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 هدیکچ
       نآ یاویازم زا توسا هتو ناوتن زوونه دراد تالیوش هونیمز رد هک یناوارف یاه تیلباق دوجو اب هک تسا یقطانم هلمج زا ردنبا پ هقطنم
  رووشک یروآ زرا ی اروب یلیم و تارداص یارب یا هقطنم هب دناوت یم نایزبآ فلتخم یاه هنوگ عونت هطساو هب ردنبا پ .دیامن هدافتسا
    راوک یوروین  بوج یارب یلتاد راک رازاب نادقف دناوت یم هک دوش یم یعونتم اغاشم داجیا هب رجنم تیلاعف نیا هعسوت .ددرگ ایدبت
   یریگیهاوم بوطق كی هب ار هیحان نیا ناوت یم لاغتشا و یدایص رما و تالیش هعسوت ثیب رب هوالع .دیامن ناربج یدودح ات ار لاعف
         عوون نویا ماوجنا ناوکما ًاالومع و توسا دروس رووشک طاقن ریاس رد اوه هک لاس زا یمایا رد ًااصوصت ،دومن ایدبت یییرفت و یشزرو
  و اوه  تویلباق     یوسررب شهوژوپ نویا فدوه . دوومن یلحاس نارگشدرگ  بج هب مادقا ناوت یم قیرط نیمه زا هک درادن دوجو تیلاعف
 –  یفیوصوت تروص هب اه هداد یروآ عمج شور .تسا روشک و هقطنم رد نایزبآ شرورپ و یدایص رما یارب ردنبا پ هقطنم یاهانگنت
 ،دیدهت و فعض طاقن ییاسانش اب بپس و هتفرگ رارق ایلیت و هیزجت دروم SWOT لدم زا هدافتسا اب هک دشاب یم ینادیم و یلیلیت
 یسررب زا بپ شهوژپ نیا رد .دزادرپ یم ردنبا پ هقطنم شیامآ یاتسار رد اهدربهار  اختنا هب ،تصرف و توق طاقن هب اه نآ ایدبت
           تویموریم عوفر نآ عوبت هوب و هوقطنم شیاومآ رد اوماوع نویا هعوسوت ریثأوت یسررب هب ردنبا پ هقطنم یریگیهام تاناکما هوقلاب ناوت
   و توسا داویز رای ب ردنبا پ یدایص یاه تصرف و توق طاقن هک دهد یم ناشن هدمآ تسد هب  یاتن .میزادرپ یم هقطنم مدرم یداصتقا
 .دیامن افیا هقطنم نیا شیامآ رد یرثؤم شقن دناوت یم
 
 
 .تالیش تاناکما ،ردنباسپ ،یریگیهام ،نیمزرس شیامآ :یدیلک تاملک
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 همدقم

 لاغتشا ،داصتقا ،گنهرف رد هراومه و تساهروشک زا یرایسب رد یمیدق و مهم یناسنا یاه تیلاعف زا یکی ،یریگیهام
  اده  نودیلیم یارب یتشیعم و دمآرد رپ یعبنم ،یریگیهام .تسا هتشاد یساسا یشقن یلحاس عماوج ییاذغ داوم ۀضرع و
  تدقو  هرادپ ای تقو مامت تروص هب و میقتسم روط هب رفن نویلیم 21 دودح ،1520 لاس رد .دشاب یم ناهج رسارس رد رفن
     و تالیدش تعندصرد لغادش صخدش    رده دورو ادب دودش  یدم هدز نیمخت .دنا هدوب لوغشم یرورپ یزبآ و تالیش رد
    عدیزوت و تدشادرب زا سدپ دنیارف و هخرچ نآ هلمجزا ؛دیآ یم دیدپ هیونا  یاه تیلاعف رد لغش 9 دودح یرورپ یزبآ
    تدشیعم ۀدیونا  و هدیلوا یاه شخب ،میریگب رظن رد رفن 9 ار هداوناخ ره یاضعا نیگنایم روط هب رگا .دشاب یم لوصطم
 .(FAO, 2016: 138) .دیامن  یم نیمأت ار ناهج تیعمج دصرد 05 ای رفن نویلیم 221 دودح
   شدخب رد هدقطنم نیا ،ییایفارغج صاخ ریارش و تیعقوم لیلد هب .تسا روشک مورطم قطانم ءزج هدش هعلاطم هقطنم
   و یدملع ترودص هب یریگیهام یاه تیلاعف ۀعسوت و تیوقت .دراد یبسانم یعیبط یاه تیلباق و اه یدنمناوت یریگیهام
    یاردب مدهم یدردبهار ،دناوت یم لمکم و رمتسم یاه تیلاعف و اه تخاسریز داجیا ،بسانم و یلوصا یزیر همانرب ،هنیهب
 هژیوب و ییایرد عبانم  زا لدصاح یاهدمآ رد هیاپ رب نامع یایرد یلحاس هقطنم .دشاب هقطنم ۀعسوت و ییادز تیمورطم
 لیلد هب هک یلاحرد .دهد یم لیکشت  ار هدقطنم نیا نانکاس تیلاعف نیرت یلصا یتنسدیص و دنا هتفرگ لکش یریگیهام
 اب هقطنم ناریگیهام ،دراد دوجو هقطنم رد یریگیهام ااطل زا یبددددسانم یاه تیلباق و هنیمز ییایفارغج صاخ ریارش
 زا رظن فرص روکذم هددددددددددقطنم .دنراد رارق هعسوت زا ینییاپ حطس رد و دنهجاوم یددعتم یاهدیدهت و تالکشم
 .دنتسه یزیر همانرب دنمزاین هعسوت هب یبایتسد یارب ،هدوب مورطم قطانم وزج ،یعیبط تاناکما زا یرادروخرب
 دوجوم تادیدهت و اهانگنت نتفرگ رظن رد اب هیحان نیا یطیطم ی اه تصرف و اددددددده یدنمناوت زا هنیهب یرادرب هرهب
 ییاناوت ییاسانش .(950 :3195 ،هداز میهاربا) ددرگ یم بوسطم هددددقطنم نیا ی هعسوت یزیر و همانرب نکر نیرتمهم
 ممک یدربهار یزیر همانرب تیاهن رد و شخب نیا یدربهار تیعقوم ندرک صخشم و یریگیهام و اهانگنت و اه
 می دنناوت یم هقطنم مدرم .دیامن یم هدددددددقطنم یعامتجا و یداصتقا ی هعسوت ققطت و ییادز تیمورطم هب یدایز
 می یارجاو یحارط .دنوش اراد ار شخب نیا رد یلیمکت عیانص و یریگیهام یاه تیلاعف ی هیاپ رب افوکش داصتقا
 بسانم یاهدربهار ی هئارا و تالکشم تخانش ی هوطن هب عط ق روط هدددددددب یلحاس یحاونرد یتیریدم قفوم حرط
   .(315 :3195 ،یمسایو یگیب بجر) دراد یگتسب
 هب اهدیدهت و اه تصرف ،فعض ،توق طاقن تخانش هب فوطعم یلطم تاعامتجا حطس رد یدربهار یزیر همانرب
  زدکرم 1395 لاس رامآ قبط .(135:1195 یرایز) تسا دصاقم و فادها نییعت و یدیلک تاعوضوم هب یبایتسد روظنم
   ناتدسچ ودلب و ناتسیس ناتسا رد نیلغاش دادعت و تسا رفن 195515 روشک تالیش شخب رد نیلغاش دادعت ناریا رامآ
    شیدب ردضاح لادح رد .دوش یم ماجنا سایقم مچوک و یتنس لکش هب ًااتدمع یریگیهام ناریا رد .دشاب یم رفن 11510
   نامزادس) ددننک     یدم یریگیهادم نادمع یادیرد و سراف جیلخ لحاوس رد روانش رازه 25 زا شیب اب دایص رازه 295 زا
   و ییاتدسور ۀعدسوت ااطلزا اما ؛دراد یزیچان ًااتبسن شقن ام روشک داصتقا رد یریگیهام تعنص .(1395 ،ناریا تالیش
        تدسا تدیمها زئادح یدلطم حطدس رد میقتدسم لاغتدشا داجیا و ییاذغ تینما و (FAO b, 2005: 6) عماوج یرادیاپ
(FAO, 2010: 7).  
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 تلود (1395- 2215) ناریا یمالسا یروهمج یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا هعسوت مشش هلاسجنپ همانرب نوناق قبط
  .دهد ماجنا ار لیذ لودج تامادقا 2215 لاس ات یزرواشک شخب رد تسا فظوم

