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تعریف مستىدسازی
 هؿتٌسؾبظی فطایٌس ثجت وبهل اعالػبت هطثَط ثِ هطالجت ٍ
زضهبى ثیوبض یب گیطًسُ ذسهت هی ثبقس.
 هؿتٌسؾبظی یه اثعاض حیبتی ثطای ایجبز اضتجبط ثیي اػضبء
وبزض زضهبًی یب ثْساقتی اؾت.
 اغلت تصویوبت  ،الساهبت ٍ تجسیس ًظطّبی هطتجظ ثب هطالجت
ٍ زضهبى ثیوبض یب گیطًسُ ذسهت هجتٌی ثط هؿتٌسؾبظی
اػضبی تین اضائِ زٌّسُ ذسهت اؾت.

اهمیت مستىدسازی
 یىی اظ هْوتطیي زالیلی وِ هؿتٌسؾبظی ضا حبئع اّویت
هیىٌس هؿئَلیت پصیطی ٍ پبؾرگَیی اؾت .زض حمیمت
هؿتٌسؾبظی فؼبلیتْبی اًجبم قسُ تَؾظ تین اضائِ زٌّسُ
ذسهت زض هطوع ثْساقتی زضهبًی اؾت ٍ هٌؼىؽ وٌٌسُ
فؼبلیتْبی پطؾٌل اؾت ثٌبثطایي ثطای وٌتطل ٍ پیف
گیطی اظ ثطٍظ ثیوبضیْب ًیبظهٌس اعالػبت صحیح ثجت قسُ
اؾت.

مستىدسازی چیست؟
 گعاضقبت ؾبظهبًی چِ زض فطم وبغصی ثجت قَز ٍ چِ زض
فبیل وبهپیَتطی شذیطُ گطزًس ثبیس ثِ صَضت ؾٌس زضآیٌس تب
اظ اػتجبض الظم ثطای اؾتفبزُ ثطذَضزاض ثبقٌس .ؾٌس هسضن
هسًٍی اؾت وِ زاضای پیبم ( زازُ ) هی ثبقس ٍ ثب تبییس یب
اهضب ٍ تبضید ثجت گعاضـ اػتجبض هی یبثس.فطایٌس تَلیس ؾٌس
هؿتٌسؾبظی گفتِ هی قَز وِ ثب تَجِ ثِ تؼطیف ؾٌس
هطاحل هؿتٌسؾبظی قبهل ایي هطاحل اؾت:

مراحل ثبت مستىد سازی
 ثجت زازُ ّب
 تبییس ٍ تصسیك
 ثجت تبضید
الظم ثِ شوط اؾت تبییس ٍ تصسیك اظ عطیك اهضبء ،پبضاف ٍ یب
ًمف هْط زض اًتْبی گعاضـ ایجبز هی قَز ٍ ثبیس ثِ گًَِ
ای ثبقس وِ َّیت هؿتٌسؾبظ اظ آى ثَضَح هكرص
گطزز.

اهداف مستىد سازی
 اثعاض اضتجبعی ثیي هترصصبى هطالجت ّبی ثْساقتی زضهبًی ٍ
هسیطیتی ( ًظبضتی ،تصوین گیطی ،ثطًبهِ ضیعی ٍ )...
 اضظیبثی هطالجتْبی ثْساقتی زضهبًی ٍ فؼبلیتْبی صَضت
گطفتِ
 هسضن لبًًَی ٍ حمَلی
 پػٍّف ٍ آهَظـ
 اػتجبض ثركی ٍ تبییس هطوع
 هبلی
 ثْجَز ػولىطز

در مستىد سازی باید ایه موارد را رعایت ومایید

 ثِ ٌّگبم ثَزى ثجتیبت

◦ ثجتیبت ثبیس ّطچِ ؾطیؼتط ثؼس اظ ٍلَع یب اًجبم السام یب ثطضؾی،
ثجت قَزّ .یچ یه اظ ثجتیبت ًجبیس پیكبپیف ،یب لجل اظ ٍلَع
الساهی ثجت قًَس .ػالٍُ ثط آى ًجبیس آًمسض ّن ثب تبذیط ثجت
قَز وِ فطاهَـ قَز ٍ یب هَضزی اظ للن ثیفتس.

