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 آػ٘ة ّإ اجتواػٖ
Social Pathology 

وِ ضَد هی گفسِ سفساسّایی تِ اجسواػی ّای آسیة 

 .ًوایذ ًمط سا اجسواػی ٌّجاسّای

 

دیذ اص سا خَد ّا وجشٍی داسًذ سؼی افشاد ًَع ایي 
  خٌْاى اجسواػی ًظن ٍ ػوَهی اخالق لاًَى، ًاظشاى
 زىفیش لاًًَی، خیگشد تا صَسذ ایي غیش دس صیشا ًوایٌذ؛
 .ضًَذ هی هَاجِ اجسواػی ؼشد یا اخاللی



 اهمیت پیگیری آسیب های اجتماعی

ًطَد سسیذگی توَلغ اجسواػی ّای آسیة ایي تِ اگش 
 .داسد خی دس سا ٍجٌایر جشم افضایص

 
ًِوایذ هی ٍاسد لؽوِ جاهؼِ ٍهزّثی دیٌی اػسماداذ ت ٍ 

 .ضَد هی خیادُ وطَس دس تیگاًِ فشٌّگ
 
فمػ لیثشال، یا سىَالس ی جاهؼِ یه دس وِ آسیة یه 

 تَدى، جشم تش ػالٍُ ایشاى دس ضَد، هی هحسَب جشم یه
 .سٍد هی ضواس تِ گٌاُ



 آسیب های اجتماعی نوپدید چیست ؟

ًذاسًذ خیطیٌِ ٍ ساتمِ اًساًی جَاهغ دس وِ ّسسٌذ ّای آسیة ٍ  
 اسر یافسِ افضاتص هذسى جاهؼِ دس اخیشاً آًْا ضیَع ٍ تشٍص

 
ّای فٌاٍسی تا هشزثػ ّای آسیة ًَخذیذ، اجسواػی ّای آسیة 

  تاصی هاَّاسُ، اص اسسفادُ اص ًاضی ّا آسیة ایي وِ اسر جذیذ
  هی یا ٍ تاضٌذ هی .... ٍ ایٌسشًر ٍ ّوشاُ زلفي ای، سایاًِ ّای

 .گیشًذ لشاس هجوَػِ ایي دس زَاًٌذ
ّای آسیة هؼشض دس افشاد سایش اص تیص ًَجَاًاى ٍ وَدواى 

 .داسًذ لشاس ًَخذیذ اجسواػی

 



 ٖ ٕ  اجتواػ  اًَاع  آػ٘ة ّا

اػسیاد 
 تضّىاسی 
لاچاق 
 اًحشافاذ  جٌسی 
 خَدفشٍضی  ٍ سٍسدیگشی 
 ُ  سضَ
جٌایر  ٍ خطًَر  لسل ، 
زجاٍص 
فشلِ ّای اًحشافی 



 ٖ ٕ  اجتواػ  فْشػت آػ٘ة ّا
 خَدوطی 
 ّای  خالفىاس ٍ ظذ اجسواػی ُ  گشٍ
 سشلر 
 ظشب  ٍ جشح  ٍ حوالذ  خیاتاًی 
 ِ  دخسشاى  فشاسی  ٍ فشاس اص خاً
ؼالق 
 تیواسی ّای  آهیضضی 
 والّثشداسی 

 



 ٖ ٕ  اجتواػ  جذٗذ   آػ٘ة ّا
  ضشور ّای  ّشهی 
ّای  اجسواػی  ٍ ایٌسشًسی ِ  ضثى
سایر ّای  هسسْجي ٍ غیش اخاللی 
 ای  خَسًَگشافیه ُ  واًال ّای  هاَّاس
 اسزثاؼاذ  ًاسالن  ٍ اًحشافی  اص ؼشیك  خؽَغ  هَتایل 
 چر  وشدى 
  ّای  اًحشافی  هاًٌذ  ضیؽاى خشسساى ُ  زطىیل  گشٍ
هَاد سٍاى گشداى صٌؼسی ٍ جذیذ 
ّوجٌس گشایی 