 (0031- 3341) ناریا یمالسا یروهمج یگنهرف و یعامتزجا ،یداصتقا هعسوت مشش هلاسجنپ همانرب یزرواشک شخب – 1 لودج

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

   یراذدگ فددهو  یزدیر همانرب یزرواشک شخب رد یداصتقا هعسوت مشش هلاسجنپ همانرب نوناق قبط مهم یاه همانرب زا
 .تسا نایزبآ شرورپ و یدایص و دیص شخب رد

 هعسوت مشش همانرب رد نآ ینیب شیپ و دیص تیعضو -2 لودج
 9395 لاس نایاپ رد تیعضو تیلاعف  ون

 
 همانرب یط رد دشر نازیم 2215 لاس ینیب شیپ

 
 همانرب یط رد دشر نازیم دصرد
 

 دصرد 1/00 (نت هب)195005 (نت هب)222111 (نت هب)111191 بونج یاه بآ رد دیص

 دصرد 155 (نت هب) 910391 (نت هب)222551 (نت هب)151519 (دازآ یاه بآ رد سفق رد یهام دیکات اب) یرورپ یزبآ

 دصرد 19 هعطق نویلیم 195 هعطق نویلیم 221 هعطق نویلیم 019 ریاخذ یزاس زاب تهج وگیم و یهام هچب یزاس اهر

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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     و یهادم هدنیمز رد) یروردپ یزدبآ روشک یداصتقا هعسوت همانرب ینیب شیپ رد هک میبای یم رد الاب لودج هب یهاگن اب
 ی اده      بیدسآ هدب ردجنم هدکریاخذ شهادک و دحزا شیب یرادرب هرهب اریز ،دوش یرتشیب هجوت دیاب دیص هب تبسن (وگیم
      رد تدسا ندکمم و دودب ددهاوخ راذدگ ری أت زین یتنس یریگیهام یاه تیلاعف رد دوش یم ایرد تسیز ریطم هب یدج
        ادب یتدشیعم تادب  و تدینما هدب یتندس ناریگیهادم نیاربانب ؛دراذگ ر ا ییایرد عبانم زا اهنآ یرادرب هرهب نازیمرب هدنیآ
 .دنراد زاین ییایرد ریاخذ زا رادیاپ و تسرد یرادرب هرهب
  هدک تسا ناتسا بونج و لامش رد تالیش لک هرادا 0 یاراد یبآ عبانم یگدرتسگ ببس هب ناتسچولب و ناتسیس ناتسا
  لدک هرادا و یلخاد یبآ عبانم زا تیامح و لرتنک هفیظو ناتسا لامش رد عقاو لباز رد رقتسم ناتسیس تالیش لک هرادا
 .تسا لاعف نامع یایرد یاهبآ هزوح رد ناتسا بونج رد عقاو راهباچ ردنب رد رقتسم ناتسچولب و ناتسیس تالیش
      رد یا هدمانرب نآ یلحادس راودن ردتم رده یارب ،قیقد یزیر همانرب و یشیامآ یهاگن اب ناوت یم روشک زا هقطنم نیا رد
 .تشون لاغتشا و هعسوت تهج
    هدناهد رد نددش عدقاو اب هقطنم نیا :ناتسچولبو ناتسیس تالیش لک هرادا یریگیهام ردانب و دیص نواعم هبحاصم قبط
      نادهج رد ییادیرد نادیزبآ  اودنا و یدایدص ، دیدص یارب یداصتقا بولطم رازاب و یتیزنارت هاربآ ناونع هب دنه سونایقا
          ردب رظادن یدادهن هدک ددنه سونادیقا نادیهام ندت نویدسیمک یدنب هدر ساسا رب راهباچ یدایص هقطنم نینچ مه ،تسا
   نازدیم مود هدبتر و دنه سونایقا برغ یدایص و دیص بطق ناونع هب ،تسا دنه سونایقا هزوح رد یا هقطنم یریگیهام
  اده  یددنب  هدر نیردت    هزادت رد رادهباچ هدقطنم هک یروط هب .دنوش یم هتخانش یزنودنا روشک زا دعب دنه سونایقا رد دیص
 .تسا ناهج رد نایهام نت راد دک یدایص ردنب 21 وزج و روشک یدایص ردنب نیرت گرزب ناونع هب
     هادفر نیمادت رد یدساسا یمادگ ناوتب یرورپ یزبآ و دیص هاگیاج یاقترا اب هک دندومن یراودیما راهظا نینچمه ناشیا
 .تشادرب روشک یتح و هقطنم رد یدایص هعماج رتشیب
 شهوژپ ةنیشیپ
     هددشن مادجنا صادخ رودط هب مورطم قطانم ۀعسوت رد یریگیهام یاه تیلاعف شقن ۀنیمزرد ینادنچ یاه شهوژپ زونه
      ۀدنیمزرد یدددعتم تادعلاطم ییادقیرفآ و ییایدسآ یاهروشک و (وئاف) رابراوخ یناهج نامزاس یناهج حطس رد .تسا
 :زا دنترابع اهنآ زا یضعب هک دنا هداد ماجنا نآ تیمها و یلکروط هب سایقم مچوک یریگیهام
   رد مدردم شدقن دوجو اب و دننک یم شاعم رارما وگیم و یهام دیص اب یلحاس یحاون رد شدالگنب مدرم زا رفن نارازه
 زاین یعامتجا بولطم تیریدم ،عبانم یرو هرهب و یگدنز یاهدرادناتسا دوبهب یارب .دنا مورطم و ریقف اهنآ ،تعنص نیا
 (1335- هدازاقآ) دوش لماک دوجوم عبانم ۀیاپ رب ییاتسور ۀعسوت اب یریگیهام یاه تیلاعف دیاب و تسا
    زا یدمک داددعت ددحزا  شیدب  یرادردب    هردهب و ددمآرد شیازدفا ببس بسانم یاهرازاب هب یسرتسد و یروانف زا هدافتسا
  هوردگ ود نیا نیب دمآرد فالتخا نیا .تسا هدش بسانم رازاب و یروانف نودب ناریگیهام رتشیب اب هسیاقمرد ناریگیهام
 (1335- اپیریگ) .تسا هدیماجنا دنه یاکاتانراک یریگیهام عماوج رد فاکش و یگنهامهان هب
   رد (دردخ) سادیقم مچوک یریگیهام یعامتجا یبایزرا و هعسوت یاه هبنج» شهوژپ رد (1220) یریرح و یلویلگیفنب
   هددش هتخاندش تیمسر هب یا هدرتسگ روط هب سایقم مچوک یریگیهام ،ددعتم تالکشم دوجو اب دنتفایرد «نمی روشک
 .دراد تور  دیلوت و رقف شهاک ،مدرم ییاذغ تینما دوبهب ،یلم داصتقا رد یگرزب مهس هک یا هنوگ هب ؛تسا
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 ،«   ادقیرفآ یقردش بودنج و قرش رد رقف شهاک و تشیعم ،یریگیهام شخب» ناونع اب یا هعلاطم رد (1220) [1]نوسیلا
  زا ریگیهادم یاهراوناخ ۀنارس دمآرد نیگنایم هک دیسر هجیتن نیا هب ییاتسور یاهراوناخ دمآرد نیگنایم ۀسیاقم زا سپ
 .تسا رتشیب ریگیهامریغ یاهراوناخ
 یشقن یلطم عماوج رد یریگیهام هک دنیوگ یم «وگنک رد بآ رد مناب ۀبا م هب یهام» ۀلاقم رد (3220) ناراکمه و ینب
  هدب یرورض تامدخ و اهالاک دیرخ و دقن لوپ ندروآ تسد هب یارب یعیسو روط هب عماوج نیا اریز ؛دنک یم افیا یتایح
   ردب یریگیهادم ، یدادهن و یعامتجا ،یداصتقا ددعتم تالکشم و عناوم دوجو اب دسر یم رظن هب نینچمه ؛دنا هتسباو نآ
 .تسا راذگری أت یدقن دمآرد داجیا اب مدرم تشیعم تیوقت و رقف زا یریگولج و یلطم داصتقا
  سادیقم   مدچوک یریگیهادم دراد یم مالعا ناهج یرورپ یزبآ و یریگیهام تیعضو ۀرابرد یشهوژپ رد (2520) [1]وئاف
  و یدلم ح  طدس رد یدادصتقا دشر رد یمهم شقن و دراد ری أت ییاذغ تینما و رقف شهاک رد لعفلاب و هوقلاب تروص هب
 .دنک یم افیا لاغتشا داجیا و دمآرد بسک دننام ییاه هویش اب یلطم حطس رد ییاتسور ۀعسوت
      یلحادس شدخب شدش رد یدادصتقا و یعادمتجا  یاده صخاش یا هسیاقم یسررب» ۀلاقم رد (2520) [1]اسیکنارف و لان
          ییادناوت و تدشیعم و ددنراد یفادکان ادی یدفنم یدادصتقا دردکلمع ًاادبلاغ یریگیهام یاه تیلاعف دنهد یم ناشن «هیکرت
 .دوش یم دیدهت مک دمآرد اب ًاامومع ناریگیهام
  یبادیزرا :رقف شهاک و ییاذغ تینما رد یرورپ یزبآ و یریگیهام شقن» ناونع اب یشهوژپ رد (1520) ناراکمه و ینب
  و ی ولوددتم ، اده  هداد تدیفیک ، یدملع تقد ااطلزا ار هنیمز نیا رد هدش هتشون یاه شهوژپ و تالاقم ،«دوجوم عبانم
 ا هدرک هسیاقم و دقن ،یسررب جیاتن
       هددشن مادجنا رودشک لدخاد رد شهوژدپ  ودضوم ۀرابرد یلقتسم شهوژپ نونکات ،هدش ماجنا یاه یسررب ساسارب .دن
 .تسا
      و هدقطنم یلدصا لغادشم زا یدکی ار یدایدص ،سراف جیلخ نایزبآ و ایرد ،دیص ۀرابرد یشهوژپ رد (2195) شخبرون

