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 ثسٓ اِشحٕٗ اِشحیٓ

 فاطمه سمیعی سیبنی



 :ػٙٛاٖ

 ثیٕبسیٟبی ٔضٔٗ ٚ تبثیش آٖ ثش خب٘ٛادٜ ٚ ٘مص پشستبس             

 فاطمه سمیعی سیبنی



 ٞذف وّی  

 :دس پبیبٖ ایٗ خّسٝ اص دا٘طدٛیبٖ ٔحتشْ ا٘تظبس ٔی سٚد وٝ •
 
تبثیش ثیٕبسیٟبی ٔضٔٗ ثشخب٘ٛادٜ سا دسن ٕ٘ٛدٜ ٚ ثب ٘مطٟبی پشستبس •

 .ثٟذاضت خبٔؼٝ دس ایٗ صٔیٙٝ آضٙب ضٛ٘ذ

 فاطمه سمیعی سیبنی



 اٞذاف سفتبسی

 .تبثیش ثیٕبسی ثش اػؿبی خب٘ٛادٜ سا ضشح دٞٙذ-1
 
إٞیت خب٘ٛادٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٔذدخٛ دس استمب ثٟذاضت فشد ٚ خبٔؼٝ سا ضشح -2

 .دٞٙذ
 
دالیُ ایٙىٝ خب٘ٛادٜ ٔحٛس اسبسی ٔشالجتٟبی ثٟذاضتی است سا تٛؾیح  -3

 .دٞٙذ
 

 فاطمه سمیعی سیبنی



 اٞذاف سفتبسی

 .ٞذف اص ثشسسی ٚ ضٙبخت خب٘ٛادٜ سا ضشح دٞٙذ-4
 
 .٘مطٟبی پشستبس ثٟذاضت خب٘ٛادٜ سا ضشح دٞٙذ-5
 
اغَٛ ساثكٝ پشستبساٖ ثٟذاضت خبٔؼٝ ثب افشاد ثیٕبس سا ضشح  -6

 .دٞٙذ

 فاطمه سمیعی سیبنی



 اٞذاف سفتبسی

 .اغَٛ ٌفتٍٛثب ثیٕبس سا ضشح دٞٙذ-7
 
ٔٛاسدی وٝ دس ثشسسی ثیٕبس ٚ خب٘ٛادٜ ثبیذ ٔٛسد تٛخٝ لشاس دٞٙذ -8

 .سا تٛؾیح دٞٙذ
 
٘تبیح ثبصدیذ ٔٙضَ سا ثشاسبس ٘تبیح تحمیمبت ا٘دبْ ضذٜ دس ایٗ  -9

 . صٔیٙٝ ضشح دٞٙذ

 

 فاطمه سمیعی سیبنی



 تبثیش ثیٕبسی ثش اػؿبی خب٘ٛادٜ  -1

ثیٕبسیٟبی ٔضٔٗ چبِطٟبیی سا ثشای ثیٕبس ٚ خب٘ٛادٜ دس ساثكٝ ثب  •
 ثیٕبسی ٚ دسٔبٖ ٚ ػٛاسؼ آٖ دس خب٘ٝ ٚ اختٕبع ثٛخٛد ٔی آٚسد

 
 : ایٗ چبِطٟب ضبُٔ•

 :٘یبص ثیٕبس ٚ خب٘ٛادٜ دس ساثكٝ ثب
 ٔشالجتٟبی ٔشثٛـ ثٝ ثیٕبسی ٚدسٔبٖ

 ثشخٛسداسی اص حٕبیت اختٕبػی
 دستشسی ثٝ ٔٙبثغ ٚ خذٔبت پضضىی

 فاطمه سمیعی سیبنی



 تبثیش ثیٕبسی ثش اػؿبی خب٘ٛادٜ  

 :دس صٔبٖ ثیٕبسی ٚ ثستشی ضذٖ•
 

 تغییش ٘مص اػؿبی خب٘ٛادٜ
 

 (ADLا٘دبْ )ػّٕىشد خب٘ٛادٜ سا دچبس تغییش ٔی وٙذ
 

 ٚ ٔٙدش ثٝ استجبقبت ؾؼیف خب٘ٛادٌی ضذٜ
 

 فاطمه سمیعی سیبنی 



 تبثیش ثیٕبسی ثش اػؿبی خب٘ٛادٜ  

 ( خٛاٞشاٖ ٚ ثشادساٖ ثیٕبس )تبثیش ثش سبیش اػؿبی خب٘ٛادٜ •
 

دس صٔبٖ ثستشی دس ثیٕبسستبٖ ٚ ٔشالجت دس ٔٙضَ ٚ ٔطىالتی اص       
لجیُ اؾكشاة ٚ افسشدٌی ثٝ دِیُ ٍ٘شیستٗ ثٝ ٔطىالت اص  

 ٘ضدیه  

 

 ٔٛخت ػذْ تؼبدَ ٚ ثی ثجبتی دس خب٘ٛادٜ•

 فاطمه سمیعی سیبنی



 تبثیش ثیٕبسی ثش اػؿبی خب٘ٛادٜ  

ٔؼٕٛال ػذْ تؼبدَ ثٝ دِیُ تغییش ٘مص ٔٛخت اص دست دادٖ تٛا٘بییٟبی  •
 خب٘ٛادٜ اتفبق ٔی افتذ  