 ٖ ٕ  اجتواػ  جذٗذ   آػ٘ة ّا

ای سایاًِ ّای تاصی ٍ هاَّاسُ ّوشاُ، زلفي ایٌسشًر، اص ًاضی ّای آسیة 
ّسسٌذ ایٌسشًسی واستشاى هجاصی اجسواػاذ وِ اجسواػی ّای ضثىِ ّای سایر: 
تَن، فیس زَئیسش، اجسواػی ی ضثىِ چْاس :اجسواػی هجاصی ّای ضثىِ زشیي هؼشٍف 

 .... ٍ زلگشام ٍ ایٌسساگشام ٍ چر ٍی آج، ٍازس اخیشاً ٍ اسدیس های ٍ لیٌىذیي
 
وطَس داخل دس ّوسشیاتی ٍ یاتی دٍسر ّای سایر ایشاًی، تَن فیس 



 تاصٕ ّإ ساٗاًِ إ

اسر ًَخذیذ ّای آسیة تشٍص هصادیك دیگش جولِ اص ای سایاًِ ّای تاصی. 
 
ّای تیواسی تَدى، تشزش احساس زحصیلی، افر خطًَر، ای، سایاًِ ّای تاصی تِ اػسیاد 

 .ّاسر تاصی ایي ًاهؽلَب آثاس جولِ اص اسىلسی



 چت وشدى 

 
تاضذ هی خَدهاًی گفسگَی یا گح هؼٌای تِ لغر دس چر. 

 
تاضذ هی خذیذ ًَ اجسواػی ّای آسیة اص یىی ایٌسشًسی گفسگَی یا وشدى چر. 

 
زا 15 هحذٍدُ دس ًَجَاًاى ٍ جَاًاى ایشاى دس چر ّای ازاق اص وٌٌذگاى اسسفادُ تیطسشیي  

 .تاضٌذ هی سال 30
 

 



 چت وشدى
وشدى چر ؼشیك اص وِ اسر زثلیغازی ها ی جاهؼِ دس خٌْاى، اجسواػی ّای آسیة اص یىی 

 تاػث ٍ اسر، ها جاهؼِ ػشف خالف تش وِ ، اسر جٌسی هسائل اغلة ٍ وٌٌذ، هی اسائِ
   .ضَد هی ها جَاًاى فشٌّگ ٍ سفساس جاهؼِ، تِ آسیة

 
آى دس گوی دس سش ٍ َّیسی تی احساس ٍ ضًَذ، هی فىشی ٍ سفساسی اخسالذ دچاس جَاًاى 

 .ضَد هی ایجاد ّا



 ٍب ون
ًهی تاػث ضَد، هی اسسفادُ آى اص غلػ سٍضی تِ اوثشا 

 تگزسین وٌٌذ، آلَدُ ٍ هسوَم سا ها جَاًاى رّي وِ ضَد،
 ٍوساًی ضَد، هی فشسسادُ ّن ٍیشٍس ؼشیك ایي اص وِ
   .ضًَذ هی دچاس آى ٍتِ اسسفادُ آى اص ًذاًسسِ وِ



 هَادهخذس ًَپذٗذ
زؼادل ٍ ضىسسِ ّن دس سا وٌٌذُ هصشف هغضی ساخساس هَاد ایي هصشف تاس یه تا زٌْا 

 .هی تشد تیي اص سا ٍی سفساسی
 
سیضی لسل ّای ّواًٌذ اجسواػی آسیة ّای سایش هی زَاًذ ِ  خطي جشاین سشلر، ًطذُ، تشًاه

 .وٌذ ایجاد ًیض سا ػٌف تِ زجاٍص ٍ



 موضوع بحث امروز

آسيب ّا ٍ ...(: ایٌتزًت، چت، ٍ )دًياي هجاسي 

 تْدیدات

 

 



جذابيت ّا، قابليت ّا ٍ ٍیژگي ّاي خاظ فضاي هجاسي  
آى را بِ هحيطي بزاي تعاهالت اجتواعي هبدل کزدُ 