   ادب .ددنریگ  یدم یهام یتنس یاه شور اب هک دناد یم نیمزرس نیا نامدرم نیرتراکرپ و نیرت مورطم زا ار بونج نادایص
   هدب ناردیا بونج رد هتفرشیپ تازیهجت و دیدج لوصا اب یریگیهام تعنص تساجب هوقلاب یاه ناوت و ریاخذ هب هجوت
 .دیآ دوجو
  یگددنز زا ینییاپ حطس رد روشک بونج ناریگیهام زونه هک تسا هدیسر هجیتن نیا هب یشهوژپ رد (0195) یلیعامسا
      تدسد هدب یدایدص زا یبدسانم دودس ،روشک رد دوجوم عبانم و تاناکما هب هجوت اب هک تسا یلاح رد نیا ؛دنراد رارق
     رادک ادب و صادخ رودط   هدب رظنددم یاهاتسور ۀعسوت رد ار یریگیهام طابترا و شقن ،تیعضو رضاح شهوژپ .دیآ یم
 .تسا هدرک هعلاطم یلطم یاه شهوژپ و ینادیم
   ینوادعت یردیگ    لکدش و دادجیا نیدب هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب یشهوژپ رد (1195) یدورگنل یعیطم و یقیقد یقداص
 .دراد دوجو یراد انعم ۀطبار الکهد ناتسهد رد یداصتقا ۀعسوت و هرپ یدایص
 ،«  نبادکنت ناتدسرهش یلحاس یاهاتسور داصتقا یزاس  ونتم» ناونع اب یشهوژپ رد (5395) یردیح و یدورگنل یعیطم
    ودنت و ددمآرد ،    لاغتدشا شیازدفا ۀدنیمز تادناکما ۀعسوت اب دنراد یم مالعا یریگیهام یرگشدرگ ۀرابرد یجنسرظن اب
 .دوش یم مهارف تیلاعف
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 اه هیضرفو تالاوس

 ؟دراد نایزبآ شرورپ و یهام دیص یارب یا هوقلاب تاناکما ردنباسپ هقطنم ایآ :لوا لاوس
 ؟دومن ممک نآ هعسوت و دشر هب ردنباسپرد نایزبآ شرورپو یدایص زا یریگ هرهب اب ناوت یم هنوگچ :مود لاوس
 ؟دراد ردنباسپ هقطنم شیامآ رد یشقن هچ نایزبآ شرورپ و یدایص یاه نآوت زا یریگ هرهب :موس لاوس
 اه هیضرف
 .تسا رادروخرب نایزبآ شرورپ و یهام دیص یارب یا هوقلاب تاناکما زا یعیبط ریارش هطساو هب ردنباسپ هقطنم -5
 .دومن ممک یلحاس مورطم هقطنم نیا شیامآ هب ناوت یم نایزبآ شرورپ و یدایص تاناکما هعسوت اب -0
 .داد اقترا ار هقطنم نیا مدرم یگدنز حطس ناوت یم نایزبآ شرورپ و یدایصدوجوم یاهناوت زا هنیهب یریگ هرهب اب -9
 نآ لحارم و قیقطت شور
  شهوژدپ یاه هداد یروآدرگ یارب .تسا یلیلطت - یفیصوت ،اه هداد شزادرپ و یسررب شور و یدربراک ،شهوژپ  ون
 .تسا هدش هدافتسا ینادیم تاعلاطم و یکینورتکلا عبانم ،یا هناخباتک ۀعلاطم شور زا

   نادیزبآ شروردپ و یدایص یاهانگنت و اه تیلباق دروم رد هدش ماجنا تاعلاطم و تالاقم یلامجا یسررب اب قیقطت نیا
        شور زا هدافتدسا ادب سپدس و جارختدسا ار هدقطنم ندیا اهددیدهت و اه تصرف ،فعض ،توق طاقن دروم رد یتاعالطا

