
 تػرٕؿ:

 ٍصتت دهٖن ًٌّٖ ةِ ه دارد؛ گرإض طکَی ارزش از ةٖض َّذارطکَی ةِ کِ اشت کذرهی از ٍٓغی ةزّکاری

 .دارد ةٖظتری يػَإی گصترش درم ةِ

 

 ةزّکاری غون

 گردٕد ةزّکاران يؾز ه دًذًِ در ّای هٕژگی کظؿ يدغی ةرهکا ـراٍصٓی، طَاشان اٍصان ٍخصتٌٖ از ٕکی

 دِّ ّای شال در کِ هٓيترهزه، شزار إتاهٖإی طَاس درم. شاخت يی يتًإز كآٍن پٖره اـراد از را ّا آن کِ

 رهی زلٖلت در ه طٍٓد يی يتٓهد ةزّکاراٍِ تًإالت ةا اـراد ةػضی کِ ًٍٓد يی ادغا کرد، يی کار ۰54۱

 را ةزّکاران آٍاع ةٓد يػتلد اه. اشت تر اةتدإی اٍصان ٕا اغن ةِ ةازگظت ٍٓغی ّا؛ آن در ةزّکاری ةِ آهردن

 تکاين ةر تٓاٍد يی ادتًاغی ٕادگٖری کِ پذٕرـت يی هٓيترهزه. داد تظخٖع دًذًِ طکن رهی از تٓان يی

 ةرای داگدٕن، رٕچارد.داٍصت يی ٍاكع طَاختی زٕصت ٍظر از را ةزّکاران ايا ةگذارد تأجٖر ةزّکاراٍِ تًإالت

 ةِ ٍصتت ارجی تًإالت در تفاهت تا داد ٍظان تٓدِ خآٍادگی ّای ٍايِ طذرُ ةِ ةزّکاراٍِ رـتار ةررشی

 شال در طودن هٕوٖام يعاهػات در ةزّکاری ه زٕصتی شاختًان يٖان ارتتاط اٍدٕظِ. ةدّد ٍظان را ةزّکاری

 از ٕکی کِ گردٕد يدغی ه کرد يتًإز را اٍصان ةدٍی شاختًان اغوی ٍٓع شِ طودن. طد گرـتِ شر از ۰6۹۱

 اـراد از ةٖض ـػال ه كٓی ّای ياّٖچِ دارای آٍاع کِ ٍٓطت طودن. دارد ارتتاط ةزّکاری ةا يصتلًٖاو ّا آن

 اٍذام گٓهک دان کِ دٕگری يعاهػات. طٍٓد ةزّکار کِ دارد ازتًال ـرةِ؛ اـراد ٕا الؽر ةدٍی شاختًان دارای

 ّا کرهيٓزهم از خاغی گرهُ ةا را ةزّکاراٍِ تًإالت ّٓرةرت آرتٓن.کرد تإٖٔد را يظاةْی ٍصتتاو ّای ٕاـتِ داد؛

. اٍد داطتِ اضاـِ Y کرهيٓزهم ٕک ةزّکاران کِ اشت کردُ ادغا ّٓرةرت. اشت شاختِ يرةٓط ژٍتٖکی تٓارث در

 .دارد ٍلض ّا آن پرخاطگری ه پذٕری تسرٕک در اـراد ژٍتٖک شاختًان ّٓرةرت، ـرضِٖ اشاس ةر

 خاص ـرَّگْای خردُ ايرهزی دٓايع. دارد تٓدِ ارتتاظات ه ادتًاغی ٍْادّای ةِ طَاشی؛ دايػِ دٕدگاُ

 ٍٓغی ةزّکاری زلٖلت در. طٓد تولی ةزّکاراٍِ رـتار آن از خارج رـتار اشت يًکٌ کِ دارٍد ًَّٓإی

 يرةٓط ارتتاظات تفاهت ةِ درم. گٖرد يی ةر در را ةٖظتری طدت کِ اشت ةزّکاری از ٍٓغی درم ه کذرهی

 کِ زاهی در کََد؛ يی ترهٕخ را آن ّصتَد ؽٖركآٍٍی ّای ـػاهٖت يظٓق کِ ادتًاغی ّای يسٖط ه طٓد؛ يی