 .است
 

هيشاى استفادُ اس ایٌتزًت ٍ ضبکِ ّاي هجاسي چٌاى رٍ بِ گستزش 
، ًسل ایٌتزًت یا ًسل ضبکِ ًام zاست کِ ًسل کًٌَي را ًسل سد 

 .ًْادُ اًد
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فضاي هجاسي بِ عٌَاى یکي اس ٍیژگي ّاي سًدگي هدرى 
تعزیف ضدُ است کِ ّواًٌد ّز پدیدُ اي کِ هٌافع ٍ 
اثزات هثبتي بز سًدگي بطز دارد، داراي جٌبِ ّاي 

 هٌفي ٍ ٍیزاًگزي ًيش ّست
سشیغ، ٍ سادُ تسیاس ٍسٍد اؼالػاذ، تِ سادُ دسسشسی 

  تا اسزثاغ تشلشاسی دسسشسی، تشای هحذٍدیر حذالل
 هحذٍدیر ٍجَد ػذم ٍ هخسلف اضىال تِ دًیا سشاسش
 هخسلف اؼالػازی ّای خایگاُ تِ دسسشسی هىاًی، صهاًی،

 فشٌّگی، ػلوی، السصادی، ّای فؼالیر دس ضشور ٍ
 ... ٍ هزّثی ٌّشی،
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ػطك ّا، سٍم چر تِ ًَجَاًاى اػسیاد ٍ گشایص 
  دخسشاى اص سَءاسسفادُ ٍ والّثشداسی هجاصی، ّای

  اصدٍاج دسٍغیي، ّای ضخصیر اسائِ تا خسشاى ٍ
  اخاری ٍ اؼالػاذ سشلر ّشصًگاسی، ایٌسشًسی، ّای

 اص ًاصحیح اسسفادُ اص ًاضی ّای آسیة جولِ اص
 اسر هجاصی ّای ضثىِ ٍ ایٌسشًر
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 آػ٘ة ّإ هشتثظ تا فضإ هجاصٕ

 دصدی َّیر 

  سٍاتػ تیي جٌسیسی 

اػسیاد تِ ایٌسشًر 

آسیة ّای فعای هجاصی ٍ ایٌسشًر تشای وَدواى 

زجاٍص تِ حشین خصَصی افشاد 

 آسیة ّای هشزثػ تا تْشُ گیشی اص زلفي ّوشاُ ٍ ضثىِ ّای زلَیضیًَی هاَّاسُ ای 

 



 قانون حفاظت از دانش آموز امی هستیر
"تَن ف٘غ ه٘ؼَسٕ لاًَى" تِ هؼشٍف ،“ّؼت٘ش اهٖ آهَص داًؾ اص حفاظت لاًَى“، 

 هٖ هٌغ تَن ف٘غ دس سا آهَصاى داًؾ ٍ هؼلواى ت٘ي خصَصٖ گفتگَٕ گًَِ ّش
 خصَصٖ ّإ پ٘ام ٗا چت عشٗك اص ًثاٗذ آهَصاى داًؾ ٍ هؼلواى دٗگش، ت٘اى تِ .وٌذ

 آهَصؿٖ، اّذاف اػت هوىي وِ تذاًٌذ تاٗذ آهَصاى داًؾ .تاؿٌذ تواع دس ٗىذٗگش تا
 خغش تِ تَن ف٘غ دس ًاهٌاػة ّإ پؼت گزاؿتي تا سا خَد ٍسصؿٖ ٗا إ حشفِ

 .تٌ٘ذاصًذ
تَن، ف٘غ ّوچَى اهىاًاتٖ اص اهشٍصُ آهَصاى، داًؾ اص تؼ٘اسٕ وِ اٗي ٍجَد تا 

