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 ییامنهار هب هک .دشاب یم «ناریا لامش میلقا رد اه هناخ یحارط رد کیلیفویب یرامعم یاهرایعم نییبت» ناونع اب ماراپ ینابرق اضر دمحم یرتکد هلاسر زا هتفرگرب هلاقم نیا
 هواس دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،رنه هدکشناد ،یرامعم هورگ رد رواشم داتسا داژن یدومحم یداه رتکد هرواشم اب و لوئسم هدنسیون و امنهار داتسارواب سوریس رتکد
 .تسا هدش ماجنا
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 همدقم
 ناسنا یاهزاین هب هجوت مدع ،دنکیم هجوت بلج همه زا شیب هک یزیچ ،ینوکسم یاهانب زاس و تخلاس رد هزورما

 هتخاس یاهطیحم تیفیک نتفر نیب زا ببس تیمک هب دایز هجوت .تسا یدبلاک ظاحل زا هچ و یناور ظاحل زا هچ
 و یحور یاهزاین هب ییوگخساپ مدع ،تعیبط و یرامعم ،ناسنا زیمآ تملاسم یتسیز مه هب یهجوتیب .تسا هدش
 زا یرایسب شیازفا تلع هب) یگدنز یدبلاک طیحم رد تعیبط بسانم روضح هب هجوت مدع نینچمه و ناسنا یناور
 .تسا یزورما نیشنرهش ناسنا تالکشم زا یرایسب همشچرس ،(عماوج رد یعامتجا و یمسج ،یناور یاهیرامیب

 هب زاین ینعی زاین نیرتمهم زا یرود ببس عافترا رد رارقتسا و نیمز زا اهناسنا راک ای تنوکس یاضف ندش ادج
 رد ار اهنآ ناور و هتخاس رود تعیبط زا رتشیب هچره ار مدرم ،هزورما ینیشنرهش یگدنز .تسا هدش نیمز و تعیبط
 تعیبط زا ییزج ناسنا هک تسا نآ رب رواب هک تسا یلاح رد نیا ،تسا هدز بلاق ینیشام هدنوشرارکت متسیس کی
 .(1 :9199 ،ناراکمه و فرطیب) تسوا یگدنز ماود و تایح همادا ثعاب ،تعیبط اب شاکیدزن طابترا و تسا

 یشان (نتشاد 9قلعت سح یناکم هب) نتفای تیوه یارب شالت هک تسا طیحم و ناسنا نیب انعمرپ یدنویپ ،تنوکس
 باسح هب یرامعم هصرع رد اهدرکلمع نیرتیساسا و نیرتهدیچیپ زا یکی ناونع هب ینوکسم یاهاضف .تسا هدیدرگ
 لیلد هب ریخا یاهلاس یط رد نایم نیا رد .دنشاب هتشاد دوخ نینکاس راتفر رب یدایز راسب تاریثأت دنناوتیم و هدمآ
 یانعم هک تشاد نآ رب ار ناسانشناور و نارامعم و ناحارط ،ینوکسم یاهاضف نوماریپ تاضارتعا و اه یتیاضران
 جیردت هب و دندوبن ناشناربراک یاه تیولوا و اهزاین نیمأت هب رداق اهاضف نیا اریز ؛دنهد رارق ینیبزاب دروم ار نکسم
 ار وا یدوجو داعبا و اههتساوخ و ناسنا دناوتب هک یاهتشر هب زاین همادا رد .دندشیم لیدبت تخاونکی ییاضف هب
 و روپ نایداه) دش یطیحم یسانشناور شناد یریگلکش هب رجنم دنور نیا و دش ساسحا دنک یسررب و یبایزرا
 زین و یتسه ناهج رب مکاح نقتم ماظن و نیناوق ،نآ رصانع و ارجا ،تعیبط هرابرد رکفت .(9 ص ،1199 ،هداز یتوقای
 هک تسا یمهم رایسب تالوقم زا یکی یهلا تردق و ملع یلجت ناونع هب تانئاک رد دوجوم لداعت و یگنهامه
 تخانش یارب ییاه هناشن و هیآ زا هدنکآ ار تعیبط ملاع مامت نآرق ،نیا رب هوالع .دراد هیکت نآ هب یناریا گنهرف
 یتسیزمه و دراد یگنهرف قیمع یاههشیر ،تعیبط هب مارتحا و یلدمه اذل ،تسا هداد رارق تعیبط و یرامعم ،ناسنا
-تملاسم یتسیزمه نیا عقاو رد .تسا دوهشم ًالالماک ناریا یتنس یرامعم رد تعیبط و یرامعم ،ناسنا زیمآتملاسم
 ناور و یتسیز توافتم یاهزاین هب خساپ ییاناوت و هدش یگدنز یالاب تیفیک داجیا ببس هب هک تسا هدوب زیمآ
 هزورما اما ،تسا هدروآیم ناغمرا هب نینکاس یارب ار هد خساپ ییاهطیحم ور نیا زا و هتشاد ار اهناسنا یتخانش
 یسانشتسیز یاهزاین ندروآرب یارب مزال یاهیگژیو و هنارامعم شزرا دقاف ینوکسم یاهانب و اهطیحم زا یرایسب
 زا نیاربانب .دریگیم رارق یهجوتیب دروم یتحار هب تعیبط هب زاین نایم نیا رد و دنتسه ناسنا یسانشناور و
 نیا .درک هراشا یژولونکت و ملع رد رایسب تالوحت مغریلع اهنآ ییاراک مدع هب ناوتیم ینوکسم یاهاضف تالضعم
 تازیامت ظاحل هب هکلب ،یرشب عون دید زا اهنت هن ار نکسم هلوقم هک دهدیم ناشن رتشیب ار دوخ تیمها ینامز هلئسم

                                                           
1.Sense of Belonging 
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 رد رتگرزب سایقم رد لضعم نیا رگید یفرط زا .میهد رارق یبایزرا دروم زین ...و یمیلقا ،یبهذم ،یداژن ،یگنهرف
 یاهیراجنهان ،یحور ،یمسج یاهیرامیب نایم هزورما .دراد دوجو تعیبط ینعی شاهیلوا نکسم اب ناسنا طابترا
 هطبار ریخا یاهیرامعم و اهیزاسرهش رد دوجوم یطیحم تسیز تالضعم یاهراشف اب یگنهرف و یعامتجا
 .(Kerllet & etal, 2008, 12) .دراد دوجو یاهیوسود
 تسا یطیحم تسیز تیمها و شزرا یاراد ینغ یهایگ ششوپ لیلد هب روشک لامش ،ناریا فلتخم یاهرهش نیب رد
 و یلوصاریغ یاهزاس و تخاس تالضعم اما .دشخبیم نآ هب نادنچ ود تیمها زین رزخ یایرد رانک رد یریگرارق و
 اهرهش نیا رد زاس و تخاس یارب ییاهتیدودحم و طباوض هچرگا و دراد دوجو اهرهش نیا رد نانچمه همانربیب
 نیا یگدولآ و یدوبان دهاش زاس و تخاس شیازفا و نیمز ندشنارگ اب و دومن افتکا اهنآ هب ناوتیمن یلو هدش هدایپ
 یاهکرهش و اهالیو روشک یلامش هطخ رد اهزاس و تخاس هدمع هکنیا هب هجوت اب .میتسه دنمشزرا یاهاضف
 اهیگدولآ دهاش نزاوتمان دشر لیلد هب ناگرگ ،یلامش یاهرهش نایم زا .دراد تیمها اهنآ هب نتخادرپ دنتسه ینوکسم
 و تخاس و تحاسم و تیعمج نایم لداعتمدع لیلد هب رما نیا هک تسا هدوب یناوارف یطیحمتسیز یاهبیرخت و
 نردم و یتنس یاههناخ یحارط رد کیلفویب یرامعم ریثأت یقیبطت هعلاطم شهوژپ نیا فده نیاربانب .دشابیم اهزاس
 .دشابیم (ناگرگ رهش :یدروم هعلاطم)
  یرظن ینابم
 (1911 لاس) نونکات لیلد نیمه هب و هدش نابز یهزوح دراو یگزات هب هک تسا یاهژاو 9کیلیفویب ای ییارگ تسیز
 هب کیلیفویب یهژاو موهفم کرد یارب اذل ،تسا هدش هتفرگ ایلیفویب زا کیلیفویب یهملک .تسا هدشن تغل گنهرف دراو
 تسیمرف «ویب» یهژاو .تسا هدش لیکشت «ایلیف و ویب» ءزج ود زا ایلیفویب یهژاو .دوشیم هتخادرپ ایلیفویب تغل یسررب
 دوشیم طوبرم اهناسنا یگدنز ای هدنز یاهزیچ هب هک دوشیم هدافتسا اهدیق و اه تفص ،اه مسا یادتبا رد هک
(Oxford Dictionary, 2010, 62). و اهتداع هب تبسن مدرم هک تسا یتبثم ساسحا و تیباذج «ایلیف» یهژاو 
 هب تبسن اهناسنا تبثم ساسحا نامه ایلفویب هجیتن رد .دنراد تسام فارطا تعیبط رد هک ییاهزیچ مامت و اهتیلاعف
 تبسن ناسنا یتشرس شیارگ صوصخ رد هک یثحابم هلمج زا .(1 ،1199 ،اریپرذآ و یفیرش) دشابیم هدنز تادوجوم
 روط هب یناسنا دارفا هیضرف نیا ساسا رب .تسا (ایلیفویب) 1«یتسود تایح» یهیضرف ،دشابیم حرطم تایح رهاظم هب