 
 :ٚ اٌش ا٘ؼكبف پزیشی ٚ تٛا٘بیی حُ ٔطىُ سا ٘ذاضتٝ ثبضٙذ•

 تؿبد ، تٙص ، وطص ٘مطی ثٝ د٘جبَ ػذْ تؼبدَ دس خب٘ٛادٜ ایدبد ٔی ضٛد
 
 

 ثبػث وبٞص ویفیت ص٘ذٌی ثیٕبس ٚ خب٘ٛادٜ ضذٜ•

 
 فاطمه سمیعی سیبنی



  :خب٘ٛادٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٔذدخٛ-2
 

 خب٘ٛادٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٔذدخٛی اغّی دس استمب ثٟذاضت فشد ٚ خبٔؼٝ إٞیت •
 ثسضایی داسد       

 
 ثٝ ػٙٛاٖ یه سیستٓ قجیؼی ٚ ٔٙجؼی ثشای ثبصتٛا٘ی ثیٕبس ثطٕبس ٔیشٚد•
 
 
خب٘ٛادٜ ٚاحذ اغّی ثشای خذٔبت پشستبسی ثٟذاضت خبٔؼٝ ٔحسٛة ٔی   •

 .ضٛد

 فاطمه سمیعی سیبنی



  :خب٘ٛادٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٔذدخٛ

 
 ٘مص خب٘ٛادٜ دس وٕه ثٝ ثیٕبساٖ خٟت اتخبر  •

 تػٕیٓ دسست تش ثشای  ٔشالجت اص خٛدضبٖ ثسیبس    
 ٟٔٓ ٚ پشإٞیت ٔی ثبضذ 
 
 دس ثشسسی خب٘ٛادٜ ٞٓ ٔی تٛاٖ ػُّ ٔطىُ ثٟذاضتی ٚ ٞٓ ساٜ حّٟبی   •

 .ٔطىالت ساپیذاوشد     
 

ٕٞچٙیٗ پشستبساٖ ٔی تٛا٘ٙذ خٟت پیٍیشی ٚ وٙتشَ ثیٕبساٖ ٘مص ٟٕٔی سا 
 ایفب ٕ٘بیٙذ

 
 فاطمه سمیعی سیبنی



  :خب٘ٛادٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٔذدخٛ
  

 حٕبیت اػؿبی خب٘ٛادٜ اصدس ایٗ ٔیبٖ  •
 دس خٟت اص ػٟذٜ ثشایی ثیٕبسی فشد ثیٕبس     
 ؾشٚسی ثٛدٜ ٚ دس وٙتشَ ثیٕبسی ٔٛثش است    

 
ثیٕبساٖ ٔی تٛا٘ٙذ ٔسبئُ ٚ ٔطىالتطبٖ سا ثب اػؿبی خب٘ٛادٜ دس ٔیبٖ •

 ثٍزاس٘ذ
 
لشاس ٌشفتٝ ٚ خٛد اػؿبی خب٘ٛادٜ ٘یض ٔٛسد حٕبیت ػبقفی ٕٞچٙیٗ •

 تشس ٚ اؾكشاة آٟ٘ب وبٞص ٔی یبثذ

 

 فاطمه سمیعی سیبنی 



 خب٘ٛادٜ ٔحٛس اسبسی ٔشالجتٟبی ثٟذاضتی  -3

 ٞش ٔطىّی وٝ ثشای اػؿبی خب٘ٛادٜ سخ ٔی دٞذ-1
 ثش سبیش اػؿب ٘یض اثش ٔی ٌزاسد 
 
 ٘مص خب٘ٛادٜ دس تٕبْ خٙجٝ ٞبی ٔشالجت ثٟذاضتی سٚضٗ ٚ ثذیٟی است-2
 
ٞذف ایٗ است وٝ سكح سالٔت ٞش یه اص اػؿب ثٝ ٘حٛ چطٍٕیشی -3

 .افضایص یبثذ

 فاطمه سمیعی سیبنی



 خب٘ٛادٜ ٔحٛس اسبسی ٔشالجتٟبی ثٟذاضتی  

 ثیٕبس یبثی دِیُ دیٍشی ثشای اسائٝ  -4
 ٔشالجتٟبی ثٟذاضتی دس خب٘ٛادٜ است

 
 ثٝ ػالٜٚ ثشسسی ٕ٘ٛدٖ فشد دس خٕغ  -5

 خب٘ٛادٜ دسن ثٟتشی اص اٚ ٚ ػّٕىشدش سا ثٝ پشستبس ٘طبٖ ٔی دٞذ
 
خب٘ٛادٜ ثبیذ ثٝ ػٙٛاٖ یه سیستٓ حٕبیتی دس قشحٟبی دسٔب٘ی  -6

 اػؿب ثٝ ٘حٛ ٔٛثشی ٔطبسوت دادٜ ضٛد

 فاطمه سمیعی سیبنی 



 :ىدف ازبررسی و شناخت خانواده -4

 

اوثش افشاد ٘یبصٔٙذ ثٝ ٔشالجت ثٟذاضتی دسٖٚ خب٘ٛادٜ ٞب ٞستٙذ ثٙب ثشایٗ •
 خب٘ٛادٜ یه ٔٙجغ ٟٔٓ خٟت ثبصتٛا٘ی ثیٕبساٖ ثطٕبس ٔی سٚد