 استثاعـاى اصلٖ ؿىل ػٌَاى تِ غ٘شُ ٍ اع ام ام پ٘اهه، فَسٕ، پ٘ام اٗو٘ل، تَئ٘تش،
 تشٗي ساحت اػت هوىي ّا ساُ اٗي ً٘ض ٍ وٌٌذ هٖ اػتفادُ دٍػتاًـاى ٍ خاًَادُ تا

  ٍاسد اتضاسّا اٗي وِ صهاًٖ دس إ حشفِ هشص ٗه وِ اػت الصم تاؿٌذ، استثاعٖ ّإ ساُ
 .تاؿذ داؿتِ ٍجَد ؿًَذ، هٖ آهَصاى داًؾ ٍ هؼلواى ه٘اى استثاط
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تطٌاسٌذ سا هشص ایي آهَصاى داًص ٍ هؼلواى وِ اسر الصم 
  ّای ضثىِ ایي وِ آى ٍجَد تا .تگزاسًذ احسشام آى تِ ٍ

 هاًٌذ تاضٌذ داضسِ زَاًٌذ هی هثثسی ّای اسصش اجسواػی
 اؼالع آهَصاى، داًص تِ تؼذی زىالیف وشدى آٍسی یاد

 جَاب ٍ ػولی ّای فؼالیر یا جلساذ ی دستاسُ سساًی
 ظشٍسی ٍلی خاًِ، زىالیف تِ هشتَغ سؤاالذ تِ دادى
 خیام وشدى، زَئیر تَن، فیس ی دستاسُ هؼلواى وِ اسر
 هؼمَل ٍ هحساغ آهَصاى داًص تِ ایویل اسسال ٍ فَسی
 .ًوایٌذ ػول
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هشدم وِ ایي چگًَگی دس اسزثاؼاذ ٍ اؼالػاذ فٌاٍسی 
 زجشتِ اسزثاغ ٍ حمیمی هىاًی، لحاؾ اص سا ًضدیىی تسَاًٌذ
 جْاًي دّکدُ .اسر وشدُ خا تِ اًمالتی ًوایٌذ،

اؼالػاذ فٌاٍسی وِ تسیاسی واستشدّای ٍجَد تا ٍ  
 خشداخسِ آى تِ صیاد اهشٍصُ وِ هَظَػی داسد، اسزثاؼاذ

 ًفغ تِ ٍالؼی فیضیىی اسزثاؼاذ وِ اسر ایي ضَد هی
 .ّسسٌذ واّص حال دس آًالیي ّای اسزثاغ

در ًتيجِ، ایي اهز بِ رٍابط اجتواعي بيطتز اها ضعيف تز  
 طالق عاطفي یا رٍاًي. هٌجز هي ضَد
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ٍٗظگٖ ّا 
ؿَُ٘ واس 

 اّذاف 



الگَپزٗشٕ :تٌذٍسا آلثشت 
 
غشٗضُ ٍ خـًَت غشٗضُ:فشٍٗذ صٗگوًَذ 

 اصلٖ ً٘اصٕ جٌؼٖ
 



جزات٘ت صٗاد 
  ٍسٍد غ٘شهؼتم٘ن تِ هؼاٗل

 اخاللٖ
ٌٖٗدس پَؿـٖ هؼٌَٕ ٍ د  :

دسصذ  99ا دسصذ غلظ سا تا 
 دسػت هٖ لثَالًٌذ



هثلثٖ ّإ ػـك 
ػف٘ذ اصدٍاج 
ٍٖالذٗي اص فشصًذاى ًاسضاٗت 













ّا دٍلت اخت٘اس دس واستشاى خصَصٖ حشٗن اعالػات دادى لشاس 
 تجاسٕ ّإ ؿشوت ٍ

 

تَاًذ ّضیٌِ ووسشیي تا اػتؼواسگش دٍل ٖ   ًظشػٌجٖ ّن ه
 افىاس جشٗاى جْت اٌٗىِ ّن ٍ تاؿذ داؿتِ جَاهغ اص خَتٖ

