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  اب اهرهش ییاضف لداعتم هعسوت رب رثؤم یدیلک لماوع رب یلیلحت
 (نالیگ ناتسا :یدروم هعلاطم) یراگن هدنیآ درکیور

 یمیدق دمحا
 ناریا ،لیبدرا ،یمالسا دازآ هاگشناد ،لیبدرا دحاو ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج یرتکد یوجشناد

 1رفمظن نیسح
 ناریا ،لیبدرا ،یلیبدرا ققحم هاگشناد ،ایفارغج هورگ رایشناد

 یلاز ردان
 ناریا ،نالیگ ،نالیگ هاگشناد ،یزاسرهش هورگ رایشناد

 یموصعم یقتدمحم
 ناریا ،لیبدرا ،یمالسا دازآ هاگشناد ،لیبدرا دحاو ،ایفارغج هورگ رایداتسا

 26/34/1396:شریذپ رودص خیرات 97/94/1396:هلاقم تفایرد خیرات
 هدیکچ
 رد .تسا نالیگ ناتسا رد اهرهش ییاضف لداعتم هعسوت رب رثؤم یدیلک لماوع لیلحت و ییاسانش شهوژپ نیا ماجنا زا یلصا فده
 هدافتسا یفلد کینکت و همانشسرپ شور زا زین تاعالطا یروآ عمج یارب .تسا هدش ماجنا ریز لحارم یط رد شهوژپ نیا اتسار نیا

 ،تیعمج دعب هس رد کرادم و دانسا تاعلاطم ساسارب نالیگ ناتسا ییاضف لداعتم هعسوت رب رثؤم ِللماع 04 دادعت لوا ماگ رد .دش
 هاگدید ساسارب و یفلد شور قیرط زا نالیگ ناتسا ییاضف لداعتم هعسوت رب رثؤم لماوع مود هلحرم رد .دش ییاسانش اضف و تیلاعف

 ناسانشراک زا همانشسرپ نیا رد .تفرگ رارق ناسانشراک رایتخا رد و یحارط یا همانشسرپ هنیمز نیا رد .دیدرگ جارختسا ناسانشراک
 نیگنایم هرمن ،اه همانشسرپ یروآ عمج زا سپ ًالاتیاهن .دنیامن نییعت ترکیل فیط بلاق رد ار لماوع زا کی ره زایتما ات دش هتساوخ
 باختنا کم کیم رازفا مرنرد لیلحت یارب (اضف و تیلاعف ،تیعمج) دعب هس زا لماع 28 تیاهن رد و دش نییعت لماع ره یارب

 یصصخت و هژیو یاه کرهش ،ناینب شناد یاه تیلاعف لماش یدیلک لماع 5 دادعت ،لباقتم تارثا لیلحت شور ساسارب ًالاتیاهن .دیدرگ
 -یلیر) هچراپکی لقن و لمح عونتم یاهدم و ییایرد لقن و لمح تیفرظ ،یلیر لقن و لمح ،رترب یروآ نف اب عیانص رارقتسا یارب

  .دش یفرعم نالیگ ناتسا رد ییاضف لداعتم هعسوت یارب (ییاوه - یا هداج -یبآ

 
 نالیگ ،ییاضف لداعت ،هعسوت ،یراگن هدنیآ ،یدیلک لماوع :یدیلک ناگژاو
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 هلئسم نایب و همدقم
 یزیر همانرب و یهاگشناد لفاحم رد لئاسم نیرت مهم زا یکی ناونع هب هعسوت ،وس نیا هب مود یناهج گنج نایاپ زا
 ) .دنتخادرپ صوصخ نیا رد دوخ تیعضو یرگنزاب هب اهروشک بلاغ 1990 ههد رد هک یوحن هب ،هدوب حرطم اهروشک
 دیدشت و فاکش داجیا بجوم فلتخم قطانم نیب هعسوت نایرج رد نزاوت مدع (33 ،9396 ،یشخب یلع و رف مظن
 هک یا هعسوت ،رادیاپ هعسوت هب یبایتسد ،رگید یوس زا .تسا هعسوت ریسم رد یعنام دوخ هک دوشیم یا هقطنم یرباربان
 ،یداصتقا فلتخم داعبا اب ،دنکیم هدروآرب ناشیاهزاین دروآرب رد یتآ یاهلسن ییاناوت شهاک نودب ار ینونک یاهزاین
 ،ناراکمه و ینیمج) .تسا هعسوت فلتخم یاه صخاش عیزوت رد یربارب و لداعت دنمزاین ،یطیحم تسیز و یعامتجا

0396، 426) 
 ینارگن و کیمداکآ قیقحت یلصا یعوضوم ،یرشب ۀعماج یارب یساسا یا هلئسم یرباربان 67 نرق رد کش یب نیاربانب
 ور و ریگارف یا هدیدپ ،یا هقطنم یاه یرباربان ،زورما ناهج رد عقاو رد (Lessmann, 2012: 132) تسا اه تلود ۀدمع
 لداعت مدع و اه یرباربان شهاک روظنم هب ،یا هقطنم و ییاضف یزیر همانرب هب هجوت رطاخ نیدب .تسا شرتسگ هب
 ریخا یاه لاس یط ،تهج نیا رد و (416 :2396 ،هدازریم و یدازیرپ) تسا هتفرگ رارق ناوارف هجوت دروم ،یا هقطنم
 ,Winkler) دنهاکب یا هقطنم یاه یرباربان تدش زا هک دنا هدوب شالت رد ناگدنریگ میمصت و اه تلود زا یرایسب

 مهم یاههصیصخ زا تیعمج تیرثکا نایم رد هعسوت تارمث و تاناکما هنالداع عیزوت بوچراچ نیا رد .(84 :2012
 نیودت قیرط زا اهلداعت مدع و اهیرباربان شهاک رد یعس رما نیا ققحت تهج نازیر همانرب .تسا ملاس و ایوپ داصتقا
 و رامآ) دنراد یگتفای هعسوت تبثم یاه هبنج هبناج همه شرتسگ و ییادز تیمورحم ددعتم یاه همانرب یارجا و
  .(11 :2396 ،ناراکمه
 یترابع هب .تسا اه تیعطق مدع زا راشرس زورما ناهج هک تسا هداتفا قافتا یلاح رد نزاوتمان هعسوت و اه لداعت مدع
 و هدش تیعطق مدع مان هب یرصع شیادیپ هب رجنم ،مکی و تسیب نرق نیزاغآ ههد رد تارییغت نوزفا زور تعرس
 هب و تابثیب طیحم نیا رد .تسا هداد رارق ینونک هدیچیپ یاهمتسیس یورشیپ ار دیدهت و تصرف زا راشرس یطیحم
 یارب فرص یرگنهدنیآ و ینیبشیپ ،هتشذگ دنور یباینورب هلمجزا یزیرهمانرب یتنس یاهرازبا ،رییغت لاحرد تعرس
 لداعت یارب اتسار نیا رد .(Goodwin & Wright, 2001: 1) دوب دهاوخن وگخساپ تدمدنلب و تدمنایم یاههزاب
 دنهاوخ یرتشیب ریثأت ،یا هقطنم یراگن هدنیآ رب هیکت و یهوژپ هدنیآ یاهدرکیور ییایفارغج یاهاضف هب یشخب
  .تشاد
 حطس رد یصاخ تیعقوم زا ،یعیبط یاههبذاج و عبانم هب یسرتسد و یمیلقا ،ییایفارغج طیارش ظاحل هب نالیگ ناتسا
 دناوتب ناتسا نیا ات هدیدرگ ببس ایرد اب ترواجم نینچمه .(12 :7396 ،ناراکمه و یزگرس) تسا رادروخرب روشک
 زین یلم حطس رد ،یناتسا حطس رب هوالع هک دشاب هتشاد یناگرزاب تادوارم رزخ یایرد یهیشاح یاهروشک ریاس اب