 از اشت غتارت طدٕد ةِ ضػٖؿ از کذرهاٍِ رـتار ةَدی ظتلِ.دّد يی طکن را ةزّکاری َّذاری، ةی

 .درم ه ةزّکاری تخوؿ، َّذارطکَی، اٍزهاگرإی، طػائرگرإی، گذاری، ةدغت

 

 ٍٓدٓاٍان ةزّکاری

. دادٍد كرار يعاهػِ يٓرد را ةزّکار ٍٓدٓاٍان ةاٍدّای کِ ةٓدٍد کصاٍی ٍخصتٌٖ إر هٕٓد ه کوٓهارد رٕچارد

 راُ از يٓـلٖت ةِ ٕاةی دشت ازتًال کِ ـرَّگی خردُ ّای دًاغت در ةاٍدّا إٌ کِ کردٍد اشتدالل ّا آن

 يسرهم اكوٖت ادتًاغات در ٍٓدٓان ةزّکاران اکحر ةَاةرإٌ إَٓد؛ يی هدٓد ةِ اشت؛ اٍدک آن در كآٍٍی



 ظرٕق از ّا ارزش إٌ ايا پذٕرٍد؛ يی را يادی يٓـلٖت يعوٓةٖت ّای دَتِ ةرخی ةاٍدّا اغضای. ّصتَد

 هدٓد ٕاـتِ شازيان ةزّکاری ّای طتکِ کِ يسالتی در. طٍٓد يی پاالٕض يسوی ادتًاع ّای ـرَّگ خردُ

 کِ يَاظلی در. طٓد يی ّدإت ةزرگصاالن تتْکاری زٍدگی ةِ دزدی؛ ياٍَد کٓچک ّای ةزّکاری دارٍد؛

 خٓد ةِ گری هزظی ه ٍزاع طکن يػًٓالو ٍٓدٓاٍان ةاٍدّای ةزّکاری طٍٓد ًٍی ٕاـت ّا طتکِ گٍِٓ إٌ

 ةٖرهن ةزّکاری ّای طتکِ از دزئی غٓرت ةِ تا دارد هدٓد ةاٍد اغضای ةرای اٍدکی ـرغت زٕرا گٖرد، يی

 ةِ يػًٓالو طٍٓد ره رهةِ ةزّکار ّای ـرَّگ خردُ ةا ٕا يظرهع ادتًاغی ٍظى ةا تٓاٍَد ًٍی کِ اـرادی. إَٓد

 يٓرد در کٌْ آهترت ه کوٓههارد کار. طد خٓاَّد يخدر يٓاد ةِ اغتٖاد گرـتار ه طٍٓد يی يتتال اٍزهاگرإی

 را خٓد ـرهدشت يٓكػٖت يػًٓالو ةزّکار طخع داد ٍظان کِ داطتَد يعاهػاتی ةزّکاری ّای ـرَّگ خردُ

 طکَی، ارزش دای ةِ ه َّذارطکَی َّذارـرشتی، دای ةِ ه دَّد يی تظخٖع ادتًاغی ٍظى درهن در

 .گزَٕد ةريی را َّذارطکَی

 ّى ادتًاغٔ ةزّکاران پردازٍد، ئ داهري ةِ إران در ةزّکاري شاختار يٓرد در شٖاشٔ کَظگران هكتٔ

 يٓرد کِ هكتٔ اشت إٌ ةر آٍْا ـرض. ةٖاةد شٖاشٔ ظْٓر طان ةزّکاري کََد ئ شػٔ ه طٍٓد ئ شٖاشٔ

 . کَٖى ةٖظتري خٓدًٍإٔ ه ٕاـتِ ةٖظتري ظْٓر اشت ةْتر گٖرٕى ئ كرار تٓدِ

 

 إران در ةزّکاري شٌ ه تؾٖٖرشاختار

 ةزّکارطَاس ه ةزّکاري غرغِ در داهري از دشت اي ؽٖرزرـِ ةازان شٖاشت ه شٖاشتًداران کِ يٖزأٍ ةِ

