
 

 

 
 
 
 

 یشهوژپ-یملع همانلصف
 (یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج

 1191 ناتسمز ،1 هرامش ،مهدزای لاس
20 :صص 1-181 

 
 
 
 
 

 رادیاپ هعسوت درکیور اب لالح یرگشدرگ هعسوت لدم نیودت
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 نایلالج دوعسم
 ناو یتیس یللملا نیب نامزاس ،یرگشدرگ تیریدم یتراهم یرتکد یوجشناد

 1هداز کلم فیرش دمحم
 (SITI1)ناو یت یس هریدم تایه سییر

 یباریم اضر دیحو
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو تیریدم هدکشناد ،رایشناد

 93/00/1190 :شریذپ خیرات                            10/6/1190 :لاسرا خیرات

 هدیکچ 
 نامز و دوش نوزفا شتورث و دازآ شیپ زا شیب ناسنا تقو هک دش دهاوخ بجوم یروانف تفرشیپ و شرتسگ مکی و تسیب نرق رد
 لیلد هب .داهن مان یرگشدرگ تعنص رصع دیاب ار متسیب نرق مود همین عقاو رد .دیامن دوخ تغارف تاقوا فرص ار یرتشیب

 تیعقاو کی یرگشدرگ هدیدپ ،مکی و تسیب نرق هدش داجیا یداصتقا و یعامتجا ،یسایس ،یگنهرف ،یکیژولونکت یاه تخاسریز
 نرق یگدنز تاموزلم وزج طاقن رگید هب رفس .دوب دهاوخ وا یواکجنک حور یاضرا یارب ناسنا لمع و راتفر رد ریذپان بانتجا
 هنیمز نیا رد یتالکشم و دریگ یم تروص یرتمک تاناکما اب ناناملسم یارب یهاگ یرگشدرگ نایم نیا رد .تسا هدش مکی و تسیب
 رثکا .دیآ یم دوجو هب ناملسم نارگشدرگ یارب تاحیرفت ای اه یکاروخ ظاحل هب ییاه تیدودحم تهج نیا زا .دراد دوجو ناشیارب

 هژیو هب .دنراد یا هعلاطم و یسررب نآ تاناکما و دصقم اب هطبار رد ،امیپاوه تیلب و لته ورزر زا شیپ ًالًالومعم ،ناملسم نارگشدرگ
 .دوش یم حرطم هراب نیارد هک تسا یعوضوم ”لالح یرگشدرگ“ .دننک تیاعر ار بادآ و دودح یخرب تسا مزًال هک ناناملسم
 .دنشاب یم یرگشدرگ هصرع رد لاعف ناگربخ رظندروم یرامآ هعماج و دریگ یم ماجنا هتخیمآ قیقحت درکیور اب رضاح شهوژپ
 تسد و نیلاعف زا رفن 102 یمک هلحرم رد و ددرگ یم تیافک نییعت رفن 12 هبحاصم ماجنا تهج یفیک هلحرم رد یرامآ هنومن دادعت
  لدم یجنس رابتعا روظنمب یمک دعب رد و مت لیلحت درکیور زا یفیک دعب رد .دنوش یم باختنا روشک یرگشدرگ هزوح ناراکردنا
 لالح یرگشدرگ هعسوت لدم یلک تاقبط ،تًالوقم نییعت زا سپ نایاپ رد . دوش یم هدافتسا یدییات لماع لیلحت و یفلد شور زا

 .دنریگ یم رارق ییاسانش دروم رادیاپ هعسوت و یرگشدرگ کاردا ،لالح یرگشدرگ هعسوت تامازلا شخب 3 بلاق رد
 
