٛزٔٙس ثبقس.
 .5ضؾب٘ٞٝبي تهٛيطي ثسِيُ لسضت ايزبز اٍ٘يع ٚ ٜتحطن زاضاي ل ٜٛرصة اؾتخٙبيي  ٚفٛقاِٗبزٜ
ٔربَت ٔيثبقس.
 .6لسضت تحطيه  ٚتٟييذ احؿبؾبت و ٝثب ثٟطٌ ٜيطي اظ تهٛيط  ٚنٛت  ٚحتي َطح  ٚضً٘ ٘يع
ٔيتٛا٘س اظ أتيبظات ٚيػ ٜضؾب٘ٞٝبي تهٛيطي ثبقس.
.7

ثبتٛر ٝث ٝتٛؾٗ ٝفٙي  ٚتىِٛٛٙغيىي ٔبٛٞاضٜٞب ،ضؾب٘ٞٝبي ٘يع ثٗٛٙاٖ ٚؾبيُ فطاٌيط ث ٝحؿبة
ٔيآيس.
ٔحسٚزيتٞبي ضؾب٘ٞٝبي تهٛيطي:

 .1أىبٖ اؾتفبز ٜزض ٞط ظٔبٖ اظ آٟ٘ب ٚرٛز ٘ساضز.
 .2زض اؾتفبز ٜاظ ايٗ ضؾب٘ٞٝب ٔربَت ثىبض زيٍطي ٕ٘يتٛا٘س ثپطزاظز  ٚثبيس  ٕٝٞحٛاؼ ذٛز ضا ٔتٛرٝ
آٖ وٙس تب اظ آٖ ثٟطٌ ٜيطزي وٙس.
ُٔ .3بِجي و ٝزض ايٗ ؾب٘ٞٝب ثيبٖ ٔيقٛز اغّت فطّاض ٞؿتٙس.
 .4حُٕ ٘ ٚمُ  ٚربثزبيي ايٗ ٌٚ ٝ٘ٛؾبيُ ٖٕٔٛبً ث ٝؾِٟٛت ا٘زبْ ٕ٘يپصيطز.
 .5اظ ثُٗس فطٍٙٞي ثط٘بٔٞ ٝبي ايٗ ضؾب٘ٞٝب ثُٛض يىؿبٖ اظ ؾٛي ٔربَجبٖ زضيبفت ٕ٘يقٛز.
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يیژگی َای کتاب
ثب ُٔبِٗ ٝتبضيد ٔيتٛاٖ ٔتٛر ٝقس و ٝحسٚز  2700ؾبَ لجُ اظ ٔيالز ٔؿيح وتبثرب٘ٞٝبي قرهي،
ٔصٞجي  ٚزِٚتي تٛؾٍ ؾٔٛطيبٖ زض ثيٗ اِٟٙطيٗ ثٙبْ تّ ٛزايط قس ٜثٛز  ٚثيف اظ ٞ 30عاض ِٛح ٌّيٗ زض
آٖ ٍٟ٘ساضي ٔيقس و ٝثهٛضت ذٍ ٔيري ٘ٛقت ٝقس ٜثٛز.آقٛضيبٖ ثٙي پبَ پبزقب ٜآقٛضاٖ ٘يع ثٝ
ٖٛٙاٖ يىي اظ ؾطزٔساضاٖ وتبة  ٚوتبة ذٛا٘ي زض فبنّ ٝؾبٞبي  626تب  668لجُ اظ ٔيالز ٔؿيح ٔٗطفي
قس ٜاؾت ثُٛضي وٚ ٝي ضا ٘رؿتيٗ ٔفؿط وبض وتبثساضي ٔيزا٘ٙسٔ.هطيبٖ ٘يع ثب اذتطأ ذٍ ٞيطٌّٚيف
 ٚپبپيطٚؼ تٛا٘ؿتٙس لسيٕي تطيٗ ٔ ٚكٟٛضتطيٗ وتبة ذٛز ثٙب پبپيطٚؼ پطؼ ضا لجُ اظ ؾبَ 2880
پيف اظ ٔيالز ثٍ٘ ٝبضـ زضآٚض٘س و ٝاو ٖٛٙزض وتبثربّ٘ٔ ٝي پبضيؽ ٍٟ٘ساضي ٔيقٛز.ثطذي ٔٗتمس٘س وٝ
تبضيد چبح ث ٝلطٖ پٙزٓ لجُ اظ ٔيالز  ٚث ٝزٚضٞ ٜربٔٙكيبٖ ثطٔيٌطزز ِٚي چيٙيٞب ٔٗتمس٘س و ٝز ٚلطٖ
پيف اظ ٔيالز  ٚثهٛضت تزطثي وبض چبح ضا ا٘زبْ ٔيزاز٘سٖ.سٜاي زيٍط ٔٗتمس٘س و ٝزض ز1040 ٝٞ
ٔيالزي ويٕيبٌط چيٙي ثٙبْ پي غً٘ ثب حطٚف چيٙي ٔتحطن چبح ضا اذتطأ وطز ِٚي ٌطٞٚي ٔٗتمس٘س
و ٝيه ظضٌط ٘بثغ ٝإِٓب٘ي ث٘ ٝبْ يٞٛب٘ؽ ٌٛتٙجطي زض ؾبَ ٔ 1439يالزي چبح ضا اذتطأ وطز ٚ
تٛا٘ؿت اِٚيٗ وتبة ثٙبْ ا٘زيُ ٔمسؼ ضا زض ٖطو  5ؾبَ ث ٝچبح ضؾب٘س.ثُٛض وّي تبضيد چبح ضا
ٔيتٛاٖ اظ ظٔبٖ اذتطأ نٗٙت چبح زض ؾبَ ٔ 1454جسؤ لطاض زاز  ٚزض ايطاٖ ٘يع چبح وتبة ضا ث ٝؾبَ
ٔ 1638يالزي ٔي زا٘ٙس ثُٛضي و ٝزض آٖ ؾبَ وتبة ظيٛض زاٚز ثٖٛٙ ٝاٖ اِٚيٗ وتبة ايطا٘ي  ٚث ٝظثبٖ
اضٔٙي  ٚزض  572نفح ٝزض رّفبي انفٟبٖ ث ٝزؾت وكيكبٖ اضٔٙي ث ٝچبح ضؾيسٚ.يػٌي ٞبي ٖٕسٜ
وتبة

ٖجبضت

اؾت:

*وتبة ثٗٛٙاٖ ٚؾئّ ٝطرٕ آقٙبيي ثب ّٖٓ  ٚفطٞ ًٙٞط ربٔٗٝاي اؾت.زض ٚالٕ وتبة ؾ ًٙثٙبي

فطٞ ًٙٞط وكٛض اؾت.

*ثٟتطيٗ ٚؾيّ ٝثطاي اضتمبء زا٘ف  ٚآٌبٞي ٔطزْ اؾت.چ ٖٛزض ٞط ظٔبٖ ٞ ٚط ٔىب٘ي ٔيتٛاٖ اظ آٖ

اؾتفبز ٜوطز ٘ ٚيبظ ث ٝاثعاض  ٚأىب٘بت ذبني ٘ساضز.

*وتبة ٕٔٗٛالً زضثبض ٜيه ٔٛيٚ ٔٛاحس  ٚثب ا٘سيك٘ ٚ ٝمك ٝحبثت  ٚثُٛض ٔساٞ ْٚسفي ضا ز٘جبَ

ٔيوٙس.

* وتبة ٚؾيّ ٝاضتجبٌ رٕٗي اضظاٖ ليٕت  ٚثب ٔحتٛاي ٘ؿجتبً ٔت ٔٛٙزض زؾتطؼ ذٛا٘ٙسٌبٖ لطاض

ٔيٌيطز.

*اظ َطيك وتبة يه اضتجبٌ رٕٗي غيط ٔؿتميٓ ثطلطاض ٔيقٛز.
*وتبة يىي اظ ثٟتطيٗ اثعا رٟت اقبٖ ٝاضظقٟب ،تمٛيت  ٚتطٚيذ يبزٌيطي  ٚتّٗيٓ زض ربٔٗ ٝاؾت.

*وتبة ٔٛرت افعايف ٟٔبضتٞب  ٚاَالٖبت ذٛا٘ٙسٔ ٜيقٛز.
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*وتبة  ٚوتبة ذٛا٘ي ثٗٛٙاٖ يىي اظ قبذمٞبي پيكطفت  ٚتٛؾٗٞ ٝط وكٛضي اؾت.
*ُٔبِٗ ٝوتبة ربٔٗ ٝضا اظ آؾيت ٞبي ارتٕبٖي زٚض ٔيوٙس.
*وتبة ٔٛرت ٘ٛاٚضي  ٚاثتىبض زض ربٔٗٔ ٝيقٛز.