 ةزّکاري ّى ةزّکاران دٕگر، غتارت ةِ. دَّد ئ اٍذام يضاغؿ غًن ه طٍٓد ئ شٖاشٔ ّى ةزّکاران ٍکظَد،

 . آطکار ه طٓد ئ يتکحر ّى آٍْا ةزّکاري. کََد ئ

 ه ـراگٖري ه رطد درٕان يٓرد در کِ طتْاتٔ ه ّا شٓال از ةػضٔ يٓرد در ةتٓان طإد کِ اشت تٓضٖر إٌ ةا

 ٕا يادرا اغن اشت ةْتر هساظ إٌ ةِ. پرداخت غؤً داهري ةِ اشت، شاري ه داري إران در ةزّکاري تٓشػِ

 ه ةزّکاري طٓد ئ گفتِ. طٓد يْٖا زادجِ إٌ ادتًاغٔ غون ـْى ـضاي ه طرإط تا طٓد يػٌٖ يصاهِ غٓرت

 .اشت طدُ اشاشٔ ه غًدُ تؾٖٖر دچار إران در درإى

 ٍٓع ه اةزار ه ٍگاُ ه دَس ه شٌ هساظ ةِ ادتًاغٔ ّاي آشٖب ه درإى ه ةزّکاري درٕان ةر زاکى اهگٓي 

 ةٓد ٍاخٓاشتِ ه يخفٔ إرأٍ دايػِ در درإى گذطتِ در اگر. اشت طدُ گذطتِ از يتفاهت آن ٍتإخ ه درم

 .اشت طدُ رٕزي ةرٍايِ ه آطکار ةٖظتر ادتًاغٔ ّاي آشٖب ه درإى ددٕد دهرُ در

 

 درإى ددٕد دهرُ در گرـت ئ غٓرت ٍاةَْذاري شٓاةق داراي يذرم اـراد هاشعِ ةِ درإى گذطتِ در اگر 

 از ّصتَد ّى دٕگرأٍ اهتتِ. ّصتَد گر آؽاز زيَِٖ إٌ در کِ طٓد ئ اٍذام کصأٍ ةٖظتر هاشعِ ةِ

 .ٍدارٍد آشٖب شاةلِ طان دهشتان ه ـايٖن اغضاي ًّصإگان،



 خاٍِ در ه شٖرّا ددٕد دهرُ در داطتَد ٍاةصايأٍ ه آشٖب ايکان ّا ياٍدُ راُ در ه ّا گرشَِ گذطتِ در اگر 

 .کََد ئ درم ةِ اكدام ادارُ ه يدرشِ ه خٖاةان در داري اـراد ه ّا زاضر

 تؾٖٖر دچار إران در ادتًاغٔ ّاي آشٖب ه درإى ةر زاکى اهگٓي کِ طد يدغٔ تٓان ئ دٕگر غتارت ةِ 

 ةٓدن، آطکار چٓن يظخػاتٔ ةا ددٕد شاختار ةِ اي ضددايػِ ه ـردي ه پَْان شاختار. اشت طدُ غًدُ

 .اشت طدُ تتدٕن ةٓدن دايػِ در ه ًّراُ ةٓدن، دًػٔ

 هشإن از ةٖظتر گذطتِ در اگر. اشت طدُ تؾٖٖر دچار ٍٖز اشتفادُ يٓرد هشإن ه اةزارّا ددٕد اهگٓي إٌ در 

 اشتفادُ کرد تِْٖ ةتٓان ه ةاطد يًکٌ کِ اي هشٖوِ ٍٓع ّر از ددٕد دهرُ در طد ئ اشتفادُ هپا دشت ٕا شرد

 .طٓد ئ

 ه خظٍٓت اٍذام ةراي دًػٔ ًّرأّ ه اشوسِ از شَگ ه آدر ه چاكٓ ه هگد ه يظت ةا ًّراُ ددٕد دهرُ در 

 .طٓد ئ اشتفادُ درم

 در ةًاٍَد زٍدُ کِ داطت ايکان ةٖظتر گرـتَد ئ كرار خظٍٓت ه شتى ه تذاهز يٓرد گذطتِ در کِ اـرادي 

