دٞ ٚفتــ٘ ٝبٔ ٝاداس ٜوُ حشاػـت ؿٟشداسی ؿیشاص  /ػـبَ د ،ْٚؿٕبس ٜیبصدٞ ،ٓٞفت ٝػ ْٛدی ٔب۹۸ ٜ

استجبط ثب ٔب

سایب٘بٔٝۺ
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ٔذیش ٔؼئ َٛۺ آلبی ػیذ ٟٔذی حؼیٙی خٛا / ٜػشدثیش ۺ خب٘ٓ ػیذ٘ ٜبٞیذ حؼیٙی ٘ظاد ٞ /یأت تحشیشیٝۺ آلبیبٖ ٌٛدسص صاسفی٘ -بكش ػٛسا٘ی (فٙی  ٚؿٟشػبصی)-فّیشضب رـٛوـبس
(فضبی ٔزبصی) -پظٔبٖ ؿفیقی (ٔذیشیتی)ٔ -حٕذسضب تمی پٛس (فٕشاٖ ) -اػحبق اوجشی (حمٛلی)-خب٘ٓ ٞب ػٕی ٝثبلشی(ٔزٞجی)٘-ؼیٕٛ٘ ٝثخت (ادثی)

چرا تاطری گَضی ّا تِ سرعت خالی هی ضَد

وبٞؾ ٔذت صٔبٖ ؿبسطدٞی ثبتشی اص رٌّٕ ٝالیٞ ٝبی سایذ وبسثشاٖ اػت ثب پیشٚی اص ٘ىـبت ٚ
ساٞىبسٞبی اسائٝؿذ ٜدس ایٗ ٔغّتٔ ،یتٛا٘یذ ث ٝثٟجٛد ٔذتصٔبٖ ؿبسطدٞی ثبتشی دػـتٍب ٜخـٛد
وٕه وٙیذ
ٕٞشاٜثب افضایؾ ؽشفیت ثبتشیٞب ،دػتٍبٜٞبی ٔٛسد اػتفبدٜی ٔب ٘یض اص ٘ؾش ٔلشف ا٘شطی ثٟیٝٙتـش
ٔی ؿ٘ٛذ؛ ثب ایٗ ٚرٛدٛٙٞ ،ص ٔ ٓٞیضاٖ ؿبسطدٞی ثبتشی اص رّٕ ٝدغذغٞٝبی وبسثشاٖ اػت ٞشچٙـذ
خبِی ؿذٖ ػشیـ ثبتشی ث ٝیىی اص ٔٛاسد فبدی دس اثضاسٞبی أشٚصی ثذَ ؿذ ٜاػت؛ أب ایٗ ثذیـٗ
ٔقٙی ٘یؼت و ٝثبیذ سٚصا٘ ٝچٙذ ثبس دػتٍب ٜخٛد سا ؿبسط وٙیٓ اٌش ثبتشی ٌٛؿی ٔٛثبیُ ؿٕب صٚدتـش

دستطاى تاز ضذ آلَدُ تِ خَى ،جاًیّا

تیدٍام است ٍلی خٌذُ ضیطاًیّا

کن علوذار ًذادین در ایي کرب ٍ تال

کن ًثَدًذ در ایي خاک سلیواًیّا

جای ّر قطرُ خَى ،صذ گل از ایي تاغ ضکفت کی جْاى دیذُ از ایي گًَِ فراٍاًیّا؟
آرزٍ داضت تِ یاراى ضْیذش ترسذ
ضعلِ ضذ خطن فرٍخَردُ ها از ایي داغ
ترساًیذ تِ آًْا کِ پطیواى ًطًَذ
غیرت است ایي کِ ّوِ پیر ٍ جَاى هیتٌذًذ

اص حبِت فبدی خبِی ٔی ؿٛد ،ثٟتش اػت دِیُ ایٗ ٔؼئّ ٝسا یبفت ٚ ٝثشای آٖ چبسٜای پیذا وٙیذ دس ادأـ ٝثـب
سایذتشیٗ د ئُ افضایؾ ٔلشف ٘یش ٚدس ٌٛؿیٞبی ٛٞؿٕٙذ آؿٙب ٔیؿٛیٓ  ٚثشای ٞشوذاْ ساٜحـُ ٞـبیی سا
پیـٟٙبد ٔیوٙیٓۺ
راّی قذس ضذُ لطکر آزادی قذس
ً -1وایطگر

