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 هصالخ
 شناد یاه تکرش و یهاگشناد لفاحم رد هجوت دروم یعوضوم هب ،دش هئارا راب نیلوا یارب یعونصم ساسحا و یعونصم یسانشناور موهفم هک ینامز زا
 نالک لدم لیلحت اب ار یعونصم ساسحا و یعونصم یسانشناور یساسا لوصا و میهافم هصالخ روط هب ادتبا هلاقم نیا رد .تسا هدش لیدبت ناینب
 ریس و یعونصم ساسحا و یعونصم یسانشناور أشنم ،مود .مینک یم یفرعم راتفر-هزیگنا-زاین بوچراچ ربارب رد یا هتشر نیب متسیس یرامعم هچراپکی
 و اههاگشناد یتاقیقحت یاهشالت و هدش رشتنم تالاقم رب یرورم نینچمه ام .میهدیم رارق ثحب دروم ار نیچ روشک رد نآ یلعف تیعضو و دشر
 یور شیپ یاهشلاچ ،تیاهن رد .مینکیم هئارا یعونصم ساسحا و یعونصم یسانشناور یروانف یسدنهم یاهدربراک و نیچ یتاقیقحت تاسسؤم
 یروانف هعسوت و یتخانشناور تالاح یتخانش تابساحم لدم دوبهب یارب ار دوخ یاههیصوت و یعونصم ساسحا و یعونصم یسانشناور رتشیب هعسوت
 امن ناسنا یاه تابور و ،امنناسنا یراکمه و لماعت یاهتیلباق و تاساسحا اب تابر یاهمرفتلپ ،قیقد و دامتعا لباق یامنناسنا یراکمه و لماعت
 یعونصم ساسحا  و یعونصم یسانشناور ،زکرمتم تاقیقحت اب هک میدقتعم ام .مینکیم هصالخ ار دنمشوه یاه هناخ رد نالولعم و نادنملاس یارب
 .دسرب غولب هب تیاهن رد و دبای هعسوت رتشیب تسا نکمم
 

 یریپ سیورس ،دنمشوه لماعت ،یعونصم شوه ،یعونصم یسانشناور :هژاودیلک
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 همدقم .۱
 یرورم .دنا هتسناد یشهوژپ مهم بلاطم و اه یریگ تهج زا ار ناسنا راتفر و ناسنا شوه ،ناسنا زغم زا دیلقت نارگشهوژپ ،هداد ملع هزوح رد
 لرتنک رد کیتنربیاس ای باصعا مولع ،یسانشناور ،زغم مولع زا یرتشیب دارفا هک دهدیم ناشن نویساموتا و یروانف و ملع هعسوت هچخیرات رب
 یاه هنیمز ریاس و یسانشناور زا نینچمه ام ،یرکف طخ نیا دادتما رد .دننکیم هدافتسا اهمتیروگلا و اهیژتارتسا هعلاطم یزاسیصخش و
 شوه ،قیقحت ههد نیدنچ زا سپ .مینک یم هدافتسا هداد ملع زا دیدج یرکف هتشر کی هعسوت یارب شالت و هعلاطم ، شهوژپ یارب طبترم
 یاهتیلاعف هلمج زا ،یناسنا شوه یزاسهیبش دوجوم تاعلاطم فده ،لاح نیا اب .تسا هدیسر یزادرپ تیصخش زا ییالاب حطس هب یعونصم
 تاقیقحت یاوتحم.[1]   تسا هلئسم لح و یریگدای ،یزیرهمانرب ،رکفت ،یحارط ،کاردا ،ییاسانش ،تابثا ،لالدتسا ،تواضق دننام یرکف
 تاقیقحت هنیمز رد یتامدقم هلحرم رد اهنت یعونصم شوه اما .تسا زکرمتم شناد زا هدافتسا و بسک ،نایب هوحن رب یعونصم شوه
 نایم رد .تسا تیصخش ،هدارا ،هفطاع ،رکفت ،هظفاح ،کاردا ،ساسحا لماش ناسنا یتخانشناور یاه تیلاعف اریز تسا یزادرپ تیصخش
 یارب ،نیاربانب .تسا دودحم نآ هنماد هک ،تسا هدش هطاحا یعونصم شوه طسوت رکفت و هظفاح ،کاردا ،ساسحا اهنت ،اه تیلاعف نیا
 شوه تاقیقحت زا دیاب ،اه هنیمز نیا رد یتعنص یاهدربراک و هتفرشیپ یروانف هعسوت و یعونصم تاساسحا و یعونصم یسانشناور هعلاطم
 ،زغم مولع ،یسانشناور رد دیدج یاهشور و اههیرظن .دوش هدافتسا یرظن یانبم ناونع هب )قیقحت یاه شور و قیقحت جیاتن ( یعونصم
 هژیوهب ،یتخانشناور یاهتیلاعف و .دنوش ماغدا دیاب لاتیجید یاه یروانف و نویساموتا مولع و رتویپماک مولع ،هداد مولع ،باصعا مولع
 .[2] دنوش یزاسهیبش دیاب کاردا و تیصخش ،هدارا ،تاساسحا

 
 یعونصم ساسحا و یعونصم یسانشناور متسیس یرامعم .۲
 یتخانشناور یاهتیلاعف زا یرتعماج ششوپ هب یبایتسد یارب هداد ملع زا هک تسا یاهتشر یعونصم ساسحا و یعونصم یسانشناور
 و یعونصم یسانشناور دربراک زادنا مشچ .دنکیم هدافتسا )یمتیروگلا و یرتویپماک یاهلدم دننام ( یعونصم نیشام کی اب ناسنا
 تیمها اب امن ناسنا یاه تابر یحارط .تسا هدرتسگ ،شوه و یهاگآ ،تاساسحا اب ییاه تابور هعسوت دننام ،یعونصم ساسحإ
 یبیکرت ًاتدمع یزاس تیصخش لرتنک هیرظن ،رضاح لاح رد .ددرگ یم رجنم ناسنا زغم لرتنک تلاح هب ،لرتنک هیرظن شرتسگ و یعقاو
 ار یفطاع لماوع ،یریگ میمصت و لرتنک یاه متسیس دروم رد دوجوم تاعلاطم .تسا یعونصم ساسحا و" دروخزاب" لرتنک هیرظن زا
 .تسا یفطاع یریگ میمصت راتفر و کاردا ،ساسحا لماش ناسنا زغم لرتنک تلاح ،لباقم رد .دنریگ یمن رظن رد
 رد دیدج یتاقیقحت هنیمز کی ،یعونصم شوه هتفرشیپ هلحرم ،هتشر کی ناونع هب یعونصم تاساسحا و یعونصم یسانشناور
 تابر ،یزاس تیصخش لرتنک یروئت تفرشیپ یهجوت لباق روط هب دناوت یم میهافم نیا دروم رد قیقحت .تسا هداد ملع و نویساموتا

 نآ رد هک دنک داجیا یعامتجا طیحم کی تیاهن رد و دهد اقترا ار رازاب هعسوت و هدش یزاس یصخش لوصحم یحارط ،یساسحا یاه
 و یعونصم یسانشناور ،تسا هدش هداد ناشن1  لکش رد هک روطنامه .دننک یتسیزمه گنهامه روط هب )نیشام و مدرم ،مدرم و دارفا(
 ،باصعا مولع ،قالخا هفسلف ،یژولویزیف ،یسانشناور ،زغم ملع ساسا رب نآ یرظن ساسا .دنتسه یا هتشر دنچ یعونصم تاساسحا
 نآ دربراک هنماد .تسا  یعونصم شوه و نویساموتا ملع ،رتویپماک ،هداد ملع ،قوقح ،یسانش ییابیز ،یسانش نابز ،یناسنا یسدنهم
 یسیون همانرب نابز ،یفطاع رازاب هعسوت ،یناسنا لوصحم یحارط ،امن ناسنا نیشام ،یساسحا تابر یروانف زا ینابیتشپ لماش ًاتدمع
 هداد هاگیاپ ،)یزاجم یروانف ( یناسنا تاساسحا یبایزرا یا هنایار یاه متسیس ،یعونصم تقلخ یروانف ،یعونصم یسانشناور
 .تسا  نیشام و ناسنا نیب یگنهامه هلاناک دنچ طبار و یروانف یدرف نیب یگنهامه طیحم ،یضایر لدم و ناسنا یتخانشناور
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 یعونصم تاساسحاو یعونصم یسانشناور یا هتشر نیب بوچراچ .۱ لکش
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 ،راتفر اب تاساسحا ،تخانش اب تاساسحا ،هزیگنا اب تاساسحا ینعی ،تسا هارمه تاساسحا اب ناسنا ینهذ یاه تیلاعف مامت ًابیرقت
 ،شوه اب تاساسحا ،هظفاح اب تاساسحا ،تیصخش اب تاساسحا ،یریگدای اب تاساسحا ،یبایزرا اب تاساسحا ،میمصت اب تاساسحا
 رد ناسنا یتخانشناور یاهتیلاعف مامت ًابیرقت ،نیاربانب .تسا هارمه یهاگآ اب تاساسحا و لقع اب تاساسحا و لیم اب تاساسحا
 یسانشناور هتسه ،نیاربانب .دنوش یم هتخانش یساسحا تاناویح ناونع هب ًالومعم مدرم .تسا یفطاع تاناجیه و تاریثأت ضرعم
 نیب ینیشام یارجا هب طوبرم لئاسم و ینهذ یاه تیلاعف زا یخرب یفطاع کیرحت هعلاطم دیاب یعونصم تاساسحا و یعونصم
 یاه تیلاعف رد هلخادم لماوع ای هتسباو ینهذ یاهدنیآرف ناونع هب ًالومعم فطاوع ،هتشذگ رد .دشاب ینهذ یاه تیلاعف و تاساسحا
 ناسانشناور رثکا ،تسا هدرک رییغت یهجوت لباق روط هب یسانشناور هزوح رد هاگدید نیا ،رضاح لاح رد .دندش یم هتفرگ رظن رد یناسنا
 ،شنک ،تخانش مهم یهدنامزاس و یگتخیگنارب کی نیا .دراد یعامتجا راتفر هدننک میظنت و ینورد درکراک کی تاساسحا هک دندقتعم
 تاساسحا و یعونصم یسانشناور دروم رد قیقحت یارب یرظن یانبم ناونع هب دناوت یم ضرف نیا .تسا هعسوت و یعامتجا لماعت
 و یعونصم یسانشناور یلصا یاه هدیا زا یکی دیاب ،نیاربانب .تسا ناسنا کی ینهذ یاه تیلاعف تیمها یهاگآدوخ .دشاب یعونصم
 .دشاب یعونصم تاساسحا
 .دشاب تباث دیاب اهنآ هب یدنبیاپ هک تسا یصاخ یامنهار لوصا یاراد یعونصم تاساسحا و یعونصم یسانشناور هعلاطم
  .دشاب هاگآ ناسنا یهاگآ و یرگن نورد ،دوخ زا ًالماک دیاب نیشام یزاس هدایپ :تسا دوخ میظنت ،امنهار لصا نیلوا 