 طابترا یرارقرب یارب قاتشم و دنمزاین رشب و دنوشیم بذج ناروناج و ناهایگ و هدنز یاهمسیناگرا تمس هب یعیبط
 دوجو یرطف و یزیرغ یدنویپ و ششک هدنز یاهمتسیس ریاس و ناسنا نیب رگید یترابع هب .تسا یعیبط یایند اب
 و دشابیم «تایح دجاو یاهمتسیس ای تایح نتشاد تسود» ینعم هب «ایلیفویب» حالطصا یسانشهژاو یهبنج زا .دراد
 هدنز هچنا ره تیباذج» صوصخ رد یتخانشناور شیارگ کی نییبت یارب 9مورف کیرا طسوت راب نیتسخن یارب
 .(Wilson,1992:350) تفرگ رارق هدافتسا دروم ،«تسا

                                                           
1.Bioohilic 
2. The Biophilia Hypothesis 
3. Erich Fromm 



 1199 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 393

 کیلیفویب یرامعم رد اما .دوش داجیا زبس نامتخاس ات داد ششوپ ناهایگ اب ار نامتخاس ناوتیم یتنس یرامعم رد
 یاهرتماراپ و هدومن ریسفت ار یگرزب دنیآرف (لکش) مرف دیاب یرامعم نیا رد ،دریگب تروص یزیچ نینچ دناوتیمن
 .دشابیم کیلیفویب یرامعم رد یاهدننکجیگ ترابع زبس نامتخاس نینچمه .دشاب اراد ار یرایسب ینهذ و ینیع
 کیلیفویب یرامعم هک یلاح رد ،داد لکش ار نآ یزاسون یاهدنیآرف زا هدافتسا اب ناوتب هک تسا یاهزاس زبس نامتخاس
 ار یملاس یگدنز ات دشخبیم دوبهب ار ناسنا یحور و یمسج شیاسآ و تسا ریگرد ییاوه و بآ یفنم تاریثأت اب
 نیا هک هدش بجوم یسدنهم یاهتفرشیپ و نردم یژولونکت هنافسأتم .(19 ،1199 ،یفسوی و یرفعج) دنک داجیا
 ثعاب هدیقع نیا .دنور رتالاب و دنریگ تقبس ار اهنآ دنناوتیمن یثرا و یعیبط یاهنژ هک دیآ دوجو هب مدرم رد رواب

 هب ندمت دشر و رشب تفرشیپ هلیسو هب تایح یاهمتسیس ندوب هطلس تحت زا رارف یارب تیرشب روصت هک هدش
 هب ار یایرامعم ،کانرطخ مهوت نیا .دنک تیوقت ،دشاب هتشاد ار یعیبط ناهج یاهیاپ لاقتنا و رییغت ییاناوت هک یلکش
 و اهمتسیس زا مدرم ییادج و فارطا یعیبط طیحم ندیشاپورف و ندرک مک ،اهنامتخاس دیدش مکارت هک هدروآ دوجو
 هک تسا یاهنوگ هب نردم یاهزاس و تخاس یحارط رد امرفمکح یوگلا .دراد هارمه هب ار یعیبط یاهدنیآرف

 ار بآ و اوه یگدولآ ،یرامعم عون نیا .تسا هدش رادیاپان یژرنا و عبانم هدننکفرصم کی هب لیدبت نامتخاس
 ملاسان طیارش ،دربیم نیب زا ار هدنیآ یاهلسن قح ،دنکیم ریگارف ار یوج و ییاوه و بآ تارییغت ،دهدیم شرتسگ
 یحارط .دوشیم 9«ناکمیب» دشر ثعاب و دیازفایم ار تعیبط اب یگناگیب ،دروآیم دوجو هب ار یلخاد یاضف
 اب طابترا یرارقرب هب اهناسنا زاین و نردم یرامعم نیب هک یفاکش ندرب نیب زا یارب تسا یشالت عقاو رد کیلیفویب

 و ندرب الاب ،یرادهگن تیمها رب هک تسا یراکتبا درکیور کی کیلیفویب یحارط .تسا هدمآ دوجو هب یعیبط ناهج
  .(Stewart-Pollack, 2006, 16) دنکیم دیکأت هدش هتخاس طیحم رد تعیبط زا هدافتسا دنمدوس هبرجت میمرت
 و یرادیاپ هارمه هب تعیبط اب طابترا یرارقرب یارب ناسنا یرطف زاین صیخشت ،هاگن کی رد 1کیلیفویب یحارط
 دنهد شیازفا ار یگدنز تیفیک دنناوتب اعقاو هک تسا ییاهطیحم قلخ یارب یحارط یناهج یاهیژتارتسا
 هداد هدعو هک دنادیم زبس یرامعم زا یدیدج لدم ار کیلیفویب یحارط ترلک روسفورپ .(191 ،1199 ،یغارچهاش)
 .دهد دنویپ تعیبط اب هرابود ار اهناسنا ،تسا

 
 0 :7901 ،ناراکمه و فرطیب :عبنم ؛ناسنا اب کیلیفویب یرامعم طابترا .1 رادومن

                                                           
1. Placelessness 
2. Biophilic Design 
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 زا عون نیا یساسا یاههفلوم زا یخرب ،کیلیفویب یرامعم صوصخ رد هتفرگ ماجنا یاهیسررب و هعلاطم زا سپ
 :دنشابیم لیذ حرش هب هک تسا هدش هداد صیخشت یرامعم

 کیلیفویب یرامعم یاههفلوم .1 هرامش لودج
 کیلیفویب یرامعم یاههفلوم

 زادنامشچ 9

 (نشور یاهراوید -اههرجنپ) دید نادیم رد ییانشور •

 رتهب دید یارب رترود یاهطقن هب نتفر ناکما •

 (اهربا و اههوک ،دیشروخ) نامسآ ریوصت دوجو -قفا •

 زادنا مشچ نالاد دوجو •
 (الاب رد ناتخرد یاههخاش هباشم یامن و هاتوک فقس) یاهمیخ یوگلا • (تظفاحم ساسحا) هاگهانپ 1

9 
 زا همشچ دوجو ای انب لخاد رد) بّلآ
 (انب نورد

 (زیمت بآ یعادت) هدننک سکعنم حوطس ای مک ییانشور •

 (بآرد نژیسکا دوجو و یزیمت هدننکیعادت) ناور بآ •

 بآزا نیدامن یاهمرف •

 یتسیز عونت 1
 (اهلگ ،ناهایگ ،دنلب ناتخرد) انب جراخ و لخاد رد ناهایگ عونت •

 تعیبط رظانم ندید یارب هدش یحارط یاههرجنپ •

 تاناویح و تشپرپ ناهایگ اب ینوریب تعیبط •

 ساوح یریذپرییغت 1
 فلتخم یاهاضف رد و نامز لوط رد رون و تفاب ،اوه نایرج ،امد ،گنر رییغت •

 (یعیبط ییانشور و هیوهت) یعیبط یاهدنیارف و اهمتیر •

 تعیبط زا دیلقت 1
 تعیبط زا هتفرگ ماهلا یاهیحارط •

 یعیبط یاهتفاب و اهمرف – اهوگلا زا هدافتسا •

 لاتکارف یاه شقن •

 یگدنزرس ساسحا 9
 ،یداش ساسحا داجیا اهنآ یلصا فده هک ییاهاضف و ءایشا و تانییزت ،یعیبط داوم ،روکد زا هدافتسا •
 تسا یمرگرس و یریگلفاغ

 هبذاج 3
 دارفا طسوت فشک لباق یاهیگدیچیپ •

 دنشاب فاشتکا یهدننک قیوشت هک تاعالطا یانغ •

 دننکیم زاب ار ییامن جیردت هب هک ینحنم حوطس •

 .kellert, 2005, 15 :عبنم

 درکیور اب نارهت 19 هقطنم یطیحم تسیز یاهیگدولآ شهاک» ناونع تحت یاهلاقم رد (9199) ناراکمه و یرایز
 تهج ییالاب تیولوا زا نارهت رهش رد هعلاطم دروم هقطنم هک دناهدیسر هجیتن نیا هب «کیلفویب یرهش یزیرهمانرب
 ،قیقحت نیا ناسانشراک رظن هب هجوت اب و جیاتن ریاس رد .دشابیم رادروخرب یزیرهمانرب عون نیا ندومن ییارجا
  .دیدرگ صخشم هقطنم نیا رد یزاسهدایپ تیلباق اب کیلیفویب یزیرهمانرب یاهوگلا
 «رادیاپ یحارط درکیور اب یزیرهمانرب رد کیلفویب یرامعم» ناونع تحت یاهلاقم رد (1199) ییوزرب و یدومحمریپ
 و دشاب نآ لمکم هکلب هدوبن تعیبط زا زیتس و زیرگ رد اهنت هن هک تسیحرط ،کیلیفویب هک دناهدیسر هجیتن نیا هب
 مدقم یمالسا و یهلادبع هیقف .دیوج هرهب یگدنز تیفیک ءاقترا یاتسار رد راذگریثأت یلماع ناونع هب تعیبط زا دناوتب
 هجیتن نیا هب «کیلیفویب یرامعم رد شنیرفآ دنمشوه یحارط زا هدافتسا ییارچ» ناونع تحت یاهلاقم رد (1199)
 کیلیفویب یحارط هتبلا .دشابیم نهذ رد تعیبط هب هجوت اب تخاس و یحارط عقاو رد کیلیفویب یحارط هک دناهدیسر
 اب ار اهنآ ییابیز و تیباذج ،یگداس هب و مینک زبس یهایگ ششوپ و نمچ اب ار نامیاهنامتخاس هک تسین ینعم نیا هب
 رد تیرشب ناکم دروم رد و تسا نیا زا رتالاب یلیخ ام ثحب عوضوم هکلب .میربب الاب اههتوب و ناتخرد زا هدافتسا

