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 Delphi-SWOT کینکت زا هدافتسا اب بآ عبانم تیریدم یاهدربهار نیودت
 (سابعردنب رهش :یدروم هعلاطم) رادیاپ هعسوت هب یبایتسد تهج

 1یناف لضفلوبا
 ناریا ،ناهفصا ،ناهفصا هوژپ صخاش هاگشهوژپ نارحب تیریدم هتشر یرتکد یوجشناد

 یزاغ ناریا
 ناریا ،ناهفصا ،ناهفصا هوژپ صخاش هاگشهوژپ داتسا

 نایکلم شرآ
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد یعیبط عبانم هدكشناد رایشناد

 16/66/1196 :شریذپ رودص خیرات 16/12/1196:هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 لاح رد هعماج يبآ زاين نيمأت اما .تسا هدوب ناسنا تفرشيپ و اقب طرش نيرتمهم بآ هب يسرتسد ،نيمز يور رب رشب شياديپ نامز زا

 هب يبايتسد هك ياهنوگ هب بآ عبانم يدربهار تيريدم ورنيا زا .تسا هدش ليدبت يناهج يلکشم هب رضاح لاح هعسوت و دشر
 يياوه و بآ طيارش هب هجوت اب يفرط زا .تسا هتشگ ليدبت يرورض يرما هب دنك ظفح ار هقطنم رادياپ هعسوت زادنامشچ و فادها

 يارب يدربراك و صخشم ياهيژتارتسا نييعت نآ تيعمج شيازفا و ناوخبآ حطس رتميتناس دنچ هنالاس شهاك و سابعردنب رهش
 بآ عبانم هنيمز رد يديلك ياهدربهار هب يبايتسد روظنم هب و اتسار نيمه رد .دسريم رظن هب يرورض يرما نآ بآ عبانم تيريدم
 لماوع سيرتام ليلحت و هيزجت و زاين دروم لحارم ماجنا زا دعب .دش هدافتسا ماگ 2 رد Delphi-SWOT شور زا سابعردنب رهش
 عون ندش صخشم زا سپ همادا رد .دشابيم WO اي هناراكهظفاحم عون زا يباختنا يژتارتسا عون هك دش صخشم يجراخ و يلخاد
 بآ عبانم هنيهب تيريدم ياتسار رد اهتصرف زا يرثكادح هدافتسا و فعض طاقن ندناسر لقادح هب يارب دربهار 11 يذاختا يژتارتسا

  .ديدرگ هئارا و ميظنت سابعردنب رهش
 
 رادیاپ هعسوت ،دربهار ،Delphi-SWOT شور ،سابعردنب رهش ،بآ تیریدم :یدیلک تاملک
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 همدقم
 یرادیاپ و یداصتقا ،یعامتجا هعسوت یارب یساسا و هیلوا طرش كی ،بآ هب نئمطم یسرتسد رشب خیرات رسارس رد
 رد هژیو هب اهروشک یلخاد تسایس هنحص رد تیمها اب عوضوم كی ناونع هب بآ عبانم .تسا هدوب ندمت و گنهرف
 ،مالک ابیز) تسا هدرک ظفح ار دوخ تیمها زین نونکامه و هدوب حرطم هراومه زابرید زا ناهج بآ مک و كشخ قطانم
 هعسوت یاه همانرب رد نآ شقن ،(Hurlimann et al, 2009: 50) كیژولوکا یاهدرکراک رب ریثات لیلد هب بآ .(1196
 ,Foltz) یبهذم و یگنهرف یاهشزرا نتشادربرد ،(Allan, 2005: 183., Abdullaev, 2009:320) یعامتجا یداصتقا

 رد تباث یرادقم دوجو تیاهنرد و (Molle et al, 2008: 4) یتاذ و یتخانش ییابیز یاهشزرا ندوب اراد ،(360 :2002
 (0 :2196 ،ناراكمه و هانپنادزی) دور یم رامش هب مهم و یتایح عبنم كی ناونع هب ناهج
 هعسوت یارب تفگنه یاه هنیزه لیمحت و بآ فرصم شیازفا بجوم یعامتجا - یداصتقا هعسوت و تیعمج دشر
 اب ار اهرهش نیا ،هعسوت لاح رد ىاه روشک رد هژیو هب ىرهش تیعمج شیازفا .تسا هدش بالضاف و بآ تاسیسأت

 اب .(0 :6196 ،یمظاک یسوم) تسا هدرک هجاوم کاخ ،بآ ،اوه ىگدولآ ،یبآ عبانم دوبمک نوچمه ىمهم ىاهشلاچ
 و بآ تارییغت .دش دهاوخ زین دیدشت و هتفاین فیفخت لكشم نیا زین هدنیآ رد تیعمج دشر و یرهش یضارا هعسوت
 لماوع نیا همه .دوزفا دنهاوخ هعجاف قمع رب بآ عبانم فیعض تیریدم رانک رد یمیلقا تدم دنلب رییغت و ییاوه
 بآ ناوارف عبانم اب ییاهروشک یتح .(9 :0620 ،6ردموجم) دبای شیازفا هلاس ره یبآ مک لكشم ات دش دهاوخ ببس
-همانرب و تیریدم .(06 :0620 ،0سیکالجنآ) دنتسه كیدزن هدنیآ رد دوخ تیعمج بآ نیمأت نارگن رضاح لاح رد
 صیصخت رد تدمدنلب شرگن كی یاراد و هدوب نآ حطس نیرتیلاع دربهار هک تسا ینوگانوگ حوطس یاراد یزیر
Bernroider (20 .(0 :0196 ،بیبحینب و یندمیمشاه) دشابیم یریگمیمصت و عبانم -یم نایب دوخ قیقحت رد ،(02
 سررب اب شور نیا هک ارچ ،دریگب ماجنا SWOT لیلحت و هیزجت شور بوچراچ رد دیاب یدربهار یزیرهمانرب ،دنک
 عبانم رادیاپ هعسوت هب رجنم و هدوب هقطنم طیارش اب بسانم هک ار یاهدربهار ،هضوحرب رثوم یجراخ و یلخاد لماوع
 .درک دهاوخ جارختسا ار دوشیم بآ
 قیقحت فادها
 رتمیتناس دنچ هنالاس شهاک و یبآ عبانم تیدودحم اب ،تیعمج نوزفا زور دشر رب هوالع سابعردنب رهش ییاجنآ زا

-یم ترورض كی بآ عبانم تیریدم یارب یدربراک و صخشم یاهدربهار نییعت ورنیا زا ،تسا وربور ناوخبآ حطس
 :دراد رارق رظن دم یلصا یراذگفده ود رضاح قیقحت رد .دشاب

 .سابعدنب رهش رد بآ عبانم تیریدم تصرف و دیدهت ،فعض ،توق طاقن نیرتمهم ییاسانش -6
 .سابعردنب رهش بآ عبانم حیحص تیریدم تهج بسانم یاهیژتارتسا یدنبتیولا و ییاسانش -0
 قیقحت تالاوس
 ؟دشاب یم هچ سابعدنب رهش رد بآ عبانم تیریدم تصرف و دیدهت ،فعض ،توق طاقن نیرتمهم -6

                                                           
1 - Majumder 
2 - Angelakis  
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  ؟دنشابیم هچ سابعردنب رهش بآ عبانم حیحص تیریدم تهج رثوم یاهدربهار نیرتمهم -0
 ؟دنراد هبلغ نآ تادیدهت رب سابعردنب بآ عبانم تیریدم هنیمز رد دوجوم یاهتصرف ایآ -9
 ؟دنراد هبلغ نآ فعض رب سابعردنب بآ عبانم تیریدم هنیمز رد دوجوم توق طاقن ایآ -4

 قیقحت شور
 زا یریگهرهب اب بآ عبانم تیریدم رد رثوم لماوع ادتبا رضاح قیقحت رد ،تشاد نایب نینچ ناوتیم هصالخ روط هب
 یاهتصرف و دیدهت ،فعض ،توق طاقن ندش صخشم تهج یاهمانشسرپ سپس .دیدرگ جارختسا یملع عبانم
 ،توق طاقن لماوع زا مادک ره تیمها هجرد نییعت روظنمب همادا رد .دیدرگ میظنت سابعردنب رهش بآ تیریدم