 یلماع لیلحت ،یفلد ،مت لیلحت ،رادیاپ هعسوت ،لالح یرگشدرگ، یرگشدرگ :یدیلک تاملک

                                                           
 m.sharif145@gmail.com (لوئسم هدنسیون) -0
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 همدقم
 و تسا یللملا نیب حطس رد دشر لاح رد و زاتشیپ یاه شخب زا یکی یرگشدرگ تعنص ،یتامدخ عیانص نایم رد
 دهاوخ لاس رد رفن درایلیم 6.0 هب 1313 لاس ات یللملا نیب یرگشدرگ یارب اضاقت ،هتفرگ تروص یاه ینیب شیپ قبط
 یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا تالوحت رد یساسا و مهم یعوضوم ناونع هب یرگشدرگ ،لیلد نیمه هب .دیسر
 هب یگتسباو شهاک و روشک یاهدمآرد شیازفا یارب ار یریسم ناوت یم نآ شرتسگ اب و دوش یم بوسحم اهروشک
 میسرت هبناج همه و رادیاپ هعسوت هب یبایتسد یارب بولطم یریسم ندومن مهارف هجیتنرد و یتفن یاهدمآرد
 .(2013،ناراکمه و  یلوب).دومن
 ،یگنهرف ،یداصتقا تارییغت و تاریثات هلسلس کی هب رما نیا هک تسا تیعقاو نیا رگنایب یرگشدرگ تعنص هب هجوت
 وج ات هتفرگ اه سونایقا یافرژ زا نیمز هرک مسینردماسپ رصع رد .دماجنا یم یروشک ره رد یطیحم یتح و یعامتجا
 گنهرف ،ناسنا .دهد یم لیکشت ار یرگشدرگ یاضف ،هریغ و یرنه راثآ ، یعیبط ، یگنهرف ،یناسنا یاه یگژیو همه و
 سمل ،ندینش هکلب بهاوم نیا زا هدافتسا اهنت هن هک یروطب ،هدرک لیدبت هلماعم لباق شزرا اب ییالاک هب ار تعیبط و
 و روشک هعسوت یارب یرگشدرگ تیمها .تسا هدش لیدبت لاغتشا و لوپ ،زرا هب زین اه نآ ندییوب و ندیشچ ،ندرک
 لیدبت یرگشدرگ فادها هب اه ناکم هک یماگنه ،لاح نیا اب .تسا هدش هتخانش یبوخ هب نابزیم عماوج طسوت
 .دنوش یم
 ریظن ناققحم زا یخرب .(۲013 ؛  لازیوا و میک ،وو) دریگ-یم رارق یرگشدرگ ریثات تحت اه نآ نانکاس یگدنز تیفیک
 حرطم ار تقیقح نیا (2013 ،ودیزرت و سیدیلیتسا ؛1013 ،ناراکمه و یوسروگ ؛2113 ،  دروفردار و یوسروگ)
 هک انعم نیدب .دریگ یم رارق ریثات تحت یلحم یداصتقا تیعضو قیرط زا یرگشدرگ دصقم نانکاس راتفر هک دنا هدرک
 رد دننادب لبق زا رتالاب ار دوخ تنوکس لحم هافر و هدرب یلام تعفنم نارگشدرگ دورو زا یلحم نانکاس هچنانچ
 هک دنا هدرک تیامح عوضوم نیا زا ،(3013 ، مانسوو) ریظن نارگید .دنراد نانآ زا تیامح رب یعس دوخ راتفر اب هجیتن
  .تسا یرگشدرگ هعسوت راتفر طرش شیپ نارگشدرگ دروم رد هلحم نانکاس تاساسحا
 رد رتشیب قیقحت یارب مزال هیجوت رما نیا و تسا مک نانچمه هعسوت لاح رد یاهروشک رد هدش ماجنا تاعلاطم
 هب یرگشدرگ هکنیا و یرگشدرگ تایبدا رد فاکش نیا هب هجوت اب .تسا یا هنیمز نینچ رد و عوضوم نیا دروم
 رد یاهروشک زا یرایسب رد هعسوت و یداصتقا دشر یارب (دربهار اهنت بلغا) هظحالم لباق یاهرازبا زا یکی ناونع
 ناناملسم یارب یهاگ یرگشدرگ  .(2013 ،ناراکمه و گناچ ؛2013 ،ناراکمه و   وریبیر) دوش یم هدید هعسوت لاح
 هب ییاه تیدودحم تهج نیا زا .دراد دوجو ناشیارب هنیمز نیا رد یتالکشم و دریگ یم تروص یرتمک تاناکما اب
 زا شیپ ًالالومعم ،ناملسم نارگشدرگ رثکا .دیآ یم دوجو هب ناملسم نارگشدرگ یارب تاحیرفت ای اه یکاروخ ظاحل
 مزال هک ناناملسم هژیو هب .دنراد یا هعلاطم و یسررب نآ تاناکما و دصقم اب هطبار رد ،امیپاوه تیلب و لته ورزر
 نماد).دوش یم حرطم هراب نیا رد هک تسا یعوضوم ”لالح یرگشدرگ“ .دننک تیاعر ار بادآ و دودح یخرب تسا
 .(6190،روپ ییافص و غاب
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 اهروشک زا یخرب هک تسا ترورض دروم ثیح نیا زا لالح یرگشدرگ هزوح رد شهوژپ نیا عوضوم تیمها
 ریذپ رگشدرگ رایسب هک هیکرت و یزلام دننام ییاهروشک .دنتسه زاتشیپ لالح یرگشدرگ ی هنیمز رد هک دنتسه
 هک یتامیمصت اب ور نیا زا .دنراد رارق ردص رد زین اقیرفآ و ایسآ زا هژیو هب ناملسم نارگشدرگ بذج رد ،دنتسه
 ییاوه طوطخ رد لاثم یارب .دنا هتشاد یرایسب دشر لالح یرگشدرگ و ناملسم نارگشدرگ بذج رد ،دنا هدرک ذاختا
 یخرب رد و دریگ یمن تروص کوخ تشوگ و لکلا ورس ،تسا هدش هداد صاصتخا لالح یرگشدرگ تعنص هب هک
 ،هیکرت و یزلام یاه لته زا یرایسب رد نینچمه.دریگ یم تروص لالح یاذغ خبط و یعرش حبذ ،یللملا نیب یاه لته
 یاهرختسا رد ای دنیامن تماقا نایاقآ ای ناوناب شخب رد دنناوت یم نارگشدرگ و دوش یم تیاعر یتیسنج کیکفت

 و لالح یاذغ ورس هژیو یا همانیهاوگ اتسار نیمه رد یروپاگنس تکرش کی دینادب تسا بلاج .دننک انش هناگادج
 نیا رد ،روظنم نیدب دنک یم هئارا روشک نیا یاه لته و اه ناروتسر هب ناناملسم صوصخم یتماقا تاناکما هئارا
 .دوش هتخادرپ رادیاپ هعسوت درکیور اب لالح یرگشدرگ هعسوت لدم نیودت هب ات دوشیم یعس شهوژپ
 شهوژپ یرظن ینابم
 یرگشدرگ
 و راوشد یرگشدرگ هعسوت فادها ققحت اه نآ زا یکی یتح نودب هک تسا رصانع زا یا هعومجم لماش  یرگشدرگ
 یاه هتشر تروص هب هزورما ،دنهد یم لیکشت ار تعنص نیا زا ینکر کی ره هک رصانع نیا .دشاب یم نکممان یتح
 یزیر همانرب سپس و یملع هعلاطم قیرط زا یرگشدرگ تعنص هعسوت ور نیازا .دنا هدمآرد لقتسم یصصخت و یملع
 یرگشدرگ یاه هبذاج : زا دنا ترابع ناکرا نیا .دشاب یم نکمم تعنص نیا ناکرا ندومن مکحتسم و دوبهب یارب قیقد
 .(2190 ،یدمحا و ینامیا) هقطنم ره رد دوجوم یرگشدرگ تامدخ و تالیهست تیعضو ،هقطنم
 هیلک هب ،مسیروت نآ یسیلگنا تسرد و قیقد لداعم ای یرگشدرگ ، مسیروت یناهج نامزاس فیرعت ساسا رب 
 ماجنا ،تغارف مایا ندنارذگ روظنم هب دوخ یداع طیحم زا جراخ ییاه ناکم هب هک دوش یم قالطا یدارفا یاه تیلاعف
 ًالافرص هک ییاه ترفاسم زا مسیروت هدودحم ،بیترت نیا هب .دنور یم لاس کی زا رتمک تدم یارب ،اه فده ریاس و راک
 ماجنا باذج قطانم زا دیدزاب و نایانشآ و ناتسود رادید یارب زور دنچ ندرک یرپس و تالیطعت ندنارذگ روظنم هب
 رد هک دوش یم یدارفا لماش ،هدش هراشا هورگ رب هوالع ،نآ عیسو یناعم رد مسیروت .دور یم رتارف یسب ،دریگ یم
 ،بیترت نیا هب دنهد یم ماجنا یتاقیقحت و یملع یاه تیلاعف هک نانآ و دننک یم رفس شیوخ هفرح و راک اب طابترا
 زا هک تسا یفیرعت نیرتدیدج نیا .دوش یم رت عیسو رایسب ،طیحم زا نآ یریذپریثأت و طیحم رب یراذگریثأت ی هنماد
 .(6190 ،زورفا لد) تسا هدش هئارا مسیروت یناهج نامزاس فرط
 ریثأت نآ زا و دنراد تکراشم تعنص نیا رد هک یفلتخم یاه هورگ دیاب ،نآ ورملق نییعت و یرگشدرگ فیرعت رد
  : زا دنا ترابع تعنص نیا رد هدمع لماوع .درک ظاحل ار دنریذپ یم
  ؛دنرفس زا یتحار و تیاضر و یناور و یکیزیف براجت بسک ددصرد هک ینارگشدرگ ای و اه تسیروت -0
 قیرط نیا زا روکذم یاه نامزاس ؛نارگشدرگ زایندروم تامدخ و اهالاک کرادت و هیهت ی هنیمزرد لاعف یاه نامزاس -3
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  .دنشیدنا یم دوخ عفانم هب
 و نادنورهش دمآرد داجیا یارب یا هلیسو ناونع هب یرگشدرگ هب هک ینارادمتسایس لماش ،نابزیم روشک تلود -9
  ؛دنرگن یم میقتسمریغ و میقتسم یتایلام یاهدمآرد شیازفا