*اظ وتبة ثٗٛٙاٖ ٔطرٕ تحميمي ُٔ ٚبِٗبتي ٔؿتٙس زض ٞط ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ ٔيتٛاٖ اؾتفبز ٜوطز.

*ٔب٘سٌبضي ٕٖ ٚط وتبة ثؿيبض َٛال٘ي اؾت.

ٕٟٔتطيٗ يٗف وتبة ثطاي ثطلطاضي اضتجبٌ ِع ْٚزاقتٗ ؾٛاز وبفي ثطاي ذٛا٘ٙس ٜاؾت.
ييصگي َبي مطبًعبت
تبضيرچ ٝا٘تكبض ضٚظ٘بٔ ٝثؿيبض لسيٕي اؾت.ثُٛضي و ٝحسٚز  2000ؾبَ پيف زض ظٔبٖ غِٚي  ٚؾعاض زض
ايتبِيب  ٚزض قٟط ضْ ضٚظ٘بٔٝاي ثٙبْ اُوتبزئٛب ث٘ ٝح ٜٛآٖ ظٔبٖ چبح ٔيقس.زض ؾس ٜؾ ْٛپيف اظ ٔيالزي
ث ٝاثتىبض اضزقيط ثبثىبٖ وبض٘بٔٝاي تحت ٖٛٙاٖ ضٚظ٘بٔه چبح ٔيقس.زض ؾبَ ٔ 713يالزي زض قٟط
ثيػي ًٙضٚظ٘بٔٝاي ثٙبْ وبي يٚ ٛاٖ چبح ٔيقس.پؽ اظ اذتطأ چبح زض ؾبَ  1454اِٚيٗ ضٚظ٘بٔ ٝثٙبْ
اضتجبٌ زض ؾبَ ٔ 1605يالزي زض اؾتطاؾجٛضي فطا٘ؿ ٝچبح قس و ٝثٗٛٙاٖ ٔبزض ضٚظ٘بٔٞٝبي أطٚظي ثٝ
قٕبض ٔيآيس.زض ايطاٖ ٘يع زض ؾبَ ٞ 1254زطي لٕطي ٔهبزف ثب ٔ 1834يالزي اِٚيٗ ضٚظ٘بٔ ٝثٙبْ وبغص

اذجبض يب  News Paperتٛؾٍ ٔيطظا نبِح قيطاظي  ٚزض ظٔبٖ ٔحٕسقب ٜث ٝچبح ضؾيس  ٚثٗس اظ آٖ