 سیرتام لیكشت اب تیاهن رد ،دش هدافتسا یفلد شور زا مادک ره هب طوبرم لماوعریز و تصرف و دیدهت ،فعض
 سابعردنب رهش بآ عبانم تیریدم تهج زاین دروم ییاهدربهار ،یذاختا یژتارتسا عون نییعت و یدربهار یزیرهمانرب
 .دیدرگ هیهت
 قیقحت هقبا
 هلصاح یشهوژپ قباوس و عبانم رد رضاح قیقحت اب طبترم بلاطم یسررب هب قیقحت فادها هب هجوت اب شخب نیا رد
 لماوع ییاسانش روظنمب یملع بوچراهچ كی داجیا تاقیقحت رثکا رد .دش هتخادرپ ... و بتک ،اههناخباتک ،تنرتنیا زا
 كی ناونع هب طقف هنافساتم یلو تسا هدوب یساسا تایرورض زا یكی اهنآ یدنبتیولا و یبآ عبانم تیریدم رد لیخد
 هدش نایب یشور مه رگا و تسا هدشن نایب اهنآ هب یبایتسد یارب یشور یکدنا دراوم ءزج هب و هدیدرگ حرطم راكهار
 .تساهدوب یعیبط عبانم ،تسیزطیحم نوچمه اههنیمز ریاس رد و هدوبن یبآ عبانم دروم رد
 هک هتفریذپ ماجنا روشک زا جراخ و لخاد رد یدنچ تاقیقحت SWOT شور زا هدافتسا اب بآ عبانم تیریدم هنیمز رد
 Gallego-Ayala and Juízo (2011)، Yavuza and Baycanb (2013)، Terêncio تاعلاطم ،هب ناوتیم اهنآ نایم زا

et al (2017)، (0196) ناراكمه و رالاسوید ،(0196) بیبحینب و یندمیمشاه  ،(0196) ناراكمه و دنوینرذآ، 
  .درک هراشا (1196) یسوم و هیمظاک ،(1196) یفورعم و روپیتمحر

 قیقحت ییایفارغج ورملق
 زا ناتسرهش نیا .دراد رارق یلحاس یتیعقوم رد ناتسا زکرم ناونعب ،سابعردنب رهش تیزکرم هب سابعردنب ناتسرهش
 ناتسا اب راوجمه برغ لامش زا و ریمخ اب برغ زا ،نادور و بانیم اب قرش زا و دابآ یجاح ناتسرهش اب زرم مه لامش
 911 تحاسم هب سابع ردنب یتاعلاطم هزوح .ددرگ یم دودحم سراف جیلخ یاه بآ هب مه بونج زا و كتسب و سراف
 0201129 ات 0920110 یاهضرع و رتم 201114 ات 204419 یاهلوط نیب ییایفارغج تاصتخم رد عبرمرتمولیک
 (6 لكش) دراد رارق رتم
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 (2291 ،ناگدنسیون :عبنم) سابعردنبرهش تیعقوم - 1 لکش

 قیقحت یسانش شور
 یلصا ماگ 1 یاراد هک ،تساهدش هدافتسا نآ ماجنا یارب Deldhi و SWOT شور ود بیکرت زا رضاح هعلاطم رد
 حیضوت تسا زاین ،قیقحت ماجنا لحارم حیضوت هب نتخادرپ زا لبق ،دوشیم هتخادرپ نآ حیضوت هب همادا رد هک دشابیم
 .ددرگ هئارا قیقحت رد هدافتسا دروم یاهشور و اهرازبا زا یلامجا
 ،تالاقم ،اهباتک لیبق زا دوجوم یملع عبانم زا یریگهرهب اب بآ عبانم تیریدم رد رثوم لماوع ادتبا رضاح قیقحت رد
 یاهمانشسرپ میظنت روظنم هب همادا رد .دیدرگ جارختسا ،اهههانرامآ ،یتلود و یمسر یاههیرشن ،اههلاسر ،اههماننایاپ

 عبانم رب هوالع سابعردنب رهش بآ تیریدم یاهتصرف و دیدهت ،فعض ،توق طاقن ندش صخشم تهج
 ماجنا ،دنتشاد یرهش بآ تیریدم اب میقتسم طابترا هک یتارادا نالوئسم و نادنورهش اب ییاههبحاصم یجارختسا
 عفر و تالاكشا نتفای روظنم هب و میظنت یتامدقم همانشسرپ ،نالوئسم تارظن و اههبحاصم هجیتن هب هجوت اب .تفریذپ
 ییاهن همانشسرپ یرگنزاب و حالصا راب نیدنچ زا دعب و دش عیزوت هربخ سانشراک و نادنورهش زا رفن دنچ نیب نانآ
 لماوعریز و تصرف و دیدهت ،فعض ،توق طاقن لماوع زا مادک ره تیمها هجرد نییعت روظنمب همادا رد .دیدرگ
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 یژتارتسا عون یدربهار یزیرهمانرب سیرتام لیكشت اب تیاهن رد ،دش هدافتسا یفلد شور زا مادک ره هب طوبرم
 .دیدرگ میظنت زاین دروم ییاهدربهار و نییعت یذاختا
 :دش دهاوخ هدافتسا نارکوک لومرف زا هنومن مجح دروآرب روظنم هب

 
 ،نیعم تفص یاراد تیعمج زا یتبسن =p ،11/6 تباث رادقم =Z ،هعماج مجح =N ،هنومن مجح =n :لومرف نیا رد
q= نیعم تفص دقاف تیعمج زا یتبسن (1-p)، =d شجنس تهج نینچمه .دشابیم ،اطخ دصرد ای زاجم هابتشا رادقم 
  .دش هدافتسا SPSS رازفامرن طیحم رد خابنورک یافلآ بیرض یریگهزادنا رازبا زا همانشسرپ ییایاپ نازیم
 SWOT -Deldhi شور ماجنا لحارم 

 لماوعریز ییاسانش -1
 دروم هقطنم رد دوجوم تصرف و دیدهت ،فعض ،توق یاهطاقن ندرک صخشم ینعی لماوع ریز یاسانش زا روظنم
 لیمكت و میقتسم هدهاشم و ینادیم یاهدیدزاب ،یدانسا و یاهناخباتک یاهشور زا اهنآ نییعت یارب هک ،هعلاطم
  .دش هدافتسا همانشسرپ
 لماوعریز و لماوع تیمها هجرد نییعت -8
 ره هب طوبرم لماوعریز و تصرف و دیدهت ،فعض ،توق طاقن ینعی لماوع زا مادک ره تیمها هجرد شخب نیا رد
 طیارش دجاو دارفا .تفرگ ماجنا هلحرم هس رد یفلد شور زا یریگهرهب اب هلحرم نیا .ددرگیم صخشم اهنآ زا مادک
 ماجنا تهج بآ عبانم تیریدم هنیمز رد ییارجا و یشهوژپ قباوس یاراد دارفا زا رفن 29 زا ،یجنسرظن نیا رد تکرش
  .دش هتفرگ هرهب قیقحت
 هیهت لوا ماگ رد هک سابعردنب رهش بآ شخب تصرف و دیدهت ،فعض ،توق طاقن لماوعریز زا یتسرهف لوا رود رد
 تقد هب اه مرف ۀیلک ،تئیه یاضعا فرط زا اه مرف تدوع زا سپ ،لوا رود نایاپ رد .دیدرگ لاسرا دارفا یارب دوب هدش
 ۀمه رظن ۀدننک سكعنم هک یعماج مرف ،هتفرگ ماجنا تارییغت و هدش رکذ دراوم یمامت هب هجوت اب و دندش یسررب
 ،مود ۀلحرم رد .دش هداتسرف اضعا یارب هرابود ،لماوع زا كیره تیمها نازیم نییعت یارب و هیهت دشاب ناسانشراک
 دایز یلیخ و دایز ،طسوتم ،مک ،مک یلیخ ،یاههنیزگ لماش ،تركیل سایقم ساسا رب ،دراوم تیمها نازیم نییعت