 لماعت ناکما و تسا لاغتشا دجوم هک دننکیم هجوت یا هدیدپ ناونع هب مسیروت هب هک یمدرم ،نابزیم ی هعماج -2
 و نچ) دشاب هتشاد یفنم ای و تبثم تارثا دناوت یم لماعت نیا هک دروآ یم مهارف اه تسیروت و مدرم نیب ار یگنهرف
 .( 6013، کیرتپ
 یاه شور هب لیامتم رتشیب دمآرد بسک یارب اهروشک و هدش یتباقر یتعنص هب لیدبت یرگشدرگ ریخا یاه لاس یط
 ای اه کدابداب نشج دننام ،اهروشک رد فلتخم یاه نشج یرازگرب .دنا هدش تعنص نیا رد یروآون هئارا و دیدج
 یتح و اه سنارفنک یرازگرب ،کیپملا دننام یشزرو تاقباسم یرازگرب یتح و یخی یاه همسجم تخاس هراونشج
 ندناسانش و تسیروت بذج یارب یدیدج یاه شور ،روشک هب نارامیب ندرک دراو تهج برجم ناکشزپ زا هدافتسا
 .(9190 ،یردیح و نیشراجم یرهش) دشاب یم ناهج هب روشک کی گنهرف
 یاه نامزاس ، اه تسیروت نیب ،یراد نامهیم و بذج دنیارف رد هک تسا ییاه لماعت هعومجم یرگشدرگ نیاربانب
 یلکروطب .(6013 ،ناراکمه و شورکآ)دوش یم رارقرب یلحم مدرم و نابزیم یاه تلود ،أدبم یاه تلود ،یترفاسم

 اب طبترم فادها نیرت مهم زا یکی ،تسا رثوم روشک رد یلایر و یزرا دمآرد داجیا هنیمز رد یرگشدرگ تعنص
 تعنص لاثم روط هب .تسا یداصتقا قنور داجیا هب تعنص نیا کمک ،اهروشک رگید دننام هب یرگشدرگ تعنص
 قنور یرگشدرگ تعنص هک دسر یم ییافوکش هب ینامز هریغ و یلیر ،ییایرد ،ییاوه ،ینیمز زا معا لقنو لمح
 .(2013، یسمهف و یراتنب).دبای
 لالح یرگشدرگ
 تروص نآ اب قابطنا تهج و مالسا نیزاوم یانبم رب یتادیهمت نآ رد هک تسا یرگشدرگ یعون لالح یرگشدرگ
 یاه هداوناخ یاهرواب ساسا رب هک تسناد یبهذم یرگشدرگ هعومجم ریز ار لالح یرگشدرگ ناوت یم .تسا هتفرگ
 .دوش یم یهد نامزاس مالسا تعیرش هب دنبیاپ و ناملسم
 زا هک دراد دیکأت و تسا هدرک فیرعت یتماقا زکارم و اه لته یارب ار لالح یرگشدرگ ،مه یدرگناهج یناهج نامزاس
 نکاما رد نادرم و نانز میرح تیاعر نینچمه .دوش بانتجا کوخ تشوگ ی هئارا و یلکلا تابورشم هنوگره ورس
 بیترت نیدب نیاربانب .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم ، ژاسام و اپسا ،ایرد لحاس ،اهرختسا لماش یحیرفت و یمومع
 یعرش لوصا ساسا رب دوخ یحیرفت یاه همانرب رد ،لالح یرگشدرگ دصاقم زا یروشک ره رد دنناوت یم ناناملسم
 یلکلا تابورشم هک ییاه لته رد ای و هدرک هدافتسا اه ناروتسر لالح یاذغ زا دنناوت یم اه نآ لاثم روط هب .دننک لمع
 .دنیامن تماقا ،دننک یمن ورس
 تسا بلاج .دوش یم هتفرگ رظن رد هناگادج یانش یاهرختسا ،یرگشدرگ عون نیا رد نادرم و نانز یارب نینچمه
 .دننک یزیر همانرب نآ یارب دنناوتب ات دوش یم مالعا نارفاسم هب یعرش تاقوا ،رفس لوط رد هک دینادب
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 و دوش هدیشیدنا مزال تادیهمت تسا مزال نیاربانب .دنهد یم لیکشت ناناملسم ار ایند نارگشدرگ دصرد 19 زا رتشیب
 .دنتسه زاتشیپ لالح یرگشدرگ ی هنیمز رد هک دنتسه اهروشک زا یخرب .دوش هتشاذگ مارتحا ناشیاهرواب و دیاقع هب
 و ایسآ زا هژیو هب ناملسم نارگشدرگ بذج رد ،دنتسه ریذپ رگشدرگ رایسب هک هیکرت و یزلام دننام ییاهروشک
 یرگشدرگ و ناملسم نارگشدرگ بذج رد ،دنا هدرک ذاختا هک یتامیمصت اب ور نیا زا .دنراد رارق ردص رد زین اقیرفآ

