ًبم ذسا
ة

اولین دوره آموزش مجزز :

از سری آموزشهای
صفر تا  100پژوهص

هش
طراحی و ن گجرش«رپوپوزال ژپو ی»
1st Course on Designing & Writing of Research Proposal

تسٍیي ،عطاحی ٍ تسضیؽ وبضگبُ:

دکتر عباس کطتکار
(ػضَ ّیبت ػلوی زاًكىسُ ثْساقت ،زاًكگبُ ػلَم پعقىی تْطاى (

گطٍُ ّسف:
ولیِ زاًكدَیبى ٍ زاًفآهَذتگبى همبعغ هرتلف (وبضقٌبؾی ،وبضقٌبؾی اضقس ٍ زوتطای ترههی ) ضقتِ ّبی پطؾتبضی،
اتبق ػول ،فَضیت ّبی پعقىی َّ ،قجطی ٍ ػاللِ هٌساى ؾبیط ضقتِ ّبی ػلَم پعقىی

پطٍپَظال چیؿت؟
زض ثیي اػضبی خبهؼِ ػلوی یب زاًكگبّی

(هبًٌس اػضبی ّیبت ػلوی ،پػٍّكگطاى ٍ زاًكدَیبى تحهیالت

تىویلی ٍ  ،)...ووتط وؿی ضا هیتَاى پیسا ًوَز وِ ٍاغُ یب ػجبضت

پطٍپَظال پػٍّكی ضا ًكٌیسُ ثبقس .

«پطٍپَظال پػٍّكی » ،یه ؾٌس (هىتَة) ػلوی اؾت وِ حبٍی پیكٌْبز ًؿجتبً خبهغ ط ضاحی ٍ اخطای یه
هغبلؼِ پػٍّكی اؾت  .زض ثؿیبضی اظ ؾبظهبىّبی پػٍّكی یب هؤؾؿبت آوبزهیه ،اٍلیي گبم زض فطایٌس
«عطاحی ،اخطا ٍ ًگبضـ یه هغبلؼِ پػٍّكی » ضا ،فؼبلیت ثؿیبض هْن ٍ

تأثیطگصاض« ،عطاحی ٍ ًگبضـ

پطٍپَظال» زض ًظط گطفتِاًس.
اظ ًظط هحتَایی ،یه پطٍپَظال (پیفعطح) پػٍّكی ،حبٍی ثرفّب ٍ اخعاء هرتلف یه هغبلؼِ پػٍّكی
ی اؾت،
هیثبقس .ایي ؾٌس هىتَة ػلوی ثِعَضهؼوَل ،هكتول ثط توبم ثرفّبی یه پطٍغُ یب فطایٌس پػٍّف
ّطچٌس وِ اعالػبت هحتَایی ایي ؾٌس ،ذالنِ ای اظ پیكٌْبز اخطایی یه پطٍغُ پػٍّكی ضا زض اذتیبض توبم
شیٌفؼبى آى پطٍغُ (اػن اظ تین پػٍّف ،ؾبظهبى حوبیتوٌٌسُ یب تأهیيوٌٌسُ اػتجبض یب ثَزخِ آى پػٍّف،
زاٍضاى یب اضظیبثبى آى پطٍغُ ٍ

 )...لطاض هیزّس .ثِػجبضتزیگط ،ثب هغبلػِ یه پطٍپَظال پػٍّكی ،ثبیس

هكرم گطزز وِ پػٍّكگط یب تین پػٍّكگطاى لهس عطاحی ٍ اخطای چِ پػٍّكی؟ ،ثب چِ ّسف یب اّسافی؟،
اظ عطیك چِ ضٍـ یب ضاّىبض اخطایی؟ ٍ ثب چِ ضٍـ تدعیٍِتحلیل آهبضی ٍ زضًْبیت ،ثب چِ ضٍیىطزی لهس
ز؟
هسیطیت ایي پطٍغُ ضا زاضى
اظ آًدب وِ یه پطٍحٍظال پػٍّكی ،اٍلیي ًمغِ توبؼ ؾبظهبىّب یب هؤؾؿبت آوبزهیه یب ػلوی ثب هحمك یب
تین پػٍّكی اؾت ،ثٌبثطایي هغلَة ٍ ثب ویفیت ثَزى ایي هؿتٌس ػلوی ،ثؿیبض حبئع اّویت اؾت ،چطا وِ زض
غیط ایي نَضت ،تهَیطی وِ اظ تین پػٍّكی ٍ پػٍّكگط زض شّي ؾبظهبى

اضظیبثیوٌٌسُ پػٍّف ،ایدبز

هیگطزز ،تهَیط هثجتی ًیؿت.
اظ عطف زیگط ،ثط اؾبؼ لَاًیي آهَظقی ٍ پػٍّكی حبون ثط

زاًكگبُّب ٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلی ،توبهی

زاًكدَیبى تحهیالت تىویلی وكَضهبى (همغغ وبضقٌبؾی اضقس ٍ ثبالتط ) ،زض ّط ضقتِ یب همغؼی وِ هكغَل ثِ
تحهیل ّؿتٌس  ،ثبیس ثطای ثجت هط احل ازاضی پبیبىًبهِ ذَز ،اثتسا یه «پطٍپَظال» تسٍیي یب آهبزُ ًوبیٌس ؛
ثٌبثطایي یبزگیطی ضٍال هٌغمی ٍ هغلَة ًگبضـ یه پطٍپَظال ،ثطای ایي گطٍُ ًیع ،ثؿیبض حبئع اّویت اؾت.