 نانآ زا و دیسر نانآ عالطا هب ،ناسانشراک یمامت طسوت هدش هداد تازایتما نیگنایم ،موس هلحرم رد .تفرگ تروص
 هب و یسررب ار دوجوم دراوم هرابود ،تسا ناسانشراک ۀمه تارظن ۀدنباتزاب هک نیگنایم رادقم هب هجوت اب ات دش هتساوخ
 (بیرض) زایتما و هجرد ،دصرد ،ناسانشراک تازایتما هب هجوت اب هلحرم نیا رد تیاهن رد ،دننک مادقا هرابود یهدزایتما
 و هجرد ،دصرد هبساحم یارب یفلد شور رد یضایر طباور .دیدرگ صخشم لماوعریز و لماوع زا مادک ره تیمها
 :(00 ص ،1196 ،این یدادح) دشابیم ریز حرش هب لماوعریز و لماوع تیمها (بیرض) زایتما



 1199 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 269

n: دنا هداد یار تیمها هجرد ره هب هک یدارفا دادعت 

N: ناگدنوش شسرپ لک دادعت 
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 لماوعریز یلک تیمها هجرد نییعت -9
 نینچمه و دیدهت و تصرف ،فعض ،توق لماوع زا كی ره یارب هدمآ تسدب بیارض زا هدافتسا اب هلحرم نیا رد

 .دش نییعت لماوعریز یلک تیمها هجرد لماع راهچ ره لماوعریز زا مادک ره یارب هدمآ تسدب بیارض

 یمک یدربهار یزیرهمانرب سیرتام لیکشت -4
 هک .دش لیكشت یجراخ و یلخاد لماوع سیرتام ،دیدهت و فعض ،فعض ،توق طاقن تیمها بیرض نییعت زا سپ

 .دشابیم یجراخ و یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام لیكشت هلحرم ود لماش
  یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام لیکشت-4-1
 نیمود رد .دوشیم هدروآ اهفعض و اهتوق ،لوا نوتس رد هک تسا نوتس 4 لماش یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام
 صیصخت هک تسا نیا هجوت لباق هتكن ،هدمآ تسد هب لبق هلحرم رد هک دوشیم نییعت لماوع تیمها نازیم نوتس
 هک تسا لماوع هبتر هب طوبرم موس نوتس .دوش 6 فعض و توق بیارض عومجم هک دشاب یاهنوگ هب دیاب بیارض
 فعض 6 و یلاع توق 4 ددع هک دش دهاوخ نییعت یاهنوگ هب و دوشیم هداد صاصتخا 4 ات 6 نیب یددع نآ هب
 نوتس رد .دوشیم ظاحل 0 و 6 ددع اهفعض یارب و 4 و 9 ددع اهتوق یارب نیاربانب .دوشیم بوسحم ینارحب

 0/0 زا رتشیب ییاهن زایتما لک عمج رگا .دمآ دهاوخ تسدب موس و مود یاهنوتس برض زا لماع ره هرمن زین مراهچ
  .تشاد دنهاوخ هبلغ اهفعض رب اهتوق هاگنآ ،دوش
 یجراخ لماوع یبایزرا سیرتام لیکشت-4-8
 رد .دوشیم هئارا اهدیدهت و اهتصرف ،لوا نوتس رد هک تسا نوتس 4 لماش زین یجراخ لماوع یبایزرا سیرتام
 هک تسا نیا هجوت لباق هتكن ،هدمآ تسد هب لبق هلحرم رد هک دوشیم نییعت لماوع تیمها نازیم نوتس نیمود
 لماوع هبتر هب طوبرم موس نوتس .دوش 6 دیدهت و تصرف بیارض عومجم هک دشاب یاهنوگ هب دیاب بیارض صیصخت
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 6 و ییالط تصرف 4 ددع هک دش دهاوخ نییعت یاهنوگ هب و دوشیم هداد صاصتخا 4 ات 6 نیب یددع نآ هب هک تسا
 رد .دوشیم ظاحل 0 و 6 ددع اهدیدهت یارب و 4 و 9 ددع اهتصرف یارب نیاربانب .دوشیم بوسحم برخم دیدهت

 رتشیب ییاهن زایتما لک عمج رگا .دمآ دهاوخ تسدب موس و مود یاهنوتس برض زا لماع ره هرمن زین مراهچ نوتس
 اهدیدهت تروص نیا ریغ رد تشاد دهاوخ اهدیدهت اب هسیاقم رد ار یرتشیب تصرف متسیس هاگنآ ،دوش 0/0 زا

 .دوب دنهاوخ اهتصرف زا رتیدج
 یژتارتسا عون نییعت -5
 عمج ،روظنم نیا هب .دوشیم هدافتسا مان نیمه هب یسیرتام زا یجراخ و یلخاد لماوع نامزمه لیلحت هیزجت یارب
 ات دوشیم هداد رارق سیرتام نیا یدومع و یقفا یاهروحم رد یجراخ و یلخاد لماوع یبایزرا زا لصاح تارمن

 سیرتام اب یكیدزن رظانت زا هک دوشیم هدافتسا هناخ راهچ سیرتام كی زا لومعم روط هب .دوش نیعم متسیس هاگیاج
 راهچ زا یكی رد بختنم دربهار ،یجراخ و یلخاد لماوع عومجم زا هدمآ تسد هب تارمن یانبم رب .تسا رادروخرب
 ،یودهم و یراختفا) دنریگیم رارق(ST) یتباقرو(SO)یمجاهت ،(WO)هناراک هظفاحم ،(WT) یعفادت ،تیعقوم
0196). 
 یتیریدم یاهدربهار نیودت -2
 میظنت زاین دروم ییاهدربهار ناسانشراک رظن هب هجوت اب ،یذاختا یژتارتسا عون ندش صخشم زا سپ هلحرم نیا رد
 .دیدرگ
 جیاتن

 تروص رد) 0/2 ربارب q و p رادقم و 6/2 یاطخ یدصرد نتفرگ رظن رد اب نارکوک لومرف زا هدافتسا اب هنومن مجح
 همانشسرپ 206 تقد شیازفا یارب .دیدرگ هبساحم 11 اب ربارب (دوشیم هتفرگ رظن رد 0/2 نآ رادقم ندوبن رایتخا رد
 و هیزجت هلحرم دراو هدوب هدافتسا لباق هک همانشسرپ 11 ،اههمانشسرپ یروآدرگ و عیزوت زا سپ .دیدرگ لیمكت
  .دندش اههداد لیلحت
 نومزآ شیپ هک یاهنوگ هب دش هدافتسا خابنورک یافلآ بیرض زا یریگهزادنا رازبا ییایاپ نازیم شجنس قیقحت نیا رد
 رگنایب هک دمآ تسدب 01/2 هدش هبساحم خابمورک یافلآ رادقم .دیدرگ ماجنا SPSS طیحم رد ،همانشسرپ 29 یارب
 و ناسانشراک رظن زا هدافتسا اب زین همانشسرپ ییاور نینچمه .تساهدش هیهت همانشسرپ یالاب رایسب ییایاپ نازیم
 جیاتن و یسررب هدش یروآعمج تاعالطا و اههمانشسرپ لیمكت زا سپ تیاهن رد .تفرگ رارق دییات دروم نیصصختم
 .دیدرگ جارختسا اهنآ هب طوبرم
 (1 ماگ) لماوعریز ییاسانش -1
 سابعردنب رهش نادنورهش و ناسانشراک ،نیصصختم قیرط زا هدش یروآعمج تاعالطا هب هجوت اب تمسق نیا رد
 .دندش تسرهف (6) لودج قبط و ییاسانش دروم هقطنم دیدهت و تصرف ،فعض ،توق طاقن
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 SWOT لماوع ریز سیرتام -1 لودج

 (W) فعض (S) اهتوق 

 

 

 

 

 یلخاد طیحم

S1: بآ تیریدم ثحب رد مدرم مومع ندش ساسح 
S2: بآ عبانم تیریدم رد یراكمه تهج نادنورهش یالاب لیامت 

S3: هدش دیلوت یاهباسپ هیفصت ناكما 
S4: یعونصم هیذغت یاهحرط یارجا یارب مزال یاهرتسب دوجو 
S5: بآ روما رد ییاضق و یسایس نیلوئسم هلخادم و روضح 
S6: مدرم یبهذم و ینید تاداقتعا ندوب الاب 