  .دیآ تسد هب اه نیشام ققحت رد دیاب ناسنا تذل ساسحا :تسا تبثم هفطاع یامنهار لصا نیمود
 ،نیاربانب .دننکیم راک مه اب ناسنا زغم زا ییاهشخب هک تسا یلوصحم ینهذ تیلاعف کی :تسا یتکراشم راک ،امنهار لصا نیموس
  .تسا یعونصم تاساسحا و یعونصم یسانشناور هعلاطم یارب یدنمتردق رازبا گرزب و هدیچیپ متسیس هیرظن

 .دننک یم راک ناسنا ینهذ یژرنا ینورد یورین زا ینهذ یاه تیلاعف :تسا یژرنا لداعت امنهار لصا نیمراهچ
 
 
 مامت ینیعم دح ات دناوتیم لدم نیا .تسا یعونصم ساسحا و یعونصم یسانشناور زا دحاو لدم کی داجیا قیقحت نیا فده
 یاهلدم زا یخرب ای دنک فیصوت ار  )هریغ و تاساسحا ،یهاگآ ،هجوت ،هظفاح ،یریگدای ،لیخت ،شوه رد ( ناسنا ینهذ یاهتیلاعف
 طباور ای هدشرکذ یتخانشناور یاهتیلاعف زا یکی دنناوتیم کچوک یاهلدم نیا .دنک فیصوت ار گرزب یاهلدم زا هتفرگرب کچوک
 یدنب هقبط ،یزاوم ،ییازفا مه یاه لدم ناونع هب دنناوت یم ییاه لدم نینچ .دننک فیصوت ار یتخانش هزیگنا و ناجیه یریگمیمصت
 .[3] دننک لمع یریگ میمصت و
 بیکرت تروص رد هک تسا  )تدمدنلب فادها ( گرزب یاهلدم و  )تدمهاتوک فادها ( کچوک یاهلدم هئارا هعلاطم نیا یلک فده
 هتشر نیدنچ یرظن شناد زا ام .دننک لمع یعونصم تاساسحا و یعونصم یسانشناور کرد رد هدنزاس یاهکولب ناونع هب دنناوتیم
 هیرظن ،تایضایر ،یعونصم شوه ،شناد فشک ،لرتنک هیرظن ،یژولویزیف ،زیر نورد ددغ ،باصعا مولع ،زغم مولع ،یسانشناور دننام
 ندوب یدربراک تهج هب .مینک یم هدافتسا راتفر و یسانش ناسنا ،هداد راتخاس ،متسیس یسدنهم ،یطخریغ هیرظن ،هدیچیپ متسیس
 .)2 لکش ( مینک یم داهنشیپ ار یعونصم تاساسحا و یعونصم یسانشناور زا دحاو لدم کی ادتبا رد شناد نیا
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 .یعونصم تاساسحاو یعونصم یسانشناور هچراپکی لدم .2 لکش

 
 
 

 
 

 .ینیشام تاساسحا دیلوت یلک یراتخاس لدم .3 لکش
 
 



 

Page 6 of 17 

 
 و هیاپ ناونع هب زغم ملع هیاپ شناد اب ار تیصخش یسانشناور و یفطاع دنیآرف ،یتخانش دنیآرف ،هدارا دنیآرف دناوت یم لدم نیا
 :تسا هتفهن ریز تامدقم رد نآ یگژیو .دنک فیصوت یساسا هتکن ناونع هب یفطاع یگتخیگنارب

  .دنک یم تیعبت هچراپکی لدم زا کچوک لدم کی •

  .درک لیدبت هچراپکی گرزب لدم کی هب ناوت یم ار رالودم یاه لدم •

 .دنک فیصوت ار ناسنا یناور یاه تیلاعف مامت دناوت یم دحاو لدم کی •

 .دننک فیصوت هناگادج تروص هب ار صاخ یناور تیلاعف کی دنناوت یم کچوک یاه لدم •

  .تسا کچوک یاهلدم یتکراشم یریگمیمصت دنیآرف ،گرزب لدم زکرمت هک یلاح رد ،تسا لرتنک دنیآرف ،کچوک لدم زکرمت •

  .تسا تفج و کرتشم نامز ،یزاوم ،یتکراشم کچوک یاه لدم نیب هطبار •

 یاهرادم شناد زا و درک هدافتسا ینف یاهشور ناونع هب متسیس راتخاس و رتویپماک شناد زا دیاب ،یزاسلدم دنیآرف رد •
 .درک هدافتسا یساسا یاهشور ناونع هب تاعالطا هیرظن و لرتنک هیرظن ،متسیس هیرظن ،یکینورتکلا

 
 یعونصم تاساسحا و یعونصم یسانشناور یارب ار راتفر-هزیگنا-زاین یراتخاس بوچراچ ،فونیمیس یتخانش هیرظن زا هدافتسا اب
 ثحب یارب لرتنک متسیس موهفم زا ام .مینک یم هعلاطم بوچراچ نیا ربارب رد ار ینیشام تاساسحا دیلوت مسیناکم و مینک یم داهنشیپ
 اب و ینهذ یراتخاس بوچراچ زا هدافتسا اب میراد رظن رد .مینک یم هدافتسا ینیشام تاساسحا دیلوت یارب یزاس هدایپ شور دروم رد
 رارق هعلاطم دروم ار یتاسسحا هبساحم ،یزاسناسنا رکفت دنیآرف رد یداهنشیپ یفطاع تابساحم شور هاگیاج و شقن نتفرگ رظن رد
 تاساسحا لاقتنا شور و تاساسحا یتابساحم لدم ،یداهنشیپ زاین شزیگنا راتفر یراتخاس بوچراچ یتسرد میناوتیم سپس .میهد
 .تسا هدش هداد ناشن 3 لکش رد هک روطنامه ،مینک دییأت ار
 
  :تسا ریز حرش هب ینیشام تاساسحا دیلوت مسیناکم

  .دننک یم تفایرد ار یجراخ کیرحت اهرگسح •

  .کرحم /کرحم تیمک نییعت و ،لیلحت و هیزجت ،یدنب هقبط •

 .دنک یم لاسرا ینهذ لدم هب ار اضاقت و نورتپس رپ ره یجورخ نیب توافت سپس •

 لدم و یساسحا هبساحم لدم هلمج زا ،دنهدیم لیکشت ار نیشام هسیاقم و رکفت دنیآرف یریگدای و هظفاح و ینهذ لدم •
  .دنمشوه لالدتسا

 
 و عقوم هب .دوش یم لیلحت و هیزجت هدمع روط هب هطوبرم یاهراتفر و تاساسحا ریاس و ینیشام لیم زا تیاضر هجرد ،دنیآرف نیا رد
 .دنک یم میظنت ار نیشام راتفر و تاساسحا درکلمع راتفر و وخ و قلخ هدننک لرتنک و دوش یم میظنت نیشام یاهزاین ،لاعف
 تیمک سپس و دنکیم یدنبهقبط ،دروآیم تسدب ار یجراخ کرحم/کرحم نورتپسرپ ره ،نیشام یوس زا سرتسا خساپ تروص رد
 لرتنک هب ًامیقتسم نهذ لدم نیشام طسوت هدش دیلوت راتفر و تاساسحا ،تسالاب کرحم/کرحم تیولوا حطس هکنیا هب هجوت اب .دنکیم
 دنتسه لصتم مه هب اه لوژام .دنک میظنت ار نیشام یاهراتفر و تاساسحا ینوریب درکلمع ات دوش یم هداتسرف راتفر و وخ و قلخ هدننک
 دیلوت هاگتسد زاین هب هجوت اب اضاقت .دننک یم لیلحت و هیزجت سپس و یدنب هقبط ،تفایرد ار اه کرحم اه نورتپسرپ .دنتسه لقتسم اما
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 و قلخ هدننک لرتنک .دنمشوه لالدتسا لدم و یفطاع یتابساحم لدم هلمج زا ،تسا نیشام رکفت دنیآرف دروخزاب و متسیس .دوش یم
 .دهد یم خساپ نیشام یاهزاین و اه هتساوخ یاضرا هب هجوت اب راتفر و وخ