چِ ظهبًی ثبیس یه پطٍپَظال ثٌَیؿین؟
ثب تَخِ ثِ تَضیحبت لجلیّ ،ط ظهبى وِ یه پػٍّكگط یب تین

پػٍّكی ،لهس عطاحی ٍ اخطای یه پطٍغُ

پػٍّكی ضا زاقتِ ثبقس ،زض اثتسا ثبیس یه ؾٌس ػلوی (هىتَة) ،ثِ ًبم «پطٍپَظال» ،تسٍیي ٍ آهبزُ ًوبیس.
الجتِ زض ثطذی ؾبظهبىّب ٍ هطاوع آوبزهیه یب پػٍّكی (ثِعَضهؼوَل زض ثطذی ؾبظهبىّبی ثیيالوللی هبًٌس
زفبتط ٍ اضگبىّبی ظیطهدوَػِ ؾبظهبى ثْساقت خْبًی ،زفبتط هٌغمِ ای نٌسٍق وَزوبى ؾبظهبى هلل یب
نٌسٍق خوؼیت هلل هتحس ٍ  ،)...اثتسا اظ پػٍّكگطاى هتمبضی اخطای یه پػٍّف زاضای اٍلَیت (اظ ًظط

آى ؾبظهبى ) ،یه فطم پطٍپَظال ثب فطهت یب چبضچَة ذالنِ  ،زضیبفت هیوٌٌس ٍ پؽ اظ یه ثطضؾی یب
اضظ یبثی اٍلیِ ،آًگبُ اظ ثطذی اظ هحممیٌی وِ هؼیبضّبی الظم ثطای ایي هطحلِ اٍلیِ ضا زاضا ثَزًس ،هیذَاٌّس
وِ فطم وبهل پطٍپَظال ضا تىویل ٍ اضؾبل ًوبیٌس  .ثِعَضهؼوَل ثِ ایي فطم ذالنِ ،پیف پطٍپَظال (Pre-
) proposalیب ّوبى  Proposal Abstractهیگَیٌس.
آیب ّوِ پطٍپَظالّب ،زاضای یه چبضچَة یب فطهت یىؿبى ّؿتٌس؟
ّطچٌس پبؾد ثِ ایي ؾؤال ،ذیط اؾت ،اهب هیتَاى ازػب ًوَز وِ تمطیجبً حسٍز  90زضنس اظ فطهتّب یب
چبضچَةّبی پطٍپَظال زض وكَضهبى یب حتی پطٍپَظالّبی زاًكگبُّب یب هطاوع آهَظقی یب پػٍّكی زیگط
(زض ؾطتبؾط خْبى ) ،زاضای اخعاء ٍ ظیط ثرف ّبی هكبثْی هیثبقٌس .فلصا ثسیْی اؾت وِ ّط پػٍّكگطی ثب
یبزگیطی ٍ آهَظـ ثرفّبی هرتلف یه پطٍپَظال ثِنَضت اؾتبًساضز ،لبزض ذَاّس ثَز وِ فطهتّبی
هرتلف پطٍپَظالّبی ضایح زض هطاوع زاًكگبّی وكَض ٍ حتی فطهتّبی ضایح زض ؾبیط زاًكگبُّب ٍ هطاوع
آوبزهیه ؾبیط وكَضّب ٍ ّوچٌیي فطهتّبی هؼوَل زض ؾبظهبىّبی ثیيالوللی ضا تىویل ًوبیس.
آیب زض ایي زٍضُ آهَظقی ،فمظ ًحَُ تىویل ایي فطم یب چبضچَة ضا فطا هیگیطیس؟
ذیط ،زض ایي زٍضُ آهَظقی ػالٍُ ثط یبزگیطی ٍ یب آقٌبیی ثب ًحَُ تىویل ثرفّبی هرتلف فطم یب توپلیت
پطٍپَظالّبی پػٍّكی ،ثب هفبّین ٍ هَضَػبت پبیِ ای زیگطی زض پػٍّفّبی ػطنِ ػلَم ؾالهت ٍ پعقىی
(ثِعَض ػبم) ٍ حیغِ ػلَم پطؾتبضی ٍ گطایفّبی ٍاثؿتِ ٍ هطتجظ ثب آى (ثِعَض ذبل) ،آقٌب ذَاّیس قس.
زض ٍالغ ثبیس ا شػبى ًوَز وِ ًبم نحیح ایي زٍضُ آهَظقی« ،زٍضُ آهَظقی ضٍـ تحمیك پبیِ» اؾت .زض
ایي زٍضُ آهَظقی ،توبم هَضَػبت زاًكی ٍ هْبضتی

اؾبؾی یب پبیِ هَضز ًیبظ ثطای تؼطیف یه پػٍّف،

اخعاء یه عطح پػٍّكی (پطٍپَظال) ،هفبّیوی اظ لجیل «عطاحی هغبلؼِ »« ،هتغیطّبی هغبلؼِ »« ،ؾؤاالت یب
فطضیبت هغبلؼِ »« ،اّساف هغبلؼِ »« ،ضٍـّبی هحبؾجِ حدن ًوًَِ » ٍ  ،...آهَظـ زازُ قسُ ٍ زض ػیي
حبلً ،حَُ ًگبضـ ثرفّبی هرتلف یه «پطٍپَظال پػٍّكی» ًیع آهَظـ زازُ ذَاّس قس.
ثٌبثطایي ثؼس اظ ایي زٍضُ آهَظقی ،قطوتوٌٌسگبى ثبیس لبزض ثبقٌس ضوي وؿت تَاًوٌسی تىویل ثرفّب یب
ظیط ثرف ّبی هرتلف یه پطٍپَظا ل پػٍّكی ،هفبّین اؾبؾی پطوبضثطز زض هغبلؼبت پػٍّكی ضا ثساًٌس ٍ
لبزض ثِ تفؿیط وبضثطزی ایي هفبّین ثبقٌس.
این دوره آموزضی برای چه افراد یا گروههایی مناسب است؟
ایي زٍضُ آهَظقی ،ثطای ولیِ

زاًفآهَذتگبى ٍ زاًكدَیبى (ولیِ همبعغ ) ضقتِّبی پطؾتبضی ٍ ؾبیط

گطایفّبی ٍاثؿتِ یب هطتجظ وِ زاضای یىی اظ ٍیػگیّب یب قطایظ ظیط ثبقٌس ،هفیس ٍ ضطٍضی اؾت:


افطازی وِ تب وٌَى زض ایي زٍضُ آهَظقی یب زٍضُّبی هكبثِ یب هؼبزل آى ،قطوت ًساقتِاًس.