 . طٓد ئ دٕدُ تْادى يٓرد ـرد کردن ٍاةٓد ه کظتٌ در تالش ددٕد طرإط در کِ زاهٔ

 ه يردم درگذطتِ کِ زاهٔ در اشت درم هشإن ةا ًّراُ دصد کاطؿ إران در پوٖس هساظ إٌ ةِ

 . داطتَد را اه يداهاي ايکان ه ٕاـتَد ئ را طدُ هاكع شتى يٓرد ـرد ـايٖن اغضاي ه دهشتان ٕا ًّصإگان

 درإى زٓزُ در ددٕد اي دهرُ ةِ طدن هارد از ٍظان إران در دَإت ه درم درٕان از يظخػات إٌ يذًٓع

 :دّد  ٍظان طٓد، ئ اطارُ آٍْا ةِ ادايِ در کِ را دْت چَدٌٕ تٓاٍد ئ کِ دارد

 از ٍظان دگردٕصٔ إٌ. اشت طدُ اشاشٔ دگردٕصٔ دچار اشت ٕاـتِ اـزإض إَکِ ضًٌ إران در درإى. ۰ 

 .اشت پٖچٖدُ ٕا شادُ درم ٕم هكٓع در يذرم ه ةزّکار اـراد از ةٖظتري زضٓر

. اشت طدُ تتدٕن ادتًاغٔ زٍدگٔ در داري ه يرکزي ايري ةِ اي زاطِٖ ايري از إران در درإى. 2 

 درم کِ ّصت ّى دهٖن ًٌّٖ ةِ ه دارٍد را خالف ه درم ةِ طدن هارد ه ةرهز ايکان يٓاكع ةٖظتر در ةصٖاري

 اگر. رـت خاغٔ يکان ةِ ٍٖصت ٍٖاز خاص يذرم ـرد ٕاـتٌ ةراي. ّصت دا ًِّ يذرم ه پٍٖٓدد ئ هكٓع ةِ

 . دارد هدٓد اـراد ٍٓع إٌ زضٓر از ّإٔ ٍظاٍِ طٓد ٍگاُ دكت ةِ اظراف

 إٌ. ّصتَد کارُ إٌ ّا خٖوی. کََد ئ دَإت ه درم کِ ٍٖصتَد خٖز درم ّاي گرهُ ه ّا خاظٔ ـلط. 3

. دارد ةٖظتري غًن ايکان دًػٖت إٌ چٓن چرا؟. دٕد ةٖظتر تر دٓان شَٔ ّاي گرهُ در تٓان ئ را ّا خٖوی

 ه ةصٖار اٍرژي هدٓد ةا شَٔ گرهُ إٌ. دارد را درم اٍذام طرإط ه ـرغت يتػدد دالٕن ةِ ادتًاغٔ گرهُ إٌ

 را درإى اٍذام ه يذريان گرهُ ةِ طدن هارد غًؤ ه ذَّٔ طرإط زٕاد خٖؤ اٍتظار ه تلاضا ه کى شريإِ

 . دارٍد

 يػرض در اشت، ٍٖاـتِ را ترةٖت ه ادب آيٓختٌ ـرغت ٍٖز خآٍادگٔ ٍظام در ه اشت پراٍرژي کِ ـردي

. دارٍد دٕگر دهٖؤ زٖات ادايِ ةراي إَکِ ٕا ّصتَد ادب اّن کِ کصأٍ تا اشت ةٖظتري هكإع ه زٓادث



 دادن اٍذام ةراي کِ ظٓر ًّان ّصتٖى يػَإٔ ه دهٖؤ ةِ ٍٖازيَد درئ ٕا کاري ٍدادن اٍذام ةراي ًّٖظِ

 .دارٕى دهٖؤ ه يػَإٔ ه اهزائ ةِ ٍٖاز رـتاري ه ـػؤ

 زادجِ يػرض در ٕاةد ًٍٔ ـػؤ دادن اٍذام ٕا ٍدادن اٍذام ةراي يػَإٔ کِ دٓأٍ کِ اشت يَعق إٌ ةا 