 ندرک دنمشزرا و مارتحا ،لباقت هک ییاضف ،تساه ناسنا عامتجا رد یعیبط ناهج هاگیاج و ناکم نینچمه و تعیبط
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 ییارجا ،لاجم نیا و ءانثتسا کی ات دوش رادیدپ راجنه لکش هب و دیایب دوجوب حوطس مامت رد دناوتیم تاطابترا
 هک تسا هدش ظاحل تعیبط تاذ رد هک یدنمشوه یحارط و شنیرفآ یهوحن رد ندشقیقد و هجوت اب رگم ددرگیمن
99) فرطیب .دوشیم ریبعت سانیتیسناک ناونع اب  یرامعم لوصا یزاسیموب» ناونع تحت دوخ هماننایاپ رد (91
 دناهدیسر هجیتن نیا هب «اهنآ تیفیک یاقترا یاتسار رد ناریا ینوکسم یاهعمتجم یحارط رد کیلیفویب و کیژولوکا
 یریگراکب و ناریا رد نکسم یفیک یاههفلؤم ساسا رب کیلیفویب و کیژولوکا یرامعم یناهج لوصا یزاسیموب اب هک
 و دیشخب اقترا ار اهنآ یفیک تیعضو ناوتیم یلخاد ینوکسم یاهعمتجم یارجا و یحارط دنور رد یموب لوصا نیا

 .تخاس مهارف اهعمتجم نیا نانکاس یارب ار یرتبولطم و بسانم طیارش

 قیقحت یسانششور
 قیقحت نیا ماجنا رد و هدوب (یلیلحت – یفیصوت) عون زا قیقحت شور ،قیقحت فادها هب یبایتسد تهج هلاقم نیا رد
 تاعلاطم ریاس و یرظن ینابم زا هچنآ هب هجوت اب .تسا هدش هدافتسا یدانسا و ینادیم تاعلاطم زا ترورض هب انب و
 ییاسانش کیلیفویب یرامعم یحارط رد رثؤم و مهم یاههصخاش ،دمآ تسد هب ...و یدروم یاههنومن نوماریپ نوماریپ
 نردم و یتنس یاههناخ یحارط رد کیلفویب یرامعم ریثأت یقیبطت هعلاطم یاتسار رد یاهمانشسرپ تیاهن رد و
 یهاگشناد دیتاسا و یرامعم هزوح رد یسدنهم ماظن نامزاس رد لغاش ناسدنهم یارب (ناگرگ رهش :یدروم هعلاطم)
 رد نآ زا صاح جیاتن و دش یراذگدک و دراو spss رازفامرن رد اههمانشسرپ زا لصاح یاههداد تیاهن رد .دش هیهت
-یم لیکشت ناگرگ رهش نادنورهش ار شهوژپ نیا رد یرامآ هعماج هک تسا رکذ هب مزال .تفرگ رارق رظندم یحارط
 دیتاسا و یرامعم هزوح رد یسدنهم ماظن نامزاس رد لغاش ناسدنهم زا رفن 139 لماش شهوژپ نیا یاههنومن ،دنهد
 نیا رد .دناهدش هبساحم ناگروم و یسجرک هنومن مجح لودج اب هک ناگرگ رهش رد یرامعم هزوح یهاگشناد
 یمامت لماش رضاح شهوژپ رد یرامآ هعماج .تسا هدوب دنمفده شور تروص هب یریگهنومن شور شهوژپ
-یم ناگرگ رهش رد یرامعم هزوح یهاگشناد دیتاسا و یرامعم هزوح رد یسدنهم ماظن نامزاس رد لغاش ناسدنهم
 ود زا )ناگرگ( ناریا لامش میلقا رد اههناخ یحارط رد کیلیفویب یرامعم یاهرایعم نییبت شجنس روظنم هب .دشاب
-یم هفلوم 39 و لاؤس 11 یاراد یتنس یاههناخ یارب روکذم یاههمانشسرپ .دش هتفرگ هرهب هتخاسققحم همانشسرپ
 ترکیل تروص هب نآ هب ییوگخساپ سایقم .دشابیم هفلوم 39 و لاوس 99 یاراد زین نردم یاههناخ یارب و دشاب
 هدش هدافتسا یاهنومن کت t نومزآ زا قیقحت تالاوس یبایزرا تهج .دشابیم دایز یلیخ ات مک یلیخ زا یاهجرد جنپ
 دصرد 19 زا رتالاب هدش  هبساحم رادقم هک  ییاجنآ زا و دوب 193/1 ربارب هدمآ تسد هب خابنروک یافلآ بیرض .تسا
 .تسا همانشسرپ تالاؤس ییایاپ دح نیرتالاب هدنهد ناشن ،تسا
 قیقحت یاههتفای

 شهوژپ یاهریغتم یفیصوت یاهصخاش

 نایوگخساپ تارظن زا لصاح همانشسرپ یاههیوگ یناوارف
 

 



 943 ...کیلفویب یرامعم ریثأت یقیبطت هعلاطم

 یتنس یاههناخ همانشسرپ یاههیوگ یناوارف .2 هرامش لودج

 تالاوس اههفلوم

 یناوارف

 مک یلیخ

 مک

 طسوتم

 دایز

 دایز یلیخ

 عومجم

 نیگنایم

 یرصب طابترا

 تعیبط اب

 امش یارب نازیم هچ ات ناگرگ رهش یتنس یاههناخ ینرودنا یاضف رد تعیبط اب یرصب طابترا هب هجوت .9
 ؟دراد تیبولطم

11 91 11 91 319 139 9111 

 امش یارب نازیم هچ ات ناگرگ رهش یتنس یاههناخ ینوریب یاضف رد تعیبط اب یرصب طابترا هب هجوت .1
 ؟دراد تیبولطم

19 11 11 11 911 139 9111 

 اب یرصب ریغ طابترا

 تعیبط

 داجیا تبثم ساسحا امش رد نازیم هچ ات یتنس یاه هناخ طیحم رد ینوریب یاضف رد ناگدنرپ روضح .9
 ؟دنک یم

39 11 91 13 191 139 9111 

 و بولطم امش یارب نازیم هچ ات یتنس یاههناخ رد یگدنز یاضف رد ناهایگ و اهلگ یوب دوجو .1
 ؟تسا باذج

19 19 11 91 191 139 9911 

 نوزوم ریغ کیرحت
 یسح

 یم ار ...و اه هرادج ،ناملبم رد یتنس یاههناخ یلخاد یاهاضف رد دوجوم گنر عونت نازیم هچ ات امش .1
 ؟دیدنسپ

99 11 39 33 111 139 1111 

 1911 139 111 19 19 11 31 ؟تسا باذج امش یارب نازیم هچ ات یتنس یاههناخ یاضف رد رون دورو عونت هب هجوت .1

 بآ روضح
 یمهم ناملا یتنس یاه هناخ یزکرم طایح رد نآ اب سامت ای ندینش ،ندید ،بآ روضح نازیم هچ ات .9
 ؟تسا هدوب

19 19 11 919 191 139 1111 

 نایرج و یترارح عونت
 اوه

 امش یارب نازیم هچ ات یتنس یاههناخ رد (لاعف ریغ یاه شور ...(و ریگداب ،داب یاههلت زا یریگهرهب .3
 ؟دراد تیبولطم

19 19 91 199 119 139 9111 

 1911 139 991 999 11 19 99 ؟دیدنسپ یم یتنس یاههناخ طیحم رد ار زور رون ییایوپ و کرحت زا یریگهرهب نازیم هچ ات امش .1 ایوپ و هدنکارپ رون رشن

متسیس اب میقتسم طابترا
 یعیبط یاه

 1111 139 191 919 11 11 99 ؟دیهدیم یزایتما هچ یتنس یاههناخ رد نوریب و نورد یاضف ندرک یکی هب هجوت هب امش .19
 3111 139 111 91 91 91 99 ؟دراد تیبولطم امش یارب نازیم هچ ات یتنس یاههناخ رد لصف راهچ ناهایگ زا یریگهرهب .99

 یاه مرف و اهوگلا

 کیفرومویاب
 رد تعیبط رد دوجوم کیلبمس و یددع ،یمرف یاه شیارآ ،یعیبط یاهوگلا زا یریگهرهب هب امش .19
 ؟دیهد یم یزایتما هچ یتنس یاه هناخ

19 19 19 919 191 139 9311 

 مظن و یگدیچیپ
 ات یتنس یاه هناخ رد مظن یاراد و اناوخ یاهنالپ اب هدیچیپ تانیئزت و هسدنه یزاس هچراپکی و ماغدا .99
 ؟دراد تیبولطم امش یارب نازیم هچ

19 99 1 919 111 139 1911 

 یعیبط حلاصم اب طابترا

 یزایتما هچ یتنس یاههناخ رد یعیبط حلاصم کمک هب هدش داجیا ییاضف تیفیک نازیم هب امش .19

 ؟دیهد یم
99 31 19 319 111 139 1111 

 لقادح اب یعیبط حلاصم اب ...و ناملبم ،ینیئزت یاه ناملا ،یرنه یاهرثا زا هدافتسا هب نازیم هچ ات .19
 ؟تسا بولطم امش یارب یتنس یاههناخ رد شزادرپ

11 11 31 91 119 139 9111 

 1111 139 191 199 11 19 99 ؟دینک یم یبایزرا هنوگچ ار یتنس یاههناخ رد اههرجنپ زا رظنم و دید تیفیک .19 زادنامشچ

