


 



 
  ٌّش ٍ ػلن ساّجشی خلؼبت ٍ فشایٌذّبی گشٍّی 

 
 لجَلتؼْیل گشی گشٍّی ، فشایٌذی اػت وِ دس اى فشدی وِ هَسد 

 وٌذهی ووه ّوِ اػضبی گشٍُ اػت ٍ ًمـی ثی عشف داسد ثِ اػضب  
 تب هـىالت خَد سا تـخیق دٌّذ ، ساُ حلْبی هٌبػت ثیبثٌذ ٍ   

 .یبثذدسػتی اتخبر وٌٌذ ٍ اثشثخـی ؿبى افضایؾ تلویوبت 



 ٍ ووه ثِ  افضایؾ اثشثخـی گشٍُ اص عشیك ثْجَد ثخـیذى ثِ فشایٌذ 
 گشٍّی اػتػبختبس 

 
 چگًَِفشایٌذ یؼٌی سٍؿی وِ اػضبی گشٍُ ثب ّن وبس هی وٌٌذ  یؼٌی اًْب 

 هی وٌٌذ ، چگًَِ هـىالت سا ؿٌبػبیی ٍ حل هی وٌٌذ ،چگًَِ  گفتگَ 
 .هی گیشًذ ٍ چگًَِ تؼبسضبت خَد سا ساّجشی هی وٌٌذتلوین 

 
 گشٍّی  ػبختبس یؼٌی فشایٌذ ثب ثجبت ٍ هىشس گشٍُ هثل اػضبی گشٍُ، یب ًمـْبی 
 .گشٍُ حبكل سٍاثظ پَیبی اػضب هی ثبؿذ بختبس ػ
 هـتشن ، فشٌّگ گشٍّی ، اّذاف ، تىبلیف اًگیضؿی ، ػضَ گیشی هٌبػت ، اًذاص چـن   

 گشٍّی ٍ ٍلت وبفی اص هَلفِ ّبی ػبختبس ّؼتٌذٌّدبسّبی 
 
 هَضَػی  وبس هی وٌذ وِ هی تَاًذ ّش ى یؼٌی هَضَػی وِ گشٍُ سٍی آ: هحتَا 

 .هذدخَیبىهثل ًحَُ پشداخت ػْبم ػذالت ثِ ثبؿذ 
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 :تؼْیلگش وؼی اػت وِ
 تحمك ّذف ثشای یه هدوَػِ سا اػبى هی وٌذ

 سٍاثظ هیبى افشاد ٍ گشٍّْبی هختلفی  : هْوتشیي ٍخِ تؼْیل گشی 
 وِ دسگیش فشایٌذ وبس اختوبػی ّؼتٌذاػت 

 ًِ تىیِ گبُ ّویـگی آى اػت آغبصگش یه  گشٍُ : تؼْیل گش 
ثب اعالع اص سًٍذّب ٍ تؼبهالت گشٍُ، داًؾ خَد سا ثِ وبس هی ثٌذد تب اٍ  

 هـبسوتی دس ػبختبس الصم سا ثشای یه گشٍُ فشاّن آٍسدُ تب ثِ كَستی 
تؼْیلگش ثشای ایي وبس ثب . ػبیذ گشدد صهبى هوىي ثْتشیي ًتیدِثْتشیي 

 تىیِ ثش هـبسوت ّوِ ؿشوت وٌٌذگبى ٍ ثب توشوض ثش هحتَای الصم،  
 .هٌبػت سا حبكل وٌذًتیدِ 



 
 :تؼْیلگشاى هوىي اػت وِ ًمؾ ّبی هتفبٍتی سا ػْذُ داس ؿًَذ  

 خلؼبت اص عشیمی خبف ٍ ثِ ػوت ّذفی خبف  ّذایت 
 وبسگبُ  اهَصؿی  ثشگضاسی 
 ثِ تـىیل  یه گشٍُ یب تین ووه 
 وشدى خَدؿبى دس اعالػبت  دیگشاى ، ّوفىشی ،گفتگَ ، ػْین  
 گیشی  ٍ حل هؼبلِ تلوین 
 ٍضغ خبكی ٍ هـبس ثِ ثشًبهِ سیضی اسصیبثی 
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 :یه تؼشیف ػبدُ اص یه تؼیْلگش ایي اػت وِ تؼْیلگش ّوبى وؼی اػت 
 