 هقبط و یزاس یمک ،نیشام یاضاقت دیلوت لدم کی داجیا زا دنترابع لئاسم نیا .تخادرپ لئاسم زا یخرب هب دیاب ادتبا ،لاح نیا اب 
 ریاس و نیشام یاهزاین یاضرا نیب رظانتم هطبار و ،تاساسحا تلاح لاقتنا و ینهذ لدم راتخاس ،یجراخ کرحم/کرحم یدنب
 هب یعونصم یسانشناور زا هدافتسا اب لئاسم نیا هب نتخادرپ یارب یرتویپماک یاهرازبا و تایضایر زا میراودیما اهراتفر و تاساسحا
 .مینک هدافتسا انبم ناونع
 زا یا هدنیازف دادعت .تسا هتفای شیازفا ینیشام شوه یارب دارفا یاهزاین ،دنمشوه لماعت و یفطاع تابساحم رد موادم هعسوت اب
 یتابساحم متسیس ناوت یم و ،ساسح ،شوهاب کی ،هدنیآ رد .دنا هدرک هجوت یعونصم تاساسحا و یعونصم یسانشناور هب ناققحم
 طیحم کی و داد شهاک ار هنایار و ناسنا نیب فاکش ،درک یحارط یناسنا تاساسحا لح و صیخشت ،کرد تیلباق اب هناتسود یصخش
 شور و قیقحت جیاتن ( دوجوم یعونصم شوه تایبدا زا هدافتسا اب تسا نکمم فده نیا .درک داجیا گنهامه ًاعقاو ناسنا نیشام
 یاه شور و اه هیرظن و ،نویساموتا ملع ،رتویپماک مولع ،تاعالطا ملع ،باصعا مولع ،زغم مولع ،یسانشناور بیکرت ؛ [4] )قیقحت

 تیصخش و راتفر مئالع ندروآ تسد هب ؛تقلخ و تیصخش ،هدارا ،تاساسحا هژیو هب ،ناسنا یناور یاه تیلاعف یزاس هیبش .دیدج
 .یساسحا لدم کی داجیا و تاساسحا زا یشان

 
 یعونصم تاساسحا و یعونصم یسانشناور یلعف تیعضو و هچخیرات .۳
 دروم رد تاقیقحت .تسا یتپسناک یسدنهم و یساسحا تابساحم هباشم یعونصم تاساسحا و یعونصم یسانشناور قیقحت تایوتحم
 تیساسح .تسا یسدنهم و تاساسحا بیکرت یروانف Kansei   یسدنهم .دش زاغآ 1990 ههد رد Kansei یسدنهم و یفطاع تابساحم
 لوصحم یحارط ملع کی نیا .تسا یکاردا ملع ساسا رب دارفا تاساسحا لیلحت و هیزجت اب تالوصحم تخاس و یحارط هب تبسن مدرم
 ،دنک مهارف ار شیاسآ و یداش دناوت یم یسناک یسدنهم هکنیا هب هجوت اب .تسا مدرم تیاضر و یداش داجیا نآ فده هک تسا یروانف و
 هدیمان" یسناک یاهالاک" ،دنوش یم دیلوت یسناک یسدنهم یروانف اب هک ییاهالاک .دوش یم دای" تحار و داش" ملع کی ناونع هب نآ زا
 نپاژ شزومآ ترازو ،یلم هجدوب اب ،1996 لاس رد .تسا هدرک راومه یسناک یسدنهم یلم تاقیقحت جوا یارب ار هار نپاژ .دنوش یم
 دحاو و هاگشناد هدزاود زا شیب .درک یتاقیقحت یلصا عوضوم کی ناونع هب  "یسانشناور و یفطاع تاعالطا" زا تیامح هب عورش
 یا هتشر نیب هاگدید ات یسانشناور هاگدید زا یفطاع تاعالطا یسررب نآ یلصا فده هک دندرک تکرش هژورپ نیا رد یتاقیقحت
 نامه رد .دوش یم رازگرب هلاس ره نپاژ Kansei  یسدنهم یلم سنارفنک.[5]  تسا طبترم یاه هتشر ریاس و تاعالطا ملع ،یسانشناور
 طوطخ دیلوت و قیقحت ،هعسوت یارب ینپاژ گرزب یاه تکرش .تشاد یسناک یسدنهم ندش یتعنص رد یهجوت لباق تفرشیپ نپاژ ،نامز
 بسک دوس رالد درایلیم1  و تسا هدش دیلوت هاگتسد نویلیم6   ینوسAibo    کیتابر گس .دننک یم تباقر یصخش یاه تابر دیلوت
 نپاژ هک تسا حضاو .دنتسه یصخش یاه تابور نیا زا یلومعم یاه شیامن 4X-SDR   و QRIO   یساسحا یاه تابر و تسا هدرک
 .تسا ناهج زاتشیپ یعونصم تاساسحا یروانف رد
 یاه تکرش .تسا هتفرگ رارق هدرتسگ هجوت دروم اه تکرش و یهاگشناد لفاحم نایم رد یعونصم تاساسحا و یعونصم یسانشناور
 روهشم یاه هاگشناد .دندرک داجیا یفطاع تابساحم هژیو یتاقیقحت هورگ کی ، Telecom British و IBM  دننام ،یللملا نیب فورعم
 .تسا هدنام یقاب هیلوا هلحرم رد یفطاع تابساحم تاقیقحت ،یلک روط هب .دنا هداد لیکشت ار یتاقیقحت هورگ نینچ زین یللملا نیب
 زا هدافتسا ،)اهرگسح فلتخم عاونا هعسوت اب( یساسحا یاهلانگیس بسک رب (MIT)  تسوچاسام یروانف هسسوم ،رضاح لاح رد
 تاقیقحت رد .دنراد زکرمت یسناک تاعالطا شزادرپ رب ینپاژ ناققحم .دراد زکرمت یندیشوپ یاههنایار هعسوت و یفطاع تابساحم
 روط هب دنناوت یم اه هنایار نیا .تسا هتفای تسد یعیرس هعسوت هب ریخا یاهلاس رد یندیشوپ یاههنایار تاقیقحت ،یفطاع تابساحم
 رداق ار اهنآ هجیتن رد و دنوش  )سابل و ،هالک ،شفک ،دنبرمک ،دنبتسد ،دنبندرگ ،تعاس ،کنیع دننام ( هنازور کاشوپ زا یشخب هچراپکی
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 مهارف یفطاع تابساحم تاقیقحت رد یبوخ یتاقیقحت رتسب دنناوتیم یندیشوپ یاههنایار .دنشابن ادج دوخ ناگدنشوپ زا هک دنزاس یم
 تابساحم ،نیاربانب .دشاب ندب رد هدشهتشاک هشارت کی ای یندیشوپ هنایار کی تسا نکمم یفطاع تابساحم ییاهن لکش ،دننک
 .درک ماغدا هدش یزاس یصخش ًاعقاو یناسنا یرتویپماک بیکرت کی یارب ناوت یم ار هنایار یروانف و ،هارمه نفلت تابساحم ،یفطاع
 یسانشناور تاعلاطم ،هفطاع رظن زا .دندرکیم هئارا ار یعمجت شناد زین یلبق تاعلاطم ،تسا یدیدج عوضوم یفطاع تابساحم هچرگا
 تالاح و هرهچ صیخشت یور رب تاعلاطم ،نیا رب هوالع .تسا هدرک مهارف یتاساسحا هبساحم یارب یمکحم هیاپ ،ناسنا یژولویزیف و

 .تسا هدوب یهاگشناد لفاحم هقالع دروم تاعوضوم زا وب صیخشت و ،هراشا نابز بیکرت و صیخشت ،هرهچ تالاح و هرهچ بیکرت ،هرهچ
 .[6] دنک مهارف یساسحا هبساحم یارب یصاخ یانبم دناوتیم ،فارگیلپ دننام ،یکشزپ رازبا و اههاگتسد فلتخم عاونا هعسوت
 یریگ هزادنا ،هرهچ تلاح صیخشت دننام ،یساسحا تاعالطا شزادرپ یاه یروانف دروم رد لاعف روط هب زین اپورا هیداحتا یاهروشک
 هعلاطم یارب ار یتاقیقحت یاه هورگ ییاپورا یاه هاگشناد زا یرایسب .دننک یم قیقحت هریغ و یندیشوپ یاه هنایار ،یساسحا تاعالطا
 هب ونژ هاگشناد یفطاع تاقیقحت هاگشیامزآ هب ناوتیم یتاقیقحت یاههورگ نیا هلمج زا .دندرک داجیا شوه و تاساسحا نیب هطبار

 ریثأت و تخانش هژورپ و ،ورماناک .ید یتسرپرس هب لسکورب دازآ هاگشناد یساسحا یاهتابور یتاقیقحت هورگ ،ررش سوالک یتسرپرس
CogAff   لماع یرامعم مان هب یساسحا هیال هس یرامعم نامولسا روسفورپ .Sloman. A  طسوت یربهر هب ایناتیرب ماگنمریب هاگشناد
 یلالج دادرهم ،ناملآ رد ،رازاب یاهدربراک رظن زا .درک داهنشیپ تخانش و ساسحا نیب لماعت یسررب یارب ار  )یتخانش یفطاع متسیس(

   ناملآ تاقیقحت و شزومآ ترازو طسوت هک درک داهنشیپ ار EMBASSI  رب ینتبم یهجودنچ دیرخ رایتسد کی2001  لاس رد یلس
  (BMBF) هک تسا یا هکبش کینورتکلا تراجت متسیس کی. دنتشاد تکراشم نآ رد تکرش و هاگشناد20  زا شیب هک دش یلام نیمأت 
 ،اپورا هیداحتا یاهروشک یناسنا ییاسانش حرط یارب .دریگ یم رظن رد قیقحت فده دروم ار طیحم یاضاقت و هدننک فرصم یسانشناور
 ینف تالکشم و یرظن یاه شور ات دندمآ مه درگ ایلاتیا و هسنارف ،ناملآ ،سیئوس ،ایناتیرب زا تاعالطا مولع ناسانشراک و ناسانشناور
 .دننک هعلاطم ار یعونصم تاساسحا هب طوبرم
 اب یناسنا گنهامه لماعت یرارقرب فده اب یعونصم تاساسحا دروم رد یدایز یللملانیب یاهسنارفنک ،رتویپماک مولع هنیمز رد
2005  لاس رد یللملا نیب سنارفنک رد یفطاع تالماعت مویزوپمس زا دنترابع فورعم یاه سنارفنک زا یخرب .تسا هدش رازگرب رتویپماک
 یوگتفگ یاه متسیس مویزوپمس.IEEE  هرهچ تاعالطا شزادرپ یللملا نیب سنارفنک هنالاسود. FGR دنمشوه یربراک یاه طبار رد
 نیب سنارفنک نیموس. Emotionale :2000 گنهامه یناسنا طبار اب لماعت یروانف مویزوپمس.HCI 2004 2004  لاس رد یفطاع
;2001  یعامتجا تابساحم یللملا نیب سنارفنک .راتخمدوخ لماوع یللملا نیب سنارفنک نیمشش; SAB2000 یحارط یللملا
 ساسحا و یحارط و;2002  ساسحا و یحارط یللملا نیب سنارفنک نیموس;2001  رثوم یناسنا لماوع یحارط یللملا نیب سنارفنک