 
سا ثش اسبس  تذاثیش ٔذاخّٝ ای ِزا پشستبس ثٝ ػٙٛاٖ ٔشالت ثٟذاضت  •

 .ثٝ ػُٕ ٔی آٚسدثشسسی ٚ ضٙبخت 

 فاطمه سمیعی سیبنی



 :ٞذف اصثشسسی ٚ ضٙبخت خب٘ٛادٜ 
 

 :ثشسسی ٚ ضٙبخت خب٘ٛادٜ ضبُٔ ٔٛاسد صیش ٔی ثبضذ •
 
 ٚؾؼیت سالٔتی ٞش یه اص اػؿبی خب٘ٛادٜ  •
 ػّٕىشد خب٘ٛادٜ•
 تٛا٘بییٟب ٚ ؾؼفٟبی ٚاحذ خب٘ٛادٜ  •
 تبثیش خبٔؼٝ ثضسٌتش ثش سٚی خب٘ٛادٜ•

 

 فاطمه سمیعی سیبنی



 :ٞذف اص ثشسسی ٚ ضٙبخت خب٘ٛادٜ  
 

ٔٛسدی وٝ دس ثشسسی ٚ ضٙبخت خب٘ٛادٜ ٔىشسا ٘بدیذٜ ٌشفتٝ ٔی ضٛد  
 تطخیع تٛا٘بییٟبی خب٘ٛادٜ است

 
یبسی وشدصیشا استفبدٜ اص تؼییٗ تٛا٘بییٟبیطبٖ ثبیذ خب٘ٛادٜ ٞب سا دس  •

 استیه سٚش ٟٔٓ وٕه ثٝ حُ ٔطىالت تٛا٘بییٟب 
 

ػالٜٚ ثش آٖ ثبیذ ٘یبص خب٘ٛادٜ ٞٓ تطخیع دادٜ ضٛدوٝ ػجبست است اص •
ٔطىُ ،ٍ٘شا٘ی خبظ ،ٔحذٚدیت یب ؾؼفی وٝ دس ٚاحذ خب٘ٛادٜ یب اػؿبی  

 آٖ اضىبَ ایدبد ٔی وٙذ  

 فاطمه سمیعی سیبنی



 :٘مطٟبی پشستبس ثٟذاضت خب٘ٛادٜ -5
 

 آٔٛصش ثٟذاضت ثٝ وُ اػؿبی خب٘ٛادٜ: ٔشثی ثٟذاضت-1
 اقالػبت ثٟذاضتی یه لسٕت اسبسی اص آٔٛصش ثٟذاضت است  
 :أب ثبیذ ثب تٛخٝ ثٝ فبوتٛسٞبی ٔٛثش دس سفتبسٞبی ثٟذاضتی ٘ظیش 
 سٗ  

 خٙس 
 سكح سبصٌبسی  
 پیطیٙٝ فشٍٞٙی

 ٚؾؼیت التػبدی،اختٕبػی
 ٔشحّٝ سضذ ٚ تىبُٔ صیستی سٚا٘ی خب٘ٛادٜ  

 دسن ٔسئِٛیتٟبی اػؿبی خب٘ٛادٜ
 سكح تحػیالت 

 ٘ٛع ٚ ٔشحّٝ ثیٕبسی
 ٘یبصٞبی یبدٌیشی افشاد

 فاطمه سمیعی سیبنی



 :٘مطٟبی پشستبس ثٟذاضت خب٘ٛادٜ 
 

 ضشوت داضتٝفشایٙذ دسٔبٖ خب٘ٛادٜ دس ٞش ٔشحّٝ اص   •
 ایفب ٕ٘بیذوٙتشَ ثیٕبسی ٘مص ٔٛثشی دس    •
اص ثیٕبساٖ سا ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ سبختبس خب٘ٛادٜ ٚ  ٔشالجتٔی تٛا٘ذ •

ویفیت ص٘ذٌی خب٘ٛادٜ دس سكح ٔٙبسجی حفظ ضٛد ثٝ ػُٕ  
 آٚسد

غٛست ٌیشد  آٔٛصش ثٟذاضت ثبیذ دس وٙبس خب٘ٛادٜ ٞب دس ٘تیدٝ •
 تب اص ٚخٛد ٔٙبثغ ٚ حٕبیتٟبثشای ثیٕبس اقٕیٙبٖ حبغُ ضٛد

 اقالػبت وٕتش دس ٔذت صٔبٖ ثیطتشی دادٜ ضٛد•

 

 فاطمه سمیعی سیبنی



 ٘مطٟبی پشستبس ثٟذاضت خب٘ٛادٜ

 :ٕٞبًٞٙ وٙٙذٜ -2
 فؼبِیتٟبی سبیش اػؿبی تیٓ سا ثشای خب٘ٛادٜ تٛخیٝ وشدٜ

 
٘یبصٞب ٚ ٔسبئُ خب٘ٛادٜ سا ثشای تسٟیُ دس ػشؾٝ خذٔبت دس    

 اختیبس سبیش اػؿبی تیٓ ثٟذاضتی لشاس ٔی دٞذ
 

 اسخبع ثیٕبس ثٝ ٔشاوض ٔٛسد ٘یبص ٘ٛػی ٕٞبٍٞٙی ٔحسٛة ٔی ضٛد

 

 فاطمه سمیعی سیبنی 



 ٘مطٟبی پشستبس ثٟذاضت خب٘ٛادٜ

 :ػشؾٝ وٙٙذٜ خذٔبت ثبِیٙی ٚ ٘بظش -3
ثیٕبساٖ ٔجتال ثٝ ثیٕبسیٟبی ٔضٔٗ وٝ دس ٔٙضَ ثستشی ٞستٙذ •

٘یبص ثٝ ٔشالجتٟبی ثبِیٙی ٔستمیٓ داس٘ذ ا٘دبْ ایٗ ٘مص ثٝ ػٟذٜ 
 پشستبس ثٟذاضت خبٔؼٝ است