ضٚظ٘بٔٚ ٝلبيٕ اتفبلي ٝزض ؾبَ ٞ 1267زطي لٕطي تٛؾٍ أيطوجيط ث ٝچبح ضؾيس  ٚضٚظ٘بٔٞٝبي ٔتٗسزي
ٔب٘ٙس ضٚظ٘بّٕٖٔ ٝي ٝزِٚت ّٖي ٝايطاٖ ،ضٚظ٘بٔ ٝايطاٖ ،ضٚظ٘بٔ ٝضؾٕي ايطاٖ ،قطق ،قطافت ،تطثيتٔ ،طيد
 ٚاَالٔ زض ٖٟس ٘بنطي ٓٔ ٚفطي ٔٙتكط ٔيقس.
ٚيػٌيٞبي ٖٕسُٔ ٜجٖٛبت قبُٔ؛ ٚؾٗت اذجبض ،زٚاْ اذجبض  ٚت ٔٛٙاذجبض ٔي ثبقس.
ٚؾٗت اذجبض:
فطؾتٙسٜٞبي ضازيٛيي  ٚتّٛيعي٘ٛي اذجبض ذٛز ضا ثهٛضت وٛتبٔ ٚ ٜرتهط  ٚحساوخط زض چٙس حب٘ي ٝپرف
ٔيوٙٙس وٕٞ ٝيٗ أط ٔٛرت ٔيقٛز پيبْ اذجبض ُٔ ٚبِت ثهٛضت ُّٔٛة زض شٔ ٗٞربَت ٘مف ٘جٙسز
 ٚرٙج ٝفطّاض پيسا ٔيوٙس زض حبِي و ٝزض ُٔجٖٛبت ث ٝايٗ ٔٛيٖٛبت  ٚاذجبض ٔطتجٍ ثهٛضت ٚؾيٕ  ٚزض
نفحبت ٔتٗسز پطزاذتٔ ٝيقٛز ٕٞ ٚيٗ أط ٔٛرت زضن ُّٔٛة ُّٔت تٛؾٍ ذٛا٘ٙسٔ ٜيقٛز ٚ
حتي ذٛا٘ٙسٔ ٜيتٛا٘س ثط حؿت شٚق  ٚؾّيم ٝذٛز اظ آٖ اؾتفبز ٜوٙس.ضٚظ٘بٔٞٝب ثب اؾتفبز ٜاظ ظٔبٖ وبفي
ٔيتٛا٘ٙس تٕبْ اَطاف  ٚرٛا٘ت ٚلبيٕ ضا ثطضؾي ٕ٘ٛز ٚ ٜحتي ٘بضؾبييٞبي ذجطي ضا ثب اؾتفبز ٜاظ
اَالٖبت آضقيٛي اظ ٔيبٖ ثطزاقت ٚ ٝآٟ٘ب ضا ثٕٞ ٝطا ٜتزعيٚ ٝتحّيُ  ٚتفؿيط ث ٝذٛا٘ٙسٌبٖ ٖطيٕ٘ ٝبيس
 ٚزض ٔست وٛتبٞي ثب پرف ٌؿتطز ٜاذجبض ٔيتٛا٘ٙس زض ٔيبٖ ٔطزْ قبزي  ٚأيس  ٚيب ا٘س ٚ ٜٚيإؼ پسيس
آٚضز.
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زٚاْ اذجبض:
اذجبض ضازي ٚ ٛتّٛيعيٕٞ ٖٛيك ٝلبثُ اؾتفبزٕ٘ ٜئب٘ٙس  ٚنطفبً زض ظٔب٘ي و ٝث ٝضازي ٚ ٛتّٛيعيٖٛ
زؾتطؾي زاقت ٝثبقيٓ ٔيتٛا٘يٓ زض آٖ ظٔبٖ اظ ذجط اؾتفبز ٜوٙيٓ  ٚثٗس اظ آٖ زيٍط أىبٖ اؾتفبزٚ ٜرٛز
٘ساضز.زض حبِي و ٝاذجبض ُٔجٖٛبت ثُٛض ٔسا ْٚلبثُ ثٟط ٜثطزضاي ٞؿتٙسٔ.يتٛاٖ اظ ُٔبِت آٖ ثسِرٛاٚ ٜ
زض اٚلبت ٔرتّف قجب٘ ٝضٚظ ،زض ٔحُ وبض ،اتٛثٛؼ ٙٔ ٚعَ اؾتفبز ٜوطز  ٚيب حتي چٙسيٗ ثبض ٔطٚض
وطز ٚ ٜثب اذجبض ؾبيط ضٚظ٘بٔٞ ٝب ٘يع ٔمبيؿ ٝوطزٖ.ال ٜٚثط آٖ ٔيتٛاٖ ضٚظ٘بٔٞٝب ضا ٍٟ٘ساضي وطز ٚ ٜثٝ
ٖٛٙاٖ ٔٙجٕ ُٔبِٗبت  ٚتحميمبت زض آيٙسٛٔ ٜضز اؾتفبز ٜلطاض زاز٘.مف تكطيح وٙٙسُٔ ٜجٖٛبت ثٗٛٙاٖ
ثٟتطيٗ ٖبُٔ زٚاْ  ٚتٛؾٗ ٝآٖ ث ٝحؿبة ٔيآيس.
ت ٔٛٙاذجبض:
ُٔجٖٛبت ث ٝؾجت قطايٍ  ٚأىب٘بت ٚؾيٕ تطي و ٝثطاي تٟي ٚ ٝا٘تربة ُٔبِت زاض٘س ت ٔٛٙثيكتطي
٘ؿجت ث ٝثط٘بٔٞٝبي ذجطي ضازيٛيي  ٚتّٛيعي٘ٛي  ٚؾيٕٙبيي زاض٘س.زض ضٚظ٘بٔٞٝبي چبپي ٔيتٛاٖ ثبتٛرٝ
ثٌ ٝطٟٞٚبي ٔرتّف ذٛا٘ٙسٌبٖ ٖ ٚالئك ٔتفبٚت آٟ٘ب ؾتٖٞٛب  ٚنفحبت زض لبِت اذجبض ٖٕٔٛي،
ؾيبؾي ،التهبزيٚ ،ضظقي ،فطٍٙٞي  ٚأخبَ آٖ چبح ٕ٘ٛز زض نٛضتي و ٝذجطٞبي قٙيساضي  ٚزيساضي
ٕٔٗٛالً ثطاي ٖٕ ْٛپرف ٔيقٛز  ٚثهٛضت اذتهبني ٘يؿتٙس  ٚزض نٛضت ٚرٛز ٔ ٓٞزعا ٞؿتٙسٚ.
حتي ُٔجٖٛبت ٔيتٛا٘ٙس ثب ا٘تكبض ٌعاضـٞبٔ ،مبِٞٝب  ٚيبززاقتٞبي ٔرتّف حؽ وٙزىبٚي
ذٛا٘ٙسٌبٖ ضا تحطيه ٕ٘بيٙسٖ.ال ٜٚثط ٚيػٌي ٞبي فٛق ثبيؿتي اقبض ٜوطز ؤُ ٝجٖٛبت ٚؾيّ ٝاضتجبَي
اذتهبني ٘ٛاحي ٙٔ ٚبَك ٔرتّف رغطافيبييٌ ،طٟٞٚبي فىطي ٔ ٚؿّىي ،زؾتٞٝب  ٚؾبظٔبٟ٘بي
حطفٝاي  ٚغيط ٜاؾت  ٚثب وٕتطيٗ ٞعي٘ ٝٙؿجت ث ٝضازي ٚ ٛتّٛيعي ٖٛلبثُ تىخيط  ٚچبح ٔيثبقس.زاقتٗ
ؾٛاز  ٚتٛا٘بيي ذٛا٘سٖ اظ اِعأبت ٔ ٟٓضٚظ٘بٔ ٝذٛا٘سٖ اؾت ؤ ٝيتٛا٘س ثٗٛٙاٖ يه ٘مم ثطاي اضتجبٌ
ٔربَت ثبقس زض حبِي و ٝضازي ٚ ٛتّٛيعي ٖٛچٙيٗ ٘يؿتٙس.
ييصگي َبي سيىمب:
ؾيٕٙب ثب اذتطأ ٖىبؾي زض ؾبَ ٔ 1826يالزي  ٚثب ؾبذت تهبٚيط ٔتحطن زض حسٚز ؾبِٟبي  1880تب
 1889تٛؾٍ ٔبضن ضارت اٍّ٘يؿي زض اضٚپب ٔتِٛس قس.ثطازضاٖ ِٔٛيط زض ؾبَ  1895زٚضثيٗ ؾيٕٙب
تٌٛطاف ضا اذتطأ وطز٘س  ٚزض ٚالٕ ايٗ افطاز آغبظ ٌط تبضيد ؾيٕٙبي رٟبٖ ٞؿتٙس.زض ؾبَ  1900ؾيٕٙب
تٛؾٍ ٔٓفطاِسيٗ قب ٜپؽ اظ ؾفط ث ٝفطا٘ؿ ٝث ٝايطاٖ آٚضز ٜقس  ٚاِٚيٗ فيّٕجطزاض  ٓٞاثطاٞيٓ ذبٖ
ٖىب ؾجبقي ثٛز ٘ ٚرؿتيٗ فيّٓ ايطا٘ي ثٙبْ زذتط ِط ث ٝوبضٌطزا٘ي اضزقيط ايطا٘ي ٖ ٚجساِحؿيٗ ؾپٙتب زض
ؾبَ  1312ؾبذت ٝقس  21 ٚقٟطيٛضٔبٕٞ ٜبٖ ؾبَ ثٖٛٙ ٝاٖ ضٚظ ّٔي ؾيٕٙب ٘بٍٔصاضي قس ٜاؾت.
ؾيٕٙب اظ ِحبِ تبضيري زٔٚيٗ ٚؾيّ ٝاضتجبٌ رٕٗي ث ٝقٕبض ٔيضٚز.ؾيٕٙب ٚؾيّ ٝاضتجبَي اؾت و ٝثطاي
ا٘ؿبٖ ثيكتط رٙج ٝؾطٌطْ وٙٙسٌي زاضز  ٚثيف اظ آ٘ى ٝث ٝافعايف ّٔٗٔٛبت  ٚآٌبٞي ٞبي ا ٚتٛر ٝزاقتٝ
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ثبقس ث ٝپط وطزٖ اٚلبت فطاغت ٚي ٔيپطزاظز  ٚث ٝرٟت نطف ظٔبٖ ثيكتط ثطاي ؾبذت  ٚتِٛيس
فيّٓٞبي ؾيٕٙبيي تبظٌي اذجبض  ٚحٛازث اظ ثيٗ ٔيضٚز  ٚزيٍط رٙج ٝذجطي ٘ساضز  ٚاظ َطفي ا٘ؿبٖ
ثطاي تٕبقبي فيّٓ ٞبي ؾيٕٙبيي ثبيؿتي حتٕبً اظ ٔحُ وبض ٙٔ ٚعَ ذٛز ذبضد قس ٚ ٜث ٝؾيٕٙب ثطٚز زض
حبِي وٚ ٝؾبيُ اضتجبَي زيٍط ٘ٓيط ُٔجٖٛبت  ٚضازي ٛتّٛيعي ،ٖٛوٕتط ثٗٛٙاٖ ٚؾيّ ٝاضتجبَي ذجطي
ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔيٌيطز ثّى ٝثيكتط رٙج ٝتفطيحي  ٚؾطٌطٔي زاضز  ٚذبِك انّي پيبْ ثب اؾتفبز ٜاظ
أىب٘بت فٙي ذبل ؾيٕٙب ٔيتٛا٘س فيّٓٞبي ٔؿتٙس  ٚتريّي ضا تِٛيس  ٚث ٝربٔٗ ٝاضائ ٝوٙس.ؾيٕٙب
ٕ٘يتٛا٘س ثٔ ٝحيٍ نٕيٕي ذب٘ٛازٌي ٚاضز قٛز ِٚي ٔيتٛا٘س زض ٌط ٜٚحبيط زض ؾبِٗ ؾيٕٙب ٕٞجؿتٍي
ايزبز وٙس.ازٌبض ٔٛضٖ فطا٘ؿٛي ٔٗتمس اؾت ؾيٕٙب ز٘يبيي پط اظ تريُ  ٚتف ٗٙثطاي ا٘ؿبٖٞبي ذبل
اؾت.
ييصگي َبي راديً
ضازي ٛزض ؾبَ ٔ 1860يالزي اِٚيٗ ثبض تٛؾٍ ريٕع والضن زَ فيعيىساٖ  ٚضيبيي زاٖ اؾىبتّٙسي ثب
اضائٓ٘ ٝطي ٝأٛاد اِىتطٙٗٔٚبَيؿي ث ٝز٘يب ٖطي ٝقس  ٚزض ؾبَ ٙٞ 1887طيف ٞطتع إِٓب٘ي آٖ ضا تإييس
وطز  ٚؾپؽ ثطاّ٘ي فطا٘ؿٛي زض ؾبَ ٔ 1890يالزي آٖ ضا ٔٛضز آظٔبيف لطاض زاز  ٚؾطا٘زبْ زض ؾبَ
ٔ 1896يالزي اِىؿب٘سض پٛيٛف ضٚؾي اِٚيٗ پيبْ ضا ثٔ ٝؿبفت ٔ 250تط اضؾبَ وطز  ٚزض ٚالٕ وبض ثط
ضازي ٛضا ٔٛضز آظٔبيف لطاض زاز  ٚثبالذط ٜآلبي ٌِٛيٙي ٔبضو٘ٛي ايتبِيبيي زض ؾبَ  1897آٖ ضا اظ َطيك
اضتجبٌ ثي ؾيٓ ثيٗ ز ٚوكتط زض ٔؿبفت  12وئّٛتطي آظٔبيف وطز  ٚزض ؾبَ ٛٔ 1901فك ث ٝاذتطأ
ضازي ٛقسِٚ.ي ثُٛض ضؾٕي اظ ؾبَ  1920ضازي ٛثٗٛٙاٖ يه ٚؾيّ ٝاضتجبَي ٔٛضز ثٟط ٜثطزاضي لطاض
ٌطفت.ؾبثم ٝاؾتفبز ٜاظ ضازي ٛزض ايطاٖ ث ٝؾبَ ٞ 1303زطي قٕؿي ٔهبزف ثب ٔ 1924يالزي ثط
ٔيٌطزز وَ ٝي آٖ زض ؾبَ  1305ثي ؾيٓ تٛؾٍ ٚظاضت رٚ ًٙاضز وكٛض ٔيقٛز  ٚزض ؾبَ 1311
ؾبٔب٘ ٝثي ؾيٓ تٛؾٗٔ ٝييبثس  ٚزض ؾبَ  1313اؾتفبز ٜاظ ضازي ٛثٚ ٝظاضت پؿت  ٚتٍّطاف  ٚتّفٗ
ٚاٌصاض ٔيقٛز  ٚثبالذطي ٝزض ؾ ْٛاضزيجٟكت ٔب ٜؾبَ ٘ 1319رؿتيٗ زؾتٍب ٜپرف نسا يب ٕٞبٖ ضازيٛ
زض

ٔحُ

ثي

ؾيٓ

تٟطاٖ

افتتبح

ٔيٌطزز.