 .وٌذ سصذ سا ػوَهٖ
(ّا سػاًِ ٍ استثاعٖ جذٗذ اتضاسّإ)فشاًَٗي-ًَ-وٌِْ :اػتؼواس 



هؼشٍف تشٗي اص ٗىٖ دستاسُ ل٘ىغ ٍٗىٖ ػاٗت ٍب هَػغ آػاًظ جَل٘اى 
ِ ّإ ٖ گَٗذ اجتواػٖ ؿثى   جاػَػٖ اتضاس تٌفشآه٘ضتشٗي ف٘غ  تَن» :ه

 دٍػتاى هـخصات ٍ ًام وِ ّشوغ .اػت ؿذُ خلك تاوٌَى وِ اػت
ٖ وٌذ اضافِ ف٘غ  تَن اجتواػٖ ؿثىٔ تِ سا خَد  ؿىل تِ وِ تذاًذ تاٗذ ه

ُ ّإ خذهت دس ساٗگاى  گٌجٌ٘ٔ اٗي ٍ آهشٗىاػت اعالػاتٖ دػتگا
ٖ وٌذ تىو٘ل آًْا تشإ سا اعالػاتٖ  «.ه



امنیتی-نمونه هایی از نکات عطف و آسیب شناسی سیاسی  

آهشٗىا جوَْسٕ سٗاػت تِ اٍتاها تاسان اًتخاب 
 CHANGE ؿؼاس
وـَسّإ دس اجتواػٖ ّإ خ٘ضؽ ٍ ّا اًمالب 

 ػشتٖ
ٕهاًٌذ الحادٕ ٍ تىف٘شٕ ّإ گشٍُ ػضَگ٘ش 

 داػؾ
ُاٗشاى ػلِ٘ طًت٘ىٖ توة پشٍط 
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ًٓفَر ًَػى دٌّذٓ ًـاى فشٌّگى، اهپشٗال٘ؼن ٍاط  
  ّا، اسصؽ تصَسّا، وـَس، ٗه آى، عشٗك اص وِ اػت  اجتواػى
 تِ سا خَد صًذگى ػثه ٍ سفتاسّا ٌّجاسّا، هؼلَهات،
 .وٌذ هى تحو٘ل دٗگش وـَسّاى

ًَِّا ًو: 
 اخ٘ش ّإ ػال دس جَاهغ پَؿؾ ٍ سفتاس (الف
 ٍٗتٌام جٌگ صهاى دس آهشٗىا جاهؼِ تش ًفَر(ب

-سج-صٗشصهٌٖ٘ هَػ٘مٖ-داس چشاؽ ّإ وفؾ-ّا ّ٘پٖ هاًٌذ
 هتال َّٕ-پاًه
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ِایزاًياى بزاي ارتباطي ابشارّاي ٍ ایٌتزًت چزا :تَج 
 تحزین ها بزاي ضزٍري ٍ السم هَاد ٍ ًيست تحزین اصال

 است؟
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American Dream

American LifeStyle 

دٗضًٖ ٍ ّالٍَ٘د ًمؾ 
ٕپاسُ ؿلَاسّا! 

ٕتاص SIMS 
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 عالق آهاس افضاٗؾ
 صلِ ػٌت ًاتَدٕ)اًؼاى ّا ف٘ضٗىٖ ٍ سٍ دس سٍ استثاط واّؾ

 (سحن
 اٗشاًٖ خاًَادُ دس ػٌتٖ سٍاتظ ًاتَدٕ

  آى الثتِ) اسٍپاٖٗ ٍ آهشٗىاٖٗ ّإ خاًَادُ هاًٌذ سٍاتغٖ تِ ه٘ل
 (ؿَد هٖ دادُ ًواٗؾ !ػَم جْاى تشإ وِ چ٘ضٕ
 خاًَادُ اصّن پاؿ٘ذگٖ ٍ عالق اٌٗتشًتٖ، اصدٍاج
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ّٕإ ػاٗت ّا ِ  تَن، ف٘غ ًظ٘ش اجتواػٖ ؿثى
ٖ وٌذ ٍػَػِ سا ًاخـٌَد ّوؼشاى   دس تا ه