 ِدس یه خلؼِ یب وبس گشٍّی، ًبگْبى اص خب ثشهی خیضد، للن یب گچ یب و 

 سا ثِ دػت گشفتِ ٍ ؿشٍع ثِ یبدداؿت وشدى ًىبت هْن ثحث هیبى هبطیه 
 . هی وٌذگشٍُ 

 
 ّوبى وؼی اػت وِ ٍلتی گشٍُ ساخغ ثِ چٌذ هَضَع ثحث تؼیْلگش 

 وٌذ، دػت خَد سا ثلٌذ هی وٌذ ٍ ثب اخبصُ ّوِ، اص ّوِ هی خَاّذ وِ  هی 
 . اػت سٍی یه هَضَع هتوشوض ثبؿٌذ تب چٌذ هَضَعثْتش 
 
 خَاّذّوبى وؼی اػت وِ ٍلتی گشٍُ وٌبس ّن هی ًـیٌذ، هی تؼْیلگش 
 تلویوبتاًْب اٍل ثِ ّن هؼشفی ؿًَذ  ثِ ،گشٍُ یبدآٍسی هی وٌذ وِ وِ 

 .  گشٍّی اػت ٍ ّوِ ثبیذ ثِ آى ٍفبداس ثوبًٌذ 



تؼْیلگش وؼی اػت وِ ثب اعالع اص سًٍذّب ٍ تؼبهالت گشٍُ، داًؾ خَد  
 سا ثِ وبس هی ثٌذد تب ػبختبس الصم سا ثشای یه گشٍُ فشاّن آٍسدُ تب ثِ 

 .  هـبسوتی دس ثْتشیي صهبى هوىي ثْتشیي ًتیدِ ػبیذ گشددكَستی 
ثشای ایي وبس اص اكَل پَیبیی گشٍُ اػتفبدُ هی ثشد تب ثتَاًذ ثب تؼْیلگش 

 تىیِ ثش هـبسوت ّوِ ؿشوت وٌٌذگبى ٍ ثب توشوض ثش هحتَای الصم،  
 .سا ثِ ٍخَد هی آٍسد تب ًتیدِ هٌبػت حبكل ؿَدفشآیٌذی 

 
  



ؿغل تؼْیلگش ایي اػت وِ ّش فشدی سا ثشای ایفبی ثْتش تفىش ٍ ػول 
ثشای ایي وبس، تؼْیلگش افشاد سا ثِ هـبسوت وبهل، دسن  . حوبیت ًوبیذ

اص عشیك حوبیت ّش . دٍعشفِ ٍ ػْین ؿذى دس ٍظبیف تـَیك هی وٌذ
فشد ثشای اػوبل ثْتشیي تفىش، تؼْیلگش اػضبی گشٍُ سا لبدس هی ػبصد  

 .وٌٌذتب ثشای یبفتي ساّىبسّبی خبهغ ٍ ایدبد تَافمبت پبیذاس تالؽ 
 

 وشاهتتؼْیلگش فشدی اػت ثی غشم ٍ ثی عشف وِ ثب احتشام ثِ 
اًؼبًی ٍ ثب اػتفبدُ اص اكَل هـبسوت ٍ پَیبیی گشٍُ ثِ اػضبی گشٍُ یب  