 ثجت تبضید لجل یب ثؼس اظ تبضید ٍالؼی

◦ ثجت زازُ ّب لجل یب ثؼس اظ تبضید ٍالؼی غیطاذاللی ٍ غیط لبًًَی
اؾت .ثجتیبت ثبیس زلیمب زض ظهبًی وِ ٍالؼِ اتفبق هی افتس ثجت
قًَس .اگط ثجتی لجل یب ثؼس اظ تبضید ٍالؼی اًجبم گیطز زلیل
اصلی تؼییي قَز تب هكرص وٌس وِ آیب ًمصی زض ؾیؿتن
ٍجَز زاضز.

 تصسیك ٍ تبییس

◦ ّط وسام اظ هَاضز ثجت قسُ زض فطهْب ٍ پطًٍسُ ّب ثبیس تَؾظ
ثجت وٌٌسُ تصسیك ٍ تبییس قَز .هَاضز ثجت قسُ ًجبیس تَؾظ
وؿی غیط اظ ًَیؿٌسُ اهضب قَز.

 صطیح ثَزى

◦ ثطای ثجتیبت ثبیس اظ ثیبى صطیح ثِ جبی گفت ٍ گَّبی ولی .
هجْن اؾتفبزُ قَز .حسؾیبت ٍ گوبًْب ضا هؿتٌس ًىٌیس .ثجتیبت
ثبیس حبٍی اعالػبت ٍالؼی ٍ حمیمی ثبقٌس.

 ػیٌی ثَزى

◦ حمبیك ضا ثجت وٌیس ٍ ًظطات قرصی ذَز ضا حیي هؿتٌس
ؾبظی هٌؼىؽ ًىٌیس ثِ ٍؾیلِ هؿتٌس ؾبظی ،چیعّبیی وِ
زیسُ  ،قٌیسُ یب لوؽ هی قَز ثبیس ٍاضح ٍ ثسٍى ؾوت گیطی
ثبقٌس.

 وبهل ثَزى

◦ توبهی حمبیك ٍ اعالػبت هطثَط ثِ یه ٍالؼِ ،زٍضُ زضهبى ،
ٍضؼیت ثیوبض ،پبؾد ثیوبض ثِ زضهبى ٍ اًحطافبت اظ اؾتبًساضّبی
هطثَط ثِ زضهبى ٍ هطالجت هؿتٌس قَز .ثبیس اعویٌبى حبصل
قَز ثجتیبت وبهل ّؿتٌس ٍ حبٍی توبم اعالػبت حبئع اّویت
هی ثبقٌس.

 ذَاًب ثَزى

◦ تؼییي هؼیبض ثطای ذَاًبیی ،چیع ؾبزُ ای ًیؿت .ثِ عَض ولی
ذَاًبیی ضا هی تَاى ایي گًَِ تؼطیف وطز وِ آیب یه یبززاقت
ثِ ٍضَح ٍ ضاحتی لبثل ذَاًسى اؾت یب ًِ

اصالح اشتباهات در مستىد سازی
ٍلتی زض ثجت اعالػبت اقىبالتی ثَجَز هی آیس ،الساهبت
ظیط اًجبم قَز:
 ذغی ضٍی ثجتیبت اقتجبُ ثىكیس ،ثغَضی وِ ًَقتِ ّبی
لجلی ٌَّظ ذَاًب ثبقٌس ( .هثل اقتجبُ زض ثجت  BMIزض
فطم هبزض ثبضزاض)
 اهضب وٌیس ٍ تبضید ثجتیبت ضا ثعًیس.
 زلیل ثطٍظ اقتجبُ ضا زض ثجت ثیبى وٌیس ( زض حبقیِ ٍ یب
زض ثبالی فطم)
 اقتجبُ اٍلیِ ضا اصال هحَ ًىٌیس ،هثال اظ هبغیه یب الن
ؾفیس ثطای اصالح ثجتیبت اقتجبُ اؾتفبزُ ًىٌیس.