2004. 
 .دنک یم تکرش یعونصم تاساسحا و یعونصم یسانشناور یاه تیلاعف رد لاعف روط هب یعونصم شوه هزوح هک تسا نیا مهم هتکن
 ییاناوت هک درک داهنشیپ راب نیلوا یارب وا ،1987 لاس رد .تسا یعونصم شوه ناراذگناینب زا یکیMIT  زا یکسنیم نیورام روسفورپ
 رد هک درک رشتنم ارMachine Emotion [7]  یراگن کت سپس و دوش هدناجنگ نهذ هعماج فارگونوم رد اهرتویپماک رد دیاب یفطاع
 هعماج هجوت ،تاساسحا نایب و کرد هب رداق هنایار هئارا و اه هنایار هب یفطاع تیلباق یاطعا ،نامز نآ زا .تسا یعونصم تاساسحا دروم
 و درک داهنشیپ ار یفطاع تابساحم موهفمLab Media MIT  زا.Picard R  روسفورپ ،1995 لاس رد .تسا هدرک بلج دوخ هب ار هنایار
 تابساحم یعون یفطاع تابساحم» :دیوگ یم دوخ باتک رد وا.[8]  درک رشتنم1997  لاس رد ارComputing Affective  فارگونوم
 یارب ییاکیرمآ نمجنا .دنک لامعا تاساسحا رب ار دوخ ریثأت دناوت یم ای دوش یم یشان تاساسحا زا ،تسا طبترم تاساسحا اب هک تسا

 تخانش زا مهرد هرگ:( ندب درکلمع و قلخ) دنمشوه و یفطاع ناونع اب یعونصم تاساسحا یاهرانیمس(AAAI)  یعونصم شوه
1998) Symposium Fall (AAAI، 1999  یتکراشم یاهمتسیس رد طابترا یتخانشناور یاهلدم) Symposium Fall (AAAIبیترت 

 :نتم رد ریثأت و شرگن یسررب و ،AAAI (2004 راهب مویزوپمس) یا هتشر لباقتم ینابم :تاساسحا یزاس لدم یارب یرامعم ، .داد
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 یراکمه لابند هب هنالاعف(DAIR)  ناملآ یعونصم شوه تاقیقحت زکرمAAAI .(2004  راهب مویزوپمس) اهدربراک و اه هیرظن
 زا حرط هس رد یتیصخش یاهیگژیو و تاساسحا لدم یفرعم دننام ،تسا یعونصم تاساسحا دربراک و قیقحت یارب یللملانیب
 یارب یعونصم ناجیه لدم کی یفرعم و تیقالخ و .ناکدوک لیخت تیوقت یارب وگتفگ لماع و یزاجم یاهرازاب ،یزاجم یاهرتائت

 .[9] سیردت ییاراک دوبهب یارب یکینورتکلا شزومآ یاه متسیس
 هدرک هئارا یعونصم تاساسحا دروم رد قیقحت یارب ار یا هدرتسگ ییامنهار و ینابیتشپ زین نیچ یروانف و مولع ترازو تاقیقحت شخب
 یناسنا نیشام طیحم کی یارب یساسحا تابساحم یروئت تاقیقحت" یعیبط مولع یلم قودنص هتیمک ،1998 لاس لیاوا رد .تسا

 هیرظن ،2004 لاس رد .درک تسرهف یعیبط مولع یلم قودنص هژورپ تاعالطا یروانف فاشتکا عوضوم نیمشش ناونع هب ار" گنهامه
 قودنص هژورپ ناونع هب ریگارف تابساحم ،2005 لاس رد .دش تسرهف زکرمت قودنص هژورپ ناونع هب شور قیقحت و یفطاع تابساحم
 یدیلک ینابیتشپ تهج ناونع هب ار" رتویپماک اب یناسنا گنهامه لماعت هیرظن رد قیقحت973 " یتلایا همانرب رتفد .دش تسرهف زکرمت
 .درک تسرهف" مهد هلاس جنپ همانرب" رخآ لاس هس یارب
 تاساسحا دحاو یروانف و هیرظن ققحت فده اب تاعلاطم رثکا .دش زاغآ 1990 ههد رد نیچ رد یعونصم تاساسحا یور تاقیقحت
 یم هعلاطم ار فلتخم یکیژولویزیف یاه لانگیس رد دوجوم یفطاع تاعالطا ًاتدمع یبرغ بونج هاگشناد .تسا هدش ماجنا یعونصم
 نیبرود اب .تسا لصتم دارفا هب یتسیز یاهرگسح زا ینیعم دادعت و دوش یم اقلا هاگشیامزآ رد یکیژولویزیف لانگیس کی.[10]  دنک
 لاح رد .درک لیلحت و هیزجت و شزادرپ ار اه هژوس یساسحا تالاح و درک یروآ عمج ار یکیژولویزیف یاه لانگیس ناوت یم تکنیک
 یاه لانگیس ،یتسوپ یاه لانگیس زا هدافتسا اب تاساسحا لیلحت و هیزجت دروم رد قیقحت لاح رد یبرغ بونج هاگشناد ،رضاح

ECG، یاه لانگیس  EMGهداد و یربا تابساحم مرف تلپ کی زا نیچ مولع یمداکآ رازفا مرن هسسؤم .تسا یسفنت یاه لانگیس و 
 .درک هدافتسا ربراک هدش یصخش یدرف و یتخانش راتفر ریثأت هعلاطم یارب گرزب یاه
 لدم رد ناربراک یلماعت دصق یور رب هدش یصخش یاهیگژیو یزاسهنیهب و یبایزرا لیلحت و هیزجت یارب یتخانشناور یتخانش هیرظن
 ناسنا لماعت یروانف و ،دبای دوبهب دناوتیم ربراک هبرجت ،دبای شیازفا یعقاو نامز رد دناوتیم هنایار اب ناسنا لماعت ،هجیتن رد .دش ماغدا
 یلاناک دنچ ماغدا دروم رد ار یتاعلاطم نینچمه هسسوم نیا .دوش ماغدا دارفا راک و هرمزور یگدنز رد ناکما دح ات دناوتیم هنایار اب
 یسح لماعت رب وژگناه یداع هاگشناد یدرف نیب لماعت و لاتیجید یاه هناسر تاقیقحت زکرم.[11]  تسا هداد ماجنا یتخانش لماعت

 هس لدم کی یزاسزاب یارب تکنیک دننام قمع صیخشت نیبرود کی .دراد زکرمت یزاجم تیعقاو و یندیشوپ یاه هاگتسد ،یمسج
 هدش هدافتسا رتویپماک اب ناسنا رتهب لماعت یارب تسد فک و چم ییاسانش و ناتشگنا یبایدر ،تاکرح صیخشت ،ناسنا ندب زا یدعب
 یروانف و مولع نامتراپد .تسا هداد هعسوت ار یزاجم ندیشوپ سابل متسیس و یزاجم یزاسندب متسیس نینچمه تاقیقحت زکرم .تسا
 صصخت یفطاع نایب رب ییانعم زکرمت و ،ادص نحل ،راتفگ متیر تاریثأت هژیو هب ،راتفگ رد تاساسحا نایب ردTsinghua  هاگشناد رتویپماک
 تاعلاطم نینچمه .دنک یم هدافتسا تاطابترا رد راتفگ یتوص یاه یگژیو تاریثأت لیلحت و هیزجت یارب یروانف نیا زا نامتراپد .دراد
 ،راتفگ تیوقت ًاتدمع نیچ مولع یمداکآ نویساموتا هسسؤم .تسا هداد ماجنا راتفگ مسجت و راتفگ زتنس ،ادص لیدبت دروم رد یقیمع
 نینچمه .دنکیم هعلاطم ار یشسرپ نحل و هملک سرتسا هلمج زا ،یساسحا راتفگ صیخشت یارب کیتسوکآ یاهیگژیو و راتفگ زتنس
 .[12] تسا هداد ماجنا ینیشام یوگتفگ یاهلدم رد یهجودنچ لماعت دروم رد ار یتاقیقحت
 نیا .دنک یم بیکرت ار یزاوم شزادرپ و یعونصم شوه هک تسا زکرمتم هناگدنچ کاردا نیشام کی یور رب نیبراه یتعنص هاگشناد
 نامز رد شزادرپ یروانف ،یزاوم تابساحم یروانف ،گولانآ و لاتیجید یبیکرت تابساحم یروانف ،دنمشوه لماع یروانف کی لماش
 نابز زتنس ،هراشا نابز صیخشت ،رتکاراک صیخشت ،هرهچ یبایدر و صیخشت ،هرهچ صیخشت ،نایب صیخشت ،ادص صیخشت ،یعقاو
 هلمج زا ناسنا نابز دناوت یم هک تسا هتخاس یرازفا تخس و یرازفا مرن مرفتلپ کی هاگشناد یعیبط نابز یروانف نایب زتنس و ،هراشا
 نیشام کی رد یفطاع تابساحم ماغدا دروم رد ار یموادم تاقیقحت نکپ یتعنص هاگشناد .دهد هعسوت و قیقحت ار ییاونش و ییانیب
 تیلباق اب یزاجم ناسنا کی یور رب راک لاح رد نیچ مولع یمداکآ تابساحم یروانف تاقیقحت هسسوم .دهد یم ماجنا هناگدنچ کاردا
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 زکرمت یژولویزیف و یفطاع یسانشناور هطبار رب نیچ مولع یمداکآ یسانش تسیز و یسانشناور هسسوم .تسا ندب تکرح و هرهچ تلاح
 مرن هعسوت و دنمشوه یاه تعاس و طیحم شجنس ،هدوزفا تیعقاو ،یتاعالطا یاه سیورس یور رب گنیک گنوچ هاگشناد .دراد
 تاعالطا لیلحت و هیزجت و ناکدوک هرهچ تالاح ،یقرش بونج هاگشناد یریگدای مولع تاقیقحت زکرم .دنک یم راک بسانم یاهرازفا
 ناونعهب ار یکیژولویب و یتخانش تاعالطا ملع و ،زغم ملع مسجت یروانف و یزاجم تیعقاو ،تخانش و تاساسحا ،تاساسحا راتفگ
 اوتحم ساسا رب یلماعت یساسحا ریوصت یبایزاب دروم رد نیچ تعنص و ملع هاگشناد .دنکیم لابند دوخ یلصا یتاقیقحت یاهتهج
 شجنس ،یفطاع تابساحم و رتویپماک اب ناسنا دنمشوه لماعت هعلاطم ریگرد تساهتدم نکپ تعنص و ملع هاگشناد .دنک یم قیقحت
 یارب دیدج یگتسشنزاب حرط دربراک و یساسا یاههیرظن قیقحت رد نینچمه و ،یتکراشم یزاسهنیهب و ،یتامدخ یاهتابور رد اجهمه
 لیلحت کیناگرا ماغدا هب طوبرم تاعلاطم زا ار یدنمشزرا جیاتن نکپ تعنص و ملع هاگشناد هکبش طیحم کی رد ناوتان دارفا و نادنملاس
 تحت یطخریغ یدرکلمع هکبش کی یکیژولوپوت راتخاس ،هتسویپ تلاح یاضف رد یلرتنک دوخ تابساحم ،یفطاع تابساحم و یتخانش
 هارمه یاه تابور زا نگمهان یدعب دنچ یاضف کی یتکراشم یزاس هنیهب هیرظن و یطخریغ یرادرب هشقن و یدعبیب هتسویپ تلاح کی