دٗگشٕ افشاد جؼتجَٕ

  وِ تشآٌٗذ
 سا افشاد وًٌَٖ ّوؼشاى تِ خ٘اًت صهٌ٘ٔ تالمَُ
ٖ وٌذ ػول خاًَادُ ًْاد ضذ تش ٍ فشاّن  .ه
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إ ػَاد ًذاؿتي ٍاػغِ تِ ٍالذٗي ِ   ًؼل دً٘إ اص هذسى، سػاً
 .افتادُ   اًذ دٍس جَاى

ِاٌٗتشًتٖ اػت٘اد دل٘ل تِ ٍالذٗي تا فشصًذاى ٗىؼَِٗ ساتغ 
ساّىاس ٍ تـخ٘ص: 
 ّا ؿثىِ اٗي ٗادگ٘شٕ ٍ هغالؼِ -1
 دٗذ هحل دس واهپَ٘تش لشاسدادى-2
 فشصًذاى ًاهحؼَع وٌتشل-3
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هجاسي دًياي بِ حد اس بيص عادت   
ٍاقعي دًياي ضزایط در فزد کِ ٌّگاهي  

        رٍحي سٌکَپ اصطالح بِ گيزد هي قزار
 !!!کٌد هي
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 ساُ ّإ پ٘ـگ٘شٕ اص تشٍص آػ٘ة ّإ اجتواػٖ دس فضإ هجاصٕ

ُ ّای سَء اص زَاًیذ هی جَاًاى تِ دادى آگاّی تا -1  جلَگیشی ٍب هحیػ دس احسوالی اسسفاد
 .وٌیذ
 
 هَسد وِ تفْواًیذ آًْا تِ ٍ دّیذ ضشح آًْا تشای سا خَد ًگشاًی دالیل اٍل لذم دس 

ِ ای افشاد ٍ ّسسٌذ اػسوادزاى  دس هجاصی ّای ضثىِ ٍ ایٌسشًر اص اسسفادُ ٍاسؽِ تِ وِ غشیث
 .ّسسٌذ ضوا ًگشاًی اصلی دلیل داسًذ لشاس آًْا تا اسزثاغ



 ساُ ّإ پ٘ـگ٘شٕ اص تشٍص آػ٘ة ّإ اجتواػٖ دس فضإ هجاصٕ

 اخسیاس دس سا خاًَادُ اػعاء ٍ خَد خصَصی ٍ ضخصی اؼالػاذ وِ تخَاّیذ جَاًاى اص - 2
   .ًذٌّذ لشاس دیگشاى

 
ِهذسسِ اسن زلفي، ضواسُ هٌضل، آدسس ًاضٌاس افشاد وِ ضشایؽی دس وِ وٌیذ زفْین آًْا ت 

 خؽشازی چِ تاضٌذ، داضسِ اخسیاس دس سا هی وٌٌذ ؼی هٌضل تِ سسیذى تشای وِ سا هسیشی ٍ
 تَد خَاّذ وویي ضاى دس احسوالی



 ساُ ّإ پ٘ـگ٘شٕ اص تشٍص آػ٘ة ّإ اجتواػٖ دس فضإ هجاصٕ

 

 حسی سایشیي، اخسیاس دس سا خَد ػثَس سهضّای ضشایؽی ّیچ زحر وِ وٌیذ گَضضد آًْا تِ -3

 .ًذٌّذ لشاس خَد صویوی دٍسساى

 



 ساُ ّإ پ٘ـگ٘شٕ اص تشٍص آػ٘ة ّإ اجتواػٖ دس فضإ هجاصٕ

 ٍ تاضٌذ هؽلغ آًْا اص ًثایذ سایشیي ٍ اًذ خصَصی اؼالػازی چِ وِ دّیذ زَظیح آًْا تشای -4