SWOT تسا هدیسر یدنب عمج هب تیاهن رد و لیلطتو هیزجت ،یدنب هقبط هب. 
 اه صخاش و اهریغتم یفرعم
       نوردب تاددیدهت و اهتدصرف ادب یمتدسیس نورد فعدض و توق طاقن قباطت یدربهار یاهرازبا زا یکی SWOT لدم
  لقاددح هب ار دیدهت و اه فعض و ر کادح هب ار اهتصرف و اهتوق بسانم دربهار می لدم نیا هاگدید زا .تسا یمتسیس
 (129-3195:3 ،نوسنیبار و سریپ) .دناسر یم نکمم
        یاهددیدهت و اهتدصرف و یدلخاد فعدض و تودق طادقن ییادسانش یارب هک تسا یحالطصا SWOT لیلطتو هیزجت
 .دوش یم هدرب راکب تسا وربور نآ اب ورملق ای و هعومطم می هک یجراخ
 قیقطت هدودطم
 ؟تساجک ردنباسپ
     نیردخآ یعودن هدب و ناردیا ناتسچولب و ناتسیس ناتسا راهباچ ناتسرهش مچوک یاهردنب و اهاتسور زا یکی ردنَپباسَپپ
  ندیا .   دراد راردق ناتدسکاپ زردم هب میدزن یا هدودطم رد و رتاوگ جیلخ هرانک رد ردنباسپ .دشاب یم ناریا روشک زا هطقن
      زردم رفدص هدطقن رد ردنبادسپ هلکدسا .تسا عقاو راهباچ ناتسرهش یرایتشد شخب رد نابو ریم دنس ناتسهد رد ردنب
 .تسا هدش عقاو ناتسکاپ و ناریا ییایرد
    لغدش هدک دنتدسه بهذم ینسو چولب یاه هفیاط زا دندوب رفن 9325 دودح 1395 لاس یرامشرس رد هکردنباسپ مدرم
 .تسا یدایص اهنآ یلصا
 اه هیضرف و تالاوس لیلطت و هیزجت
  ردب  اده     نآ زا مدی رده یراذدگ ری أدت نازیم و ینورد و ینوریب ریارش و لماوع لیلطت و هیزجت یارب شهوژپ نیا رد
 .دمآ تسد هب لیذ لوادج حرش هب اه هداد و ماجنا یتاعلاطم ردنباسپ یاهدرکراک
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   هدب ردنبادسپ رد نایزبآ شرورپ و یدایص هعسوت رب ر وم یاه تصرف نیرت مهم دوجوم تاعالطا و اه هتفای هب هجوت اب
 :تسا ریز حرش

 هدنراگن :عبنم .ردنباسپ رد نایزبآ شرورپ و یدایص هعسوت ربرثوم ی 1اه تصرف - 3 لودج

 اه تصرف فیدر

 یلخاد نئمطم رازاب دوجو 5

 یهام فرصم یارب اضاقت شیازفا 0

 یصوصخ شخب یراذگ هیامرس شیازفا 9

 نامع یایرد و سراف جیلخ هزوح یاهرازاب هب یکیدزن 1

 هقطنم رد راک ناهاوخ و ناوج یورین دوجو 1

 دازآ یاه بآ رانک رد لحاس رتمولیک 210 زا شیب دوجو 1

 روشک هعسوت مشش همانرب رد یرورپ یزبآ و تالیش ثطب هب هجوت 1

 یریگیهام یارب (لاس مود همین) ناتسمز و زییاپ لصف رد بسانم میلقا 1

 رگید لحاوس هب تبسن رتمک یتسیز ریطم یگدولآ 3

 روشک قرش بونج رد ییادز تیمورطم هب تلود هجوت شیازفا 25

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
    تالودصطم زا رازادب و مدردم لابقتسا تسوربور نآ اب ردنباسپ هک ییاه تصرف نیرت مهم 9 هرامش لودج هب هجوت اب
 .تسا یهام فرصم یارب اضاقت نازیم شیازفا و ییایرد
 210    زا شیدب دودجو و نادمع یایرد و سراف جیلخ هزوح یاهرازاب هب یکیدزنرد هقطنم نیا ییایفارغجزاتمم تیعقوم
 هنیمز دناوت یم تسا رادروخرب یرتمک یگدولآ زا ناریا لحاوس ریاس هب تبسن هک دازآ یاه بآ رانک رد لحاس رتمولیک
  و زییادپ لصف) بسانم میلقا و هقطنم دودطم راک رازاب هب هجوت اب ناوج یورین دوجو .دشاب نآ تفرشیپ و هعسوت زاس
 .دروخ یم مشچ هب هقطنم نیا رد هک تسا ییاه تصرف هلمج زا (تسا یدایص یارب نامز نیرتهب هک ناتسمز
  ددشر یارب یگرزب ممک دناوت یم روشک قرش بونج رد ییادز تیمورطم هب تلود هجوت شیازفا دراوم نیا رب هوالع
 .دشاب روشک زا هطقن نیا رد نابزبآ شرورپ و یدایص یاه تیلاعف هعسوت و
   حردش هدب ردنباسپ نایزبآ شرورپ و یدایص هعسوت ربر وم یاهدیدهت نیرت مهم دوجوم تاعالطا و اه هتفای هب هجوت اب
 :دیدرگ نییعت لیذ لودج

 هدنراگن :عبنم .ردنباسپ رد نایزبآ شرورپ و یدایص هعسوت رب رثوم ی 2اهدیدهت -4 لودج
 اهدیدهت فیدر

 هقطنم رد یفاک تینما مدع 5

 ردخم داوم یللملا نیب ریسم رد نتفرگ رارق 0

 هقطنم رد یداصتقا یاه هزیگنا و یلام عبانم دوبمک 9

 هقطنم رد یراذگ هیامرس هب یتلود و یصوصخ شخب لیامت مدع 1

 هقطنم رد هعسوت مدع و تیمورطم 1

 لقنو لمح فعض و یطابترا یاه هار دوبمک 1

 تیعمج دوبمک و یگدنکارپ 1

 روشک هعسوت یاه بطق و گرزب یاهرازاب زا یرود 1

 نافوط و زمرق دنشک ،یلاسکشخ ،ناور یاه هسام موجه دننام یتسیز ریطم تالکشم 3

 هعسوت یارب یمتسیس راتخاس و مجسنم حرط می دوجو مدع 25

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

                                                           
1 Opportunities 
2 Threats 
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 .تسا تینما ثطب تسوربور نآ اب ردنباسپ هک ی دیدهت نیرت مهم 1 هرامش لودج هب هجوت اب
 نیب ریسم روبع .دور یم رامش هب روشک می یسایس و یداصتقا ،یگنهرف هعسوت هب ندیسر هار رد ماگ نیتسخن تینما
      حردطم ار هدقطنم رد یراذدگ هیامردس هدب یتلود و یصوصخ شخب لیامت مدع ثطب هقطنم نیا رد ردخم داوم یللملا
  لکدشم ار نایزبآ شرورپ و یدایص یاه تیلاعف هعسوت هقطنم رد یداصتقا یاه هزیگنا و یلام عبانم دوبمک اب هک دنک یم
 .دزاس یم
 یرود ،لقنو لمح فعض و یطابترا یاه هار دوبمک ،تیعمج دوبمک و یگدنکارپ ،هعسوت مدع و تیمورطم وس می زا
   ندیا رد هعدسوت یارب یمتسیس راتخاس و مجسنم حرط می دوجو مدع وروشک هعسوت یاه بطق و گرزب یاهرازاب زا
   ریدطم تالکدشم رگید یوس زا .دشاب یم ردنباسپ رد نایزبآ شرورپ و یدایص هعسوت یارب گرزب تادیدهت زا هقطنم
      صودصخ هدب و مدردم هدک تدسا یدروم زا زین نافوط و زمرق دنشک ،یلاسکشخ ،ناور یاه هسام موجه دننام یتسیز
 .دنک یم دیدهت ار نادایص
   ردنبادسپ نادیزبآ شرورپ و یدایص هعسوت رب ر وم یلخاد توق طاقن نیرت مهم دوجوم تاعالطا و اه هتفای هب هجوت اب
 :دیدرگ نییعت لیذ لودج حرش هب