 حطس رد ییاضف لداعتم هعسوت فادها ققحت هنیمز ،بسانم یناکم رتسب زا یرادروخرب اب نیاربانب .تسا تیمها زئاح
 یگنوگچ یسررب ،تسا یاهقطنم یاهلداعت مدع و یگناگود زا یکاح نالیگ ناتسا تیعضو .دشابیم مهارف ناتسا
 زا یکاح ،ناتسا یاهناتسرهش (ناتسهوک و هیاپهوک ،هگلج ،لحاس) یکیژولوکا یاههزوح نورد رد تیعمج رارقتسا
 و اهتیلاعف شنکارپ صوصخ رد .(90 :0196 ،ناراکمه و یودهم) تسا نانآ تیعمج عیزوت رد ییاضف لداعت مدع
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 یاهنوناک هکیوحنب .تسا لداعتمان ییاضف عیزوت یاراد هک درک ناونع دیاب زین نالیگ ناتسا رد عیانص رارقتسا هوحن
 ماظن رد اهرهش حطس روخارف هب ،تامدخ حطس نیاربانب ،دراد رارق نآ یرهش طاقن رد ناتسا یتامدخ یاهتیلاعف

 زا یهجوت لباق شخب .(446 :6396 ،یودهم و ناضمرروپ) تشاد دهاوخ توافت نآ یدرکلمع بتارم هلسلس
 لماوع زا یفاک تخانش نتشادن و یا هقطنم یراگن هدنیآ و هدنیآ هب هجوت مدع زا یشان دش هراشا اهنآ هب هک یلئاسم
 لداعتم هعسوت رب رثؤم یدیلک لماوع لیلحت و ییاسانش رضاح شهوژپ یلصا فده ،نیاربانب .تسا هعسوت یدیلک
  .تسا نالیگ ناتسا رد اهرهش ییاضف
 قیقحت تایبدا

 ییاضف لداعتم هعسوت
 نایرج هعسوت .دندرگ یم عفتنم رتشیب نآ زا هتشذگ هب تبسن عماوج و دوش یم یقلت رتهب یگدنز یاپمه هعسوت هزورما

 .دراد هارمه هب ار یعامتجا ـ یداصتقا ماظن لک توافتم یریگ تمس و نامزاس دیدجت دوخ رد هک تسا یدعب دنچ
 هعسوت موهفم .(076 :3196 ،ناراکمه و تجاح یرداق) تفرشیپ و لوحت ،رییغت زا تسا ترابع هعسوت یلک روط هب
 لماوع و طیارش نتفرگ رب رد ،یرگن یدعب دنچ ،ندش عماج ،ندش رتقیمع یوس هب هراومه ینامز دنیارف رد
 هزورما یلو دوب یرازفا تخس رتشیب هعسوت شرگن زاغآ رد رگا .تسا هدرک تکرح ندش رت یمدرم و یراتخاس
 تیمها و یداصتقا دشر تارمث عیزوت رد یربارب هب تبسن هعسوت رتشیب هجوت رگنایب ،یعیزوت یاهروتکاف یسررب
 01 :3196 ،یفجن و دورناکسارس روپربکا) تسا هعسوت یراتفر ـ یراجنه ای یرازفا مرن یاههبنج هب ندش لئاق رتشیب
 داریا نینچ نیا ناوت یم لداعت و یربارب حیرشت رد .تسا هدش حرطم لداعتم هعسوت هاگدید هزورما عقاو رد .(91 و
 سفن تزع و یتخبشوخ ،یگدنز یاه تصرف اب هک تسا مهم یزیچ ره زا شیب لیلد نیا هب لداعت و یربارب هک درک
 شیازفا ،رقف ،یراکیب خرن نتفر الاب ،ینیشن هیشاح شیازفا نوچمه ییاهدمایپ هنیمز نیا رد .دنک یم ادیپ طابترا دارفا
 :4396 ،ناراکمه و یلکوت) ددرگ یم زاب اهنآ تیمورحم و قطانم رباربان هعسوت هب یگمه ینماان و مئارج و داسف
746).  
 هعسوت .دشاب یم هدیدنسپ یاه نامرآ زا یکی ،تسیز طیحم و لاغتشا ،مدرم نیب یقطنم لداعت داجیا هقطنم حطس رد
 لداعتم یدمآرد حوطس ات دنیامن دشر هتفای هعسوت قطانم زا رتدنت رتریقف قطانم هک تسین انعم نادب یا هقطنم لداعتم
 تیعمج تسیز طیارش و یطیحم ،یعامتجا ،یداصتقا یاه تیعقوم رد یربارب داجیا ،یدمآرد لداعت زا هتشذگ .دوش
 ،یروکشا یموصعم) دیامن یم کمک یا هقطنم لداعت هب زین یگدنز تیفیک ندرب الاب و اه تیفرظ مامت یریگراک هب و
1196: 99).  
 .تسا تیمها زئاح یا هلئسم ره زا شیب یا هقطنم ای ییاضف لداعتم هعسوت و ییاضف دعب ،لداعتم هعسوت ثحب رد
 طیحم زا ار نآ یعامتجا و یداصتقا ،یعیبط هباشم لماوع هک تسا ییایفارغج هدودحم کی زا یتمسق ای اضف هقطنم
 یشخب هقطنم تفگ ناوتیم عقاو رد .تسا هدروآ دوجو هب ار یتسدکی و هچراپکی یاضف و هدومن زیامتم دوخ فارطا
 و یرادا ،یسایس ،یداصتقا ،یراومهان ،یهایگ ،ییاوه و بآ یاههداد زا یشان نآ تدحو هک تسا روشک کی زا
 یارب نآ هب هتسباو یاهیربراک و اضف هنالداع صیصخت و عیزوت رد ییاضف تلادع بوچراچ نیا رد .دشاب یگنهرف



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 496

 نیرتهب هک تسا نآ رب ییاضف لداعتم هعسوت .(13 :2396 ،یدوجس و یروسای) تسا تاناکما زا رتهب یرادروخرب
 یا هقطنم نورد و یا هقطنم نیب یگدنز تیفیک یاه تافت ،دروآ مهارف هبناج همه تفرشیپ یارب ار تاناکما و طیارش
 هقطنم زا هک یفیراعت و فلتخم تایرظن ساسارب .(Bhatia, 2004) دربب نیب زا تیاهن رد و دناسرب لقادح هب ار
 لیالد عقاو رد .تیلاعف و اضف ،ناسنا :زا دنترابع دعب هس نیا .تسا یلصا دعب هس لماعت هجیتن هقطنم کی ،دوش یم
  .درک ییاسانش لماع هس نیا بوچراچ رد دیاب ار ییاضف لداعتم هعسوت مدع یارب یلصا