اًتقاهص تِ خذا از حججی سختتر است

اص صٔبٖ تِٛذ ٌٛؿی ٞبی ٛٞؿٕٙذ ٔذسٖٕ٘ ،بیـٍش یىی اص پشٔلشفتشیٗ ارضاء ٌٛؿی ثٛد ٜاػـت
پُٞٙبی ٕ٘بیـٍش ٌٛؿیٞبی ٔذسٖ سٚصثٝسٚص سٚؿٗتش  ٚسٍ٘بسً٘تش ٔی ؿ٘ٛذ ٚ ٚضـٛح آٖ ٞـب
افضایؾ پیذا ٔیوٙذ ٞشچٙذ ایٗ ثٟجٛدٞب تزشثٝی ثٟتشی سا ثشای وبسثشاٖ ث ٝاسٔغـبٖ ٔـی آٚس٘ـذ،
ٕٞیٗ ٔٛاسد ٔٛرت افضایؾ ٔلشف ٘یش٘ ٚیض ٔیؿ٘ٛذ ٕ٘بیـٍش ٌٛؿی ؿٕب ٔیتٛا٘ذ یىی اص د ئـُ
اكّی خبِی ؿذٖ ػشیـ ثبتشی ثبؿذ
ثشای ثشسػی ٔیضاٖ ٔلشف ثبتشی تٛػظ ٕ٘بیـٍشٔ ،شاحُ صیش سا عی وٙیذۺ
ٚ ۳اسد ثخؾ تٙؾیٕبت دػتٍب (Settings) ٜؿٛیذ
ٌ ۲ضیٝٙی ثبتشی ) (Batteryسا ا٘تخبة وٙیذ
 ۱سٚی ٔٛٙی ػ٘ٝمغٝای دس ٌٛؿٝی ثب  ،ػٕت ساػت ضشث ٝثض٘یذ
ٌ ۴ضیٝٙی ٔیضاٖ ٔلشف ثبتشی ) )Battery usageسا ِٕغ وٙیذ
 ۵سٚی ٔٛٙی ػ٘ٝمغٝای دس ٌٛؿٝی ثب  ،ػٕت ساػت ضشث ٝثض٘یذ
ٌ ۶ضیٝٙی ٕ٘بیؾ ٔلشف تٕبْ ثخؾٞبی دػتٍب )Show full device usage) ٜسا ا٘تخبة وٙیذ
دس ایٗ لؼٕت ٔی تٛا٘یذ ٔیضاٖ ٔلشف ثبتشی تٛػظ ارضاء ٔختّف ٌٛؿی سا ثشسػی وٙیذ دس اوخـش
ٔٛاسدٔ ،یثیٙیذ وٕ٘ ٝبیـٍش ) )Displayربیٍب ٜا َٚسا ث ٝخٛد اختلبف داد ٜاػت
راّکارّا:ل-1کاهش روشنایی نمایشگر  -2اػتفبد ٜاص ٚیظٌی سٚؿٙبیی تغجیمی - 3وبٞؾ صٔبٖ
لفُ خٛدوبس  -4اص تلبٚیش پغصٔیٝٙی ص٘ذ ٜاػتفبد٘ ٜىٙیذ -5اص تلبٚیش پغصٔیٔ ٝٙـىی اػتفـبدٜ
وٙیذ
 -۲آًتيدّی ًاهٌاسة

ٔٙبعمی و ٝدس آٖ آ٘تٗ دٞی ٌٛؿی دس حذ ٔٙبػجی ٘یؼت ،ثٙٔٝضِٝی لبتّی خبٔٛؽ ثـشای ثـبتشی
دػتٍب ٜفُٕ ٔیوٙٙذ دس چٙیٗ ٔٙبعمی ،تّفٗ ٕٞشا ٜثٝعٛس دائٓ تالؽ ٔیوٙذ ثـ ٝدوـُ ٞـبی
ٔخبثشاتی ٔختّف ٔتلُ ؿٛد تب استجبط دچبس ٔـىُ ٘ـٛد دس صٔب٘یو ٝدػتٍبٛٔ ٜفك ث ٝثشلـشاسی
استجبط ٘ـٛد ٘ ٓٞیشٚی ثیـتشی ٔلشف ٔیوٙذ تب ؿٕب سا ث ٝؿجىٔ ٝتلُ وٙذ
راّکار ۺ  -1تغییر اپراتور  -2حالت پرواز  -3اثضاسٞبی تمٛیت ػیٍٙبَ
 .۳اپلیکیطيّا ٍ سرٍیسّای پسزهیٌِ

اٌش ثبتشی ٌٛؿی ثٝػشفت خبِی ٔیؿٛد ،ثٟتش اػت اپّیىیـٗ ٞب سا  ٓٞثشسػی وـٙـیـذ ثـشخـی
اپّیىیـٗ ٞب دس ٔمبیؼ ٝثب دیٍش ثش٘بٔٞٝب٘ ،یشٚی ثیـتشی ٔلشف ٔیوٙٙذ ثؼیبسی اص اپّیىیـٗ ٞـب
٘یض ثذ ٖٚایٙى ٝث ٝكٛست فقبَ ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌیش٘ذ ،ثٔ ٝلـشف ا٘ـشطی ادأـٔ ٝـی دٞـٙـذ
اپّیىیـٗٞبیی ٔب٘ٙذ فوسبًک ،پواملرسانلفوسبًک ،یىستاگر م  ٚي تساپ اص رّٕ ٝی ایٗ ٔـٛاسد
ٞؼتٙذ
راّکار  :ل -1تعداد اپلیکیشنهای نصبشده را به حداقل برسانید  -2اص فقبِیت اپّیىیـٗٞب دس
پغصٔی ٝٙرٌّٛیشی وٙیذ  -۱ثؼتٗ اپّیىیـٗٞب
دیگر هطکالت ٍ تَصیِّای هرتثط تا تاتری
خامًشلکردنل wi-fi ،GPSيلبیًتًث
ديربوه:لحجت تلبٚیش ٚ ٚیذئ ٓٞ ٛاص رّٕ ٝوبسوشدٞبی پشٔلشف دػتٍبٜٞبی ٔب ٞؼتٙذ

سرماۺ دٔبی پبییٗ ٔیتٛا٘ذ ث ٝعـٛس ؿـبیبٖ تٛرٟـی سٚی ؿـبسطدٞی ثـبتشی احـش ثٍـزاسد
ثٌٝفتٝی ل لر جرلگاروی اص ؿشوت  ،Arctic Tech Solutionsثبتشیٞبی ِیتی-ْٛی٘ٛی دس دٔـبی
پبییٗ ٕ٘یتٛا٘ٙذ ثٝدسػتی ا٘شطی سا تخّی ٝوٙٙذ فالٜٚثشایٗ ،لشاسٌیشی ٔذا ْٚثبتشی دس دٔبی وـٓ
ٔیتٛا٘ذ خؼبست ٞبی دائٕی ث ٝآٖ ٚاسد وٙذ یه ساٞىبس ٔٙبػت دس چٙیـٗ ؿـشایغی٘ ،ضدیـه
ٍ٘ٝداؿتٗ ٌٛؿی ث ٝثذٖ اػت دس ایٗ حبِتٌ ،شٔبی ثذٖ ٔٛرت ٌشْ ٔب٘ذٖ ٌٛؿی ٔیؿٛد

