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  یاه نلاس رادیاپ هعسوت رب رثوم لماوع لدم نیودت
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 ینامحر نیسح

 ناریا ،لمآ ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یلمآ هللا تیآدحاو ،یشزرو یاه هناسر شیارگ ،یبایرازاب تیریدم یرتکد یوجشناد

 1یماح دمحم
 ناریا ،یراس ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یراس دحاو ،یشزرو تیریدم رایداتسا

 یتسود یضترم
 ناریا ،رسلباب ،رسلباب هاگشناد ،یشزرو یزیر همانرب و تیریدم رایشناد
 ۳2/74/3397 :شریذپ رودص خیرات 12/47/۳397:هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 رظنم زا رضاح قیقحت .دشابیم يوضر ناسارخ رد یشزرو ياهنلاس رادیاپ هعسوت رب رثوم لماوع لدم نیودت رضاح قیقحت زا فده
  عهمج شور . دهشاب  یهم   ناههنپ ياوهتحم لیلحت کیتکات و يروئت ددنرگ يژتارتسا ،یفیک درکیور ،يریسفت تاقیقحت عون زا میاداراپ
  دیتاهسا ،     لهک هرادا و شزرو ترازو هزوهح یهیارجا ناریدهم و ناهگربخ زا رفن 17 اب قیمع هبحاصم لکش هب قیقحت رد اههداد يروآ
   و یلاهمتحا رهیغ تروص هب يریگ هنومن شور .دشاب یم يوضر ناسارخ ناتسا یشزرو نکاما هربخ ناریدم و یشزرو تیریدم هزوح
  تهمرف . دهیدرگ لصاح قیقحت فادها و تالاوس صوصخ رد يرظن عابشا هک درک ادیپ همادا ییاج ات اه هبحاصم و هدوب یفرب هلولگ
   زا اهپ قهقحم .  دهیدرگ ماهجنا MAXQDA18  رازهفا مرن طسوت اه هداد لیلحت و هیزجت و هدوب نتم و توص تروص ود هب اه هداد
 .دومن یفرعم (7004) رزیلگ و زمراچ یموهفم لدم بلاق رد ار هدش ءاصحا لماوع ،هدش ماجنا ياه هبحاصم يدنیارف و زاب يراذگدک
 ،   یبناهج و یهاهفر تاهناکما ،یشزرو تازیهجت ،یناسنا عبانم ،یتیریدم لماوع و ناربراک ،یتاغیلبت لماع ،يداصتقا لماوع» ياههلوقم
   رادهیاپ هعهسوت .دنور یم رامش هب یشزرو نکاما رد رادیاپ هعسوت رب راذگ رثا لماوع ناونع هب «يزاس یصوصخ و ،یبای ناکم ،ینمیا
  بیهس آ نودهب ،عبانم زا هدافتسا و یگدنز طیارش نآ رد هک دوش یم روصتم يرشب عماوج يارب ار بولطم يا هدنیآ هک تسا يدنیارف
  يارهب ار ییاهلح هار رادیاپ هعسوت عقاورد .دزاس یم فرطرب ار ناسنا ياهزاین ،یتایح ياه ماظن تابث و ییابیز ،یگچراپکی هب ندناسر
      عباهنم يدوباهن نوهچمه یلئاهسم زورهب زا دناوتب ات دهد یم هئارا هعسوت یطیحم تسیز و يداصتقا ،یعامتجا ،يراتخاس یناف ياهوگلا

      تهیفیک ندهمآ نییاهپ و یتلادهع یهب ، تهیعمج هیور یب شیازفا ،ییاوه و بآ تارییغت ،یگدولآ ،یتسیز ياه هناماس بیرخت ،یعیبط
  .دنک يریگولج هدنیآ و لاح ياه ناسنا یگدنز
 
  صخااش ،  یعاامتجا صخااش ،  یاتلود یااهداهن ،یطیحم تسیز ،یشزرو نکاما ،رادیاپ هعسوت :یدیلک تاملک
 یداصتقا
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   همدقم
  راکوراس یرهش یایفرغج اب هک یناققحم ،یرهش راتخاس و شزرو نیب طابترا صوصخ رد یتاقیقحت هجیتن رد هزورما
  تایامح .(1442 ، ییااپورا نویسمک ،7742 ،کول یل )دنا هدرب یپ یشزرو نکاما رادیاپ هعسوت هلوقم تیمها هب دنراد
     نآ رد هاک تاسا هداش صااخ یی واگلا هب رجنم اه تیلاعف و اه نامزاس ،یشزرو تالیهست تخاس زا رادیاپ و یمومع
 یشزرو یاه نویساردفنک و اه تلود طسوت هافر تسایس تیروحم اب یروحم و لاعف هبنج  ی ناونع هب شزرو هلوقم
 ی ااه    نااكم نتفراگ راراق ،  تااقیقحت نایا یاه هبنج زا یكی .(4742 ،نسلورت و سوفار)تسا هتفرگ رارق هجوت دروم
   ااهنآ ینااكم یاهروتکاف نیرتمهم و یشزرو نکاما ییاضف هعسوت هب یا هژیو هجوت هک تسا اهرهش لخاد رد یشزرو
   زا شیاب تایعمج تیمها رکذ اب ،دوخ قیقحت رد (3742)7ستیلیف اتنایرت .(۱742 ،ناراكمه و امزوک ورباگ)تسا هدش
       و هزایگنا هاب راجنم شزرو هاک تاشاد رااهظا  دارافا یگدنز  بس تیمها نایب اب و ،ینیشنرهش و یزاس یناهج ،دح
      تایبرت قالاخا ااب ار نٌالااسگرزب و نااناوج ،دنک یم رتشیب ار هعماج داحتا و مدرم ،دوش یم یمسج و یحور یتمالس
       هداننک فراصم رادایاپ رااتفر هاب راجنم و دروآ  یام ناغمرا هب رمتسم دوبهب و دوش یم سفن هب دامتعا بجوم ،دنک یم
  ناراحب ، یگناسرگ ،رقف .(3742 ،ستیلیف اتنایرت )دشاب یم تیمها ز اح ار یشزرو نکاما رادیاپ هعسوت نیاربانب دوش یم
  رااشتنا ،یتسیز عونت نتفر نیب زا ،تسیز طیحم بیرخت ،رباربان و یقالخا ریغ یلغش طیارش و اهتصرف ،هدرتسگ یلام

CO2، یاذاغ ، ینااشیرپ ،   رراض هاب هاقالع و  کراحت مدع ،یتمالس یاهیرامیب ،سونایقا و اوه ،نیمز رد تیمس نازیم  
  شیازافا ،    یروآ ناف هداشن لراتنک داشر ،   عباانم هاب یاسرتسد مدع ،ردخم داوم و لكلا فرصم شیازفا ،رتمک یذغم
     هاب هاجوت رد لالم نامزااس هک تسا یتالكشم و دراوم همه و همه ،اه گنج و اه ییاوسر ،داسف ،تلود یاه یریگرد
 رد .(3742 ،للم نامزاس )دناد یم یرورض یندب یاه تیلاعف هب ار مدرم تکراشم و یشزرو نکاما رادیاپ هعسوت هلوقم
   هعاسوت رتاسب ،دنک یم رارق رب ريوم تاطابترا ،دنک یم داجیا تینهذ رییغت ،دهد یم رارق ریيثت تحت ار دارفا شزرو عقاو
 رد .(3742 ،  نا فا یاس و فكنلوچاسا)دروآ یم ناغمرا هب ار یزوسلد و هزادنا نامه هب ،ینمیا ،تلص ،دنكیم مهارف ار
   یاهلااس نیاب . دراک هدهاشم متسیب نرق یشزرو تاناكما هعسوت رد ار یلصا هلحرم هس (4442) نیپاچ ،هدحتم تٌالایا
   زا یداعب هالحرم . داد خر تٌالاایا نیا رد اهرهش هموح رد یشزرو نکاما یاه زاس و تخاس زا یجوم 1237 ات 3437
37 ههد         تااناكما یزااس هاموح هرود نایا زرااب یاگژیو نیراتمهم و تفای همادا 4۳37 ههد طساوا ات و دش زاغآ 41
  تماس هب اه رهش هموح زا یشزرو نکاما 4337 ههد رد همادا رد .(3442 ؛ناراكمه و یچقراب ،9442 ،لاب)دوب یشزرو
  یا هدانیازف روط هب 4337 ههد زا اهکرهش ناربهر لوا هلهو رد .(2442 ،بارتنسر و رنرت)درک ادیپ هعسوت یرهش زکارم
 .  دنداش دواب هدش هناریو هب لیدبت هک یرهش نورد قطانم یزاسون رد یشزرو تاناكما و شزرو یلامتحا شقن هجوتم
 و دیدج هاگیاپ  ی ،هتشذگ لاس جنپ و تسیب رد هک یا هفرح یاه شزرو یداصتقا هنیشیپ رد رییغت هب ،دعب هلحرم رد
 .(4442 ، نیپاچ)داندرب یپ تسا یقوقح تاسسوم و یلحم یلام تاسسؤم لماش فلتخم یاه تکرش نایماح زا لالح
    یرایاسب دامارد لاحم هک دندرک یرادیرخ ار VIP یاه هاگیاج یشزرو نکاما تخاس یماح یاه تکرش هک یروط هب
   رد بالطواد یاشزرو ی ااه    نامزااس و تالود نیاب یگنتاگنت اطابترا هراومه .(2742 ،دراگسروک)دوب هدش اه نآ یارب

                                                           
1- Stavros Triantafyllidis 
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     نیاب رااک میاسقت ااب  ااه  تالود دعب هب مود یناهج  نج زاتسا هتشاد دوجو یشزرو تازیهجت و نکاما زاس و تخاس
   رواط هاب . دنتخااس ایهم یوانیدناكسا یاه روشک رد یشزرو نکاما زاس و تخاس یارب ار طیارش یشزرو یاه نامزاس
   هاجوت شزوامآ و یتسرپ نطو سح هب هک ارچ دنش یم تیامح تلود طسوت یزادنا ریت یاه هاگشاب کرامناد رد لاثم
  لااح یاهزاین هک یا هعسوت ،(3742)7ناراكمه و تبیانوگلآ رظنم زا رادیاپ هعسوت .(1337 ،گربنرون) تشاد یا هژیو
     هعاسوت هالوقم یالک رواط هب .دشاب هتشاد دوخ یاهزاین عفر رد ار هدنیآ یاه لسن ییاناوت هكنآ نودب دزاس هدروآرب ار
   هانیهب هدایچیپ ی ااه   متاسیس نایا رد و دوش یم روصتم نآ یارب یدایز داعبا و تسا یدایز یاه یگدیچیپ یاراد رادیاپ
  ار ینااهج راک روتسد  ی 4942 دنس رد رادیاپ هعسوت هک یفادها .(1742 ،رکاس یرفج) .دشاب یم راوشد رایسب یزاس
  شیاب هزورما .(1742 ،للم نامزاس)تسا هدرک ه ارا رشب زاین دروم هفرم و رادیاپ یناهج هعماج رد دشر و یگدنز یارب
 ، یعاامتجا  هعاسوت   یااهنوناک زا یاكی  ناوانع  هاب اهرهش وس  ی زا و دننكیم یگدنز اهرهشرد ناهج مدرم زا یمین زا
 ل اسم هک دنتسه ییاهناكم نیرت بسانم رگید یوس زا (4742ناراكمه و لوراو) .دنوریم رامش هب ییاضق و یداصتقا
    و یتعناص یاهرواشک رد نوانکا .(1442 ،یلنک)دیآ یم دیدپ اهنآ رد ی یحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا تالكشم و
    رد نیارباانب و تاسا هداش  یام   ازلا یاشزرو و ینامداخ یاهااضف زا بسانم هنارس  ی زا یرادروخرب ٌالومعم هتفرشیپ
   هناراس  ای لابند هب هک دنک یم باجیا ی یحم تسیز و یحیرفت ،یتشادهب یاه ترورض ،یرهش یزیر همانرب هنوگره
 ،         ایپملا یاللملا نیاب لاانروژ) میاشاب اهرهاش هدوداحم رد یاشزرو تامدخ ه ارا یارب اهاضف صیصخت رد بسانم
 ،      یا یحم تاسیز لدااسم نواچ یبول ماان راايآ یاراد ٌالامتحا ،دوخ تبثم یاهدمایپ رب هوالع یشزرو نکاما .(1742
    :داننام دواخ تابثم یاهدمایپ رب هوالع یشزرو نکاما .(1742 ،2وومیلاسبا) دشاب یم . .و یعامتجا ،یگنهرف تالضعم
   راايآ یاراد ًالٌالاامتحا ، ...   و تامداخ و تااناكما زا یرادرواخرب ،  لاقن و لامح ،تاطابترا ،لاغتشا ،هافر ت س شیازفا
 .(0742 ،9  چال زاساجسم)دنشابیم ...و یعامتجا ،یگنهرف تالضعم ،ی یحم تسیز ل اسم و تالكشم :نوچ یبول مان
 ، گرزاب  تااسیسات .  دراد تاسیز طیاحم رد یا هدمع ریيثت ،دارفا یعامتجا و یمومع تمالس رب هوالع یشزرو نکاما
  ناریدام .دننک یم هدافتسا داوم و بآ ،یژرنا دننام یعبانم زا یگدنز فلتخم یاه هخرچ رد ،لابتوف یاه هاگشزرو دننام
   تارايا زا یرایاسب . دناشاب هاگآ هلابز دیلوت و بآ فرصم ،یژرنا شهاک تهج رد دوخ فیاظو زا دیاب ،شزرو یقرتم
 دراو ار یی ااه  بیاسآ تسیز طیحم هب دناوت یم یشزرو تاسیسات تاريا رگید و یداصتقا و یعامتجا ،ی یحم تسیز
  هاب هک هدوب ی یحم تسیز ل اسم ،اهرهش رد اه تیلاعف و تیعمج زکرمت هجیتن نیلوا .(1742 ناراكمه و 0امار) .دنک
  داشر ز این ی دااصتقا و یعامتجا دعب رد .تسا هدرک ادیپ دومن هریغ و یتوص ،کاخ ،بآ ،اوه یگدولآ فلتخم لاكشا
 ،  تااناكما و تامداخ ییاسران و لداعتمان عیزوت ریظن یل اسم ثعاب ،گرزب یاهرهش رد صوصخ هب ینیشنرهش عیرس
 ی عاامتجا ی انیزگ ییادج و یتاقبط فالتخا تیاهن رد و نآ یتسیز طیارش و نكسم و نیمز شزرا رد شحاف توافت
  یرگاشدرگ رد  هاک دنراد هدیقع ،(۱742)۱ناراكمه و چیووکرام .(1742 ،ناراكمه و 1و ابوابگیا) تسا هدش یداصتقا