 کمک نادنملاس هب دنناوت یم اه تابر .درک هدافتسا نادنملاس ناور تمالس تامدخ هنیمز رد رثوم و دیدج یاهرازبا ناونع هب یگناخ
 لماک یناور تیعضو کی هب ،دننک ظفح ار دوخ یطابترا ییاناوت و یعامتجا لماعت ،دنشخب دوبهب ار دوخ یتخانش یناور تیعضو ات دننک
 یریپ فده هب تیاهن رد و دننک ظفح ار یعادت هظفاح و تدم هاتوک هظفاح ،دنسرب( یراگزاس و یدرف نیب ،دوخ ،یفطاع ،یتخانش)

 تاعالطا مولع هاگشناد .دننک لقتسم یگدنز یارب تدم ینالوط تیفرظ نتشاد هب رداق ار نادنملاس دنناوت یم اه تابر ،هجیتن رد ؛ملاس
 یارب رود هار زا یعامتجا ینامرد کمک تابر کی تخاس رد یکمک نامرد اب ار وگلا صیخشت و یعونصم شوه ،لرتنک دننام هتفرشیپ
 دشخب دوبهب ار مسیتوا هب التبم ناکدوک نامزمه لماعت و یگنهامه یاه ییاناوت دناوت یم تابر نیا .درک بیکرت مسیتوا هب التبم ناکدوک
 و یعیبط روط هب ات دنک کمک مسیتوا هب التبم ناکدوک هب دناوت یم نیا .دهد هعسوت ار اهنآ یعامتجا لماعت و یطابترا یاه تراهم و
 .[13] دننک رارقرب طابترا ملاس دارفا ریاس اب گنهامه
 نینچمه اهنآ .دنا هدرک هئارا ناکدوک یشخبناوت و شزومآ یارب ار یرثؤم و دیدج یاهرازبا نیچ رد تاسسؤم و اه هاگشناد هک تسا یهیدب
 طیحم ساسا رب ار ناربراک  یتخانشناور یاه تیلاعف هنماد ،دنا هتفای تسد دنمشوه هناخ طیحم و کیتابر کرتشم یزاس هنیهب هب

 .(1 لودج) دنا هداد اقترا ار دنمشوه هناخ طیحم و ربراک نیب یفطاع طابترا و دنا هدرک میظنت دنمشوه
 نیلوا نکپ ،2003 ربماسد رد .دنا هداد ماجنا یهجوت لباق یهاگشناد و یتاقیقحت یاه تیلاعف نیچ رد یعونصم تاساسحا ناققحم
 یسانشناور ،یعونصم شوه یارب نیچ نمجنا ،2005 ربتکا رد .درک رازگرب ار ینیچ دنمشوه لماعت و یفطاع تابساحم سنارفنک
 ،2005 ربتکا رد .دز مقر هنیمز نیا رد روشک یارب ار یدیدج فطع هطقن هک دش سیسأت یعونصم تاساسحا یا هفرح هتیمک و یعونصم
 یاه هنیمز رد ار ناهج روهشم نادنمشناد هک دش رازگرب(ACII)  دنمشوه یلماعت و یفطاع تابساحم یللملا نیب سنارفنک نیلوا
 ناجیه تاقیقحت هک دهدیم ناشن دادیور نیا .دروآ یم مه درگ یعونصم یسانشناور و یعونصم تاساسحا ،یفطاع تابساحم
 سنارفنک نیمشش ،2015 ربماتپس22  رد .تسا هتفای اقترا یللملانیب حطس هب جیردت هب ام روشک رد یعونصم یسانشناور و یعونصم
 زا صصختم ناققحم یللملا نیب سنارفنک نیا رد .دش رازگرب نایش رد نرتسو ثرون کینکت یلپ هاگشناد طسوتACII  یللملا نیب
 و دنمشوه لماعت و یفطاع تابساحم رد ریخا یاه تفرشیپ اهنآ .دندمآ مه درگ ناهج رسارس زا رترب یتاقیقحت تاسسوم و اه هاگشناد
 تاقیقحت رد گرزب شهج کی دادیور نیا .دندرک شرازگ ار تاقیقحت جیاتن نیرخآ سپس و دنداد رارق ثحب دروم ار طبترم یاه هنیمز ریاس
 .دهد یم ناشن ار نیچ یفطاع یتابساحم
 یارب یعونصم یسانشناور موهفم ،1998 لاس رد .تسا ریز حرش هب یلیصحت هرود کی ناونع هب یعونصم یسانشناور هعسوت تایئزج
 ینعی ،یللملا نیب سنارفنک ود رد یلصا یاه ینارنخس عوضوم یعونصم یسانشناور ،1999 لاس رد.[14]  دش حرطم راب نیلوا
 IPMM99و  ICAI99رد .دش نیمات یعیبط مولع یلم داینب طسوت یعونصم یسانشناور هیرظن دروم رد هعلاطم ،2000 لاس رد .دوب 

 یناسنا لماعت یروانف" دشرا رانیمس رد ات دندش توعد شرورپ و شزومآ ترازو طسوت یعونصم یسانشناور ناسانشراک ،2004 لاس
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 تاعلاطم تسرهف رد یعونصم یسانشناور ،2005 لاس رد.( یصصخت شرازگ شش عومجم رد) دنهد شرازگ" رتویپماک اب گنهامه
 یعونصم یسانشناور تاقیقحت تفرشیپ ،2005 لاس رد .تفرگ رارق ویکوت هاگشناد زا یعونصم رنه تاقیقحت و یعونصم مولع یناهج
 هعلاطم ،2005 لاس رد .دش باختنا(WSTST05)  مرن تابساحم ردIEEE  یللملا نیب سنارفنک رد سنارفنک شرازگ عوضوم ناونع هب
 نیلوا ،2005 لاس رد .دش تیامح نیچ یعیبط مولع یلم داینب زا ،تلاح یاضف فیصوت ساسا رب یعونصم تاساسحا شور و هیرظن
 و قیقحت تیعضو .دش یفرعم نیچ یفطاع تابساحم هب یعونصم یسانشناور تاقیقحت جیاتن و دش رازگرب نکپ ردACII  سنارفنک
 یروانف و اه شور ،اه هیرظن.2013  ،1 .دلج ،نیچ مولع داینب رد نیچ رد یعونصم تاساسحا و یعونصم یسانشناور تفرشیپ
 یروانف ینابیتشپ هئارا و یسانشناور هرواشم لیهست هب کمک یارب یسانشناور هنیمز رد دیاب یعونصم تاساسحا و یعونصم یسانشناور
 .دوش جیورت نیچ رد دیاب ناور تمالس زا تبقارم نردم یاه شور هعسوت .دوش هدافتسا ناکشزپناور زا تاعالطا