۴

رفت پیَست تِ حاج احوذ ٍ طْراًیّا
کن هثاد از سرضاى سایِ ًاداًیّا
ثوری ًیست در ایي دست پطیواًیّا
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دٞ ٚفتــ٘ ٝبٔ ٝاداس ٜوُ حشاػـت ؿٟشداسی ؿیشاص /ػـبَ د ،ْٚؿٕبس ٜیبصدٞ ،ٓٞفت ٝػ ْٛدی ٔب۹۸ ٜ

گرُ تر چکوِ ٍ سرتٌذ تِ پیطاًیّا
ٍای از هطت گرُکردُ ایراًیّا!
ایي خثر را ترساًیذ تِ «سفیاًیّا«
ًفیسِ سادات هَسَی

پواملتسیوتلرَبرل
وقالبلدرلپیلضُادتل
سرد رلضُوژلسپُبژل
قاسملسیوماویليل
ضُژ یلَمر ٌل ي
ثؼٓ اهلل اِشحٕٗ اِشحیٓ
ّّٔت فضیض ایشاٖ!
سردار تسرگ ٍ پرافتخار اسالم آسواًی ضذ.

دیـت اسٚاح عیّج ٝی ؿٟیذاٖ ،سٚح ٔغّٟش لبػٓ ػّیٕب٘ی سا دس آغـٛؽ ٌشفتٙـذ
ػبِٟب ٔزبٞذت ٔخّلب٘ ٚ ٝؿزبفب٘ ٝدس ٔیذاٟ٘بی ٔجبسص ٜثب ؿیبعیٗ  ٚاؿشاس فبِٓ
 ٚػبِٟب آسصٚی ؿٟبدت دس سا ٜخذا ،ػشا٘زبْ ػّیٕب٘ی فضیض سا ث ٝایـٗ ٔمـبْ ٚا
سػب٘یذ  ٚخ ٖٛپبن ا ٚث ٝدػت ؿمیتشیٗ آحبد ثـش ثش صٔیٗ سیخت ایٗ ؿٟبدت
ثضسي سا ث ٝپیـٍب ٜحضشت ثمیّةاهلل اسٚاحٙب فذا ٚ ٜث ٝسٚح ٔغّٟش خٛد ا ٚتجشیه ٚ
ثّّٔ ٝت ایشاٖ تؼّیت فشم ٔیى ٓٙإٝ٘ٛ٘ ٚی ثشرؼتٝای اص تشثیتؿذٌبٖ اػالْ
ٔ ٚىتت أبْ خٕیٙی ثٛد ،ا ٕٝٞ ٚی فٕش خٛد سا ث ٝرٟـبد دس سا ٜخـذا ٌزسا٘یـذ
ؿٟبدت پبداؽ تالؽ ثیٚلفٝی ا ٚدس ٕٝٞی ایٗ ػبِیبٖ ثٛد ،ثب سفتٗ ا ٚث ٝحَٛ
 ٚل ّٜٛی اِٟی وبس ا ٚ ٚسا ٜأ ٚتٛلّف  ٚثؼت٘ ٝخٛاٞذ ؿذِٚ ،ی ا٘تمـبْ ػـختی دس
ا٘تؾبس رٙبیتىبسا٘ی اػت و ٝدػت پّیذ خٛد سا ث ٝخ ٖٛا ٚ ٚدیٍش ؿٟذای حبدحٝی
دیـت آِٛد٘ذ
ؿٟیذ ػّیٕب٘ی چٟشٜی ثیٗإِّّی ٔمبٔٚت اػت ٕٞ ٚـ ٝی دِجـؼتٍبٖ ٔمبٔٚـت
خ٘ٛخٛا ٜاٚیٙذ ٕٝٞی دٚػتبٖ ٘ ٚ-یض ٕٝٞی دؿٕٙبٖ -ثذا٘ٙذ خظّ رٟبد ٔمبٔٚت
ثب اٍ٘یض ٜی ٔضبفف ادأ ٝخٛاٞذ یبفت  ٚپیشٚصی لغقی دس ا٘تؾبس ٔزبٞذاٖ ایـٗ
سأ ٜجبسن اػت فمذاٖ ػشداس فذاوبس  ٚفضیض ٔب تّخ اػت ِٚی ادأ ٝی ٔجـبسصٚ ٜ
دػت یبفتٗ ث ٝپیشٚصی ٟ٘بیی وبْ لبتالٖ  ٚرٙبیتىبساٖ سا تّختش خٛاٞذ وشد.
ّّٔت ایشاٖ یبد ٘ ٚبْ ؿٟیذ فبِی ٔمبْ ػشداس ػـهٟجذ لبػـٓ ػـّیٕب٘ی  ٚؿـٟذای
ٕٞشا ٜا ٚثٛیظٔ ٜزبٞذ ثضسي اػالْ رٙبة آلبی اثٟٔٛـذی إِٟٙـذع سا ثـضسي
خٛاٞذ داؿت  ٚایٙزب٘ت ػ ٝسٚص فضای فٕٔٛی دس وـٛس افالْ ٔیى ٚ ٓٙثٕٞ ٝؼش
ٌشأی  ٚفشص٘ذاٖ فضیض  ٚدیٍش ثؼتٍبٖ ایـبٖ تجشیه  ٚتؼّیت ٔیٍٛیٓ.
ػیّذفّی خبٔٝٙای ۳۱دیٔب۳۱۹۸ ٜ