                                                           
1- Algunaibet et al.  
2 - Absalyamov 
3 - Mesjases lech 
4-Rama 
5- Agbaobaou 
6- Markovic 
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    یگدانز زا هاجیتن  ای ناونع هب و ،رفس  ی ماجنا یارب بلاغ هزیگنا هب یاهدنیازف روط هب تمالس و شزرو ،رصاعم
   نامزااس لاک ریبد ،7نوم یک ناب ،(۱742)تسوکورپ هیرشن شرازگ هب .تسا هدش لیدبت رركم لاعف تالی عت و نردم
  دراک یراودیما زاربا و دهد شرتسگ ار ناهج رد تدحو حور دناوتیم گرزب یشزرو یاهدادیور هک تشاد راهظا للم
 و  تاان  نیانچمه .   دواب داهاوخ نااهج        ردرادایاپ هعاسوت جیورات هاب راجنم  ایپملا یااهیزاب دننام اهدادیور نیا هک
  تاسیز یاههفلوم و رادیاپ هعسوت هفلوم نیب دنتشاد راهظا یقیقحت رد (۳397)ناراكمه و یدادادخ ،(1742)ناراكمه
  یاشزرو  یاهدادایور یارب .تشاد راهظا جیات نیا ریسفترد و دش هدهاشم یرادانعم طابترا یداصتقا لماوع و ی یحم
  هاک  یراذاگ  هیامراس .دریگیم ماجنا هعماج طسوت یراذگهیامرس عون ود ددنویپیم عوقو هب فلتخم عماوج نورد رد هک
  نارگااشامت هجوت یشزرو یاهدادیور هک دراد راظتنا و دهدیم ماجنا هنیمز نیا یمومع یاهتایلام یریگراک هب اب هعماج
   یرااجت قانور  ناگداننكتاقالم  نایا دورو  ااب و  هدوامن بلج اهنآ عامتجا و هعماج هب ار یدایز یشزرو نارگشدرگ و
   هاک ناانچنآ یشزرو نکاما رادیاپ هعسوت هلوقم هب زونه ام روشک رد ریسافت نیا مامت اب .ددرگ داجیا هعماج رد یرتشیب
 طساو هب یلامش ناسارخ .تسا هتفرگن تروص ینادنچ تاقیقحت لدم بلاق رد هلوقم نیا یفیک یسررب و دیاش و دیاب
       زا یاكی ناوانع هاب نیانچمه و یاشزرو نکااما سیسات یٌالاب تیفرظ و ییاوهو بآ و یمیلقا طیارش زا یرادروخرب
     نااناوج تاغارف تااقوا یزااس ینغ تهج یشزرو نکاما زاس و تخاس هب هجوت هب زاین هزوح نیا رد هک ییاه ناتسا
 ی اهرهاش رد ت ای عمج و تااناكما و اه تیلاعف دح زا شیب ییارگزکرمت ،ناریا رد نینچمه .تسا نیلوئسم هجوت لباق
 ی اگنهرف ی ااه یزیرهمانرب رد یناوتان و یژرنا عبانم زا تسردان هدافتسا ،لقن و لمح متسیس بسانمان دركلمع ،گرزب
 ،هر ایغ و  تافایزاب ،نآ دیلوت شهاک ،هلابز نازیم ،عبانم زا هدافتسا هوحن رد نادنورهش هب ندناسر یهاگآ رد یعامتجا و
  صواصخ هب قیقحت هب زاین هلئسم نیا و دوش یمرجنم اهرهش رتشیب هچره ندش رادیاپان هب هک تسا یا هلئسم عقاو رد
 لدم یحارط و رادیاپ هعسوت رب ريوم لماوع ییاسانش اب ات تسا ددص رد ققحم نیاربانب .دراد یشزرو نکاما هزوح رد
    و سیاسات یاراجا هاب  ترداابم قیقحت نیا جیاتن زا یسات و یریگ هرهب ات دیامن یشزرو هعماج هب ینایاش  مک یفیک
  قایقحت نایاپ رد ققحم تیاهن رد .دنیامن یملع عبانم اب و اه درادناتسا قبط یا هموح و یرهش یشزرو نکاما تیریدم
   دانمادک یواضر ناسارخ یشزرو نکاما رادیاپ هعسوت رب ريوم لماوع :دهد خساپ ریز لاوس هب ات تسا ددص رد رضاح
 ؟تسا هنوگچ یشزرو نکاما رادیاپ هعسوت رب ريوم لماوع ییاهن لدم و
   یوضر ناسارخ

   ناتاسا نیمرااهچ وزج ،عبرم رتمولیک 7۳۱ و رازه 007 دودح یتحاسم اب ناریا قرش لامش رد یوضر ناسارخ ناتسا
  نااسارخ یاه ناتسا اب برغ زا ،ناتسنمکرت روشک اب قرش لامش و لامش زا ناتسا نیا .دوش یم بوسحم روشک گرزب
  زاکرم .    تاسا هیااسمه ناتاسناغفا رواشک اب قرش زا و دزی و یبونج ناسارخ یاه ناتسا اب بونج زا ،نانمس و یلامش
  و مااج تبرت ،رمشاک ،راوزبس ،روباشین ناوت یم نآ مهم یاهرهش زا و تسا دهشم سدقم رهش یوضر ناسارخ ناتسا
  همانلااس)تسا  هداش   لیكاشت ناتاسهد 0۱7 و رهش 91 ،شخب 41 ،ناتسرهش ۳2 زا یوضر ناسارخ .درب مان ار سخرس
   .(9397 ،یرامآ

                                                           
1-Key moun 
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 هنیشیپ و خیرات

  فالتخم ماوقا .تسا هدوب دوخ ورملق رد یرایسب یاه تلود و اه هلسلس طوقس و روهظ دهاش خیرات لوط رد ،ناسارخ
 . دانا       هدروآ نااغمرا هاب ار تاراییغت هاق نم نایا هاب نامز هب نامز اه ناغفا و اه نمکرت ،اه لوغم ،اهدرک ،اه کرت ،بارعا
   وراملق نیرات گر     زاب و نیرتافوكاش گرزاب نااسارخ هاک دنا هدرک میسقت شخب تشه هب ار ناریا ،ناتساب نانادیفارغج
  .تسا هدوب
   ناتاسا زاین  ناینااساس نارود رد . تاسا  هدواب رقتسم ناسارخ رد ورم یكیدزن رد لاس نیدنچ یارب نایناكشا یروتارپما
    رااهچ زا یاكی هدانامرف ، ی ره هک (margraves) سوارگرم راهچ و هدش یم هدیمان نابسوگداپ هک دبهپس  ی طسوت
     میاسقت شاخب رااهچ هاب ناسارخ ،ناریا رد ناناملسم تاحوتف نارود رد .تسا هدش یم تموكح ،دنا هدوب ناتسا شخب
    تاایح راايآ نیرات  یمیداق .دندش هدیمان خلب و تاره ،ورم ،روباشین ینعی دوخ گرزب رهش مسا هب شخب ره و دیدرگ
  نارود هاب قلعتم ،لبق لاس رازه 44۳ ینیمخت تمدق اب یگنس یاهرازفا تسد و تاودا یدادعت لماش ،ناریا رد یناسنا
   رارقتاسا یااه ناكم نیرت یمیدق هک یلاح رد .تسا هدمآ تسد هب دهشم دور فشک هناخدور رتسب زا ،میدق یگنس هنیراپ
 نآ زا . دانا هدش ییاسانش هریغ و ناتسرل ،ناجیابرذآ ریظن ناریا رگید یحاون رد لاس رازه 447 تمدق اب رثکادح ،ناسنا
 ،  زاگرد هاگلج ، نااچوق ،دهشم هگلج رد یخیرات نارود زاغآ ات یگنسون نارود زا یرامشیب یگدنز دهاوش و رايآ سپ
   یمواب و هایلوا نانکاس و ماوقا هب رايآ و دهاوش نیا .دنا هدش ییاسانش هریغ و سودرف ،دنجریب ،هیردیح تبرت ،درونجب
 زا یبرغ یایسآ رسارس و دنا هتفای ترهش ییایسآ ماوقا ناونع هب ناققحم یخرب هدیقع هب انب هک دوش یم طوبرم ناسارخ
      نارود زاغآراس رد نااسارخ خیراات عا قم نیرات   ماهم تاقیقح رد یلو ؛دریگ یمارف ار دنس هرد و ناتسکرت ات هنارتیدم
  قاافتا م .    ق لوا هرازاه زااغآ رد هاک هاعقاو نیا رد .دروخ یم دنویپ ناریا تالف هب ییایرآ ماوقا دورو اب ناریا یخیرات
  تافیاصوت زا هک نانچنآ اه نآ مظعا شخب و دنتفر شیپ ناریا زکرم تمس هب ناسارخ قیرط زا دراو هزات اه ییایرآ ،داتفا
   ناایناریا خیراات زاغآ  داوح هدمع هک تسا لیلد نیمه هب دیاش و دندش رقتسم ناتسیس و ناسارخ رد ،دیآ یمرب اتسوا
  .دهد یم خر گرزب ناسارخ رد عقاو رد و ناریا قرشم رد تسا هدش رکذ یسودرف همانهاش و اتسوا عبنم ود رد هک
      رایاسب یحاوان هتاشذگ رد هاک ینیمزراس .  تاسا یخیراات  نااسارخ  زا یكچواک ًالاتبسن تمسق ،یوضر ناسارخ ناتسا
        نااسارخ ناتاسا هاس لمااش نآ زا یاشخب هزوراما ااما .تسا هتشاد هچراپكی ییورملق و هتفرگ یم رب رد ار یا هدرتسگ
  نآ زا یرات   گرزاب یااه شخب و تسا عقاو ناریا روشک رد ،رگید یاهناتسا زا ییاه تمسق و یبونج و یلامش ،یوضر
  یااه  نونااک زا یكی ،یخیرات گرزب ناسارخ .دراد رارق ناریا قرش لامش و لامش یاه یروهمج و ناتسناغفا روشک رد
  یناامدرم ،  یمالاسا ندامت نارود  رد هاچ و   مالاسا زا شیاپ و نهک یاه نارود رد هچ و هدوب یرشب ندمت یریگ لكش
    یندامت راصانع ندروآدایدپ و گنهرف و شناد شرتسگ و شیادیپ رد هک دنا هتسیز یم نآ رد شوک تخس و دنمشوه
   .دنا هدرک افیا ییازسب شقن
 ناتسا تامیسقت هچخیرات