 ـرغت ه طرإط اگر خٓاٍد ئ درس ةاطد داطتِ هدٓد طرإط ه کَد ـرغت اگر. گٖرد ئ كرار ةد ه خٓب

 ه کاري ةٔ دهٖن ةِ يا طْري دٓاٍان کِ اشت هساظ إٌ ةِ. طٓد ئ درم درگٖر ةاطد، ٍداطتِ هدٓد کاـٔ

 .اشت خٖز درم کِ طٍٓد ئ هارد طرإعٔ ه ـضاّا ةِ شرگرئ ـضاي ه طرإط ـلدان

 يَاشب طرإط ه ـضا ـلدان ةِ دَإت ه درم زٓزُ در دٓاٍان زضٓر در يْى غٓاين ترٌٕ اغؤ از ٕکٔ. ۹ 

 پاتٓق پارك، شًَٖا، كاهب در ـٖزٕکٔ ه يکاٍٖکٔ هساظ ةِ شرگرئ ـضاّاي. گردد ةرئ شرگرئ ه تفرٕسٔ

 رؽتتٔ ةٔ ه ـضاّا إٌ کًٔ. اشت تٓضٖر كاةن دهشتان ه خآٍادگٔ ه دًػٔ ه ـردي دًػٖتٔ هساظ ةِ ه... ه

 ه دايػِ از ـردي ددااـتادگٔ زيَِٖ ادتًاغٔ دٕگر ّاي گرهُ ه ّا خآٍادُ ه دهشتان دًع در زضٓر ةِ

 ه ايکاٍات ه ـضاّا ةٓدن دشترس كاةن. اشت خٖز درم طرإط ةا ٍزدٕکٔ آن زاغن کِ طدُ ـرَّگٔ يَاشتات

 اشت ادتًاغٔ طخػٖت إٌ. شازد ئ ادتًاغٔ طخػٖتٔ اه از ه کردُ در ةِ خٓد از را ـرد ـراؽتٔ، طرإط

 شاز ياٍع طرإط ظْٓر آن زاغن کِ کَد ئ ـراّى را دٕگري ه خٓد ةِ ازترام ه ادب ه دأٍ آداب ضرهرت کِ

 .اشت ٍاةصايأٍ ه درم ه زادجِ درٕان ةِ هرهد در

 تٓاٍد ئ إٌ ه داطتِ خٖزي درم اشتػداد ه طرإط إران در دٓان شَٔ ّاي گرهُ ٕػَٔ إرأٍ دٓاٍان. 5 

 ه ادتًاغٔ گرهُ إٌ ةراي زٍدگٔ طرإط اگر. ةاطد آٍْا آـرَٕٔ ٍظاط داي ةِ اـراد إٌ آـرَٕٔ ةسران از ٍظان

 ٍتٖذِ در ه اٍزهاظوتٔ ه رـتٌ ـره خٓد در ـرغت آن ّاي اهزام ه زٍدگٔ كدرت طٓد ـراّى طْرّا در شَٔ

 ٍْإت در کِ ةاطد ادتًاغٔ ه ـرَّگٔ رٕختگٔ ّى ةِ آن زاغن کِ کرد ًٍٔ ـراّى را ؽٖرًّراُ دٕگري ظوب

 . ٕاةَد ظْٓر درإى گٍٓاگٓن اطکال

 دايػِ شاختار ةِ کِ ّصتَد دٓأٍ شَٔ گرهُ از إران در يذرم ه ةزّکار اـراد ةٖظترٌٕ چرا إَکِ ٍْإت در

 .کًتر كدرت ةا ههٔ اٍد دًػٖت ةٖظترٌٕ دٓاٍان. گردد ةرئ اشت، پٖريدار ه يٖاٍصال کِ إرأٍ

 ظْٓر ةاٍظاط اي دايػِ کردٍد ئ ـراّى را طان زٍدگٔ يتٌ آٍْا ه ةٓدٍد زٍدگٔ ايکاٍات داراي دٓاٍان اگر 

 إرأٍ دايػِ شاختار ةإد إران در درإى اهگٓي تؾٖٖر ةراي. ةٓد دٕگر اي گٍِٓ ةِ درإى ٍٓع ه يٖزان ه کرد ئ