افطازی وِ ثطای تىویل ثرفّبی هرتلف یه پطٍپَظال پػٍّكی ،ثب هكىل هَاخِ ثَزُاًس.



افطازی وِ ثیف اظ  3ؾبل اظ قطوت آىّب زض زٍضُ ضٍـ تحمیك پبیِ ،یب زٍضُّبی هكبثِ گصقتِ
اؾت ٍ زض عَل ایي هستّ ،یچگًَِ فؼبلیت پػٍّكی ًساقتِاًس.




افطازی وِ توبیل زاضًس تب ثِ زاًف ٍ هْبضتّبی پػٍّكی ،ثِنَضت پبیِ ٍ انَلی هؿلظ قًَس.
افطازی وِ زض شّي ذَز ایسُ یب

ایسُّبی پػٍّكی زاضًس ،اهب ًویزاًٌس وِ ثبیس ثطای اخطایی

ًوَزى ایي ایسُّب اظ ودب آغبظ ًوبیٌس.


افطازی وِ هوىي اؾت زض پػٍّف

ثیؾبثمِ ًجبقٌس ٍ حتی زاضای یه یب چٌس همبلِ پػٍّكی ًیع

ّؿتٌس ،لیىي زض هىبتجبت لجلی ،ثب ایي ًمس اظ ؾَی زاٍضاى همبالت یب عطحّبی پػٍّكی ذَز هَاخِ
قسًس وِ اظ ًظط هتسٍلَغی (ضٍـقٌبؾی) ،عطاحّبی آىّب ًبهٌبؾت اؾت!


ٍ ...

سرفصلهای مهم و اصلی این دوره آموزضی چیست؟
زض ایي زٍضُ آهَظقی وبضثطزی ،ایي هَضَػبت هْن آهَظـ زازُ قسُ ٍ فطاگیطاى ثِ زاًف ٍ هْبضتّبی
ظیط ،زؾت پیسا هیوٌٌس:



زضن ػویك ًظطی ٍ ػولی هفبّین هطتجظ ثب «اًتربة هَضَع یب ػٌَاى پػٍّف»
آقٌبیی ثب تؼبضیف هرتلف اظ یه

«پػٍّف» یب «پطٍغُ پػٍّكی » ٍ ّوچٌیي آقٌبیی ثب تؼبضیف

هفَْهی یب وبضثطزی آى


آقٌبیی ثب اًَاع عجمِثٌسیّبی ولی پػٍّفّب ،اظ لجیل پػٍّفّبی ًظطی (تَؾؼِزٌّسُ هطظّبی
زاًف) زض همبثل پػٍّفّبی وبضثطزی؛ پػٍّفّبی اٍلیِ زض همبثل پػٍّفّبی ثبًَیِ ٍ حتی ثبلثیِ



زضن هفَْم «ثیبى هؿئلِ» زض یه پطٍپَظال ٍ وبضوطزّبی آى ٍ وؿت زاًف ٍ هْبضت ًحَُ ًگبضـ
ایي ثرف



اضتمبء زاًف ٍ هْبضتّبی پبیِ ٍ ػوَهی پػٍّكگطاى زض ذهَل «خؿتدَی همسهبتی » زض هٌبثغ
ػلوی ٍ قیَُ ذالنِ ًوَزى هغبلت یب یبفتِ ّبی هغبلؼبت  /همبالت پػٍّكی هكبثِ هَضَع هَضز ًظط
هحمك ،قیَُ ضفطًؽ زّی ثِ آىّب ٍ وؿت زاًف ٍ هْبضتّبی قطوتوٌٌسگبى زض ظهیٌِ چگًَگی
تىویل ثرف «ثطضؾی هتَى» زض پطٍپَظال



زضن ًظطی ٍ هفَْهی «ّسف  /اّساف» زض یه پطٍغُ پػٍّكی ٍ آقٌبیی ثب اًَاع اّساف پػٍّكی
اظ لجیل «ّسف اٍلیِ» یب «اّساف ثبًَیِ» زض یه پػٍّف ٍ تفبٍتّبی آىّب



اضتمبء زاًف ٍ هْبضت عجمِ ثٌسی اًَاع هغبلؼبت پػٍّكی ٍ یبزگیطی ایٌىِ چطا زض

گطایفّبی

هرتلف ػلوی ،عجمِثٌسیّبی اًَاع پػٍّفّب ثب یىسیگط ،تفبٍتّبی لبثلتَخْی زاضًس.