 
اٚ ػالٜٚ ثشٔشالجت ثبِیٙی سٚش ٔشالجت اص ثیٕبس سا ثٝ اػؿبی   •

 خب٘ٛادٜ ٔی آٔٛصد

 فاطمه سمیعی سیبنی



 ٘مطٟبی پشستبس ثٟذاضت خب٘ٛادٜ

 :ٚویُ ٚ حبٔی ٔذدخٛ-4•
 

 .حٕبیت اص ثیٕبس ٚ خب٘ٛادٜ اص ٘مطٟبی پشستبس ثٟذاضت خب٘ٛادٜ است•
 

 :ثٝ دٚ قشیك ٔی تٛا٘ذ ٔذافغ ٔذدخٛ ثبضذ •
 
 وٕه ثٝ ثیٕبس ثشای آٌبٞی اص حمٛق خٛد  -1•

 حسبس وشدٖ ٘ظبْ ثٝ ٔسبئُ ٚ ٘یبصٞبی خب٘ٛادٜ   -2•

 
 فاطمه سمیعی سیبنی



 ٘مطٟبی پشستبس ثٟذاضت خب٘ٛادٜ

 :تطشیه ٔسبػی  -5
 
پشستبس ثٟذاضت خب٘ٛادٜ ثب سبیش اػؿبی تیٓ ثٟذاضتی ٕٞىبسی  •

 ٕ٘ٛدٜ  
 

 ثشای ػشؾٝ خذٔبت خبٔغ خب٘ٛادٜ ٔحٛس ثش٘بٔٝ سیضی ٔی وٙذ  •

 

 فاطمه سمیعی سیبنی



 ٘مطٟبی پشستبس ثٟذاضت خب٘ٛادٜ

 :ٔطبٚس-6
پشستبساٖ خب٘ٛادٜ ٔحٛس غبِجب ٘مص ٔطبٚس سا ثشای ٔذدخٛ ٚ خب٘ٛادٜ  
ایفب ٔی وٙٙذٚ ثبیستی دس صٔیٙٝ آٔٛصش ٚ ٔطبٚسٜ تدشثٝ وبفی  

 داضتٝ ثبضٙذ

 :اپیذٔیٛ ِٛطیست-7
 تطخیع ثٝ ٔٛلغ ثیٕبسیٟب اص ٘مطٟبی پشستبس ثٟذاضت خب٘ٛادٜ

 تٛخٝ ثٝ وسب٘ی وٝ ثٝ قٛس وبُٔ دسٔبٖ ٘طذٜ ا٘ذ ٘ٛػی ثیٕبس یبثی  

 

 فاطمه سمیعی سیبنی



 :اغَٛ ساثكٝ پشستبساٖ ثٟذاضت خبٔؼٝ ثب افشاد ثیٕبس -6

 
 :اػتٕبد ٔتمبثُ-1
 پشستبس ثبیذ اػتٕبد ثیٕبس سا ثٝ خٛد خّت ٕ٘بیذ•
 تب ثیٕبس ٔطىالت خٛد سا ثب اٚ دس ٔیبٖ ثٍزاسد     

 :احتشاْ ٔتمبثُ-2
احتشأی تٛاْ ثب حفظ فبغّٝ ٔیبٖ دٚ قشف وٝ خٛد ثبػث ٘ضدیىی  

 .ایٗ دٚ ٔی ضٛد
 :غٕیٕیت ٔتمبثُ-3

ثیٕبس حس وٙذ وٝ پشستبس ثب اٚ ثب غٕیٕیت سفتبس ٔی وٙذ ٚ ٘سجت  
 ثٝ حُ ٔطىالت ٚی ػاللٕٙذ است 

 
 فاطمه سمیعی سیبنی



 :اغَٛ ساثكٝ پشستبساٖ ثٟذاضت خبٔؼٝ ثب افشاد ثیٕبس 

 
 :ٔشاػبت اخالق پضضىی -4
پشستبس ٔٛظف است حشٔت ثیٕبس سا حفظ ٚثٝ اٚ ثٝ چطٓ وسی وٝ ثشای •

 .حُ ٔطىالت خٛد ثٝ پشستبس سٚی آٚسدٜ ثٍٙشد

 

 :دسن احسبسبت ثیٕبس-5
پشستبس ٘ٝ تٟٙب اختالالت خسٕب٘ی ثّىٝ ثبیذ احسبسبت ٚ ٚاوٙطٟبی ثیٕبس سا   

 .٘یض ثبیذ ٔذ ٘ظش لشاس دٞذ

 

 :ساصداسی-6

 اغُ ٟٔٓ وٝ حبوٓ ثش سٚاثف پشستبس ٚ ثیٕبس ٔی ثبضذ ساصداسی است  

 

 
 فاطمه سمیعی سیبنی



 :اغَٛ ساثكٝ پشستبساٖ ثٟذاضت خبٔؼٝ ثب افشاد ثیٕبس 

 

 :٘ىتٝ
ساثكٝ پشستبس ٚ ثیٕبس ٔشحّٝ خبظ ٚ ٔستمّی اص ثشسسی ٚؾغ •

 ثیٕبس سا تطىیُ ٕ٘ی دٞذ
 

ثّىٝ اص ٘خستیٗ ِحظٝ آضٙبیی پشستبس ثب ثیٕبس ضشٚع ٔی ضٛد   •
 ٚ ثٝ تذسیح دس خشیبٖ الذأبت ثؼذی لذْ ثٝ لذْ پیص ٔی سٚد