 ػبصهبى ووه هی وٌذ تب ثتَاًٌذ ثِ اّذاف گشٍّی یب ػبصهبًی خَد  
 .دػت یبثٌذ



 .ولیاحتشام ثِ وشاهت راتی اًؼبى ّب ثِ عَس            -
 

 .سا ثبٍس وٌذهحذٍدُ خغشافیبیی اػتؼذادّبی هختلف ته ته اػضبی            -
 

 .اص ثبال ثِ پبییي ًگبُ ًىٌذ           -
 

 .ّبدسن تفبٍت ّبی هیبى اًؼبى            -
 

 .اًذیـیهثجت            -
 

 .گشٍُاحتشام ثِ تلویوبت            -
 

 .عشفیسػبیت ثی            -
 

 .ثبالاػتوبد ثِ ًفغ            -



 هْبست ثشلشاسی استجبط ثب افشاد هختلف           -
 

 لذست ثیبى افضٍدُ           -
 

 هْبست تَلیذ اًشطی دس گشٍُ دس صهبى ّبی هٌبػت           -
 

 هْبست اػتوبدثخـی ثِ گشٍُ ٍ وؼت اػتوبد اص گشٍُ           -
 

 وٌذتؼشیغ ًیبصّب سا تَاًبیی یبفتي فشآیٌذّبیی وِ پبػخگَیی ثِ            -
 

 آؿٌبیی ثب هْبست ّبی گضاسؽ دّی           -
 

 هْبست تَاًوٌذػبصی ٍ تَاى افضایی گشٍُ           -
 

 .  هْبست اخشای یه وبسگبُ ًیبصػٌدی، ثشًبهِ سیضی ٍ اسصؿیبثی هـبسوتی           -



 هحذٍدُ خغشافیبییضوٌی ثب فشٌّگ ٍ آداة آؿٌبیی 
 

 هحذٍدُ خغشافیبییاعالػبتی دس خلَف ٍضؼیت التلبدی داؿتي 
 

 پَیبیی گشٍُؿٌبخت 
 

 وبفی ثب تىٌیه ّبی تؼْیلگشیآؿٌبیی 
 

 اسصؿیبثیوبفی ثب سٍؽ ّبی آهَصؽ، ًیبصػٌدی، ثشًبهِ سیضی، آؿٌبیی 



 اٍاص خولِ ٍیظگی ّبی اخاللی تؼْیلگش هی تَاى ثِ ثب ًـبط ثَدى 
تؼْیلگش ثبیذ پشتحشن ٍ فؼبل ثبؿذ ٍ ثتَاًذ ثب خَد اًشطی  . اؿبسُ وشد 

 اٍ ثبیذ ؿًٌَذُ فؼبلی ثبؿذ ٍ ثِ . هحذٍدُ خغشافیبیی ثجشدسا ثِ خوغ 
 .  دلت ثِ دسد ٍ دل ّب ٍ كحجت ّبی هشدم گَؽ فشا دّذثب ٍ خَثی 
 تؼْیلگش ثبیذ فشدی هٌؼغف ٍ  . هْن سا ّوَاسُ یبدداؿت وٌذًىبت 

ثبؿذ ٍ ثتَاًذ ثب ثبصخَسدّبیی وِ دس خشیبى فؼبلیت ّبی خَد  اًتمبدپزیش 
ّوچٌیي تؼْیلگش ثبیذ . اص هشدم هی گیشد، سفتبسّبی خَد سا اكالح وٌذ

ایي خَؽ اخاللی ٍ كجش ثبػث هی ؿَد وِ . خَؽ اخالق ٍ كجَس ثبؿذ
 دس وٌبس توبم ایي ٍیظگی ّبی اخاللی،  . هشدم ثیـتش خزة اٍ ؿًَذ

 تؼْیلگشًىٌین وِ هثجت اًذیـی یه خللت هْن ثشای ّش فشاهَؽ 
 .اػتصثذُ  



 ؿًٌَذگی فؼبل، گشٍُ ػبصی، ایدبد استجبط ، خالكِ وشدى ، تحلیل ٍ 
 ًَثتثٌذی، فْن دسػت هغبلت، هذیشیت صهبى، ایدبد فضب، ثبصگَیی، خوغ 

 گزاؿتي، هؼیش اكلی سا دًجبل وشدى، تـَیك وشدى،  پشػیذى ػَال ثبص،  
 ،چه لیؼت، پیذا وشدى ًمبط هـتشن، ثبسؽ رٌّی، فْشػت  وشدىتْیِ 

 ثبصآفشیٌی،  گفتگَی دٍ ًفشُ،دٍ دایشُ تَ دس تَ، ػـك ٍ تؼْذ ثِ وبس،  
 عشفی، ثجت هغبلت، هؼئَلیت پزیشی، احتشام هتمبثل، ٍلت ؿٌبػی، كذالت،  ثی 

 ،، ّوذلی، هشدم ػبالسی، هثجت گشایی، تفىش خالق، تفىش اًتمبدی، اًتمبد پزیشتؼبٍى
 تَاًبیی اػتفبدُ اص ٍػبیل ووه آهَصؿی، ایٌتشًت، خظ ٍ ًمبؿی خَة، ظبّش  

 ٍ ؿبد، ػذالت خٌؼیتی، ؿَس ٍ ّیدبى، ایدبد اػتوبد، تَخِ ثِ تفبٍت ّب ، خزاة 
 ،ثِ استجبعبت غیش والهی، هْشثبى، اًتخبة دلیك ولوبت، سٍحیِ یبدگیشیتَخِ 