کلیلواژليل لشلٌل ل 1

کلیلواژليل لشلٌل ل 2

کلیلواژليل لشلٌل ل 3

ضْادت سردار ضْیذ سپْثذ قاسن سلویاًی

تفاٍت سازُ تتٌی ٍ فلسی

چرا تاطری گَضی سرعت خالی هی ضَد

1

دٍ ّفتــِ ًاهِ ادارُ کل حراسـت ضْرداری ضیراز  /سـال دٍم ضوارُ یازدّنّ /فتِ سَم دی
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هقایسِ اسکلت تتٌی ٍ فلسی
هقایسِی اسکلت تتٌی ٍ فلسی
اػتفبد ٜاص اػىّت فّضی  ٚثتٙی ٕٞچٙبٖ سایذ اػت ٞ ٚیچوذاْ ٘تٛا٘ؼت ٝثش دیـٍـشی
اسرقیت داؿت ٝثبؿذ ٔقٕ ٛدس ػبختٕبٟ٘بی ثؼیبس ثّٙذ ٔ ٚشتفـ یب ثشدٞب اص اػىـّـت
فّضی اػتفبدٔ ٜیوٙٙذ؛ چشا و ٝػبخت اػىّت ثتٙی ثشای چٙیٗ ػبصٜٞبیی دؿـٛاس ٚ
ثؼیبس صٔبٖثش اػت اص عشفی اػىّت ثتٙی دس ػبخت تُٞ٘ٛب ،پُٞب  ٚػبختٕبٖ ٞـبی
وٛچهتش ثیـتش سٚاد داسد
سادٌلتریهلريشلممکهلتفايتل یهلديلسوستملر لبررسیلمیلکىوم:

-1لمقايمتلدرلبر برلزلسلٍ:

ٔقٕ ٛایٗ ثبٚس غّظ ٚرٛد داسد و ٝػبختٕبٖ اػىّت فّضی دس ثشاثش صِضِٔ ٝمـب ْٚتـش
اػت  ٚیب ثشفىغ ایٗ ایذ ٜاك ٛاؿتجب ٜاػت ثذیٗ كٛست و ٓٞ ٝػیؼتٓ ثتٙـی ٚ
 ٓٞػیؼتٓ فّضی سا ٔی تٛاٖ ثشای ٔمبٔٚت ٞبی ٔختّف عشاحی ٕ٘ٛد وٞ ٝش د٘ ٚیـض
ث ٝكٛست ٔٛسد ٘ؾش دس صِضِ ٝفُٕ وٙٙذ دس حمیمت فبُٔ ٔ ٟٓعشاحی كحیح ػـبصٜ
اػت اِجت ٝصْ ث ٝروش اػت و ٝػیؼتٓ ٞبی اػىّت ثتٙی ث ٝدِیُ افـضایـؾ ٚصٖ
ػبص ،ٜدس صِضِ٘ ،ٝیشٚی ثیـتشی سا ٔتحُٕ ٔی ؿ٘ٛذ

–2لطًللعمر:ل

ایٗ ٚالقیت ٚرٛد داسد و ٝػبصٞ ٜبی ثتٙی داسای فٕش عشاحی ٞؼتٙذ ثذیٗ ٔف ْٟٛوٝ
یه ػبص ٜثتٙی ثشای فٕشی ٔقیٗ عشاحی ٔی ؿٛد ٌشچ ٝایٗ فٕش  ۵5یب  ۶5ػـبَ
ثبؿذ ثتٗ ثب ٌزؿت فٕش دچبس افت  ٚخضؽ ٔی ؿٛد وٟ٘ ٝبیتب ثبفج تبحیش ٔٙـفـی دس
فّٕىشد ػبصٍٙٞ ٜبْ ٚلٛؿ صِضِٔ ٝی ؿٛد أب دس ػبص ٜفّضی ٔـىُ افت ٔمبٔٚـت ثـب
افضایؾ فٕش ٚرٛد ٘ذاسد و ٝایٗ یه ٔضیت ثشای اػىّت فّضی ٔحؼٛة ٔی ؿٛد
-3ل رزشل سقاط

ٔقٕ ٛدس ػبخت  ٚػبصٞبی سایذ دس وـٛس ثٔ ٝؼئّ ٝاػمبط ػبص ٜوٕتش تٛرٔ ٝی ؿٛد
ثذیٗ ٔف ْٟٛو ٝدس صٔبٖ تخشیت ػبص ٜػبختٕبٖ ٞبی فّضی داسای اسصؽ اػمبط ثـٝ
ٔشاتت ثب تش ٞ ٚضی ٝٙتخشیت وٕتش ٔی ثبؿٙذ و ٝایٗ ٘یض ٔی تٛا٘ذ یه ٔضیت ثـشای
اػىّت فّضی ٔحؼٛة ؿٛد

- 4سًُلتلدرل جر ل:

اػىّت فّضی ث ٝفّت حؼبػیت دس فّٕیبت ثشؽ وبسی ،رٛؽ وبسی  ٚحـٕـُ ٚ
٘لت ،تخلق  ٚدلت ثیـتشی سا ٘ؼجت ث ٝارشای اػىّت ثتٙی ٔی عّجذ ثٙبثـشایـٗ
ثبیذ پزیشفت و ٝارشای ػبص ٜثتٙی ٘ؼجت ث ٝػبص ٜفّضی ٘یبص ث ٝتخلق ٟٔ ٚـبست ٚ
٘ؾبست  ٚوٙتشَ وٕتشی داسد  ٚثب تٛر ٝثٚ ٝضـ ٔٛرٛد وـٛس ٔب ایٗ یه ٔضیت ثشای
ػبص ٜثتٙی ٔحؼٛة ٔی ؿٛد