 
 ییاضف بداعتم هعسوت هناگ هس داعبا :1 لکش

 هعسوت لاح رد یاهروشک رد مهم تاعوضوم زا ،یا هقطنم یرباربان شهاک و هعسوت فده اب ییاضف لداعتم هعسوت
 نیتسخن یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا ،یطیحم یاه هنیمز رد قطانم عضو لیلحت و هیزجت و تخانش .دوشیم بوسحم
 ناوت یم و هدش صخشم قطانم یاه تیدودحم و اهانگنت راک نیا اب .تسا یا هقطنم هعسوت یزیر همانرب دنیارف رد ماگ
 رد هقطنم نآ هاگیاج ىیاسانش ،فلتخم قطانم نایم عبانم و تارابتعا صیصخت یارب یترابع هب .درک مادقا اهنآ عفر یارب
 (946 :7396 ،رف مظن و یدنورداپ) .تسا ىرورض ،هعسوت بهاوم زا ىرادروخرب حوطس ىدنب هبتر و هطوبرم شخب
  .دشاب یم یرشب یور شیپ تالضعم لح هب دید یدرکیور هک یهوژپ هدنیآ هاگن اب هژیوب
 یراگن هدنیآ درکیور
 هک اه لاوس نیا .تسا هدوب نآ ییاشگ زمر و هدنیآ فشک هتفیش ،ینورد ششک ساسارب هراومه خیرات لوط رد رشب
 یور هدنیآ رد تسا نکمم یقافتا هچ» و «؟دوب دهاوخ هتشذگ و لاح موادت هدنیآ ایآ» ،«؟تسا رییغت لباق هدنیآ ایآ»
 یاهدرکیور نانآ ،دش هتفگ هک روطنامه و .تسا هدوب ناریدم و نازیر همانرب یارب یرکف هدمع شلاچ نونکات «؟دهد
 هدنیآ رد نآ همادا و هتشذگ یاهدنور لیلحت هیاپ رب بلغا هک دنا هتسب راک هب هدنیآ لئاسم اب ییورایور یارب یفلتخم
 همانرب هزوح رد مجسنم ریغ و هدنکارپ یاه شهوژپ و اه یسررب 6یراگن هدنیآ ملع ،موس هرازه زاغآ رد اما .تسا هدوب
 :3196 ،یلاز و یتشهب) تسا هدرک لیدبت قیقد یاه شور و راوتسا ینابم و لوصا اب نودم ملع هب ار هدنیآ یارب یزیر
 یشالت هکلب ،تسین موتحم هدنیآ فشک یارب مادقا و ییوگشیپ هب هیصوت یراگن هدنیآ هب هیصوت اتسار نیا رد .(70
 ،نآ کمک هب ات تسا لاح و هتشذگ زا هدما تسدب تاعالطا یانبم رب لمتحم و نکمم یاه هدنیآ تخانش یارب
  .(70 :4396 ،ناراکمه و یدرکهد هدنزورف) میهد ناماس ار دوخ زورما تامیمصت
 هب ییوگخساپ رد یدربهار تیریدم شناد و یراذگ تسایس شناد ،ینیب شیپ شناد فعض زا یراگن هدنیآ موهفم

 تیریدم و یراذگ تسایس ماظن تیافک مدع بلغا یراگن هدنیآ یاه تیلاعف .تسا هتفای روهظ ،صاخ یاه شلاچ
 نایم یتاذ ضقانت دنناوت یم اه تیلاعف نیا .دننک یم نشور ار عامتجا یلصا یاه شلاچ اب ندش وربور یارب یلعف

                                                           
1 Foresight 
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 نیا نینچمه .دنهد ناشن ار ناراذگ تسایس تدم هاتوک ینامز قفا و هعماج یلصا لئاسم تدم دنلب تیهام
 دنهد یم رارق هجوت دروم ار اهراتخاس نیا یدعب دنچ لئاسم و یا هفیظو یتلود یاهراتخاس نایم یتاذ شنت ،اه تیلاعف
 تهج رثؤم رایسب یرازبا ناونع هب یراگن هدنیآ تفگ ناوت یم نآ رب هوالع .(02 :9396 ،ناراکمه و نایرادمان)
 هدنیازف تباقر و ندش یناهج نوچمه ییاه شلاچ هب زورما یایند رد ات دنک یم کمک اهتلود هب یراذگ تسایس
  .دنهد ماجنا رثؤم یتامادقا و هئارا بسانم یخساپ
 یدنیارف یراگن هدنیآ .دوش یم تفرشیپ ثعاب و هتفگ یتآ لامتحا لئاسم ندرک روصت رد ناسنا ییاناوت هب یراگن هدنیآ
 تدمدنلب تامیمصت ذاختا رد ار اه نامزاس و دنک یم کمک هدنیآ یاهزاین و اه تصرف ییاسانش هب هک تسا دنم ماظن
  .(90 :2196 ،ناراکمه و هوکهاش یسابع) دناسر یم یرای
 ناونع هب ار یراگن هدنیآ یاه یجورخ و دزادرپ یم یراگن هدنیآ هژورپ یارب بوچراچ کی هئارا هب سورو
 سورو یداهنشیپ بوچراچ .دنک یم حرطم کیژتارتسا یزیر همانرب و یژتارتسا هعسوت تهج دنمشزرا ییاه یدورو
 راهچ لماش یداهنشیپ بوچراچ .(46 :1196 ،یریدق و ناییابطابط) دشاب یم ریز لکش هب و هلحرم راهچ لماش
 هلحرم ای لوا هلحرم .تسا یژتارتسا هلحرم ًااتیاهن و اه یجورخ هلحرم ،یراگن هدنیآ یلصا هلحرم ،اه یدورو هلحرم
 هدنیآ یلصا هلحرم ای مود هلحرم .تسا کیژتارتسا یاه یهاگا شور و تاعالطا یروآ عمج هلحرم ،اه یدورو
 عمج تاعالطا ،لیلحت تمسق رد .تسا زادنا مشچ میسرت و ریسفت ،لیلحت یازجم هلحرم هس یاراد دوخ ،یراگن
 رد .دوش یم مهارف رت هدرتسگ و رت قیمع یاه لیلحت ماجنا تامدقم و هتفرگ رارق لیلحت و هیزجت دروم هدش یروآ
 رد و دریگ یم تروص رت یقمع یاه شنیب و اهراتخاس هب ندرب یپ روظنم هب یرت قیمع یاه لیلحت ،ریسفت تمسق
 رد فلتخم یاه هاگدید ،دشاب یم هدنیآ صوصخ رد ییاه هاگدید یعقاو داجیا هلحرم هک ،زادنا مشچ میسرت تمسق

 هتسد ود هب دوخ هک تساه یجورخ هلحرم ،موس هلحرم .دنوش یم داجیا حیرص تروص هب لیدب یاه هدنیآ صوصخ
 هب قفوم ،یراگن هدنیآ هژورپ ،موس هلحرم نایاپ رد .دوش یم میسقت سوملم ریغ یاه یجورخ و سوملم یاه یجورخ
 یژتارتسا هلحرم دراو اه یجورخ ،رخآ رد .تسا هدش سرتسد رد کیژتارتسا اه هنیزگ زا عیسو مهف و کرد کی داجیا
 هدایپ یاتسار رد کیژتارتسا تامادقا تیاده و میمصت نتفرگ یارب ناریگ میمصت ،یژتارتسا هلحرم رد .دنوش یم
 نآ رانک رد ار هلحرم ره اب طبترم یاه شسرپ ،سورو نینچمه .دننک یم هدافتسا اه یجورخ زا ،اه یجورخ یزاس
 بیترت نیدب و دریگ یم ماجنا هلحرم ره رد هک تسا یرکفت ای تیلاعف عون هدنهد ناشن هک تسا هدروآ هلحرم
  .دنک یم یفرعم ار تفرگ راکب ناوت یم هلحرم ره رد هک ییاه شور