  و ناتاسیس   یانثتاسا هاب  شکودانه  اات  توال ریوک قرش رد یمالسا تٌالایا مامت رب ناسارخ مان یرمق یرجه 3 نرق زا
   ود هاب نااسارخ ش . ه 3027  لااس رد   تاراه گانج  زا ساپ .تسا هدیدرگ یم قالطا بونج رد ناتسهق و ناتسچولب
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 .  دایدرگ ناتاسناغفا همیمض نآ قرش و ناریا وزج دوب عقاو دوریره هناخدور برغ رد هک یتمسق و دش هیزجت تمسق
۳27 لاس رد   سرااف ،ناتسچولب و نامرک ،ناجیابرذآ زا دندوب ترابع هک دش میسقت گرزب تلایا راهچ هب ناریا ش . ه1
    یارواش سالجم رد یرواشک تامیسقت نوناق نیلوا هک ش . ه ۱797 لاس ات نامز نآ زا .ناتسیس و ناسارخ و ردانب و
  زاین ناسارخ یلاو .تسا هدرک یم تموكح مکاح  ی تیٌالو ره رد و یلاو  ی تلایا ره رب .دوب هدیدرگ بیوصت یلم
  .تسا هدوب یناسارخ یابدٌالادجم لیعامسادمحم ازریم ،ناریا یتلایا تامیسقت ییادتبا یاه لاس رد
  ناتاسرهش 30 و  ناتاسا 47   هاب رواشک ،یلم یاروش سلجم بوصم یروشک تامیسقت نوناق ساسا رب ۱797 لاس رد
   ناوانع تاحت زین ناسارخ .دیدرگ یم ناتسهد دنچ لماش شخب ره و شخب دنچ لماش ناتسرهش ره هک دیدرگ میسقت
  لااس رد .  داش میاسقت  هایر دیح تابرت و دهاشم ، داابانگ ، نااچوق ، راوزباس ، دانجریب ،درونجب ناتسرهش1 هب مهن ناتسا
    ااقترا ناتاسرهش 77  هاب ناتسا یاه ناتسرهش و ؛دش لیكشت زین رمشاک و سودرف ،زگرد ،روباشین یاه ناتسرهش9297
  لااس رد . تافای  اقترا ناتسرهش هب ماج تبرت ناتسرهش و دیدرگ ناچوق همیمض زگرد ناتسرهش 1997 لاس رد .تفای
 ناتسرهش زا سبط شخب لاس نامه رد دندش داجیا زین نیارفسا و ناوریش ،دش لیدبت ناتسرهش هب زگرد ًالاددجم 3997
  شاخب زا دابیات رهش تیزکرم هب ماج تبرت زرخاب شخب 0197 لاس رد [1] .دش سبط ناتسرهش هب لیدبت ادج سودرف
  ناتاسرهش  تاان اق  شاخب 3197  لااس رد نینچمه .تفای رییغت دابیات هب نآ مان 3197 لاس رد .دش لیدبت ناتسرهش هب
  ناتاسهد772  و شاخب 91  و ناتاسرهش 17  لمااش  نااسارخ 2۱97    لااس اات و داش لیدبت تان اق ناتسرهش هب دنجریب
  .تسا هدوب
 و 07/1/۳۱97  خیراات رد فاوخ و سخرس ،نادنبهن یاه ناتسرهش لیكشت ،نوناق نیا لوا هلحرم یارجا نتفای نایاپ اب
  یااه   شاخب دااجیا .دیسر بیوصت هب راهبلگ و ،ناگنس ،ناراد زرم ،فسوش یاه شخب اب نامز مه 07/7/3۱ رد نارانچ
 هگلج نایم ،راوزبس رد باشوخ و بآدور و نیوج ،ناوریش رد دحرس ،دنجریب رد هشیبرس ،دابیات ناتسرهش رد زرخاب
 رد و دیسر بیوصت هب جیردت هب زین هیردیح تبرت رد هواز هگلج و ناچوق رد جوراف ،تان اق رد هوک ریز ،روباشین رد
   ناامیرف ناتاسرهش  دااجیا .دیسر1۱ هب اه شخب دادعت و72 هب ناتسا یاه ناتسرهش رد ناتسا یاهناتسهد تیعبات نآ یپ
 رد ناتسب وربیک ناتسهد هارمه نزوز یاه شخب و دش عقاو بیوصت دروم دابآ ردنلق شخب اب هارمه 2197 لاس رد زین
  ااب   نااخمرگ شاخب ،  مااج تابرت رد نازیر  ااک ناتاسهد هارمه دابآرصن شخب ،تان اق رد کولبمین و فاوخ ناتسرهش
  و داابانگ رد  خاک شخب ،هیردیح تبرت رد هچیقر ناتسهد اب خر هگلج شخب ،درونجب ناتسرهش رد ناخمرگ ناتسهد
  دااجیا 01/9/72  خیراات رد .   داش غالابا و بیواصت  جیردات هب ،دهشم ناتسرهش رد تسیب هنک ناتسهد و هیوضر شخب
  رد زاین مرجاج ناتسرهش داجیا .تفرگ رارق بیوصت دروم نآ هنورد ناتسهد و دبانا شخب اب هارمه نكسدرب ناتسرهش
 رد .  دایدرگ قااحلا   دزای ناتاسا هب و عزتنم ناسارخ زا سبط ناتسرهش 4۳97 لاس رد .دیسر بیوصت هب 0/2/۱1 خیرات
  لااس رد .   دیاسر بیواصت هاب  تالاک و دابآ لیلخ یاه ناتسرهش داجیا 2۳97لاس رد و راوختشر ناتسرهش 7۳97 لاس
  لایذ حرش هب ناتسا هس هب ناسارخ ناتسا نوناق نیا قبط ؛دش بیوصت ناتسا هس هب ناسارخ ناتسا میسقت نوناق 9۳97
  :دیدرگ میسقت

  نیارفاسا ،ناقلمس و هنام ،مرجاج ،درونجب ،ناوریش یاه ناتسرهش لماش درونجب تیزکرم هب یلامش ناسارخ ناتسا-7
   .ناچوق ناتسرهش زا عزتنم جوراف ناتسرهش و هعبات یاه شخب و
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   نایاراس شاخب و هشیبرس ،نادنبهن ،تان اق ،دنجریب یاه ناتسرهش لماش دنجریب تیزکرم هب یبونج ناسارخ ناتسا-2
  .هعبات یاه شخب و سودرف ناتسرهش زا عزتنم
 ،(  جورااف ناتاسرهش یانثتسا هب) ناچوق ،زگرد ،دهشم یاه ناتسرهش لماش دهشم تیزکرم هب یوضر ناسارخ ناتسا-9
 و  فاواخ ،(  نایاراس شاخب    انثتاسا هاب) سودرف ،هیردیح تبرت ،دابیات ،ماج تبرت ،نامیرف ،سخرس ،نارانچ ،ناتسجب
  .هعبات یاه شخب و دابآ لیلخ و تالک ،دابانگ ،راوزبس ،روباشین ،نكسدرب ،رمشاک ،راوختشر
    هاب و عزاتنم یواضر ناسارخ زا سودرف ناتسرهش 1۳97 لاس دنفسا رد .دش لیكشت تٌالو هم ناتسرهش 0۳97لاسرد
  بیواصت هب ۱۳97 لاس رد ،(هزوریف) هگلج تخت و (زیدناش ،هبقرط )دولانیب یاه ناتسرهش .دش قاحلا یبونج ناسارخ
  زاین 3۳97  لااس رد .دیسر تلود تئیه بیوصت هب هواز ،یاتغج ،نیوج ،ناتسجب یاه ناتسرهش 1۳97 لاس رد .دیسر
    هاک تاشذگ تالود تئیه بیوصت زا 7397 لاس رد نزرواد .دیسر بیوصت هب زرخاب و باشوخ یاه ناتسرهش داجیا
    نااسارخ ناتاسا نوانکا   ماه سااسا نیا رب .تسا هدرک راک هب زاغآ و حاتتفا نآ یرادنامرف 7397 لاس نمهب 22 زور رد
 41 ، ناتاسرهش ۳2 زا لكشتم و روشک لک تحاسم دصرد تفه لداعم عبرمرتمولیک 3۱1177 دودح یتعسو اب یوضر
   .(3۳97 ،یروشک تامیسقت تاعالطا  ناب ) .دشاب یم ناتسهد 0۱7 و رهش 21 ،شخب
   ییایفارغج تیعقوم

  نآ یلاماش یحاون هک تسا هدش میسقت یبونج و یلامش شخبود هب ییایفارغج تیعقوم رظن زا یوضر ناسارخ ناتسا
 عافترا مک یاه هپت اب یریوک یاه تشد زا نآ یبونج شخب و تسا یرورپماد و یزرواشک زیخلصاح یاه تشد یاراد
     و دجاسم رازاه هواک هتاشر ود هک دراد دوجو هوک هتشر دنچ ،هق نم نیا رد .تسا هدش لیكشتریقف یهایگ ششوپ اب
     رواط هاب و هاتفرگ راراق یلامش لدتعم هیحان رد ناتسا نیا یاوه و بآ .تسا دادتمارپ و عفترم اه هوک رگید زا دولانیب
   نااسارخ ناتاسا .دوش یم هتساک هنٌالاس شراب زا یلو دبای یم شیازفا بونج هب لامش زا اوه یامد و تسا ریغت م یلک
 همین یاوه و بآ یاراد یا هیاپ هوک قطانمهک یروط هب تسا یعونتم یمیلقا طیارش یاراد فلتخم قطانم رد یوضر
 و دجسم رازه تاعافترا ،دولانیب بونج یحاون ،ناچوق نوچ یقطانم و «  شخ و مرگ » یبونج یحاون ،میالم ینابایب
   .تسا یناتسهوک لدتعم یاوه و بآ یاراد دهشم ناتسرهش زا یتمسق

 
 یوضر ناسارخ ناتسا یرگشدرگ تیاس عبنم
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177 یوضر ناسارخ ناتسا تحاسم ٬ 30 . درایگ    یام راب رد ار نارایا تحاسم لک ٪1 هک تسا عبرم رتمولیک 3۱1 ٫2٪ 
41 و یناتسهوک قطانم ار ناتسا ت س  ، کراتا  زایربآ ٔٔ هزواح 0  لمااش ناتسا نیا .دنهد یم لیكشت اه تشد ار نآ ٫۳٪
  تسا ناریا قرش و یزکرم ریوک ،موق هرق

 تاعافترا

   یاراد نآ فالتخم یحاوان زا  ی ره و عونتم رایسب یعیبط طیارش رظنزا دایز تعسو ببس هب یوضر ناسارخ ناتسا
     ااب کرتاشم زرام یاراد رتموالیک ۱/791  یابیرقت لوط هب قرش لامش و لامش زا ناتسا نیا .تسا یصاخ یاه یگژیو
       ار ناتاسا تااعافترا دراد ناتاسناغفا رواشک ااب کرتاشم زرم رتمولیک249 دودح لوط هب قرش زا و ناتسنمکرت روشک
  هاكنآ  لااح دنتسه یبرغ – یقرش ًالامومع ناسارخ لامش تاعافترا .درک  یكفت یبونج و یلامش تاعافترا هب ناوت یم
  نیرات  تاسپ و یرتم 17۱9 رد دولانیب هلق ناتسا ه قن نیرتدنلب .دنراد یبونج – یلامش دادتما ،ناتسا بونج تاعافترا
   .تسا هدش عقاو ایرد ت س زا رتم332 عافترا اب سخرس تشد رد ناتسا ه قن
 اوه و بآ

 ۱32  ااب ناچوق ناتسرهش 3۳97 لاس رد .دشاب یم طسوتم و یبسن یگدنراب یاراد تبوطر و یگدنراب رظن زا ناتسا نیا
      نیاب رد ار هنایلااس یگدانراب نازایم نیراتمک رتم یلیم 71 اب دابانگ ناتسرهش و هنایلاس یگدنراب نازیم نیرتٌالاب رتم یلیم
  .تسا هدوب اراد یسانشاوه هاگتسیا یاراد یاه ناتسرهش زکارم

 اه لگنج

   لاک تحااسم .دور  یام  راماش  هاب یناروت ناریا ٔٔهیحان  زج یهایگ یشیور تامیسقت ظاحل زا یوضر ناسارخ ناتسا
2۱33 ،1397 لاس رد ناتسا یاه لگنج ٫   یااه    لاگنج لمااش هاک تسا (ناتسا تحاسم ٪1٫1 دودح) عبرم رتمولیک 11
  (1397 ،سدق همانزور)تسا ینابایب و  شخ یاه لگنج و بوطرم همین ات  شخ همین

   ناتسنمکرت یلامش ناسارخ ناتسا
 ناتسناغفا

 
           نانمس ناتسا

    یوضر ناسارخ  
 

          
 ناااااسارخ ناتااااسا
 یبونج

  یبونج ناسارخ ناتسا
 
 

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

۱٬ ربارب ،(1397) نكسم و سوفن یمومع یرامشرس رامآ ساسا رب یوضر ناسارخ تیعمج 090 ٬    هاک تاسا رفن 741
  ناتاسا تیعمج لک زا 1397 یرامشرس جیاتن ساسا رب نینچمه .دوش یم بوسحم تیعمج رظن زا ناریا ناتسا نیمود
372 دادعت ٬   تایعمج دشر 4397 و 1۳97 یرامشرس رامآ ساسا رب .دنتسه ناتسا نکاس ناتسناغفا تیعبات اب رفن 200
7٫ یوضر ناسارخ 7٫) تدم نیا رد ناریا تیعمج دشر خرن زا رتٌالاب یکدنا هک تسا ۳۱٪  دهشم رهش .دشاب یم (0۱٪
9٬ ،نآ تیعمج هک دور یم رامش هب زین ناتسا نیا رهش نیرتگرزب ،تسا یوضر ناسارخ زکرم هک 744 ٬   لدااعم) رفن 0۳7
۱0   .دینیبب ار یوضر ناسارخ ناتسا یاهرهش تسرهف ،رتشیب تاعالطا یارب) .دشاب یم (ناتسا تیعمج ٫7٪
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  یوضر ناسارخ گرزب یاهرهش تیعمج
  تیعمج ناتسرهش مان
9٬ دهشم دهشم 744 ٬ 0۳7   
0۱2 روباشین روباشین ٬ 119  
  441902 راوزبس راوزبس
 تاااااااابرت
 هیردیح

 تاااااااابرت
 هیردیح

374407  

  2۳2247 رمشاک رمشاک
 04۱747  ناچوق ناچوق

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

   نابز و ماوقا

     بواسحم نارایا یاتیعمج گرزاب و تیمهارپ زکارم وزج هق نم نیا تفگ ناوت یم ناسارخ یخیرات هنیشیپ هب هجوت اب
  خالب ، تاراه ،اراخب ،دنقرمس ،ورم نوچ یمهم یاهرهش نتفرگ رارق و روانهپ نیمزرس نیا خیرات هب یهاگن اب .دوش یم
 شوختسد نآ تیعمج هراومه اهراتات و اه  بزا ،اه یرومیت ،اه لوغم نوچ یماوقا موجه نینچمه و لحم رد نایماب و
  ااب هتبلا اه تیموق و اهداژن زا یفلتخم ماوقا یگدنز لحم هق نم نیا هک هدش ثعاب ور نیا زا و هدش یم یدایز تٌالوحت
  یعیاسو تمسق رد هک یروط هب دراد دوجو ناتسا نیا رد نابز عونت ،فلتخم ماوقا دوجو لیلد هب .دوش یناریا گنهرف
 رد . تاسا  یانمکرت و  یدراک ،یکرتشیوگ اب بیترت هب اه نمکرت و اهدرک ،اه کرت تنوكس لحم هق نم نیا لامش زا
  نااسارخ ناتسا یتیعمج بیکرت رد رگید یاه هورگ و فیاوط .دنتسه نکاساه چولب زین ناسارخ بونج و قرش شخب
 رد  ااه  یراایتخب ،    روبااشین و دانجریب یلاواح رد نایلیعاماسا ،  نااسارخ بوانج رد اه برع :زا دنترابع هک دراد دوجو
  تابرت رد  ااه  یردایح ،   دهاشم و نااسارخ قراش رد  ااه   ایجات ،ناسارخ قرش و لامش رد اه هرازه ،زگرد ،نادنخون
  .هیردیح