 هاگهانپ
 1911 139 191 91 11 91 39 ؟دینک یم یبایزرا هنوگچ یتنس یاههناخ رد ار تینما و شمارآ سح نازیم .99

 9119 139 19 19 319 91 11 ؟دیهد یم یزایتما هچ یتنس یاه هناخ رد یصوصخ میرح و یصخش قاتا هب هجوت نازیم هب امش .39
911 139 991 119 39 19 19 ؟دیهد یم یزایتما هچ یتنس یاه هناخ رد فاشتکا سح و ندوب دولآ زار نازیم هب امش .19 ندوب دولآزار 1 

 (ندوب رطخ رد) کسیر
 یزایتما هچ یتنس یاه هناخ رد دامتعا لباق لاح نیع رد و ییاسانش لباق دیدهت هب هجوت نازیم هب امش .11
 ؟دیهد یم

19 91 19 11 399 139 9119 

 گنهرف
 یتنس یاه هناخ رد ار ...و نویسالوکریس ،لکش ،مرف ،امن رد یگنهرف یاه تخاسریز و گنهرف هب هجوت .91
 ؟دینکیم یبایزرا هنوگچ

99 1 19 199 191 139 1311 

 داصتقا
 یتنس یاه هناخ رد ار یطیحم یسانشناور و یرادیاپ ،یداصتقا ثحابم نایم لداعت و نزاوت نازیم .11
 ؟دینک یم یبایزرا هنوگچ

19 99 91 119 391 139 1911 

 یطیحم تسیز
 حلاصم و رادیاپ یاه یژرنا زا یریگهرهب ،نآ بیرخت مدع ،یعیبط طیحم اب یگنهامه هب هجوت نازیم .91
 ؟دینک یم یبایزرا هنوگچ یتنس یاههناخ رد ار زبس

19 19 91 119 191 139 9311 

 طیحم یسانش ناور

 یارب یتنس یاههناخ رد ...و مرف ،تابسانت ،رون ،گنر ،تفاب ،ناملبم یحارط نازیم هچ ات عومجم رد .11
 ؟تسا بولطم امش

11 91 19 919 119 139 1111 

 1111 139 919 399 19 19 11 ؟دینکیم یبایزرا هنوگچ یتنس یاههناخ رد ار یمسج یاهزاین هب هجوت نازیم .11

 سفن تزع ،ییافوکش دوخ ،قلعت سح دننام ناسنا یحور فلتخم یاهزاین هب ییوگخساپ تیفیک امش .11
 ؟دینک یم یبایزرا هنوگچ یتنس یاه هناخ رد عومجم رد ار ...و

19 19 19 119 911 139 11 31 

 3199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 نیگنایم نیرتالاب ،قوف لودج تاعالطا ساسا رب .دهدیم ناشن نردم یاههناخ رد ار نیگنایم ریداقم قوف لودج
 لاوس هب طوبرم نیگنایم نیرتمک و (...یگنهرف یاهتخاسریز و گنهرف هب هجوت) مکی و تسیب لاوس هب طوبرم
  .دشابیم (...ییاسانش لباق دیدهت هب هجوت نازیم) متسیب

 نردم یاههناخ همانشسرپ یاههیوگ یناوارف .0 لودج

 
 اههفلوم

 تالاوس

 یناوارف

 مک یلیخ

 مک

 طسوتم

 دایز

 دایز یلیخ

 عومجم

 نیگنایم

 یرصب طابترا

 تعیبط اب

 نردم یاه هناخ ینوریب یاهاضف رد تعیبط اب یرصب طابترا هب هجوت امش رظن هب (9
 ؟تسا تیمها دجاو نازیم هچ ات ناگرگ رهش

19 99 11 919 391 139 
1911 

 رهش نردم یاه هناخ عاشم یاهاضف رد تعیبط اب یرصب طابترا هب هجوت امش رظن هب (1
 ؟تسا تیمها دجاو نازیم هچ ات ناگرگ

99 99 19 999 991 139 
1911 

 نردم یاه هناخ ینورد یاهاضف رد تعیبط اب یرصب طابترا هب هجوت امش رظن هب (9
 ؟تسا تیمها دجاو نازیم هچ ات ناگرگ رهش

99 19 99 199 191 139 
9911 

 اب یرصب ریغ طابترا

 تعیبط

 تیباذج امش یارب نازیم هچ ات نردم یاههناخ یاضف رد ناگدنرپ یادص دوجو (1
 ؟دراد

99 19 99 199 191 139 
9911 

 تیباذج امش یارب نازیم هچ ات نردم یاههناخ یاضف رد هایگ و اه لگ زا یرادهگن (1
 ؟دراد

19 1 39 999 991 139 
9111 

 نازیم هچ ات نردم یاههناخ یاضف رد تعیبط زا یریواصت اب ییاهولبات زا هدافتسا (1
 ؟دراد تیباذج امش یارب

19 11 19 919 991 139 
9911 

 نوزوم ریغ کیرحت

 یسح

 هچ ات نردم یاههناخ یاضف رد یحارط لوصا هب هجوت اب یگنر عونت زا یریگهرهب (9
 ؟دراد تیبولطم امش یارب نازیم

99 19 91 119 191 139 
1111 

 بولطم امش یارب نازیم هچ ات نردم یاه هناخ یاضف رد گنر لقادح زا یریگ هرهب (3
 ؟تسا

99 19 31 199 991 139 
9911 

 یارب نازیم هچ ات نردم یاههناخ یاضف رد بش رد بسانم یزادرپرون هب هجوت (1
 ؟تسا بولطم امش

19 99 19 399 191 139 
9111 

 امش یارب نازیم هچ ات نردم یاههناخ یاضف رد زور رون دورو عونت هب هجوت (19
 ؟تسا بولطم

19 19 11 199 191 139 
1911 

 بآ روضح

 یم نازیم هچ ات نردم یاههناخ یاضف نورد رد یروکد یاهامن بآ زا هدافتسا امش (99
 ؟دیدنسپ

99 19 91 999 191 139 
1911 

 همین یاهاضف ریاس و ندراگ فور ،طایح رد امن بآ لکش هب بآ روضح امش یارب (19
 ؟دراد تیبولطم نازیم هچ ات نردم یاه هناخ ینوریب و یصوصخ

99 19 11 119 991 139 
1111 

 نایرج و یترارح عونت

 اوه

 و یترارح عونت تهج ) لاعف شور) یکیناکم تاسیسات زا یریگ هرهب امش یارب (99
 ؟دراد تیبولطم نازیم هچ ات نردم یاههناخ رد اوه نایرج

9 1 91 119 111 139 
1111 

 هچ ات نردم یاههناخ رد ) لاعف ریغ شور( ...و ریگداب ،داب یاه هلت زا یریگ هرهب (19
 ؟تسا بولطم امش یارب نازیم

1 1 19 919 391 139 
1111 

 هدنکارپ رون رشن

 ایوپ و

 هب ار نردم یاه هناخ رد ینیئزت لیاسو رد رون و گنر یایوپ و کرحتم رییغت امش (19
 ؟دیدنسپیم نازیم هچ

1 9 11 119 911 139 
1111 

 یاه هناخ طیحم رد ار زور رون ییایوپ و کرحت زا یریگ هرهب نازیم هچ ات امش (19
 ؟دیدنسپ یم نردم

1 1 31 919 911 139 
1911 

 اب میقتسم طابترا

 یعیبط یاهمتسیس

 نازیم هچ نردم یاههناخ رد نوریب و نورد یاضف ندرک یکی هب هجوت امش رظن هب (99
 ؟دراد تیمها

19 99 99 999 191 139 
3119 

 نازیم هچ نردم یاه هناخ رد لصف راهچ ناهایگ زا یریگ هرهب هب هجوت امش رظن هب (39
 ؟دراد تیمها

19 19 19 199 991 139 
9119 

 یاه مرف و اهوگلا

 کیفرومویاب
 دوجوم کیلبمس و یددع ،یمرف یاهشیارآ ،یعیبط یاهوگلا زا یریگهرهب هب امش (19
 ؟دیهدیم یزایتما هچ نردم یاههناخ رد تعیبط رد

91 919 119 91 91 139 
1111 



 943 ...کیلفویب یرامعم ریثأت یقیبطت هعلاطم

 مظن و یگدیچیپ
 رد مظن یاراد و اناوخ یاهنالپ اب هدیچیپ تانیئزت و هسدنه یزاس هچراپکی و ماغدا (11
 ؟دراد تیبولطم امش یارب نازیم هچ ات نردم یاههناخ

119 119 11 11 91 139 
1119 

 یعیبط حلاصم اب طابترا

 هچ ات نردم یاههناخ رد یزورما لکش هب یعیبط حلاصم زا یریگ هرهب امش یارب (91
 ؟دراد تیبولطم نازیم

19 99 11 199 991 139 
9119 

 لقادح اب یعیبط حلاصم اب ...و ناملبم ،ینیئزت یاه ناملا ،یرنه یاهرثا زا هدافتسا (11
 ؟دیدنسپیم نازیم هچ ار نردم یاههناخ رد یزورما لکش هب شزادرپ

99 1 19 199 191 139 
9111 

 زادنامشچ
 هرجنپ زا رظنم و دید تیفیک ؛...و نامتخاس ،رهش ،هوک هب دید یدنب عمج رد (91
 ؟دینکیم یبایزرا هنوگچ ار نردم یاه هناخ

119 119 119 11 91 139 
9911 

 هاگهانپ
 1911 139 91 91 919 31 919 ؟دینکیم یبایزرا هنوگچ نردم یاه هناخ رد ار تینما و شمارآ سح نازیم (11
 هچ نردم یاههناخ رد یصوصخ میرح و یصخش قاتا هب هجوت نازیم هب امش (11
 ؟دیهد یم یزایتما