اصول کلی در مستىد سازی














صبئت ثَزى :ػبضی ثَزى اظ ذغب
ثوَلغ ثَزى :هحسٍزُ ظهبًی ثجت زازُ ّب
وبهل ثَزىٍ :جَز ولیِ زازُ ّبی الظم
هطثَط ثَزى :هفیس ٍ هٌبؾت ثطای همصَز
تبظگی :ضٍظآهس ثَزى زازُ ّب
تؼطیف قسگی :ػٌبصط اعالػبتی ثطای ّوِ زاضای یه هؼٌب ثبقس.
ٍثَق :لبثل اػتوبز ثَزى
پَقف :هٌؼىؽ وٌٌسُ ولیِ اهَض هطثَعِ
اػتجبض :هغبثمت زازُ ّب ثب زاهٌِ لبثل لجَل
لبلت ًوبیف زازُ ّب :ذَاًبیی ٍ ...
تبییس ٍ تصسیك :اهضبء ،هْط ٍ ....

در مستىد سازی باید به موارد توجه شود








صحت :زازُ ّبی ثجت قسُ ثبیس زاضای اضظقْبی زضؾت ٍ هؼتجط
ثبقٌس ٍ ایي اهط هؿتلعم آهَظـ ٍ تؼلین هٌبؾت اؾت.
لبثلیت زؾتطؾی :زازُ ّب ثبیس ثِ آؾبًی لبثل اوتؿبة ثبقس.
جبهؼیت :توبم زازُ ّبی هَضز ًیبظ جوغ آٍضی قسُ ٍ زازُ ّبیی وِ
ٍجَز آًْب ضطٍضی اؾت ثجت قًَس.
پیَؾتگی :اضظـ زازُ ّب زض ثیي وبضثطاى هرتلف لبثل اػتوبز ٍ
یىؿبى ثبقس.
جبضی ثَزى :زازُ ّب ثبیس ثطٍظ ثبقس
تؼطیف زازُ ّبّ :ط ػٌصط زازُ ای ثبیس زاضای هؼٌبی هكرص ٍ
اضظقْبی لبثل لجَلی ثبقس.
زاضای جعئیبت ثَزى :صفبت ٍاضظقْبی زازُ ّب ثبیس ثِ صَضت هكطٍح
تؼطیف قسُ ٍ زض ثط گیطًسُ جعئیبت الظم ثبقٌس.

چه کسی مستىد می کىد؟
 توبم افطازی وِ ذسهبت هطالجت ثْساقتی اضائِ هی زٌّس،
هؿتٌس ؾبظ ًبهیسُ هی قَز ظیطا آًْب ثِ تطتیت ظهبًی،
حمبیك ٍ هكبّسات زائوی زضثبضُ ؾالهت ثیوبضاى ضا ثجت
هی وٌٌس.
ّ ط لسض هكغلِ وبضیتبى ظیبز ثبقس اظ زیگطی ًرَاّیس وِ
هؿتٌسات قوب ضاوبهل وٌس ٍ ّطگع هؿتٌسات فطز زیگطی
ضا وبهل ًىٌیس.

یادمان باشد

مسایای مستىدسازی خوب
 هؿتٌس ؾبظی هٌبؾت ایي اهىبى ضا پسیس هی آٍضز تب ثؼس اظ
اًجبم یه فطایٌس یب السام چگًَگی اجطای آى ضا ثطضؾی
ًوبیٌس.
 زض ٌّگبم فؼبلیتْبی زضهبًی ٍ ّ ...وَاضُ زضؾْبیی آهَذتِ هی
قَز وِ ثجت ایي آهَذتِ ّب گٌجیٌِ گطاًجْبیی اظ تجبضة
ؾَزهٌس ضا جْت هَاضز هكبثِ ثؼسی فطاّن هی آٍضز ثسیي
تطتیت ػولىطزّب ثب گصقت ظهبى وبضآهستط هی گطزز.
ّ طگبُ هؿتٌس ؾبظی ثِ ػٌَاى ضٍیِ ای ثبثت زض اجطای وبضّب
ًْبزیٌِ قَز ٌّگبم ثطٍظ هكىالت احتوبلی ،ثب ضجَع ثِ آى
هؿتٌسات هی تَاى ثِ ضاحتی ثِ جؿتجَی ػلل ٍ ػَاهل
اصلی پیف آهسى آى هكىل پطزاذت.