 
   یداصتقا و یعامتجا تیعقوم

 ی ااه   تایلاعف لاقي زکرم ناونع هب و تسا ناریا قرش رد یتسیز نوناک نیرت یلصا و نیرتمهم ،یوضر ناسارخ ناتسا
   سداقم هااگراب»  نتاشاد رارق لیلد هب ناتسا نیا .دوش یم بوسحم هق نم نیا رد روشک یگنهرف و یداصتقا ،یعامتجا
   ثاعاب یانید یرگشدرگ جاور نینچمه و ناتسناغفا و ناتسنمکرت یاهروشک اب ترواجم لیلد هب رین و «(ع) اضر ماما
    تادایلوت گرزاب شاخب ،رود ی ااه  هتاشذگزا .تسا هدش یشیجلا قوس ل اسم شرتسگ و یناگرزاب یاه تیلاعف قنور
     یٌالااک گرزاب شاخب ور نایا زا .   تاسا هداد صااصتخا دواخ هب یتسد عیانص و یزرواشک یاه هدروآرف ،ار ناسارخ
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  ماد تاسوپ ، شماشک ،  اشرز ، نارافعز ،مدنگ :نوچ یزرواشک یاه هدروآرف ،یلم ت س رد ناسارخ ناتسا یتارداص
 دیلوت ناكما ناتسا نیا زیخلصاح یاه هرد و اه تشد رد ناوارف بآ و یعراز بوغرم یاه نیمز دوجو لیلد هب و ،هدوب
  مهاراف ار تابکرم و امرخ ،هتسپ ،یبالگ ،بیس ،ماداب ،ودرگ دننام یریسمرگ و یریسمرگ همین ،یریسدرس یاه هدروارف
   راب هوالاع .    دراک هرااشا هرایغ و نیتاسوپ ،هدش هدیشارت هزوریف ،شرف :هب ناوت یم یتسد یاه رنه دروم رد .تسا هدرک
   هاب و دانروآ  یام دهشم هب شورف یارب ار دوخ یا هیحان یٌالاک زا یرادقم ،«(ع) اضر ماما سدقم مرح» ناریاز ،اه نیا
   ريوام لاماع دوخ نیا هک ،دننک یم یرادیرخ اجنآ زا ار شیوخ یفرصم یاهزاین زا یشخب و تاغوس ،تشگزاب ماگنه
     رد ماد شروراپ قطاانم نیرات ماهم زا ناسارخ نینچمه .دوش یم رهش هژیو هب ،ناسارخ رد یناگرزاب قنور شیازفا رد
   قایفلت و ییاتاسور ، یانادرگ همر ،ینیشن چوک نوچ نوگانوگ یاه لكش هب ناتسارد ماد شرورپ .دیآ یم رامش هب ناریا
 ،واگ ،زب ،دنفسوگ ،دنوش یم هداد شرورپ ناسارخرد هک ییاه ماد نیرت مهم .دوش یم هدید یتعنص یرورپماد و یرادماد
  یداایز      تایمها زا نااسارخ رد تاشوگ و ریاش دایلوت یارب یتعنص هویش هب یرادواگ تیلاعف .تسا رتش و شیمواگ
   ناتاسا نایا یتسد عیانص زا .دوش یم بوسحم ناریا یتسد عیانص زکارم نیرت مهم زا یوضر ناسارخ .تسا رادروخرب
  کااخ ، زانگنم ، ناهآ ،یور ، سام ،گنس لاغز یاه هریخذ .درک هراشا یفاب شرف و یزود نیتسوپ ،هزوریف هب ناوت یم
 . دواش  یام   تافای ناتاسارد ،چگ و نهآ گنس ،نتروارت ،تیرمرم دننام ،نامتخاس یاه گنس ،دیفس لگ ،تیزینم ،زوسن
     نیمثات ظااحل زا عباانم نایا . داهد یم ربخ میروت و مویدار ،مویناروا گرزب ریاخذ دوجو زا ،سبط نوماریپ یاه شواک
   .دنرادروخرب ییٌالاب یداصتقا شزرا زا ،یژرنا

 
      ار شهوژاپ هلئاسم یریاسفت پراف شیاپ اب ققحم .دشاب یم یریسفت تاقیقحت عون زا میاداراپ رظنم زا رضاح قیقحت
  عوان زا یژتارتسا ظاحل زا .دنیزگیمرب دوخ هلئسم لح یارب ار یفیک دركیور و .دهد یم رارق یواکاو دروم و یبایزرا
 ی  هبحااصم زا قایقحت نیا رد . .دشاب یم ناهنپ یوتحم لیلحت  یتکات رظن زا و داینب هداد هیرظن زا هتساوخرب تاقیقحت
    لایلحت شور زا هدافتاسا ااب ققحم هک تروص نیدب .دش هدافتسا اه هداد یروآ عمج رازبا نیرت یلصا ناونع هب قیمع
      و یاشزرو تیریدام هزواح نااصصختم و نااگربخ اب قیمع یاه هبحاصم طسوت هتفرگ تروص یاه هبحاصم یاوتحم
 هداد یروآ  عامج هب تردابم اه هاگشناد و یشزرو یاه نآگرا و شزرو ترازو رد هلئسم رب فقاو ناسانشراک و ناریدم
 تٌالوقم هب ات دومن هدش یروآ عمج ینابم هیلوا یرازگدک هب تردابم ققحم سپس . .دومن توص ،نتم تمرف بلاق رد
      صواصخ رد یراظن عاباشا زا ساپ قاقحم .  دزادراپب یاشزرو نکاما رادیاپ هعسوت رب ريوم لماوع داعبا و اه یگژیو و
     داییات تاهج نااگربخ هاب جیاتن ه را هب تردابم یوضر ناسارخ یشزرو نکاما رادیاپ هعسوت رب ريوم لماوع ییاسانش
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  ریاسم ناونع هب یا هناخباتک تاعلا م ادتبا اتسار نیا رد دومن یفلد شور بلاق رد هدش فاشتکا تٌالوقم و اه صخاش
 رابتعا و یلصا لكش هب یبایتسد روظنم هب ،یدعب ماگ رد سپس .تسا هتفرگ ماجنا قیقحت ماخ و هیلوا یوگلا ییاسانش
 .     تاسا هداش زااغآ نااصصختم و نااگبخن یاه هبحاصم هلیسوب یفیک قیقحت شور ،ثحب دروم یرظن لماوع ی هتفای
 شزرو ترازو ییارجا ناریدم ،یشزرو تیریدم هتشر یملع تئیه  اضعا لماش لوا شخب رد شهوژپ یرامآ هعماج
   ی هایور نواچمه ،   قایقحت زا هالحرم نایا رد هک تسا رکذ هب مزٌال دنشاب یم یشزرو نکاما هربخ ناریدم و ناناوج و
  هداش   هدافتاسا (یافرب هلولگ شور)دنمفده یریگ هنومن زا یلامتحا یریگ هنومن یاج هب یفیک یاه شهوژپ رد دوجوم
   زارابا نآ ااب طابترا رد ار دوخ رظن و ینیبزاب ار یروحم یراذگدک هلحرم ،ناگدننک تکراشم ییاور دییات تهج .تسا
    ناگداننک تکرااشم زا ناامزمه روط هب نینچمه .تسا هدش لامعا یروحم یراذگدک هلحرم رد ناشیا هاگدید .دندرک
   زااب ییاایاپ شور زا   قایقحت ییاایاپ بیارض هبساحم روظنم هب و همادا رد .دش هتفرگ  مک اههداد ریسفت و لیلحت رد
   دانچ هاتفرگ ماجنا یاه هبحاصم نایم زا نومزآ زاب ییایاپ هبحاصم یارب .دش هدافتسا ییایاپ بیرض نییعت تهج نومزآ
  سپاس .   داش یراذاگ داک اددجم صخشم ینامز هلصاف  ی رد اهنآ زا مادک ره و دش باختنا هنومن ناونع هب هبحاصم
  نایا رد  راضاح قیقحت رد .دیدرگ هسیاقم مه اب اه هبحاصم زا مادک ره یارب ینامز هلصاف ود رد هدش صخشم یاهدک
  زا ساپ هامكی دودح ینامز هلصاف رد و هدش باختنا نومزآ زاب ییایاپ ماجنا تهج لیذ حرش هب هبحاصم راهچ قیقحت
 :(7 لودج)دمآ تسد هب ریز حرش هب لصاح جیاتن هک دنا هدش یراذگدک اددجم لوا یراذگدک ماجنا

 نومزآ زاب راذگدک ییایاپ جیاتن .1لودج
 (دصرد هب)نومزآ زاب ییایاپ تاقفاوت مدع دادعت تاقفاوت دادعت اهدک دادعت هبحاصم ناونع فیدر
7 P1 ۱0 19 3 31/4 

2 P2 19 ۱2 3 71/4 

9 P3 39 49 3 11/4 

0 P4 41 39 77 ۱1/4 

 ۱1/4 32 297 417 :عومجم

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

    هالوقم یداعب مااگ رد و یراذگ دک (نتم) ناگربخ رظن راهظا ادتبا رضاح قیقحت رد ،اه هداد لیلحت و هیزجت روظنم هب
 ،       میهاافم) قایقحت یموامهفم یواگلا هاب هاجوت ااب (یموهفم یاه هسانش) هدش ییاسانش یاه هلوقم اتیاهن .دیدرگ یدنب
 مرن طسوت دنیارف نیا .تفرگ تروص یدنب عمج دیدج یاه هفلوم ندش هفاضا دروم رد و لیلحت(اه صخاش و اه هفلوم
   .تسا هدش هدافتسا ۳7 نژرو MAXQDA رازفا
 اه هتفای
   یافیک شاخب هنومن مجحدصرد 4۳ هنومن یناوارف رد هدش هدهاشم یناوارف هب هجوت اب داد ناشن قیقحت یفیصوت جیاتن
  هبحااصم  اضعا تمس /تسپ تیعضو بیکرت صوصخ رد .دنهد یم لیكشت اه مناخ ار یناوارف دصرد 42 و نایاقآ ار
 ،یلامش ناسارخ ناتسا ناناوج و شزرو لک هرادا رد لغاش ناریدم  اضعا زا دصرد 9 .99 دهدیم ناشن قیقحت هدنوش
 . دنداش  یام       لمااش ار یاشزرو نکااما هزواح هرابخ ناریدام دصرد 42 و هاگشناد یشزرو تیریدم دیتاسا دصرد 10
 99 ، یراتکد یلیصحت کردم یاراد هدنوش هبحاصم  اضعا زا دصرد 10 هک دوب نآ زا یکاح قیقحت یفیصوت یاه هتفای
  نیانچمه . دناشاب  یام   یاسانشراک یلیاصحت کردم یاراد دصرد 42 و دشرا یسانشراک یلیصحت کردم یاراد دصرد
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 49-72   هقبااس یارد داصرد 4۱ ،ٌالاب هب لاس یس هقباس یاراد هدنوش هبحاصم  اضعا زا دصرد 97 هک هک دش هدهاشم
  .(2 لودج) دنشاب یم لاس 42-77 هقباس یاراد قیقحت هنومن  اضعا زا دصرد 12 و لاس

 هنومن  اضعا یتیسنج بیکرت .2 لودج

 ربتعم یناوارف دصرد یناوارف دصرد یناوارف 

 تیسنج
 42 42 9 نز

 4۳ 4۳ 27 درم

 تسپ/تمس

 44 .99 44 .99 1  یوضر ن اسارخ ناتسا ناناوج و شزرو لک هرادا رد لغاش ناریدم

 44 .10 44 .10 1 یهاگشناد دیتاسا

 44 .42 44 .42 9 ناتسا یشزرو یاه هعومجم ناریدم

 یلیصحت کردم

 10 10 1 یرتکد

 99 99 1 دشرا یسانشراک

 42 42 9 یسانشراک

 ینس تیعضو

 44 .97 44 .97 2 ٌالاب هب یس

 44 .4۱ 44 .4۱ 3 لاس 72-49

 44 .12 44 .12 0 42 ات 77

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

    رادایاپ هعاسوت لدام نیودت و لدم  اصحا و فشک روظنم هب ققحم اه هداد یفیک لیلحت و هیزجت روظنم هب و همادا رد
   و هایزجت زا ساپ . دانک  یام هدافتسا (۱442) زمراچ شور زا داینب هداد یروئت رب ینتبم یوضر ناسارخ یشزرو نکاما
   نایا تایاهن رد و .  داندیدرگ جارختاسا فلتخم یاه یناوارف اب هیلوا هرازگ 9۳7 رادانعم یاه دحاو ندرک درخ و لیلحت
  و زااب یراذگدک دنیارف ماجنا زا سپ .دش تٌالوقم لیكشت و یدنب هتسد هدامآ یناوارف 3۳2 عومجم اب هیلوا هرازگ 9۳7
 ت      ٌالواقم لكاشتم دواخ هاک دایدرگ  ااصحا رادیاپ هعسوت رد داسف رب ريوم لماوع شخب رد یلصا هلوقم 47 یروحم
    راب نااگربخ تاراظن یناوارف دصرد (7) رادومن .دشاب یم فلتخم یناورف بیارض اب هیلوا یاه هرازگ و اهدک .رت یعرف
   یکااح هداش  اصحا تٌالوقم هب طوبرم یفیصوت رادومن .دهد یم ناشن ار رادیاپ هعسوت رد هدش  اصحا یلصا تٌالوقم
   نیرتاشیب داصرد 13  یاناوارف دصرد اب قیقحت ناگبرخ فرط زا رادیاپ هعسوت رب ريوم ناربراک تٌالوقم هک تسا نآ زا
 ،  یتیریدام لاماوع . داندرک دوخ نآ زا ار یناوارف نیرتک دصرد 17 اب رادیاپ هعسوت رب ريوم یزاس یصوصخ و تیمها
  .دندوب هدش دای تیمها ز اح تٌالوقم زا یناسنا عبانم و ،ینمیا