 
 (6831 ،یریدق و ناییابطابط :عبنم) ،یراگن هدنیآ بوچراچ :2 لکش
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 تهج هکنیا لامتحا هچرگا .دراد عوضوم و هلئسم نیدنچ رب زکرمت هب شیارگ یا هقطنم یراگن هدنیآ یاهتیلاعف
 یراگن هدنیآ یاهتیلاعف زکرمت یلک روط هب .دراد دوجو زین دشاب لئاسم زا یصاخ هعومجم یوس هب یلصا یریگ
 :دوشیم ریز دراوم لماش یاهقطنم
 هاگتسیز و نکسم ،یسانش تیعمج نوچمه یلئاسم نداد ششوپ ،یناسنا هعسوت رب دیکأت هزوح نیا رد :یعامتجا، 
 یتشادهب یاهتبقارم و شزومآ ،یناسنا هیامرس ،اههکبش ،یدنورهش ،قلعت سح ،یگنهرف تیوه ،ییایوپ و کرحت
  .دشابیم

  فرط زا یعامتجا یاهزاین و رازاب یاهتصرف و فرط کی زا هناروانف هعسوت رب دیکأت اجنیا رد :یروانف و ملع 
 دیکأت نآ رب یدودح ات زین یاهقطنم حطس رد اما دراد جاور یلم حطس رد رتشیب زکرمت زا هزوح نیا .دشابیم رگید
  .دوشیم
 یاه هشوخ یور رب ناشزکرمت بلغا هک ییاهتیلاعف اب یداصتقا هعسوت یور رب دیکأت اجنیا رد :یراجت یاهییایوپ 
  .دشاب یم ،تسا ...و اهتکرش ،طسوتم و کچوک یاههاگنب ،یتعنص
 لماش هک یناهج یلصا لئاسم هزوح راهچ اب طابترا رد هک ،لک کی ناونع هب هقطنم هک ییاج :یاهقطنم زادنا مشچ 
 دوشیم هتفرگرظن رد دشابیم یداصتقا و یناسنا هعسوت ،(کیتلپوئژ) یسایس یایفارغج ،( ...و طیحم ،عبانم) ایفارغج
  .(10 :3196 ،یبیبح و درفیمیرک)

 شهوژپ یناکم ورملق
 یاه هوک هتشر .دراد تحاسم عبرمرتمولیک رازه 06 دودح رد هک تسا روشک یلامش یاه ناتسا زا یکی ،نالیگ ناتسا
 یرگید یا هداج هار ،لیجنم هرد هار زا ءزج هقطنم نیا و هدش هدیشک نالیگ بونج و رتخاب رد یراوید دننامه ،زربلا
 .دراد طابترا یناتسهوک هداج قیرط زا ناجیابرذآ و لیبدرا یاه ناتسا هب برغ فرط زا ناتسا نیا .درادن ناریا تالف هب
 ناتسا هب بونج زا ،لیبدرا ناتسا هب برغ زا ،ناجیابرذآ یروهمج روشک و رزخ یایرد هب لامش زا نالیگ ناتسا
 117 دودح ناتسا نیا رد لحاوس لوط .ددرگ یم دودحم ناردنزام ناتسا هب قرش زا و نیوزق و ناجنز
 .دنتشاد تنوکس ناتسا نیا رد رفن نویلیم 99/7 رب غلاب ،9396 لاس رد نالیگ ناتسا یتیعمج ظاحل زا .دشاب یمرتمولیک
  .تسا نیشن رهش تیعمج شیازفا و ییاتسور تیعمج شهاک زا یکاح یتیعمج تارییغت نینچمه

 (5931-5431) نالیگ ناتسا ییاتسور و یرهش تیعمج ،لک تیعمج تارییغت :1 لودج
 9396 4396 9196 9296 9196 9996 9096 حرش
 1314997 0214107 6110407 1316077 2946147 7216196 3966376 لک تیعمج
 1749416 4262306 6929376 4133046 926012 999610 031949  یرهش تیعمج
 421273 042913 4663466 1636366 0111376 2694766 910213 ییاتسور تیعمج

 اب تسا ناتسا زکرم هک تشر ناتسرهش ،9396 لاس رد .دراد لداعت مدع زا تیاکح اه ناتسرهشرد تیعمج عیزوت
 دصرد 1/29 ییاهنت هب و تسا ناتسا ناتسرهش نیرت تیعمج رپ نانچمه هتشذگ یاه ههد دننام تیعمج رفن 900163
  .تسا هداد یاج دوخ رد ار ناتسا تیعمج زا
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 5631-59 یاه لاس رد ناتسرهش بسح رب نالیگ ناتسا تیعمج یبسن عیزوت :1 لودج
 9396 4396 9196 9296 9196 ناتسرهش

 446 446 446 446 446 ناتسا لک
 1/9 9/9 9/9 1/7 1/7 اراتسآ
 9/0 9/0 9/0 6/9 1/0 هیفرشا هناتسآ
 2/6 1/6 3/6 9/7 0/7 شلما
 9/9 1/9 9/9 9/9 0/9 یلزناردنب
 3/2 2/2 9/2 3/1 0/1 شلات
 1/29 4/29 2/99 3/69 1/37 تشر
 1/7 2/7 2/7 2/7 9/7 رهشناوضر
 2/9 6/0 9/0 4/9 4/1 رابدور
 1/9 1/9 6/1 1/1 0/2 رسدور
 3/6 3/6 3/6 9/7 7/7 لکهایس
 6/7 0/7 1/7 6/9 2/7 تفش
 3/0 6/9 0/9 6/1 9/1 ارس هعموص
 1/9 1/9 6/0 1/0 2/9 نموف

 1/1 1/1 1/1 1/1 9/1 ناجیهال
 1/9 9/9 1/9 6/1 9/9 دورگنل
 6/7 6/7 4/7 6/7 6/7 لاسام

 9396 ،4396 ،9196 ،9296 ،9196 یاه لاس نکسم و سوفن یمومع یرامشرس جیاتن ،ناریا رامآ زکرم :عبنم

 قیقحت ماجنا شور و دنیارف
 نالیگ ناتسا رد ییاضف لداعتم هعسوت رب رثؤم یدیلک لماوع لیلحت و ییاسانش شهوژپ نیا ماجنا زا یلصا فده
 شور زا زین تاعالطا یروآ عمج یارب .تسا هدش ماجنا ریز لحارم یط رد شهوژپ نیا اتسار نیا رد .تسا
  .دش هدافتسا یفلد کینکت و همانشسرپ
 ؛کرادم و دانسا تاعلاطم ساسارب نالیگ ناتسا ییاضف لداعتم هعسوت رب رثؤم لماوع ییاسانش :لوا هلحرم
 هاگدید ساسارب و یفلد شور قیرط زا نالیگ ناتسا ییاضف لداعتم هعسوت رب رثؤم لماوع ییاسانش :مود هلحرم
 ناسانشراک
 یدیلک لماوع جارختسا و لباقتم تارثا لیلحت :موس هلحرم
 لیلحت و هیزجت

 نالیگ ناتسا رد ییاضف لداعتم هعسوت رب رثؤم لماوع ییاسانش
 ییاضف لداعتم هعسوت رب رثؤم لماوع ،اضف و تیلاعف ،تیعمج دعب هس رد ،شهوژپ یدروم تاعلاطم زا لوا ماگ رد
 رارق ناسانشراک رایتخا رد و یحارط یا همانشسرپ ،ییاهن لماوع جارختسا یارب .دندش ییاسانش نالیگ ناتسا رد
 .دنیامن نییعت ترکیل فیط بلاق رد ار لماوع زا کی ره زایتما ات دش هتساوخ ناسانشراک زا همانشسرپ نیا رد .تفرگ
 دعب هس زا لماع 17 تیاهن رد و دش نییعت لماع ره یارب نیگنایم هرمن ،اه همانشسرپ یروآ عمج زا سپ ًااتیاهن
 تارظن ساسارب هیلوا لماع 41 عقاو رد .دیدرگ باختنا کم کیم رازفا مرنرد لیلحت یارب (اضف و تیلاعف ،تیعمج)
 تسا 0 زا رتالاب زایتما ،لماوع نیا باختنا یانبم تسا رکذ هب مزال .دش باختنا لماع 17 ًااتیاهن و شیالاپ ناسانشراک
  .دنراد ییاضف لداعتم هعسوت رد الاب یلیخ و الاب تیمها هک دنتسه یلماوع ترکیل فیط ساسارب هک
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 نالیگ ناتسا ییاضف هعسوت رب رثؤم لماوع :2 لودج
 اضف تیلاعف تیعمج
 زکرم زا تیعمج ییادز زکرمت تسایس −
 ناتسا