ثشًذُ، حؼبع ثِ احؼبػبت افشاد، آؿٌبیی  -سفتبس لبعؼبًِ، اػتمبد ثِ هجحث ثشًذُ 
ّبی تىٌیه آؿٌبیی ثب  ثب هذیشیت هـبسوتی، آؿٌبیی ثب اكَل ٍ هجبًی وبس گشٍّی ،
 رٌّی، اسصیبثی ٍ ػبصی خاللیت ، آؿٌبیی ثب هْبست ّبی صًذگی ، آؿٌبیی ثب تلَیش 

 هؼتوشاسصؿیبثی 



 
 ّوىبساًِایدبد استجبط     

 
 ثشًبهِ سیضی هٌبػت فشایٌذ گشٍّی    

 
 ایدبد ٍ حفظ فضبی هـبسوتی    

 
 ّذایت گشٍُ ثِ دػتیبثی ثِ ًتبیح هٌبػت ٍ هفیذ    

 
 وؼت ٍ حفظ داًؾ حشفِ ای    

 



 همذهِ -1 
 هؼبسفِ   -2 

 همشاسات وبسگبُ  -3
 وبسگبُاّذاف ثشگضاسی  -4
 وبسگبُهحتَای  -5 
 اًتظبسات ؿشوت وٌٌذگبى  -6 

 هی سػبًذ؟ تؼْیل گش چگًَِ یه وبسگبُ سا ثِ پبیبى 
 ثٌذیخوغ -1
 اسصؿیبثی -2 
 پبیبى خَؽ یه وبسگبُ -3 
 
  
 



 
 چشا؟  

 خلؼِ یب ًـؼت ثشای چِ تـىیل هی ؿَد؟  ایي 
 ؟ّبیی عشاحی ؿذُ اػتفؼبلیت ٍظبیف ٍ چِ 

 ؟ّذف ولی خلؼِ چیؼت 
 آیب ایي ًـؼت ثخؾ وَچىی اص یه فشآیٌذ ثضسگتش اػت؟ 
 
 دسػتی ٍ اًغجبق 



 
 وؼبًی؟چِ 

 هذػَیي چِ وؼبًی ّؼتٌذ؟  
تَخِ ثِ ثحث ّبیی وِ لشاس اػت دس خلؼِ كَست گیشد، ایب افشاد دسثب 

 ؟ػتی دػَت ؿذُ اًذ
 ؟چِ وؼبًی لشاس اػت وِ آًدب ثبؿٌذ 
 ؟ایب آًْب هی تَاًٌذ ثِ اًدبم ٍظیفِ فَق ووه وٌٌذ 
 چِ وؼبًی دػَت ًـذُ اًذ؟   

 هی تَاى آًْب سا ًیض دػَت ًوَد؟آیب 



 
 هَلغ؟چِ 

 ؟خلؼِ چِ صهبًی ثشگضاس هی ؿَد
 ؟چِ هذت ثِ عَل هی اًدبهذ؟ آیب ٍلت وبفی ّؼت 
 اگش لشاس اػت وِ دس عَل خلؼِ پزیشایی كَست گیشد یب ًْبس یب ؿبم   

 ؿَد، ثشای آى پیؾ ثیٌی الصم ؿذُ اػت؟  ػشٍ 
 ایي پزیشایی چگًَِ تٌظین ؿذُ اػت؟  صهبى 



 ودب؟
 خلؼِ ودب ثشگضاس هی ؿَد؟  

 تؼْیلگش یب ؿشوت وٌٌذگبى ًیبص ثِ ساٌّوبیی ثیـتش ثشای یبفتي  ایب 
 خلؼِ ّؼتٌذ؟  هحل 

هىبى ثِ اًذاصُ وبفی خب داس ّؼت وِ ّوِ ؿشوت وٌٌذگبى دس آًدب  آیب 
 ؟آیب تَْیِ آى هٌبػت اػت. احؼبع آساهؾ وٌٌذ

 ؟ایب اهىبًبت ٍ تدیْضات الصم دس آًدب ٍخَد داسد 
اتبق چگًَِ عشاحی ؿذُ اػت؟ ایب ایي عشاحی ٍ تٌظین هیض ٍ كٌذلی   

 ٍ ػبیش اؿیبء هتٌبػت ثب وبسی اػت وِ ثبیذ اًدبم ؿَد؟  
 ؟هی تَاى اص فضبّبی ثیشٍى اص اتبق ّن اػتفبدُ وشدایب 