 ه ـرَّگ ه شٖاشت زٓزُ در پٖران زضٓر داي ةِ ه دادُ تؾٖٖر ٍصؤ ه ادتًاغٔ ٍٖرهي کآٍٍٖت هساظ ةِ را

 . کََد تػٌٖٖ را زٍدگٔ دْت ه طدُ هارد دٓاٍان شازي تػًٖى

 ه خظٌ دايػِ از گذر در رأّ ه ةٓد اجرگذار تٓشػِ درٕان ةِ ةخظٖدن شرغت در آٍْا زضٓر إَکِ ضًٌ

 . طد ئ ـراّى درم کى ه خظٍٓت کى ه ةاٍظاط ه ةاز دايػِ ةِ طدُ درّى

 



 زضٓر از دٓاٍان ازترام ةِ ه دّٖى كرار ادتًاغٔ زٍدگٔ يرکز را دٓاٍان طدُ ّى ةار ٕم کِ رهزي ايٖد ةِ

 كرةأٍ را دٓاٍان دايػِ در پٖران ه يٖاٍصاالن زضٓر دهٖن ةِ إَکِ دای ةِ ةترٕى ةْرُ پٖران ه يٖاٍصاالن

 .کَد ئ يًکٌ ه شادُ را طدٍض كرةأٍ ايکان شادُ دٓان خٓد کِ اشت طدن كرةأٍ إٌ در. کَٖى

 

 ةزّکاری اظفال

 اشت کردُ يَع را آن ارتکاب طرع ٕا كآٍن کِ گردد غًوی يرتکب کِ طٓد يی گفتِ کصی ةِ ةزّکار إران در

 طَاختِ يذرم ه کار گَِ اشالم در کصی چٌَٖ. اشت داٍصتِ الزم ه هادب را آن اٍذام کِ غًوی ترک ٕا ه

 ه ةاطد ٍظدُ ٕا طدُ تػٌٖٖ يظخع زکى ه زد دريض ةرای چِ طٓد، يذازات ةإد ٍکَد تٓةِ اگر ه طٓد يی

 . طٓد يی تػزٕر ه تأدٕب دار غالزٖت يردع ه اهظرإط دايع يذتْد ه طرع زاکى دشتٓر ةِ دهم غٓرت در

 ةرای دْان کظٓرّای دٕگر. گردٕد تاشٖس آيرٕکا يتسدُ إاهت در۰566 شال در ةزّکار اظفال دادگاُ اههٌٖ

 كٓاٌٍٖ تدهٌٕ ةِ آيرٕکا كٓاٌٍٖ از اكتتاس ةا آن دريان ٕا ترةٖت ه اغالح ه اظفال ةزّکاری از پٖظگٖری

 هزهم ةزّکار اظفال دادگاُ تظکٖن ّدف يًْترٌٕ. ًٍٓدٍد اكدام اظفال دادگاُ تظکٖن ه ةزّکار اظفال

 اظفال ةازشازی ه ترةٖت ه اغالح دْت خاص ّای رهش اتخاذ ه ظفن طخػٖت ه ةزّکاری غون طَاشإی

 .اشت ةزُ ارتکاب پٖظگٖری ه ةزّکار

 :پردازٕى يی طَاشی درم ه دزإی يرازن يعاهػِ ةِ اکَٓن پَْان ةزّکاری ةا آطَإی از پس

 ه دادُ كرار تٓدِ يٓرد ۰335 شال در هاكػی ه غوًی ٍظر از را ةزّکار اظفال يصأهِ إراٍی گذار كآٍن ةار اههٌٖ

 اغالح کآٍن اههٌٖ ه گذراٍٖد تػٕٓب از «ةزّکار اظفال دادگاُ تظکٖن كآٍن» غَٓان تست كآٍٍی شال آن در

 تْران در ۰3۹4 شال در ةزّکار، اظفال دادگاُ تظکٖن كآٍن تػٕٓب از گذطتٌ شال6 از پس ترةٖت ه

 . اشت طدُ تظکٖن کى ايکاٍات ةا ترةٖت ه اغالح کآٍن ٍٖز آّاز ه يظْد در ةػد ّای شال در ه طد تظکٖن