 هدنراگن :عبنم .ردنباسپ رد نایزبآ شرورپ و یدایص هعسوت رب رثوم 1توق طاقن-3 لودج
 توق طاقن فیدر

 یطیرفت یریگیهام یاه هلکسا داجیا یارب (ناطیش) ناجرم هریزج دننام زیگنا باجعا و رکب یعیبط یاه هبذاج دوجو 5

 .یهام جارح رازاب و یدایص یاه هلکسا دننام یناسنا یاه هبذاج دوجو 0

 هقطنم رد یدایص یاه هلکسا داجیا تیلباق 9

 یزبآ یاه هنوگ زا یضعب هضرع رد یروآ زرا و تارداص ناکما 1

 روشک یدایص بطق ناونع هب یفرعم و یراذگ هیامرس تهج هقطنم ندوب دعتسم 1

 دنه سونایقا یاه بآ رد یریگیهام ناکما 1

 ردنباسپ یاه هنارک رد وگیم شرورپ و ری کت یارب بسانم ریارش 1

 وگیم هاگتسیز و یهام  ونت 1

 یعیبط هاگتسیز و هاگهانپ ناونع هب ددعتم یاهروخ دوجو 3

 یطیرفت یریگیهام یارجاروظنم هب ناتسمز و زییاپ لصف رد هژیو هب دعاسم یاوه و بآ 25

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
  یدکی هک ناجرم هریزج دننام یعیبط هبذاج دوجو :زا دنترابعردنباسپ توق طاقن نیرت مهم 1 هرامش لودج هب هجوت اب
     نادمز رد نآ توادفتم ریاردش و هردیزج یریگ لکش  ون نینچمه و تسا ناریا یوگیم هاش هاگتسیز هدمع قطانم زا
   بدش یریگیهادم ی اده  قیادق لبق یاهلاس رد) دنهدب ار ناطیش هریزج بقل نآ هب یلطم مدرم هدش ثعاب هک دمو رذج
 لوط رد و هدومن دروخرب هریزج یاه هراوید اب نآ هریزج لحاس ندیدن و ایرد بآ ندمآ الاب اب و دم نامز ینعی ماگنه
   هدک (ددنداد ار ناطیش هریزج بقل نآ هب دندرک یم هدهاشم ار هریزج تسشن یم ورف بآو هدش دم راچد ایرد هک زور
   رازادب و یدایدص یاه هلکسا دننام یناسنا یاه هبذاج .دوش لیدبت مه یطیرفت یریگیهام یاه تیاس زا یکی هب دناوت یم
 .دشاب یم ردنباسپ توق طاقن زا زین یهام جارح

                                                           
1 Strengths 
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   ریاردش و هدقطنم ی ولوفروم اریز دشاب یم ردنباسپ توق طاقن زا هقطنم یمیلفا و یعیبط ریارش و ییایفارغج تیعقوم
  یریگیهادم ناکما دنه سونایقا دازآ یاهبآ هب یسرتسد ،دنک یم مهارف ار یدایص یاه هلکسا داجیا تیلباق یسانش نیمز
 .دنک یم داجیا یلطم ناریگیهام یارب سونایقا نیا یاه بآ رد ار
 نآ (هزادنا ساسا رب وگیم  ون هس و یهام  ون 11) ناریا بونج یلحاس قطانم رد وگیم هاگتسیز و یهام  اونا دوجو
 .تسا هدومن لیدبت ناهج رد نایزبآ دیص طاقن نیرت  ونتم زا یکی هب ار
       ادیند رد هدک دنتدسه ادیرد شزرا ادب یاده    هدنوگ زا گدنچرخ و فددص ،  (رتدسبال) ودگیم هاش ،اه مبلج ،ییایرد رایخ
       شروردپ نیدنچمه .دنتدسه الادب یروآزرا و تاردادص یاردب ییایرد هنوگ نیرت تیمهااب و دنراد نوگانوگ یاهدربراک
    نیئتوردپ ددیلوت رد ددناوت     یدم هدک تدسا ناردکم یلحاس قطانم رد ازدمآرد و نیون یاهدیلوت زا یکی یکاروخ فدص
        ناودنع هدب دددعتم یادهروخ دودجو .ددشاب هتدشاد شقن ینیئتورپ هیذغت ءوس اب هزرابم هجیتن رد و تمیق نازرا یناویح
 ی اده  هدنا         رک رد نادیزبآ ریادسو ودگیم شروردپ و ردی کت یاردب یبدسانم ریاردش ددناوت   یدم یدعیبط هاگتسیز و هاگهانپ
 .دشابردنباسپ
     نیردتریظن یدب زا یدکی ناودت       یدم یدلطم تادناکما زا هدافتدسا ادب هدقطنم نیا رد نایزبآ  ونت تلع هب تسا رکذ لباق
   ببدس یدعیبط ی اده     ریدطم رد ینارذدگ تدقو رد ا هک دهد یم ناشن تاقیقطت اریز دومن داجیا ار ناهج یاه مویراوکآ
   داددعت هدچ ره و دوش یم بلق نابرض و نوخ راشف شهاک ثعاب مویراوکآ یاشامت و دوش یم ناسنا شمارآ شیازفا
      یردتهب لادح و ددنهد صادصتخا مودیراوکآ یاشامت هب ار یرتشیب نامز دارفا هک دوش یم ببس ،دنشاب رتشیب اه یهام
 .دشاب هتشاد ار هقطنم یاه مویراوکآ نیرتابیز زا یکی دناوت یم ییایرد یاه هنوگ  ونت هطساوب هقطنم نیا .دنشاب هتشاد
       و یلامدش قطادنم ریادس رد هدافتدسا نادکما هدک یلوصف ،ناتسمز و زییاپ لصف رد یطیرفت یریگیهام زا هدافتسا ناکما
 .دشاب یم هقطنم نیا تب م یاه یگژیو زا رگید یکی ،تسا رتمک اهروشک ریاس رد یلامش هرکمین وروشک یبرغ
 .تسا روشک یدایص بطق ناونع هب نآ یفرعم و یراذگ هیامرس تهج هقطنم نیا ندوب دعتسم رگناشن دراوم نیا همه
  رد ر ودم نایزبآ شرورپ و یدایص هعسوت رب ر وم یلخاد فعض طاقن نیرت مهم دوجوم تاعالطا و اه هتفای هب هجوت اب
 :دیدرگ نییعت لیذ لودج حرش هب ردنباسپ