ضازي ٚ ٛتّٛيعي ٖٛثٗٛٙاٖ وبُٔ تطيٗ  ٚزائٕي تطيٗ ٚؾيّٞ ٝبي اضتجبَي ٔحؿٛة ٔيق٘ٛس.اتحبزي ٝثيٗ
إِّّي اضتجبَبت ضا ٜزٚض ٔيٌٛيس ضازي ٚ ٛتّٛيعيٚ ٖٛؾبيُ اضتجبَي ٞؿتٙس و ٝثط٘بٔٞٝبي ذٛز ضا
ثٕٛٓٙض زضيبفت ٔؿتميٓ اؾتفبز ٜوٙٙسٌبٖ پرف ٔيوٙٙس.
ٖٕس ٜتطيٗ ٚيػٌي ٞبي ضازيٖ ٛجبضتٙس اظ:
*ثط٘بٔٞ ٝبي ضازيٛيي اظ تطويت ؾٖٙ ٝهط والْٛٔ ،ؾيمي  ٚنسا ثٛرٛز ٔيآيس.
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* ضازي ٛاظ ِحبِ ؾطٖت  ٚتسا ْٚا٘تكبض ٚ ٚؾٗت حٛظ ٜا٘تكبض ثطتطيٗ ٚؾيّ ٝاضتجبٌ رٕٗي اؾت ٚ
اذجبض ضا زض وٕتطيٗ ظٔبٖ ٕٔىٗ ثٔ ٝربَجبٖ ذٛز اضائٔ ٝيوٙس ِٚي فطنت الظْ ثطاي تزطي ٚ ٝتحّيُ ٚ
تفؿيط اذجبض ضا ٘ساضز.

*تٛا٘بيي ثطلطاضي اضتجبٌ ٔؿتميٓ ثب ق٘ٛٙسٌبٖ ثب ٚلبيٕ  ٚحٛازث ضا زض ٕٞبٖ ظٔبٖ ٚل ٔٛزاضز.
*ٌؿتطٚ ٜؾيٕ أٛاد ضازيٛيي و ٝث ٝرٟت ٘جٛز تهبٚيط ث ٝضاحتي زضيبفت ٔيقٛز.
*ٌيط٘سٌبٖ ضازي ٛزاضاي لبثّيت تحطن  ٚحُٕ ٘ ٚمُ ٔيثبقٙس.
*اؾتفبز ٜاظ ضازئ ٛبٕ٘ فٗبِيتٞبي زيٍط ا٘ؿبٖ ٕ٘يقٛز.

*ثط٘بٔٞٝبي ضازيٛيي زاضاي ٘يطٚي يطثتي  ٚغبفٍّيط وٙٙس ٜقسيسي ٞؿتٙس  ٚثُٛض ٘بٌٟب٘ي  ٚثسٖٚ

اضاز ٜا٘ؿبٖ اذجبض ضا اضائٔ ٝيوٙٙس  ٚتإحيطات ضٚا٘ي ثط ضٚي ٔربَت ٔيٌصاض٘س.

* ضازي ٛثبتٛر ٝث٘ ٝساقتٗ ٔحسٚزيت ٞبي ظٔب٘ي ٔ ٚىب٘ي ،ؾٛاز  ٚزؾتطؾي ٖٕٔٛي٘ ،مف تجّيغبتي

فٛقاِٗبزٜاي زاضز.

*تٟي ٚ ٝتِٛيس ثط٘بٔٞ ٝبي ضازيٛيي ثؿيبض ؾبز ٚ ٜضاحت اؾت  ٚنطفبً ثب يه ٚؾيّ ٝيجٍ وٙٙس ٜنسا ٚ

يب تّفٗ لبثُ ا٘زبْ اؾت  ٚزض ٚالٕ ٞعي ٝٙوٕتطي زاضز.

*ضازي ٛثٟتطيٗ ضؾب٘ ٝتحطيه تريُ ٔربَت اؾت  ٚنساٞبي پرف قس ٜثطاي ٔربَت ٚالٗي اؾت

ٔب٘ٙس نساي ضٚز  ٚآثكبض.

* اضتجبٌ ضازي ٛثبٔربَت ذٛز ثّٖ ٝت وٓ حزٓ ثٛزٖ ٚحُٕ ٘ٚمُ آؾبٖ ٘عزيىتط  ٚنٕيٕي تط اؾت

ٔب٘ٙس ٍٙٞبْ ظِعِ ٚ ٝؾيُ

*ٔٛرت افعايف ّٔٗٔٛبت ٔربَت ٔيقٛز.
*پيبْ ٞبي ضازيٛيي ٔٛرت ثؿيذ افىبض ٖٕٔٛي زض وٕتطيٗ ظٔبٖ ٕٔىٗ ٔيقٛز.
*ضازيٛٔ ٛرت ارتٕبٖي قسٖ افطاز ربٔٗ ٝثٛيػ ٜزض ؾٙيٗ پبييٗ ٔيقٛز.

ييصگي َبي تلًيسيًن
ٔبٞيت انّي تّٛيعي ٖٛو٘ٛٙي زض ؾبَ  1873ثب اذتطأ ٖٙهط ؾّي ْٛٙتٛؾٍ ٚيّٛري اؾٕيت  ٚاذتطأ
يه زيؿه ثٛؾيّ ٝپبزَ پُٙى ٛزض ؾبَ  1874قىُ ٌطفت٘.رؿتيٗ ٕ٘بيف اظ پرف تهبٚيط ثٛؾيّٝ
رٛضد زيٍٛٙوؽ  ٚاي فٛضيُٙط زض ؾبَ  1909زض پبضيؽ نٛضت ٌطفت  ٚزض ؾبَ  1925ربٖ ٌِٛي
اؾىبتّٙسي تهبٚيط ٔتحطوي ضا زض ِٙسٖ ثٛؾيّ ٝتّٛيعي ٖٛثٕ٘ ٝبيف ٌصاقت.ثبالذط ٜزض زٔ 40 ٝٞيالزي
(لطٖ ثيؿتٓ) ثُٛض ضؾٕي تّٛيعي ٖٛفّٗي ضا ٜا٘ساظي قس٘.رؿتيٗ فطؾتٙس ٜتّٛيعي٘ٛي زض تبضيد ايطاٖ زض
يبظزٟٔ ٓٞطٔب ٜؾبَ  1337آغبظ ث ٝوبض وطز ٔ ٚبِه اِٚيٗ ايؿتٍب ٜفطؾتٙس ٜتّٛيعي٘ٛي زض ايطاٖ قرهي
ثٙبْ حجيت اهلل حبثت ثٛز و ٝثهٛضت ذهٛني آٖ ضا ازاضٔ ٜيوطز  ٚثبالذط ٜزض ؾبَ  1345ثب تهٛيت
زِٚت تّٛيعئّ ٖٛي آغبظ ث ٝوبض وطز.
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ٖٕس ٜتطيٗ ٚيػٌيٞبي تّٛيعيٖ ٖٛجبضتٙس اظ:

*ثط٘بٔٞٝبي ذجطي  ٚؾبيط ثط٘بٔٞٝبي ٔطتجٍ تّٛيعي ٖٛانٛالً ثهٛضت غيط ٔؿتميٓ  ٚتٛؤْ ثب ثيبٖ ٌطْ

ٌٛيٙسٌبٖ ٌ ٚعاضقٍطاٖ ث ٝپرف  ٚا٘تمبَ ٖيٙي ٚلبيٕ ربضي ٔيپطزاظز.
*ؾطٖت ُٖٕ تّٛيعي ٖٛزض ا٘تمبَ اَالٖبت  ٚاذجبض ظيبز اؾت.