 ،تسا هدش هداد صاصتخا لالح یرگشدرگ تعنص هب هک ییاوه طوطخ رد لاثم یارب .دنا هتشاد یرایسب دشر لالح
 تروص لالح یاذغ خبط و یعرش حبذ ،یللملا نیب یاه لته یخرب رد و دریگ یمن تروص کوخ تشوگ و لکلا ورس
 .دریگ یم
 شخب رد دنناوت یم نارگشدرگ و دوش یم تیاعر یتیسنج کیکفت ،هیکرت و یزلام یاه لته زا یرایسب رد نینچمه
 نیمه رد یروپاگنس تکرش کی دینادب تسا بلاج .دننک انش هناگادج یاهرختسا رد ای دنیامن تماقا نایاقآ ای ناوناب
 نیا یاه لته و اه ناروتسر هب ناناملسم صوصخم یتماقا تاناکما هئارا و لالح یاذغ ورس هژیو یا همانیهاوگ اتسار
 .دنک یم هئارا روشک
 میتفگ هک روط نامه .دننک یم تیلاعف ،لالح یرگشدرگ ی هنیمز رد ،یمالسا یاهروشک هژیو هب یدایز یاهروشک
 لالح یرگشدرگ اب هطبار رد هک ییاهوشک نیرت مهم زا رگید یخرب .دنتسه اهروشک نیا نیرترادمان هیکرت و یزلام
 .درک هراشا ایناپسا و رصم ،رطق ،ندرا ،شکارم ،ناتسبرع ،یزنودنا ،تاراما هب ناوت یم دنتسه زاتشیپ
 یزلام 
 یداژن دنچ و یگنهرف عونت ،اذغ عونت هب هک تسا یروشک یزلام .دنتسه ناملسم ،یزلام مدرم دصرد 06  زا شیب
 ار یا هژیو تاناکما هک تسا لالح یرگشدرگ روظنم هب دصاقم نیرت یلصا زا روشک نیا .تسا فورعم تیعمج ندوب
 .تسا هتفرگ رظن یمالسا تاروتسد تیاعر و ناملسم نارفاسم لاح هافر یارب
 هیکرت 
 و یخیرات یاهانب و هزمشوخ یاه ینیریش و اهاذغ اب یدصقم هیکرت .دنتسه ناملسم ،هیکرت مدرم دصرد ۹1 ًالابیرقت
 دصقم ،لالح یرگشدرگ ی  هنیمز رد یراذگ هیامرس لیلد هب اما .تسا نارگشدرگ زا یرایسب نابزیم ،ریذپلد یتعیبط
 .تسا ناملسم نارفاسم زا یدایز دادعت
 و دیاقع ظفح اب نامزمه اب هک تسه یتاناکما هشیمه ،یدرگناهج و رفس هب دنم هقالع و دیتسه ناملسم هک امش یارب
 .دینک هبرجت ار تحار و شوخ یرفس ،ناتیاهرواب
 رادیاپ هعسوت
 کی هعسوت یاهدرکیور زا یشان یعامتجا و یتسیز طیحم یفنم یاهدمایپ هطساو هب هک تسا یموهفم رادیاپ هعسوت

 شالت موهفم نیا .تسا هدمآ دیدپ تفرشیپ و دشر موهفم هب رشب شرگن رییغت و یتعنص بالقنا زا دعب یداصتقا هبناج
 مقر ار نزاوتم و هبناج همه یا هعسوت و دنکن رارکت ار یرشب هتشذگ تاهابتشا ،هعسوت هب دیدج یهاگن اب هک دراد
 و یگدنز طیارش نآ رد هک دوش یم روصتم یرشب عماوج یارب ار بولطم یا هدنیآ هک تسا یدنیارف رادیاپ هعسوت.دنزب
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 فرطرب ار ناسنا یاهزاین ،یتایح یاه ماظن تابث و ییابیز ،یگچراپکی هب ندناسر بیسآ نودب ،عبانم زا هدافتسا
 ات دهد یم هئارا هعسوت یداصتقا و یعامتجا ،یراتخاس یناف یاهوگلا یارب ار ییاه لح هار رادیاپ هعسوت .دزاس یم
 ،ییاوه و بآ تارییغت ،یگدولآ ،یتسیز یاه هناماس بیرخت ،یعیبط عبانم یدوبان نوچمه یلئاسم زورب زا دناوتب
 هعسوت .دنک یریگولج هدنیآ و لاح یاه ناسنا یگدنز تیفیک ندمآ نییاپ و یتلادع یب ،تیعمج هیور یب شیازفا
 اب ،یداهن تارییغت و یروانف هعسوت یریگ تهج ،اه یراذگ هیامرس تیاده ،عبانم زا هدافتسا رد تسا یدنیارف رادیاپ
 رد و یناسنا هعسوت زا یا هبنج دش دیکأت نآ رب 1110ههد زا هک رادیاپ هعسوت .دشاب راگزاس هدنیآ و لاح یاهزاین
 .تسا هدنیآ یاه لسن و تسیز طیحم اب طابترا
 هچراپکی و عیرس ینیزگیاج و عبانم هب زاین هک یتیلاعف ره رد یرادیاپ ندروآ تسدب یارب تسا یدنیارف رادیاپ هعسوت
 یعس ،هتفای هعسوت داصتقا کی ای هعماج کی رد یرشب هعسوت و یداصتقا دشر رانک رد رادیاپ هعسوت .دراد دوجو نآ
 (WCED) هعسوت و تسیز طیحم یناهج نویسیمک شرازگ اب .دراد یداصتقا هعسوت یارو ،رمتسم هعسوت لیصحت رد
 ینوناق لوصا و اهداهنشیپ زا یا هعومجم یمسر روط هب راب نیلوا یارب 2۹10 لاس رد دنلتدنارب شرازگ هب موسوم

 .دمآ مهارف هعسوت لاح رد یاهروشک یارب رادیاپ هعسوت هب یبایتسد تهج
 رد تسا یرییغت دنیارف رادیاپ هعسوت» :دنک یم فیرعت هنوگ نیا ار رادیاپ هعسوت ،تسیز طیحم یناهج نویسیمک
 و لاح یاهزاین اب هک تسا یداهن یرییغت و یژولونکت هعسوت یریگ تمس ،اه یراذگ هیامرس تیاده ،عبانم زا هدافتسا
 .دشاب راگزاس هدنیآ
 رد هدنیآ لسن یاه ییاناوت هب ندرک راد هشدخ نودب ار نامزاس یلعف یاهزاین دناوتب هک تسا یا هعسوت رادیاپ هعسوت
 هک یعیبط هیامرس رادقم نامه زا یرادروخرب رد لسن ره قح فیرعت نیا رد .دیوگ خساپ ناشیاهزاین نتخاس دروآرب
 هدرمش زاجم نآ هرهب دح رد یعیبط هیامرس زا هدافتسا و هدش هتخانش تیمسر هب هتشاد رارق اه لسن رگید رایتخا رد
 یا هدرتسگ روط هب هک تسا یمومع یراذگتسایس و تیریدم رد دیدج و مهم یزادنا مشچ رادیاپ هعسوت .تسا هدش
 ار ینونک یاهراتفر هدنیآ جیاتن یرتنشور وحن هب ات دنک یم شالت موهفم نیا .تسا هتفای روهظ هدحتم تالایا زا جراخ
 .دهد رارق هجوت دروم
 رادیاپ هعسوت اب طابترارد اه هاگدید
 متسیس بلاغ رد اه هنیمز مامت رد رادیاپ هعسوت هب یبای تسد هک تسا نآرب هورگ نیا دیاقع :یژولونکت یرادیاپ •
 یلکشم ره هورگ نیا هدیقع هب .تسا ریذپ ناکما دوجوم یعامتجاو یداصتقا و یسایس یاه هصرع رب مکاح مسیناکم و
 .درادن دوجو ینارگن و سرت یارب ییاجو تسا یژولونکت لح هارو خساپ کی یاراد