S7: بآ شخب رد صصختم و ناوج یورین دوجو 
S8: ندوب ایرد رانک 
 
 

W1: ثحابم رد بآ تیریدم اب طبترم یاههاگتسد رد هچراپكی و عماج دید دوبن 
 ارجا و یزاسمیمصت

W2: یبآ عبانم تیریدم اب طبترم نیناوق لماک و قیقد یارجا مدع  
W3: ارجا و یزیرهمانرب دنیآرف رد ناعفنیذ و نارادرب هرهب هب هجوت مدع 
W4: بآ تیریدم ثحب رد نانز گنرمک روضح  
W5: نازرواشک داوس حطس نیگنایم ندوب نییاپ  

W6 یجیورت و یشزومآ یاه همانرب ندوب یفاکان 

W7: سابعردنب رهش یریذپرجاهم و تیعمج نزومان دشر 
W8: اههناخ هیفصت مک دادعت 

W9: نییاپ نامدنار و بآ تافلت و تشن ،یرهش یناسربآ متسیس بسانمان تیریدم 
 اهنآ

W10: تفر رده و (زبس یاضف و یزرواشک) یرایبآ نردم یاههكبش شرتسگ مدع 
 بآ دایز

W11: زاجمریغ یاههاچ رفح 
W12: ینیمزریز بآ هرفس یفنم نالیب 

 (T) دیدهت (O) تصرف 

 

 

 

 

 طیحم 

 یجراخ

O1: ناتسا بآ دنس هیهت 
O2: ناتسا نیمزرس شیامآ همانرب هیهت  

O3: بآ شخب رد بسانم یتسدالاب دانسا دوجو 
O4: یرهش طیحم رد نآ زا هدافتسا و ناراب بآ یروآعمج ناكما  

O5: بآ عبانم تیریدم هنیمز رد نیون یاه یروانف زا یریگ هرهب 
O6: و زبس یاضف یرایبآ روظنمب دیدج یاهیژولونكت زا هدافتسا ناكما 

 یزرواشک
O7: ناتسا یبآ عبانم زا تظافح یاروش لیكشت 
O8 نادنورهش جیورت و شزومآ روظنمب (امیس و ادص) یناتسا هكبش زا هدافتسا 

 نارادربهرهب و
O9: نیون تازیهجت و تاناكما دیرخ یارب تالیهست و ماو زا هدافتسا ناكما 

O10: تیریدم ثحب رد یمدرم تکراشم و یصوصخ شخب زا هدافتسا ناكما 
 بآ

O11: تسدالاب زیخبآ ییاههزوح رد یرادزیخبآ تامادقا ماجنا 

T1: ییازنابایب شرتسگ و یلاسكشخ ،میلقا رییغت 
T2: یبآ عبانم یگدولآ 
T3: هضوح تیریدم رد رادیاپ هعسوت لوصا یانبم رب یسانشراک شرگن دوجو مدع 
T4: عبانم تیافک هب هجوت نودب ناتسا فلتخم قطانم رد یداصتقا یاهتیلاعف رارقتسا 

 بآ نیمات
T5: یلام تارابتعا عقوم هب و یفاک صیصخت مدع 
T6: ناتسا یضارا لیسناتپ هب هجوت اب بسانم تشک یوگلا هئارا مدع 
T7: یسایس یاهشرگن ساسا رب اهتیلوئسم میسقت 
T8: تسدالاب زیخبآ یاههزوح یعیبط عبانم تیفرظ زا شیب هدافتسا 
 
 
 

 1196 ،شهوژپ یاه هتفای : عبنم

  (8 ماگ) لماوعریز و لماوع تیمها هجرد نییعت-8
 .دیدرگ صخشم تصرف و دیدهت ،فعض ،توق طاقن لماوعریز و لماوع زا مادک ره تیمها هجرد شخب نیا رد
 نینچمه و ناسانشراک تاداهنشیپ یفلد لوا ۀلحرم رد ،دش هدافتسا یفلد شور زا روظنم نیدب دش نایب هک روطنامه
 یاضعا طسوت هک یتارظن مود ۀلحرم رد ،دیدرگ یروآعمج لوا ماگ رد هدش صخشم لماوعریز دروم رد نانآ تارظن
 4 یارب عومجم رد ،لوا ۀلحرم رد .دندش ماغدا رگیدكی اب هباشم دراوم و یدنبهتسد دوب هدش داهنشیپ یصصخت تئیه
 رگید ۀلحرم ود رد لماوع نیا .دش صخشم و داهنشیپ ناسانشراک طسوت دروم 20دیدهت و تصرف ،فعض ،توق لماع
 هک یدراوم و درک ادیپ شهاک دروم 64 هب دراوم دادعت ،مود ۀلحرم نایاپ رد .تفرگ رارق ناسانشراک تواضق ضرعم رد
 رد .دندش فذح دراوم تسرهف زا ،دندوب هدادن یزایتما نآ هب ناسانشراک زا یرایسب و دندوب هدرک بسک ینییاپ زایتما
 هلحرم نیا رد یجنسرظن ،دوب زیچان مود ۀلحرم هب تبسن موس ۀلحرم رد اهزایتما فالتخا هكنیا هب هجوت اب ،تیاهن
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 دروم 06 ،توق طاقن هب طوبرم دروم 1 هک دیسر دروم 19 دادعت هب هدش صخشم لماوعریز تیاهن رد .دش فقوتم
 هجرد ،تیمها دصرد (1 ات 0) لودج رد .دندوب طوبرم دیدهت طاقن دروم 1 و تصرف طاقن دروم 66 ،فعض طاقن
 .تساهدش هئارا لماوعریز و لماوع زا مادک ره هب طوبرم ییاهن زایتما و تیمها

 لماوع تیمها هجرد -8 لودج

 رایعم فیدر

 تیمها هجرد

سرپ لک دادعت
 ش

 ناگدنوش

Σz
i

 

یمها دصرد
 ت

 رایعم

یمها هجرد
 ت

 ییاهن

 ییاهن زایتما

Xi 0 4 9 0 6 

yi 99/2 10/2 0/2 96/2 12/2 

 n 9 4 26 4 1 توق 6
29 00/0 4/16 1/0 06/2 

Zi 11/2 12/6 0 00/2 91/2 

 فعض 0
n 46 26 1 2 2 

29 00/1 4/10 10/4 4/2 
Zi 01/4 1/0 0/6 2 2 

 تصرف 9
n 1 1 26 9 0 

29 41/1 6/90 14/9 10/2 
zi 11/6 94/0 0 19/2 46/2 

 دیدهت 4
n 4 0 66 1 4 

29 91/0 1/16 11/0 16/2 
zi 09/6 09/6 0/0 11/2 10/2 
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 توق لماوعریز تیمها هجرد -9 لودج

 رایعم فیدر

 تیمها هجرد

سرپ لک دادعت
 ش

 ناگدنوش

Σ
zi

 

یمها دصرد
 ت

 رایعم

یمها هجرد
 ت

 ییاهن

 ییاهن زایتما

Xi 0 4 9 0 6 

yi 99/2 10/2 0/2 96/2 12/2 

6 S1 
n 46 1 0 0 2 

29 69/1 1/10 16/4 916/2 
Zi 01/4 94/0 6 10/2 2 

0 S2 
n 1 26 1 0 9 

29 49/1 0/40 11/9 06/2 
Zi 11/0 1/0 0/6 10/2 60/2 

9 S3 
n 1 1 26 9 0 

29 12/1 0/90 90/9 196/2 
zi 41/0 11/6 0 19/2 46/2 

4 S4 
n 1 1 66 0 9 

29 61/1 1/00 4/9 106/2 
zi 11/6 16/0 0/0 10/2 60/2 

0 S5 
n 1 0 1 1 0 

29 19/1 0/60 0/9 466/2 
zi 69/0 09/6 4/6 16/6 46/2 

1 S6 
n 9 1 06 4 0 

29 11/0 1/16 91/0 112/2 
zi 11/2 01/6 4/0 00/2 09/2 

1 S7 
n 6 1 26 1 9 

29 41/0 6/16 11/0 012/2 
zi 99/2 16/0 0 42/6 60/2 

1 S8 
n 9 1 1 0 1 

29 01/0 1/16 1/0 112/2 
zi 11/2 11/6 1/6 01/2 14/2 
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 فعض لماوعریز تیمها هجرد -4 لودج