 
 شهوژپ یاههتفای :عبنم

          هدافتاسا نوناش سیرتاام زا یرواحم و زااب یرازگداگ داک دانیارف زا لاصاح یعرف و یلصا تٌالوقم نییبت روظنم هب همادا رد
 ،(1   )شزرو نااکرا تااغیلبت ) لمااش 47   تایمها بیراض اب تاغیلبت لماع ،۱7 تیمها بیرض اب یداصتقا لماع .(7 لكش)دش
  تکرااشم ،(77 )یاسرتسرد ، لمااش)۱۱     تایمها بیاراض لمااش ناربرااک یلصا هلوقم ،((1)یلم و یعامتجا یاه هناسر تاغیلبت
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 ،   تاشاد هداش  ااصحا لماوع نیب رد ار تیمها بیرض نیرتشیب هک ((97)یتیعمج یاه رایعم ،(42)یگنهرف لماوع ،(22)یمدرم
 ،(1  )یاشزومآ تیریدام ،(۱ )تااطابترا تیریدم ،(۱) ییرجا تیریدم لماش) 20 تیمها بیرض اب یتیریدم لماوع یلصا هلوقم
 ،(9)یرادم یرتشم) 79 تیمها بیرض اب یناسنا عبانم یلصا هلوقم ،((17)تاریهجت و نکاما تیریدم و (۳) یژتارتسا تیریدم
  و شزوامآ ،(0)نانآ تیاضر و نانکراک دركلمع ،(0)نانکراک تیاضر و تمالس ،(0)نانکراک تکراشم ،(9)نانکراک یزاسدمناوت
       ااب یبنااج و یهاافر تااناكما یلاصا هالوقم ،((1)نانکراک باختنا و بذج ،(2)یناسنا عبانم و یزیر همانرب ،(۱)نانکراک هعسوت
   و تخااس یانمیا ، لمااش) ۳7     یاناوارف بیراض ااب یانمیا یلصا هلوقم ،(27)تاناكما و (۳)تامدخ :لماش) 72تیمها بیرض
 تخاس تیفیک ،(92) نیمز باختنا) 11 تیمها بیرض اب یبای ناكم یلصا هلوقم ،((0)اضف ینمیا ،(1)تازیهجت ینمیا ،(3)زاس
 ار تیمها بیارض ظاحل زا لماع نیمود هک ( (92)هق نم ینمیا و (9)یسانش نیمز لماوع ،(9)یمیلقا لماوع ،(9)یشزرو نکاما
   زا ساپ تاسا رکذ هب مزٌال .دیدرگ  اصحا 92 تیمها بیرض اب یزاس یصوصخ راذگ ريا هلوقم تیاهن رد و دشاب یم رادروخرب
 0        هاعومجم رایز یلاصا یرواحم تٌالواقم زا ماداکره قایقحت تایبدا رمتسم هعلا م اب و یروحم تٌالوقم جارختسا و  اصحا
  یاتلود ی ااه   دااهن لاماوع و یعامتجا لماوع ،ی یحم تسیز لماوع ،یداصتقا لماوع لماش رادیاپ هعسوت دنیارف یلصا صخاش
  ناربرااک ،  تااغیلبت لاماوع ،  رادایاپ هعاسوت یداصتقا صخاش هعومجم ریز یداصتقا یروحم لماع بیترت نیدب هک تفرگ رارق
    هاعومجم رایز یزااس یصوصخ و یناسنا عبانم ،یتیریدم لماوع ،رادیاپ هعسوت یعامتجا صخاش هعومجم ریز یهافر تاناكما
   تاسیز صخااش هعومجم ریز یبای ناكم و ینمیا ،یشزرو تازیهجت هدش فاشتکا لماوع تیاهن رد و یتلود یاهداهن صخاش
   .دوش یم هدهاشم داروم 9 لودج رد هک تفرگ رارق رادیاپ هعسوت ی یحم

 
 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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       راب ريوام لاماوع یلاصا و یاعرف تٌالوافم ،هیلوا میهافم و اهدک (9) لودج نونش سیرتام شیامن زا دعب و همادا رد
  .دهد یم شیامن ار یلامش ناسارخ یشزرو نکاما رد رادیاپ هعسوت

 یلامش ناسارخ یشزرو نکاما رادیاپ هعسوت رب رثوم لماوع یلصا و یعرف تالوقم ،هیلوا یاهدک/کیهافم (3 لودج
 یعرف هلوقم هیلوا یاهدک

 هااااالوقم
 یلصا

 
 

   ناایماح یواس زا یلام عبانم قیرزت ،یشزرو یاه عمتجم ییاز دمآرد و یداصتقا هعسوت ،یتلود ریغ نایماح و نیریخ بذج قیرط زا مزٌال تارابتعا قیرزت
  ،یتلود

 لااااماوع
 یداصتقا

خاش
 یداصتقا ص

 یوضر ناسارخ یشزرو نکاما رادیاپ هعسوت رب ريوم لماوع

  فالتم ی اه هراونشج یرازگرب ،یصخش یاه جیپ رد یشزرو ناگراتس تاغیلبت ،دمارد بسک تهج یشزرو یاضف زا هدافتسا تاغیلبت
  ،یمومع طباور طسوت هژورپ یاه تفرشیپ تهج رد قیقد یاه یناسر عالطا ،نکاما یفرعم و غیلبت روظنم هب

 ناااکرا تاااغیلبت
 شزرو

اغیلبت
 ت

خاش
 یعامتجا ص

 ی ااه  هكباش یناسرربخ ،نکاما هعسوت صوصخ رد اه همانزور ،یلم یاه هناسر تاغیلبت ،امیس و ادص و تاعوب م یزاسگنهرف و غیلبت
 لک هرادا هب هتسباو یعامتجا یاه هناسر تاغیلبت ،یشزرو یاهاضف هعسوت صوصخ رد یناتسا

 یاااااه  هنااااسر
 یلم و یعامتجا

 یسرتسد ،یشزرو نکاما ینوكسم قطانم هب یگداوناخ سناس لامعا ،یشزرو نکاما ریسم رد یرهش لقن و لمح یاه ریسم صاصتخا
  ،هق نم ره تیعمج هب هجوت اب یشزرو یاهاضف بسانم عیزوت ناوناب و نایاقآ ناسكی

 یسرتسد

 ناربراک

 اب نایچاشامت و ناراكشزرو بذج ،یشزرو یاهاضف زا هدافتسا تاعاس نیگنایم شیازفا ،یشزرو یاضف زا یدنم تیاضر سح داجیا
 فرطرب و ییاسانش ،یریدپ تکراشم دركیور اب نکاما و اه هاگشزرو رد یهافر تامدخ لیهست ،یشزرو تانیرمت و تاقباسم یرازگرب
  و تازایهجت زا هدافتسا یاه هنیزه شهاک ،جیهم یاه دادیور یرازگرب تهجی زیر همانرب ،یشزرو نکاما رد مدرم تکراشم عناوم ندرک
 ، ااه  دادایور یرازگرب رد یشزرو یاه هرهچ و نامرهق زا هدافتسا ،یشزرو نکاما هب یسرتسد تهج یمومع لقن و لمح لیهست ،نکاما
  ،یشزرو نکاما زا هدافتسا هب مدرم قیوشت ،نایرتشم و ناربراک روضح تهج فلتخم یاه یزیر همانرب

 یمدرم تکراشم

   ااب ریبدات ،  ناتاسا شزرو هاب تبسن ناتسا و اه ناتسرهش هعمج هم ا تبثم شرگن ،نکاما هعسوت رد ناتسا یگنهرف یایفارغج هب هجوت
  هااگن ،ناد   انزرف هاب شزوامآ و یشزرو نکاما زا هنیهب هدافتسا هب اه هداوناخ شرگن ،مسیلادنو هعاشا زا یریگشیپ و اه لادنو اب دروخر
  دااجیا ، ناتاسا یشزرو نکاما رد یگنهرف یاه هراونشج و اه دادیور یرازگرب ،نکاما هعسوت زا تیامج و شزرو هب نیلوئسم یگنهرف
  نااکرا اب لماعت ،نکاما یرادهگن روظنم هب یشزومآ یاه هاگراک یرازگرب ،نکاما تازیهجت و تاناكما هب تبسن یریذپ تیلوئسم سح
   یراداهگن گانهرف شزومآ ،یشزرو نکاما رد یهاگشزومآ یاه دادیور یرازگرب ،شزرو گنهرف یزاس هنیداهن تهج یرهش فلتخم
  ،فلتخم ینس یاه هدر رد شزرو هب لیم شرتسگ ،هعماج رد شزرو گنهرف هعاشا ،سرادم رد نکاما

 یگنهرف لماوع

 تینما هب هجوت ،اه هاگشزرو رد تینما یارقرب رد یبلطواد تیفرظ زا هدافتسا ،هعماج فلتخم راشقا اب بسانتم اهاضف تخاس و یحارط
 رد درادناتسا یاه یجورخ و اه یدورو هب هجوت ،یشزرو نکاما رد تیعمج بسانم گنیگراپ صاصتخا ،HSE هزوح و یشزرو نکاما
       نکااما تخااس رد تایعمج مکارات هاب هاجوت ، اههاگاشزرو رد رضاح تیعمج لرتنک رد نارحب تیریدم تاكن هب هجوت ،اهاگشزرو
  ،رتشیب رگاشامت و راكشزرو بلج ناكما هب هجوت ،یشزرو

 یااااااااهرایعم
 یتیعمج

 ،    نکااما تیریدام زاراحا رد یرٌالااس هتسیباش هب هجوت ،یناسنا یورین یروآ ون و تیقالخ ،ایوپ و لاعف ناریدم تسد هب روما ندرپس
  ،شزرو یاه هعومجم رد صصخت اب و هزیگنا اب و صصختم لنسرپ زا هدافتسا

 ییارجا تیریدم

 یتیریدم لماوع

 یتلود لماع

 ،   یاسایس عاناوم عافر ، یرادرهاش ی ااه   هامانرب ااب لماعت و ییازفا مه ،یشزرو فادها دربشیپ تهج مزٌال یاوقت و تیلوئسم ساسحا
  ،رگید یاه نامزاس اب لماعت و اه یرادرهش ناریدم اب طابترا ،هریغ و یداصتقا ،یعامتجا

 تیریداااااااام
 تاطابترا

 ، نکااما یملع تیریدم تهج یصصخت و یملع یاه هورگراک یرازگرب ،یشزرو نکاما هب طوبرم یاهاگراک و اه هرود هب لنسرپ مازعا
 یعامتجا- یشزرو یاه همانرب ،یشزومآ یاهرود یرازگرب ،یشزرو نکاما هزوح رد یملع تاقیقحت تهج ناتسا یاه هاگشناد اب لماعت
  ،هق نم نادنورهش یارب اراک و نودم

 تیریداااااااام
 یشزومآ

 ، هاق نم یگنهرف تاناكما زیهجت ،یشزرو یاضف یاه تیلاعف یبایشزرا و تراظن ،نکاما ناریدم طسوت نکاما هب طوبرم تارابتعا ظفح
 ی ااه   شزرو رد مدرام تکرااشم یزاس هنیمز ،یشزرو – یحیرفت یاهنوناک شرتسگ و داجیا ،یگنهرف یاهتسایس نیودت یارب شالت
  ،یشزرو ناكم طسوت هدش ه را یاه همانرب تیفیک ،یناگمه

 تیریداااااااام
  یژتارتسا

  نیودات ،یشزرو نکاما یبایازرا و تراظن یاه صخاش نیودت ،یحیرفتو – یگنهرف تاناكما هب نانکاس یسرتسد ناكما ندومن مهارف
 ،   نکااما یراداهگن و ظافح تهج یللملا نیب یاه درادناتسا هب هجوت ،یشزرو نکاما عون صوصخ رد یرادهگن و ظفح یاه صخاش
     نکااما هدابز نااحارط و نارااكنامیپ  یریگرااكب ،یشزرو یاهاضف و نکاما دادعت شیازفا ،یشزرو یاهناكم یزاسزاب تهج یراكمه
  ،هطوبرم نیلوئسم تراظن و یلوصا زاس و تخاس ،یشزرو

  نکااما تیریدم
 تازیهجت و

 یشزرو نکاما رادیاپ هعسوت رب ريوم لماوع
 یوضر ناسارخ

 یرادم یرتشم  ،تینما یرارقرب یاه یورین و هاگشزرو نانکراک بسانم دروخرب ،نکاما نایرتشم ناهذا رد تبثم باتزاب داجیا

 یناسنا عبانم

خاش
 یتلود ص

  ،نانکراک تیلباق و شناد هعسوت ،نانکراک رد ريوم تاطابترا و اه تراهم میهست ،نامزاس رسارس رد نانکراک لماعت
 یزاااااسدمناوت
 نانکراک

 تکراااااااااشم ،یروآون و اه دوبهب رد نانکراک تکراشم هژیو یاه راک وزاس یحارط ،یمیت راک رد نانکراک تکراشم قیوشت روظنم هب یژتارتسا نیودت
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 نکاما نانکراک  ،یمیت یاه تیلاعف رد نانکراک تکراشم یارب ییاه راک وزاس یحارط
  نیاب گنهامه ه بار یرارقرب .دنک نیمات ار نانکراک هافر و تینما ،ینمیا هک یراک طیحم هیت ،نانکراک تیاضر یبایازرا و یریگ هزادنا
 اه یشم طخ ،اه ِرژتارتسا صوصخ رد نانکراک مامت هب یناسر عالطا ،اه هیداحتا نانکراک و تیریدم

 و تمالاااااااس
 نانکراک تیاضر

 طخ یانبم رب ایازم و تامدخ ناربج یاه حرط هعسوت و یحارط ،عبانم یاه یژتارتسا اب ایازم و تامدخ ناربج ی اه تسایس ییوسمه
   زا تایامح رواظنم هب ینادردق و شاداپ یاه حرط نیودت ،اه یژتارتسا و فادها هب ندیسر روظنم هب نانکراک دركلمع تیریدم ،یشم
  ،فادها و اه شزرا