 ٍ ثؼیبسی پشػؾ ّبی هـبثِ؟ 



 چگًَِ؟
چِ تىٌیه ّبیی  . چگًَِ هی تَاًذ ثیـتشیي پَیبیی گشٍُ سا ایدبد وٌذ

 الصم داسد؟  
 ؟چِ اًذاصُ ؿشوت وٌٌذگبى یىذیگش سا هی ؿٌبػٌذتب 

 اكال ػبثمِ آًْب چیؼت؟   
 هذتی یىذیگش سا دیذُ اًذ؟  چِ 
 گشٍُ ّبیی گشد ّن خوغ ؿذُ اًذ، ثب  چٌیي دس گزؿتِ ٍلتی دس آیب 

 ؟خبكی سٍثشٍ ثَدُ اًذهـىالت 
 هـىالت احتوبلی چِ خَاٌّذ ثَد؟   

 هی تَاى اص ؿذت ایي هـىالت وبػت یب اًْب سا حتی لجل اص ایٌىِ ایب 
 .آغبص ؿَد، اص هیبى ثشداؿتخلؼِ 



 
  فشد ثیشًٍی ثبیذ اص هَضغ ػلغِ گشی وَتبُ ثیبیذ ٍ ًمؾ تؼْیل گش

 سا ایفب وٌذ
 ِتؼْیل گشی یؼٌی اًتمبل دادى اثتىبس ػول ٍ افؼبس تلوین گیشی ث

 هشدمٍ ایدبد فضبیی ثشای هـبسوت فؼبل هحذٍدُ خغشافیبیی هشدم 
 .اًذوِ دس گزؿتِ هٌضٍی هبًذُ آًْبیی ثخلَف  



 

 اػتآًْب ثبٍس وٌٌذ وِ حشف ٍ ػولـبى هْن. 

 ثشداسًذلبدس ؿًَذ ًؼجت ثِ تغییش ٍضؼیت خَد لذهی. 

 وٌٌذثتَاًٌذ ساحت ًظش خَد سا ثیبى ٍ اص حك خَد دفبع. 

 ِثبؿٌذهیل ثِ هـبسوت دس فشایٌذ اختوبع هحَس سا داؿت. 



 اًتمبدی ًؼجت ثِ سفتبس ٍ ًگشؽ خَددیذ  -1

 ٍوؼت خَد اگبّی دس هَسد توبم خٌجِ ّبی سفتبسی ٍ ثیٌـی خَد 

ای وِ ساثغِ ثشای تحلیل ٍ اكالح ٍ ثْجَد خَد ثخلَف دس ًَع تالؽ 

 دیگشاىگشفتي ثبصخَسد اص  -ثب دیگشاى داسین  



 اػتمجبل ٍ یبدگیشی اص اؿتجبُ -2

 اص تدبسة هَفك ٍ ًبهَفك حبكل اص اًتمبل اثضاس لذست ،  یبدگیشی 

 گیشی ٍ ػول ثِ هشدم ٍ تالؽ دس خْت سفغ اؿىبالتتلوین 



 گَؽ وشدى ٍ هـبّذُ -3

 خَة گَؽ وٌین ٍ هـبّذُ ًوبیین تب ًبخَداگبُ فضبی استجبعی سا  

 ًىٌینخشاة 

ّوِ چیض سا ثـٌَد ٍ دلیك ٍ خَة گَؽ وٌذ ٍ ثؼذ خَة هٌؼىغ وٌذ   

 (.  اص عشیك ًَؿتي یب خوغ ثٌذی ؿفبّی)

 



 اهتٌبع ٍ هوبًؼت اص اخالل گشی -4

 وِثشّن صًٌذُ سًٍذُ اًدبم وبس چِ ػوذی ٍ چِ ػَْی : گش اخالل -

هی تَاًذ ثش هیضاى ٍ دسخِ هـبسوت هشدم، صهیٌِ ٍ فضبی وبس ٍ ثحث ٍ   

 .دسًٍیاخالل گش هی تَاًذ ثیشًٍی ثبؿذ یب .گفتگَ تبثیش ثگزاسد

 ساُ ثشای ثشخَسد ثب اخالل گش ، دسگیش وشدى اٍػت ثِ ًحَی  ثْتشیي -

 ّن اص خَدؽ ثِ ػٌَاى یه هٌجغ هغلغ ٍ آگبُ اػتفبدُ ؿَد ٍ ّن وِ 

 .ؿَدثشای هـبسوت دیگشاى دس فشایٌذ آػبى تش ؿشایظ 



 داًؾ       

 اوتؼبثی اػت  ٍ ثب هغبلؼِ ٍ توشیي ثیـتش ،      )                         

