
 تفکص

 اظت فیلعُفاىی جهلٌ از کاىت. اظت نصةُط نفاٍیم ةٌ کٌ اظت اىعان درهىی ىیصهٍای از یکی ِفکص یا َاىسیؼٌ

ًٔ «ىاب رصد ظيجغ» عيُان ةا کتاةغ در کٌ  .اظت پصدارتٌ ةدث ةٌ نفاٍیم ه فکص درةار

 تعصیف

. اظت آن خل رُاظتار ه اظت نُاجٌ ای نعئلٌ ةا اىعان کٌ گصدد نی نطصح زناىی ه اظت ذٍيی عهلی تفکص،

 فعالیت. ىانيس نی تفکص را، ذٍيی تالش ایو کٌ گصدد نی آغاز نعئلٌ خل ةصای تالػی ذٍو، در ٍيگام ایو در

 آغاز نلهُس، ه رهػو ػفاف، طُر ةٌ نعئلٌ تعصیف از کٌ اظت ػسً تؼکیل نصاخلی از نعئلٌ، خل ةصای

 ه خل راً ةَتصیو عهلی کارگیصِی ةٌ ةا ه یاةس نی ادانٌ نعئلٌ خل ةصای ٍایی خل راً کصدن پیسا ةا ه گصدد نی

 .رظس نی پایان ةٌ ىَایی جُاب یافتو

 

 دیگص تعاریف

 تفکص.« »اظت فعلی نُكعیت در اظتفادً جَت گشػتٌ یادگیصی در ظازنان تجسیس ه دادن ظازنان تفکص»

 را نتفکص ػزؽ ػيارتی ىظام کٌ گصدد نی ػيارتی خُزً یک ةٌ نيجص کٌ اظت درهىی ه رنضی فصایيسی

 ه اطالعات تتسیل هظیلٌ ةٌ جسیس ذٍيی ةازىهایی یک آن طصیق از کٌ اظت فصایيسی تفکص.« »دٍس نی تغییص

 اظت تالػی ، تفکص.« »گصدد نی ایجاد نعئلٌ خل ه اظتسالل اىتضاع، كضاهت، ذٍيی، رؿُؾیات ةیو تعانل

 هرزی،داىغ،تجصةٌ رصد ، نيطق چُن اةضاری ةٌ کٌ ذٍيی ظُاالت ةٌ دكیق ه ؾدیح گُیی پاظذ ةصای ذٍيی،

 . .«اظت ىیازنيس نُضُع ؾدیح درک ه

 

 نيطق در

 از اظت عتارت فکص دیگص عتارت ةٌ. نجَُل کؼف ةٌ رظیسن ةصای نعلُم انُر ظارتو نصتب از اظت عتارت

 .نلؿُد کؼف ظُی ةٌ نعلُم انُر آن از خصکت ظپط ه نعلُم نلسنات ه انُر ظُی ةٌ ذٍو خصکت

 

 تفکصی رهػَای

 ةا نعئلٌ، خل فصایيس از كعهتی آىَا، کهک ةٌ کٌ داىعت نتسٍایی تُان نی را تفکصی ٍای رهش از یک ٍص

 .ةصظس نعالٌ خل ةٌ ٍا رهش ةَتصیو از کٌ اظت تفکصی ةصتص تفکص. ػُد نی طی نُفلیت