 نانکراک دركلمع
 زا ینادردااااق و
 نانآ

  یباایزرا ،    دواجوم ناانکراک و دایدج ناانکراک یارب یهیجوت یاه هرود یرازگرب ،یشزرو یاهاضف رد لغاش یناسنا یاهورین شزومآ
  رد مظنام رو ب یریگدای یاه زاین لیلحت و هزجت ماجنا ،نانکراک یریگدای عماج همانرب  ی نتشاد ،نانکراک طسوت هدش بسک یریگدای
  ،نانکراک یلغش ریسم هعسوت یاه همانرب رد فص ناریدم تکراشم ،فادها یاتسار

 و شزوااااااامآ
 نانکراک هعسوت

  ،کاما رد یناسنا عبانم یاه یژتارتسا یارب یناسنا عبانم فادها نیودت ،یا هعسوت یاه یژتارتسا نیودت رد نانکراک و ناریدم تکراشم
 یزااایر هااامانرب
 یناسنا عبانم

 دنیارف ییوسمه ،نانکراک مادختسا و بذج دنیارف رد فص ناریدم تکراشم ،یشزرو نکاما رد برجم و صصختم نایبرم زا هدافتسا
  ،هوقلاب نانکراک زاین دروم یاه تراهم و اه یگژیو ییاسانش ،لک تارادا یلک یاه یشم طخ اب مادختسا و بذج

 باختنا و بذج
 نانکراک

 ، نکااما اب بسانتم تیفرظ یاراد یاه گنیکراپ ،یشزرو نکاما تاناكما تیفیک و تازیهجت ،ناربراک زاین اب یشزرو یاضف ندوب قب نم
  ،مویداتسا هب تحار یسرتسد

 اهرادناتسا

ازیهجت
 یشزرو ت

خاش
سیز ص

 ی یحم ت

 ییابیز  ،اه هاگشزرو دروبروكسا تیفیک ،نکاما رد هدافتسا دروم تازیهجت ییابیز ،اضف ندوب ابیز و زاسون ،مویداتسا یاه گنر و رون تیفیک
 ،دوجوم یشزرو نکاما رد زاین دروم تاناكما و مزاول زیهجت ،تازیهجت یریذپ هعسوت تیلباق ،یسدنهم و ینف طباوض و نیناوق تیاعر
 طیارش ،نارگاشامت یاه یلدنص یتحار ،ییامد متسیس ،42 ات 17 نیب بول م ترارح هجرد ،اهردناتسا اب قبا م یفاک یاضف صیصخت
  ،یرادهگن و ظفح ،شوپ فک ،هیوهت ،رون :بسانم ینكیزیف

 ینف

  ،مویداتسا یزیمت و تفاظن هب هجوت ،شود و یتشادهب سیورس :یتشادهب تاناكما ،یشزرو هتشر نیدنچ هب یهد سیورس ییاناوت
 

 و ظااااااااافح
 یرادهگن

 ،بسانم تامدخ ه ارا تهج یشزرو نکاما یاه یتساک ندرک فرط رب ،نکاما زا هدننک هدافتسا یاهورین مامت یارب  داوح ةمیب دوجو
 یشزرو ریغ تامدخ ه ارا ،ناامرد یتاشادهب زاکارم هاب یاسرتسد ،هیلوا یاه  مک و یكشزپ تازیهجت دوجو ،یتشادهب تامدخ ه ارا
  ،نکاما رد

 تامدخ

اناكما
 یبناج و یهافر ت

خاش
 یعامتجا ص

    و ناایبرم یاصاصتخا قااتا ،هتسب رادم نیبرود متسیس ،یشزرو لیاسو و تازیهجت رابنا ،شیامرس و شیامرگ یاهمتسیس قیقد لرتنک
  و یاحیرفت   زااکارم هااب یاسرتسد ،اه مویداتسا رد یشزرو یراجت یاه عمتجم تخاس ،لنسرپ و ناربراک صوصخم یاهدمک ،نارواد
  ،اه هفوب رب تراظن و ملاس ییاذغ تامدخ ه ارا ، نیکراپ و هفوب یهافر تاناكما ،یهاگتماقا

 تاناكما

 ، ااه یجورخ و اه یدورو یزاس ینمیا یاهرادناتسا دوجو ،تخاس رد ینمیا تاكن تیاعر ،یریگ هرهب و تخاس رد ینمیا تاظحالم
     لاباق و یزااگ تااسیسات باصن درادناتسا تیاعر ،هدیشوپرس نکاما رد بسانم هیوهت ،دردناتسا دح رد یزاب نیمز زا اه راوید هلصاف
  ،یشزرو نکاما هدوسرف و هنهک تفاب میمرت ،لاعتشا

 و تخاس ینمیا
 زاس

 ینمیا

خاش
سیز ص

 ی یحم ت

 یوضر ناسارخ یشزرو نکاما رادیاپ هعسوت رب ريوم لماوع
  تایبثت ، جوراخ و دورو تهج درادناتسا یاه تیگ دوجو ،قیرح ئافطا لیاسو دوجو ،هیلوا یاهكمک و یكشزپ تالیهست و تاناكما
  ،ناسنا دق هزادنا هب اهراوید رد  شت و موف زا هدافتسا ،یزاب و تاقباسم یاضف لحم رد اه کریت

 تازیهجت ینمیا

     و باسانم یاشزرو تازایهجت زا یرادرواخرب ، درادناتاسا یعیبط و یعونتصم نمچ ،اه شوپ فک ،درادناتسا یشزرو طیاسو و مالقا
  ،تیعمج مکارت لرتنک تهج یلاخ یاضف دوجو ،رادناتسا

 اضف ینمیا

   ماک بیاش ، ناگیااسمه شیاسآ ،یشزرو یاضف هب یسرتسد تلوهس ،یشزومآ و یگنهرف زکارم زا هلصاف ،یلصا یاه نابایخ زا هلصاف
 ،    ماه روااجم یاشزرو تااسیسات نیب یق نم طابترا ،رهش زکرم اب نکاما بسانم هلصاف ،ینوكسم قطانم زا هلصاف ،نیمز تمیق ،نیمز
   هایلقن و هداایپ یسرتسد ،هدنیآ رد یریذپ هعسوت ،نیمز فرب و بآ بذج تیلباق ،بالضاف ،قرب ،بآ ییانبریز تاسیسات هب یسرتسد
 یمومع

 نیمز باختنا

 یبای ناكم

  ،نیمز لخاد یاه یشک طخ و ینورد یاضف تخاس و یحارط ،نوماریپ و لخاد ییانشور ،شوپ فک و حو س تیفیک
  تخااس تیفیک
 یشزرو نکاما

 ،یعیبط لماوع نتفرگ رظن رد ،یسانش نیمز لماوع ،ییاامد تیعاضو و یبااتفآ تاعاس ،شراب ،داب تعرس ،هق نم یامد و اوه و بآ
  ،نیمز رتسب راتخاس و یگدنکارپ ،بیکرت ،لسگ زا هلصاف

 یمیلقا لماوع

 هق نم ینمیا  ،قرب ورین لاقتنا طو خ ،زاگ یاه هلول نتفرگ رظن رد ،هناخدور میرح نتفرگ رظن رد
   دواجوم عاضو زا قیقد تاعالطا و اهرامآ ه ارا ،بسانم و مک تکراشم دوس اب یكناب ماو ،زوجم و هشقن رودص تالیهست یا عا یارب یرادرهش یراكمه
 یلوصا تقفاوم یا عا ،یتلود یاهداهن یوس زا ییارجا و ینوناق هژیو تالیهست یا عا ،بسانم و نازرا یاه نیمز نداد رارق رایتخا رد و ییاسانش ،نکاما
 زاین دروم تامدخ و ٌالاک زیهجت ،یتراظن و راذگ نوناق یاه ناگرا تیامح ،نکاما  ادحا یارب

 یزاس یصوصخ

خاش
 یتلود ص

 شهوژپ یاههتفای :عبنم
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       رادایاپ هعاسوت راب ريوام لاماوع نیایبت اب ققحم قیقحت میاداراپ ساسا رب و هدش اصحا یاهدک و تٌالوقم هب هجوت اب
       رایز لكاش ترواص هاب لدام نایا .دومن قیقحت یمیاداراپ لدم ه ارا هب تردابم ناریا یلامش ناسارخ یشزرو نکاما
  .(2 لكش)دشاب یم