 (آگبّی ٍ تجحش پیذا هی وٌذ                         

 هْبست        

 دسًٍی اػت ٍ ثتذسیح ؿىل هی گیشد ٍ دس سفتبس هب خلَُ گش ) ًگشؽ 

 (ؿَدهی 

 سفتبس



 :داًؾ ٍ آگبّی

 ًمؾ ّب ٍ ٍاوٌؾ / سّجشی ٍ هذیشیت گشٍُ / استجبعبت دس گشٍُ / اّذاف گشٍُ ّب

 (للوشٍ/ ّب دس گشٍُ 

اص تىٌیه ّبی ّذایت ؿشٍع ٍ ّذایت ٍ پبیبى یه وبسگبُ هـبسوتی هغلغ ثبؿذ 

اص سٍؽ ّبی پبیؾ ٍ اسصؿیبثی یه وبسگبُ هغلغ ثبؿذ 

 

 پبٍسپَیٌت، ٍیذئَ پشٍطوتَس، )ثب ثِ وبس گیشی اثضاسّبی ووه آهَصؿی آؿٌب ثبؿذ 

 ...(.ٍ اٍسّذ 

 ِثبؿذًؼجت ثِ هَضَع اؿشاف داؿت. 



 هْبست

هْبست ّبی استجبط ثیي فشدی 

 تَاًبیی خالكِ وشدى 

 تَاًبیی دسن اًتظبسات ؿشوت وٌٌذگبى 

 چِ صهبًی تؼْیل وٌذ )هْبست هذیشیت صهبى ٍ تـخیق لحظبت هٌبػت /

چِ صهبًی گشٍُ سا ثِ ػوت تل/ چِ صهبًی هـبسوت وٌذ یب اظْبس ًظش وٌذ 

چِ / چِ صهبًی هغبلت عشح ًـذُ سا هغشح وٌذ / هین گیشی ّذایت وٌذ 

 (چِ صهبًی پبیبى دّذ/ صهبًی ٍاوٌؾ هٌبػت اًدبم دّذ 

 



 

 (هْبست ّذایت اًشطی)تَاًبیی ایدبد ؿَس ٍ ًـبط 

 ػشیغ لضبٍت ًىشدى / ػٌدیذى ػخٌبى ؿشوت وٌٌذگبى )هْبست تفىش  / 

هْبست ایدبد یه هحیظ هٌبػت فىشی ٍ سٍاًی هجتٌی ثش ایدبد حغ اػتوبد 

 اص / ّوشاُ ثب صثبى ثذى ثبؿذ / حدین ًجبؿذ / ولیذی ثبؿذ )هْبست اسائِ هغلت 

 (.  ووه آهَصؿی اػتفبدُ وٌذاهىبًبت      

 هـبسوتهْبست ایدبد. 