-5لمقايمتلدرلبر برلآتصلسًزی

ٔمبٔٚت ف ٛد دس آتؾ ػٛصی پبئیٗ ٔی ثبؿذ ثذیٗ كٛست و ٝثـب ٌـشْ ؿـذٖ
ٔمبٔٚت خٛد سا اص دػت ٔی دٞذ دس كٛستی و ٝاػىّت ثتٙی ٔمبٔٚت ثٔ ٝـشاتـت
ثیـتشی دس ثشاثش آتؾ اص خٛد ٘ـبٖ ٔی دٞذ اِجت ٝصْ ث ٝروش اػت ثـب ایـزـبد
تٕٟیذاتی دس ػبص ٜفّضی و ٝثقضب ٞضی ٝٙثش ٘یض ٔی ثبؿٙذ ٔی تٛاٖ ٔمبٔٚت آٖ دس
ثشاثش آتؾ سا افضایؾ داد ثٙبثشایٗ ٔمبٔٚت ثیـتش اػىّت ثتٙی دس آتؾ ػٛصی ثـٝ
فٛٙاٖ یه ٔضیت لّٕذاد ٔی ٌشدد
–6لَسیىٍلساختل:
لف ٛد اػتفبد ٜؿذ ٜدس ػبخت یه ػبص ٜف ٛدی ٘ؼجت ثٔ ٝمذاس ف ٛد اػـتـفـبدٜ
ؿذ ٜدس ػبص ٜثتٙی داسای ٕٞبٖ ٔمذاس ٔمبٔٚتٔ ،قٕ ٛدس حذٚد  ۱5دسكذ ثیـتـش
ٔی ثبؿذ اص ایٗ سٞ ٚضی ٝٙارشای اػىّت فّضی ثب تش ٔـی ثـبؿـذ ثـٙـبثـشایـٗ
وبفشٔبیب٘ی و ٝث ٝد٘جبَ وبٞؾ ٞضی ٝٙدس ػبخت ٞؼتٙذ اػىّت ثتـٙـی ٌـضیـٙـٝ
ٔٙبػت تشی ٔی ثبؿذ
-7لزمانل جر ل:

ػبصٞ ٜبی فّضی ث ٝدِیُ ارشای ٕٞضٔبٖ عجمبت اص ػشفت پیـشفت ثـیـــتـشی
٘ؼجت ث ٝػبصٞ ٜبی ثتٙی ثشخٛسداس ٔی ثبؿٙذ أب دس اػىّت ثتٙی ثب تـٛرـ ٝثـٝ
ارشای ٞش عجم ٝثقذ اص عجم ٝصیشیٗ ٕٞ ٚچٙیٗ سفبیت صٔبٖ ٌیشؽ اِٚیـ ٝثـتـٗ
ػشفت پیـشفت ثٔ ٝشاتت وٕتش ٔی ثبؿذ ٕٞچٙیٗ ػشفت ثب دس ارشای ػـبصٜ
فّضی ثبفج وبٞؾ ٞضیٞ ٝٙبی ثب ػشی  ٚصٔبٖ ثٟش ٜثشداسی پشٚطٔ ٜی ٌشدد وٝ
ثبفج رجشاٖ ثخـی اص ٞضیٌ ٝٙشا٘تش ػبخت ٔی ثبؿذ
-8لمعماری:ل

ػتٞ ٖٛبی فّضی ثخلٛف دس ػبختٕبٖ ٞبی ثّٙذ دس عجمبت پبئیٙی داسای اثـقـبد
وٛچه تشی ٔی ثبؿٙذ  ٚث ٝدِیُ لشاس ٌشفتٗ پبسوی ًٙدس عجمبت صیشیٗ ایٗ یه
ٔضیت ٔحؼٛة ٔی ؿٛد ٕٞچٙیٗ دس ثٙبٞبی ٔتذا ،َٚػبصٞ ٜبی ف ٛدی داسای
ٔحذٚدیت وٕتشی ٘ؼجت ث ٝػبص ٜثتٙی دس عشاحی ٔی ثبؿٙذ ٔـب٘ـٙـذ فـبكـّـٝ
ػتٞ ٖٛب  ٚدٞب٘ٞ ٝب

تعاریف طرح تفصیلی (تخص ّفتن )

باغ:ل
لغق ٝصٔیٙی و ٝعجك لب٘ ٖٛحفؼ ٌ ٚؼتشؽ فضبی ػجض ٔـلٛة ػـبَ ٚ ۵۹
اكالحیٞ ٝبی ثقذی آٖ  ٚیب ٔغبثك اػٙبد ٔبِىیت ثبك تقییٗ ٌشدیذ ٚ ٜثٔ ٝحّـی
اعالق ٔی ؿٛد و ٝحذالُ یىی اص ٔـخلبت ریُ سا داؿت ٝثبؿذۺ
اِفۺ داؿتٗ حذالُ ٔ ۵55تش ٔشثـ ٔؼبحت دس كٛست ٚرٛد ثٙب ٔ ٚحـذحبت دس
صٔیٗ ثغٛس ٔتٛػظ دس ٞش ٔ ۳۶تش ٔشثـ ٔحٛع ٝثبص خبسد اص ػبختٕبٖ یه اكـّٝ
دسخت  ٚدس كٛست فذْ ػبثم ٝاحذاث ثٙب ث ٝعٛس ٔتٛػظ ٞش ٔ ۲۵تش ٔشثـ یـه
اكّ ٝدسخت ٔخٕش  ٚیب غیشٔخٕش  ٚیب تشویجی اص آٟ٘ب غشع ؿذ ٜثبؿـذ لغــ ٚ
أحبی دسختبٖ ٔٛرت فذْ احتؼبة تقذاد دسختبٖ وؼش ؿذ ٜدس آٔبس ( ِحبػ ؿذٜ
دس ایٗ ثٙذ ) ٘خٛاٞذ ثٛد
ةۺ داسا ثٛدٖ ػٙذ ٔبِىیت  ٚیب ػٙذ ٔبدس لجُ اص تفىیه ث ٝفٛٙاٖ ثبك ،ثبغچـ،ٝ
صٔیٗ ٔـزش  ٚثبك فٕبست
دۺ داسا ثٛدٖ ػبثم ٝسای دایش ثبك ،دایش ثبغچ ،ٝدایش ٔـزش اص وٕیؼیٔ ٖٛـبد۳۲ ٜ
لب٘ ٖٛصٔیٗ ؿٟشی
دۺ ٔحّ ٝایی و ٝدس حشیٓ ؿٟش تٛػظ ٚصاست رٟبد وـبٚسصی ثبك ؿٙبخت ٝؿذ ٜا٘ذ
پارکلعمًمیلدرلمقواسلمحیٍ
ث ٝپبسوی و ٝدس ٔحّ ٝلشاس داسد ٔ ٚؼبحت آٖ تب یه ٞىتبس اػت ٌفتٔ ٝی ؿٛد
دس اػتفبد ٜاص ایٗ فضب ،ثبیذ أىبٖ استجبط پیبدٚ ٜرٛد داؿت ٝثبؿذ  ٚدس عی ٔـؼیش
ٟ٘بیتبً اص خیبثبٖ وٙذس ٚ ٚؿجى ٝدػتشػی ٔحّ ٝفجٛس وٙذ