 
 یوضر ناسارخ یشزرو یاهنلاس رادیاپ هعسوت رب رثوم لماوع لدم نیودت (2 لکش

 شهوژپ یاههتفای :عبنم

 ۳7 نژرو maxqda     رازافا مران زا هدافتاسا ااب و (۱442  )رزایلگ و زمرااچ یموهفم یوگلا زا هتساوخرب هک قیقحت لدم
  تازایهجت ،      (یاتلود یااهداهن صخااش زا) ینااسنا عباانم و یتیریدام لماوع تیمها هدنهد ناشن .تسا هدش یحارط
  تااقیقحت رد . داشاب یم فلتخم یاه یناورف اب هدش  اصحا لماوع نایم رد (ی یحم تسیز صخاش زا)ینمیا ،یشزرو
  هاب و تیعقاو زا یاه شرب بلاق رد یتلود و یعامتجا ،یداصتقا ،ی یحم تسیز یاه صخاش رب رادیاپ هعسوت هتشذگ
  داناوت  یام  رادایاپ هعسوت هلوقم رب راذگ ريا لماوع ناونع هب لماوع نیا جارختسا اب لاح ودنا هدش حر م یمک تروص
   نایا یامک یواکاو اب یدعب تاقیقحت رد هک دشاب ی یحم تسیز یاه صخاش رب رگ هلخادم و یا هنیمز ،یلع طیارش
  .داد رارق رظن دم یمک تاعلا م بلاق رد ار تاریيات ناوت یم رادیاپ هعسوت یدمایپ یاه صخاش رب لماوع
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 یشهوژپ یملعدرواتسد و یریگ هجیتن
  تااغیلبت) تاغیلبت لماع ،یداصتقا لماوع لماش یلصا هلوقم 47 هک دوب نآ زا یکاح (لوا لاوس) نونش سیرتام جیاتن
   و یاگنهرف لاماوع ، یامدرم تکراشم ،یسرتسد) ناربراک لماع ،(یلم و یعامتجا یاه هناسر تاغیلبت و شزرو ناکرا
   و  یژتارتاسا تیریدام ،یشزومآ تیریدم ،تاطابترا تیریدم ،ییرجا تیریدم) یتیریدم لماوع ،(یتیعمج یاه رایعم
 ،  ناانکراک تکرااشم ، ناانکراک یزاسدمناوت ،یرادم یرتشم) یناسنا عبانم لماع ،(یشزرو تاریهجت و نکاما تیریدم
 و یناسنا عبانم و یزیر همانرب ،نانکراک هعسوت و شزومآ ،نانآ تیاضر و نانکراک دركلمع ،نانکراک تیاضر و تمالس
   تااناكما لاماع ،  (یراداهگن و ظافح و ینف ،ییابیز ،اهدرادناتسا) یشزرو تازیهجت لماع ،(نانکراک باختنا و بذج
  نااكم لماع ،(اضف ینمیا و تازیهجت ینمیا ،زاس و تخاس ینمیا) ینمیا لماع ،(تاناكما و تامدخ) یبناج و یهافر
   تایاهن رد و (هاق نم ینمیا و یسانش نیمز لماوع ،یمیلقا لماوع ،یشزرو نکاما تخاس تیفیک ،نیمز باختنا) یبای
 مزٌال .   دراد دواجو یلاماش نااسارخ ناتسا یشزرو نکاما رادیاپ هعسوت رب ريوم لماوع ناونع هب یزاس یصوصخ لماع
   تٌالواقم زا ماداکره ،     قایقحت تاایبدا رمتاسم هاعلا م ااب و یروحم تٌالوقم جارختسا و  اصحا زا سپ تسا رکذ هب
  لاماوع ،   یا یحم تاسیز لاماوع ،یداصتقا لماوع لماش رادیاپ هعسوت دنیارف یلصا صخاش 0 هعومجم ریز یروحم
   صخااش هاعومجم        رایز یدااصتقا یرواحم لاماع بایترت نیداب هاک تفرگ رارق یتلود یاه داهن لماوع و یعامتجا
    هعاسوت یعاامتجا صخااش هعومجم ریز یبناج و یهافر تاناكما و ناربراک ،تاغیلبت لماوع ،رادیاپ هعسوت یداصتقا
     لاماوع تایاهن رد و یاتلود یااهداهن صخاش هعومجم ریز یزاس یصوصخ و یناسنا عبانم ،یتیریدم لماوع ،رادیاپ
 .  تافرگ راراق رادیاپ هعسوت ی یحم تسیز صخاش هعومجم ریز یبای ناكم و ینمیا ،یشزرو تازیهجت هدش فاشتکا
   عاماوج یاراب ار بول م یا هدنیآ هک تسا یدنیارف رادیاپ هعسوت هک تشاد نایب دیاب ،هدمآ تسد هب هجیتن تیضوت رد
 تابي و ییابیز ،یگچراپكی هب ندناسر بیسآ نودب ،عبانم زا هدافتسا و یگدنز طیارش نآ رد هک دوش یم روصتم یرشب
        ینااف یااهوگلا یاراب ار ییااهلح هار رادایاپ هعاسوت عاقاورد . دزااس   یام فراطرب ار ناسنا یاهزاین ،یتایح یاه ماظن
    عباانم یدوباان نواچمه یل اسم زورب زا دناوتب ات دهد یم ه ارا هعسوت ی یحم تسیز و یداصتقا ،یعامتجا ،یراتخاس
    نییااپ و یتلاداع یاب ،  تایعمج هایور یب شیازفا ،ییاوه و بآ تارییغت ،یگدولآ ،یتسیز یاه هناماس بیرخت ،یعیبط
 رادیاپ هعسوت هوجو هب یرما ره رد هک تسا مزٌال نیاربانب .دنک یریگولج هدنیآ و لاح یاه ناسنا یگدنز تیفیک ندمآ
   یرایثک عامج هدافتسا دروم هک مهم رایسب ییاهاضف ناونع هب یشزرو نکاما هعسوت رد رادیاپ هعسوت ،اذل و دوش هجوت
 رد دنناوت یم یرایسب لماوع هک تشاد هجوت دیاب لاح .تسا رادروخرب ییازسب تیمها زا ،دریگ یم رارق هعماج دارفا زا
 رادیاپ هعسوت رد ريوم لماوع ،یصصخت تروص هب قیقحت نیا رد رد هک دنشاب ريوم یشزرو نکاما رادیاپ هعسوت ریسم
     اتاسار نایا رد یدداعتم لاماوع هک دراد ناشن هجیتن و تفرگ رارق یسررب دروم یلامش ناسارخ ناتسا یشزرو نکاما
    یاشزرو نکااما رادایاپ هعسوت رب ريوم یلصا لماوع زا یكی ،قیقحت صصختم هورگ تارظن هب هجوت اب .دنراد تلاخد
   رااهظا هاک (2742    ) نارااكمه و دراگاسوک جیااتن ااب اتسار مه هجیتن نیا هک دهد یم لیكشت یداصتقا لماوع ار ناتسا
 هب ناشیاه تکرش یارب ار ییازدمآرد ،تصرف نیا زا هدافتسا اب یشزرو نکاما زاس و تخاس یماح یاه تکرش دنتشاد
   هداحتم تٌالاایا رد یشزرو نکاما و تاناكما زیهجت تصرف زا (4442) نیپاچ نینچمه .دشاب یم وسمه دندروآ ناغمرا
  و نااشیاه تکرش یارب لالح دمارد بسک یارب یلحم هب لیدبت دندوب هدش هناریو هب لیدبت هک ار یرهش نورد قطانم
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     مزلتاسم یعوان هاب راشب ی ااه    تایلاعف یماامت هزوراما هک تسین هدیشوپ یسک رب .دندرک نکاما زاس و تخاس لماوع
   یلاام عباانم هب زاین اه نآ زیهجت و تخاس رد و هدوبن انثتسم هدعاق نیا زا زین یشزرو نکاما و تسا فلتخم یاه هنیزه
   دامآرد و یدااصتقا هعسوت ،یتلود ریغ نایماح و نیریخ بذج قیرط زا مزٌال تارابتعا قیرزت اب دیاب اذل .تسا یناوارف
  زاجب هتبلا .ددرگ نیمات اه هنیزه نیا زا یشخب ،یتلود نایماح یوس زا یلام عبانم قیرزت زین و یشزرو یاه عمتجم ییاز
  نماض ، ااه    نآ هلیاسو هاب ناوات یم هک دراد دوجو زین یفلتخم ییازدمآرد یاه شور ،نیریخ یاه  مک و یتلود عبانم
 . دانک مهارف ار هزوح نیا یداصتقا و یلام یاهزاین زا یشخب ،رادیاپ هعسوت ثحب رد دوجوم یعامتجا تیعضو یاقترا
  نکااما         هعاسوت راما رد یزااس یاصوصخ هاب هاجوت زاین و باسانم یبایرازاب یاهراکوزاس اب ناوت یم هنومن ناونع هب
 .  دایآ مهاراف زین یعامتجا لماوع و یتلود لماوع یاقترا و دوبهب هنیمز ،دوجوم یلام تالكشم عفر رب هوالع ،یشزرو
    تاشادهگن و ظافح رواظنم هب هژیو هب یلام عبانم زا یدایز شخب هک تسا یرورض هتكن نیا هب هجوت اتسار نیمه رد
     راظن هاب هاجوت ااب .دوش نیمات تاغیلبت قیرط زا دناوت یم ،دنتسه هارمه یروآ ماسرس یاه هنیزه اب اهاگ هک نکاما نیا
  یاشزرو یاضف زا هدافتسا تاغیلبت لماش شزرو ناکرا تاغیلبت یاضف رد تاغیلبت زا یشخب ،قیقحت دروم نیصصختم
  و غایلبت روظنم هب فلتخم ی اه هراونشج یرازگرب ،یصخش یاه جیپ رد یشزرو ناگراتس تاغیلبت ،دمارد بسک تهج
  یاشخب و هتفریذپ تروص یمومع طباور طسوت هژورپ یاه تفرشیپ تهج رد قیقد یاه یناسر عالطا و نکاما یفرعم
 ،      امیاس و اداص و تااعوب م یزااسگنهرف و غایلبت داننام یلم و یعامتجا یاه هناسر تاغیلبت قیرط زا دناوت یم رگید
    هعاسوت صواصخ رد یناتاسا ی ااه هكبش یناسرربخ ،نکاما هعسوت صوصخ رد اه همانزور و یلم یاه هناسر تاغیلبت
  هاک دسر یم رظن هب ،فاصوا نیا اب .دریذپ تروص لک هرادا هب هتسباو یعامتجا یاه هناسر تاغیلبت و یشزرو یاهاضف
  یاشزرو نیریخ یاه لیسناتپ زا هنیهب هدافتسا تهج تیحص یزیر همانرب و یتلود یاه هجدوب زا یلوصا هدافتسا اب ناوتب
        ناتاسا یاشزرو نکااما رادایاپ هعاسوت رد یدااصتقا صخااش یاقترا یارب مزٌال هیامرس زا یمیظع شخب ،تاغیلبت و
  .دومن مهارف ار یلامش ناسارخ
     دواش بواسحم رادایاپ هعاسوت هفلوم نیرت مهم دناوت یم رادیاپ هعسوت رد یعامتجا لماع هک تشاد نایب دیاب همادا رد
  ناانآ تیاضر بسک و هق نم دارفا یعامتجا تیعضو یاقترا فده اب رادیاپ هعسوت اب وسمه یاه تیلاعف یمامت هک ارچ
 هعسوت رد ريوم هدش ییاسانش لماع نیرت مهم هک دشاب لیلد نیمه هب دیاش و دریذپ یم تروص (لماوع ریاس رانک رد)
  هاک (3742) ناراكمه و تبیانوگلآ جیاتن اب هتفای نیا .دهد یم لیكشت ناربراک لماع ار ناتسا نیا یشزرو نکاما رادیاپ
    رکااس و یرافج نیانچمه .تساتسار مه دزاس هدروآارب ار ناربراک زاین تسیاب یم یشزرو نکاما هعسوت تشاد راهظا
     لاماع نایا تایمها لایلد . تاسا هدرک دیکات رشب لاح هافر نتفرک رظن رد موزل رب زین (1742)للم نامزاس و (1742)
   اذال و دواش  یام     زایهجت و سیاسات ناربرااک یااهزاین عفر فده اب یشزرو نکاما هک ددرگرب عوضوم نیا هب دناوت یم
 ی ااه   هافلوم هاک تسا مزٌال اتسار نیا رد .دوش هجوت ناربراک یاه هتساوخ و اهزاین هب ،یرگید زیچ ره زا شیپ یتسیاب
  تاسا مزٌال عقاورد .دریگ رارق رظن دم یتیعمج یاه رایعم و یگنهرف لماوع ،یمدرم تکراشم ،یسرتسد نوچمه یمهم
 .      دایامن لیهاست ار ناربرااک دامآ و تافر و هاتفای صاصتخا یشزرو نکاما ریسم رد یرهش لقن و لمح یاه ریسم هک
    عایزوت ناونااب و ناایاقآ ناسكی یسرتسد زین و یشزرو نکاما ینوكسم قطانم هب یگداوناخ سناس لامعا اب ،نینچمه
      مهاراف ار هاعماج رااشقا ماامت یاراب یسرتسد تلادع ناوت یم هق نم ره تیعمج هب هجوت اب یشزرو یاهاضف بسانم
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  دایاب ،  راگید فراط زا .دومن مهارف ار یشزرو یاه تیلاعف رد یمومع تکراشم شیازفا یارب مزٌال تخاسریز و هدومن
   تابثم شراگن هک یروط هب دنراد یشزرو نکاما رادیاپ هعسوت رد ییازسب ریيات یگنهرف لماوع یخرب هک تشاد هجوت
   هعااشا زا یریگاشیپ و  ااه    لادانو ااب درواخرب بسانم ریبدت و ناتسا شزرو هب تبسن ناتسا و اه ناتسرهش هعمج هم ا
   نکااما هعاسوت رد دیاب عقاو رد .دومن هدافتسا نسحا وحن هب نانآ یاه لیسناتپ زا و دریگ رارق رظن دم یتسیاب مسیلادنو
    زا هانیهب هدافتاسا هاب  ااه هداوناخ شرگن هک ارچ دوش یا هژیو هجوت هق نم نآ یگنهرف یایفارغج هب ناتسا رد یشزرو
  ااه دادیور یرازگرب ،نکاما هعسوت زا تیامح و شزرو هب نیلوئسم یگنهرف هاگن ،نادنزرف هب شزومآ و یشزرو نکاما
   نکااما تازایهجت و تاناكما هب تبسن یریذپ تیلوئسم سح داجیا ،ناتسا یشزرو نکاما رد یگنهرف یاه هراونشج و
  صخااش .    دریذاپب ترواص نکااما هعاسوت دوجوم یشزرو گنهرف ساسا رب و دشاب توافتم اه ناتسا ریاس اب دناوت یم
  صخااش . داهد  یام    لیكاشت یاتلود یااهداهن صخاش ار یلامش ناسارخ یشزرو نکاما رادیاپ هعسوت رد رگید یلصا
 ی ااه   هاگاشاب ماه ار نآ رتشیب هک یشزرو نکاما زا یکدنا دصرد زجب ام روشک رد هک دراد تیمها تهج نآ زا روکذم
  ناوات یم عقاو رد و هدوب تلود تراظن و تیریدم تحت یشزرو نکاما ریاس ،دهد یم لیكشت مادنا بسانت و یزاسندب
  و لاماوع هک تسا مزٌال ،ساسا نیا رب .تسناد نآ هب هتسباو یاه ناماس و تلود ار یشزرو نکاما هعسوت یلصا یلوتم
 . دانروآ مهارف ار مهم نیا هب یبای تسد هنیمز و هدومن لمع رادیاپ هعسوت ریسم اب ماگمه زین یتلود فلتخم یاه هفلوم
   یاسک راب . دنتاسه یسررب هب مزٌال هک دش ییاسانش یزاس یصوصخ و یناسنا عبانم ،یتیریدم لماع هس ،اتسار نیا رد
  اراچ دنشاب رادروخرب یريوم و دمآراک تیریدم زا هک دننک لمع قفوم دنناوت یم ییاه نامزاس هزورما هک تسین هدیشوپ
  .دریگ یم رارق ناریدم یربهر و رظن تحت نامزاس یاه تیلاعف و اه همانرب یمامت هک
  هزوراما .داد یم لیكشت ی یحم تسیز صخاش ار یوضر ناسارخ یشزرو نکاما رادیاپ هعسوت رب ريوم ییاهن صخاش
  تاسیز یاه صخاش ،دوش یم دیکات نآ یور رب ایند مامت رد هک یمهم یاه صخاش زا یكی ،رادیاپ هعسوت ثحبم رد و
     تاسیز ریذاپان نارابج تاام ل داجیا بجوم نایلاس لوط رد رشب فلتخم یاه تیلاعف هنافساتم هک ارچ تسا ی یحم
 ا  اب ها بار رد .دنراد صخاش نیا رب یا هژیو دیکات رادیاپ هعسوت فلتخم یاه حرط ،ساسا نیا رب و تسا هدش ی یحم
  زا ساپ   هاک یرواط هب دوب مهم رایسب یاه صخاش  زج صخاش نیا زین یلامش ناسارخ یشزرو نکاما رادیاپ هعسوت
 لماوع تیمها مود فیدر رد ،دهد یم لیكشت ار ی یحم تسیز صخاش زا یشخب هک یبای ناكم لماع ،ناربراک لماع
     نارااكمه و چال زاساجسم جیااتن اب هتفاب نیا .تشاد رارق یوضر ناسارخ ناتسا یشزرو نکاما رادیاپ هعسوت رب ريوم
 ، تااطابترا ،لاغتشا ،هافر ت س شیازفا :دننام دوخ تبثم یاهدمایپ رب هوالع یشزرو نکاما .( تشاد راهظا هک (0742)
   تاسیز ل ااسم و تالكشم :نوچ یبول مان رايآ یاراد ًالٌالامتحا ، ...و تامدخ و تاناكما زا یرادروخرب ،لقن و لمح
   نارااكمه و تاان و (1397  ) یاداداخ نیانچمه . داشاب یم وسمه دنشاب یم ...و یعامتجا ،یگنهرف تالضعم ،ی یحم
  طاابترا یشزرو نکاما رادیاپ هعسوت و یتسیز طیحم صخاش نیب هک تفای تسد هجیتن نیا هب دوخ قیقحت رد(1742)
    یاراب هاک دنتاسه یی ااه هزاس ٌالومعم یشزرو نکاما هک تشاد هجوت دیاب ه بار نیا رد .دراد دوجو یرادانعم و تبثم
 یسدنهم و یلوصا روط هب اه نآ تخاس تیفیک و نیمز باختنا رد تسا مزٌال اذل و دنوش یم هتخاس تدم دنلب هدافتسا
  ناتاسا یمیلقا لماوع نتفرگ رظن رد اب .دوش ظاحل زین هق نم ینمیا و یسانش نیمز لماوع ،یمیلقا لماوع و هدش تقد
  لاماوع ،   ییااامد تیعااضو و یباااتفآ تاعاس ،شراب نازیم ،داب تعرس ،هق نم یامد و اوه و بآ نوچمه یدراوم و