 هدنراگن :عبنم .ردنباسپ نایزبآ شرورپ و یدایص هعسوت رب رثوم 1فعض طاقن -0 لودج

 فعض طاقن فیدر

 زاجمریغ و دحزا شیب یرادرب هرهب تلع دیص دوبمک و ریاخذ شهاک 5

 لقن و لمح یاهتخاسریز دوبمک و فعض 0

 شورف و عیزوت رما رد هطساو دوجو و یبای رازاب فعض 9

 هقطنم ناریگیهام داوس حطس ندوب نییاپ 1

 ......و لقن و لمح ،اه هداهن لماش یریگیهام یاه هنیزه ندوب الاب 1

 یریگیهام یاه ینواعت یاه تیلاعف ندوب گنرمک 1

 یتنس  ون هژیوب یریگیهام ندوب تمحز رپ و یراک تخس ریارش 1

 یتنس نادایص میرح هب یتعنص یاه یتشک دورو 1

 هدوزفا شزرا ندوب نییاپ 3

 یریگیهام ییانبریز تاناکما بسانمان عیزوت و دوبمک 25

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

                                                           
1 Weaknesses 
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 :زا تسا ترابع تسوربور نآ اب ردنباسپ هک یفعض طاقن نیرت مهم 1 هرامش لودج هب هجوت اب
   و ریادخذ شهادک   زا ردیغ هدب دراد دوجوردنباسپ رد نایزبآ شرورپ و یدایص هعسوت رب ر وم هک یفعض طاقن نیرتشیب
      ندودب نییادپ .تدسا ینادسنا و یدادصت قا لئادسمزاجمریغ و دحزا شیب یرادرب هرهب تلع هبریاخذ شهاکو دیص دوبمک
       ندودب تدمحز ردپ و یرادک تخدس ریاردش ،یریگیهام یاه ینواعت یاه تیلاعف ندوب گنرمک ،ناریگیهامداوس حطس
  ندیا فعض طاقن نیرت هدمع زا یریگیهام ییانبریز تاناکما بسانمان عیزوت و دوبمک و نآ یتنس  ون هژیوب یریگیهام
 .دشاب یم هقطنم
 رد هطساو دوجو و یبای رازاب فعض ،لقن و لمح متسیس دوبمک و فعض نوچمه مزال یاهتخاسریز دوبن مش نودب
 .دیامن یم هجاوم یدایز تالکشم اب ار نادایص هدوزفا شزرا ندوب نییاپ و شورف و عیزوت رما
 یریگ هجیتن و یدنب عمج
 ، فدلتخم یاهدربهار نایم زا ودنوش یم ییاسانش اه فعض و تادیدهت ،اه تصرف ،اه توق SWOT لیلطت شور رد
   یدم بادختنا ،دناسر یم نکمم لقادح هب اراهدیدهت و اه فعضو نکمم ر کادح هب ار اه تصرفو اه توق هک یدربهار
 .دوش
 .دومن هئارا ناوت یم توافتم دربهار راهچ ،ردنباسپ یرگشدرگ یاه هبذاج هعسوت یارب یلک روط هب
  :SO ای یمجاهت دربهار (5)
   یردیگ هردهب اب و دیامن یرادرب هرهب یجراخ یاه تصرف زا ات تسا یلخاد توق طاقن زا هدافتسا دربهار نیا زا فده
   .دناسرب ر کادح هب ار اه تصرف ،توق طاقن زا
   :WO ای یرگنزاب دربهار (0)
 .دشخبب دوبهب ار یلخاد فعض طاقن ات لخاد ریطم رد دوجوم یاه تصرف زا یرادرب هرهب دربهار نیا زا فده
  :ST ای  ونت دربهار (9) 
   .دشاب یم دوجوم تادیدهت زا یشان تار ا ندرب نیبزا و شهاک روظنم هب توق طاقن زا هدافتسا دربهار نیا زا فده
   :WT ای یعفادت دربهار (1) 
 .تسا یجراخ ریطم زا یشان تادیدهت زا زیهرپ و یلخاد فعض طاقن ندرک مک دربهار نیا زا فده
  نیردت بسانم و یدنب عمج (1) لودج رد ردنباسپ هب طوبرم تاعالطا ،SWOT لیلطت و هیزجت شور زا هدافتسا اب
 .دش باختنا دربهار

 ینورد ریارش
 ینوریب ریارش

 (W) فعض طاقن s ( توق طاقن

 SO WO  (O) اه تصرف

 ST WT (T) تادیدهت

 

 

 

 

 

 



 981 ...شرورپ و یدایص یاهانگنت و اه تیلباق

  ردنباسپ رد نایزبآ شرورپ و یدایص هعسوت ربرثوم یاهدیدهت و تصرف ،فعض ،توق طاقن -7 لودج
  
 ینورد ریارش 
 
 
 
 
 
 
 ینوریب ریارش

 توق طاقن
 داجیا یارب (ناطیش) ناجرم هریزج دننام زیگنا باجعا و رکب یعیبط یاه هبذاج دوجو *
 یطیرفت یریگیهام یاه هلکسا
 .یهام جارح رازاب و یدایص یاه هلکسا دننام یناسنا یاه هبذاج دوجو *

 هقطنم رد یدایص یاه هلکسا داجیا تیلباق *

 یزبآ یاه هنوگ زا یضعب هضرع رد یروآ زرا و تارداص ناکما *

 روشک یدایص بطق ناونع هب یفرعم و یراذگ هیامرس تهج هقطنم ندوب دعتسم *

 دنه سونایقا یاه بآ رد یریگیهام ناکما *

 ردنباسپ یاه هنارک رد وگیم شرورپ و ری کت یارب بسانم ریارش *

 وگیم هاگتسیز و یهام  ونت *

 یعیبط هاگتسیز و هاگهانپ ناونع هب ددعتم یاهروخ دوجو *

       یریگیهادم یارجارودظنم هدب ناتدسمز و زییادپ لدصف رد هژیو هب دعاسم یاوه و بآ *
 یطیرفت

 
 

 فعض ط اقن
 یرادرددب   هرددهب تددلع دیددص دوددبمک و ریاددخذ شهاددک *
 زاجمریغ و دحزا شیب
 لقن و لمح یاهتخاسریز دوبمک و فعض *

      و عدیزوت ردما رد هطدساو دودجو و یبادی رازاب فعض * 
 شورف

 هقطنم ناریگیهام داوس حطس ندوب نییاپ *
  و لدمح  ،اده هداهن لماش یریگیهام یاه هنیزه ندوب الاب *
 ......و لقن

 یریگیهام یاه ینواعت یاه تیلاعف ندوب گنرمک *

 هژیوب یریگیهام ندوب تمحز رپ و یراک تخس ریارش *
 یتنس  ون

 یتنس نادایص میرح هب یتعنص یاه یتشک دورو *

 هدوزفا شزرا ندوب نییاپ *

 یریگیهام ییانبریز تاناکما بسانمان عیزوت و دوبمک *

 اه تصرف
 یلخاد نئمطم رازاب دوجو *
    فردصم یاردب ادضاقت شیازفا *
 یهام

  شدخب یراذگ هیامرس شیازفا *
 یصوصخ

 هزوددح یاددهرازاب هددب یددکیدزن *
 نامع یایرد و سراف جیلخ
  نادهاوخ و ناوج یورین دوجو *
 هقطنم رد راک

 رتموددلیک 210 زا شیددب دوددجو *
 دازآ یاه بآ رانک رد لحاس

 یزبآ و تالیش ثطب هب هجوت *
    هعدسوت مدشش هدمانرب رد یرورپ
 روشک

  و زییادپ لصف رد بسانم میلقا *
   یارددب (لادس مود هددمین) ناتدسمز
 یطیرفت یریگیهام

    ردتمک یتدسیز ریدطم یگدولآ *
 رگید لحاوس هب تبسن
    هددب تددلود هددجوت شیازددفا *
 قرش بونج رد ییادز تیمورطم
 روشک

 SO یمجاهت دربهار 
  مادجنا  اده  تدصرف زا ار یرادرب هرهب ر کادح توق طاقن زا یریگ هرهب اب ناوت یم هنوگچ
 ؟داد
       هدب هدجوت ابردنبادسپ رد ییادیرد تالودصطم و یهادم شورفرازاب شرتسگ و هعسوت *
 یلخاد رازاب رد یهام فرصم یارب اضاقت شیازفا
       هدب هدجوت ابردنبادسپ رد ییادیرد تالودصطم و یهادم شورفرازاب شرتسگ و هعسوت *
 نامع یایرد و سراف جیلخ هزوح یاهرازاب هب یکیدزن
 یریگیهام یاه هلکسا سیسات یارب یصوصخ شخب ناراذگ هیامرس بذج*

  رد ودگیم    شروردپ و ردی کت زدکارم داجیا یارب یصوصخ شخب ناراذگ هیامرس بذج*
 یعیبط هاگتسیز و هاگهانپ ناونع هب ددعتم یاهروخ
     رد یهادم شروردپ و ردی کت زدکارم داجیا یارب یصوصخ شخب ناراذگ هیامرس بذج*
 ردنباسپ یاه هنارک