اضتمبء زاًف ٍ هْبضت

قطوتوٌٌسگبى زض ذهَل یه عجمِ ثٌسی قبیغ ٍ پطوبضثطز اظ اًَاع

هغبلؼبت پػٍّكی زض ػلَم ظیؿتی ٍ پعقىی



زضن ًظطی ٍ ػولی هٌغك «هحبؾجِ حدن ًوًَِ » زض اًَاع هغبلؼبت پػٍّكی ٍ آقٌبیی ثب ثطذی
ػَاهل هْن زض افعایف یب وبّف حدن ًوًَِ



اضتمبء زاًف ٍ هْبضت هحبؾجِ حدن ًوًَِ زض اًَاع هغبلؼبت پطوبضثطز زض ػلَم پعقىی ٍ ؾالهت

،

ثٍِیػُ پػٍّفّبی قبیغ حیغِ پطؾتبضی ٍ آقٌبیی ثب فطهَلّبی ؾبزُ ٍ ضایح هحبؾجِ حدن ًوًَِ ٍ
چگًَگی وبض ثب آىّب ٍ ّوچٌیي وؿت م ّبضت اؾتفبزُ اظ  web-based calculatorsثطای هحبؾجِ
حدن ًوًَِ زض قطایظ هرتلف


زضن ًظطی ٍ هفَْهی« ،ضٍـّب یب تىٌیهّبی هرتلف ًوًَِ گیطی» ثِ تفىیه زٍ گطٍُ انلی
ضٍـّبی تهبزفی ٍ غیط تهبزفی ٍ یبزگیطی هعایب ٍ هؼبیت ّط تىٌیه،

ثِهٌظَض وؿت هْبضت

اًتربة ضٍـّب زض قطایظ هرتلف


آقٌبیی ثب هفَْم «هتغیط» ٍ زضن ًظطی ٍ ػولی آى زض پػٍّف ،یبزگیطی زؾتِ ثٌسی یب عجمِ ثٌسی
اًَاع هتغیطّب ،ثط اؾبؼ اًَاع زؾتِثٌسیّب ٍ اضظیبثی ًمف اًَاع «هتغیطّب» زض یه پػٍّف ٍ وؿت
هْبضت تىویل «خسٍل هتغیطّب» زض یه پطٍپَظال پػٍّكی



زضن ًظطی ٍ ػولی هفبّین هْوی اظ لجیل

«ؾٌدف یب اًساظُگیطی»« ،ضٍـّبی ؾٌدف یب

خوغآٍضی زازُ ّب» ٍ «اثعاضّبی خوغ آٍضی زازُ ّب» ٍ آقٌبیی ثب اًَاع هرتلف

«ضٍـّب» ٍ

«اثعاضّب» ٍ یبزگیطی هعایب ٍ هؼبیت ّط یه اظ اًَاع آىّب


ی» )« ،(Reliabilityضٍایی» )« ،(Validityذغبی
آقٌبیی ٍ زضن ًظطی ٍ هفَْهی ٍاغُّبی «پبیبی
تهبزفی» )« ٍ (Random Errorؾَگطایی» یب «تَضـ» ) ٍ (Biasؾبیط انغالحبت یب ػجبضات هطتجظ ٍ
هكبثِ زض حیغِ ؾٌدف یب اًساظُگیطی زض اًَاع پػٍّفّب



وؿت زاًف ٍ هْبضت اًتربة

«ضٍـّب» ٍ «اثعاضّب» ی خوغآٍضی زازُ ّب زض قطایظ ٍ اًَاع

هرتلف هغبلؼبت پػٍّكی ٍ زؾتیبثی ثِ ثْیٌِتطیي اًتربة هوىي


یبزگیطی انَل ٍ هجبًی «اذالق زض پػٍّفّب» ٍ آقٌبیی ثب هفاّیم ثؿیبض هْن ٍ ًَیٌی اظ لجیل
ّ ٍ Plagiarism ،Scientific Misconductوچٌیي  Retractionهمبالت زض اًَاع پػٍّفّب ٍ
آقٌبیی ثب ثطذی لَاًیي ٍ زؾتَضالؼولّبی خسیس زض ؾغَح خْبًی ٍ وكَضی



آقٌبیی ثب «هحسٍزیتّبی انلی پػٍّفّب» زض اًَاع هغبلؼبت پػٍّكی ،ثرهَل زض اًَاع قبیغ
پػٍّفّبی پطؾتبضی (ػلَم پعقىی ٍ ؾالهت) ٍ چگًَگی ثطذَضز ثب ایي هحسٍزیتّبی قبیغ



زضن ًظطی ٍ ػولی هفَْم «هسیطیت پػٍّف» زض ؾغح یه هغبلؼِ پػٍّكی ٍ انَل هْن هسیطیتی
وِ یه پػٍّكگط ثبیس ثساًس



آقٌبیی ثب هفَْم ًظطی ٍ ػولی اثعاض «خسٍل گبًت » ٍ ًحَُ وبض ثب آى ٍ چگًَگی تسٍیي یب تطؾین
ایي خسٍل زض اًَاع پطٍپَظالّب



آقٌبیی ثب فطایٌس

«پیفثیٌی ثَزخِ » یه پطٍغُ پػٍّكی ،ثط اؼ اؼ لَاًیي ضایح زض وكَض ٍ

زؾتِثٌسی اًَاع ّعیٌِّب ٍ تىویل خساٍل هطثَط ثِ ثَزخِ زض پطٍپَظال


آقٌبیی ثب فطایٌسّبی ؾبثویت

(ثجت) ،اضظیبثی یب زاٍضی

عطحّبی پػٍّكی ٍ ّوچٌیي لَاًیي

پػٍّكی حبون ثط قَضاّبی پػٍّكی هطاوع زاًكگبّی وكَضهبى ٍ ثطذی هطاوع هؼتجط ثیي

الوللی ٍ

ًىبت هْوی وِ ثبیس پػٍّكگطاى ثِ آى تَخِ ًوبیٌس.