 هب ندیسر و دنرادیاپان یزورما عماوجرد دوجوم راتخاس هک دندقتعم هورگ نیا ناوریپ :یکیژولوکا یرادیاپ •
 راتخاس رد دیاب هک دندقتعم اه نآ .تساهراتخاس نیا رییغت یارب دیدج رکفت زرط و هویش کی دنمزاین رادیاپ هعسوت

 هک دهد یم هئارا ییاه لح هار یکیژولوکا یرادیاپ .دوش هداد یتارییغت دوجوم یعامتجا و یداصتقا یسایس یاه متسیس
 ،هداوناخ ،داصتقا ،لقنو لمح ،یرهش یحارط ،یژرنا ،نکسم ،یزرواشک اب طابترا رد رظن دیدجت دنمزاین ادتبا رد
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 .دشاب نام یگدنز یلصا یاه شزرا و اه نابایب ،یرادلگنج ،یفرصم عبانم

 شهوژپ یاههتفای
 زین و یرگشدرگ هزوح رد شهوژپ تایبدا رب هیکت اب ادتبا یفیک شخب رد ،هتخیمآ قیقحت درکیور زا هدافتسا اب شهوژپ نیا رد
 هعسوت یاهدربهار اب طبترم یاه صخاش زا یا هعومجم ،دش یروآدرگ هبحاصم قیرط زا هک ناگربخ و نارظنبحاص تارظن
 ود یط لدم  یاه صخاش ،یفلد کینکت و همانشسرپ  زا هدافتسا اب ؛یدعب ماگ رد رد و دش یروآدرگ و ییاسانش یرگشدرگ
 رد .دیدرگ هئارا قیقحت یداهنشیپ لدم ؛شهوژپ تایبدا رب هیکت اب و ناگربخ رظن زا هدافتسا اب سپس .دش دنهاوخ لابرغ دنار
 ماجنا تهج یفیک هلحرم رد یرامآ هنومن دادعت .ددرگ یم هدافتسا تاعالطا یروادرگ تهج همانشسرپ رازبا زا یمک شخب
 .دنشاب یم  یرگشدرگ هزوح ناراکردناتسد و نیلاعف زا رفن 210 یمک هلحرم رد و رفن 30 هبحاصم

 ناگربخ کیفارگومد تاصخشم :1 لودج
 دصرد (یمک شخب) یناوارف دصرد (یفیک شخب) یناوارف کیفارگومد یاه یگژیو

 تیسنج
 %2۹ 9۹ %9۹ 10 درم
 %33 23 %20 3 نز

 نس

 %13 03 %20 3 لاس ۲9 زا رتمک
 %29 12 %32 ۲ لاس ۲2 ات ۲9
 %92 62 %32 ۲ لاس ۲2 یالاب

 تالیصحت

 %۹3 19 - - ینادراک
 %96 26 - - یسانشراک
 و دشرا یسانشراک
 رتالاب

30 110% 10 1% 

 یراک هقباس

 %16 ۲6 %92 ۲ لاس ۲0 ات ۲
 %12 32 %۹۲ 2 لاس ۲0 یالاب
 %110 210 %110 30 لک

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اه هتفای لیلحت و هیزجت
  یفیک شخب
 اه هداد یراذگ دک
 : زا دنترابع شهوژپ نیا رد هدافتسا دروم یراذگدک یاه هیور
 زاب یراذگدک
 هیوناث یراذگدک
 32)هیوناث یاهدک هیلوا یاهدک ،دعب هلحرم رد .دیدرگ جارختسا هیلوا یاهدک ،هدننک هبحاصم 30 زا هیلوا یراذگدک رد
 تیهام هب هجوت اب یموهفم یاهدک .دوش یم (هفلوم 10 )یموهفم دک کی هب لیدبت هیوناث دک دنچ .دنوش یم لیدبت (صخاش
 .دنداد لیکشت ار (دعب 9) تالوقم و دنوش یم یدنب هتسد ،ناشیانعم
  یمک شخب

 یفلد-
 لوا دنار رد . ددرگ یم هدافتسا یزاف یفلد درکیور زا ینایاپ یاه صخاش ییاسانش و اه صخاش لابرغ یارب شهوژپ نیا رد
 هب هجوت اب تیاهن رد و یسررب دروم هربخ 30 طسوت یفیک شخب زا هلصاح قیقحت یفیک هلحرم زا جارختسا دروم صخاش 32
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 اب قباطم یهافر و یتماقا یاهتخاسریز داجیا ،هریزجرد یرگشدرگ صاخ داعبا شرتسگ و تیوقت : یاهصخاش ؛ناگربخ رظن
 دوبهب یرگشدرگ دصقم یارب دنرب داجیا ،یرگشدرگ تامدخ تیفیک یللملا نیب یاه دییات ذخا ،یمالسا و یناریا یاهوگلا
 ناگدننکدیلوت نیب رتشیب طابترا ،یلحم تکراشم قیوشت ،لالح ییاذغ تادیلوت یارب دیدج هدوزفا شزرا داجیا ،یلحم داصتقا
 هفرص ،یرهش هعماج راشقا نیب رد یراکیب شهاک  ،رهش یداصتقا قنور و رهش یارب رادیاپ ییازدمآرد ،ناگدننک فرصم و
 تامدخ هئارا ،رهش طیحم رد یرگشدرگ ینامدای یاه ناکم دوجو ،اهالاک و تامدخ بسانم عیزوت ،یژرنا و عبانم ییوج
 ،هیاسمه یاهروشک یارب بسانم لقن و لمح تالیهست : لماوع ؛نیا رب هوالع .دندش فذح نادنورهش هب یعامتجا و یگنهرف
 تیعضو ،یرفاسم یاه هنایاپ و یا هداج لقن و لمح تیعضو ،نارگشدرگ ییاجباج تهج ناریا رد یلیر لقن و لمح تیعضو
 رد ،ناگربخ طسوت همانشسرپ یاهتنا رد هدش رکذ دراوم تسا رکذ نایاش دیدرگ ماغدا روشک ییاوه لقن و لمح و اهاگدورف
 قیقحت تایبدا هب هجوت اب دعب هلحرم رد .دشن هفاضا یدیدج لماع چیه بیترت نیدب و دوب دوجوم همانشسرپ هدش هئارا میهافم
 یراذگدک و تفرگ تروص ناگربخ رظن هب دانتسا اب هعومجم ره یراذگ مان و اه صخاش یدنب-هتسد ،اه صاخش میهافم و
 هنیزگ ۲ فیط اب هتفایراتخاس یا همانشسرپ بلاق رد اه صخاش ،یفلد مود هرود ماجنا یارب اددجم و تفریذپ ماجنا اه صخاش
 .تفرگ رارق لنپ هرفن 30 یاضعا رایتخا رد ترکیل