 یاهرهش تمس هب تیعمج تیاده −
 ناتسا مود هجرد

 اهاتسور رد تیعمج یراگدنام و تابث −

 اهاتسور یزاس هچراپکی و عیمجت −

 ینیشنرهش بیرض −

 ینیشن اتسور بیرض −

 یرهش تیعمج مکارت −

 ییاتسور تیعمج مکارت −

 یرهش تیعمج دشر خرن −

 ییاتسور تیعمج دشر خرن −

 یاهرهش هب گرزب یاهاتسور لیدبت −
 کچوک

 یگدنز هب دیما شیازفا −

 یعامتجا هافر صخاش شیازفا −

 ناتسا هعسوت رد اه نمس شقن شیازفا −

 مدرم یتشیعم تیعضو دوبهب −

 یعامتجا دامتعا شیازفا −

 لاغتشا خرن شیازفا −

 تیعمج یروراب خرن شیازفا −

 یناتسا نورد یاه ییاج هب اج −

 یناتسا نورب یاه ییاج هب اج −

 و جنرب دننام یزرواشک تالوصحم دیلوت رد ییاناوت شیازفا −
 یتارداص درکیور اب یاچ

 اهرازیلاش یزاس هچراپکی و حیطست ،زیهجت −

  یویک و تابکرم ،هویم ،نوتوت ،نوتیز یاه غاب حالصا و هعسوت −

 نالیگ ناتسا یدایص ردانب یرو هرهب یاقترا و هعسوت −

  یزرواشک تادیلوت اب دنویپ رد طسوتم و کچوک عیانص تیوقت −

 تالیش و یراد غاب ،تعارز یاه تیلباق و عبانم تیوقت −

 هزیناکم و ارگرازاب یزرواشک هب تشک ماظن و وگلا لوحت −

 یرگشدرگ یاه تخاسریز تیوقت −

 رزخ یایرد یاه هنارک رد ایرد یرگشدرگ یاه نوناک یهدناماس −

 یلزناردنب یتعنص -یراجت دازآ هقطنم هعسوت −

 اراتسآردنب یداصتقا هژیو هقطنم هعسوت −

 نیپساک دیدج ردنب تخاس −

 رهشایک یدایص ردنب هعسوت −

 ناینب شناد یاه تیلاعف هعسوت −

 ناتسا یاهزاین اب بسانتم یهاگشناد دیدج یاه هتشر داجیا −

 هعسوت و قیقحت زکارم شرتسگ −

 نف اب عیانص رارقتسا یارب یصصخت و هژیو یاه کرهش ثادحا −
 رترب یروآ

 مهم یاه نوناک رد یگنهرف و یعامتجا تامدخ شرتسگ −
 یرهش

  یجراخ یناگرزاب یاه درکراک شرتسگ −

 یداصتقا یاه تیلاعف رد یصوصخ شخب شقن تیوقت −

 کیژتارتسا تیعقوم زا یریگ هرهب −

 بونج ـ لامش یللملا نیب ودیرک رد یریگ رارق −

 رزخ یایرد هزوح یاه رازاب هب یسرتسد −

 تشر یللملا نیب هاگدورف هعسوت −

 یلیر لقن و لمح زا یرادرب هرهب رد عیرست −

 نورب و نورد لقن و لمح هتفرشیپ یاه تخاس ریز هعسوت −
 یرهش

 اراتسآ و رهشون یاهردنب هب یبآ یاهریسم یزادنا هار −

 ییایرد لقن و لمح تیفرظ زا هنیهب هدافتسا و هعسوت −

 -یلیر) هچراپکی لقن و لمح عونتم یاهدم زا یریگ هرهب −
 ( ییاوه - یا هداج -یبآ

 اه هناخدور تیریدم و یرادزیخبآ شرتسگ −

 ناتسا کیژولوکا ناوت ظاحل اب اضف زا بسانم هدافتسا −

 یناتسا نورد یاهدنویپ تیوقت −

 یناتسا نورب یاهدنویپ تیوقت −

 هناگراهچ قطانم زا هنیهب تظافح −

 یزکرم یاه ناکم تیوقت −

 هعسوت یاهروحم تیوقت −

 اهاتسور و اهرهش یدرکلمع تاطابترا تیوقت −

 ناتسا بآ عبانم هنیهب تیریدم −

 یزرواشک یاه نیمز یزاس هچراپکی −

 یمیلقا عونت تیفرظ زا یریگ هرهب −

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ،یا هقطنم ره هعسوت یارب یلصا یاه طرش شیپ زا یکی عقاو رد .تسا تیعمج ،ییاضف لداعتم هعسوت زا دعب نیلوا
 زا یهاوخ رظن جیاتن .دیدرگ دیدرگ باختنا لماع 47 یتیعمج لماوع یبایزرا یارب .تسا یتیعمج لماوع نییعت
 و ناتسا زکرم زا تیعمج ییادز زکرمت تسایس ،یعامتجا هافر صخاش شیازفا لماوع هک داد ناشن ناسانشراک
 نیرتمک .دنراد ار موس ات لوا یاه هبتر 69/0 و 10/0 ،61/0 نیگنایم تارمن اب بیترت هب یناتسا نورد یاه ییاجباج
 هب اج و مدرم یتشیعم تیعضو دوبهب ،کچوک یاهرهش هب گرزب یاهاتسور لیدبت لماوع هب زین نیگنایم تارمن

  .دراد صاصتخا یناتسا نورب یاه ییاج
 دوجوم یاه تیلاعف نینچمه و یتیلاعف ماظن .تسا نالیگ ناتسا یاه تیلاعف ماظن ،ییاضف لداعتم هعسوت زا دعب نیمود
 نیا رد .دنوش یم هقطنم ییایوپ و دشر ثعاب ،دنراد راک و رس اه تیلاعف نیا اب هک یتیعمج اب طابترا رد ،هقطنم کی رد
 نآ زا یکاح ناگبخن و ناسانشراک یبایزرا جیاتن .دش ییاسانش هیلوا لماع 47 ،یتیعمج دعب نوچمه زین ،بوچراچ
 نیرتشیب و لوا هبتر 11/0ت نیگنایم هرمن اب یداصتقا یاه تیلاعف رد یصوصخ شخب شقن تیوقت لماع ،هک تسا
 یاه تخاسریز تیوقت لماوع ،هدمآ تشدب جیاتن اب قباطم .دراد نالیگ ناتسا ییاضف لداعتم هعسوت رد ار تیمها
 و مود یاه هبتر 92/0 و 22/0 نیگنایم یاه هرمن اب بیترت هب یجراخ یناگرزاب یاه درکراک شرتسگ و یرگشدرگ
 یاه هتشر داجیا لماع زین ار تیمها نیرتمک .دنراد نالیگ ناتسا ییاضف لداعتم هعسوت رد تیمها ظاحل زا ار موس
  .تسا هداد صاصتخا دوخ هب 62/7 نیگنایم هرمن اب ناتسا یاهزاین اب بسانتم یهاگشناد دیدج
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 نایم هک یتالماعت یترابع هب .تسا هعسوت رتسب اضف ،یا هقطنم یزیر همانرب رد .تسا اضف ،هعلاطم دروم دعب نیموس
 تروص دوخ بسانم یاضف و رتسب رد هک دش دهاوخ لداعتم هعسوت ثعاب یتروص رد دراد دوجو تیعمج و تیلاعف
 یبایزرا جیاتن .دیدرگ باختنا نالیگ ناتسا ییاضف دعب رد هیلوا لماع 47 یلبق دعب ود نوچمه ،زین هنیمز نیا رد .دریگ
 هبتر 31/0 نیگنایم هرمن اب اراتسآ و رهشون یاهردنب هب یبآ یاهریسم یزادنا هار لماع هک داد ناشن نانشراک تارظن
 و لمح تیفرظ زا هنیهب هدافتسا و هعسوت لماوع .دراد نالیگ ناتسا ییاضف لداعتم هعسوت رد تیمها ظاحل زا ار لوا
 رد بیترت هب زین ناتسا بآ عبانم هنیهب تیریدم و بونج ـ لامش یللملا نیب ودیرک رد یریگ رارق ،ییایرد لقن
 و اهاتسور و اهرهش یدرکلمع تاطابترا تیوقت لماوع زین ار تیمها نیرتمک .دنراد رارق مراهچ ات مود یاه هبتر
  .دنراد یناتسا نورد یاهدنویپ تیوقت