۲

پارکلعمًمیلمقواسلواحوٍل
ث ٝپبسوی ٌفتٔ ٝی ؿٛد و ٝدس یه ٘بحیٔ ٝؼى٘ٛی لشاس داؿت ٝثبؿذ ٔ ٚؼبحت آٖ ۳
تب ٞ ۱ىتبس ثبؿذ  ٚدػتشػی پیبد ٜثشای ػبوٙیٗ اص دٚستشیٗ ٘مغ ٝپبسن اص ٔ ۷55تـش
تزبٚص ٘ىٙذ
پارکلَایلعمًمیلمقواسلمىطقٍل ی
ث ٝپبسوی ٌفتٔ ٝی ؿٛد ؤ ٝؼبحت آٖ حذالُ  ۱تب ٞ ۵ىتبس ثٛدٕٞ ٜچٙیـٗ عجـك
اػتب٘ذاسد ٔشارق ٝوٙٙذٔ ٜی تٛا٘ذ اص دٚستشیٗ ٘مغٙٔ ٝغم ٝثب ٚػیّ٘ ٝمّیـ ٝدس ٔـذت
صٔب٘ی حذٚد  ۱5دلیم ٝخٛد سا ث ٝپبسن ثشػب٘ذ
پارکلَایلعمًمیلمقواسلضُری
ث ٝپبسوی ٌفتٔ ٝی ؿٛد ؤ ٝؼبحت آٖ ثیؾ اص ٞ ۵ىتبس ثٛد ٚ ٜعجـك اػـتب٘ذاسد
ٔشارق ٝوٙٙذٔ ٜی تٛا٘ذ اص دٚستشیٗ ٘مغ ٝؿٟش ثب ٚػیّ٘ ٝمّی ٝخٛد سا ث ٝپبسن ثشػب٘ذ
ضً بطلتفکوکليلتجموع
ایٗ ضٛاثظ ٔـٕ َٛوّی ٝاساضی اػت و ٝپغ اص تلٛیت ایٗ ضٛاثظ تفىیه  ٚیـب
تزٕیـ ٔی ٌشد٘ذ ٔی ثبؿٙذ  ٚوّی ٝاساضی تفىیه  ٚیب تزٕیـ ؿذٔ ٜلٛة لجّی سا
ؿبُٔ ٕ٘ی ٌشدد
 -۳تفىیه لغقبت ٔبِىیت ثبیؼتی ثب سفبیت ضٛاثظ عشح تفلیّی اص ٘ؾش ٔـؼبحت،
ٔقبثش ،پخ ٔ ٚزبٚسیٗ ٘ ٚح ٜٛدفـ آثٟبی ػغحی كٛست پزیشد
 -۲دس تفىیه لغقبت ثب ٔؼبحت ثیؾ اص یه ٞىتبس تبٔیٗ خذٔبت اػبػی ثٚ ٝیـظٜ
فضبی ػجض ثٔ ٝیضاٖ حذالُ  ۲۵دسكذ ٔؼبحت لغق ٝتفىیىی اِضأی اػت

ترًاهِ ریسی استراتژیک (تخص اٍل )