 فاطمه سمیعی سیبنی



 :اغَٛ ٌفتٍٛ ثب ثیٕبس -7
 

 :ٌفتٍٛ ثب ثیٕبس ٔجٙبی•
 آضٙبیی ٚ ثشلشاسی غٕیٕیت ثب اٚ •
 پی ثشدٖ ثٝ ٔطىالت   •
 .تٟیٝ ضشح حبَ اٚست •

 
 ٌشفتٗ ضشح حبَ دلیك ثستٍی ثٝ تٛا٘بیی ضخع دس استجبـ ثب ثیٕبس داسد•
 اِٚیٗ ٔشحّٝ ثشلشاسی استجبـ ثب ثیٕبس ٔػبحجٝ ثب ثیٕبس است •

 فاطمه سمیعی سیبنی



 :اغَٛ ٌفتٍٛ ثب ثیٕبس 
 

ثب ثیٕبس ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ثٝ ضٙبخت ٚ ساثكٝ ای ثٕش ثخص ثشلشاس وشدٖ •
خسٕی  دسٔبٖ ثیٕبسی وٕه وشدٜ ٚاقالػبت غحیح ٚ دلیك دسثبسٜ ٚؾغ 

ثیٕبس ثٝ دست آٚسدٜ ٚ دس تفٟیٓ ثیٕبسی ٚ ٘ٛع دسٔبٖ ثٝ ثیٕبس  سٚحیٚ 
 وٕه وٙذ

 
ٔػبحجٝ ثب خب٘ٛادٜ ثبیستی ٔٛلؼیتی سا فشاٞٓ آٚسد وٝ ثتٛا٘یٓ ثٝ ٔطبٞذٜ   •

ثپشداصیٓ وٝ دس ایٗ غٛست ٔی تٛاٖ ثیٙص تؼبُٔ اػؿبی خب٘ٛادٜ ٔستمیٓ 
 خب٘ٛادٜ وست وشدػّٕىشد  ثی ٘ظیشی دس ٔٛسد

 فاطمه سمیعی سیبنی



 :اغَٛ ٌفتٍٛ ثب ثیٕبس 

 

 ثٝ ثیٕبسٌٛش دادٖ دا٘ستٗ ٚ آٔٛختٗ ضیٜٛ •

 

 اص ثیٕبس پشسیذٖدا٘ستٗ ٚ آٔٛختٗ سٚش •

 

 ثیٕبس دس ؾٕٗ ٌفتٍٛ ثب اٚ ٔطبٞذٜدا٘ستٗ ٚ آٔٛختٗ •

 

ٌفتٝ ٞبی ثیٕبس ٚ ٘تیدٝ ٌیشی اص  خٕغ ثٙذی دا٘ستٗ ٚ آٔٛختٗ ضیٜٛ •
 آٟ٘ب

 فاطمه سمیعی سیبنی



 :اغَٛ ٌفتٍٛ ثب ثیٕبس 
 

 چٍٛ٘ٝ ثبیذ ثٝ ثیٕبس ٌٛش داد؟-1

 
 پشستبس ثبیذ دس ٟ٘بیت دلت ٚ ضىیجبیی ثٝ ٌفتٝ ٞبی ثیٕبس ٌٛش وٙذ•

 
 ثب قشح سٛاالت ٔٙبست ثبص اٚ سا ثٝ حشف آٚسد  •

 
 .ثٝ ایٗ ٘ىتٝ تٛخٝ وٙذ وٝ ثیٕبس ٔٙجغ اقالػبتی است وٝ پشستبس اص آٖ ثی خجش است •

 فاطمه سمیعی سیبنی



 :اغَٛ ٌفتٍٛ ثب ثیٕبس 
 

ٞشٌض ٘جبیذ دس اثتذای ٔػبحجٝ سٛاالت ثب پبسخٟبی وٛتبٜ یب سٛاالتی وٝ  •
 ثیٕبس سا ثٝ فىش ٚاداسد، ٔكشح وٙذ  

 
 ثّىٝ ثبیذ غحٙٝ ٔػبحجٝ ثٍٛ٘ٝ ای ثبضذ وٝ ثیٕبس خٛد ثٝ خٛد حشف ثض٘ذ•

 

 پی ثشدٖ ثٝ ػذْ تٛا٘بیی ثیٕبس دس ثیبٖ ٔطىالتص •

 

 فاطمه سمیعی سیبنی



 :اغَٛ ٌفتٍٛ ثب ثیٕبس 
 

 چٍٛ٘ٝ اص ثیٕبس سٛاَ وٙیٓ؟-2

 

ٔػبحجٝ سا ثبیذ قٛسی آغبص وشد وٝ ثیٕبس سا ثٝ حشف صدٖ ٚ ضشح ٘بساحتی  •
ٞش ٌبٜ ٌفتٝ ٞبی ثیٕبس وبفی ٘جبضذ ثبیذ اص اٚ تمبؾب وشد وٝ .خٛد ٚاداسد

 ضشح وبفی اص ثیٕبسی خٛد سا اسائٝ دٞٙذ
 

 

پس اص ایٙىٝ ثیٕبس ثٝ ضشح ٘بساحتی خٛد پشداخت الصْ است وٝ ثٝ ٔٙظٛس •
 وست اقالػبت دلیك تش سٛاِٟبی ٔطخع ٚ دلیمی ٔكشح ضٛد

 