*تّٛيعيٕٞ ٖٛب٘ٙس ضازي ٛثّٖ ٝت زاقتٗ ٌؿتطٚ ٜؾيٕ زاضاي حٛظ ٜپرف ظيبزي اؾت.

*پرف ٔؿتميٓ نحٞٝٙب ،حٛازث ٚ ٚلبيٕ اظ لجيُ ٔؿبثمبت ٚضظقي ،ضغٜٞبي ٘ٓبٔيٕ٘ ،بيفٞب

ٛٔ...ٚرت رصاة قسٖ ثط٘بٔٞٝبي تّٛيعي٘ٛي ٔيقٛز.

*زض ثط٘بٔٞٝبي تّٛيعي٘ٛي ٘مف تريُ ٔربَت وٓ اؾت چ ٖٛپيبْ ٞب تمطيجبً وبُٔ ٞؿتٙس  ٚاظ َطيك

حٛاؼ ثيٙبيي  ٚقٛٙايي ثُٛض وبُٔ ثيبٖ ٔيقٛز.

*ثطاي زيسٖ ثط٘بٔٞٝبي تّٛيعي٘ٛي ٘يبظي ث ٝذطٚد اظ ٔٙعَ ٘يؿت.
*تّٛيعي ٖٛثّٖ ٝت ثٕجبضاٖ اَالٖبتي ؾٕٗي ثهطي ٛ٘ ٚقتبضي تإحيطات ٖٕيك ٔ ٚب٘سٌبضي ثطافىبض

ٖٕٔٛي زاضز.
*تّٛيعيٕٞ ٖٛب٘ٙس ضازي ٛحؽ وٙزىبٚي ٔربَت ضا تحطيه ٔيوٙس.
*تّٛيعيٛٔ ٖٛرت افعايف زا٘ف  ٚاَالٖبت ٔربَت ٔيقٛز.
*اٚلبت فطاغت ضا ثهٛضت ٔؿتٕط ثطاي ٔربَت پط ٔيوٙس.

*ٔٛرت ٞسايت  ٚرٟت زٞي ث ٝاٖتمبزات  ٚاضظـ ٞبي ربٔٗٔ ٝيقٛز.

*لسضت تكريم ثيٗ ٌطٟٞٚبي ارتٕبٖي ضا فطأ ٓٞيوٙس.
*ٔٛرت افعايف ٖعت ٘فؽ  ٚاحتطاْ ثٔ ٝربَت ٔيقٛز.

*ٔٛرت زضن ثٟتط رٟبٖ  ٚاُٖبي زيسٌبٔ ٜخجت ٘ؿجت ث ٝؾبيط ٔطزْ رٟبٖ ٔيقٛز.
*فطنت قٙبذت ٚ ٚالٗيت ٞب ضا فطأ ٓٞيؾبظز.

*ضاٟٞب  ٚضٚـ ٞبي ظ٘سٌي ضا ثٔ ٝربَت ٔيآٔٛظز.

*پيبْ ٞبي تّٛيعي٘ٛي ٕٞب٘ٙس پيبْ ٞبي ضازيٛيي قطايٍ ثؿيذ افىبض ٖٕٔٛي ضا فطأ ٓٞيؾبظز.

*ثط٘بٔٞٝبي تّٛيعي٘ٛي ٕٞب٘ٙس ثط٘بٔٞ ٝبي ضازيٛيي ٔٛرت ارتٕبٖي قسٖ ربٔٗٔ ٝيقٛز.
ييصگي َبي خبرگساري َب
ؾبثم ٝتإؾيؽ ذجطٌعاضي ٞبي رٟبٖ ث ٝثيف اظ  150ؾبَ پيف ثط ٔيٌطزز.اِٚيٗ ذجطٌعاضي تحت
ٖٛٙاٖ ذجطٌعاضي ا٘زٕٗ اذجبض ٖٕٔٛي زض اٚائُ ز 1820 ٝٞزض آٔطيىب  ٚزض قٟط ٘يٛيٛضن ثٛرٛز
آٔس.ذجطٌعاضي آؾٛقيتس پطؼ زض ز 1870 ٝٞزض آٔطيىب تإؾيؽ قس  ٚزض ؾبَ  1882ذجطٌعاضي
ي٘ٛبيتسپطؼ تإؾيؽ قس.زض ؾبَ  1835ذجطٌعاضي ٞبٚاؼ پبضيؽ (فطا٘ؽ پطؼ فّٗي)  ،ضٚيتط ِٙس زض
ؾبَ ِٚ ٚ 1849ف ثطِيٗ إِٓبٖ ٘يع زض ؾبَ  1849تإؾيؽ قس٘س.ذجطٌعاضي ايتبضتبؼ قٛضٚي زض ؾبَ
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 ،1925ذجطٌعاضي قيٗ ٛٞاي چيٗ زض ؾبَ  1931ضاٜا٘ساظي قس.ثُٛض وّي  5ذجطٌعاضي ثعضي رٟبٖ
يٗٙي ضٚيتطظ ،آؾٛقيتسپطؼ ،ي٘ٛبيتسپطؼ ،فطا٘ؽ پطؼ  ٚايتبضتبؼ ثبظاض اضؾبَ اذجبض ضا زض اذتيبض
زاض٘س.زض ايطاٖ ٘يع تإؾيؽ ذجطٌعاضي پيكي 70 ٝٙؾبِ ٝزاز.ثُٛضي و ٝذجطٌعاضي پبضؼ زض ؾبَ 1313
تٛؾٍ ٚظاضت أٛض ذبضر ٝتإؾيؽ قس  ٚپؽ اظ ا٘مالة زض ؾبَ  1360ايٗ ذجطٌعاضي ث ٝايط٘ب تغييط ٘بْ
زازٚ.احس ٔطوعي ذجط زض ؾبَ  1350ثٗٛٙاٖ ذجطٌعاضي اذتهبني ضازي ٚ ٛتّٛيعئّ ٖٛي آغبظ ث ٝوبض
وطز.زض ؾبَ  1378ذجطٌعاضي ايؿٙب ضا ٜا٘ساظي قس  ٚاظ ايٗ تبضيد ث ٝثٗس ذجطٌعاضي ٞبي ٖٕٔٛي ٚ
ترههي ٔب٘ٙس ذجطٌعاضي فبضؼٟٔ ،ط ،ايّٙبٔ ،يطاث ،قب٘ب ،پب٘بٛٔ ،د ،لؿٍ ،ؾيٙب ،ايىٙب ،قجؿتبٖ ،ايپٙب
...ٚضا ٜا٘ساظي قس.
ٖٕس ٜتطيٗ ٚيػٌيٞبي ذجطٌعاضي ٞب ٖجبضتٙس اظ:

*تِٛيس اذجبض ذبْ ثطاي اؾتفبزُٔ ٜجٖٛبت ،ضازي ٚ ٛتّٛيعيٙٔ( ٖٛبثٕ اِٚي ٝاذجبض) ثب ؾطٖتي ثبال.
*وؿت اذجبض ،پطزاظـ  ٚا٘تكبض آٖ.

*ذجطٌعاضي ٞب زض تٕبْ قجب٘ ٝضٚظ ٔكغ َٛفٗبِيت ٞؿتٙس  ٚاذجبض ثي قٕبضي ضا تٛؾٍ ذجطٍ٘بضاٖ

ذٛز زض ؾطاؾط رٟبٖ زضيبفت ٔيوٙٙس.

*اذجبض ذجطٌعاضيٞب ثهٛضت رصاة ،وبضثطزي  ٚثب تكطيح وبُٔ ٔٙتكط ٔيقٛز(.اؾتفبز ٜاظ ثه

ٌطا٘س).

*ذجطٌعاضي ٞب زض اٖالْ ذجط ثهٛضت فٛضي يب ثطق آؾب ُٖٕ ٔيوٙٙس  ٚزض ٚالٕ زض اثتسا رطيب٘ي

ثؿيبض ٔرتهط ٚالٕ ضا ٔربثطٔ ٜيوٙٙس  ٚؾپؽ ثب آٌبٞي ٞبي ثيكتط  ٚتىٕيُ اَالٖبت  ٚاذجبض آٖ ثٝ
ٔكطٚح

آٖ

*ذجطٌعاضي ٞب زاضاي ثِٛتٗ ذجطي ٞؿتٙس  ٚزضايٗ ثِٛتٗ ٞب ذالن ٝذجطٞب ضا زضد ٔيوٙٙس.