هؿتٌس ؾبظی پیَؾتِ ٍ ّوعهبى ثب هطاحل هرتلف اجطای وبض
ظهیٌِ ثطٍظ اذتالفبت زض ظهیٌِ اضتجبعبت وبضی ثیي هتَلیبى ضا
اظ ثیي هی ثطز.
ثب پیكطفت وبض ،ؾبظهبى لبزض ًیؿت تب ایي حجن ػظین
اعالػبت ضا زض شّي ذَز ًگْساضی وٌس ،ثٌبثطایي ثجت ٍ ضجظ
اعالػبت ٍ تلریص ٍ تجعیِ ٍ تحلیل ٍ زض ًْبیت ثبیگبًی آًْب
اظ هفمَز قسى اعالػبت هْن جلَگیطی هی وٌس.
ّوَاضُ احتوبل ثطٍظ هٌبلكبت ٍزػَی ثیي عطفیي یه فؼبلیت
 ،چِ زض ٌّگبم اجطای وبض ٍ چِ پؽ اظ آى ٍجَز زاضز
هؿتٌسؾبظی اعالػبت تَؾظ ّط یه اظ عطفیي ایي احتوبل ضا
وبّف هی زّس.
زض صَضت ضخ زازى تغییط ٍ تحَل ٍ جبثجبیی پطؾٌل ،اهىبى
پیگیطی وبض تَؾظ زیگطاى ضا هیؿط هی ًوبیس.

 هؿتٌس ؾبظی ّوعهبى اثعاضی وبضا ثطای هغلغ ًوَزى
لؿوتْبی هرتلف ؾبظهبى اظ ٍضؼیت وبض ثَزُ ٍ تؼساز
جلؿبت هَضز ًیبظ ثطای ایجبز اضتجبعبت قفبّی ضا وبّف
هی زّس.
 ثجت اعالػبت جْت ًظبضت ثط اجطای فؼبلیت اثعاضی
ؾَزهٌس اؾت .زض ٍالغ ثب هؿتٌس ؾبظی اؾت وِ هی تَاى
ثب ًظبضت ثط اجطای پطٍغُ ٍ اًجبم الساهبت ٍ تصحیحبت
الظم ػولىطز ضا ثْجَز زازُ ٍ زض فطآیٌسی ثِ ٌّگبم زض
جطیب ى اهَض لطاض گطفت.
 ایجبز یه ضٍیِ هؿتٌس ؾبظی هؼیي ،توطوع ثط ضٍی جٌجِ
ای هْن وبض ضا هوىي هی ؾبظز.

بایگاوی
یىی اظ ٍظبیف هْن وبضوٌبى  ،ثبیگبًی اؾت  .لطاض ًسازى
پطًٍسُ ّب زض زؾتطؼ افطاز غیط هؿئَل  ،ثؿتگبى ٍ ذَز
ثیوبض اظ ًىبتی اؾت وِ ّویكِ ثبیؿتی ػبلالًِ ثب آى
ثطذَضز ًوَز ٍ اجبظُ ًساز وِ ّطوؽ ثِ آؾبًی ثتَاًس اظ
هحتَای اؾطاض ثیوبض اعالع حبصل ًوبیس ٍ یب ذَز ثیوبض اظ
عطیك ایي ثرف ثِ اؾطاض ثیوبضی ذَز ٍالف گطزز هگط
ایٌىِ پعقه هؼبلج صالح ثساًس.

اهداف بایگاوی
 اؾٌبز حبٍی اعالػبتی ّؿتٌس وِ ؾبظهبًْبی ثَجَز
آٍضًسُ ضا ًبگعیط اظ هؿئَلیت پصیطی ٍ پبؾرگَیی
هی وٌٌس ٍ اظ عطف زیگط ثِ ػٌَاى اثعاضی هَثط زض زؾت
هسیطاى ٍ ّسایت هسیطاى هحؿَة هی قًَس.
 اؾٌبز ثِ ػٌَاى هسضن زض هطاحل لبًًَی هَضز تَجِ ٍ
اؾتفبزُ لطاض هی گیطًس.