 یعونصم یسانشناور هعسوت و قیقحت هلحرم نیرتالاب نیاربانب .تسا هناروانف یروآون یسدنهم لوصحم و تسا دربراک یسدنهم فده
 نتخاس دنمناوت ،فده و تسا یعونصم یاه متسیس رد ناسنا یفطاع و ینهذ یاه هفلؤم نتفرگ رظن رد یلصا هفیظو .تسا نآ دربراک
 تامدخ فادها ققحت و یناسنا و یدرف نیب یگنهامه هب یبایتسد ،یناسنا فطاوع اب یا هنایار متسیس و یعونصم لرتنک متسیس کی
 یاهناسنا ،یساسحا یاهتابر ،تاساسحا یزاسیمسر و یزاسلدم ًاتدمع یعونصم یسانشناور هعلاطم .تسا یناسنا یملع
 ششوپ ار ناسنا راتفر کرد یارب ریوصت شزادرپ یروانف و هرهچ تلاح صیخشت ،هدشیزاسیصخش تاعالطا یاهمتسیس ،یزاجم
 یروانف ،هکبش رب ینتبم هدشیصخش دنمشوه یالاک دیرخ متسیس لماش یعونصم یسانشناور رد اههژورپ زا ییاههنومن .دهدیم
 یاهتابور یارب(HMM)  فوکرام ناهنپ لدم رب ینتبم نایب صیخشت یروانف ،یاهنایار ییانیب رب ینتبم یفطاع یزاجم ناسنا لماعت
 شزادرپ و هرهچ صیخشت یروانف .تسا بو رب ینتبم ،یزاجم ناسنا یروانف و یعونصم یسانشناور یزاسلدم شور ،یساسحا
 ییاناوت اب هچراپکی تابر مرفتلپ ،یفطاع یزاجم ناسنا یزاجم تیعقاو یاهدربراک و یعونصم یسانشناور یزاسلدم ،هرهچ تاعالطا
 ناسنا یروانف ،ریگارف طیحم کی رد یتاعالطا تامدخ متسیس کی یلماع دنچ یروانف ،یصخش دیرخ یاه متسیس ،یفطاع لماعت
 یروانف ،ریوصت شزادرپ رب ینتبم نایب صیخشت و تروص یاهیگژیو جارختسا ،ادص و تاساسحا لماعت یاهتیلباق اب یزاجم
 راتفر یزاسلدم یروانف و لرتنک یژتارتسا ،یکینورتکلا یریگدای دنمشوه رایتسد متسیس یارب ریوصت کرد و یعونصم یسانشناور
 ،یعونصم یسانشناور رب ینتبم یفطاع تابر یروانف ،اپود یاهتابور یارب یرازفاتخس مرفتلپ ،اپود یورهار یاهتابور یارب
 .یفطاع یتابساحم یزاسلدم یاهکینکت و ،نایب صیخشت ،یاهنایار ییانیب رب ینتبم نتفر هار یاهیگژیو ییاسانش و جارختسا

 

 یعونصم تاساسحا و یعونصم یسانشناور هعسوت و قیقحت دنور .۴
 ناسنا یاه نیشام ،هدش یزاس یصخش تامدخ هلمج زا ،دراد یددعتم یلمع یاهدربراک یعونصم تاساسحا و یعونصم یسانشناور
 اب ناسنا لماعت ،یندیشوپ یاه هاگتسد ،دنمشوه یاه هناخ ،رایشوه و رایشوه یاه تابور ،ناسنا دیلقت یاه هدننک لرتنک ،امن
 لوصحم نیلوا نیا هوبنا دیلوت .تفرگ رارق سرتسد رد ،امن ناسنا تابر نیلوا ،Pepper ،2015 لاس رد .یزاجم تیعقاو و رتویپماک
Softbank  وAldebaran  طسوت. Pepper دوش یم هضرع یداع ناگدننک فرصم هب و هدش زاغآ هوبنا دیلوت یناسنا فطاوع اب کیتابر
 Roboticsصیخشت متسیس قیرط زا ار ناسنا یادص و دنک هدهاشم دوخ ییانیب متسیس اب ار ناسنا نایب دناوت یم .تسا هتفای هعسوت 
 .دنک لیلحت و هیزجت ار ناسنا تاساسحا نینچمه و دنک شزادرپ ار هرهچ نحل و تلاح دناوت یم نینچمه .دنک ییاسانش دوخ راتفگ
 هک یماگنه ،لاثم ناونع هب .دنک یم رتریذپ فاطعنا ناسنا اب لماعت و بلاغ تیعقوم اب هلباقم رد ار نآ تاساسحا صیخشت درکلمع
 مالس صخش هب و دنک یم زارد ار دوخ ناتسد سپس و دنک یم هاگن صخش هب ،تسا ندش کیدزن لاح رد یصخش هک دهد یم صیخشت
 داتسا هیحور دنک یم یعس و دنک یم شخپ داتسا یارب ار یقیسوم ،تسا یدب لاح رد شداتسا هک دهد صیخشت هک یماگنه .دنک یم
 اب امن ناسنا تابر عون نیا .دنک یم یزاب ار هداوناخ هارمه کی شقن ًاتدمع لفلف .دنک رارقرب طابترا ربراک اب دناوت یم .دشخب دوبهب ار
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 تامدخ و یشورف هدرخ ،ینامزاس یاه شخب رد یمهم شقن دناوت یم اه تیعقوم اب هلباقم ییاناوت و یریگدای دنیآرف رد رمتسم دوبهب
 .دنک افیا یرتشم
 هب یعونصم تاساسحا و یعونصم یسانشناور .دراد دربراک یسانشناور تامدخ تعنص رد یعونصم تاساسحا و یعونصم یسانشناور
 .تسا لماکت لاح رد زین یسانشناور تامدخ تعنص ،یعونصم شوه رد تفرشیپ اب .تسا یعونصم شوه شرتسگ ،هتشر کی ناونع
 تعنص هعسوت ،لاح نیا اب .تسا یتخانشناور نامرد و یسانشناور هرواشم لماش ًاتدمع نیچ رد یتخانشناور تامدخ رضاح لاح رد
 .تسا بسانمان نیچ یلم طیارش یارب دوجوم هرواشم تلاح ،لوا .تسا دنک تالکشم زا یدادعت لیلد هب نیچ رد یسانشناور هرواشم
 ًالماک هرهچ هب هرهچ یتخانشناور هرواشم یبرغ هویش ،نیاربانب .دراذگ یم ریثأت نیچ مدرم رکفت زرط و اه شزرا رب نیچ یتنس گنهرف
 موهفم ،نیاربانب .تسا کچوک دوجوم یسانشناور هرواشم یاضف ،مود .تسین بسانم ینیچ ینمض یتخانشناور یاه یگژیو یارب
 توافتم نارامیب تاراظتنا اب نیچ رد یسانشناور هرواشم نانکراک یلعف تیفیک ،موس .تسین جیار ًالماک نیچ رد یتخانشناور هرواشم
 تایصوصخ و راکفا .دنک یم زاب یتنس یتخانشناور هرواشم تلاح یارب ار یدیدج ریسم یعونصم شوه هعسوت ،نیاربانب.[15]  تسا
 تسد هب یاه هداد ای تاعالطا ،ًابقاعتم .دیآ تسدب یندیشوپ لیاسو ای نیشام هب ناسنا یاهوگتفگ اب تسا نکمم دارفا یکیژولویزیف
 شوه کمک اب یتخانشناور هرواشم .دریگ یم رارق هدافتسا دروم بسانم ینامرد تامادقا زیوجت و دارفا یناور تمالس یبایزرا یارب هدمآ
 یعونصم شوه نیاربانب .دنک کمک یتخانشناور نامرد زا یشان یفطاع یاه ینارگن و یلامتحا تاضراعت شهاک هب دناوت یم یعونصم
 هب دناوتیم یتخانشناور هرواشم تعنص رد یعونصم شوه زا هدافتسا هک میرواب نیا رب ام .دراد یسانشناور هرواشم رد یدایز تیزم
 کیرحت ار رازاب رد یدایز یاضاقت و دشخب اقترا ار یتخانشناور هرواشم تعنص هعسوت ،دهد شهاک ار دوجوم تالکشم یهجوت لباق روط
 .[16] دنک
 یاه هاگتسد ،درک یفرعم2012  لاس رد ار دوخ دنمشوه کنیع لگوگ هک ینامز زا .دنا هدرک ادیپ تیبوبحم زین یندیشوپ یاه هاگتسد
 تعنص رد ار یدیدج زرم تعرس هب هجیتن رد و دنا هدرک هدافتسا دوخ شورف هطقن ناونع هب لمح تیلباق و تمالس ،شوه زا یندیشوپ
 رد غلاب لوصحم کی دنمشوه دنبتسد ،رضاح لاح رد .دندش یراجت امسر یندیشوپ یاه هاگتسد ،نآ زا سپ .دننک یم زاب تاعالطا
 بلق نابرض یریگ هزادنا ،مدق شرامش دننام یصاخ تمالس یاهدرکلمع ًاتدمع دنمشوه یاهدنبتسد .تسا یندیشوپ یاهرازبا هنیمز
 یاهرتماراپ ریاس و نوخ راشف ،سفنت ،امد یروآ عمج یارب ناوت یم ار یندیشوپ یاه هاگتسد ریاس .دنهد یم هئارا ار باوخ رب تراظن و
 تراظن یعقاو نامز رد ار دوخ یتمالس یاههداد دنناوتیم ناربراک ،یندیشوپ یاههاگتسد نداد رارق اب.[17]  درک هدافتسا یکیژولویزیف
 یساسحا یاهشنکاو یریگهزادنا یارب رازاب رد دوجوم یندیشوپ یاههاگتسد ،رضاح لاح رد .دننک کرد ار دوخ یکیزیف تمالس ات دننک
 تاساسحا .تسا ریذپ ناکما دارفا یناور تاساسحا یریگ هزادنا یارب یندیشوپ هاگتسد کی زا هدافتسا ،لاح نیا اب .دناهدشن هدافتسا
 هاگتسد ،یکیژولویزیف مئالع لیلحت و هیزجت و یروآ عمج قیرط زا .درک سکعنم یصاخ یکیژولویزیف یاه هداد رد ناوت یم ار ناسنا
 ار رت یصخش تامدخ و دنک رارقرب یرتهب یرتویپماک یناسنا لماعت دناوت یم ،هجیتن رد .دنک کرد رتهب ار ناسنا تاساسحا دناوت یم
 ،ساسحا دننام یناور یاه تیلاعف دنناوت یم اه نیشام ،یعونصم تاساسحا و یعونصم یسانشناور رد ،یرظن ظاحل زا .دهد هئارا