 دسن اًتظبسات تؼْیلگشهْبست فشاهَؽ ًىٌین وِ ػِ هْبست اٍلیِ یه / 

 .ایدبد هـبسوت ٍ هْبست اػتوبد ػبصی اػتهْبست      



تؼذیل ٍ یىؼبى ػبصی هـبسوت 

حفظ ثحث ٍ ثِ حشوت دسآٍسدى فشایٌذ 

ِاػوبل وٌتشل سٍی خلؼ 

تـشیح ػئَاالت ٍ هَضَػبت 

ِاعویٌبى اص دػتیبثی ثِ اّذاف خلؼ 



 ًگبُ وشدى ثِ چْشُ ؿشوت وٌٌذگبى  -1

 ٍضؼیت سا خیلی خَة صیش ًظش گشفتِ ٍ  .ثِ آًبى یىذفؼِ ًگبُ وٌذًجبیذ 

هتَخِ ثبصخَسد افشاد ثَدُ ٍ ًؼجت ثِ احؼبع ٍ سفتبس ّبی غیش  . ثجیٌذ

 هبًٌذ خویبصُ یب خَاثیذى وِ ًـبى )والهی وِ هی ثیٌذ حؼبع ثبؿذ 

 ثشخیهتَخِ ثبؿذ وِ ثب (.خؼتِ ؿذى ؿشوت وٌٌذگبى اػتدٌّذُ 

 وِهبًٌذ ًگبُ وشدى دائوی ثِ ػبػت )ًگبُ ّب ایدبد اضظشاة ًىٌذ  

 .گبُ ًگبُ وشدى افمی ایدبد اػتوبد هی وٌذ(.اضغشاة اٍس اػت 



 (ایؼتبدى ٍ حشوت وشدى)ساُ سفتي -2

ثِ ًحَی ثبیؼتذ وِ چْشُ اؽ ثِ ػوت هخبعجبى  .یه خب ثبثت ًبیؼتذ

ثِ .ثَدُ ٍ ثِ ّوِ دیذ داؿتِ ثبؿذ ٍ ثتَاًذ ثب ّوگی استجبط ثش لشاس وٌذ

.  ػوت هخبعت حشوت وٌذ ، عشص حشوت ٍ لذم ثشداؿتي كویوبًِ ثبؿذ

 ثِپـتؾ سا .گبُ الصم اػت وِ ایي وبس سا ثب ؿَس ٍ ًـبط اًدبم دّذ

 (.ثَیظُ ثِ ٌّگبم ًَؿتي سٍی فیلیپ چبست)گشٍُ ًىٌذ  



 حشوبت اػضبی ثذى ٍ هیویه كَست -3

 هفبّیناص حشوبت دػت ، هیویه كَست ٍ حشوبت ثذى ثشای اًتمبل  

 خلتثب حشوبتؾ . چْشُ اؽ آسام ٍ دٍػتبًِ ثِ ًظش ثشػذ.اػتفبدُ وٌذ 

 سفتبسؽ  . گبُ الصم اػت وِ ػشؽ سا ثِ تبییذ تىبى دّذ. اػتوبد وٌذ 

الصم اػت وِ دس ثشخی اٍلبت داسای ٍاوٌؾ  .ٍ دٍػتبًِ ثبؿذغیشسػوی 

ثِ افشاد  .ّبی غیش والهی ثبؿذ هبًٌذ تغییش چْشُ یب حشوبت دػت ٍ ثذى

دس چْشُ اؽ خًَؼشدی هَج ثضًذ ٍلی ثِ گًَِ ای ًجبؿذ وِ .لجخٌذ ثضًذ

 .ؿشوت وٌٌذگبى حغ وٌٌذ وِ خیلی ثی خیبل اػت



 

 ػخي گفتي   -4

تي كذای اٍ یىٌَاخت ًجبؿذ  . ؿوشدُ ٍ كویوی ٍ دٍػتبًِ ػخي ثگَیذ

 .وِ خَاة آلَدگی ایدبد وٌذ



ثِ افشاد یَسؽ ًجشین یب آًْب سا هَسد حولِ لشاس ًذّین. 

ػخٌشاًی ًىٌین. 

ثشاحتی اص افشاد اًتمبد ًىٌین. 

هَلغ كحجت وؼی، حشفؾ سا لغغ ًىٌین یب ٍػظ حشفؾ ًپشین. 

حبون ًجبؿین. 

وبس ؿىٌی ًىٌین. 

خیلی ّن الصم ًیؼت خذی ثبؿین. 

ػلجبًی ًـَین. 



 تسهيل گری

يخ شکنی 

تکنيکهای تسهيل گری 



1 -  ُثشلشاسی آساهؾ دس افشاد ؿشوت وٌٌذ 

2 -  هؼشفی ٍ تمَیت یه ّذف آهَصؿی 

  3- ِػالهت ؿشٍع خلؼ 

4 – ِایدبد توشوض سٍی خلؼ 

5 - تحشیه تفىش ٍ تبهل 

6- آهبدُ وشدى ثشای هؼشفی هَضَع 

7 - ٍُاًشطی دٌّذُ ثِ گش 

 هؼشفییخ ؿىي ّب اص ثْتشیي ؿیَُ ّبی ؿشٍع وبسگبُ ّؼتٌذ ٍ ثْتش اص فؼبلیت ّبیی هثل 

 .ثِ حؼبة هی آیٌذ ... سػوی ٍ آهَصؽ   

  ثشای تدذیذ اًشطی ، تغییش توشوض وبسثشد داسًذ. 

 صهبى داس، خزاة ٍ آهبدُ وٌٌذُ ثشای هـبسوت اػت:یه یخ ؿىي خَة. 