 رایعم فیدر
 تیمها هجرد

سرپ لک دادعت
 ش

 ناگدنوش

Σ
zi

 

یمها دصرد
 ت

 رایعم

یمها هجرد
 ت

 ییاهن

 ییاهن زایتما

Xi 0 4 9 0 6 

yi 99/2 10/2 0/2 96/2 12/2 

6 W1 
n 96 1 0 4 2 

29 11/1 1/10 4 666/2 
Zi 10/4 16/0 6 00/2 2 

0 W2 
n 1 96 26 2 2 

29 01/1 6/10 1/9 126/2 
Zi 69/0 60/9 0 2 2 

9 W3 
n 66 1 1 0 2 

29 41/1 0/00 91/9 026/2 
zi 91/9 16/0 0/6 01/2 2 

4 W4 n 26 1 1 0 9 29 99/1 4/40 11/9 412/2 
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zi 9/9 16/0 4/6 10/2 60/2 

0 W5 
n 1 1 1 1 2 

29 16/1 1/90 1/9 12/2 
zi 41/0 94/0 0/6 61/2 2 

1 W6 
n 0 96 1 4 0 

29 02/1 4/90 0/9 112/2 
zi 01/6 60/9 0/6 00/2 46/2 

1 W7 
n 26 1 0 1 9 

29 61/1 90 14/9 912/2 
zi 9/9 01/6 6 11/2 60/2 

1 W8 
n 1 1 1 9 0 

29 00/1 1/60 10/9 012/2 
zi 11/6 94/0 4/6 19/2 09/2 

1 W9 
n 0 66 26 0 0 

29 04/1 4/60 0/9 012/2 
zi 11/2 11/0 0 01/2 46/2 

26 W10 
n 4 1 1 1 9 

29 0/1 1/20 6/9 112/2 
zi 09/6 94/0 0/6 42/6 60/2 

66 W11 
n 1 9 1 06 2 

29 06/1 0/20 6/9 112/2 
zi 11/6 61/2 1/6 10/6 2 

06 W12 
n 0 1 1 0 1 

29 9/0 1/16 91/0 142/2 
zi 11/2 16/0 0/6 01/2 91/2 
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 تصرف لماوعریز تیمها هجرد -5 لودج

 رایعم فیدر
 تیمها هجرد

سرپ لک دادعت
 ش

 ناگدنوش

Σz
i

 

یمها دصرد
 ت

 رایعم

یمها هجرد
 ت

 ییاهن

 ییاهن زایتما

Xi 0 4 9 0 6 

yi 99/2 10/2 0/2 96/2 12/2 

6 O1 
n 46 66 0 2 2 

29 10/1 1/10 9/4 996/2 
Zi 01/4 11/0 6 2 2 

0 O2 
n 06 96 0 2 2 

29 14/1 0/10 90/4 96/2 
Zi 11/9 60/9 6 2 2 

9 O3 
n 66 1 1 0 2 

29 41/1 0/00 91/9 126/2 
zi 91/9 16/0 0/6 01/2 2 

4 O4 
n 1 06 4 0 9 

29 14/1 1/40 91/9 626/2 
zi 11/0 40/9 1/2 10/2 60/2 

0 O5 
n 1 66 0 9 0 

29 49/1 0/40 11/9 
11/2 

zi 11/0 11/0 1/2 19/2 60/2 

1 O6 
n 26 1 1 4 9 

29 02/1 0/90 90/9 
12/2 

zi 9/9 01/6 4/6 00/2 60/2 

1 O7 
n 1 1 1 9 0 

29 11/1 9/00 99/9 
12/2 

zi 69/0 94/0 0/6 19/2 09/2 

1 O8 
n 0 1 1 1 0 

29 09/1 6/60 16/9 
012/2 

zi 01/6 11/6 1/6 42/6 46/2 

1 O9 
n 1 9 1 66 6 

29 12/1 9/20 12/9 
112/2 

zi 11/6 61/2 1/6 94/6 12/2 

26 O10 
n 4 1 1 1 4 

29 91/0 1/16 11/0 
412/2 

zi 09/6 01/6 1/6 61/2 10/2 

66 O11 
n 9 1 26 1 0 

29 41/0 6/16 11/0 
102/2 

zi 11/2 01/6 0 11/2 09/2 
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 دیدهت لماوعریز تیمها هجرد -2 لودج

 رایعم فیدر

 تیمها هجرد

سرپ لک دادعت
 ش

 ناگدنوش

Σz
i

 

یمها دصرد
 ت

 رایعم

یمها هجرد
 ت

 ییاهن

 ییاهن زایتما

Xi 0 4 9 0 6 

yi 99/2 10/2 0/2 96/2 12/2 

6 T1 
n 46 1 0 0 2 

29 69/1 1/10 16/4 016/2 
Zi 01/4 94/0 6 10/2 2 

0 T2 
n 26 06 1 2 2 

29 46/1 6/10 12/4 016/2 
Zi 9/9 40/9 1/6 2 2 

9 T3 
n 1 96 1 6 6 

29 11/1 9/10 91/9 406/2 
zi 11/0 60/9 0/6 96/2 12/2 

4 T4 
n 1 1 66 9 0 

29 11/1 9/90 0/9 006/2 
zi 41/0 01/6 0/0 19/2 46/2 

0 T5 
n 1 1 1 9 0 

29 11/1 9/00 99/9 
666/2 

zi 69/0 94/0 0/6 19/2 09/2 

1 T6 
n 1 0 1 1 0 

29 60/1 1/60 10/9 
126/2 

zi 69/0 09/6 1/6 61/2 46/2 

1 T7 
n 1 1 1 9 1 

29 00/1 1/20 6/9 
112/2 

zi 11/6 16/0 0/6 19/2 14/2 

1 T8 
n 0 1 26 1 4 

29 1/0 1/16 1/0 
112/2 

zi 11/2 01/6 0 42/6 10/2 

 1196 ،شهوژپ یاه هتفای : عبنم

 (9 ماگ) لماوعریز یلک تیمها هجرد نییعت-9
 بیارض نینچمه و دیدهت و تصرف ،فعض ،توق لماوع زا كی ره یارب هدمآ تسدب بیارض زا هدافتسا اب هلحرم نیا رد
  .(26 ات 1 لوادج) دوشیم نییعت لماوعریز یلک تیمها هجرد لماع راهچ ره لماوعریز زا مادک ره یارب هدمآ تسدب

 توق لماوعریز یلک تیمها هجرد-2 لودج
 لماع لماوع ریز لماع یلک تیمها هجرد لماوعریز تیمها هجرد لماوعریز یلک تیمها هجرد

102/2 916/2 

51/0 

S1 

 (S) توق

002/2 06/2 S2 
602/2 196/2 S3 
162/2 6 10/2 S4 
162/2 466/2 S5 
0462/2 112/2 S6 
1962/2 012/2 S7 
962/2 112/2 S8 

 1196 ،شهوژپ یاه هتفای : عبنم

 فعض لماوعریز یلک تیمها هجرد-2 لودج
 لماع لماوع ریز لماع یلک تیمها هجرد لماوعریز تیمها هجرد لماوعریز یلک تیمها هجرد

442/2 666/2 

4/0 

W1 

 (W) فعض

042/2 126/2 W2 
42/2 026/2 W3 
192/2 412/2 W4 
192/2 12/2 W5 
492/2 112/2 W6 
992/2 912/2 W7 
92/2 012/2 W8 
102/2 012/2 W9 
102/2 112/2 W10 
102/2 112/2 W11 
162/2 142/2 W12 
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 تصرف لماوعریز یلک تیمها هجرد-2 لودج
 لماع لماوع ریز لماع یلک تیمها هجرد لماوعریز تیمها هجرد لماوعریز یلک تیمها هجرد

092/2 996/2 

28/0 

O1 

 (O) تصرف

492/2 96/2 O2 
102/2 126/2 O3 
102/2 626/2 O4 
002/2 11/2 O5 
402/2 12/2 O6 
602/2 12/2 O7 
162/2 012/2 O8 
162/2 112/2 O9 
162/2 412/2 O10 
062/2 02 1/2 O11 