آقٌبیی ثب هفَْم ؾٌس (هىتَة) ) ٍ RFP (Request for Proposalفطق آى ثب پطٍپَظال



آقٌبیی ثب ؾٌس (هىتَة) «پطٍتىَل پػٍّكی » ٍ ثیبى قجبّتّب ٍ تفبٍتّبی آى ثب پطٍپَظالّبی
پػٍّكی ٍ آقٌبیی ثب قطایغی وِ هوىي اؾت اظ پػٍّكگطاى ،ػالٍُ ثط پطٍپَظال ،پطٍتىَل ًیع علت
ًوبیٌس؟



آقٌبیی ثب زٍ هفَْم هْن «تضویي ویفیت » ٍ «وٌتطل ویفیت » ٍ ضاثغِ ایي هفبّین ثب پطٍپَظالّبی
پػٍّكی



آقٌبیی ثب هفَْم ًظطی ٍ ػولی «فبظ پبیلَت » یب «هغبلؼِ پبیلَت (پیكبُ ًگ )» زض اًَاع پػٍّفّب ٍ
یبزگیطی ثطذی هالحظبت هْن زض ایي فبظ یب پیفزضآهس



آقٌبیی ثب چٌس فطهت ضایح «پطٍپَظال پػٍّكی » ٍ توپلیتْبی هطثَعِ زض ؾغح چٌس زاًكگبُ (زاذل
وكَض) ،چٌس هطوع آوبزهیه خْبًی ٍ چٌس ؾبظهبى ثیي الوللی هطتجظ ثب پػٍّفّبی حیغِ پطؾتبضی
(ػلَم پعقىی ٍ ؾالهت) ٍ آقٌبیی ثب تفبٍتّبی ایي فطمّب



عطح چٌس ؾٌبضیَی وبضثطزی ٍ اضائِ چٌسیي وبض ػولی هطتجظ ،ثِهٌظَض تؼوّك ثركیسى ثِ یبزگیطی
ٍ وؿت هْبضتّبی فطاگیطاى یب قطوتوٌٌسگبى .ضوٌبً پؽ اظ عطح ٍ اضائِ ایي وبضّبی ػولی
(پطٍغُ هحَض ) ،اخطا ٍ پبؾد ثِ ایي ؾٌبضیَّب ًیع تَؾظ هسضؼ نَضت

هیگیطز تب اهىبى همبیؿِ

پبؾدّب یب ضاُحلّبی ثىبض گطفتِقسُ اظ عطف فطاگیطاىً ،یع ٍخَز زاقتِ ثبقس  .ؾٌبضیَّب ٍ وبضّبی
ػولی یبزقسُ (حسالل  5وبض ػولی) ،زض ثرفّبی ظیط ،اضائِ هیگطزز:
ً گبضـ حسالل ؾِ پبضاگطاف ثرف

ی هتَى » یه پطٍپَظال ،هجتٌی ثط «خؿتدَی
«ثطضؼ

اًدبمقسُ» تَؾظ فطاگیط ٍ ضفطًؽ زّی هٌبؾت ثِ هٌبثغ آىّب (ضفطًؽ زّی زاذل هتي ٍ
اًتْبی ؾٌس)
 تؼییي «عطاحی یه پػٍّف  /هغبلؼِ پػٍّكی » ثطای پبؾد زازى ثِ یه ؾؤال یب ّسف
انلی اضائِقسُ ثِ فطاگیطاى ،ثِهٌظَض تمَیت زاًف ٍ هْبضتّبی هتسٍلَغیه فطاگیطاى ٍ
ًمّبزی اًتربة ایي عطح یب هغبلؼِ پػٍّكی (فطاگیط یب قطوتوٌٌسُ ثِ چِ ًىبتی زض زفبع اظ
اًتربة عطح پػٍّكی ذَز،

هیپطزاظز؟ چِ زالیل تَخیْی ضا ثطای وٌبض گصاقتي

ؾٌبضیَّبی ثسیل یب آلتطًبتیَ ،اضائِ هیًوبیس؟ ٍ )...

 هحبؾجِ حدن ًوًَِ ثط ای یه ؾٌبضیَی فطضی (هجتٌی ثط پػٍّفّبی پطوبضثطز حیغِ
پطؾتبضی زض غٍضًبلّبی پطؾتبضی زاذلی ٍ ثیي الوللی) ٍ ًمّبزی ًوَزى ایي هحبؾجِ اظ ًظط
ًمبط لَت ٍ ضؼف هحبؾجِ هطثَعِ (چِ ػَاهلی هیتَاًس ایي ثطآٍضز یب هحبؾجِ ضا تمَیت ٍ
چِ ػَاهلی هیتَاًس ایي هحبؾجِ ضا تضؼیف ًوبیس؟)
 تؼییي «ضٍـ یب تىٌیه ًوًَِگیطی» ثطای ؾٌبضیَی فطضی (هیتَاًس ّوبى ؾٌبضیَ ثٌس لجلی
ثبقس یب هجتٌی ثط ؾٌبضیَی زیگط ٍ یب حتی قطایظ تلفیمی ثبقس ) ٍ ًمّبزی ًوَزى ًمبط لَت ٍ
ضؼف ضٍـ ًوًَِگیطی پیكٌْبزی تَؾظ فطاگیط (چِ ػَاهلی هیتَاًس ضٍـ هَضز ًظط
فطاگیط ضا تمَیت ًوَزُ ٍ چِ ػَاهلی هیتَاًس ایي ضٍـ ضا تضؼیف ًوبیس؟)
 تىویل «خسٍل هتغیطّب » ثط اؾبؼ عطح یه ؾٌبضیَی فطضی (هجتٌی ثط یه هغبلؼِ یب همبلِ
پػٍّكی) ٍ تأویس ثط ًىبت پط چبلف ایي خسٍل
 ٍ ؾبیط وبضّبی ػولی هَضز ًیبظ
آیب ثب قطوت زض ایي زٍضُ آهَظقی ،هیتَاًین ثِ زاًف ٍ هْبضتّبی وبهل هَضز ًیبظ یه پػٍّكگط حطفِ ای
حیغِ پطؾتبضی یب ػلَم پعقىی ،زؾت پیسا وٌین؟
لغؼبً پبؾد ایي ؾؤال ذیط اؾت  .ثِػجبضتزیگطّ ،طچٌس ثؿیبض ثسیْی ثِ ًظط هیضؾس وِ زض ّیچ زاًف ٍ
هْبضت اهطٍظی خْبى ،ثب قطوت ٍ فطاگیطی یه زٍضُ آهَظقی پبیِ،
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ؾبػتً ،ویتَاى ثِ ؾغح حطفِ ای ضؾیس ،لیىي ًىتِ هْن ایي اؾت وِ ایي ٍالؼیت،