ٔيپطزاظ٘س.

* ٔحسٚزيت ظٔب٘ي زؾتطؾي ث ٝذجط  ٚاؾتفبز ٜاظ آٖ ٚرٛز ٘ساضز ظيطا زض آضقيٍٟ٘ ٛساضي  ٚزضٞطظٔبٖ
لبثُ زؾتطؾي اؾت.
*فٟطؾتي اظ اذجبض ٔٔ ٟٓربثط ٜقس ٜضا اضائٔ ٝيوٙس.

*زض وٕتطيٗ ظٔبٖ ٕٔىٗ ٔيتٛاٖ اذجبض رعئي ٔ ٚتٗسز ٔربثط ٜقس ٜضا زض لبِت يه ٌعاضـ تكطيحي

تٟي ٚ ٝاضائٕٛ٘ ٝز.

*ؾجه ضايذ ذجط٘ٛيؿي زض ذجطٌعاضي ٞب ثيكتط ٞطْ ٚاض ٚ ٝ٘ٚتبضيري ٕٞطا ٜثب ِيس اؾت.
*ٔحسٚزيتي زض ا٘ساظٔ ٚ ٜحتٛاي ذجط ٚرٛز ٘ساضز  ٚذجط ثُٛض وبُٔ اضائٔ ٝيقٛز.

*ٖطيٕ٘ ٚ ٝبيف ذجط زض ذجطٌعاضي ٞب ٔت ٔٛٙاؾت  ٚثطاحتي ٔيتٛاٖ آٖ ضا ثطرؿت ٝوطز.
*اذجبض ضا ٔيتٛاٖ ثطحؿت ٘يبظٞبي ٔربَجبٖ زؾت ٝثٙسي وطزٔ.ب٘ٙس ٚضظقي  ،التهبزي ....ٚ
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*ثطاحتي ٔيتٛاٖ اظ ٘ٓطات  ٚزيسٌبٞ ٜبي ٔربَجبٖ زضذهٛل اذجبض ُٔ ٚبِت اضائ ٝقسٚ ُّٕٔ ٜ
حتي اظ آٖ اؾتفبز ٜوطز.

*تٗساز ٔ ٚيعاٖ ٔربَجبٖ ذجطٌعاضي ٞب ثؿيبض ظيبز اؾت ٔ ٚربَجبٖ زض ٞط ظٔب٘ي ٔيتٛا٘ٙس ث ٝآٖ

ٔطارٗ ٝوطز ٚ ٜثٟطٜثطزاضي وطز ٚ ٜتيطاغ ثي ٔف ْٟٛاؾت.
*ظثبٖ ذجط زض ذجطٌعاضي ٞبي ٔيتٛا٘س ؾبز ٚ ٜترههي ثبقس.

*ٖىؽَ ،طح ٘ ٚمف ٍ٘ ٚبض زض اذجبض ذجطٌعاضي ٞب وبضثطز ظيبزي ٘ساضز.
ييصگي َبي ايىتروت(ية سبيت)
ايٙتط٘ت ؾت ٖٛفمطات ربٔٗ ٝاَالٖبتي اؾت  ٚپيسايف ايٙتط٘ت ث ٝزٔ 1960 ٝٞيالزي ٔطثٔ ٌٛي قٛز.زض
آٖ ظٔبٖ زِٚت آٔطيىب ثطاؾبؼ َطحي ث٘ ٝبْ آغا٘ؽ تحميمي پطٚغٞ ٜبي پيكطفتProject Agency) ٝ

(Advanced Researchو ٝآغا٘ؿي ثطاي أٛض زفبٖي ثٛز  ٚزض ؾبَ  1985تبؾيؽ قس.ايٗ َطح

ضا ارطا وطز.ايٗ َطح تهٕيٓ زاقت اضتجبٌ اتهبَ ثيٗ چٙس وبٔپيٛتط (ٔٛٓٙض وبٔپيٛتط ٞبي
ؾبظٔبٟ٘ب،زا٘كٍبٞ ٜب  ٚزؾتٍبٞ ٜبي زِٚتي)...ثطلطاض قٛز تب اَالٖبت شذيط ٜزض ٞط يه اظ آٟ٘ب اظ َطيك
اتهبَ ثطاي زيٍطي  ٓٞلبثُ اؾتفبز ٜثبقس  ٚيب اَالٖبت ضا ث ٝيىسيٍط ا٘تمبَ زٙٞس.ؾطا٘زبْ زض ؾبَ
 1961تٗساز  4وبٔپيٛتط زض  2ايبِت ثب يىسيٍط اضتجبٌ ثطلطاض وطز٘س  ٚثٗسٞب ثب ايبف ٝقسٖ ٚاغ٘ ٜت
)(netثٝ

َطح

اِٚيٝ

٘بْ

ARPANET

َٕٔٗٛ

قس.زضزٝٞ

1970

ثبتٗطيفپطٚتىّٟبيزسيساظرّٕٟپطٚتىّىٙتطال٘تمبَ )(Protocol Transmission Controlثٖٛٙ ٝاٖ
ثعضٌتطيٗ پطٚتىُ اؾتفبز ٜقس ٜزض قجىٞ ٝبي وبٔپيٛتطي اؾت.و ٝتب أطٚظ  ٓٞضٚاد زاضزٕٞ(.بُ٘ٛض وٝ
شوط قس پطٚتىُ ٔزٕ ٖٝٛلٛا٘يٗ الظْ ثٛٓٙٔ ٝض لبٕ٘ٙ٘ٛس ٕ٘ٛزٖ ٘ح ٜٛاضتجبَبت زض قجىٞ ٝبي

وبٔپيٛتطي اؾت)٘ ٚيع ٔكبضوت  ٚ HOSTذطٚد اظ ٔطظٞبي آٔطيىب ،ايس ٜايٙتط٘ت ٕٞطا ٜثب رعئيبت
ضارٕ ث ٝقجىٞ ٝبي وبٔپيٛتطي ُٔطح ٌكت.تب ايٙى ٝزض ؾبَ ٞبي پبيب٘ي  1970قجىٞ ٝبي ٔرتّف
تهٕيٓ ث ٝثطلطاضي اضتجبٌ ثب يىسيٍط ٌطفتٙس  ٚآضپب٘ت ثٖٛٙ ٝاٖ ٞؿت ٝانّي ا٘تربة قس  ٚزض ؾبَ
٘ 1993بْ ايٙتط٘ت ضٚي ايٗ قجى ٝثعضي ٌصاقت ٝقسٚ.ة )(Webيب ٕٞبٖ )(Word Wide Web

wwwث ٝفبضؾي ((تبض رٟبٖ ٌؿتط)) ث ٝزِيُ ٘يبظ زؾتطؾي ٔٔ ٚ ٓٓٙطتت ث ٝاَالٖبت اثسأ قسٜ

اؾت.زض ايٗ ضٚـ اَالٖبت ثهٛضت ٔؿتٙساتي نفح ٝاي ثطضٚي قجى ٝايٙتط٘ت لطاض ٔي ٌيطز  ٚثٝ

ٚؾيّ ٝيه ٔطٚضٌط ٚة ) (web searchلبثُ ٔكبٞسٞ ٜؿتٙس .وكٛضايطا٘ٙيعزضؾبَ 1371
ثباتهبِطايب٘ٝايبظٔطوعتحميمبتفيعيىٓٙطيٕٗالًثٟفًبيبيٙتط٘تٕتهّكس.
ٚيػٌيٞبي ٖٕس ٜايٙتط٘ت ٖجبضتٙساظ:
*أىبٖ اضائ ٚ ٝوؿت  ٓٞظٔبٖ اذجبض  ٚاَالٖبت ثهٛضت ٔتٙي ،تهٛيطي  ٚنٛتي.
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*تىخط  ٚتٙٔ ٔٛٙبثٕ اَالٖبتي  ٚزٚض ظزٖ زضٚاظثبٟ٘بي ذجطي (زاضاي ٔٛتٛض رؿتزٌٛط)
*ٔىب٘ي ٔٙبؾت ثطاي ٌصضا٘سٖ اٚلبت فطاغت اؾت.

*ٔٛرت افعايف ٔيعاٖ آٌبٞي ٞبي ٖٕٔٛي  ٚترههي ٔربَجبٖ ٔيقٛز.
*أىبٖ زؾتطؾي فٛضي ،ؾبز ٚ ٜوٓ ٞعي ٝٙث ٝاَالٖبت ضا فطأ ٓٞيوٙس.