 دیدهت لماوعریز یلک تیمها هجرد-01 لودج
 لماع لماوع ریز لماع یلک تیمها هجرد لماوعریز تیمها هجرد لماوعریز یلک تیمها هجرد

992/2 016/2 

21/0 

T1 

 (T) دیدهت

092/2 016/2 T2 
102/2 406/2 T3 
902/2 006/2 T4 
602/2 666/2 T5 
02/2 126/2 T6 
162/2 2 11/2 T7 
062/2 112/2 T8 

 (4 ماگ) یمک یدربهار یزیرهمانرب سیرتام لیکشت-4
 یلودج روظنم نیمه هب ددرگ لیكشت یجراخ و یلخاد لماوع سیرتام ،تسا مزال یمک یزیرهمانرب سیرتام لیكشت روظنمب
  .دش میظنت (06 و 66) لوادج قباطم

 یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام -11 لودج
 هرمن هبتر تیمها بیرض لماوعریز لماوع

 توق

 060/2 4 902/2 بآ تیریدم ثحب رد مدرم مومع ندش ساسح

 416/2 4 642/2 بآ عبانم تیریدم ثحب رد یراكمه تهج نادنورهش یالاب لیامت

 006/2 4 692/2 هدش دیلوت یاهباسپ هیفصت ناكما

 006/2 4 192/2 یرادزیخبآ و یعونصم هیذغت یاهحرط یارجا یارب مزال یاهرتسب دوجو

 112/2 9 102/2 بآ روما رد یماظتنا و ییاضق نیلوئسم هلخادم و روضح

 012/2 9 402/2 مدرم یبهذم و ینید تاداقتعا ندوب الاب
 112/2 9 002/2 بآ شخب رد صصختم و ناوج یورین دوجو

 646/2 4 092/2 ندوب ایرد رانک

 80/1 - 28/0 اهتوق عمج

 فعض

 012/2 6 012/2 ارجا و یزاسمیمصت ثحابم رد بآ تیریدم اب طبترم یاههاگتسد رد هچراپكی و عماج دید دوبن

 112/2 6 112/2 یبآ عبانم تیریدم اب طبترم نیناوق لماک و قیقد یارجا مدع
 612/2 6 612/2 ارجا و یزیرهمانرب دنیآرف رد ناعفنیذ و نارادرب هرهب هب هجوت مدع

 012/2 0 192/2 بآ تیریدم ثحب رد نانز گنرمک روضح

 902/2 6 902/2 نازرواشک داوس حطس نیگنایم ندوب نییاپ

 112/2 0 142/2 یجیورت و یشزومآ یاه همانرب ندوب یفاکان

 002/2 6 002/2 سابعردنب رهش یریذپرجاهم و تیعمج نزومان دشر

 112/2 0 142/2 اههناخ هیفصت مک دادعت

 912/2 6 912/2 اهنآ نییاپ نامدنار و بآ تافلت و تشن ،یرهش یناسربآ متسیس بسانمان تیریدم

 112/2 6 112/2 بآ دایز تفر رده و (زبس یاضف و یزرواشک) یرایبآ نردم یاههكبش شرتسگ مدع

 112/2 6 112/2 زاجمریغ یاههاچ رفح

 012/2 6 012/2 ینیمزریز بآ هرفس یفنم نالیب

 22/0 - 92/0 اهفعض عمج

 22/1 - 1 یلخاد لماوع عمج
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 یجراخ لماوع یبایزرا سیرتام -81 لودج
 هرمن هبتر تیمها بیرض لماوعریز لماوع

 تصرف
 

 990/2 4 102/2 ناتسا بآ دنس هیهت
 166/2 9 192/2 ناتسا نیمزرس شیامآ همانرب هیهت
 026/2 9 492/2 بآ شخب رد بسانم یتسدالاب دانسا دوجو
 666/2 9 192/2 یرهش طیحم رد نآ زا هدافتسا و ناراب بآ یروآعمج ناكما 
 129/2 4 112/2 بآ عبانم تیریدم هنیمز رد نیون یاه یروانف زا یریگ هرهب
 9/2 4 012/2 یزرواشک و زبس یاضف یرایبآ روظنمب دیدج یاهیژولونكت زا هدافتسا ناكما
 040/2 4 612/2 ناتسا یبآ عبانم زا تظافح یاروش لیكشت 
 016/2 4 142/2 نارادربهرهب و نادنورهش جیورت و شزومآ روظنمب یجیورت یاههمانرب و (امیس و ادص) یناتسا هكبش زا هدافتسا 
 116/2 4 042/2 نیون تازیهجت و تاناكما دیرخ یارب تالیهست و ماو زا هدافتسا ناكما 
 400/2 4 102/2 بآ عبانم تیریدم ثحب رد یمدرم تکراشم و یصوصخ شخب زا هدافتسا ناكما
 120/2 4 002/2 تسدالاب زیخبآ ییاههزوح رد یرادزیخبآ تامادقا ماجنا

 8/8 - 25/0 اهتصرف عمج

 دیدهت

 112/2 0 992/2 ییازنابایب شرتسگ و یلاسكشخ ،میلقا رییغت
 142/2 6 142/2 یبآ عبانم یگدولآ 
 412/2 6 412/2 بآ نیمات عبانم تیافک هب هجوت نودب ناتسا فلتخم قطانم رد یداصتقا یاهتیلاعف رارقتسا 
 912/2 6 912/2 هضوح تیریدم رد رادیاپ هعسوت لوصا یانبم رب یسانشراک شرگن دوجو مدع
 12/2 0 042/2 یلام تارابتعا عقوم هب و یفاک صیصخت مدع
 12/2 6 12/2 ناتسا یضارا لیسناتپ هب هجوت اب بسانم تشک یوگلا هئارا مدع
 612/2 0 642/2 یسایس یاهشرگن ساسا رب اهتیلوئسم میسقت 
 002/2 6 002/2 تسدالاب زیخبآ یاههزوح یعیبط عبانم تیفرظ زا شیب هدافتسا 

 45/0 - 84/0 اهدیدهت عمج

 42/8 - 1 یجراخ لماوع عمج

 1196 ،شهوژپ یاه هتفای : عبنم

 (5 ماگ) یژتارتسا عون نییعت-5
 لماوع هرمن هک دش صخشم (06 و 66) لوادج قباطم یجراخ و یلخاد لماوع سیرتام لیلحت و هیزجت زا سپ
 ای هناراکهظفاحم یباختنا یژتارتسا عون هجیتن رد 41/0 اب تسا ربارب یجراخ لماوع هرمن و 11/6 اب تسا ربارب یلخاد

WO دشابیم.  
 رد هک ییاهتیزم زا هدافتسا رثکادح اهنآ رد هک میشاب ییاهراكهار لابند هب دیاب یژتارتسا عون هب هجوت اب هجیتن رد
 .دوش هدرب اهفعض ناربج یارب هدش هتفهن اهتصرف
 (2 ماگ) یتیریدم یاهدربهار نیودت-2
 طاقن هک ددرگ میظنت ییاهدربهار دیاب ناسانشراک رظن هب هجوت اب یذاختا یژتارتسا عون ندش صخشم زا سپ همادا رد

  .دوش هدافتسا رثکادح زین اهتصرف زا و دناسرب لقادح هب ور فعض
 اب دنهدیم لیكشت ار (WO هورگ) رمتسم دوبهب یاهدبهار هک تصرف و فعض طاقن بیکرت زا لصاح یاهدربهار
 یرادربهرهب اب ات تسا نیا فده اهدربهار نیا رد .دنیآیم تسدب (96) لودج رد هدش صخشم سیرتام زا عدافتسا
 .دوش هتساک یورد فعض طاقن زا دوجوم یاهتصرف زا
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 اهیژتارتسا نیودت سیرتام -91 لودج
 زایتما تصرف لماوعریز زایتما فعض لموعریز

W1: بآ تیریدم اب طبترم یاههاگتسد رد هچراپكی و عماج دید دوبن 
 ارجا و یزاسمیمصت ثحابم رد

