تاسیخچِ ایي فٌاٍسی تِ ػال  6481یؼٌی کـف
اًشطی هغٌاطیؼی تَػط فاسادی تش هیی ریشدد
اٍلیي اػتفادُ کاستشدی اص آى دس ػال  6484دس
ؿٌاػایی َّاپیواّای دٍػت ٍ دؿوي دس جٌگ
جْاًی دٍم دس اًگلؼتاى تَد اص آى پیغ ًیییض
کاستشدّای چَى جوغ آٍسی خَدکیاس ػیَاس
سدیاتی ٍ ؿٌاػایی اهَال ٍ افشاد داؿیتیِ اػیت
تَػؼِ اصلی فٌاٍسی آس اف ای دی اص ػیال
 0222آغاص ٍ تا ٍسٍد تِ ػشصِ تَػؼِ فیٌیاٍسی
اطالػات تِ صَست رؼتشدُ تِ ػٌَاى فیٌیاٍسی
غالة تِ کاس رشفتِ ؿذ فٌاٍسی آس اف ای دی
دس ػال ّای  0222 ٍ 0228تِ ػٌَاى ییک اص
دُ فٌاٍسی تشتش دًیا هؼشفی ؿذًذ ؿیاییاى رکیش
اػت کِ پیـشفت دس فٌاٍسی اطالػات ٍ کاّیؾ
ّضیٌِ ّای تجْیضات هشتَط تِ ایي فٌاٍسی ًییض
تِ رؼتشؽ کاتشد ّای ایي فٌاٍسی کوک ؿایاًی
کشدُ اػت اص آًجا کِ ٌَّص ٍاطُ ای تیشای اییي
فٌاٍسی تَػط فشٌّگؼتاى صتاى ٍ ادب فیاسػیی
پیـٌْاد ًـذُ اػت هؼادل فاسػی ایي فٌیاٍسی
سا «سدفاؿگش »یا «سدفشػت »دس ًظش رشفتِ ؿیذ
ایي هؼادل هفَْم کاسکشد اصلی آى سا دس تیش
داؿتِ ٍ ّوچٌیي حشٍف اصلی آى ًـاى دٌّذُ
حشٍف اٍل اصطالح غیش فاسػی آى اػت دس ایي
هقالِ اص هؼادل سد فاؿگش اػتفادُ ؿذُ اػت

ا تی
تیواسػتاى ّا تا چالؾ ّای فشاٍاًی دس ؿٌاػاییی
ٍ سد یاتی تیواساى پضؿکاى پشػتیاساى ٍ اهیَال
سٍتِ سٍ ّؼتٌذ کِ هی تَاى تِ تشخی اص آًیْیا اص
جولِ حشکت تی هَسد ٍ اضافی تییویاساى تیذٍى
اسصؽ افضٍدُ اًتظاس تیشای افیشاد اطیالػیات ٍ
تجْیضات کاسّای اؿتثاُ دٍتاسُ کاسی ػذم اًجام
تِ هَقغ کاسّای ضشٍسی ٍسٍد تیواساى تِ ػیاییش
تخؾ ّا اطالع اص آهاس تیواساى حاضش دس تیخیؾ
جشاحی تیواسػتاى تِ صَست تالدسًگ ٍ کؼیة
اطالع اص صهاى اًتظاس تیواساى دس تیخیؾ ّیای
هختلف تِ هٌظَس تْیٌِ ػاصی فشایٌیذ جیشاحیی
تیواساى اؿاسُ کشد کِ آراد ٍ ّوکاساًؾ دس ػیال
 0222هطشح کشدُ اًذ
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تشسػی پظٍّؾ ّا دس استثاط تا هذیشیت اهیٌیییت
اطالػات حایک اص آى اػت کیِ اییي خیذهیت
ًَظَْس تِ صَست رؼتشدُ ای دس ػاصهاى ّا هَسد
اػتفادُ قشاس هی ریشد دس کـَسی کِ هی تَاًذ تِ
دسػتی ادػا کٌذ کِ اص ّضاساى ػال پییؾ هیْیذ
ػلن ٍ داًؾ کتاب ٍ کتاتخاًِ تیَدُ اهیشٍصُ تیا
تَجِ تِ ٍػؼت تی ػاتقِ ٍ سٍص افضٍى داًتؾ ّا ٍ
ٌّش ّای تـش دس ػطح جْاًی ٍ ظَْس فیي آٍسی
ّای ًَیي تایذ تَقغ داؿت کِ کتاتخاًیِ ّیا تیِ
ػٌَاى جایگاّی تشای اًتقال صحیییح ػیشییغ ٍ
هٌاػة اطالػات ٍ اًذٍختِ ّای ػلوی رزؿتِ ٍ
حال دس تِ ثوش سػاًذی تؼیییاسی اص تیحیَ ت
هطلَب اجتواػی ػلوی ٍ فشٌّگی ًقؾ هیَثیشی
ایفا کٌٌذ هَفقیت دس ایي اهش ًیییاصهیٌیذ اًیجیام
پظٍّؾ ّای جاهغ ٍ تشسػی یافتِ ّیا ٍ اییجیاد
صهیٌِ ای هٌاػة تشای اجشای اػتاًذاسدی هٌاػة
دس حفظ ٍ ًگْذاسی ایي داسایی ّای اسصؿوٌذ هی
تاؿذ
دس ایشاى ایي هَضَع تِ دلیل جیذییذ تیَدى تیِ
صَست حشفِ ای ٍ کاهل ًِ تٌْا دس کتاتخاًیِ ّیا
تلکِ دس ػاصهاى ّای تخصصی ٍ دٍلتی هتیفیاٍت
ًیض هَسد تحقیق ٍ تشسػی قشاس ًگشفتِ اػت ٍ دس
ًتیجِ دس هی یاتین کِ اٍ تا کٌَى ّیچ پظٍّـی
تِ هٌظَس تشسػی ٍضؼیت هیذییشییت اهیٌیییت
اطالػات دس کتاتخاًِ ّای ایشاى تش اػاع آخشییي
اػتاًذاسد اًجام ًـذُ اػت