 
 فاطمه سمیعی سیبنی



 :اغَٛ ٌفتٍٛ ثب ثیٕبس 
 

 :ٔطبٞذٜ ثیٕبس دس خشیبٖ ٌفتٍٛ -3

 

دس خشیبٖ ٔػبحجٝ پشستبس ٘ٝ تٟٙب ثبیذ ثٝ ٌفتٝ ٞبی ثیٕبس ٌٛش دٞذ  •
 اٚسا ٘یض ٔٛسد ٔطبٞذٜ لشاس دٞذسفتبسٞب ٚ ٚاوٙطٟبی ثّىٝ ثبیذ 

 
 ٚ ثسیبسی اص ػالئٓ غیش قجیؼی سا دس ایٗ ٔٛسد وطف وٙذ •

 

 ایٗ ٔطبٞذٜ دس خشیبٖ ٔػبحجٝ ثب ثیٕبس تىٕیُ ٔی ضٛد •

 

 فاطمه سمیعی سیبنی 



 :اغَٛ ٌفتٍٛ ثب ثیٕبس 
 

 :خٕغ ثٙذی ٚ ٘تیدٝ ٌیشی-4

 

 پشستبس فمف ثجت وٙٙذٜ آ٘چٝ ثیٕبس ٔی ٌٛیذ ٘یست•
 

 ثّىٝ ثبیذ ثب خٕغ ثٙذی آٟ٘ب ٘تبیح دسستی اخز ٕ٘بیذ •
 

 ٚ غحت ٚ سمٓ ٌفتٝ ٞبی ثیٕبس سا اسصیبثی وٙذ   •
 

 ٚ ثب پشسطٟبی خٛد ٔسبئُ سا ٔٛسد تدضیٝ ٚ تحّیُ لشاس دٞذ•

 فاطمه سمیعی سیبنی



 ٔٛاسدی وٝ دس ثشسسی ثیٕبس ٚ خب٘ٛادٜ ثبیذ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌیشد-8

 :پشٚ٘ذٜ پضضىی ثیٕبس    
پشستبساٖ ثٟذاضت خبٔؼٝ ٔی تٛا٘ٙذ ثب دسج ٔسبئُ ٚ اقالػبتی وٝ وست   

وشدٜ ا٘ذ اقالػبت اسص٘ذٜ ای سا دس اختیبس پضضه لشاس دٞٙذ وٝ ٔی تٛا٘ذ  
 :ضبُٔ ٔٛاسد صیش ثبضذ

 

ثٟتش است دس یه خّٕٝ خالغٝ ثبضذ ٚ تب آ٘دب وٝ  : ضىبیت اغّی ثیٕبس•
 ٕٔىٗ است تٟٙب ضبُٔ یه ضىبیت ثبضذ  

ضشح سٛاثك ثیٕبس ثبیذ خالغٝ ٚ فطشدٜ ِٚی ٌٛیب ٚ : سٛاثك ضخػی •
 .دلیك یبدداضت ضٛد

 

 

 

 

 فاطمه سمیعی سیبنی



 ٔٛاسدی وٝ دس ثشسسی ثیٕبس ٚ خب٘ٛادٜ ثبیذ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌیشد

٘طب٘ٝ ٞبی اختالَ ٚ ضىبیبت ثیٕبس : ثشسسی دستٍبٟٞبی ٔختّف ثذٖ   •
 . ثجت ضٛدٚاقالػبت ٔٛسد ثبصسسی ٚ وٙتشَ لشاس ٌیشد

 

ٚؾؼیت سالٔت پذس ٚ ٔبدس ٚ خٛاٞش ٚ ثشادس ٚ اٌش  : سٛاثك خب٘ٛادٌی ثیٕبس•
 فٛت وشدٜ ا٘ذ ػّت ٔشي آٟ٘ب ،

 سبثمٝ ثیٕبسیٟبی اسثی یب ثیٕبسیٟبی ٔضٔٗ دس خب٘ٛادٜ      
 سبثمٝ ثیٕبسیٟبی ٚاٌیش ٚ قَٛ ٔذت تٕبس ثیٕبس ثب آٟ٘ب    

 ٚؾؼیت تحُٕ ثیٕبس دس ساثكٝ ثب ثیٕبسی اػؿبی خب٘ٛادٜ  یب ٔشي آٟ٘ب      

 

 فاطمه سمیعی سیبنی



 ٔٛاسدی وٝ دس ثشسسی ثیٕبس ٚ خب٘ٛادٜ ثبیذ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌیشد

 :٘ىبتی وٝ ثبیذ ثٝ آٖ تٛخٝ وشد ضبُٔ:ص٘ذٌی خػٛغی ٚ اختٕبػی ثیٕبس     
 
 :ٔسبئُ ضغّی•

ضغُ وٙٛ٘ی ثیٕبس ٚا٘ٛاع ٔطبغّی وٝ ثیٕبس تبوٖٙٛ ثٝ آٖ اضتغبَ داضتٝ       
ٔثال تؼٛیؽ ٔىشس وبس ٕٔىٗ است ثٝ دِیُ ثی ثجبتی  )ثبیذ خٛیب ضذ

 (ضخػیت ٚی ثبضذ
ٕٞچٙیٗ ٔخبقشات ٔحیف وبس ثبیذ ثشسسی ضٛد چٖٛ ٔی تٛا٘ذ وّیذ       

 .تطخیع ثؼؿی اص ٘بساحتیٟبی ثیٕبس ثبضذ

 

 ...(سیٍبس ،لٟٜٛ ،ٔٛاد ٔخذس ٚ:)ػبدات•

 فاطمه سمیعی سیبنی



 ٔٛاسدی وٝ دس ثشسسی ثیٕبس ٚ خب٘ٛادٜ ثبیذ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌیشد

 :ٔحُ ص٘ذٌی •
ٔحُ تِٛذ ، ٔحُ ص٘ذٌی ،ٔسبفشتٟبی ثیٕبس ثٝ ٘مبـ ٔختّف ٕٔىٗ است      

 .ثٝ تطخیع ثیٕبسی وٕه وٙذ

 

 :اصدٚاج ٚ سٚاثف خٙسی•
چٖٛ اص آغبص .غحجت اص اصدٚاج ٚ سٚاثف خٙسی دس پبیبٖ ثیبٖ ٔی ضٛ٘ذ     

 .غحجت تب وٖٙٛ اػتٕبد ٔتمبثُ  ثیٗ ثیٕبس ٚ پشستبس ایدبد ضذٜ است
 

 دس ایٗ ٔٛسد ثٟتش است سٛاِٟبی وّی ٔكشح ضٛد   

 
 فاطمه سمیعی سیبنی



 ٔٛاسدی وٝ دس ثشسسی ثیٕبس ٚ خب٘ٛادٜ ثبیذ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌیشد

 :  ٚؾغ التػبدی ٚ سبصش ثب ٔحیف•

 اختٕبػی–التػبدی خالغٝ ای اص ٚؾؼیت      
 

 ثیٕبس ٚایٙىٝ آیب وفبف ؾشٚسیبت اِٚیٝ ص٘ذٌی سا ٔی وٙذ  ٔیضاٖ دسأذ     
 

 ثب ٔحیف خٛد ثبیذچٍٍٛ٘ی سبصش ثیٕبس ٚ ٔطىالت ص٘ذٌی دس ایٗ ساثكٝ     

ثیبٖ ضذٜ ٚ پشستبس ثبیذ استٙجبـ وّی خٛد سا دس ػجبساتی فطشدٜ ٚ وٛتبٜ      
 ثیبٖ وٙذ

 

 فاطمه سمیعی سیبنی



 ٘تبیح ثبصدیذ ٔٙضَ سا ثشاسبس ٘تبیح تحمیمبت ا٘دبْ ضذٜ-9

یىی اص ٟٕٔتشیٗ ٘مطٟبی پشستبس ثٟذاضت خبٔؼٝ استمب ثٟذاضت  •
ٟٔیب  سشٚیسٟبیی سا ثشای افشاد دس ٔٙبصَ خٕؼیتٟبست وٝ ثٝ قٛس سٙتی 

 .  وشدٜ است
سبختبس ٚ سفتبس خب٘ٛادٜ  ثبصدیذ اص ٔٙضَ فشغتی سا فشاٞٓ ٔی وٙذوٝ ثتٛاٖ •

 ثشسسی ٕ٘ٛد سا دس ٔحیف قجیؼی ٚ ػبدی
 پشداختٔطبٞذٜ ٔحیف خب٘ٛادٜ ٔی تٛاٖ ثٝ  •
 سا تطخیع دادلٛت ٚ ؾؼف خب٘ٛادٜ ٘مبـ    •
ٕٞچٙیٗ ثبػث ثشاٍ٘یختٗ احسبسبت ٚ ػٛاقف اػؿبی خب٘ٛادٜ ٚ فؼبَ  •

دس ثذست آٚسدٖ ٚ یبفتٗ ٘یبصٞبی ثٟذاضتی آٟ٘ب ٔطبسوت ضذٖ ثشای 
 ٔیطٛد

 
 فاطمه سمیعی سیبنی



 ٘تبیح ثبصدیذ ٔٙضَ سا ثشاسبس ٘تبیح تحمیمبت ا٘دبْ ضذٜ

ثبصدیذ ٔٙضَ ٔی  ٞضیٙٝ صیبد :ثبصدیذ ٔٙضَ  ٔحذٚدیتٟٕٔتشیٗ •
 ثبضذ

 
ضشوت وٙٙذٌبٖ ثستٍی  سٗ  ٘تبیح تبثیشات ثبصدیذ ٔٙضَ ثٝ•

 ثبضذ ٞذف٘ذاضتٝ ثّىٝ ٔذاخالت ثبیذ ثش ٔجٙبی 

 فاطمه سمیعی سیبنی



 ٘تبیح ثبصدیذ ٔٙضَ سا ثشاسبس ٘تبیح تحمیمبت ا٘دبْ ضذٜ

•Martinson((1999 ) ؾٕٗ ٔمبیسٝ خب٘ٛادٜ  : دس آٔشیىبی ضٕبِی
ٞبی چیٙی ٚ لفمبصی داسای وٛدوبٖ ٔجتال ثٝ سشقبٖ ٔمیٓ آٔشیىبی 

 :ضٕبِی قی ثش٘بٔٝ ثبصدیذ ٔٙضَ ثٝ ٘تبیح صیش دست یبفت
 
 دس ٞش دٚ ٌشٜٚ ٔبدساٖ اِٚیٗ ٔشالجبٖ ثچٝ ٞب ثٛد٘ذ  •

 
ٍٟ٘ذاسی اص  : ٘مص ٔشالجتی پذس دس ٞش دٚ ٌشٜٚ حٕبیتی ثٛدٜ ٚ ضبُٔ •

سبیش فشص٘ذاٖ ٚ حٕبیت ػبقفی ٔبدس ٚ ٔاللبت ثب وبسوٙبٖ دسٔب٘ی دس  
 ثیٕبسستبٖ ثٛدٜ است  