 ار اه ناسنا اب راگزاس یلدمه دهد یم هزاجا اهنآ هب هجیتن رد و دبای لماکت دناوت یم یتح اهنآ شوه .دنهد ناشن ار هدارا و تیصخش
 لیلد هب .تسا یرورض ناسنا یارب مه و نیشام یارب مه میظنت و لیلحت و هیزجت ییاناوت ،ناسنا نیشام لماعت دنیآرف رد .دنهد ناشن
 نالوئایش وف روسفورپ .دبای یم هعسوت قیقحت اب جیردت هب یتخانش یفطاع تابساحم ،ناسنا تاساسحا و تخانش تیبسن و یگدیچیپ
 دیدج متیروگلا کی ،نیاربانب .دنتسه هتسباو رگیدکی هب ییادج یاج هب تاساسحا و تخانش هک تفگ نیچ مولع یمداکآ هسسوم زا
 رد عماج هعلاطم نیا .دوش داجیا باصعا مولع و یراتفر مولع هعلاطم ساسا رب تاساسحا و تخانش نیب هطبار رتهب فیصوت یارب دیاب
 و یعونصم یسانشناور هنیمز رد هژیوهب ،یعونصم شوه و هنایار مولع هنیمز رد یاهدرتسگ ریثأت یتخانشناور و یراتفر مولع دروم
 .دراد یعونصم تاساسحا یرظن تاقیقحت
 .درک میسقت عون ود هب ناوت یم ار یتخانش یفطاع یاه متیروگلا رضاح لاح رد
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 یتخانش تاساسحا دیلوت لدم ،متیروگلا عون نیا هدنیامن .تسا یتخانش یبایزرا رب ینتبم یساسحا متیروگلا ،لوا عون 
 (OCC) OrtonyeCloreeCollinsو ملع یاه هنیمز رد یتخانش یسانشناور یارب کیسالک یساسحا یتابساحم لدم کی هک تسا 
 ای یساسا تاساسحا زا یاهعومجم هب تاساسحا نایب یارب یفطاع-یتخانش متیروگلا .تسا هدحتم تالایا و اپورا رد تاعالطا یروانف
 .دنک یم هدافتسا تاساسحا نایب یارب یتخانش جاتنتسا یارب یراگزاس طیارش زا ،ضوع رد .تسین یکتم فافش یدعب دنچ یاضف
 یم داجیا( لماع و یش ،دادیور لماش) صاخ یفطاع تیعقوم کی یارب بسانم تاساسحا ،یتخانش یبایزرا رب ینتبم یناجیه لدم
Pan  روسفورپ .دوش یم تاساسحا ریاس زا ینهذ هبرجت داجیا ثعاب هکلب ،دنک یم داجیا ار یتخانش فطاوع اهنت هن شور نیا .دنک
 Zhigengیکیژولویزیف مسیناکم ساسا رب ار تاساسحا زا عماج یتابساحم لدم کی گنایجژ هاگشناد رتویپماک مولع هدکشناد زا 
 ماغدا ،نامز نیمخت یفرعم اب ار یتخانش لدم ،نگیژ لدم .درک داهنشیپ زنیلاک و رولک ،ینوتروا یتخانش دادیور یبایزرا و ویساماد
 هطبار فیصوت یارب ییاهراتخاس داجیا ،فلتخم تاظحل رد تاساسحا یایوپ رییغت یاهیگژیو فیصوت یارب یناجیه یناسرزورهب مزیناکم
 کیOCC  یتخانش تاساسحا دیلوت لدم . .درک هنیهب ،رتفیرظ و رتصاخ یناجیه راتفر بیکرت تیاهن رد و ،تاساسحا و اهدادیور نیب
 زونه تاساسحا ترجاهم دنیآرف ،لاح نیا اب .تسا هدرک داجیا یعونصم تاساسحا و یعونصم یسانشناور یارب مکحم یتخانش هیاپ
 .[18] دهد قیبطت ناسنا ینهذ یاهدنیآرف اب ار نآ ات تسا هدشن لماک
 و یجراخ یدورو کرحم/کرحم هدرتسگ روط هب اه تابر .تسا یجراخ کیرحت لاقتنا رب ینتبم یتخانش یفطاع متیروگلا ،مود عون
 و یفطاع تلاح کی یبایزرا یارب ناوت یم متیروگلا نیا زا .دننک یم میظنت ار دوخ راتفر ًابقاعتم و دننک یم یبایزرا ار یلخاد یاضاقت
 تابور یارب تاساسحا لدم و دراکیپ روسفورپ طسوتHMM  دننام کیسالک یاه متیروگلا .درک هدافتسا هدش لرتنک لباقتم شنک نایب

 لقتسم یربوان لرتنک شور کی وژگناه کینورتکلا یروانف و مولع هاگشناد نویساموتا هسسوم زا گنوریش ویل روسفورپ.Robota  یاه
 تابر لرتنک متسیس کی رد دراکیپHMM  زا ویل لدم .درک داهنشیپ طیحم و تاساسحا صیخشت ساسا رب کرحتم یاه تابور یارب ار
 تخانش ،تاساسحا زا یبیکرت ،یطیحم تیعضو یدنب هقبط یاربART2  یبصع هکبش کی زا متسیس نیا .درک هدافتسا راتفر رب ینتبم
 و ساسحا زا ار ینورد شاداپ دناوت یم هکبش ،تخانش و هفطاع عماج یبایزرا جیاتن هب هجوت اب .درک هدافتسا کیناگرا تروص هب راتفر و
 تیلباق و هدرک تیوقت ار بسانم راتفر هب طوبرم یاه هنزو رثوم روط هب دناوت یم متسیس ،نیاربانب .دنک داجیا تخانش زا ار ینوریب شاداپ
 داهنشیپ ناسنا راتفر کرد یارب لماعت رد هدش هیبعتHMM  بوچراچ کی گناچ .دشخب دوبهب صاخ طیحم کی رد ار اه تابر یریگدای
 و یصخش راتفر ،دوش یم ظفح هلصاف نیا هک ینامز تدم و هنحص رد اه هژوس یبسن هلصاف دننام ییاهرتماراپ لیلحت و هیزجت اب .درک
 .درک لیلحتHMM  زا هدافتسا اب ناوتیم ار اهیندومزآ یلماعت راتفر و یصخش راتفر ،ًابقاعتم .دیآ یم تسد هب اه یندومزآ یلماعت راتفر
 یعونصم یسانشناور یتابساحم لدم کی هعسوت ،یلماعت متیروگلا کی داجیا یاهدیلک زا یکی .درک داجیا ار راتفر کرد لدم ناوت یم
 تسا ناسنا نیشام لماعت دنیآرف رد موادت و یطخریغ ینامز تباث ،تلاح یاضف یشاپورف اب ههجاوم طیارش تحت لرتنک لباق و رمتسم

[19]. 
 
 زادنا مشچ و هصالخ .۵
 .تسا زکرمتم لماعت یارب ریوصت و ادص ماغدا رب ًاتدمع نیچ رد اهتابور یامنناسنا یراکمه و لماعت یور رب تاعلاطم ،رضاح لاح رد
 یاهشلاچ و تالکشم .تسا دودحم یروانف و امنناسنا یراکمه یاههیرظن ای لماعت دیدج یاهکینکت دروم رد قیقحت ،لاح نیا اب
 یبایزرا و امنناسنا یاهتابر درفنم یاهرد یبایزرا :تسا ریز حرش هب یعونصم تاساسحا و یعونصم یسانشناور دربراک یور شیپ
 یزاستیصخش و تابر دوخ لکش ریثأت تحت تابر یامنناسنا یراکمه و لماعت ایآ هکنیا .رتویپماک اب ناسنا گنهامه یراکمه و لماعت
 صخاش نزو و هژورپ صخاش دننام طبترم لماوع لماش یبایزرا مسیناکم کی دیاب ادتبا .تسین صخشم زونه ،تسا یراکمه و لماعت
 سپس و درک میظنت صخشم درادناتسا صخاش کی اب ار طبترم لماوع ناوتیم ساسا نیا رب .دراذگ یم ریثأت یبایزرا رب هک دوش داجیا

 یبایزرا هب زاین یمود دوبهب هک یلاح رد ،دراد اتسیا یبایزرا هب زاین یلوا میظنت .دیشخب دوبهب ار امنناسنا یراکمه و لماعت ندوب یعیبط
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 امنناسنا یاهتابر ،ًابقاعتم .درک هدافتسا تابر لکش ندوب بسانم دروم رد تواضق یارب ناوت یم درفنم هرد یبایزرا یروئت زا .دراد ایوپ
 و لماعت یزادرپ تیصخش یارب .درک دیلوت هطوبرم کیتاتسا یبایزرا هداد هاگیاپ داجیا و یتخانشناور یاهشیامزآ ماجنا اب ناوتیم ار
 دیاب ،لاح نیع رد .دوش داجیا رتویپماک اب ناسنا یراکمه و لماعت یبایزرا یارب بوخ تابر مرف تلپ کی دیاب ،تابر امن ناسنا یراکمه
 و امن ناسنا تابر درفنم هرد یبایزرا ،نیاربانب .دوش داجیا یراکمه و لماعت دنیآرف تیاده یارب رظانتم ایوپ یبایزرا هداد هاگیاپ کی
 .دوش یم لح امن ناسنا تابر یراکمه و لماعت دنیآرف رد هک تسا یتالکشم نیلوا رتویپماک اب ناسنا گنهامه یراکمه و لماعت یبایزرا
 ناسنا یراکمه و لماعت دنیآرف رد دیاب تاساسحا .ناسنا نیشام لماعت و امن ناسنا تابر یساسحا لدم دروم رد قیمع قیقحت نادقف
 رد توافت لیلد هب .تسا توافتم دوجوم یساسحا یاه لدم .تسا صقان رتویپماک اب ناسنا لماعت نآ نودب اریز ،دنوش ماغدا تابر امن
 دنیآرف یزاسهیبش هعلاطم هب یدایز کمک اهلدم نیا زا کی ره هچرگا .دنتسین ناسکی زین هدش داجیا یاه لدم ،یزاس لدم زکرمت
 دربراک دناوت یم قیمع قیقحت کی .تسین عماج دوجوم یناجیه یاهلدم یور قیقحت اما ،دناهدرک یناسنا تاساسحا رییغت و دیلوت