 کظٓرّای در کرد يساکًِ دادگاُ در را اه تٓان يی ه اشت خٓد اغًال يصئٓل کٓدک آن در کِ شَی زداكن

 ٍٕٓان در شال، ۰۱اٍگوصتان در شال، 6اشرائٖن در شال، 4 يتسدُ إاالت در ًٍٍِٓ ةرای. اشت يتفاهت يختوؿ

 ه شٓئٖس ٍرهژ، إتاهٖا، آهًان، اشوٓاکی، ه چک ةوژٕک، اترٕض، در شال،۰3 هْصتان ه ـراٍصِ در شال،۰2

 . اشت شاهگی ۰1 إران در ه شال ۰۹ ٕٓگصالهی

 گذطتِ در. کَد يی ـرق يختوؿ کظٓرّای در ّا آن اغًال طُٖٓ ه كٓاٌٍٖ هشٖوِ ةِ يلرر ّای تَتِٖ ًّچٌَٖ

 . اٍد طدُ ةزرگ ای ـلٖراٍِ زٍدگی طرإط در کٓدکان إٌ کِ ةٓد إٌ ٍظاٍگر ةزّکاران شٓاةق از ةَدی ظتلِ

 زاضر زال در زٕرا دّد يی ٍظان را گرإض إٌ در طدٕد تؾٖٖری يون شازيان گزارش ٍتٖذِ دهم كصًت ايا

 . اشت يسدهد خاغی ادتًاغی اكتػادی دشتِ ٕک ةِ ٍٓدٓاٍان ةزّکاری کِ گفت تٓان ًٍی



 در. طٍٓد يی ةزّکار تْدٕد، ةا اخاذی راُ از زٕاد درآيد داطتٌ ةا کٓدکان کِ دَّد يی ٍظان زٕاد طٓاّد

 اظالق جرهتًَدتر ّای خآٍادُ ةِ يتػوق ةزّکاران ةِ کِ اشت ٍاطی Jackets of Gold اغعالح ـراٍصِ

 .طٓد يی

 

 طَاشی درم ه دزإی ٍظر از زٍدگی يرازن ةَدی ظتلِ

 

 از را زٕر يرزوِ 3. دارد هدٓد درداتی ه يراتب ةاهؼ ه غاكن کتٖر ـرد ٕک ه يًٖز ؽٖر خردشال ظفن ٕک ةٌٖ

 .شاخت يظخع ةظر اـراد از ٕک ّر زٍدگی در تٓان يی دزإی هساظ

 يعوق تًٖز ٍداطتٌ ه ظفٓهٖت دهران: اهل يرزوِ

 اغًال ه ٍدارد ادرإی اغًال درک كدرت ه ٍتٓدُ ةد از خٓب تظخٖع ه طػٓر دارای اغٓالو ظفن دهرُ إٌ در

 .ٍٖصت اه ةِ اٍتصاب كاةن ةاطد يذرياٍِ کِ غٓرتی در هی

 ٍصتی تًٖز ه کٓدکی دهران: دهم يرزوِ

 ّى از را خٓب ه ةد تٓاٍد يی ٍصتی ظٓر ةِ ههی ٍرشٖدُ كآٍٍی کتر ه رطد يرزوِ ةِ َّٓز ظفن دهرُ إٌ در

 .کَد ةَٖی پٖض را خٓد اغًال ٍتٖذِ زدهدی تا ه دادُ تظخٖع

 كآٍٍی کتر شٌ ه ةوٓغ دهران: شٓم يرزوِ

 ه طدُ کاـی غلوی ه دصًی رطد دارای خػٓغی ةِ شٌ در ةظر اـراد ًِّ کِ اشت ةرإٌ اغن يرزوِ إٌ در

 ةِ اٍتصاب كاةن طٍٓد دريی يرتکب چَاٍچِ ه ّصتَد دارا کاين ٍسٓ ةِ را ةد ه خٓب تظخٖع ه تًٖز كُٓ