 .ّسسٌذ ػوَم تشای اًسطاس لاتل اؼالػازی چِ



 ساُ ّإ پ٘ـگ٘شٕ اص تشٍص آػ٘ة ّإ اجتواػٖ دس فضإ هجاصٕ

 اًسخاب هَتایل اص اسسفادُ ٍ ایٌسشًر اص آًْا اسسفادُ تشای سا هطخصی هىاى ٍ صهاى خاًِ دس -5

 .ضَد

ِای ت ِ  ٍجَد تِ سا اهىاًی تَدى، ضٌاس ٍلر ٍ ًظن تِ آى ّا دادى ػادذ تش ػالٍُ وِ گًَ

 اص داسد ٍجَد ساٌّوایی ٍ وٌسشل اهىاى ٍ داسیذ حعَس خاًِ دس وِ ٌّگاهی زٌْا وِ آٍسیذ

 .وٌٌذ اسسفادُ ّوشاُ ًٍلفي ایٌسشًر



 ساُ ّإ پ٘ـگ٘شٕ اص تشٍص آػ٘ة ّإ اجتواػٖ دس فضإ هجاصٕ

 .ًطَد دادُ سا خَدضاى ازاق دس ایٌسشًر اص اسسفادُ اجاصُ ًَجَاًاى ٍ وَدواى تِ -6
 
داضر ًظاسذ آى تِ ٍ وشد وٌسشل سا ایٌسشًر تا آًْا واس ًحَُ هی زَاى ساحر زش صَسذ ایي دس.   

 
ضَد هطخص خاًَادُ افشاد ّوِ ایٌسشًسی واسّای ٍیژُ خاًِ اص ػوَهی تخص یه. 

 



 ساُ ّإ پ٘ـگ٘شٕ اص تشٍص آػ٘ة ّإ اجتواػٖ دس فضإ هجاصٕ

 اواًر وس ّش تشای وٌٌذ هی اسسفادُ ایٌسشًر تِ دسسشسی تشای واهدیَزش یه اص ّوگی اگش -7
 .ضَد ایجاد سا ٍیژُ
 
 سا ٍالذیي ٍیژُ وٌسشلی زٌظیواذ ٍ افضاسّا ًشم تشخی فشصًذاى اواًر تش هی زَاى واس ایي تا 

 .وشد هشالثر ٍ تشسسی واهدیَزش اص اسسفادُ ٌّگام سا آًْا ػولىشد تسَاى زا وشد فؼال

 



 ساُ ّإ پ٘ـگ٘شٕ اص تشٍص آػ٘ة ّإ اجتواػٖ دس فضإ هجاصٕ

 
 هَسد دس زا ًوَد جلة سا آًْا اػسواد وِ تاضذ ایي جَاًاى اص حفاظر تشای واس هْوسشیي ضایذ -8

 .وٌٌذ هطَسذ ضوا تا هطىالذ ٍ هسائل
 
 صادلاًِ آًْا تِ ٍ تدشسٌذ ضوا اص هی آیذ خیص تشایطاى وِ سا سؤالی ّش زا تخَاّیذ آًْا اص 

 .دّیذ جَاب
 

 



 ساُ ّإ پ٘ـگ٘شٕ اص تشٍص آػ٘ة ّإ اجتواػٖ دس فضإ هجاصٕ

 دس افشادی تیاهَصیذ آًْا تِ وٌٌذ، اػسواد ّوِ تِ هی دٌّذ زشجیح ًَجَاًاى ٍ وَدواى هؼوَالً -9

 .هی دٌّذ اًجام وَدواى فشیة جْر دس سا خَد زالش زوام وِ ّسسٌذ جاهؼِ



 ساُ ّإ پ٘ـگ٘شٕ اص تشٍص آػ٘ة ّإ اجتواػٖ دس فضإ هجاصٕ

 

 ًوائیذ سؼی ٍ وٌیذ خَدداسی خَد گَضی یا سایاًِ سٍی تش ضخصی اؼالػاذ ًگْذاسی اص -10

 هشالثر هٌاسثی هحل دس آًْا اص ٍ وٌیذ رخیشُ  DVDیا CD سٍی تش سا خَد ضخصی اؼالػاذ

 .ًوائیذ

 