آؿٌبیی 

 اثتذا هؼوَال هؼئَل ثش گضاسی وبسگبُ ثِ ؿشوت وٌٌذگبى خَؽ آهذدس 

 ػپغ تؼْیلگش ٍ دیگش ًمؾ ّبی اخشایی هبًٌذ ووه  . هی گَیذ 

ػپغ ثب سّجشی ٍ  . سا هؼشفی هی وٌٌذ... ٍ تین هؼتٌذ ػبص ٍ تؼْیلگش 

 ّذایت تؼْیلگش ٍ ثب ؿیَٓ ثىبس گشفتِ ؿذُ تَػظ ٍی، ؿشوت  

 ّبیثشای ایي هؼشفی، هی تَاى اص ؿیَُ . هؼشفی هی گشدًذوٌٌذگبى 

 اص "یخ ؿىٌی"ّیدبى اًگیضی اػتفبدُ ًوَد وِ ثبػث ؿَد وِ سًٍذ  

 .اثتذای وبسگبُ آغبص ؿَد 



 تَاًیذ اص آغبص وبس آًْب سا ثِ هـبسوت دػَت وٌیذ دس وبسگبُ  هی  -1

وبسّبیی ثشای اًدبم دادى اػت ، ًظیش خبثدب وشدى كٌذلی ّب ٍ  هؼوَالً 

 ... هیض ّب ، تمؼین ثشگِ ّب ٍ 



 :  خَدهؼشفی -2 

 دس ایي سٍؽ ثب تَخِ ثِ تؼذاد هخبعجبى ٍ صهبى تمشیجی ٍ هتَػظ ّش 

ایي هؼشفی  .ؿشوت وٌٌذُ ثِ هؼشفی وَتبّی اص خَد هی پشداصد ؿخق 

 هثالً هی تَاًذ هحذٍد ثِ پبػخ ػَاالتی  . هی تَاًذ ثؼتِ ثبؿذ یب ثبص

 ثِوِ تَػظ تؼْیل گش عشح هیگشدد ٍ یب هؼشفی هختلشی ثٌب ثبؿذ 

 روشدس ّش كَست ًبم ؿخق حتوبً ثبیذ . )دلخَاُ خَد ؿخق ثبؿذ 

 (ؿَد 



  

 :هؼشفی دٍ ًفش 

 افشاد ثِ كَست صٍج ٍ دٍ ًفشُ دس فشكت صهبًی وِ تؼییي هی گشدد ثب  

 آؿٌب هی ؿًَذ ، ػپغ ّش یه عشف همبثل خَد سا ثشای خوغ  یىذیگش 

 .هی وٌذهؼشفی 



 اگش افشاد یه وبسگبُ یىذیگش سا خَة هی ؿٌبػٌذ، اص یه ًفش 

خَاّین وِ ثبیؼتذ ٍ دیگشاى ؿشٍع ثِ تَكیف ٍی ٍ ثیبى ٍیظگی ّب  هی 

 .  اٍ ًوبیٌذ

 .خَد فشد دس سد یب تبییذ ایي تَكیف ػخي ثگَیذػپغ 



 تكنيك هاي تسهيلگري



 اٍل اص ّوِ ثشای سػیذى ثِ تَافك دس گشٍّْب ػؼی وٌیذ

 ٌّگبم ثیبى ًظشات ٍ ػمبیذ خَد كشیح ٍ ساػت گفتبس ثبؿیذ

 دس دام تؼذیل ػمبیذ خَد وِ ثب ّش ثحث ٍ گفتگَیی آى سا تغییش دّیذ ًیفتیذ

 اص لضبٍت آًی دس ثبسُ ًظشّب ٍ ػمبیذ اختٌبة وٌیذ

 توبیل ثِ هیبًِ سٍی ٍ اًؼغبف داؿتِ ثبؿیذ

 اٍل اص ّوِ دسثبسُ ّذفتبى تَافك وٌیذ

 اعویٌبى پیذا وٌیذ وِ ّوِ اػضبی تین اعالػبت یىؼبًی داسًذ



 :داسدیه تلوین خَة دٍ خضء اػبػی 

 

 (ثِ حؼبة آٍسدى ّوِ ٍالؼیتْب) ویفیت 

 

 (ثشای اخشا) تؼْذ 

 

 



 :ؿَدچشا تلوین ّب ثبیذ تیوی گشفتِ 

ایدبد ًظشات تبصُ ٍ غیش هؼوَل 

فشكتی ثشای ثِ حذالل سػبًذى ػَء تفبّوبت ٍ ػَگیشی ّب 

آهَصؽ ٍ سؿذ ؿخلی 

هجبسصُ علجی ٍ خَد هختبسی ثیـتش 

تفبّن ثیـتش 

ًتبیح ثْتش 

 

 