442/2 
:O1 بآ عبانم تیریدم هنیمز رد نیون یاه یروانف زا یریگ هرهب 

092/2 

W2: یاضف و یزرواشک) یرایبآ نردم یاههكبش شرتسگ مدع 
 بآ دایز تفر رده و (زبس

042/2 
:O2 یزرواشک و زبس یاضف یرایبآ روظنمب دیدج یاهیژولونكت زا هدافتسا ناكما  

492/2 

W3: 42/2 ینیمزریز بآ هرفس یفنم نالیب :O3 2 ناتسا یبآ عبانم زا تظافح یاروش لیكشت 10/2 
W4: 192/2  یبآ عبانم تیریدم اب طبترم نیناوق لماک و قیقد یارجا مدع :O4 102/2  ناتسا بآ دنس هیهت 

 W5: 192/2 زاجمریغ یاههاچ رفح :O5 002/2 بآ عبانم تیریدم ثحب رد یمدرم تکراشم و یصوصخ شخب زا هدافتسا ناكما 
W6: و بآ تافلت و تشن ،یرهش یناسربآ متسیس بسانمان تیریدم 

  اهنآ نییاپ نامدنار
492/2 

:O6 تسدالاب زیخبآ ییاههزوح رد یرادزیخبآ تامادقا ماجنا 
402/2 

W7: و یزیرهمانرب دنیآرف رد ناعفنیذ و نارادرب هرهب هب هجوت مدع 
  ارجا

992/2 
:O7 و شزومآ روظنمب یجیورت یاههمانرب و (امیس و ادص) یناتسا هكبش زا هدافتسا 

 نارادربهرهب و نادنورهش جیورت
602/2 

 W8: 92/2 سابعردنب رهش یریذپرجاهم و تیعمج نزومان دشر  :O8 162/2 یرایبآ نیون تازیهجت و تاناكما دیرخ یارب تالیهست و ماو زا هدافتسا ناكما 
W9: 102/2 نازرواشک داوس حطس نیگنایم ندوب نییاپ :O9 162/2 ناتسا نیمزرس شیامآ همانرب هیهت 

W10: 102/2 یجیورت و یشزومآ یاه همانرب ندوب یفاکان :O10 162/2  یرهش طیحم رد نآ زا هدافتسا و ناراب بآ یروآعمج ناكما 
W11: 102/2 اههناخ هیفصت مک دادعت :O11 062/2 بآ شخب رد بسانم یتسدالاب دانسا دوجو 

W12: 162/2  بآ تیریدم ثحب رد نانز گنرمک روضح - 

 (هناراکهظفاحم) WO هورگ یاهدربهار
W2, W3, W5 

O2, O4,O8, O11 
 قیرط زا اهنآ هدافتسا هنیمز یزاسمهارف و ینوناق - یلام یاههناوتشپ زا هدافتسا اب نردم یرایبآ یاهمتسیس شرتسگ
 نارادربهرهب شزومآ

W6 
O4, O11 

 اههماننییآ و نیناوق یزاسهدایپ اب یرهش یناسربآ باههكبش رد بآ تفر رده شهاک و نامدنار شیازفا

W3, W5 
O7,O11 

 تکراشم و دوجوم نیناوق زا هدافتسا اب ینیمزریز بآ عبانم هیوریب تشادرب زا یریگولج و یرادربهرهب رد تراظن
 یمدرم

W1, W4, W7 
O4, O5, O11 

 زا رود هب و عماج ،تسرد یتامیمصت ذاختا روظنمب مدرم و فلتخم یاهصصخت زا لكشتم یهورگراک لیكشت
 یرگنیشخب

W10, W12 
O5. O7, O11 

 رادهناخ نانز هب هژیو هاگن اب بآ حیحص فرصم هنیمز رد یزاسگنهرف

W4, W6 
O1, O5, O11 

  یرهش یناسربآ متسیس یزاسون هنیمز رد یصوصخ شخب زا هدافتسا و یراذگهیامرس

W2, W4, W5 
O2, O4, O9 

 (یعامتجا ،یداصتقا ،یعیبط عبانم) هقطنم یاهلیسناتپ هب هجوت اب هنیهب تشک یوگلا هئارا

W2,W4,W11 نیناوق و اههمان نییآ ندرک ییارجا و یبآ یاههژورپ ماجنا و لیمكت یارب یلام عبانم عقوم هب و یفاک صیصخت 
 یغالبا

W3 
O6, O11 

 شهاک روظنمب اههضوح تسدالاب رد یرادزیخبآ یاهراک و اههضوح تسد نییاپ رد یعونصم هیذغت یاهراک ماجنا
  یوج یاهشزیر هریخذ و ریخبت

W2,W4, W9 
O1, O2, O7, O8, O11 

 نیون تازیهجت زا هدافتسا و یزاسون روظنمب یكناب تالیهست زا هدافتسا یاتسار رد یزاسگنهرف و یناسرعالطا
 یزرواشک

W2, W4, W6,W11 
O1,O2,O4,O10,O11 

 باسپ ای و هدش یروآعمج ناراب بآ ،هاچ بآ ینیزگیاج ناكما و اه یرادرهش زبس یاضف فراصم قیقد ییاسانش
 زبس یاضف یرایبآ یارب یرهش برش بآ اب بالضاف هناخ هیفصت

 1196 ،شهوژپ یاه هتفای : عبنم

 یشهوژپ یاهدرواتسد و یریگ هجیتن
 هنالداع عیزوت دوبهب تهج رد اهتلود یوس زا یاهدیدع یاهتسایس و تابوصم ،نیناوق هتشذگ لاس 04 لوط رد
 هب مه اهنامه ،دوخ نیب ددعتم تاضقانت دوجو رب هوالع هک هدش نیودت حیحص فرصم و بسانم یرادربهرهب ،بآ
 گنهامه تامیمصت و اههمانرب زا یاهعومجم داجیا ،زورما رشب زاین .(0 ص ،9196 ،نیسای لآ) دناهدشن ارجا یتسرد
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 و اهراتفر میهاوخب رگا .تسا بآ فراصم و عبانم نایم نزاوت و لداعت داجیا یارب رادیاپ یرتسب هعسوت روظنم هب
 زا .تسا یاهدیدپ نینچ دنمزاین نونکا ام هعماج و میدنمزاین یدربهار یاههشیدنا هب ،میهد رییغت ار اهراتخاس

 نیرتمهم زا هک ،تسا (SWOT) كیژتارتسا یزیرهمانرب 60 نرق عماوج یزیرهمانرب یاهماظن رد اههویش نیرتورشیپ
 رد .(Hofer, 2006: 88) تسا هدنیآ اب متسیس لاح نامز هدنهد دنویپ هک ارچ ،دیآیم رامش هب زین تیریدم ناکرا
 Deldhi-SWOT شور زا سابعردنب رهش بآ عبانم هنیمز رد یدیلک یاهدربهار هب یبایتسد روظنم هب رضاح قیقحت
 هب هجوت اب هک تسا نیا رگنایب ،یجراخ و یلخاد لماوع یبایزرا یاهسیرتام زا لصاح جیاتن .دش هتفرگ هرهب ماگ 1 رد
 عون زا یباختنا یژتارتسا عون 41/0 ربارب یجراخ لماوع و 11/6 ربارب یلخاد لماوع یارب هدمآ تسدب ییاهن زایتما
 و دنوینرذآ یاههتفای اب هک ،دراد هبلغ اهدیدهت رب اهتصرف و اهتوق رب اهفعض ینعی ،دشابیم WO ای هناراکهظفاحم
 (1196) یفورعم و روپیتمحر یاههتفای اب اما ،هتشاد یناوخمه (0196) بیبحینب و یندمیمشاه و (0196) ناراكمه
 هتشاد یناوخمه یلخاد لماوع شخب رد دندوب هتفرگ هرهب رقنس تشد بآ عبانم تیریدم یارب SWOT شور زا هک
 هبلغ اهتصرف رب اهدیدهت (1196) یفورعم و روپیتمحر قیقحت رد ،دشابیمن وسمه یجراخ لماوع شخب رد اما
  .تساهدوب یعفادت عون زا رظن دم یژتارتسا و هتشاد
 هدافتسا و فعض طاقن ندناسر لقادح هب یارب دربهار 66 یذاختا یژتارتسا عون ندش صخشم زا سپ همادا رد
  .دیدرگ هئارا و میظنت سابعردنب رهش بآ عبانم هنیهب تیریدم یاتسار رد اهتصرف زا یرثکادح
 یاههبنج هدنریگ رب رد یداهنشیپ یاهدربهار و دوش هتخادرپ ثحابم هب عماج دید اب تساهدش یعس رضاح قیقحت رد
 جیاتن ورنیا زا ،دشاب نیون یاهیروانف ،یلام ،یمدرم تکراشم ،یراذگتسایس ،ییارجا- ینف ،یشزومآ لیبق زا یفلتخم
 بیبحینب و یندمیمشاه  ،(0196) ناراكمه و دنوینرذآ ،(1196) یفورعم و روپیتمحر یاههتفای اب رضاح قیقحت
 هک ییاههنیزگ و اهتسایس تشاد نایب قیقحت یط ،Yevjevich (2013) .دراد یناوخمه ،(9196) ینیسحروپ ،(0196)
 تیریدم ثحب رد هک یعوضوم ،دنوش لیلحت یرگنعماج و هچراپكی یبوچراچ رد دیاب دنک یم تیاده ار بآ تیریدم
 نودب بآ عوضوم ،تسا هدش داهنشیپ اهدربهار زا یكی ناونع هب زین رضاح قیقحت رد و هدوب مهم رایسب بآ عبانم