 فاطمه سمیعی سیبنی



 ٘تبیح ثبصدیذ ٔٙضَ سا ثشاسبس ٘تبیح تحمیمبت ا٘دبْ ضذٜ

 خٛاٞشاٖ ٚ ثشادساٖ ایٗ ثچٝ ٞب ٞیچ ٌٛ٘ٝ وٕىی دس•
 اسائٝ ٔشالجت ٘ذاضتٙذ      

 
 ٔطىالتی اص لجیُ اؾكشاة ٚ افسشدٌی دیذٜ ضذ •

 
خب٘ٛادٜ ٞبی لفمبصی حٕبیتٟبی ٚسیؼی سا دسیبفت ٔی وشد٘ذ ِٚی  •

 خب٘ٛادٜ ٞبی چیٙی ثیطتش خٛد سا ایضِٚٝ ٔی وشد٘ذ  
تفبٚتٟبی فشٍٞٙی  تفبٚتٟبی ٔطبٞذٜ ضذٜ قی ٔاللبت دس ٔٙضَ حبغُ •

 ٔی ثبضذ

 

 
 فاطمه سمیعی سیبنی



 ٘تبیح ثبصدیذ ٔٙضَ سا ثشاسبس ٘تبیح تحمیمبت ا٘دبْ ضذٜ

•Seibert(2008 ) دسUSA: ٝدس ثیٕبساٖ ٔجتال ثCHF: 
 

ثبصدیذ ٔٙضَ تٛسف پشستبساٖ ثشایٙذٞبی حبغُ اص ثیٕبسی سا ثٟجٛد  •
 ثخطیذٜ

 
 ٔیضاٖ ثستشیٟبی ٔدذد ثیٕبسستب٘ی سا وبٞص دادٜ   •
 
ٕٞچٙیٗ ٔٛخت وبٞص ضذت ثیٕبسی ٚ وبٞص ٞضیٙٝ ٞب اص قشیك ثٟجٛد   •

 سكح ٔشالجت ضذٜ است

 فاطمه سمیعی سیبنی 



 ٘تبیح ثبصدیذ ٔٙضَ سا ثشاسبس ٘تبیح تحمیمبت ا٘دبْ ضذٜ

•Yamashita(2008 ) ٗدس ثیٕبساٖ ٔجتال ثٝ دٔب٘س :دس طاپ: 
ثبصدیذ ٔٙضَ ٔٛخت ضذ وٝ خب٘ٛادٜ ٞبدس أش ٔشالجت ثٝ سٝ ٘ىتٝ تٛخٝ   •

 :وٙٙذ
ٔشالجت اص )ثیٗ ٔشالجت دٞٙذٜ ٚ دسیبفت وٙٙذٜ ٔشالجتاستجبـ ٔٙبست -1•

 ( ػؿٛ ثیٕبس سا خض ٚظبیف ا٘سب٘ی خٛد ثذا٘ٙذ
ثیٕبسی سا ثٝ ػٙٛاٖ یه  )ٔشالجت دٞٙذٜ اص ضشایف ٔٛخٛد دسن ٔثجت -2•

 (فشایٙذی است وٝ دس قَٛ ص٘ذٌی ٕٔىٗ است اتفبق ثیبفتذ
استفبدٜ اص تدبسثطبٖ خٟت وست  )دس دستشساستفبدٜ اص ٔٙبثغ -3 •

 (ٟٔبستٟبی حُ ٔسئّٝ 

 فاطمه سمیعی سیبنی



 ٘تبیح ثبصدیذ ٔٙضَ سا ثشاسبس ٘تبیح تحمیمبت ا٘دبْ ضذٜ

•Giallo(2008)استشاِیب: 
-سفتبسی ٔذاخالت خب٘ٛادٜ ٔحٛسی قی ٔاللبت دس ٔٙضَ ثب اخشای تذاثیش•

خٟت حٕبیت ٚ افضایص سبصٌبسی اػؿبی  ضٙبختی ٚ ٟٔبست آٔٛصی 
ػّٕىشدی   خب٘ٛادٜ ثیٕبس ثب ضشایف استشس آٚس ثبػث ثٟجٛد دس ٚؾؼیت

 خب٘ٛادٜ ضذ

•Dias(2008 )UK: 
ٔاللبت دس ٔٙضَ ثبػث ثٟجٛد دس سالٔت سٚاٖ ٔشالجت دٞٙذٌبٖ ثیٕبساٖ  •

 ٔجتال ثٝ دٔب٘س ضذٜ است

 

 فاطمه سمیعی سیبنی



 ٘تبیح ثبصدیذ ٔٙضَ سا ثشاسبس ٘تبیح تحمیمبت ا٘دبْ ضذٜ

•Zarelli(2008)US  : 
سبصٌبسی ثب حُ ٔسبئُ ٚ ٔطىالت ٚ پذسٞب ثش پبیٝ  ػبقفیٔبدسٞب ثش پبیٝ •

 .ضشایف ثیٕبسی فشص٘ذ خٛد ٔی یبثٙذ
 
 چبِطٟبی ٔشالجت اص ثچٝ ٞبی ٔجتال ثٝ •

 :ثیٕبسی ٔضٔٗ تٛسف ٘ب پذسیٟب ثٝ دِیُ 

 .دٚ ٌبٍ٘ی ٘مص ،تؿبد ٘مص ٚ ثی ثجبتی ٘مص است

 

 

 فاطمه سمیعی سیبنی



 با تشکراز توجو شما
 فاطمه سمیعی سیبنی