ثشسػی تبسیخی ص٘ذٌی ثـش اص دٞ ٜب ػبَ پیؾ تبو ،ٖٛٙحبوی اص ٘ٛفی ثش٘بٔ ٝسیضی دس تٟی ٝاحتیبربت خٛد ثٛد ٜاػت؛ ث ٝعٛسی ؤ ٝی تٛاٖ ادفب وشد ثش٘بٔ ٝسیضی دس
رضیی اص فغشت ثـش ٚرٛد داسد اص ػٛی دیٍش دیٗ اػالْ ث ٝفٛٙاٖ دیٗ ربٔـ  ٕٝٞ ٚرب٘جٍ٘ ٝش ،ثش٘بٔ ٝص٘ذٌی ٔؼّٕب٘بٖ سا دس رٟت سػیذٖ ث ٝػقبدت حمیمی  ٚربٚدا٘ ٝدس
آخشت ،تٙؾیٓ ٔی وٙذ دس ایٗ ٔیبٖ ،دس تٙؾیٓ أٛس ػبصٔبٖ ٞبی ربٔقٔ ،ٝذیشاٖ اػالٔی٘ ،یبص رذی تشی ث ٝثش٘بٔ ٝسیضی داس٘ذ.ل
حٔؼُٕٗ اِتَّذٕثِیشِ یِْٕٔٙی لَِّیَُ إِْٓبَِ  ٓٚػٔٛءٔ اِتَّذٕثِیشِ یٔفِْٙی وَخِیشَ٘ ٜٔیه تذثیشی حشٚت ا٘ذن سا افضٔ ٖٚی وٙذ  ٚػٛء تذثیش حشٚت فشاٚاٖ سا اص ثیٗ ٔی ثشد (غشساِحىٓ)۳۶۷-
ٞشػبصٔبٖ ث ٝفٛٙاٖ ثخـی اص چشخ ٝفٕش خٛد ث ٝعٛس ٔذا ،ْٚدس چٟبس ٚؽیف ٝاكّی ٔذیشیت و ٝؿبُٔ بروامٍلریسی،لرَبری،لسازماوژَیليکىترل ٔی ثبؿذ ،فقبِیت
ٔی وٙذ ؤٕٟ ٝتشیٗ آٖ ٞب ثش٘بٔ ٝسیضی اػت ثش٘بٔ ٝسیضی ثخـی اص ٔذیشیت اػت ؤ ٝشثٛط ث ٝایزبد سٚیىشدٞب ،لٛافذ  ٚدػتٛساِقُٕ ثشای دػتیبثی ثٞ ٝذف ٔٛسد ٘ؾـش
اػت ػبیش تٛاثـ ٔذیشیتی ٘یض دس كٛستی و ٝاحشثخؾ ثبؿٙذ ،ثبیذ ثش٘بٔ ٝسیضی ؿٛد ٔذیشاٖ دس  ٕٝٞػغٛح ثش٘بٔ ٝسیضی ث ٝفٛٙاٖ ٞذفٔ ،تٕشوض ٞؼتٙذ ،ثٙـبثشایٗ اٞـذاف
ثبیذ ثشای فقبِیت ٞبی سٚصٔشٕٞ ٚ ٜچٙیٗ عشح ٞبی ع٘ ٛی ٔذت ٌؼتشد ٜتش ،تٙؾیٓ ؿ٘ٛذ .ثش٘بٔ ٝسیضی ،پبی ٝاػبػی  ٕٝٞتٛاثـ ٔذیشیتی اػت و ٝؿبُٔ ایزـبد اٞـذاف،
تقییٗ اٞذاف  ٚتقشیف سٚؽ ٞبیی اػت و ٝایٗ اٞذاف ثبیذ دػت یبثٙذ ثٙبثشایٗ ،یه سٚیىشد ٔٙغمی ثشای دػتیبثی ث ٝاٞذاف اص پیؾ تقییٗ ؿـذ ٜاػـت ثش٘بٔـ ٝسیـضی،
ؿبُٔ ا٘تخبة ٔبٔٛسیت ٞب ،اٞذاف  ٚالذأبت ثشای دػتیبثی ث ٝآٟ٘ب اػت یه رٙج ٟٓٔ ٝثش٘بٔ ٝسیضی تلٕیٓ ٌیشی اػت یقٙی ا٘تخبة ٌضیٞ ٝٙبی ٔٙبػـت ثـشای ٔـؼیش
آیٙذ .ٜثش٘بٔ ٝسیضی فبكّ ٝثیٗ ربیی و ٝػبصٔبٖ دس حبَ حبضش اػت ٔ ٚی خٛاٞذ دس آیٙذ ٜثبؿذ سا پّی ایزبد ٔی وٙذ دس غیبة ثش٘بٔ ٝسیضی ،سٚیذادٞب ث ٝؿب٘غ تجذیُ ٔی
ؿ٘ٛذ.
استراتژی
اػتشاتظی ثش٘بٔٛٔ ،ٝضـ ،اٍِٛی سفتبسی ،پشػهىتی ،ٛػیبػت یب تلٕیٕی اػت و ٝػٕت  ٚػٛی دیذٌبٜٞب  ٚرٟت حشوت ػبصٔبٖ سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ اػتشاتظی ٔیتٛا٘ذ تحـت
ػغٛح ػبصٔب٘یٚ ،ؽبیف ٔ ٚحذٚد ٜصٔب٘ی ٔتفبٚت تقشیف ؿٛد.
اًـَاع ترًـاهِ ریسی:
اِف) ثش٘ـبٔ ٝسیـضی رـبٔـ (اػتشاتـظیه)ۺ ثـش٘ـبٔ ٝسیـضی رـبٔـ یـب اػتشاتـظیه ،فـشآیٙـذی اػت و ٝضٕـٗ آٖ اٞـذاف  ٚخـغٛط وــّی فقـبِیتــٟب ٔ ٚـبٔٛسیتــٟبی
ػـبصٔـبٖ دس دساص ٔـذت تقییـٗ ٔی ؿـٛد تــخیـق اِٚـٛیتـٟب  ٚتقییـٗ الـذأـبت اكـّی ٚوـّیذی و ٝثـشای سػیذٖ ثـ ٝاٞـذاف ػـبصٔـبٖ ضـشٚسی اػـت ٘یــض دس
ثـش٘ـبٔ ٝسیضی رـبٔـ ا٘زـبْ ٔی ٌیشد
ة) ثـش٘بٔ ٝسیضی فّٕیبتی ۺ اكـ ً ٛثش٘ـبٔ ٝسیضی فّٕیـبتی اص رٟبت وّی ؿجـبٞت ثؼیبس ثـ ٝثـش٘بٔ ٝسیضی ربٔـ داسد؛ صیـشا دس ثـش٘ــبٔ ٝسیـضی فّٕیــبتی ٞـذفــٟبی
فّٕیـبتی ثـ ٝرـبی ٞـذفـٟبی وّی لـشاسٌشفت٘ ٚ ٝحـ ٜٛسػیـذٖ ثـ ٝآٟ٘ب دس لـبِت یه ػـشی فّٕیـبت پیـؾ ثیٙی ٔی ٌـشدد دسثـش٘ـبٔ ٝسیضی فّٕیـبتی ٞـذف رـضئی
ثـ ٝكـٛست ثـش٘ـبٔـ ٝفّٕیـبت دسٔی آیـذ  ٚعشیـك سػیـذٖ ثـٞ ٝـذف رـضء ثـ ٝرـضء ثیـبٖ ٔی ٌشدد ثـش٘ـبٔـ ٝسیضی فّٕیـبتی سا ٔی تـٛاٖ پیــؾ ثیـٙی فّٕیــبت
ثـشای سػیـذٖ ثـٞ ٝـذفـٟبی ٔقیـٗ ثـبتـٛر ٝثـ ٝأـىب٘ـبت ٔٚحـذٚدیتـٟب ٚخـغـٛط وـّی تـشػیٓ ؿـذ ٜدسثـش٘ـبٔ ٝسیـضی رـبٔــ تقـشیف وـشد
ترًاهِ ریسی استراتژیک:

فشایٙذی اػت و ٝثٚ ٝػیّ ٝآٖ ٔذیشاٖ ارشایی فقبِیتٟب  ٚالذأبت صْ رٟت دػتیبثی ث ٝاٞذاف ػبصٔب٘ی سا تشػیٓ ٔی وٙٙذ چـبسچٛة ثش٘بٔـ ٝسیـضی فّٕیـبتی اص ػـبیش
ثش٘بٔ ٝسیضی ٞب وٛتب ٜتش ٔی ثبؿذ
 ثش٘بٔ ٝسیضی اػتشاتظیه،ا٘قىبػی اصاسصؿٟبی حبوٓ ثشربٔق ٝاػت رٟبٖ ثیٙی ٞب ،افتمبدٞب ٚػٙت ٞبی ربٔق ٝدسثش٘بٔ ٝسیضی اػتشاتظیه ٔٙقىغ ٔی ؿ٘ٛذ
 ثش٘بٔ ٝسیضی اػتشاتظیه ٔقغٛف ث ٝپشػؾ ٞبی اكّی ٔٚؼبئُ اػبػی اصػبصٔبٖ اػت
 ثش٘بٔ ٝسیضی اػتشاتظیه داسای دیذ دساصٔذت اػت  ٚافك ٞبیی دٚستشسادسػبصٔبٖ ٔغشح ٔی ػبصد
 ثش٘بٔ ٝسیضی اػتشاتظیه فشاٌیشاػت ٚثش٘بٔٞ ٝبی فّٕیبتی ػبصٔبٖ سادسثشٔیٍیشد ٚث ٝآٟ٘ب رٟت ٔی ثخـذ
 ثش٘بٔ ٝسیضی اػتشاتظیه دسػغٛح فبِی ػبصٔبٖ ؿىُ ٔی ٌیشد
 ثش٘بٔ ٝسیضی اػتشاتظیه أىب٘بت ٔٚحذٚدیتٟبی دس٘ٚی ٚثیش٘ٚی ػبصٔبٖ سأذ٘ؾش داسدٚپیؾ ثیٙی ٞبی خٛدساثبتٛر ٝث ٝآٟ٘ب ا٘زبْ ٔی دٞذ
اّویت ٍضرٍرت ترًاهِ ریسی استراتژیک:

ٞش ػبصٔب٘ی و ٝتحت ٔذیشیت فّٕی اداس ٜؿٛد رشْ ثشای ٞذایت ٔٙغمی فقبِیتٟبی خٛد ٘ٛفی اص ا٘ٛاؿ ثش٘بٔ ٝسیضی اػتشاتظیه سا ث ٝفٛٙاٖ اثضاس ٔـذیشیتی صْ ثبیـؼتی
ا٘تخبة وٙذ
ضرٍرت پاسخ تِ پرسص ّای هْن سازهاى:







فقبِیت اكّی ٔب چیؼت؟
آسٔبٖ  ٚاٞذاف ٔب چیؼت؟
اٞذاف ثّٙذ ٔذت  ٚوٛتبٔ ٜذت ػبصٔبٖ چیؼت؟
آیب اٞذاف ثّٙذٔذت  ٚوٛتبٔ ٜذت ٔتٛاصٖ ٞؼتٙذ؟
تغییشات فٕذ ٜتأحیش ٌزاس ٔحیظ سٚی فقبِیت ٞبی ٔب ،وذأٙذ؟
فشكت ٞب  ٚتٟذیذٞب ٘ٚح ٜٛثٟش ٜثشداسی یب پشٞیض اص آٟ٘ب دس ػبِٟبی آتی وذأٙذ؟

هسایای ترًاهِ ریسی استراتژیک:
 -۳ایٗ ٘ٛؿ ثش٘بٔ ٝسیضی رٟت ٔٚؼیشفقبِیت ٞبٚفّٕیبت ػبصٔبٖ سأـخق ٔی ػبصدٚث ٝفٛٙاٖ سإٙٞبی ػبصٔبٖ فُٕ ٔی وٙذ
 -۲ثش٘بٔ ٝسیضی اػتشاتظیه ٘مؾ ٕٞب ًٙٞوٙٙذ ٜثیٗ ثش٘بٔٞ ٝبی فّٕیبتی ػبصٔبٖ سا ٘یضا٘زبْ ٔی دٞذ  ٚالذأبت ٚاحذٞبی ٔختّف سا دس یه ٔؼیش ،رٟت ٔی ثخـذ
ٔ-۱ذیشاٖ سا ث ٝػبصٔبٖ فاللٕٙذ ٔیوٙذ
تغییشات ٔحیغی سا ث ٝػبصٔبٖ ٘ـبٖ ٔیدٞذ دس وؼت دسن سٚؿٗ اص ػبصٔبٖ ثٔ ٝذیشاٖ وٕه ٔیوٙذ دیذی ٞذفٕٙذ اص ٔؼبئُ ٔذیشیت اسائٔ ٝیدٞذ ثبفج ٕٞبٍٙٞی
 ٚتفب ٓٞدس ػبصٔبٖ ٔیؿٛد آیٙذٍٜ٘شی سا دس ٔذیشاٖ تمٛیت ٔیوٙذ فشكتٞبی پیؾ سٚی ػبصٔبٖ سا ٔـخق ٔیوٙذ لبِجی ثشای ارشای ثش٘بٔ ٚ ٝوٙتشَ فقبِیتٟب ایزبد
ٔیوٙذ

۳