 یدعبیب ریخات لیسنارفید تالداعم اب هک یساسحا لدم کی ،لاثم ناونع هب .دهد شیازفا ار لدم کی ندوب هبساحم لباق و یناهج
 رتوسمه تیعقاو اب یلوا ات دوش هعلاطم دودحم داعبا اب هتسسگ یسدیلقا یاضف زا یساسحا لدم کی ساسا رب دناوتیم ،دوشیم فیصوت

 و ناجیه هدیچیپ یزاس هیبش زا یشان یدرف یفطاع توافت تارییغت ناوت یم ،لامتحا یاضف رب ینتبم یناجیه لدم کی یارب .دوش
 .تسا یرورض امنناسنا تابر تاساسحا دیلوت دنیآرف رد یساسحا یاهلدم قیمع قیقحت ،نیاربانب .درک هعلاطم ار رتماراپ میظنت
 صیخشت رب ًاتدمع یتخانش یسانشناور رد ییانیب و کاردا دروم رد تاقیقحت .ناسنا یناور تالاح یتخانش تابساحم لدم کی هب زاین
 یم مهارف امن ناسنا تابر یراکمه و لماعت یارب ار ینف ینابیتشپ نیشام ییانیب .تسا زکرمتم یرصب یوگلا صیخشت هژیو هب ،وگلا
 لماعت دننام ،یتخانشناور تلاح صیخشت یاهیروآنف .تسا ناسنا ینهذ تالاح یتخانش یاهدنیآرف ،امن ناسنا لماعت رهوج .دنک
 نیا اب .دنوشیم لیدبت تاقیقحت غاد طاقن هب جیردت هب میمصت ای راتفر ینیبشیپ و ،هلئسم لیلحت و هیزجت ،دصق کرد اب ناسنا نیشام
 یتخانش تابساحم لدم .تسا زکرمتم صاخ یتخانش تالاح و صاخ یاه هزوح تخانش رب رتشیب تاقیقحت ،رضاح لاح رد ،لاح
 یارجا و قیقحت یاه شور زا یرایسب و تسا هدنام یقاب ناهج رساترس رد هیلوا هلحرم رد رتویپماک اب ناسنا لماعت رد ینهذ تالاح
 تالاح و یتخانش لماوع یکیژولویزیف یاهیگژیو ،رتویپماک اب یناسنا لماعت دوجوم یاهتلاح ،نیا رب هوالع .دنا هدشن غلاب زونه یرظن

 یسانشناور زا هدافتسا اب دیاب یکیژولویزیف یاهیگژیو دروم رد قیقحت ،نیاربانب .دنریگیم هدیدان متسیس لیلحت رد ار ربراک یتخانش
 تالاح یتخانش هبساحم لدم و یرصب ریواصت ساسا رب وگلا صیخشت شور ،ناسنا یتخانش مسیناکم بیکرت اب و هیاپ ناونعهب یتخانش
 اب یناسنا گنهامه لماعت و دهد اقترا ار تابر یامنناسنا لماعت دربراک و هعسوت دناوتیم قیقحت نیا .دوش ماجنا ناسنا یتخانشناور
 .دهد اقترا ار رتویپماک
 گنهامه یراکمه و لماعت یارب ار ایوپ یبایزرا هداد هاگیاپ کی داجیا ام امن ناسنا لماعت یروانف تقد و نانیمطا تیلباق هب طوبرم لئاسم
 ،رهاظ دننام ،یلاناک دنچ تاعالطا زا هدافتسا اب دیاب قیقد و دامتعا لباق امن ناسنا یراکمه و لماعت .میدرک فیصوت یناسنا رتویپماک اب

 هنیمز نیا رد تاقیقحت .دریگ رارق هعلاطم دروم یتخانش تابساحم و یفطاع تابساحم یروئت ساسا رب ادص و رس تیعضو ،هرهچ تلاح
 اب لماعت قیرط زا ار یدیدج شناد ًامئاد هکلب ،دشخب یم دوبهب یسانش ناسنا راتفر و رکفت نداد ناشن یارب ار تابر ییاناوت اهنت هن
 طیحم کی اب ار دوخ ییاهنت هب و دهد ماجنا دوخ ناحارط روصت زا رتارف ار یفلتخم فیاظو دناوت یم تابر نیا .دهد یم هئارا نآ هب طیحم
 .داد دهاوخ رییغت رتویپماک اب ناسنا یراکمه و لماعت رد ار ناسنا شقن زین امن ناسنا لماعت رتهب کرد .دنک راگزاس ایوپ و راتخاس نودب
 اهتابر زا هدافتسا زا لصاح یتحار ،هجیتن رد .دوش یم راگزاس ناربراک اب ،دهد قفو تابر یاه هتساوخ اب ار ناربراک هکنیا یاج هب تابر
 سایقم رد امنناسنا یاهتابر دربراک و دوش مهارف امنناسنا یاهتابور تیبوبحم یارب زاین دروم ینف ینابیتشپ ،دبای دوبهب دناوتیم
 .دبای ققحت دنمشوه یاههناخ رد گرزب
 تابر کی ،امن ناسنا یراکمه و لماعت قیقحت رد .یراکمه یاهتیلباق و امنناسنا لماعت و تاساسحا اب یتاقیقحت رتسب کی هعسوت
 هاگیاپ کی ،لکشم نیا یارب یلح هار ناونع هب .دنک لمع یتاقیقحت مرف تلپ کی ناونع هب دناوت یم ناسنا هب هیبش رایسب امن ناسنا
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 امن ناسنا تابر مرف تلپ تخاس دناوت یم قیقحت جیاتن و تخاس درفنم شزرا یروئت ساسا رب ناوت یم ار هطوبرم کیتاتسا یبایزرا هداد
 هورگ نیب یرادرب هشقن هطبار طقف نمکا تروص شنک یراذگدک متسیس ،امن ناسنا تابر یراکمه و لماعت دنیآرف رد .دنک ییامنهار ار
 ناسنا تابر تروص شنک لرتنک و نایب ،ینورد تاساسحا نیب یرادرب هشقن هطبار اما ،دهد یم هئارا ار نایب و تروص یاه هچیهام یاه
 کرد تابر مرف تلپ یصخش هنایار یرازفا مرن متسیس کی قیرط زا ار یرادرب هشقن هطبار نیا میناوت یم ام .تسا هدش هئارا .تسین امن
 ،تسا امن ناسنا یراکمه و لماعت یاه تیلباق و تاساسحا یاراد هک یتابور مرف تلپ کی هعسوت یارب یرادرب هشقن هطبار نیا .مینک
 .تسا یساسا

 .تسا یرورض امن ناسنا یاه تابر هعسوت یارب دربراک .دنمشوه یاه هناخ رد نالولعم و نادنملاس یارب امن ناسنا یاه تابر دربراک
 امن ناسنا یاه تابر یلمع یاهدربراک ،نیاربانب .تسا یدربراک تالکشم لح یارب تابر امن ناسنا یراکمه و لماعت هعلاطم تیمها
 لک دصرد10  زا نیچ لاس 60 یالاب تیعمج ،رضاح لاح رد .دراد هعلاطم هب زاین دنمشوه یاه هناخ رد نالولعم و نادنملاس یارب

 لکشم .دسرب رفن نویلیم200  هب2015  لاس رد روشک نیا رد نادنملاس تیعمج لک هک دوش یم ینیب شیپ .تسا هتفر رتارف تیعمج
 ناهج رد ار هبتر نیرتالاب روشک رد نالولعم تبسن ،نیا رب هوالع .تسا هدش لیدبت نیچ یارب هقباس یب دیدج شلاچ کی هب یدنملاس
 تابر یدایز دادعت .تسا روشک یارب نالولعم و نادنملاس زا یراتسرپ یارب عوقولا بیرق گرزب شلاچ کی هدنهد ناشن ماقرا نیا .دراد
 یارب امن ناسنا یاه تابر دربراک یلامتحا تالکشم ،نیاربانب .تسا یرورض نالولعم و نادنملاس هب تامدخ هئارا یارب امن ناسنا

 .دریگ رارق هعلاطم دروم دیاب دنمشوه هناخ طیحم کی رد نالولعم و نادنملاس

 تاقیقحت .درذگ یم درک حرطم ار یعونصم تاساسحا و یعونصم یسانشناور موهفم راب نیلوا یارب نیچ هک ینامز زا لاس10  زا شیب
 یسانشناور یاهشور و اههیرظن عونت لیلد هب ،لاح نیا اب .تسا هدرک تفرشیپ یدح ات یعونصم تاساسحا و یعونصم یسانشناور
 یاه شلاچ .دننکیم دودحم ار یروانف نیا دربراک هجیتن رد و دناهدیسرن غولب هب یعونصم ناجیه یاهشور و اههیرظن ،یناجیه
 یروانف و ملع حطس موادم یاقترا اب ،لاح نیا اب .تسا هدنام یقاب یعونصم تاساسحا و یعونصم یسانشناور تاقیقحت یارب یددعتم
 دوجوم یتاقیقحت تالکشم جیردت هب دناوت یم روشک نیا ،یهاگشناد یللملا نیب هصرع رد روشک نیا نادنمشناد ذوفن موادم دشر و نیچ
 عیرست و امنناسنا لماعت هعلاطم یاهشلاچ رب هبلغ یارب .دربب یپ امن ناسنا تابر لماعت یاه کینکت هعسوت و غولب هب و دنک لح ار
 .دوش ماجنا یاهناروآون تاقیقحت دیاب ،نیچ رد یعونصم تاساسحا و یعونصم یسانشناور تفرشیپ
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