 ناسانشراک هاگدید زا ییاضف لداعتم هعسوت رب رثؤم لماوع :2 لودج
 لماوع دعب

 تیعمج

 (a1) ناتسا زکرم زا تیعمج ییادز زکرمت تسایس .6

 (a2) یعامتجا هافر صخاش شیازفا .7
 (a3) یناتسا نورد یاه ییاج هب اج .9

 تیلاعف

  (a4) یزرواشک تادیلوت اب دنویپ رد طسوتم و کچوک عیانص تیوقت .6

 (a5) یرگشدرگ یاه تخاسریز تیوقت .7

 (a6) رزخ یایرد یاه هنارک رد ایرد یرگشدرگ یاه نوناک یهدناماس .9

 (a7) یلزناردنب یتعنص -یراجت دازآ هقطنم هعسوت .0

 (a8) اراتسآردنب یداصتقا هژیو هقطنم هعسوت .9

 (a9) نیپساک دیدج ردنب تخاس .1

 (a10) نالیگ ناتسا یدایص ردانب یرو هرهب یاقترا و هعسوت .2

 (a11) ناینب شناد یاه تیلاعف هعسوت .1

 (a12) رترب یروآ نف اب عیانص رارقتسا یارب یصصخت و هژیو یاه کرهش ثادحا .3

 (a13) یرهش مهم یاه نوناک رد یگنهرف و یعامتجا تامدخ شرتسگ .46

 (a14) یجراخ یناگرزاب یاه درکراک شرتسگ .66

 (a15) یداصتقا یاه تیلاعف رد یصوصخ شخب شقن تیوقت .76

 اضف

 (a16) کیژتارتسا تیعقوم زا یریگ هرهب .6
 (a17) بونج ـ لامش یللملا نیب ودیرک رد یریگ رارق .7
 (a18) رزخ یایرد هزوح یاه رازاب هب یسرتسد .9
 (a19) تشر یللملا نیب هاگدورف هعسوت .0
 (a20) یلیر لقن و لمح زا یرادرب هرهب رد عیرست .9
 (a21) ( ییاوه - یا هداج -یبآ -یلیر) هچراپکی لقن و لمح عونتم یاهدم زا یریگ هرهب .1
 (a22) یرهش نورب و نورد لقن و لمح هتفرشیپ یاه تخاس ریز هعسوت .2
 (a23) اراتسآ و رهشون یاهردنب هب یبآ یاهریسم یزادنا هار .1
 (a24) ییایرد لقن و لمح تیفرظ زا هنیهب هدافتسا و هعسوت .3
 (a25) ناتسا کیژولوکا ناوت ظاحل اب اضف زا بسانم هدافتسا .46
 (a26) هعسوت یاهروحم تیوقت .66
 (a27) ناتسا بآ عبانم هنیهب تیریدم .76

 (a28)  یمیلقا عونت تیفرظ زا یریگ هرهب .96

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یدیلک لماوع لیلحت و ییاسانش
 یارب هلحرم نیا رد .دش ییاسانش نالیگ ناتسا رد ییاضف لداعتم هعسوت یارب لماع 17 ،7 هرامش لودج اب قباطم
 داعبا هعلاطم نیا رد .تسا هدش هدافتسا کم کیم رازفا مرن و لباقتم تارثا لیلحت شور زا یدیلک لماوع ییاسانش
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 ناشن هک تسا دصرد 40/12 سیرتام یگدشرپ هجرد .تسا هدش میظنت فلتخم شخب 9 رد هک دوب 17×17 سیرتام
 یرادیاپان تیعضو زا متسیس عقاو رد و دنا هتشاد رگیدمه رب یا هدنکارپ و دایز ریثأت هدش باختنا لماوع دهد یم
 ینعم نیا هب هک هدوب رفص ددع هطبار 916 ،سیرتام نیا رد یبایزرا لباق هطبار 339 عومجم زا .تسا هدوب رادروخرب
 مجح لک دصرد 49 هب کیدزن دادعت نیا هک دنا هتفریذپن ریثأت رگیدمه زا ای هتشادن ریثأت رگیدمه رب لماوع تسا
 یا هداد شخرچ راب 7 اب یرامآ یاه صخاش ساسارب سیرتام رگید فرط زا .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار سیرتام
  .تسا نآ یاه خساپ و همانشسرپ یالاب ییاور زا یکاح هک هدوب رادروخرب دصرد 446 یگدش  هنیهب و تیبولطم زا

 عطاقتم تاریثأت و سیرتام یاه هداد هیلوا لیلحت :3 لودج
 صخاش رادقم

 سیرتام داعبا 17

 رارکت دادعت 7

 اهرفص دادعت 916

 کی دادعت 736

 ود دادعت 497

 هس دادعت 296

 عمج 339

 یگدشرپ هجرد دصرد 40/12

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اهریغتم میقتسم تاریثأت لماش لوا هلحرم .درک لیلحت هلحرم ود رد ناوت یم ار کم کیم رد یدورو لماوع هعومجم
 هعومجم ،روکذم هلحرم ود ره رد .تسا رگیدکی رب اهریغتم میقتسم ریغ تارثا لیلحت لماش مود هلحرم و رگیدکی رب
 ،ناوت یم رگیدکی رب لماوع لباقتم تارثا لیلحت زا سپ عقاو رد .درک یدنب میسقت هورگ جنپ رد ناوت یم ار لماوع
  .درک یدنب میسقت ریز حرش هب ار لماوع
 هدهاشم رادومن یبرغلامش تمس رد یراذگریثأت زا ییالاب هجرد اب راذگ ریثأت یاهریغتم :راذگریثأت یاهریغتم :فلا
  .دنوش یم هتخانش زین هدننک نییعت یاهریغتم ناونع هب ،یراذگریثأت زا ییالاب هجرد اب عقاو رد اهریغتم نیا .دنوش یم

 و دنتسه الاب یریذپریثأت و الاب یراذگریثأت کرتشم یگژیو ود یاراد اهریغتم نیا :یهجو ود یاهریغتم یاهریغتم :ب
  .درک دهاوخ داجیا ار یرییغت و شنکاو زین اهریغتم ریاس یور رب اهریغتم نیا یور رب یلمع ره