  و رود یاده      بآ یتعندص دیدص ۀعدسوت یاردب یدصوصخ شخب ناراذگ هیامرس بذج*
 لحاسارف

 هقطنم راک یایوج و ناوج یورین زا یر کادح هدافتسا*
 
 
 تاناکما زا هدافتسا یارب نارگشدرگ بذج تهج ییانبریز تاناکما شرتسگ و سیسات*
   و زییادپ لدصف زا هدافتسا هب هجوت ابردنباسپ لحاس یاه هبذاج ریاس و یطیرفت یریگیهام
    ادیرد و لحادس زا هدافتدسا ناکما یلامش هرکمین و ناریا طاقن ریاس رد هک ینامز ناتسمز
 .تسا رتمک
 هقطنم هب ناراذگ هیامرس بذج رد یللملا نیب و یلم عیسو تاغیلبت هعسوت * 
  هدضرع رد یروآ زرا و تارداص ناکما و نیمزرس شیامآ فده اب تلود هجوت شیازفا*
 هقطنم نیا یزبآ یاه هنوگ زا یضعب

 
 

 WO یرگنزاب دربهار 
  ار فعدض طاقن ناوت یم اه تصرف زا یریگ هرهب اب هنوگچ
 ؟تساک فعض طاقن تدش زا ای درک لیدبت توق طاقن هب
      شیادمآ و هعدسوت هدب رودشک و هدقطنم نالوئسم هجوت *
     و یزروادشک شدخب دادفم یاردجا و هقطنم نیا نیمزرس
      هعدسوت مدشش هدمانرب رد یروردپ یزدبآ و تالیش ثطب
 روشک

   یدصصخت زدکارم داجیاو ناریگیهام داوس حطس شیازفا*
  ددیدج یاه هویش شزومآ روظنم هب نادایص یارب یشزومآ
 اهنآ هب
  هدب هجوت اب یصوصخ شخب ناراذگ هیامرس زا تیامح*
 هقطنم رد هوقلاب یاه نآوت
     یاهتخادسریز هعدسوت یاردب بدسانم ی اده هنیمز داجیا *
 ی اده      هدادج هعدسوت و ادههارگرزب ثاددحا ددننام یطابنرا
 درادناتسا
   شروردپ زدکارم هعسوت عبت هب یلغش یاه تصرف داجیا*
 یلطم مدرم دمآ رد شیازفا و نایزبآ
  زا رتدشیب تیامح روظنم هب یلمو یلطم یاهرازاب داجیا*
 یزبآ تادوجوم ناگدننک دیلوت و ناریگیهام
  رودظنم هب نادایص یارب یشزومآ یصصخت زکارم داجیا *
 اهنآ هب دیدج یاه هویش شزومآ

     لغدش ندودبرطخرپ هدب هدجوت اب ناریگیهام ندومن  همیب*
 ، یدمیلق    ا فدلتخم ثداودح لدباقمرد ادهنآ یریذپ بیسآو
 یداصتقا و یعیبط
      ادهراک مادجنا رودظنم هدب یریگیهادم یاه ینواعت داجیا *
    ددننام یدصصخت یاده ینواعت لیکشت و یعمج تروص هب

 .شورف و یروآ لمع ،دیص

 روشک سروب هب نایزبآ شرورپ رازاب دورو*
    زا یریگودلج رودظنم هدب یهام دیص نامز ینوناق لرتنک*
 ییایرد تسیز ریطم ظفح و یبآ ریاخذ شهاک
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 تادیدهت
 هقطنم رد یفاک تینما مدع *
   نیددب ریددسم رد نتفرددگ رارددق *
 ردخم داوم یللملا
 یاه هزیگنا و یلام عبانم دوبمک * 
 هقطنم رد یداصتقا
 و یصوصخ شخب لیامت مدع *
 هقطنم رد یراذگ هیامرس هب یتلود
   رد هعدسوت مددع و تیمورطم * 
 هقطنم
 و یطادددبترا یاددده  هار دوددبمک *
 لقنو لمح فعض
 تیعمج دوبمک و یگدنکارپ *

  و گرزددب یاددهرازاب زا یرود *
 روشک هعسوت یاه بطق

  ددننام یتسیز ریطم تالکشم *
 ،ناور یادددده  هددددسام موددددجه
 نافوط و زمرق دنشک ،یلاسکشخ

  مجدسنم حرط می دوجو مدع *
 هعسوت یارب یمتسیس راتخاس و

ST ونت دربهار  
 ؟داد شهاک ای فذح ار تادیدهت ر ا ناوت یم توق طاقن زا زا هدافتسا اب هنوگچ
 دنه سونایقا دازآ یاهبآ هب یسرتسد تلع هب ردنباسپ زاتمم تیعقوم زا هنیهب هدافتسا*
  رتدشیب تینما نیمات روظنم هب ناتسکاپ و ناتسناغقا روشک تینما و تاب  هب ندومن ممک*
 هقطنم رد
 تلود رسوت نایزبآ شرورپ هنیمز رد یصوصخ شخب یراذگ هیامرس رما رد لیهست *
 ناتخرد تشاک و یشاپ چلام دننام ناور یاه هسام لرتنک یارب یطیطم قیقد یزیر همانرب*
        ادب هزرادبم رودظنم هدب یدلطم یاهددنب بآ سیدسات و اهبالیس لرتنک یارب یزیر همانرب*
 یلاسکشخ
 
 هقطنم یریگیهام یاه نآوت هنیمز رد تاغیلبت*

 هقطنم یریگیهام یاه تیفرظ رتشیب ییاسانش*

WT یعفادت دربهار 
 تادیدهت ری أت ناوت یم فعض طاقن نداد شهاک اب هنوگچ
 ؟درک فذح ای داد شهاک ار
 ردخم داوم یللملا نیب ریسم زا یریگولج*
 لحاوس تیریدم و یریگیهام عماج حرط نیودت*
   شدخب یراذدگ هیامرس هب رجنم هک ییاه تسایس ذاختا *
 دوش هقطنم رد یصوصخ
   رد یدشزومآ و یتدشادهب ،  یتامددخ تادناکما ی هعسوت*
 هقطنم
  یردیگ یپ و تسیز ریطم زا تظافح یاه حرط یارجا*
 تلود رسوت موادم

 تاقیقطت و جیورت ،شزومآ رما هب صاخ هجوت*
      ادب یتخادس ردیز و ییادنبریز تادناکما هعسوت هب هجوت*
 مدرم تیمورطم هب هژیو تیانع

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هحورطم لئاسم و تالکشم لح تهج اهراکهار و اهداهنشیپ هئارا
  تدهج رد یساسا یاه ماگ نتشادرب و نیمزرس شیامآ و هعسوت تهج رد هقطنم نیا هب هژیو یهاگن نتشاد مش نودب
  نادمز ره زا شیب هزورما ینیمزرس شیامآ حرط یارجا هب زاین .دشاب یم روشک قرش بونج تامازلا زا یداینب تارییغت
      ندیا هعدسوت رد یر ؤدم مادگ ددناوت یم نارکم هقطنم هب روشک نیلوئسم هجوت ،دوش یم ساسحا هقطنم نیا رد یرگید
 .دشاب 1215 قفا ات هقطنم
   هدجوت ددیاب ریز دراوم هب نایزبآ شرورپ و یدایص هعسوت فادها اب ردنباسپ هقطنم نیمزرس شیامآ ۀمانرب یارجا یارب
 .دومن صاخ
 هقطنم نیا یارب یشیامآ فادها اب تلود قیقد یزیر همانرب-5 
 روشک هعسوت مشش همانرب رد یرورپ یزبآ و تالیش ثطب یارجا تهج رد تلود تامادقا -0
 یللملا نیب و یلم حطس رد نایزبآ شورف بسانم یاهرازاب ثادحا-9