 1199 راهب ،مود هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 192

   نیرات باسانم ،نیمز رتسب راتخاس و یگدنکارپ ،بیکرت و لسگ زا هلصاف ،یعیبط لماوع نتفرگ رظن رد ،یسانش نیمز
  ترواص هربخ ناسدنهم طسوت یتسیاب رما نیا هک دوش باختنا ناتسا رد یشزرو نکاما تخاس یارب تلاصم و انب عون
   یاسک راب .   تاسا هاق نم یانمیا   عواضوم درایگ رارق هجوت دروم دیاب یبای ناكم لماع رد هک یرگید مهم هتكن .دریذپ
  داننک یم هعجارم اه نآ هب رگاشامت ای راكشزرو ناونع هب هک تسا یدارفا زا ولمم ابلاغ یشزرو نکاما هک تسین هدیشوپ
   نیرات ماهم زا یكی ،رضاح لاح رد .دشاب نکاما نیا ناریدم یلصا یاه هغدغد زا یكی دیاب نانآ ینمیا و تینما ،اذل و
      هاک یواحن هاب تاسا یرهاش یاه یربراک ریاس نایم رد یشزرو یاهاضف بسانمان رارقتسا روشک یاهرهش تالكشم
   هدافتاسا بوال    م ترواص هاب یاشزرو یاه ناكم زا دنناوت یمن اه نآ هب یسرتسد مدع تلع هب هعماج دارفا زا یرایسب
  نیایعت .    دراد زااین یاشزرو یاهااضف یاهد ناماس و یبای ناكم هنیمز رد تیریدم و یزیر همانرب هب اه نآ لح و دنیامن
     بالغا فالخراب هاكنیا هاب هجوت اب .تسا یرهش ناگدنریگ میمصت و نازیر همانرب مهم فیاظو زا یشزرو هنیهب ناكم
 ، دابای  یام  صااصتخا یشزرو نکاما تخاس و ینارمع شخب رد شزرو هجدوب دصرد 41 ،روشک ییارجا یاه هاگتسد
  مزٌال نیارباانب .    دناشاب هتاشاد یاسرتسد نآ هاب یتحار هب نادنورهش هک دنوش عقاو رهش رد یا هنوگ هب دیاب نکاما نیا
 -  راكاشزرو) تایفرظ و عیزوت یوگلا ،یسرتسد عاعش ،یدبلاک تامیسقت ،یربراک ،یشزرو یاهاضف تخاس رد تسا
    نازایر هامانرب هاک تفگ ناوت یم ،نیا رب هوالع .دریگ رارق هجوت دروم یدیلک دراوم ناونع هب یزاس نمیا و (رگاشامت
  اای و یتیعمج عیزوت اب بسانتم عیزوت نیا هک دنزاس هنیهب یرهش یاه طیحم رد ار یتامدخ زکارم عیزوت ات دنراد یعس
   .تسا فلتخم طاقن رد اضاقت نازیم
  هاب  ااه  نآ زایهجت ، یاشزرو نکاما یدبلاک شخب تخاس رب هوالع هک تسا یرورض هتكن نیا هب هجوت اتسار نیمه رد
   نکااما زایهجت و تخاس تیفیک یاقترا تهج ،اذل و دهد یم لیكشت ار راک مود شخب زین زاین دروم تاناكما و لیاسو
   یانف دربرااک ،ییابیز ،ندوب درادناتسا رظن زا زین نکاما نیا رد هدافتسا دروم تازیهجت هک تسا مزٌال ،ناتسا رد یشزرو
  قاب نم ناربراک زاین اب یشزرو یاضف هک تسا یرورض روظنم نیدب .دنریگب رارق یسانشراک دروم یرادهگن و ظفح و
 یاراد ی ااه  گانیکراپ ،هوالعب .دشاب یللملا نیب یاهدرادناتسا دح رد هدافتسا دروم تاناكما و تازیهجت تیفیک و هدوب
   تایفیک تاسا مزٌال ، نیانچمه .دشاب ناسآ فلتخم راشقا یارب مویداتسا هب یسرتسد و دنشاب نکاما اب بسانتم تیفرظ
      دروبروكاسا تایفیک و نکااما رد هدافتاسا دروام تازیهجت ییابیز ،اضف ندوب ابیز و زاسون ،مویداتسا یاه گنر و رون
     و نیناواق تایاعر ااب دایاب ،هد اش دای دراوم رب هفاضا .دوش عقاو دی ات دروم صصختم ناناشراک طسوت زین اه هاگشزرو
  زایهجت ،اهدردناتسا اب قبا م یفاک یاضف صیصخت ،تازیهجت یریذپ هعسوت تیلباق یسررب و یسدنهم و ینف طباوض
 رد .      دواش مهاراف نکااما نایا تایفیک رتاشیب هچره یاقترا هنیمز ، ...و نارگاشامت یاه یلدنص یتحار و ییامد متسیس
 ،     یاشزرو هتاشر نیدانچ هاب یاهد سیورس ییاناوت هک دسر یم رظن هب ،یشزرو نکاما رتشیب یرادیاپ روظنم هب تیاهن
    نایا زا هانیهب هدافتاسا و ناربراک رتشیب هچره بذج رد دناوتب مویداتسا یزیمت و تفاظن هب هجوت و یتشادهب تاناكما
    نآ هاب مدرام موامع    هاک دنواش  اداحا و یبای ناكم یا هنوگ هب دیاب یشزرو نکاما ،نینچمه .دوش عقاو ريوم نکاما
      یا یحم تاسیز صخااش یااقترا رد داناوت  یام  هاک دراد دوجو نکاما ینمیا لماع ،تیاهن رد .دنشاب هتشاد یسرتسد
 ، یفطااع دشر یارب ار یبسانم یاهتصرف یشزرو نکاما .دشاب هتشاد ییازسب ریيات ناتسا یشزرو نکاما رادیاپ هعسوت
  زا ناگداننک   هدافتاسا یاراب ناما یناكم داجیا ،اذل .دننک یم داجیا هعماج فلتخم یاههورگ یعامتجا و یکاردا ،یتخانش
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 ییاهاضف و یشزرو نکاما ینمیا هب طوبرم ل اسم .دشابیم نکاما نیا ناریدم فیاظو نیرتمهم زا یكی یشزرو نکاما
  طوابرم  داوح هک یتروص رد دریگیم رارق هجوت دروم رتمک ٌالومعم ،دوشیم هتخادرپ یشزرو تیلاعف هب اهنآ رد هک
 رد "راک رب مدقم ینمیا " ال صا .دشاب راوگان و هنیزهرپ دناوتیم ناراكشزرو یگدامآ تانیرمت و تاقباسم یرازگرب هب
 . درایگ    راراق یاشزرو نکااما ناریدم و یشزرو یاهتیلاعف یزیر همانرب نیلوئسم راک روتسد رد دیاب زین یشزرو نکاما
  باجوم  دایدرت  نوداب ، هدواسرف و   لهتاسم  ل ااسو زا  هدافتاسا هوالعب کانر خ و درادناتساریغ ل اسو و عناوم دوجو
  دواجو هكیلاح رد .دیدرگ دهاوخ اهاضف هنوگنیا زا ناگدننکهدافتسا ریم و گرم ببس یدراوم رد یتح و یندب تامدص
 رد تسا نكمم اهنآ زا رگید یضعب ،دوش نامز رورم هب تامدص زورب بجوم دناوتیم ازر خ لماوع هنوگ نیا زا یضعب
  یوااعد  هاب رجنم هک دوش ریذپان ناربج یلام و یناج تاراسخ عقاوم یضعب رد و دیدش تاراسخ ببس صاخ تاظحل
    نکااما تخااس یاراب بسانم نیمز باختنا اب ناتسا یشزرو نکاما ناریدم هک تسا مزٌال ،نیاربانب .دش دهاوخ یقوقح
     یااضف هاب یاسرتسد تلوهاس ، یاشزومآ و یگنهرف زکارم زا هلصاف ،یلصا یاه نابایخ زا هلصاف هب نآ رد هک یشزرو
     زاکرم ااب نکااما باسانم هلصاف ،ینوكسم قطانم زا هلصاف ،نیمز تمیق ،نیمز مک بیش ،ناگیاسمه شیاسآ ،یشزرو
  تایلباق ، بالاضاف ، قراب ، بآ ییاانبریز تاسیسات هب یسرتسد ،مه رواجم یشزرو تاسیسات نیب یق نم طابترا ،رهش
   نایا رادایاپ ینمیا ،تسا هدش هجوت یمومع هیلقن و هدایپ یسرتسد و هدنیآ رد یریذپ هعسوت ،نیمز فرب و بآ بذج
 ،     یاشزرو نکااما و اهااضف هاب نیعجارام تینما و ینمیا یاقترا روظنم هب تسا مزٌال ،نینچمه .دننک نیمضت ار نکاما
  عواضوم هتبلا .دوش هتفرگ رظن رد قرب لاقتنا طو خ و زاگ یاه هلول ،هناخدور میرح اب بسانم هلصاف نوچمه یدراوم
  تااظحالم . ددراگ یم زاب نآ تازیهجت و هزاس ینمیا ثحب هب نآ زا یشخب هكلب دوش یمن متخ دراوم نیا هب اهنت ینمیا
 و  ااه     یدورو یزااس نامیا یاهرادناتاسا دواجو ،    تخااس رد یانمیا تااكن تایاعر ،یریگ هرهب و تخاس رد ینمیا
 بصن درادناتسا تیاعر ،هدیشوپرس نکاما رد بسانم هیوهت ،دردناتسا دح رد یزاب نیمز زا اه راوید هلصاف ،اه یجورخ
     و یكاشزپ تالیهاست و تااناكما زایهجت ،یشزرو نکاما هدوسرف و هنهک تفاب میمرت ،لاعتشا لباق و یزاگ تاسیسات
  لاحم رد اه کریت تیبثت ،جورخ و دورو تهج درادناتسا یاه تیگ دوجو ،قیرح یافطا لیاسو دوجو ،هیلوا یاهكمک
     یاشزرو طیااسو و مالاقا زا هدافتاسا ،ناسنا دق هزادنا هب اهراوید رد  شت و موف زا هدافتسا ،یزاب و تاقباسم یاضف
 یشزرو تازیهجت زا یرادروخرب یلک روط هب و درادناتسا یعیبط و یعونصم نمچ ،اه شوپ فک زا هدافتسا ،درادناتسا
   نکااما یانمیا یاهدرادناتسا دناوت یم تیعمج مکارت لرتنک تهج یلاخ یاضف دوجو تیاهن رد و درادناتسا و بسانم
  هاب ،  ریاسافت نایا مامت اب .دروآ مهارف یشزرو نکاما فلتخم ناربراک یارب نمیا ییاضف اذل و هدیشخب اقترا ار یشزرو
 ی ااه      صخااش یااقترا رواظن هاب هاک دوش یم هیصوت یلامش ناسارخ ناتسا یشزرو نکاما هعسوت تیلوئسم و ناریدم
 ینمیا ،دیدج یشزرو نکاما تخاس یارب یصصخت و قیقد یبای ناكم نمض ،نکاما نیا رادیاپ هعسوت ی یحم تسیز
  رد زااین دروم تاناكما و لیاسو هب نکاما نیا زیهجت رد ینمیا زین و درادناتسا و یسدنهم تروص هب نکاما تخاس رد
  .دریگ رارق راک روتسد
    رادایاپ هعاسوت راب یفلتخم لماوع هک دسر یم رظن هب ،هدش ماجنا یاه ثحب و قیقحت جیاتن زا یلک یدنب عمج  ی رد
 هزوح نیا ناگبخن و ناصصختم ار قیقحت هنومن هک ییاجنآ زا و دنتسه ريوم یوضر ناسارخ ناتسا رد یشزرو نکاما
       ار نآ و هتاسناد یدربرااک و دایفم رایاسب ار هدامآ تاسد هب جیاتن ناوت یم ،دنهد یم لیكشت فلتخم یاه صصخت رد
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 هعسوت یاه همانرب رد هک دوش یم داهنشیپ ،ور نیا زا .داد رارق ناتسا نیا رد یشزرو نکاما هعسوت یاه تیلاعف هحولرس
      نایا رد هاک یواضر نااسارخ ناتاسا یشزرو نکاما رادیاپ هعسوت رب ريوم لماوع یمیداراپ لدم ،یشزرو نکاما رادیاپ
  زا یرایاسب ،      نآ رد هداش داای لاماوع زا هدافتاسا ااب و هاتفرگ رارق هطوبرم نیلوئسم هجوت دروم ،دمآ تسد هب قیقحت
  .دوش مهارف ناتسا رد یشزرو نکاما رادیاپ هعسوت یاهرتسب
   عبانم
  راب  یاشزرو  نکااما رادیاپ هعسوت یاههفلوم نییبت رد یراتخاس یزاسلدم ،(1397) داجس ،ییاشاپ ،همطاف ،یودبع ،لوسر دمحم ،یادادخ

  .127-977 ص ،یپیایپ 12 ،9 هرامش ،متفه لاس ،یشزرو تیریدم رد یدربراک یاهشهوژپ هیرشن ،یرهش طیحم
 یشهوژپ یملع همانلصف ،یدجم داتسا ی هلحم یدروم هعلا م داباهم رهش رد یا هلحم رادیاپ هعسوت یاهدركیور(1397)میهاربا ،یشوروک

 19۳-۱0۳ صص ،7هرامش ،مهد لاس ،(هق نم یزیر همانرب) یایفارغج
    یاشهوژپ یاملع همانلاصف ،FUZZEY وAHP   یابیکرت شور زا هدافتاسا ااب زیربت یرهش قطانم یرادیاپ لیلحت(1397)گنشوه ،رورس

 110-۳۳0صص ،7هرامش ،مهد لاس ،(هق نم یزیر همانرب) یایفارغج
   ااب اهرهاش ییاضف لداعتم هعسوت رب ريؤم یدیلک لماوع رب یلیلحت (۳397) یقت دمحم یموصعم ،ردان یلاز ،نیسح رف مظن ،دمحا یمیدق

 صص ،7هرامش ،مهد لاس ،(هق نم یزیر همانرب) یایفارغج یشهوژپ یملع همانلصف ،(نالیگ ناتسا :یدروم هعلا م)یراگن هدنیآ دركیور
90۱-32۱ 
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