*ثبالثٛزٖ حزٓ اَالٖبت و ٝثطاحتي اظ َطيك ثعضٌطاٟٞبي اَالٖبتي زض اذتيبض ٔربَجبٖ لطاض ٔيٌيطز.
* ٚرٛز آظازي تجبزَ اَالٖبت و ٝاضتجبٌ ثيٗ فطؾتٙسٔ ٚ ٜربَجبٖ ضا فٗبَ ،زَ ٚطف ٚ ٝپٛيب ٔيوٙس.

*اذجبض  ٚاَالٖبت ٚة ؾبيتٟب ثهٛضت آ٘اليٗ  ٚث ٝضٚظ اؾت.
*ٚة ؾبيت ٔٙجٕ ٔٙبؾجي ثطاي ا٘زبْ پطٚغٜٞبي تحميمي اؾت.
*ٚة ؾبيت ٔٛرت اضتجبٌ ّٔي  ٚفطأّي ٔيقٛز.

*زض ٞط ظٔبٖ اظ قجب٘ ٝضٚظ ٔيتٛاٖ اظ اذجبض  ٚاَالٖبت ٚة ؾبيتٟب اؾتفبز ٜوطز.ٜ

*وٙتطَ زؾتطؾي ث ٝاَالٖبت اظ ؾٛي ٔربَت ٔي تٛا٘س نٛضت ثٍيطزٖ(.سْ ٚرٛز ٔحسٚزيت اذجبض

 ٚاَالٖبت  ٚؾب٘ؿٛض)

*زؾت ٝثٙسي  ٚتمؿيٓ ثٙسي اَالٖبت ٔٛضز ٘يبظ ٔربَت.

ييصگي َبي يبالگ
ٚثالي ٘رؿتيٗ ثبض زض ؾبَ  1994تٛؾٍ زيٚ ٛيٙط ثٛرٛز آٔس أب ٚاغٚ ٜثالي ثطاي اِٚيٗ ثبض زض ؾبَ

 1997تٛؾٍ ربٖ ثبضٌط زض ؾبيت  Robot Wisdomثىبض ثطز ٜقس  ٚزض حبَ حبيط نسٞب ٔيّيٖٛ
ٚثالي فٗبَ  ٚغيط فٗبَ زض فًبي ٚة ٚرٛز زاضز.ؾبذتٗ يه ٚثالي ثؿيبض ضاحت اؾت  ٚوبفي اؾت

و ٝث ٝيىي اظ ؾبيتٞبي  ٚ Blogfaيب ٔ Persian blogطارٗ ٝوطز ٚ ٜثب تىٕيُ فطٟٔبي ٔطثَٝٛ
نبحت

ٚثالي

قس

ٚ

٘يبظي

اذص

ثٝ

ٔزٛظ

اظ

ٔطارٕ

ضؾٕي

٘يؿت.

ٖٕس ٜتطيٗ ٚيػٌي ٞبي ٚثالي ٖجبضت اظ:
*اذجبض  ٚاَالٖبت ٔٛرٛز زض ٚثاليٞب تحت تإحيط ٔحسٚزيتٞبي ٔرتّف اظ رّٕ ٝؾب٘ؿٛض ٚالٕ
ٕ٘يقٛز.
*اذجبض  ٚاَالٖبت ٚثاليٞب ثسٞ ٖٚيچ ٌ ٝ٘ٛتإحيطپصيطي اظ اضظـٞبي ارتٕبٖي ،ؾيبؾئ ،صٞجي ٚ
فطٍٙٞي زضد ٔيقٛز.
* اؾتفبز ٜاظ ٚثالي ثؿيبض ضاحت  ٚؾطيٕ اؾت  ٚزض ٞط ظٔب٘ي  ٚزض نٛضت اتهبَ ث ٝايٙتط٘ت لبثُ
زؾتطؾي اؾت.

*تبثٕ ؾيبؾتٞبي ذجطي ضؾب٘ٝاي  ٚاٖتمبزات قرهي ذجطٍ٘بضاٖ  ٚضٚظ٘بٍٔ٘ ٝبضاٖ ٘يؿت.
*ٞيچ ٌ ٝ٘ٛاٖٕبَ ٘فٛش قرهي  ٚحمٛلي زض آٖ زذيُ ٘يؿت.
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*تحت تإحيط ٌطٜٞٚبي فكبض ،نبحجبٖ آٌٟيٞبٙٔ ،بثٕ ذجطي ٘...ٚيؿت.
*ٚثاليٞب ثطاحتي ٔيتٛا٘ٙس وُ ذجط ضا ثس ٖٚزذبِت زضٚاظ ٜثب٘بٖ ذجطي ث ٝاَالٔ ٔربَجبٖ ثطؾب٘ٙس.
*زض ٚثاليٞب ٞيچ ٌٔ ٝ٘ٛحسٚزيت رب ٔ ٚىب٘ي ٚرٛز ٘ساضز.

*اذجبض ٚثاليٞب اظ ؾطٖت ثبالي ذجطي ثطذٛضزاض٘س ِ ٚحٓ ٝثِ ٝحٓ ٝاذجبض ضا ٌعاضـ ٔيزٙٞس.
*ٚثاليٞب ٔيتٛا٘ٙس ِيٙهٞبي ٔتٗسزي ضا زض اذتيبض ٔربَجبٖ لطاض زٙٞس.

*ٚثاليٞب ٔيتٛا٘ٙس ثهٛضت ٌطٞٚي  ٚثب تٕطوع ضٚي ٔٛيٖٛي ذبل ٘مف ٔؤحطي ضا زض رّت
تٛر ٚ ٝتحطيه افىبض ٖٕٔٛي زاقت ٝثبقٙس.

*٘ٛيؿٙسٌبٖ ٚثاليٞب ٔيتٛا٘ٙس ٛٞيت ذٛز ضا حفّ وطزٔ ٚ ٜبٕ٘ ِ ٛضفتٗ ذٛزقبٖ ق٘ٛس.

*ٔربَجبٖ ٚثاليٞب ٔيتٛا٘ٙس ٘ٓطات ،ا٘تمبزٞب  ٚپيكٟٙبزٞبي ذٛز ضا زض ٔٛضز ٞط ُّٔت  ٚذجطي
ٔؿتميٕبً زضآٖ لطاض زٙٞس.