 هقطنم رد ییایرد مسیروت یاه نآوت و یریگیهام یاه هبذاج هب هجوت اب یتسیروت یریگیهام ی هعسوت -1

   نیدب یطادبترا  اده  هدادج صوصخلا یلع ییانب ریز و یتخاس ریز تازیهجت و تاناکما ثادحا یارب یراذگ هیامرس-1
 ردنباسپ و راهباچ ردنب

 .هقطنم نیا رد یراذگ هیامرس هب یصوصخ شخب ناراذگ هیامرس قیوشت-1

 یتسیز ریطم ثحابم اب ناریگیهام یملع حطس شیازفا و شزومآ-1
 دیراورم فدصو وگیم ،یهام شرورپ عیانص هعسوت-1

 یریگیهام یاه هلکسا شرتسگ و یزاسزاب-3

 ناریگیهام ی هنالاعف تکراشم اب یریگیهام یاه ینواعت داجیا -25
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 یریگیهام رما رد یتسیز ریطم تارطخ دقاف و بسانم رازبا و اه شور زا هدافتسا یارب ناریگیهام شزومآ -55
 یوج یاه هدیدپ و یمیلقا تیعضو عقوم هب یناسر  الطا -05

 دوخ موب تسیز زا تبقارم و تظافح روظنم هب یموب دارفا هب یتسیز ریطم لئاسم جیورت و شزومآ -95
 تسیز ریطم تظافح و ییادز نابایب یاه حرط یارجا- -15
 رتشیب بذج روظنم هب یصوصخ شخب ناراذگ هیامرس نیبرد تینما ساسحا ندربالاب و هقطنم رتشیب تینما نیمات-15
 هیامرس
 عبانم
 نارهت ،تاعالطا تاراشتنا ،ناریا قرش بونح رد یطیطم یزیر همانرب و نیمزرس شیامآ ،(3195) ،یسیع ،هداز میهاربا
    شیادمه نیدلوا رد هددش هئارا هلاقم .،«نارکم هقطنم رد یلم رادتقا هناوتشپ یگنهرف تینما»(5395) ،ایزان ،یدومطم ملم ،نیسح ،یدمحا

 ناریا یمالسا یروهمج ییایرد رادتقا و نارکم لحاوس هعسوت یلم
      دادصتقا ددشرا یدسانشراک هدمان نادیاپ ،   هدگنل رددنب ناتدسرهش رد یداییص و دیص داصتقا ییاراک یسررب ( ،0195( ،میرکلادبع ،یلیعامسا

 .یزرواشک داصتقا هورگ ،نارهت هاگشناد ،دیعس ،ینادزی :امنهار داتسا ،یزرواشک
 (1395) یدرونایردو ردانب نامزاس – ناریا یدرونایردو ردانب خیرات سلطا
   :یدرودم ۀدعلاطم ،  ییاتدسور دایدصتقا ۀعیسوت رد یدایص هرپ یاهینواعت شقن» ،(1195) ،نسح دیس ،یدورگنل ،لایل ،یعیطم ،قداص ،یقیقد

 .320 و 120 ۀرامش ،20 ۀرود ،نواعت ،«لاکهد ناتسهد
  دادهج یدربراک و یلمع یلاع شزومآ هسسوم تاراشتنا – نارهت ،لوا پاچ ،یتالیش تیریدم (3195) یمسای نارهم ،یبتجم ،یگیب بجر

 یزرواشک
 نارهت هاگشناد ،یا هقطنم یزیر همانرب و همانرب یاه لدم و اه هیرظن ،اه بتکم (1195) هللا تمارک ،یرایز
  هراودادی تاراشتنا .بارهس رتکد ،ینیروش یلیلخ ۀمجرت .میژتارتسا تیریدم و یزیر همانرب .(1395) دراچیر ،نوسنیبار تنک ،ناج ،سریپ

 329-129 تاطفص مجنپ پاچ ،باتک
 نارهت ،مجنپ پاچ ،شمارآ رشن ،ییایرد لقن و لمحداصتقا ،(2395) ،یلع دمطم ،یدمطم هداز نسح
 11 -3195 تالیش یرامآ همانلاس (3195) ناریا تالیش نامزاس

  ردتفد ، رادمآ و یزیر همانرب هورگ ،عبانم تیریدم و یزیر همانرب تنواعم ،(1395)5395-13 ناریا تلایش یرامآ ۀمانلاس ناریا تلایش نامزاس
 .نارهت ،لوا تبون ،ناریا تلایش نامزاس ،هجدوب و همانرب

   تالیدش نامزادس ، رادمآ و یزیر همانرب هورگ ،هجدوب و همانرب رتفد ، ،(1195)1195 -11 ناریا تالیش یرامآ ۀمانلاس ،ناریا تالیش نامزاس
 نارهت ،نازاستیؤر سسؤم ،ناریا

 یریگیهام یاه  یادهتیلاعف بسانم ی هعسوت بسانم یاهدربهار» ،(0395 زییاپ(.دمحا ،یسیدقت ،ردنکسا دیس ،ییادیص ،دمطم ،یروبص 
 09 هرامش هعسوت و ایفارغج ،«مساج ناتسرهش :دروم نامع یایرد یلحاس یاهاتسور رد

 یاهاتسور یعامتجا و یداصتقا ۀعسوت رد سایقم مچوک یریگیهام یاه تیلاعف شقن یواکاو» ،(1395) ردنکسا ،ییادیص ،دمطم ،یروبص
  .51-025 تاطفص ،0 هرامش ،3 هرود ،«مساج ناتسرهش :یدروم ۀعلاطم ؛نارکم یلحاس

 1395 دادرخ انریا ،ناتسچولب و ناتسیس تالیش لک هرادا یریگیهام ردانب و دیص نواعم ییازریم دادرهم اب هبحاصم

 ناتسچولب و ناتسیس ناتسا ،1395 نکسم و سوفن یمومع یرامشرس یلیصفت جیاتن (1395) ناریا رامآ زکرم

  درودم ،    یدایدص یرگدشدرگ ردب ددیکأت یب یلحاس یاهاتسور داصتقا یزاس  ونتم»( ،5395) ،ارهز ،یردیح ،نسح دیس ،یدورگنل یعیطم
 .35-19 تاطفص ،نارهت ،5 ۀرامش ،5 ۀرود ،ییاتسور داصتقا هعسوت و اضف همانلصف ،«نباکنت ناتیسرهش یلحاس یاهاتسور :هعلاطم



 1199 راهب ،مود هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 781

  درودم ،    یدایدص یرگدشدرگ ردب ددیکأت یب یلحاس یاهاتسور داصتقا یزاس  ونتم»( ،5395) ،ارهز ،یردیح ،نسح دیس ،یدورگنل یعیطم
 (.35-19 ،نارهت ،5 ۀرامش ،5 ۀرود ،ییاتسور داصتقا هعسوت و اضف همانلصف ،«نباکنت ناتیسرهش یلحاس یاهاتسور :هعلاطم

 .نارهت ،لوا پاچ ،ریبکریما تاراشتنا ،سراف جیلخ نایزبآ و ایرد دیص نوماریپ یشهوژپ ( ،2195) ،نیسح ،شخبرون 
  تالادقم هعومجم ،«یا هقطنم رادیاپ هعسوت رب نآ ری أت و نارکم لحاوس رد یرگشدرگ هعسوت یاه تیفرظ یسررب» (1395) ،یداه ،یسیو
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