 
 1191 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم تمالس یرگشدرگ هعسوت عماج لدم :1 لکش

 نایاپ یارب درکیور کی یلک روطب .تسا یفلد یاهدنار نایاپ یارب یا هناشن دوخ نیا هک دشن فذح یلاوس چیه مود رود رد
 6۲ یفلد شخب ییاهن جیاتن ساسارب .دنوش هسیاقم مهاب مود دنار و لوا دنار تالاوس تازایتما نیگنایم هک تسا نآ یفلد
 ییاسانش قیقحت یاهریغتم ناونع هب ،(دعب/هدنهد نامزاس نومضم)یلصا هلوقم 9 و هفلوم ای هیاپ نومضم 10 بلاق رد صخاش
 ریز یموهفم لدم بلاق رد رد هدش ییاسانش یاهریغتم قیقحت تایبدا یسررب و ناگربخ رظن عامجا اب ییاهن لدم رد و دییات و
 .دندیدرگ نییعت تمالس یرگشدرگ هعسوت عماج لدم هدنهد لیکشت لماوع ناونعب

 ییارجا یبای رابتعا-
  ییاور-
 ییایاپ نینچمه و یصیخشت ییاور و هزاس ییاور ،یروص ییاور زا شهوژپ رازبا ییایاپ و ییاور شجنس روظنمب
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 .میریگ یم هرهب خابنورک یافلآ بیرض هبساحم و یبیکرت
 یگتسبمه دناد یم ناشن هک هتشاد 9/1 رتگرزب یرادقم دراوم یمامت رد هدهاشم یلماع راب هزاس ییاور جیاتن ساسارب
 ینورد لدم هب هجوت اب .دراد دوجو دوخ هب طوبرم ناهنپ یاهریغتم اب هدهاشم لباق یاهریغتم نیب یبسانم رایسب
 زا رتگرزب (20.33) رادیاپ هعسوت  لالح یرگشدرگ هعسوت تامازلا نیب هطبار یرادانعم رادقم هکاجنآ زا شهوژپ
 ود نیب ریسم بیرض ،نینچمه .دراد دوجو یمیقتسم رادانعم هطبار %۲1 نانیمطا اب ریغتم ود نیا نیب اذل ،دشاب یم 61.0
 هزادنا هب رادیاپ هعسوت ،لالح یرگشدرگ هعسوت تامازلاا رد رییغت دحاو کی اب دهد یم ناشن هک دشابیم 321.1 روکذم ریغتم

  .دبای یم دوبهب دحاو 321.1 ی
 61.0 زا ندوب رتگرزب لیلد هب هک تسا (۲۹6.3) یرگشدرگ کاردا رگلیدعت ریغتم یرادانعم رادقم ؛رگید یوس زا
  .دوشیم هتفریذپ رادیاپ هعسوت و  لالح یرگشدرگ هعسوت تامازلا هطبار رد یرگشدرگ کاردا رگلیدعت شقن

 ییایاپ-
 رازبا ییایاپ یسررب جیاتن.ددرگ یم هبساحم خابنورک یافلآ هبساحم و ارگمه، یبیکرت ییایاپ زا زین ییایاپ شجنس یارب
 .دشاب یم هدهاشم لباق (2) لودج رد شهوژپ

 یلصا یاه هلوقم ییایاپ :2 لودج
 خابنورک یافلآ (CR) یبیکرت ییایاپ AVE ریغتم

 12.1 ۲۹.1 ۲۲.1 یریگ میمصت یاه تیلاعف

 6۹.1 1۹.1 22.1 رادیاپ هعسوت

 ۹۹.1 1.1 3۲.1 ینف و یکیژولونکت و یتخاس ریز لماوع

 22.1 3۹.1 ۲2.1 یبایرازاب و یتاغیلبت یاه تیلاعف

 6۹.1 1۹.1 1۲.1 یتلود و یصوصخ یاهشخب نیب یگنهامه

 22.1 9۹.1 ۲۲.1 هدش کرد هنیزه
 9۹.1 2۹.1 ۲۲.1 یگنهرف یاه تیلاعف

 12.1 6۹.1 06.1 هدش کرد شزرا

  1190 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 زین (CR) یبیکرت ییایاپ رادقم .دشاب یم دییأت دروم ییایاپ نیاربانب و 2/1 زا رتگرزب اهریغتم یمامت خابنورک یافلآ
 یم رارق دییات دروم زین یبیکرت ییایاپ نیاربانب و دشاب یم رتگرزب 2/1 هناتسآ زا دراوم یمامت رد و AVE زا رتگرزب
 .دریگ
 هدش ییاسانش یاهریغتم یدنبتیولوا
 یسررب لالح یرگشدرگ درکلمع اب اهنآ نایم طابترا یرادانعم ادتبا ،لالح یرگشدرگ تامازلا یدنبتیولوا روظنم هب
 روضح اب شهوژپ لدم تهج نیدب .دریگیم رارق یدنبتیولوا عجرم لماوع زا کیره ریسم بیرض و دریگیم رارق
 و (9)لوادج رد و هدش هداد شیامن (9) و(3)لاکشا رد ریسم بیرض شیامن و یردانعم تلاح ود رد لماوع یمامت
 .تسا  هدیدرگ شرازگ (2)
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 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  لماوع یمامت روضح اب یرادانعم تلاح رد شهوژپ لدم :(2)لکش

 
 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم لماوع یمامت یارب ریسم بیارض شیامن اب شهوژپ لدم :9 لکش

 رادیاپ هعسوت درکیور اب لالح یرگشدرگ لدم رد دوجوم یاهریغتم نایم طباور یسررب جیاتن :9 لودج