 .دشاب لح لباق دنتوتیمن كیتامتسیس دید و یرگنعماج
 ،یلام یاههناوتشپ زا هدافتسا ،ار راهب -نادمه تشد نارحب تیعقوم زا تفر نورب هار قیقحت یط ،(9196) ینیسحروپ
 و هیمظاک .دراد یناوخمه رضاح قیقحت یاههتفای اب هک ،تساهدرک هئارا نیون یاهیروانف و یمدرم یاهداهن ،ینوناق
 و یتلود فلتخم یاهشخب و اهداهن نیب یگنهامه داجیا ،نوچمه یعفادت یاهدربهار یقیقحت یط ،(1196) یسوم
 رد یوق نوناق هئارا ،هقطنم ساسا رب یرایبآ زور هب یاههویش یریگراک هب و یرایبآ یتنس یاههویش رییغت ،مدرم

 و یرادهگن تیریدم حیحص هوحن رد بسانم یاهشزومآ و اههمانرب هئارا ،بآ یاههاچ هیوریب رفح زا یریگولج
 قیقحت یاههتفای اب هک دننکیم نایب بآ عبانم حیحص تیریدم یارب یراكهار ار رگید یدراوم و بآ زا هدافتسا
 .دراد یناوخمه
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 هتبلا .دشابیم یدایز شالت مزلتسم و دوب دهاوخن ریذپناكما یگداس هب رکذلاقوف یداهنشیپ تامادقا ماجنا كشیب
 هب هجوت اب تسا دیما .دشاب یرورض تسا نكمم زین یدیدج یاهراكهار یارجا ای راكهار دنچ زا ماوت هدافتسا
 ریاس یریگراک هب زاین تروص رد و یداهنشیپ یاهراكهار زا هدافتسا اب ناوتب رضاح قیقحت فده ندوب یدربراک
  .تشادرب تصرف هب دیدهت و توق هب فعض طاقن لیدبت و بآ عبانم تیریدم رد رثوم یمدق تامادقا
  عبانم
 ،(كچوک ناساول ناتسهد :دروم)SWOT لدم زا هدافتسا اب ییاتسور یرگشدرگ هعسوت یاهراكهار .0196 ،.د ،یودهم و .ع ،یراختفا

 .69-6 تاحفص ،(04 هرامش) مهد هرود ،یناسنا مولع سردم همانلصف
 هچایرد زیربآ هضوح بآ عبانم یدربهار تیریدم و یزیرهمانرب .0196.اضردواد ،برع و میهاربا¬دمحم ،بیبح¬ینب ،.یلع ،دنوینرذآ

 .ص 6-20 .ملاس طیحم و یزرواشک رادیاپ هعسوت یلم شیامه نیمود .رادیاپ هعوت یوگلا اب قباطم هیمورا

 .4-6 ص ،01 هرامش ،رواشم سدنهم همانلصف .روشک بآ تیریدم دوبهب بآ نارحب شهاک داتس .9196.دمحا ،نیسایلآ
 سدنهم هورگ ،راهب– نادمه تشد رد بآ ۀنیهب فرصم یوگلا یاهدربهار نیودت تهج بتارم هلسلس لیلحت لدم .9196.ینیسح¬روپ

 نادمه ،انیس لعوب هاگشناد ،یزرواشب هدكشناد ،بآ

 هورگ .راهب -نادمه تشد رد بآ ۀنیهب فرصم یوگلا یاهدربهار نیودت تهج بتارم هلسلس لیلحت لدم . .9196 .ح ،ینیسحروپ
 .نادمه ،انیس لعوب هاگشناد ،یزرواشب هدكشناد ،بآ سدنهم

 .یفلد شور اب ینابایبهمین و ینابایب یاهمتسیسوکا رد یدرگتعیبط یاهرایعم یدنبتیولا .6196 .نیشفا ،راکهناد و هیمس ،اینیدادح
 .10- 16 ص ،9 هرامش ،یاهقطنم-یرهش شیامآ و ایفارغج

 زا هدافتسا اب دورهاش هناخدور یزاس هدنز زاب یاهدربهار رب یلیلحت .0196 .داجس ،یسودرف و  یركش یرپ ،هاجزوریف ،.هللادسا ،رالاسوید
  .94-01 ص ،4 یپایپ هرامش - یرهش تیریدمو یحارط 9 هرامش همان هژیو) ،16 هرود .SWOT شور

 زا هدافتسا اب رقنس تشد بآ عبانم رادیاپ هعسوت یاهدربهار یدنب¬تیولوا و نیودت ،یزیر¬همانرب .رفص ،یفورعم و یلع ،روپ¬یتمحر
 .01- 01 ص ،10 هرامش ،متشه لاس ،بآ و یرایبآ یسدنهم یشهوژپ یملع همانلصف .QSPM سیرتام و SWOT یلیلحت لدم

 شزومآ و جیورت مولع .تشدهوک ناتسرهش یبآ ناراک مدنگ نیب رد بآ عبانم رادیاپ تیریدم رب راذگ رثا لماوع.0196 .م ،نایمیحر
 .140 ات 990 ص ،0 هرامش ،06 دلج ،ناریا یزرواشک

 "هنزور تاراشتنا" ،ناریا یگدنام بقع للع یبای هشیر, میدش ام هنوگچ ام.1196 . قداص ،مالکابیز
 شناد هیرشن .یقرش ناجیابرذآ ناتسا یزرواشک بآ عبانم رادیاپ تیریدم یاهیژتارتسا لیلحت .1196.شرآ ،یسوم و همطاف ،هیمظاک

 .6-66 ص ،4 هرامش 10 دلج /رادیاپ دیلوت و یزرواشک
6 .دمحم ،تشدهرهیرقاب ،.یلع دیس ،ینیسح ،.یدهم دیس ،یمظاکیسوم  و تشر رهش تیعمج شیازفا رب رثوم لماوع لیلحت .619

 .ص 16 .تیعمج همانلصف .رهش ىژولوکا ماظن رب نآ ىاهدمایپ
 SWOT لدم زا هدافتسا اب بآ عبانم تیریدم یاهدربهار نیودت .0196. میهاربا دمحم ،بیبح ینب و تاداس هدنخرف ،یندم یمشاه

 6-20 .ملاس طیحم و یزرواشک رادیاپ هعسوت یلم شیامه نیمود .دورهاش ناتسرهش :یدروم هعلاطم) رادیاپ هعسوت هب یبایتسد روظنمب
 .ص

 هعلاطم دروم :بآ عبانم زا تظافح یاهتیلاعف و شرگن یواکاو رد یگنهرف یروئت دربراک .2196.غ ،ینامز و .د ،یتایح .م ،هانپ نادزی
 .6-16 ص ،0 هرامش ،1 دلج ،ناریا یزرواشک شزومآ و جیورت مولع .رهشوب ناتسا یزرواشک داهج نامزاس نانکراک
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