9 1 31 919 911 139 
1911 

 ندوب دولآزار
یم یبایزرا نازیم هچ ات ار نردم یاههناخ رد فاشتکا سح و ندوب دولآ زار امش (11
 ؟دینک

999 199 11 91 11 139 
1119 

 رطخ رد) کسیر
 (ندوب

 هنوگچ نردم یاههناخ رد ار دامتعا لباق اما ییاسانش لباق دیدهت هب هجوت نازیم (91
 ؟دینکیم یبایزرا

99 3 19 199 191 139 
1111 

 گنهرف
 ...و نویسالوکریس ،لکش ،مرف ،امن رد یگنهرف یاهتخاسریز و گنهرف هب هجوت (31

 ؟دینکیم یبایزرا هنوگچ نردم یاههناخ رد ار
99 999 11 11 39 139 

1919 

 داصتقا
 رد ار یطیحم یسانش ناور و یرادیاپ ،یداصتقا ثحابم نایم لداعت و نزاوت نازیم (11
 ؟دینکیم یبایزرا هنوگچ نردم یاههناخ

919 319 91 11 11 139 
1119 

 یطیحم تسیز
 یاهیژرنا زا یریگرهب ،نآ بیرخت مدع ،یعیبط طیحم اب یگنهامه هب هجوت نازیم (19
 ؟دینکیم یبایزرا هنوگچ نردم یاههناخ رد ار زبس حلاصم و رادیاپ

999 199 11 11 91 139 
9111 

 طیحم یسانشناور

 یاههناخ رد ...و مرف ،تابسانت ،رون ،گنر ،تفاب ،ناملبم یحارط تیفیک عومجم رد (99
 ؟دینکیم یبایزرا هنوگچ ار نردم

91 11 11 199 119 139 
11 11 

 3111 139 119 199 19 31 11 ؟دینکیم یبایزرا هنوگچ نردم یاههناخ رد ار یمسج یاهزاین هب هجوت نازیم (19
 دوخ ،قلعت سح دننام ناسنا یحور فلتخم یاهزاین هب ییوگخساپ تیفیک امش (99
 ؟دینکیم یبایزرا هنوگچ نردم یاههناخ رد عومجم رد ار ...و سفن تزع ،ییافوکش

119 119 11 19 11 139 
1119 

 3199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نیگنایم نیرتالاب ،قوف لودج تاعالطا ساسا رب .دهدیم ناشن نردم یاههناخ رد ار نیگنایم ریداقم قوف لودج
 موس و تسیب لاوس هب طوبرم نیگنایم نیرتمک و (ییاسانش لباق دیدهت هب هجوت) متفه و تسیب لاوس هب طوبرم
  .دشابیم (...و نامتخاس ،رهش ،هوک هب دید هب هجوت)
 شهوژپ یاهریغتم یطابنتسا یاههتفای

  شهوژپ یاه لاوس

 ؟دراد تیبولطم نازیم هچ ات ناگرگ رهش نردم و یتنس یاههناخ رد تعیبط اب یرصب طابترا هب هجوت :لوا لاوس
  .دش هدافتسا یاهنومن کت t نومزآ زا شهوژپ نیا رد هدش حرطم تالاوس مامت یسررب یارب

 یتنس یاههناخ رد تعیبط اب یرصب طابترا هب هجوت t نومزآ .4 لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 9919 1 9919 1919 11111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 9919 ربارب یتنس یاههناخ رد تعیبط اب یرصب طابترا هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 11 حطس رد 1919 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 1 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 9919 هک دشاب یم
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 یتنس یاههناخ رد تعیبط اب یرصب طابترا هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .تسا رادانعم (≥9111P) دصرد
  .دراد تیبولطم یهجوت لباق روط هب

 نردم یاههناخ رد تعیبط اب یرصب طابترا هب هجوت t نومزآ .5 لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 1911 1 1911 1311 11111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 1911 ربارب نردم یاههناخ رد تعیبط اب یرصب طابترا هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 11 حطس رد 1311 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 1 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 1911 هک دشاب یم
 نردم یاههناخ رد تعیبط اب یرصب طابترا هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .تسا رادانعم (≥1111P) دصرد
  .دراد تیبولطم یهجوت لباق روط هب
 .دوش یم تابثا (نردم و یتنس یاههناخ یصوصخ رد) لوا لاوس قوف یاه هتفای هب هجوت اب ورنیا زا

 بطاخم رد نازیم هچ ات نردم و یتنس یاههناخ طیحم رد تعیبط اب یرصبریغ طابترا هب هجوت :مود لاوس

 ؟دنکیم داجیا تبثم ساسحا
 یتنس یاههناخ طیحم رد تعیبط اب یرصبریغ طابترا هب هجوت t نومزآ .6 لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 9119 1 9119 1111 11111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یتنس یاه هناخ طیحم رد تعیبط اب یرصبریغ طابترا هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 رد 1111 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 1 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 9119 هک دشاب یم 9119 ربارب

 رد تعیبط اب یرصبریغ طابترا هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .تسا رادانعم (≥9111P) دصرد 11 حطس
 .دنکیم داجیا تبثم ساسحا بطاخم رد یرادانعم روط هب یتنس یاههناخ طیحم

 نردم یاههناخ طیحم رد تعیبط اب یرصبریغ طابترا هب هجوت .7 لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 1111 1 1111 9119 91111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نردم یاه هناخ طیحم رد تعیبط اب یرصبریغ طابترا هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 رد 9119 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 1 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 1111 هک دشاب یم 1111 ربارب

 رد تعیبط اب یرصبریغ طابترا هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .تسا رادانعم (≥1111P) دصرد 11 حطس
 .دنکیم داجیا تبثم ساسحا بطاخم رد یرادانعم روط هب نردم یاههناخ طیحم
 .دوشیم تابثا (نردم و یتنس یاه هناخ یصوصخ رد) مود لاوس قوف یاه هتفای هب هجوت اب ورنیا زا



 343 ...کیلفویب یرامعم ریثأت یقیبطت هعلاطم

 ساسحا بطاخم رد نازیم هچ ات نردم و یتنس یاههناخ طیحم رد یسح نوزوم ریغ کیرحت هب هجوت :موس لاوس

 ؟دنک یم داجیا تبثم
 نردم و یتنس یاههناخ طیحم رد یسح نوزوم ریغ کیرحت هب هجوت t نومزآ .8 لودج

 نیگنایم دادعت
 یبرجت

 یرظن نیگنایم
 اه نیگنایم توافت

T یرادانعم حطس 

139 1919 1 1919 1111 11111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یتنس یاههناخ طیحم رد یسح نوزوم ریغ کیرحت هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 رد 1111 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 1 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 1919 هک دشاب یم 1919 ربارب

 رد یسح نوزوم ریغ کیرحت هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .تسا رادانعم (≥9111P) دصرد 11 حطس
 .دنکیم داجیا تبثم ساسحا بطاخم رد یرادانعم روط هب یتنس یاههناخ طیحم

 نردم و یتنس یاههناخ طیحم رد یسح نوزوم ریغ کیرحت هب هجوت t نومزآ .9 لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 39119 1 3919 9119 11111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ربارب نردم یاههناخ طیحم رد یسح نوزوم ریغ کیرحت هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 حطس رد 9119 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 1 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 1919 هک دشاب یم 39119
 طیحم رد یسح نوزوم ریغ کیرحت هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .تسا رادانعم (≥9111P) دصرد 11
 .دنکیم داجیا تبثم ساسحا بطاخم رد یرادانعم روط هب نردم یاههناخ
 .دوش یم تابثا (نردم و یتنس یاههناخ یصوصخ رد) موس لاوس قوف یاه هتفای هب هجوت اب ورنیا زا

 ؟دراد تیبولطم نازیم هچ ات نردم و یتنس یاههناخ طیحم رد بآ روضح هب هجوت :مراهچ لاوس
  یتنس یاههناخ طیحم رد بآ روضح هب هجوت t نومزآ .21 لودج

 نیگنایم دادعت
 یبرجت

 یرظن نیگنایم
 اه نیگنایم توافت

T یرادانعم حطس 

139 9919 9 9911 1319 11111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دشاب یم 9919 ربارب یتنس یاههناخ طیحم رد بآ روضح هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 دصرد 11 حطس رد 1319 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 9 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 9911 هک
(1111P≤) روط هب یتنس یاههناخ طیحم رد بآ روضح هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .تسا رادانعم 
 .دراد تیبولطم یرادانعم

 نردم یاههناخ طیحم رد بآ روضح هب هجوت t نومزآ .11 لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 9119 1 9119 9119 99111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 دشاب یم 9119 ربارب نردم یاههناخ طیحم رد بآ روضح هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 دصرد 11 حطس رد 9119 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 1 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 9119 هک
(1111P≤) روط هب نردم یاههناخ طیحم رد بآ روضح هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .تسا رادانعم 
 .دراد تیبولطم یرادانعم
 .دوش یم تابثا (نردم و یتنس یاههناخ یصوصخ رد) مراهچ لاوس قوف یاه هتفای هب هجوت اب ورنیا زا

 ؟دراد رارق یتیعضو هچ رد نردم و یتنس یاههناخ طیحم رد اوه نایرج و یترارح عونت هب هجوت :مجنپ لاوس
  یتنس یاههناخ طیحم رد اوه نایرج و یترارح عونت هب هجوت t نومزآ .21 لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 3111 9 3119 1111 11111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یتنس یاههناخ طیحم رد اوه نایرج و یترارح عونت هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 11 حطس رد 1111 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 9 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 3119 هک دشاب یم
هناخ طیحم رد اوه نایرج و یترارح عونت هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .تسا رادانعم (≥9111P) دصرد
 .دراد رارق یبولطم تیعضو رد یتنس یاه