آثبر عمدٌ تكىًلًشي َبي وًيه ارتببطي
 )1تٗبّٔي ثٛزٖ (اضتجبٌ زٚؾٛي)ٝ
اثعاض رسيس ٔٛرت قس ٜاضتجبٌ ا٘ؿبٖ ثب ضؾب٘ ٝاظ يه ؾٛي ٝثٛزٖ ذبضد قس ٚ ٜحبِت زٚؾٛي ٝپيسا
وٙس.ضؾب٘ٞٝبي رٕٗي چٟط ٜث ٝچٟط٘ ٜيؿتٙس ِٚي زض ضؾب٘ٞٝبي ٘ٛيٗ اضتجبٌ چٟط ٜث ٝچٟط ٜاؾتِ.صا
ضؾب٘ٞٝبي ٘ٛيٗ تطويجي اظ اضتجبٌ چٟط ٜث ٝچٟط ٚ ٜضؾب٘ٝاي ضا ايزبز وطزٜا٘س.
 )2رٕٕ ظزايي
ضؾب٘ٞٝبي رسيس ذبنيت رٕٕ ظزايي ٘ؿجت ث ٝپيبْ ذبني ؤ ٝيتٛا٘س ثيٗ افطاز ٔجبزِ ٝق٘ٛس ضا زاض٘س
 ٚث ٝايٗ ٔٗٙب اؾت و ٝآٟ٘ب زض ايٗ رٟت حسالُ ٔربِف ضؾب٘ٞٝبي رٕٗي ٞؿتٙس.يٗٙي ايٙى ٝزض
ؾيؿتٓٞبي اضتجبٌ رٕٗي ٕٔٗٛالً پيبْ ثهٛضت وٙتطَ قس ٜاظ تِٛيس وٙٙس ٜثٔ ٝهطف وٙٙس ٜاضؾبَ
ٔيقٛز.زض فٙبٚضيٞبي ٘ٛيٗ اضتجبَي ٛٞيت فطز  ٚقرهيت ٔٙحهط ث ٝفطز افطاز تمٛيت قٛز ٚ
ثهٛضت ٔؿتميٓ پيبْ ٞب ث ٝافطاز اضؾبَ ٔيقٛز.
٘ )3بٕٞعٔب٘ي:
ٔهطف اَالٖبت ٔيتٛا٘س زض ضؾب٘ٞٝبي ٘ٛيٗ  ٚتىِٛٛٙغي ٞبي ٘ٛيٗ اضتجبَي ثهٛضت ٘ب  ٓٞظٔبٖ
ثبقس.ث ٝايٗ ٔٗٙب ؤ ٝربَت اَالٖبتي ضا اظ ايٗ فًب ثطزاقت ٚ ٝثٗسٞب  ٚزض ٞط ظٔب٘ي و ٝثرٛاٞس اظ آٖ
اؾتفبز ٜوٙس يٗٙي تٛا٘بيي غّج ٝثط ظٔبٖ ضا زاضز.
 )4ا٘جبقت اَالٖبت:
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ايبف ٝثبض اَالٖبتي ث ٝايٗ ٔٗٙب اؾت ؤ ٝيعاٖ زازٜٞب  ٚاَالٖبت ث ٝحسي اؾت ؤ ٝربَت لبزض ٘يؿت
اظ تٕبٔي آٟ٘ب اؾتفبز ٜوٙس  ٚيب آٟ٘ب ضا ث ٝرطيبٖ ثيب٘ساظز.ثٙبثطايٗ ٔٙزط ث ٝضيعـ وبشة اَالٖبت قسٚ ٜ
اَالٖبت ايبفي ث ٝؾٛي ٘بثٛزي پيف ٔيضٚز  ٚزض ثطذي ٔٛاضز ٔربَت زچبض ؾطزضٌٕي قس ٚ ٜحتي
زض نحت ُٔبِت  ٚاَالٖبت تطزيس زاقت ٝثبقس.
 )5پٛقيسٌي يب ث ٟٓذٛضزٌي ذّٛت:
زض ضؾب٘ٞٝبي ٘ٛيٗ اضتجبَي حطيٓ ذّٛت افطاز زيٍط ٔٗٙب ٘ساضز ،أٛاد اظ ٔطظٞب ٌصقت ٚ ٝاَالٖبت ضا ثٝ
نٛضت فطاٌيط ٍٕٞ ٚب٘ي  ٚثسٞ ٖٚيچ ٔب٘ٗي اضؾبَ ٔيوٙس  ٚحتي ٔي تٛاٖ زضذهٛني تطيٗ حطيٓ
ا٘ؿبٟ٘ب ٚاضز قس.
 )6تٕطوع ظزايي:
زض فًبي ضؾب٘ٞٝبي اضتجبَي ٘ٛيٗ زيٍط زيٛاضٞب تإحيطي ثطاي رٕٕ آٚضي  ٚا٘تمبَ اَالٖبت ٘ساض٘س
ٚاَالٖبت زض زؾت وخيطي اظ افطاز لطاض ٔيٌيطز  ٚافطاز ٔيتٛا٘ٙس ثهٛضت غيط ٔتٕطوع اَالٖبت ضا ثٝ
ٞط قرم ٞ ٚط ٔىب٘ي اضؾبَ وٙٙس.
ٚيػٌيٞبي ضٚظ٘بٍٔ٘ ٝبضي اِىتط٘ٚيه
ضٚظ٘بٍٔ٘ ٝبضي اِىتط٘ٚيه ثبتٛر ٝثٔ ٝبٞيت ٚ ٚيػٌي ٞبي ذٛز يىي اظ اثعاضٞبي ٔ ٟٓزض ضٚاثٍ
ٖٕٔٛي ث ٝقٕبض ٔيضٚز وٕٖ ٝس ٜتطيٗ ٚيػٌي ايٗ پسيسٖ ٜجبضتٙس اظ:
ٚ .1يػٌي زَٚطف ٝثٛزٖ يب تٗبّٔي:زض ضٚظ٘بٔٞ ٝبي اِىتط٘ٚيه ٔجحخي ثٙبْ زضٚاظ ٜثب٘بٖ ذجط ث ٝيٗيف
تطيٗ حبِت ذٛز تجسيُ ٔيقٛز  ٚث ٝربي يه ٔٙجٕ ذجطي ٔٙبثٕ ٔتٗسز ذجطي ٚرٛز ذٛاٞس زاقت
وٕٞ ٝيٗ أط ضؤؾبً ث ٝذٛا٘ٙسٔ ٚ ٜربَت لسضت ا٘تربة ٔيزٞس.

 .2لبثّيت  on-lineوطزٖ اذجبض:ايٗ قي ٜٛأىب٘ي ضا زض اذتيبض ٔربَت لطاض ٔيزٞس تب  ٓٞضٚظ٘بٔٝ
ٍ٘بض ٔ ٓٞ ٚربَت زضرطيبٖ آذطيٗ اذجبض  ٚثهٛضت ِحٓٝاي لطاض ٌيطز.
 .3لسضت رؿتز:ٛيٗٙي زض حسالُ ظٔبٖ ٕٔىٗ ثٛٔ ٝي ٔٛزِرٛا ٜذٛز زؾتطؾي پيسا وطزٖ.
 .4آظازي اظ ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ
 .5حُ ٔكىُ تٛظيٕ
 .6حصف ٚاؾُٞٝب
 .7تفبٚت زض آٔٛظـٞبي ضٚظ٘بٍٔ٘ ٝبضي:زض ضٚظ٘بٍٔ٘ ٝبضي ؾٙتي نطفبً ثط ٟٔبضتٞبي ٘ٛقتبضي تىيٝ
ٔي قٛز أب زض ضٚظ٘بٍٔ٘ ٝبضي اِىتط٘ٚيه ضٚظ٘بٍٔ٘ ٝبضاٖ ثبيس اؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغي ٞبي ٘ٛيٗ ضا يبز
ٌطفت ٝثبقٙس.
 .8حصف ٔزٛظٞبي زِٚتي
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 .9ثٛرٛز آٔسٖ ضلبثت ثيٗ ضؾب٘ٞٝب:ثسِيُ ت ٚ ٔٛٙضلبثت ثبالي ضؾب٘ٞٝبي اِىتط٘ٚيهٔ ،ربَت لبزض
ذٛاٞس ثٛز ث ٝحمبيك ُٔبِت زؾتطؾي ثيكتطي پيسا وٙس  ٚزض ايٗ فًب قبيٗبت ث ٝحساوخط ذٛز
ٔيضؾس.
 .10اؾتفبزٕٞ ٜعٔبٖ اظ ٌطافيهٖ ،ىؽ ،نسا ،تهٛيط ٛٔ ٚؾيمي زض رٟت ا٘تمبَ ثٟتط  ٚوبُٔ تط اذجبض ٚ
اَالٖبت.
 .11تغييط زض اضظـٞبي ذجطي :زض ضٚظ٘بٍٔ٘ ٝبضي اِىتط٘ٚيه ثطذي اظ اضظـ ٞبي ذجطي زچبض تغييط
قسٜا٘س.ثُٛض ٕ٘ ٝ٘ٛاضظـ ٔزبٚضت ٔٗٛٙي ٔ ٚزبٚضت رغطافيبيي ثب تٛر ٝث ٝرٟب٘ي قسٖ تغييط
يبفت ٝاؾت.
 .12تح َٛزضٔؿيط آٌٟي:زض ضؾب٘ٞٝبي ٘ٛيٗ آٌٟي ٕٞطا ٜثب فيّٓ ،نسا ،تهٛيط ٛٔ ٚؾيمي ٔربَت ضا
ثيكتط رّت ٔيوٙس.
 .13آضقي:ٛزض ضٚظ٘بٔٞٝبي اِىتط٘ٚيه ثبتٛر ٝث ٝحزٓ وٓ ُٔبِت ثطاحتي ٔيتٛاٖ آضقيٙٔ ٛبؾت ايزبز
وطز.
 .14تغييط زض ضٚـٞبي پٛقف ذجطي:زض ضٚظ٘بٔٞٝبي وبغصي تٟٙب ثب يه تبوتيه ٔيتٛاٖ ٔربَت ضا ثٝ
پصيطـ يه ذجط ٔزبة وطز أّب زض ضٚظ٘بٔٞ ٝبي اِىتط٘ٚيىي ثطاي الٙبٔ ٔربَت اظ قيٜٞٛبي رسيس
تطويجي ثطاي پٛقف ذجطي اؾتفبزٔ ٜيقٛز.
 .15زض ضٚظ٘بٍٔ٘ ٝبضي اِىتط٘ٚيه ٔحسٚزيت رب ٔ ٚىبٖ اظ ثيٗ ضفت ٝاؾت  ٚحتي ٔيتٛاٖ ث ٝؾبيتٞبي
زيٍط ٘يع اظ ايٗ َطيك ِيٙه قس.
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