 
 1191 :شهوژپ یاه هتفای :عبنم رگیدکی رب اهریغتم ریثات نازیم یدنب تیولوا :4 لودج
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 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن
 دروم لالح یرگشدرگ درکلمع اب اهنآ نایم طابترا یرادانعم ادتبا ،لالح یرگشدرگ تامازلا یدنبتیولوا روظنم هب
 .دریگیم رارق یدنبتیولوا عجرم لماوع زا کی ره ریسم بیرض و دریگیم رارق یسررب

 (3۲6.20) رادیاپ هعسوت و ینف و یکیژولونکت و یتخاسریز یاهتیلاعف نیب هطبار یرادانعم رادقم هکاجنآ زا −
 بیرض ،نینچمه .دراد دوجو یمیقتسم رادانعم هطبار %۲1 نانیمطا اب ریغتم ود نیا نیب اذل ،دشاب یم 61.0 زا رتگرزب
 و یتخاسریز یاهتیلاعف رد رییغت دحاو کی اب دهد یم ناشن هک دشاب یم ۹3۲.1 روکذم ریغتم ود نیب ریسم
 .دبای یم دوبهب دحاو ۹3۲.1 یهزادنا هب رادیاپ هعسوت ،ینف و یکیژولونکت
 رادیاپ هعسوت و یتلود و یصوصخ یاهشخب نیب یگنهامه یاهتیلاعف نیب هطبار یرادانعم رادقم هکاجنآ زا −
 .دراد دوجو یمیقتسم رادانعم هطبار %۲1 نانیمطا اب ریغتم ود نیا نیب اذل ،دشاب یم 61.0 زا رتگرزب (۲۹2.۲0)
 یاهتیلاعف رد رییغت دحاو کی اب دهد یم ناشن هک دشاب یم 696.1 روکذم ریغتم ود نیب ریسم بیرض ،نینچمه
 .دبای یم دوبهب دحاو696.1 ی هزادنا هب رادیاپ هعسوت ،یتلود و یصوصخ یاهشخب نیب یگنهامه
 61.0 زا رتگرزب (990.20) رادیاپ هعسوت و یبایرازاب و یتاغیلبت یاه تیلاعف نیب هطبار یرادانعم رادقم هکاجنآ زا −
 ود نیب ریسم بیرض ،نینچمه .دراد دوجو یمیقتسم رادانعم هطبار %۲1 نانیمطا اب ریغتم ود نیا نیب اذل ،دشاب یم
 رادیاپ هعسوت ،یبایرازاب و یتاغیلبت یاه تیلاعف رد رییغت دحاو کی اب دهد یم ناشن هک دشاب یم 21۲.1 روکذم ریغتم
 .دبای یم دوبهب دحاو 21۲.1 ی هزادنا هب
 ،دشاب یم 61.0 زا رتگرزب (916.9) رادیاپ هعسوت و یریگمیمصت یاهتیلاعف نیب هطبار یرادانعم رادقم هکاجنآ زا −
 روکذم ریغتم ود نیب ریسم بیرض ،نینچمه .دراد دوجو یمیقتسم رادانعم هطبار %۲1 نانیمطا اب ریغتم ود نیا نیب اذل

 9۹3.1 ی هزادنا هب رادیاپ هعسوت ،یریگمیمصت یاهتیلاعف رد رییغت دحاو کی اب دهد یم ناشن هک دشاب یم 9۹3.1
 .دبای یم دوبهب دحاو
 اذل ،دشاب یم 61.0 زا رتگرزب (202.2) رادیاپ هعسوت و یگنهرف یاهتیلاعف نیب هطبار یرادانعم رادقم هکاجنآ زا −
 روکذم ریغتم ود نیب ریسم بیرض ،نینچمه .دراد دوجو یمیقتسم رادانعم هطبار %۲1 نانیمطا اب ریغتم ود نیا نیب

 دحاو 263.1 ی هزادنا هب رادیاپ هعسوت ،یگنهرف یاهتیلاعف رد رییغت دحاو کی اب دهد یم ناشن هک دشاب یم 263.1
 .دبای یم دوبهب
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 نیب اذل ،دشاب یم 61.0 زا رتگرزب (۲91.1) رادیاپ هعسوت و هدش کاردا شزرا نیب هطبار یرادانعم رادقم هکاجنآ زا −
 029.1 روکذم ریغتم ود نیب ریسم بیرض ،نینچمه .دراد دوجو یمیقتسم رادانعم هطبار %۲1 نانیمطا اب ریغتم ود نیا
 یم دوبهب دحاو 029.1 ی هزادنا هب رادیاپ هعسوت ،هدش کاردا شزرا  رد رییغت دحاو کی اب دهدیم ناشن هک دشاب یم
 .دبای
 نیب اذل ،دشاب یم 61.0 زا رتگرزب (200.2) رادیاپ هعسوت و هدش کاردا هنیزه نیب هطبار یرادانعم رادقم هکاجنآ زا −
 233.1 روکذم ریغتم ود نیب ریسم بیرض ،نینچمه .دراد دوجو یمیقتسم رادانعم هطبار %۲1 نانیمطا اب ریغتم ود نیا
 یم دوبهب دحاو 233.1 یهزادنا هب رادیاپ هعسوت ،هدش کاردا هنیزه رد رییغت دحاو کی اب دهدیم ناشن هک دشاب یم
 .دبای
 کاردا هنیزه و ریثات نیرتشیب یتلود  و یصوصخ یاهشخب نیب یگنهامه یاهتیلاعف دوش یم صخشم بیترت نیدب

 ..دنراد رادیاپ هعسوت رب ار ریثات نیرتمک هدش

  :زا دنا ترابع هلاقم تاداهنشیپ

 میمصت و یرگشدرگ هزوح نیا لاعف یاهنامزاس نیلاعف و دشرا ناریدم هب لالح یرگشدرگ هعسوت صوصخ رد
 :دنشاب هتشاد یا هژیو هجوت ریز هحورطم دراوم هب ددرگیم داهنشیپ شخب نیا ناگدنریگ