 نردم یاههناخ طیحم رد اوه نایرج و یترارح عونت هب هجوت t نومزآ .01 هرامش لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 9119 1 9119 1111 11111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نردم یاههناخ طیحم رد اوه نایرج و یترارح عونت هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 11 حطس رد 1111 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 1 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 9119 هک دشاب یم
هناخ طیحم رد اوه نایرج و یترارح عونت هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .تسا رادانعم (≥9111P) دصرد
 .دراد رارق یبولطم تیعضو رد نردم یاه
 .دوش یم تابثا (نردم و یتنس یاههناخ یصوصخ رد) مجنپ لاوس قوف یاه هتفای هب هجوت اب ورنیا زا

 ؟دراد تیبولطم نازیم هچ ات نردم و یتنس یاههناخ طیحم رد ایوپ و هدنکارپ رون رشن هب هجوت :مشش لاوس
 یتنس یاههناخ طیحم رد ایوپ و هدنکارپ رون رشن هب هجوت t نومزآ .41 هرامش لودج

 نیگنایم دادعت
 یبرجت

 یرظن نیگنایم
 اه نیگنایم توافت

T یرادانعم حطس 

139 3111 9 3119 1111 11111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ربارب یتنس یاههناخ طیحم رد ایوپ و هدنکارپ رون رشن هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 11 حطس رد 1111 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 9 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 3119 هک دشاب یم 3111



 743 ...کیلفویب یرامعم ریثأت یقیبطت هعلاطم

 یاه هناخ طیحم رد ایوپ و هدنکارپ رون رشن هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .تسا رادانعم (≥9111P) دصرد
 .دراد تیبولطم یرادانعم روط هب یتنس

 نردم یاههناخ طیحم رد ایوپ و هدنکارپ رون رشن هب هجوت t نومزآ .51 هرامش لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 1111 1 1111 9911 11111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ربارب یتنس یاههناخ طیحم رد ایوپ و هدنکارپ رون رشن هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 11 حطس رد 9911 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 1 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 1111 هک دشاب یم 1111
 یاه هناخ طیحم رد ایوپ و هدنکارپ رون رشن هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .تسا رادانعم (≥1111P) دصرد
 .دراد تیبولطم یرادانعم روط هب نردم
 .دوش یم تابثا (نردم و یتنس یاه هناخ یصوصخ رد) مشش لاوس قوف یاه هتفای هب هجوت اب ورنیا زا

 تیبولطم نازیم هچ ات نردم و یتنس یاههناخ طیحم رد یعیبط یاهمتسیس اب میقتسم طابترا هب هجوت :متفه لاوس

 ؟دراد
  یتنس یاههناخ طیحم رد یعیبط یاهمتسیس اب میقتسم طابترا هب هجوت t نومزآ .61 هرامش لودج

 نیگنایم دادعت
 یبرجت

 یرظن نیگنایم
 اه نیگنایم توافت

T یرادانعم حطس 

139 9119 1 9119 9119 19111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یاه هناخ طیحم رد یعیبط یاهمتسیس اب میقتسم طابترا هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 9119 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 1 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 9119 هک دشاب یم 9119 ربارب یتنس
 یاه متسیس اب میقتسم طابترا هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .تسا رادانعم (≥9111P) دصرد 11 حطس رد
 .دراد تیبولطم یرادانعم روط هب یتنس یاههناخ طیحم رد یعیبط

 نردم یاههناخ طیحم رد یعیبط یاهمتسیس اب میقتسم طابترا هب هجوت t نومزآ .71 هرامش لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 1119 1 1119 9119 11111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یاه هناخ طیحم رد یعیبط یاهمتسیس اب میقتسم طابترا هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 9119 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 1 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 1119 هک دشاب یم 1119 ربارب نردم
 یاه متسیس اب میقتسم طابترا هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .تسا رادانعم (≥9111P) دصرد 11 حطس رد
 .دراد تیبولطم یرادانعم روط هب نردم یاههناخ طیحم رد یعیبط
 .دوشیم تابثا (نردم و یتنس یاه هناخ یصوصخ رد) متفه لاوس قوف یاه هتفای هب هجوت اب ورنیا زا



 1199 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 343

 رارق یتیعضو هچ رد نردم و یتنس یاههناخ طیحم رد کیفرومویاب یاهمرف و اهوگلا هب هجوت :متشه لاوس

 ؟دراد
 یتنس یاههناخ طیحم رد کیفرومویاب یاهمرف و اهوگلا هب هجوت t نومزآ .81 هرامش لودج

 نیگنایم دادعت
 یبرجت

 یرظن نیگنایم
 اه نیگنایم توافت

T یرادانعم حطس 

139 9911 9 9919 1919 11111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یتنس یاههناخ طیحم رد کیفرومویاب یاه مرف و اهوگلا هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 رد 1919 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 9 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 9919 هک دشاب یم 9911 ربارب

 رد کیفرومویاب یاه مرف و اهوگلا هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .تسا رادانعم (≥9111P) دصرد 11 حطس
 .دراد رارق یبولطم تیعضو رد نردم و یتنس یاههناخ طیحم

 نردم یاههناخ طیحم رد کیفرومویاب یاهمرف و اهوگلا هب هجوت t نومزآ .91 هرامش لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 9119 9 9111 9111 13111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یتنس یاه هناخ طیحم رد کیفرومویاب یاهمرف و اهوگلا هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 رد 9111 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 9 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 9111 هک دشاب یم 9119 ربارب

 کیفرومویاب یاه مرف و اهوگلا هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .دشاب یمن رادانعم (≥9111P) دصرد 11 حطس
 .درادن رارق یبولطم تیعضو رد نردم یاههناخ طیحم رد
 یاههناخ صوصخ رد و دوشیم تابثا یتنس یاههناخ یصوصخ رد متشه لاوس قوف یاه هتفای هب هجوت اب ورنیا زا
 .دوشیم در نردم
 ؟دراد تیبولطم نازیم هچ ات نردم و یتنس یاههناخ طیحم رد مظن و یگدیچیپ هب هجوت :مهن لاوس

 یتنس یاههناخ طیحم رد مظن و یگدیچیپ هب هجوت t نومزآ .22 هرامش لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 9111 9 9119 9111 11111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 9111 ربارب یتنس یاههناخ طیحم رد مظن و یگدیچیپ هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 11 حطس رد 9111 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 9 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 9119 هک دشاب یم
 هب یتنس یاههناخ طیحم رد مظن و یگدیچیپ هب هجوت تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .تسا رادانعم (≥9111P) دصرد
 .دراد تیبولطم یرادانعم روط

 نردم یاههناخ طیحم رد مظن و یگدیچیپ هب هجوت t نومزآ .12 هرامش لودج
 یرادانعم حطس T اه نیگنایم توافت یرظن نیگنایم یبرجت نیگنایم دادعت

139 1919 9 1911 3119 91111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم



 143 ...کیلفویب یرامعم ریثأت یقیبطت هعلاطم

 1919 ربارب نردم یاه هناخ طیحم رد مظن و یگدیچیپ هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 11 حطس رد 3119 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 9 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 1911 هک دشاب یم
 نردم یاه هناخ طیحم رد مظن و یگدیچیپ هب هجوت تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .دشاب یمن رادانعم (≥1111P) دصرد
 .درادن تیبولطم یرادانعم روط هب
 یاههناخ صوصخ رد و دوشیم تابثا یتنس یاه هناخ یصوصخ رد مهن لاوس قوف یاه هتفای هب هجوت اب ورنیا زا
 .دوشیم در نردم
 ؟دراد رارق یتیعضو هچ رد نردم و یتنس یاههناخ طیحم رد یعیبط حلاصم اب طابترا هب هجوت :مهد لاوس

  یتنس یاههناخ طیحم رد یعیبط حلاصم اب طابترا هب هجوت t نومزآ .22 هرامش لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 9119 1 9119 1111 11111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ربارب یتنس یاههناخ طیحم رد یعیبط حلاصم اب طابترا هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 11 حطس رد 1111 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 1 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 9119 هک دشاب یم 9119
 رد یرادانعم روط هب یعیبط حلاصم اب طابترا هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .تسا رادانعم (≥9111P) دصرد
 .دراد رارق یبولطم تیعضو رد یتنس یاههناخ طیحم

 نردم یاههناخ طیحم رد یعیبط حلاصم اب طابترا هب هجوت t نومزآ .02 هرامش لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 9111 1 9111 9111 13111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ربارب نردم یاههناخ طیحم رد یعیبط حلاصم اب طابترا هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 11 حطس رد 9111 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 1 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 9111 هک دشاب یم 9111
 روط هب یعیبط حلاصم اب طابترا هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .دشاب یمن رادانعم (≥1111P) دصرد
 .درادن رارق یبولطم تیعضو رد نردم یاههناخ طیحم رد یرادانعم
 یاههناخ صوصخ رد و دوشیم تابثا یتنس یاههناخ یصوصخ رد مهد لاوس قوف یاه هتفای هب هجوت اب ورنیا زا
 .دوش یم در نردم
 ؟دراد تیبولطم نازیم هچ ات نردم و یتنس یاههناخ طیحم رد زادنا مشچ هب هجوت :مهدزای لاوس