 ًااهاگ و هتشاد یمیظنت تلاح عقاو رد دنراد رارق رادومن لقث زکرم یکیدزن رد اهریغتم نیا :یمیظنت یاهریغتم :پ
 هب ءاقترا لباق اهریغتم نیا ،هعسوت فادها صوصخ رد تلود یاه تسایس هب هتسب .دننک یم لمع هیوناث یمرها ناونعب

  .دنتسه اهریغتم ریاس
 زین هجیتن یاهریغتم ار اهنآ ناوت یم و دنراد رارق رادومن یقرش بونج تمسق رد اهریغتم نیا :ریذپریثأت یاهریغتم :ت

  .دنتسه رادروخرب متسیس رد نییاپ رایسب یراذگریثأت و متسیس زا الاب رایسب یریذپریثأت زا اهریغتم نیا .دیمان
 یبرغ بونج تمسق رد اهریغتم نیا دنتسه ینیئاپ یریذپریثأت و یراذگریثأت یاراد اهریغتم نیا :لقتسم یاهریغتم :ث

  .دنراد رارق رادومن
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 اهریغتم میقتسم تاریثأت ساسارب یریذپریثات ـ یراذگریثات روحم رد اهنآ هاگیاج و اهریغتم یگدنکارپ هشقن :3 لکش

 هناگ جنپ یحاون ساسارب ییاضف لداعتم هعسوت لماوع یدنب هتسد :4 لودج
 اهریغتم ریغتم عون

 راذگریثأت

 (a11) ناینب شناد یاه تیلاعف هعسوت -6

 (a12) رترب یروآ نف اب عیانص رارقتسا یارب یصصخت و هژیو یاه کرهش ثادحا -7

 (a20) یلیر لقن و لمح زا یرادرب هرهب رد عیرست -9
 (a21) ( ییاوه - یا هداج -یبآ -یلیر) هچراپکی لقن و لمح عونتم یاهدم زا یریگ هرهب -0
 (a23) اراتسآ و رهشون یاهردنب هب یبآ یاهریسم یزادنا هار -9
 (a24) ییایرد لقن و لمح تیفرظ زا هنیهب هدافتسا و هعسوت -1

 یهجو ود

 (a5) یرگشدرگ یاه تخاسریز تیوقت -6

 (a6) رزخ یایرد یاه هنارک رد ایرد یرگشدرگ یاه نوناک یهدناماس -7
 (a7) یلزناردنب یتعنص -یراجت دازآ هقطنم هعسوت -9

 (a8) اراتسآردنب یداصتقا هژیو هقطنم هعسوت -0

 (a9) نیپساک دیدج ردنب تخاس -9
 (a14) یجراخ یناگرزاب یاه درکراک شرتسگ -1

 (a15) یداصتقا یاه تیلاعف رد یصوصخ شخب شقن تیوقت -2

 (a16) کیژتارتسا تیعقوم زا یریگ هرهب  -1
 (a18) رزخ یایرد هزوح یاه رازاب هب یسرتسد -3
 (a26) هعسوت یاهروحم تیوقت -46

 ریذپریثأت

 (a1) ناتسا زکرم زا تیعمج ییادز زکرمت تسایس -6

 (a3) یناتسا نورد یاه ییاج هب اج -7
  (a4) یزرواشک تادیلوت اب دنویپ رد طسوتم و کچوک عیانص تیوقت -9

 (a10) نالیگ ناتسا یدایص ردانب یرو هرهب یاقترا و هعسوت -0

 لقتسم

 (a2) یعامتجا هافر صخاش شیازفا -6
 (a19) تشر یللملا نیب هاگدورف هعسوت -7
 (a22) یرهش نورب و نورد لقن و لمح هتفرشیپ یاه تخاس ریز هعسوت -9
 (a28)  یمیلقا عونت تیفرظ زا یریگ هرهب -0

 یمیظنت

 (a17) بونج ـ لامش یللملا نیب ودیرک رد یریگ رارق -6
 (a25) ناتسا کیژولوکا ناوت ظاحل اب اضف زا بسانم هدافتسا -7
 (a27) ناتسا بآ عبانم هنیهب تیریدم -9

 (a28)  یمیلقا عونت تیفرظ زا یریگ هرهب -0

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 446

 تاداهنشیپ و یریگ هجیتن
 یرادرب هرهب نونک ات اما تسا رادروخرب یدنمشزرا عبانم زا یا هعسوت یاهتیلباق و تاناکما رظن زا هک نالیگ ناتسا
 زا یرادروخرب ) نآ بسانم ییاوه و بآ تیعضو هب ناوت یم یعیبط عبانم رظن زا .تسا هتفرگن تروص اهنآ زا یبسانم
 کاخ و ددعتم یمئاد یاه هناخدور دوجو و ( رتم یلیم 4447 زا شیب هنایلاس یگدنراب اب بوطرم و لدتعم میلقا
 هک درک هراشا ،ایرد و یناتسهوک ،یا هیاپهوک ،یا هگلج یحاون نتشاد و عیسو یاه لگنج و عتارم زین و یعارز دعاسم
 ره همزال هک ییاضف نزاوت و لداعت هب ندیسر و هقطنم هعسوت و دشر تهج رد تسا هتسیاش هک هنوگ نآ هنافساتم
 بونج -لامش رودیرک ریسم رد نتفرگ رارق لیلد هب نالیگ ناتسا .تسا هتفرگن تروص یمادقا ،تسا یا هعسوت
 -یراجت دازآ هقطنم دوجو .تسا رادروخرب (تراجت ) الاک تارداص و تادراو هزوح رد زاتمم یتیعقوم زا (کارتسون)

 هب یکیدزن ،اهروشک یخرب اب یکشخ و ایرد قیرط زا یراوجه و یلحاس راون رتمولیک 449 نتشاد و یلزنا یتعنص
 یکی ناونع هب ار ناتسا نیا ،یرگشدرگ و یگنهرف صاخ یاه تیعقوم زین و نیپساک یایرد زاگ و تفن یژرنا ریاخذ
 تیعقوم و ییانبریز تاسیسأت ،یعیبط عبانم ظاحل هب مه هک تسا هدرک حرطم روشک یلامش مهم یاهناتسا زا

 تیعقوم و روشک هعسوت رد نآ یدیلک تیمها زین و ،یراجت دازآ هقطنم و ایرد هب یسرتسد ظاحل هب مه و ییایفارغج
 تیمها یاراد ،یهوژپ هدنیآ درکیور اب مه نآ ،ییاضف هعسوت داعبا رد نآ تیعضو یسررب ،یا هقطنم و یزرم صاخ
  .دشاب یم ییالاب رایسب
 زین دوخ ینارحب دح هب و هدرب جنر نآ زا نالیگ ناتسا هزورما هک (ییاضف لداعت) یتایح عوضوم نیا هب نتخادرپ
 ریاس اب زکرم دایز هلصاف و ییاضف لداعت مدع .تسا شهوژپ لباق یروف و یرورض ثحابم زا تسا هدش کیدزن

 ،ترجاهم ،نوگانوگ یاهیراکهزب ،مئارج ،یراکیب ،رقف شیازفا نوچ نآ زا یشان راوگان یاهدمایپ و دعتسم یاهرهش
 رد هیامرس و تیعمج زکرمت .تسا هدش ناتسا یاضف یلمع تفرشیپ عنام ...و یتلادع یب ،یطیحم تسیز یاهیگدولآ
 و اهرهش اب نوزفازور هلصاف و نآ یوس هب هیور یب یاه ترجاهم دنور همادا و (تشر رهش) ناتسا یاضف زا یا هطقن
 قطانم نایم هعسوت نایرج رد نزاوت دوبن نینچمه .تسا هدش رجنم ار ییاضف لداعتم هعسوت مدع ،ناتسا رگید قطانم
 .دور یم رامش هب نآ هعسوت ربارب رد یعنام ناونع هب و هدش یرباربان دیدشت و فاکش داجیا بجوم ،ناتسا نوگانوگ
 رد ییاضف لداعتم هعسوت یاتسار رد ناوت یم ریز حرش هب یدیلک لماع جنپ هیکت اب هک داد ناشن شهوژپ نیا جیاتن
 :تشادرب ماگ نالیگ ناتسا