ّیچگًَِ ذللی ثِ

خبیگبُ ثیثسیل ایي زٍضُ پبیِ ٍ اؾبؾی زض تمَیت زاًف ٍ هْبضتّبی یه پػٍّكگط ًساقتِ ٍ ًرَاّس
زاقت.
ثؿیبض ضخزازُ اؾت وِ ثطذی هترههیي ،ثِ زلیل خبیگبُ پبیِای ایي زٍضُ آهَظقی (ثرهَل زض
قطایغی وِ هجبحث ٍ ؾطفهلّبی ایي زٍضُ ضا ثؿیبض ؾبزُ ٍ اثتسایی تلمی هیوٌٌس) ،اظ ایي زٍضُ گصض
وطزُ ٍ ثسٍى قطوت زض ایي زٍضُ آهَظقی پبیِ ،قطوت زض ؾبیط زٍضُّبی آهَظقی ضٍـ تحمیك ،آهبض
وبضثطزی ٍ حتی ًگبضـ همبالت ػلوی ضا آغبظ هیًوبیٌس .تدطثِ ًكبى زازُ اؾت وِ هتأؾفبًِ ایي افطاز
ثبیس زض همبعغ ظهبًی ثؼسی ٍ فمظ ثِ ذبعط ایي زیسگبُ ًبزضؾت ،ذؿبضات ثؼضبً خجطاىًبپصیطی ضا ثطای
ایي ضٍیىطز ًبنحیح ذَز ،ثپطزاظًس  .حبل ثیبییس ،تهَض ًوبییس وِ اضظـ هبزی ٍ هؼٌَی ذؿبضات هتؼبلت
ضزّ وطزى )ّ (Rejectionط یه همبلِ یب عطح پػٍّكی وِ یه هحمك ،ثِ ذبعط وناّویت قوطزى ایي
زٍضُ آهَظقی پبیِ ،ثِ ایي ؾطًَقت هجتال قسُ ،چمسض اؾت؟ !!؟ ثرهَل ایٌىِ ،هیتَاًؿت ثب قطوت زض
ایي زٍضُ آهَظقی ٍ فطاگیطی زاًف ٍ
ًوبیس.

هْبضتّبی هفیس پیطاهَى آى ،اظ ایيچٌیي ٍلبیؼی پیكگیطی

قیَُ ثطگعاضی زٍضُ آهَظقی «عطاحی ٍ ًگبضـ پطٍپَظال پػٍّكی ثطای پطؾتبضاى» ،چگًَِ اؾت؟
هحتَای ایي زٍضُ آهَظقی ،هكتول ثط

 20ؾبػت آهَظـ ًظطی ٍ ػولی اؾت وِ ة ا چبضچَة یب

لبلتثٌسی هجتٌی ثط «فهَل» ٍ «زضٍؼ» هرتلف ٍ ثب تطویت اًَاع هحتَای آهَظقی هرتلف (هبًٌس
فیلنّبی آهَظقی  30-40زلیمِای ٍ ؾبیط اًَاع هحتَای آهَظقی هتٌی ٍ

 )...زض اذتیبض فطاگیطاى یب

قطوتوٌٌسگبى لطاض هیگیطز.
ًىتِ هْن زیگط ًیع ایي اؾت وِ ایي زٍضُ آهَظقی ،فطهت یب قیَُ اضائِ حضَضی ًساقتِ ٍ فمظ ٍ فمظ
ثِنَضت هدبظی (آفالیي) زض زؾتطؼ ػاللِهٌساى لطاض هیگیطز.
چبضچَة یب لبلتثٌسی زٍضُ آهَظقی «عطاحی ٍ ًگبضـ پطٍپَظال پػٍّكی ثطای پطؾتبضاى» ،چگًَِ اؾت؟
هحتَای آهَظقی ایي زٍضُ ،زاضای یه «فْطؾت هغبلت» تؼطیفقسُ ٍ هسًٍّی اؾت وِ هیتَاى آى ضا
هكبثِ فْطؾت هغبلت یه وتبة یب یه فطاٍضزُ آهَظقی هسٍّى ،تهَّض ًوَز .فلصا تأویس هیگطزز وِ لجل
اظ ایٌىِ هكبّسُ یب هالحظِ فیلنّبی آهَظقی ضا قطٍع وٌیس ،حتوبً ایي فْطؾت ضا هغبلؼِ ًوَزُ ٍ هغبثك
ثب ضٍال یب تطتیجی وِ زض ایي فْطؾت زضج گطزیسُ ،آهَظـ ذَز ضا قطٍع وٌیس.
ثِهٌظَض آقٌبیی فطاگیطاى ،اثتسا لبلت ثٌسی ایي زٍضُ (یب ثرفثٌسی آى) ،تَضیح زازُ هیقَز .هحتَای
ایي زٍضُ آهَظقی ،اثتسا ثِ ثرفّبی ثعضگتطی ثِ ًبم «فهل» ،تمؿینقسُ ٍ ؾپؽ زض ظیطهدوَػِ ّط
«فهل» ،چٌس «زضؼ» تؼطیف هیگطزز .ثسیْی اؾت وِ ّسف اظ ایي ؾبذتبض یب لبلت ثٌسی ،ثْطُهٌسی اظ
یه ؾبذتبض ؾلؿلِ هطاتجی اؾت تب زض شّي فطاگیط ،اهىبى