  یتنس یاه هناخ طیحم رد زادنا مشچ هب هجوت t نومزآ .42 هرامش لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 1911 9 1919 1111 11111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 دشاب یم 1911 ربارب یتنس یاههناخ طیحم رد زادنا مشچ هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 دصرد 11 حطس رد 1111 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 9 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 1919 هک
(9111P≤) روط هب یتنس یاههناخ طیحم رد زادنا مشچ هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .تسا رادانعم 
  .دراد تیبولطم یرادانعم

 نردم یاههناخ رد زادنا مشچ هب هجوت t نومزآ .52 هرامش لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 3919 9 3911 9911 19111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دشاب یم 3919 ربارب نردم یاههناخ طیحم رد زادنا مشچ هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 دصرد 11 حطس رد 9911 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 9 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 3911 هک
(1111P≤) روط هب نردم یاههناخ طیحم رد زادنا مشچ هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .دشاب یمن رادانعم 
  .درادن تیبولطم یرادانعم
 یاههناخ صوصخ رد و دوش یم تابثا یتنس یاههناخ یصوصخ رد مهدزای لاوس قوف یاه هتفای هب هجوت اب ورنیا زا
 .دوش یم در نردم
 ؟دراد رارق یتیعضو هچ رد نردم و یتنس یاههناخ طیحم رد هاگهانپ هب هجوت :مهدزاود لاوس

  یتنس یاههناخ طیحم رد هاگهانپ هب هجوت t نومزآ .62 هرامش لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 9111 1 1911- 9119- 11111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هک دشابیم 9111 ربارب یتنس یاه هناخ طیحم رد هاگهانپ هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 دصرد 11 حطس رد -9119 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتکچوک 1 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 1911
(1111P≤) روط هب یتنس یاههناخ طیحم رد هاگهانپ هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .دشاب یمن رادانعم 
  .درادن رارق یبولطم تیعضو رد یرادانعم

 نردم یاههناخ طیحم رد هاگهانپ هب هجوت t نومزآ .72 هرامش لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 9119 9 9119 9111 11111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هک دشابیم 9119 ربارب نردم یاههناخ طیحم رد هاگهانپ هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 دصرد 11 حطس رد 9111 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 1 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 9119
(9111P≤) روط هب نردم یاههناخ طیحم رد هاگهانپ هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .دشابیم رادانعم 
  .دراد رارق یبولطم تیعضو رد یرادانعم



 933 ...کیلفویب یرامعم ریثأت یقیبطت هعلاطم

-هناخ صوصخ رد و دوشیم تابثا نردم یاههناخ یصوصخ رد مهدزاود لاوس قوف یاه هتفای هب هجوت اب ورنیا زا
 .دوشیم در یتنس یاه
 ؟دراد تیبولطم نازیم هچ ات نردم و یتنس یاههناخ طیحم رد ندوب دولآزار هب هجوت :مهدزیس لاوس

  یتنس یاههناخ طیحم رد ندوب دولآزار هب هجوت t نومزآ .82 هرامش لودج
 یرادانعم حطس T اه نیگنایم توافت یرظن نیگنایم یبرجت نیگنایم دادعت
139 3911 9 3919 9119 11111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 3911 ربارب یتنس یاههناخ طیحم رد ندوب دولآزار هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 11 حطس رد 9119 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 9 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 3919 هک دشاب یم
 هب یتنس یاههناخ طیحم رد ندوب دولآزار هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .تسا رادانعم (≥9111P) دصرد
 .دراد تیبولطم یرادانعم روط

 نردم یاههناخ طیحم رد ندوب دولآزار هب هجوت t نومزآ .92 هرامش لودج
 یرادانعم حطس T اه نیگنایم توافت یرظن نیگنایم یبرجت نیگنایم دادعت
139 3919 9 3911 9911 19111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 3919 ربارب نردم یاههناخ طیحم رد ندوب دولآزار هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 11 حطس رد 9911 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 9 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 3911 هک دشاب یم
 نردم یاه هناخ طیحم رد ندوب دولآزار هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .دشاب یمن رادانعم (≥1111P) دصرد
 .درادن تیبولطم یرادانعم روط هب
 یاه هناخ صوصخ رد و دوش یم تابثا یتنس یاههناخ یصوصخ رد مهدزیس لاوس قوف یاه هتفای هب هجوت اب ورنیا زا
 .دوشیم در نردم
  ؟دراد رارق یتیعضو هچ رد نردم و یتنس یاههناخ طیحم رد (ندوب رطخ رد) کسیر هب هجوت :مهدراهچ لاوس

 نردم و یتنس یاههناخ طیحم رد (ندوب رطخ رد) کسیر هب هجوت t نومزآ .20 هرامش لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 1119 9 1111 3119 91111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ربارب یتنس یاههناخ طیحم رد (ندوب رطخ رد) کسیر هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 11 حطس رد 3119 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 9 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 1111 هک دشاب یم 1119
 طیحم رد (ندوب رطخ رد) کسیر هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوت یم نیاربانب .دشاب یمن رادانعم (≥1111P) دصرد
  .درادن رارق یبولطم تیعضو رد یتنس یاه هناخ

 نردم یاههناخ طیحم رد (ندوب رطخ رد) کسیر هب هجوت t نومزآ .10 هرامش لودج
 یرادانعم حطس T اه نیگنایم توافت یرظن نیگنایم یبرجت نیگنایم دادعت
139 9911 9 9919 1919 11111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 ربارب نردم یاههناخ طیحم رد (ندوب رطخ رد) کسیر هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 11 حطس رد 1919 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 9 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 9919 هک دشاب یم 9911
هناخ طیحم رد (ندوب رطخ رد) کسیر هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .دشاب یم رادانعم (≥9111P) دصرد
  .دراد رارق یبولطم تیعضو رد نردم یاه
 صوصخ رد و دوشیم تابثا نردم یاههناخ یصوصخ رد مهدراهچ لاوس ،قوف یاه هتفای هب هجوت اب ورنیا زا

 .دوشیم در یتنس یاه هناخ
  ؟دراد رارق یتیعضو هچ رد نردم و یتنس یاههناخ طیحم رد گنهرف هب هجوت :مهدزناپ لاوس

 یتنس یاههناخ طیحم رد گنهرف هب هجوت t نومزآ .20 هرامش لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 9111 9 9119 9119 19111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هک دشاب یم 9111 ربارب یتنس یاههناخ طیحم رد گنهرف هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 دصرد 11 حطس رد 9119 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 9 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 9119
(9111P≤) یتنس یاه هناخ طیحم رد یرادانعم روط هب گنهرف هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .تسا رادانعم 
 .دراد رارق یبولطم تیعضو رد

 نردم یاههناخ طیحم رد گنهرف هب هجوت t نومزآ .00 هرامش لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 9119 9 9111 1111 11111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هک دشاب یم 9119 ربارب نردم یاههناخ طیحم رد گنهرف هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 دصرد 11 حطس رد 1111 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 9 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 9111
(1111P≤) یاه هناخ طیحم رد یرادانعم روط هب گنهرف هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .دشاب یمن رادانعم 
 .درادن رارق یبولطم تیعضو رد نردم
 صوصخ رد و دوش یم تابثا یتنس یاههناخ یصوصخ رد مهدزناپ لاوس ،قوف یاه هتفای هب هجوت اب ورنیا زا

 .دوش یم در نردم یاه هناخ
  ؟دراد رارق یتیعضو هچ رد نردم و یتنس یاههناخ طیحم رد داصتقا هب هجوت :مهدزناش لاوس

  یتنس یاههناخ طیحم رد داصتقا هب هجوت t نومزآ .40 هرامش لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 3111 9 3119 1111 11111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 هک دشاب یم 3111 ربارب یتنس یاههناخ طیحم رد داصتقا هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 دصرد 11 حطس رد 1111 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 9 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 3119
(9111P≤) یتنس یاههناخ طیحم رد یرادانعم روط هب داصتقا هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .تسا رادانعم 
 .دراد رارق یبولطم تیعضو رد

 نردم یاههناخ طیحم رد داصتقا هب هجوت t نومزآ .50 هرامش لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 9119 9 9111 1111 11111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هک دشابیم 9119 ربارب نردم یاههناخ طیحم رد داصتقا هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 دصرد 11 حطس رد 1111 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 9 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 1111
(1111P≤) یاه هناخ طیحم رد یرادانعم روط هب داصتقا هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .دشاب یمن رادانعم 
 .درادن رارق یبولطم تیعضو رد نردم
-هناخ صوصخ رد و دوشیم تابثا یتنس یاههناخ یصوصخ رد مهدزناش لاوس ،قوف یاههتفای هب هجوت اب ورنیا زا
 .دوشیم در نردم یاه
  ؟دراد رارق یتیعضو هچ رد نردم و یتنس یاههناخ طیحم رد یطیحمتسیز لئاسم هب هجوت :مهدفه لاوس

 یتنس یاههناخ طیحم رد یطیحم تسیز لئاسم هب هجوت t نومزآ .60 هرامش لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 9911 9 9919 3911 11111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ربارب یتنس یاههناخ طیحم رد یطیحم تسیز لئاسم هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 11 حطس رد 3911 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 9 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 9919 هک دشاب یم 9911
 یرادانعم روط هب یطیحم تسیز لئاسم هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .دشاب یم رادانعم (≥9111P) دصرد
  .دراد رارق یبولطم تیعضو رد یتنس یاه هناخ طیحم رد