 ناینب شناد یاه تیلاعف -6

 رترب یروآ نف اب عیانص رارقتسا یارب یصصخت و هژیو یاه کرهش -7

 یلیر لقن و لمح -9

 ییایرد لقن و لمح تیفرظ -0
 (ییاوه - یا هداج -یبآ -یلیر) هچراپکی لقن و لمح عونتم یاهدم -9

 عبانم
 یدروم هعلاطم) اهرهشنالک هزوح ییاتسور یاه طیحم رد رادیاپ هعسوت موهفم" (3196) یفجن لیعامسا و دمحم ،دورناکسارس روپربکا

 ؛32-01 :صص ،496 هرامش ،مهن و تسیب لاس ،اتسور طیحم و نکسم "(نارهت رهشنالک
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 اب مالیا ناتسا یاه ناتسرهش نیب رد رادیاپ هعسوت یاه هفلوم ییاضف عیزوت یبایزرا .(2396) میهاربا ،یرمعم و یدهم ،دادادخ ؛رومیت ،رامآ
  .12-91 :صص ،37 هرامش ،1 لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب ،vicor – saw کینکت زا هدافتسا

 یدروم هعلاطم :ویرانس هیاپ رب یزیر همانرب درکیور اب یا هقطنم هعسوت یدیلک لماوع ییاسانش (4396) ردان ،یلاز و رقابدمحم ،یتشهب
  .91 – 60 :صص ،6 هرامش ،مهدزناپ هرود ،اضف شیامآ و یزیر همانرب - یناسنا مولع سردم ،یقرش ناجیابرذآ ناتسا

 ،ییایفارغج مولع یدربراک تاقیقحت هیرشن ،یعیزوت تلادع درکیور اب ناریا رد یا هقطنم هعسوت .(2396) تجح ،هدازریم ؛رهاط ،یدازیرپ
  .136-326 :صص ،49 هرامش ،16 لاس

 ،(یناسنا تاعلاطم) ییایفارغج زادنامشچ هلجم ،«نالیگ ناتسا رد اهتیلاعف ییاضف نامزاس لیلحت» ،اضر ،یودهم ،یسیع ،ناضمرروپ
  .6396 ،446 -266 صص ،47 هرامش

 یاه صخاش زا یرایتخب و لاحمراهچ ناتسا یاهناتسرهش یرادروخرب حطس لیلحت و یسررب ،7396 ،نیسح ،رف مظن و دازهب ،یدنورداپ
 مهدراهچ هرامش ،مراهچ لاس ،یرهش یزیر همانرب و شهوژپ هلجم ،یزاف سیسپات لدم زا هدافتسا اب هعسوت

 ،"ناریا رد یا هقطنم یرباربان داعبا یاه صخاش یخرب یبایزرا" ؛نارهم ،ایرآ کین ؛بوقغی ،یعراز ؛بیرغ ،این لضاف ؛یضترم ،یلکوت
  .266 ات 646 تاحفص ،4396 راهب ،6 هرامش ،هعسوت و اتسور همانلصف

 زا هدافتسا اب یشزومآ یاهصخاش هنیمز رد ناهفصا ناتسا یاهناتسرهش یگتفای هعسوت حطس یسررب ،0396 ،ناراکمه و دوواد ،ینیمج
 9هرامش ،3 دلج ،شزومآ یروانف یشهوژپ یملع هیرشن ،GIS و یا هشوخ لیلحت ،TOPSIS کینکت

 مولع همانلصف ،یراگن هدنیآ هژورپ کی رد داعبا باختنا رب رثؤم یاهریغتم ،(1196 زییاپ) ،یریدق هلا حور و هللا بیبح دیس ،ناییابطابط
 ؛6-17 صص ،2 هرامش ،مود لاس ،ناریا تیریدم

 یمتسیس درکیور ساسارب یمیدق یزرواشک قطانم رد یشیامآ یاهدربهار» ،هزمحریما ،یزابهش ،لامج ،یدمحم ،بنیز ،یزگرس
  .7396 ،62 -01 صص ،99 هرامش ،هعسوت و ایفارغج هلجم ،«نالیگ هقطنم :دروم ،تسروهلیه

 یراگن هدنیآ یارب یدنیارف بوچراچ هئارا .(2196) یلع ،یهلادبع و ،هناسفا ،نایدحاو ،دمحم ،اشگلد یناطلس ،موثلک ،هوکهاش یسابع
  .90-72 :صص ،66 هرامش ،9 لاس ،ناریا تیریدم مولع همانلصف ،یبیکرتارف شور رب ینتبم

 زا هدافتسا اب یا هیحان یزیر همانرب ،(4396 زییاپ) اضردیعس یلگدیب نایقدنج و رغصا یلع ،ینارآ زپ هریش ؛هللا فطل ،یدرکهد هدنزورف
 :صص ،موس هرامش ،لوا لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب همانلصف ،(ناشاک هیحان زادنا مشچ یوگلا نییبت) اهویرانس یانبم رب یزیر همانرب

39 – 19.  

 رد یزرم یاه هچرازاب شقن نییبت" (3196 زییاپ) هنایجنرس یرقاب رصان و هناورپ یلیلج ارهز و یدبع نافرع و یفطصم ،تجاح یرداق
 :صص ،9 هرامش ،1 لاس ،کیتلپوئژ "یبونج ناسارخ ناتسا یزرم یاه هچرازاب :یدروم هعلاطم ،نوماریپ یجاون رادیاپ هعسوت و تینما

696-676.  

 هعسوت همانلصف ،یروانف و ملع یراگن هدنیآ تیلاعف ماجنا فلتخم حوطس یسررب ،(3196) ،یبیبح دوعسم و نیسح ،درفیمیرک
  .90-49 :صص ،مهدزناپ هرامش ،یتعنص یکیژولونکت

  .496 :ص ،نارهت ،مجنپ پاچ ،مایپ "یا هقطنم هعسوت یزیر همانرب ینابم و لوصا" (1196 زییاپ) نسح دیس ،یروکشا یموصعم

 و تیریدم نامزاس تاراشتنا ،تشر ،نالیگ ناتسا ییاضف نامزاس یسررب ،میهاربا ،یدابآ میحر شیورد ،هبزور ،ناینامحر ،اضر ،یودهم
  .0196 ،نالیگ ناتسا یزیرهمانرب

 ،یروآون و یروانف ،ملع یراذگ تسایس رب یراگن هدنیآ ریثأت یبایزرا .(9396) یدهم ،روپدیجم و ،اضریلع ،هداز نسح ،الیل ،نایرادمان
  .92-046 :صص ،7 هرامش ،9 لاس ،یروآون تیریدم هیرشن

 هملجم ،(ناتسزوخ ناتسا :یدروم هعلاطم) یا هیحان یگتفای هعسوت ییاضف یرباربان شجنس ،9396 ،هنمآ ،یشخب یلع و نیسح ،رف مظن
 06 هرامش ،(ایفارغج) ییاضف یزیر همانرب یشهوژپ – یملع
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 ،یا هقطنم یزیر همانرب ،یا هقطنم نزاوتم هعسوت تهج نیون یراکهار یا هقطنم هعسوت یژتارتسا .(2396) میرم ،یدوجس و دیجم ،یروسای
  .146-93 :صص ،37 هرامش ،1 لاس
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