 .ةاطَد دادُ دشت از را تًٖز كدرت زادجِ ه اتفاق ةرزصب کِ آن يگر اشت آٍان

 ه ةوٓغ طرهع ظفٓهٖت، دهرُ ةِ اـراد رهاٍی ه دصًی رطد ةِ ةاتٓدِ زٍدگی دهران کِ يػتلدٍد طَاشان درم

 .طٓد يی تلصٖى پٖری ه ةزرگصاهی دٓاٍی، ٍٓدٓاٍی،

 

 ظفٓهٖت دهرُ -۰

 

 دهرُ شاهگی ۰2 تا 6 ةٌٖ ه ٕاـتِ تکٌٕٓ ظفن طخػٖت رهاٍی، ه دصًی رطد ةا شاهگی 6 تا دهرُ إٌ در

 .طٓد يی آؽاز جتات دهرُ ه يسٖط هضع ةا طدن يَعتق ه غلالٍی تکاين

 

 ةوٓغ طرهع ه ٍٓدٓاٍی دهرُ -2



 

 دٓاٍی دهرُ ةِ ظفٓهٖت دهران از اٍتلال يرزوِ ه گٖرد درةريی را شاهگی ۰5 تا ۰2 شَی زدهد دهرُ إٌ

 . اشت

 زن ةرای الزم تٓاٍإی دٕگر ظرف از ه اشت کٓدکی ّای هاةصتگی گذاطتٌ کَار درزال ظرف ٕک از ٍٓدٓان

 هدٓد ةِ اه در را اةْام ه پرٕظاٍی زاهت رهاٍی، ه ـکری تزهزل ًٌّٖ ه ٍدارد را زٍدگی يظکالت از ةصٖاری

 شرٕع رطد ه ةٓدُ ـرد رهاٍی ه دصًی تسٓل ةا تٓأم دهرُ إٌ. زٍد يی ّى ةِ را اه رهزی آرايض ه آهردُ

 . طٓد يی گٍٓاگٓن رهٕاّای ه ازصاشات ّا، ّٓس ةٖداری شتب اغضاء

 اه درهٍی اغًاق از ه طدُ پٖدا ٍٓدٓان در هٍايػوٓم طدٕد ايٖال تازُ، ه يتْى ازصاشاتی ةوٓغ دهرُ طرهع ةا

 ّٖذاٍاتی ه ّا ٍگراٍی ةاغث ـظار ًٌّٖ ه ةٓدُ ٍاطَاختِ ةرإض کِ طٓد يی اغًال اه هدٓد رهی ـظار ٍٓغی

 ةا دَصی هذت درک ه تايٌٖ ةرای اه ازصاشات ه اغضاء ًِّ ه اشت ٍداطتِ شاةلِ ٍٓدٓان ةرای کِ طٓد يی

 اه خاظر ّٖذان شتب ةٖظتر ةاطد، داطتِ ارتتاط ةٖظتر زٕتإی ه غظق ةا ّرچِ ه کََد يی ًّکاری ٕکدٕگر

 .طٓد يی

 ه غاظفی ّای گرإض ةوکِ کَد يی ةٖدار ٍٓدٓان هدٓد در را دَصی ايٖال ه ؽرٕزی ّای اٍگٖزُ تَْا ٍِ ةوٓغ

 ّای گرإض ه ظرف ٕک از ٍفصاٍی تًإالت ةٌٖ ددی کظًکض دهران إٌ در. رشاٍد يی ظْٓر ةِ را اه رهاٍی

 ـرهکض از ةػد کَد، يی يؾوٓب را اه ّا ّٓس کِ هكتی. گٖرد يی در دٕگر ظرف از ٍٓدٓان رهزاٍی ه يتػاهی

 شرزٍض را خٓد ه طدُ ةٖزار خٓد از گٕٓی. کَد يی گَاُ ازصاس ه طدُ پظًٖاٍی ه اٍدهُ دشتخٓش آن کردن

 ًٌّٖ ه ٍٖصت خٓد کَترل ه اغالح ةِ كادر کِ کَد يی گًان ه کردُ ٍاتٓاٍی ه زةٍٓی ازصاس گاُ. کَد يی

 .آهرد يی هدٓد ةِ ٍگراٍی ٍٓغی اه در ازصاس،