زؾتِثٌسی یب عجمِثٌسی هفبّین ٍ هغبلت ،ثِ

ؾَْلت اهىبىپصیط گطزز .ضوٌبً ایي قیَُ هطؾَم ٍ هؼوَل ،اهىبى زؾتطؾی ؾطیغتط ّط هغلت یب هفَْم ضا
ثِ فطاگیطاى ،هوىي هیؾبظز؛ ثٌبثطایي ثط اؾبؼ هغبلت پیف گفت  ،ثرف انلی «فْطؾت هغبلت » ایي
زٍضُ آهَظقی ،هكتول ثط ّویي ؾبذتبض «فهَل» ٍ «زضٍؼ» ظیطهدوَػِ هیثبقس.
زض فْطؾت هغبلت ایي زٍضُ آهَظقی  ،فمظ اؾبهی فهَل ٍ زضٍؼ ضا هكبّسُ

ًویوٌین ،ثلىِ اًَاع

زیگطی اظ هحتَای آهَظقی ضا ًیع زض ایي ؾبذتبض ؾلؿلِ هطاتجی ،زض وٌبض ًبم فهَل ٍ زضٍؼ ،هكبّسُ
ذَاّیس ًوَز .حبل ثِ شوط ایي اًَاع هرتلف اظ هحتَای آهَظقی ،هیپطزاظین:
ٍ یسیَی آهَظقی :ایي هحتَای آهَظقی ،ثِعَضهؼوَل ثِ ثرفّبیی اظ آهَظـ زضٍؼ هرتلف
زض ایي زٍضُ آهَظقی اقبضُ زاضز وِ

ثِنَضت ؾرٌطاًی اضائِ هیگطزز ٍ ثیكتط ایي هغبلت

هكتول ثط هفبّین ًظطی ٍ تب حسٍزی ضٍیىطزّبی ػولی اؾت  .الظم ثِ شوط اؾت وِ ثب تَخِ ثِ
هحسٍزیت اػوبلقسُ ثطای حدن ظهبًی ایي ٍیسیَّبی آهَظقی (ثیي  30تب  40زلیمِ)ّ ،ط یه
اظ زضٍؼ زض ایي زٍضُ آهَظقی اظ عطیك چٌسیي ٍیسیَی آهَظقی ،ثِ فطاگیط اضائِ هیگطزز.
 اؾالیسّبی آهَظقی  :ایي هحتَای آهَظقی ّ ،وبى اؾالیسّبی هسضؼ اؾت وِ زض ّط فیلن
آهَظقی ثِ تطتیت ٍ ثط اؾبؼ ّویي اؾالیسّب ،تسضیؽ ذَز ضا اضائِ

هیًوبیس .زض ثیكتط

ًظطؾٌدیّبی ثِػولآهسُ اظ قطوتوٌٌسگبى زٍضُّبی هدبظی ،ػاللِ ٍ توبیل ظیبزی ثِ زض
اذتیبض زاقتي اؾالیسّبی وبهل هسضؼ،

اظْبضقسُ اؾت .فلصا ثِهٌظَض ضػبیت انل هكتطی

هساضی زض فطایٌسّبی آهَظقی ،ایي زضذَاؾت ًیع اخبثت گطزیسُ

ٍ اهىبى زؾتیبثی ثِول

اؾالیسّبی هسضؼٍ ،خَز زاضز.
 فبیل هتٌی (ثب فطهت  wordیب  :)pdfذَاًسى یب هطٍض ثطذی هؿتٌسات هكبثِ (هبًٌس پطٍپَظالّبی
ٍالؼی یب فطضی ثطذی پػٍّكگطاى وِ ثِ ػوس زض ثطذی اظ ثرفّبی آىّب ،اقىبالت یب ًمبیهی
لطاض زازُ قسُ تب فطاگیطاى ثب توطوع ثط ایي هتَى ٍ یبفتي ایي ًمبیم ،هْبضتّبی هطثَعِ ضا زض
ذَز تمَیت ًوبیٌس ) یب هطٍض ثطذی هتَى هبًٌس همبالت یب نَضتهؿئلِ ؾٌبضیَ یب وبضّبی ػولی،
هیتَاًس ًكبىزٌّسُ وبضثطزّبی هرتلف هتَى یب فبیلّبی هتٌی زض ثیي اًَاع هحتَای آمٍظقی
ایي زٍضُ ثبقس.
 آظهَىّبی وتجی پبیبى فهَل  :ػالٍُ ثط وبضّب یب ؾٌبضیَّبی ػولی ،آظهَىّبی وتجی وِ ػوستبً
ثِ اضظیبثی حیغِ ّبی زاًكی فطاگیط ،توطوع زاضز ًیع زض ایي زٍضُ آهَظقی پیفثیٌی قسُ اؾت.
ؾؤاالت ایي آظهَىّب ،ثِعَضهؼوَل «چْبضگعیٌِای» یب «نحیح – غلظ» عطاحیقسُ تب ضوي
ؾبزگی ٍ ظهبىثطی وَتبُ ،اهىبى تهحیح اتَهبتیه ایي آظهَىّب ،اضظیبثی َّقوٌس ٍضؼیت
پیكطفت فطاگیط ٍ گعاضـ ثِ ذَز فطاگیط ٍ هسضؼ