ثاًیا ًکتِ دیگشی کِ لضٍم اًجام ایي پیظٍّیؾ سا
هی طلثذ ایي اػت کِ رؼتیشؽ سٍص افیضٍى ٍ
تحَ ت ػشیؼی کِ دس حَصُ ػلن اطالع سػیاًیی
سخ هی دّذ ًیاصهٌذ تشسػی دقیییق ٍضیؼیییت
هذیشیت اهٌیت اطالػات دس هشاکض اطالع سػاًی ٍ
کتاتخاًِ ّای تِ ػٌَاى پایگاُ ّای تشای حفیظ ٍ
ًگِ داسی اطالػات هَسد ًیاص کاستشاى هی تیاؿیذ
ًتایج تِ دػت آهذُ اص ایي پظٍّؾ ؿایذ تیتیَاًیذ
دس ػیاػتگزاسی ٍ تشًاهِ سیضی هذیشیت اهیٌیییت
اطالػات دس کتاتخاًِ ّای هشکضی داًـگاّی هَثش
تاؿذ دس ٍاقغ ایي تحقیق ًـاى خَاّیذ داد کیِ
کتاتخاًِ ّای داًـگاّی تا صشفل ّضیٌِ ّای تیا
تشای تْیِ اطالػات خَد تا چیِ حیذی اص آى
حفاظت ٍ ًگْذاسی هی کٌٌذ
فٌاٍسی ؿٌاػایی تا اػتفادُ اص اهَاج سادیَییی آس
اف ای دی فٌاٍسی تی ػیوی اػت کِ تش پیاییِ
سدیاتی اهَاج الکتشٍ هغٌاطیؼی ػول هی کٌذ تیِ
طَس ػوَم ػاهاًِ ّای آس اف آی دی هتـیکیل
اص تشچؼة تاص خَاى ٍ هیاى افضاس ّؼتٌذ دادُ ٍ
اًشطی تذٍى ّیچ توآػیة یي تاصخَاى تشچؼة ٍ
هیاى افضاس هٌتقل هی ؿَد تشچؼة ّای آس اف
ای دی ّوچٌیي اص ًظش ًحَُ خَاًذى ٍ ًَؿتیي
سٍی آى اًَاع هختلفی اص قثیل خَاًذًی ًَؿتٌیی
فقط خَاًذًی یکثاس ًَؿتٌی ٍ چٌذ تاس خَاًیذًیی

داسًذ
اص دیشتاص في آٍسی ّای هخیتیلیفیی دس حیَصُ
ؿٌاػایی خَدکاس ًظیش تاسکذ ؿٌاػاییی ًیَسی
حشٍف تلَتَث ؿٌاػایی تییَهیتیشییک هیَسد
اػتفادُ قشاس رشفتِ اًذ؛ اها دس ایي هیاى صیشفیا
فٌاٍسی آس اف ای دی هییتیَاًیذ تیِ صیَست
ّوضهاى کاس هذیشیت اطالػیات اتیَهیاػیییَى
فشایٌذّا احشاص َّیت ٍ سدیاتی سا تِ طَس کاهیل
هَسد پَؿؾ قشاس دّذ ٍ دس ػیي حال اص اهیکیاى
تشیک ب تا ػایش فٌاٍسی ّا هاًٌذ تلَتیَث ًیییض
تشخَسداس تاؿذ تا تَجِ تِ کاستشد ٍػیغ فیٌیاٍسی
آس اف ای دی دس ؿٌاػایی ٍ سدیاتی افیشاد ٍ
اؿیا ٍ ًتایج هَفقیت آهیض ٍ دسخـاى حاصل اص
آى دس ػطح جْاى هی تَاى اًتظاس داؿیت کیِ
ایي فٌاٍسی تتَاًذ تشخی اص چالؾ ّای هیَجیَد
دس حَصُ ػالهت سا هشتفغ ػاصد