 یرگشدرگ تامدخ تیفیک یللملا نیب یاه دییات ذخا •
 لالح یرگشدرگ هزوح رد دنرب کی ناونع هب ناریا لیدبت •
 (ناریا رد ایند رد جیار یرابتعا یاهتراک زا هدافتسا ناکما )یکناب متسیس تیعضو •
 نارگشدرگ یلوپ و یلام تینما یاقترا •
 نارگشدرگ ییاجباج تهج ناریا رد یلیر لقن و لمح تیعضو •
 هیاسمه یاهروشک یارب بسانم لقن و لمح تالیهست •
 یرفاسم یاه هنایاپ و یا هداج لقن و لمح تیعضو •
 روشک ییاوه لقن و لمح و اهاگدورف تیعضو •
 یللملا نیب یاهدرادناتسا حطس رد تامدخ و تاناکما هیارا •
 یراد ناروتسر و یرادلته تامدخ فعض عفر •
 یحیرفت و یشزرو ،ییاریذپ ،یتماقا نکاما هعسوت •
 هریزجرد یرگشدرگ صاخ داعبا شرتسگ و تیوقت •
 یمالسا و یناریا یاهوگلا اب قباطم یهافر و یتماقا یاهتخاسریز داجیا •
 یلخاد و یزرم تینما شیازفا •
 یتالصاوم و یطابترا یاههار تینما شیازفا •
 یللملا نیب نارگشدرگ هیلع رب یلخاد یاهدادخر و ثداوح عوقو زا یریگولج •
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 یرگشدرگ تامدخ تیفیک یللملا نیب یاه دییات ذخا •
 یرگشدرگ تعنص رد یزاس یصوصخ هنیمز رد تاررقم و نیناوق تیعضو •
 روشک یرگشدرگ زکارم و اهنوناک هشقن هیهت یصوصخ شخب و تلود یراکمه •
 بختنم یرگشدرگ زکارم زا دیدزاب تهج ناملسم یاهروشک یجراخ اه هناخترافس ناگدنیامن زا توعد •
 یزرم نورب یاه هکبش رد لالح یرگشدرگ تعنص یاه یدنمناوت و تاناکما ساکعنا رد امیس و ادص تاغیلبت •
 یرگشدرگ هزوح رد یتایلام تیفاعم ریظن یراذگ هیامرس یاه قوشم نتفرگ رظن رد •
 ناملسم یاهروشک گنهرف اب بسانتم و عونتم یاهونم اب یروخ اذغ یاهنلاس هب زهجم یرگشدرگ زکارم زیهجت •
 یرگشدرگ یاه تیفرظ ندناسانش تهج یللملا نیب حطس رد یصاصتخا یاهشیامه و اههاگشیامن یرازگرب •
 لالح
 روشک زا جراخ یا هقطنم یاههاگشیامن رد لاعف تکرش •
 هقطنم یرگشدرگ یاه هبذاج زا اهسکع و اهگولاتاک ،تالاقم ،اهباتک یمیاد راشتنا •
 نادرگناهج زاین دروم تاعالطا یواح یاهروشورب و یتسیروت یاه هشقن هیهت •
 هلصاح یاه تصرف یفرعم و یللملا نیب نارگشدرگ یلخاد تاغیلبت تهج نودم یمتسیس داجیا •
 لالح یرگشدرگ هنیمز رد یبایرازاب یملع یاهراکهار هیارا •
 یلحم داصتقا دوبهب یرگشدرگ دصقم یارب دنرب داجیا •
 لالح ییاذغ تادیلوت یارب دیدج هدوزفا شزرا داجیا •
 و یعامتجا ،یداصتقا یاهیگژیو هب هجوت اب اهرازاب نیا هب ذوفن و دورو یارب یزیر همانرب و فده یاهرازاب نتفای •
 اهنآ یگنهرف
 ناتسا هب یروشک یریگ میمصت تارایتخا زا یخرب ضیوفت •
 هطوبرم ناریدم هب تاعالطا و رامآ هئارا شیازفا •
 لرتنک و تاراظن تیوقت •
 یدربراک یاه شهوژپ تیوقت •
 اه تسایس یگنهامه •
 یتنس و لیصا یاهاذغ زا تظافح •
 یلحم یاه کنهرف و تیوه تیوقت •
 لالح یرگشدرگ هزوح رد یموب شناد تیوقت •
 یلحم تکراشم قیوشت •
 یا هقطنم و للملا نیب یگنهرف طابترا یرارقرب •
 یمالسا لوصا اب قبطنم یاه یمرگرس و شخب تذل یاه تیعقوم داجیا •
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 ناگدننک فرصم و ناگدننکدیلوت نیب رتشیب طابترا •
 یرگشدرگ هزوح رد نانز هژیو هب هعماج یزاسدنمناوت •
 لالح و ملاس یاذغ دیلوت قیرط زا هعماج تمالس یاقترا هب کمک •
 نارگشدرگ تاعقوت و تساوخ اب لالح یرگشدرگ یاه همانرب قباطت •
 لالح یرگشدرگ یاه همانرب رد نارگشدرگ یمالسا لیاسم تیاعر نیمضت •
 نارگشدرگ اب نارگشدرگ نالوئسم یکیدزن و یلدمه ساسحا •
 یرگشدرگ یاه همانرب و تامدخ عومجم  زا نارگشدرگ تیاضر ساسحا •
 لالح یرگشدرگ یاه هنیزه ندوب یقطنم •
 اه یرگشدرگ ریاس اب هسیاقم رد لالح یرگشدرگ یاه هنیزه بسانت •
 لالح یرگشدرگ یاه هنیزه ندوب هنافصنم و هنالداع •
 طابترا نیا رد تاعالطا شرتسگ و اضف کرد هب  هجوت اب ،لالح یرگشدرگ یاه هنیزه تخادرپ •
 بذاک لغاشم هب اکتا مدع و نادنورهش یارب رادیاپ لاغتشا •
 رهش یتایح عبانم  اه تخاسریز رد یراذگ هیامرس •
 رهش یداصتقا قنور و رهش یارب رادیاپ ییازدمآرد •
 یرهش هعماج راشقا نیب رد یراکیب شهاک •
 یژرنا و عبانم ییوج هفرص •
 یداصتقا نالک یاه هفرص داجیا •
 اهالاک و تامدخ بسانم عیزوت •
 رهش رد نیون و نیرفآراک یاه هژورپ یور یراذگ هیامرس •
 روآ یداش و حرفم یاه ناکم داجیا یور یراذگ هیامرس •
 رهش طیحم رد یرگشدرگ ینامدای یاه ناکم دوجو •
 یحیرفت یاه ناکم داجیا و یعامتجا یگدنزرس زا تیامح •
 یعامتجا یشخب تیوه و هدنزرس تالحم زا یرادروخرب •
 نادنورهش هب یعامتجا و یگنهرف تامدخ هئارا •
 یرهش یاهاضف رد یعامتجا ینمیا و یتمالس زا تیامح •
 لالح یرگشدرگ هزوح رد میقتسم ریغ و میقتسم نیلاعف دادعت شیازفا •
 ناملسم نارگشدرگ هعجارم دادعت شیازفا •
 هقطنم و ناهج رد روشک یرگشدرگ هاگیاج یاقترا •
 نادنورهش یگدنز تیفیک یاه صخاش زا تیامح •
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