(ٍ الجتِ هؿؤٍلیي ؾبظهبى ًظبم پطؾتبضی )،

ٍخَز زاقتِ ثبقس.
 اضظقیبثی پبیبى زٍضُ  :اظ عطیك یه ًوطُ ٍظًی (هیبًگیي ٍظًی ) ثیي ًوطات آظهَىّبی پبیبًی
فهَل ٍ ّوچٌیي ًوطات اضظیبثی پبؾدّبی زازُ قسُ ثِ وبضّبی ػولی یب ؾٌبضیَّب ،یه ًوطُ
زض همیبؼ نفط تب  ، 20تْیِ ٍ ایي ًوطُ ثِ فطز فطاگیط ٍ ؾبظهبى ًظبم پطؾتبضی ،اضائِ هیگطزز.
الظم ثِ شوط اؾت وِ ًؿرِ ًْبیی «فْطؾت هغبلت» یه زٍضُ آهَظقی ،زض ظهبى آغبظ آى زٍضُ آهَظقی
ٍ زؾتطؾی فطاگیطاى ثِ ؾبهبًِ زضیبفت هحتَای آهَظقی ،هٌتكط

هیگطزز ٍ ثْتط اؾت ّویكِ ثِ ایي

هَضَع تَخِ فطهبییس وِ عطاح ،تَلیسوٌٌسُ هحتَا ٍ یب هسضؼ ایي زٍضُ آهَظقی ،توبم ؾؼی ٍ تالـ
ذَز ضا ثىبض ذَاّس گطفت تب

ثْیٌِتطیي ٍ وبضآهستطیي قیَُ اًتمبل هغبلت ٍ هحتَای آهَظقی ثِ

ػاللِهٌساى ایي آهَظـّب ،اًتربة گطزز ؛ ثٌبثطایي ثبظثیٌی ٍ انالح زٍضُ ای توبهی فْطؾتّبی هغبلت
زٍضُّبی آهَظقی ،اهطی ثؿیبض هؼوَل ثَزُ ٍ لغؼبً یىی اظ

هْنتطیي ػَاملی وِ ایي ثبظثیٌی ضا

اختٌبةًبپصیط هیًوبیس ،تفبٍتّبی قطوتوٌٌسگبى زض ایي زٍضُ /زٍضُّبی آهَظقی هكبثِ ،هیثبقس.

ًحَُ ثجتًبم زض زٍضُ آهَظقی «عطاحی ٍ ًگبضـ پطٍپَظال پػٍّكی ثطای پطؾتبضاى» ،چگًَِ اؾت؟
اظ آًدب وِ ایي زٍضُ آهَظقی ،زض لبلت ّوىبضی ثیي ؾبظهبى ًظبم پطؾتبضی ٍ هَؾؿِ آهَظـ ترههی
آهبض افعاض اضائِ هیگطزز ،ثسیْی اؾت وِ ولیِ ػاللِهٌساى ٍ زٍؾتساضاى ایي هجبحث ،اثتسا ثبیس اظ عطیك

ٍة ؾبیت ؾبظهبى ثِ آزضؼ  http://ino.ir/amozeshثجت ًبم ذَز ضا تىویل ًوَزُ ٍ قْطیِ ذَز ضا ثط
پؽ ًبم وبضثطی ،ضهع ػجَض ٍ ّوچٌیي لیٌه ٍضٍز ثِ زٍضُ اظ عطیك
اؾبؼ خسٍل شیل پطزاذت ًوبیٌس  .ؼ
پیبهه ثطای وبضثط اضؾبل هی گطزز  .الظم ثِ شوط اؾت  ،ولیِ هحتَای آهَظقی ثط اؾبؼ ؾطفهل ّبی
تؼطیف قسُ ،زض پطٍفبیل قرهی وبضثط لبثل زؾتطؼ هی ثبقس.
ثطای اعالع قوب ثعضگَاضاى اظ قْطیِّبی ایي زٍضُ آهَظقی ،خسٍل ظیط تٌظین گطزیسُ اؾت:
خسٍل قْطیِّبی زٍضُ آهَظقی عطاحی ٍ ًگبضـ پطٍپَظال پػٍّكی
قطایظ فطاگیطاى

گطٍُ

هجلغ قْطیِ

ولیِ زاًفآهَذتگبى همبعغ هرتلف (وبضقٌبؾی ،وبضقٌبؾی اضقس ٍ زوتطای
A

ترههی) ضقتِّبی پطؾتبضی،اتبق ػول ،فَضیت ّبی پعقىیَّ ،قجطی ػضَ هؼتجط

 200،000تَهبى

ؾبظهبى ًظبم پطؾتبضی
B
C

ولیِ زاًكدَیبى همبعغ هرتلف (وبضقٌبؾی ،وبضقٌبؾی اضقس ٍ زوتطای ترههی)
ضقتِّبی پطؾتبضی،اتبق ػول ،فَضیت ّبی پعقىیَّ ،قجطی
زاًكدَیبى ٍ زاًف آهَذتگبى ؾبیط ضقتِ ّبی ػلَم پعقىی

 150،000تَهبى
 250،000تَهبى

«ثِ اهیس زض پیف زاقتي ٍ ثطگعاضی زٍضُ آهَظقی هَفك ٍ وؿت ضضبیت قوب ػاللِهٌساى»