 نردم یاههناخ طیحم رد یطیحم تسیز لئاسم هب هجوت t نومزآ .70 هرامش لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 1919 9 1911 3119 91111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ربارب نردم یاههناخ طیحم رد یطیحم تسیز لئاسم هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 11 حطس رد 3119 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 9 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 1911 هک دشاب یم 1919
 یرادانعم روط هب یطیحم تسیز لئاسم هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .دشابیمن رادانعم (≥1111P) دصرد
  .درادن رارق یبولطم تیعضو رد نردم یاههناخ طیحم رد
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 یاههناخ صوصخ رد و دوشیم تابثا یتنس یاههناخ یصوصخ رد متشه لاوس ،قوف یاههتفای هب هجوت اب ورنیا زا
 .دوشیم در نردم
  ؟دراد رارق یتیعضو هچ رد نردم و یتنس یاههناخ طیحم رد طیحم یسانشناور هب هجوت :مهدجه لاوس

 یتنس یاههناخ طیحم یسانشناور هب هجوت t نومزآ .80 هرامش لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 1111 1 1111 1311 11111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دشاب یم 1111 ربارب یتنس یاه هناخ طیحم یسانش ناور هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 دصرد 11 حطس رد 1311 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 1 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 1111 هک
(1111P≤) طیحم رد یرادانعم روط هب طیحم یسانش ناور هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .تسا رادانعم 
  .دراد رارق یبولطم تیعضو رد یتنس یاه هناخ

 نردم یاههناخ طیحم یسانشناور هب هجوت t نومزآ .90 هرامش لودج
 نیگنایم دادعت

 یبرجت
 یرظن نیگنایم

 اه نیگنایم توافت
T یرادانعم حطس 

139 31119 1 3119 1111 11111 

 1199 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دشاب یم 31119 ربارب نردم یاه هناخ طیحم یسانش ناور هب هجوت یبرجت نیگنایم هک تسا نیا زا یکاح لودج جیاتن
 دصرد 11 حطس رد 1111 اب ربارب t رادقم اب توافت نیا و تسا رتگرزب 1 ینعی یرظن نیگنایم زا هرمن 3119 هک
(9111P≤) طیحم رد یرادانعم روط هب طیحم یسانش ناور هب هجوت هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .تسا رادانعم 
-هناخ یصوصخ رد) مهدجه لاوس قوف یاههتفای هب هجوت اب ورنیا زا .دراد رارق یبولطم تیعضو رد نردم یاه هناخ
 .دوش یم تابثا (نردم و یتنس یاه
 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن 
 و زادنا مشچ دوجو ،اوه یکاپ ؛نکسم کی یارب یتسیز یاهتیفیک رب رثؤم لماوع نوماریپ هدش ماجنا تاقیقحت قبط
 هب ناوتیم کیلیفویب یرامعم زا هدافتسا اب اتسار نیا رد .دناهدش ناونع یتوص یگدولآ مدع و یسرتسد و زبس یاضف
 زا و دوشیم بوسحم یرثکادح درکیور کی تعیبط اب دروخرب رد کیلیفویب درکیور عقاو رد .تفای تسد الاب لماوع
 یحارط دنیآرف بلاق رد تعیبط اب مدرم یتسیزمه و دنویپ رب و هتفر رتارف تسیز طیحم هب ندناسر بیسآ یاههغدغد
 هارمه هب تعیبط اب طابترا یرارقرب هب ناسنا یرطف زاین هب خساپ یانعم هب حالطصا نیا .دراد دیکات عونصم طیحم
 رد نینچمه .دهد شیازفا ار وا یگدنز تیفیک هک تسا ییاضف قلخ یارب یناهج یاهیژتارتسا هب هجوت و یرادیاپ
 مهم تفگ ناوت یم ور نیا زا .دراذگیم یرایسب ریثات ناسنا هافر زین و ناور ،مسج تمالس رب مه رما نیا نردم یایند
 هب اضف کی قلخ فلتخم یاههزوح رد دناوتیم تیفیک نیا .تسا ییاضف تیفیک دیلوت کیلیفویب یرامعم رد لصا نیرت
 شیامرس و شیامرگ هب هجوت ،یترارح قیاع کمک هب یمیلقا شیاسآ ظاحل هب لاثم ناونع هب.دبای دومن یتوافتم لاکشا
 .تفای تسد ییاضف تیفیک یعون هب ناوتیم انب یریگتهج و فلتخم لوصف رد



 333 ...کیلفویب یرامعم ریثأت یقیبطت هعلاطم

 نردم و یتنس یاههناخ یحارط رد کیلفویب یرامعم ریثأت یقیبطت هعلاطم و یسررب لابند هب شهوژپ نیا نیاربانب
 و لوصا هب هجوت هک دهدیم ناشن شهوژپ یاههتفای زا لصاح جیاتن .دشابیم (ناگرگ رهش :یدروم هعلاطم)
 :دننام ریز داعبا رد ناگرگ رهش رد نردم و یتنس یاههناخ یارجا و یحارط نیح رد کیلیفویب یرامعم یاهصخاش
 ،هدنکارپ رون رشن ،اوه نایرج و یترارح عونت ،یسح نوزوم ریغ کیرحت ،تعیبط اب یرصبریغ و یرصب طابترا
 شیازفا نآ عبت هب و اهنآ تیفیک یاقترا رد ...و هاگهانپ ،زادنامشچ ،مظن و یگدیچیپ ،کیفرومویاب یاهمرف و اهوگلا
 یتنس یاههناخ یحارط رد کیلیفویب یرامعم ریثأت هسیاقم زا دعب .دراد یاهدمع ریثآت ،اهنآ نانکاس یدنمتیاضر نازیم
 یحارط زا رتشیب یتنس یاههناخ یحارط رد کیلیفویب یرامعم لوصا هب هجوت هک دش صخشم نردم یاههناخ اب

 یاههناخ یحارط رد نآ لصا 19 ،کیلیفویب یرامعم رظن دم هدش حرطم لصا 39 نیب زا و دشابیم نردم یاه هناخ
 هدهاشم کیلیفویب یرامعم لصا 19 طقف نردم یاههناخ یحارط رد اما ،تسا هدوب راذگریثأت و دوشیم هدید یتنس
-هدایپ یاتسار رد ناگرگ رهش یمالسا نکسم داینب و یسدنهم ماظن نامزاس نیلوئسم هجوت دنمزاین رما نیا .دوشیم
 .دشابیم هدنیآ رد نکسم یورشیپ یاهزاس و تخاس رد کیلیفویب یرامعم لوصا یزاس
 عبانم
 یارتکد هلاسر ،ناریا ینوکسم یاهعمتجم تیفیک یاقترا یاتسار رد کیلیفویب کیژولوکا یرامعم یاهرایعم و لوصا نیودت ،9199 ،ناسحا ،فرطیب

 .بیبح حرف رتکد مناخ :امنهار داتسا ،یرامعم هورگ ،رنه و یرامعم ،نارمع هدکشناد ،تاقیقحت و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یرامعم هتشر
 یاتسار رد ناریا ینوکسم یاهعمتجم یحارط رد کیلیفویب و کیژولوکا یرامعم یزاسیموب ،9199 ،نیسح ،یحیبذ و حرف ،بیبح ،ناسحا ،فرطیب

 .111-391 صص ،11 هرامش ،یرهش تیریدم همانلصف ،اهنآ تیفیک یاقترا
 و یرامعم ،نارمع یللملانیب سنارفنک ،رادیاپ یحارط درکیور اب یزیرهمانرب رد کیلفویب یرامعم ،1199 ،ریما ،ییوزرب و نازورف ،یدومحمریپ

 .نارهت ،رصاعم ناریا یزاسرهش
 .ناریا ،نارهت ،لوا پاچ ،شناد یامیس تاراشتنا ،رادیاپ هعسوت و کیلیفویب یرامعم ،1199 ،هفطاع ،یفسوی و یدروادخ ،یرفعج
 یرهش یزیرهمانرب درکیور اب نارهت 19 هقطنم یطیحمتسیز یاهیگدولآ شهاک ،9199 ،نیسحریما ،یمداخ و دمحم ،یهوکشءازجا ،هللاتمارک ،یرایز

 .9-19 صص ،9 هرامش ،مجنپ لاس ،یرهش یاضف هعسوت و ایفارغج هلجم ،کیلفویب
 و (غاب رد رهش) اکیلیفویب هیرظن زا هدافتسا و یرهش یرامعم رد یعیبط تسیز طیحم زا یریگوگلا یسررب ،1199 ،یضترم ،اریپرذآ و اضرلادبع ،یفیرش

 .رادیاپ یرهش رظنم و یرامعم یلم سنارفنک نیمود ،ناهفصا بتکم رد یزاسرهش درکیور اب نآ هسیاقم
 داهج نامزاس رشن ،موس پاچ ،(یزاسرهش و یرامعم رد یطیحم یسانشناور دربراک) طیحم رد طاحم ،1199 ،اضریلع ،دابآردنب و هدازآ ،یغارچهاش

 .نارهت یهاگشناد
 یللملانیب سنارفنک نیموس ،کیلیفویب یرامعم رد شنیرفآ دنمشوه یحارط زا هدافتسا ییارچ ،1199 ،اضریلع ،مدقم یمالسا و هیناه  ،یهلادبع هیقف

 .هامریت ،ناملآ ،نیلرب ،یژولونکت و مولع رد شهوژپ
 یللملانیب سنارفنک ،نکسم تیفیک ظاحل هب اهنامتراپآ اب ییالیو یاههناخ رد طیحم یسانشناور ریثأت ،1199 ،نیدباع ،هداز یتوقای و دمحم ،روپنایداه

 .سنارفنک یمئاد هناخریبد ،زیربت ،یرهش یاهتخاسریز و یرامعم ،نارمع
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