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 هدیکچ
-طیحم زا تیامح ،ییاتسور عماوج هعسوت ِیارب ِیاهلیسو دناوتیم هک تسا دمآرد و ییازلاغتشا ِیارب یشزرا اب عبنم ییاتسور ِیرگشدرگ
-عونتم رد یمهم شقن و دنک مهارف ار هعسوت و ِیداصتقا دشر ناکما یناسنا و یعیبط عبانم زا بسانم ِیریگهرهب ابو دشاب گنهرف و تسیز
 گرزب ِیاهرهش تالکشم ندرک مک و اهرهش هب ناییاتسور ترجاهم شهاک ،ناییاتسور دمآرد شیازفا ،ییاتسور عماوج داصتقا ِیزاس
 هعسوت سپس و اتسور یطیحم طیارش دوبهب ببس یلحم ِیاهداهن و مدرم تکراشم اب نآ ِیارجا و ِیرگشدرگ هعسوت ِیارب ِیزیرهمانرب.دراد
-هژیو و بسانم ِیاهدربهار هارمه هب هنیهب ِیوگلا ِیریگراکب و نیودت و یحارط دنمزاین ِیرادیاپ هعسوت هب یبایتسد ور نیا زا .دوشیمرادیاپ

 هب یتسدعیانص و ِیرگشدرگ ،یگنهرف ثاریم ترازو .دوب دهاوخ ِیرگشدرگ نراذگتسایس و نازیرهمانرب ِیوس زا ییاتسور یحاون ِی
 لیسناتپ اب یبونج ناسارخ ناتسا رد عقاو گروف ِیاتسور .تسا هدومن ِیرگشدرگ فده ِیاهاتسور ییاسانشهب مادقا راذگتسایس ناونع
 ِیرگشدرگ داصتقا رد ِیزیچان مهس ،هوقلب ِیاهتیفرظ مغریلع هک تسا هدش باختنا فده ِیاتسور ناونع هب زین رگشدرگ بذج
 و ینادیم و ِیدانسا یسررب اب ور شیپ شهوژپ ساسا نیا رب.دنربیم رسب یتسدیهت و رقف رد و هتشادن ِیروخ رد هاگیاج ،دراد ییاتسور
 هعسوت هنیهب ِیوگلا هیارا و گروف ِیاتسور ِیرگشدرگ هعسوت دنور یسررب روظنم هب ِیدربراک فده اب یلیلحت -یفیصوت یسانش شور
 یشیامیپ شور هب همانشسرپ عیزوت و ینادیم ِیاه هداد ِیروآعمج و ِیاهناخباتک هعلاطماب شهوژپ ماجنا شور.تسا هتخادرپ ِیرگشدرگ
 هک دهدیم ناشن هدمآ تسدب جیاتن .تسا هدش هتفرگهرهب یکوت و ،ِیاهنومن کت T نومزآ قیرط زا اه هداد لیلحت .تسا هدش ماجنا
 رب دیکات اب و هتشاد میقتسم رثا ییاتسور هعسوت ِیزیرهمانرب رد یعامتجا و ِیدبلاک و کیزیف ،ِیداصتقا ،یتینما هناگراهچ ِیاه هفلؤم
  .تسا هدش هیارا اتسور یعیبط و یفرگوپوت طیارشاب بسانتم ِیدنیآرف و ییارجا ِیوگلا تاعلاطم ساسا رباه هفلؤم

 .گروف ِیاتسور ،ِیرگشدرگ فده ِیاهاتسور ،هنیهب وگلا ،ییاتسور هعسوت ،ییاتسور ِیرگشدرگ ،ِیرگشدرگ :یدیلک تاملک
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 همدقم
 ناهج دشر هب ور عیانص نیرتعیرس زا يکی هب ندش لیدبت لاح رد یرگشدرگ داصتقا و یرگشدرگ ،ينونک رصع رد
-هعسوت ناکرا و لاکشا ،میهافم زا زین و ناهج یداصتقا ناکرا نیرتيلصا زا هک تسا يلم دمآرد داجیا یارب یارزبا و
 کی ناونع هب ،یرگشدرگ لیدبت لاح رد ناهج رسارس یاهروشک(Rattanasuwonghai,1998:2).تسا رادیاپ ی
 نیرتمهم زا يکی یرگشدرگ هک دنرواب نیا رب نارگشهوژپ لاح نیا اب .دنتسه دوخ قطانم یهعسوت یارب دربهار
 . (1331 ،یرگشدرگ يناهج نامزاس).تسا هعسوت یاهقشمرس
 یرگشدرگ نرق ار متسیب نرق هک هتشاد نآ رب ار نارظن بحاص زا یرایسب یرگشدرگ باتشرپ و نوزفازور دشر
 هب تسیب نرق نایاپ رد یرگشدرگ» درک مالعا 1331 رد یدرگناهج نامزاس نیشیپ لکریبد ،کانیواسوینوتنآ .دنمانب

 ناهج رد هعسوت مهم یاهرازبا زا يکی یرگشدرگ. (Gee, 1994:16) دش دهاوخ لیدبت ناهج کی هرامش تعنص
 رب هک یروط هب.دشاب یدالیم 11 نرق رد ناهج تعنص نیرتگرزب هک هدش ينیبشیپ هتشذگ نرق رد تسا هدش هتخانش
 نویلیم تصش و دصناپ و درایلیم کی دودح ،1111لاس رد یدرگناهج نامزاس طسوت هدش ماجنا یاهينیبشیپ ساسا
 نویلیرت مین و کی هب لاس نیا رد يللملا نیب یرگشدرگ زا يشان یاهدمآرد و تخادرپ دنهاوخ یرگشدرگ هب رفن
 هدرتسگ ناونع هب و دمآرد مهم عبانم زا يکی ،ایند رد یرگشدرگ تعنص هزورما(Unwto, 2007).دیسر دهاوخ رالد
 زین يیاتسور یرگشدرگ(1391:191 ،يمرک و نیب کین) .تسا یاهژیو هاگیاج زئاح ناهج يتامدخ تعنص نیرت
 عماوج يکیژولوکا و يعامتجا -یداصتقا هعسوت یارب يمهم رازبا ار نآ ناوتيم و هدوب یرگشدرگ رازاب زا يشخب
 کمک ،دمآرد و لاغتشا داجیا هب ناوتيم نآ یداصتقا تبثم تارثا هلمج زا (Sazabo, 2005:81).درک دادملق يیاتسور
 رد یداصتقا یاهتیلاعف هب يشخب عونت و اهشخب ریاس دشر کیرحت و قیوشت ،يیانبریز تامدخ ندش مهارف هب
 هکتسا نیا رب داقتعا زین يعامتجا دعب رد (Dwyer,1994:11) .درکهراشا اهاتسور صوصخ هب کچوک یاهطیحم
 و دشر رب هظحالم لباق يتاریثات و هدش دارفا نیا اب يموب مدرم تاطابترا ثعاب يیاتسور قطانم هب نارگشدرگ دورو
 .تشاد دهاوخ يیاتسور قطانم نانکاس تکراشم نازیم شیازفا و داوس حطس نتفر الاب ،يعامتجا و يگنهرف یاقترا
 یداصتقا هعسوت یارب رثوم روزیلاتاک ناونع هب هعسوت لاح رد یاهروشک زا یرایسب رد یرگشدرگ هعسوت یاه همانرب
 اهاتسور يعامتجا و یداصتقا طیارش دوبهب شیازفا بجوم هک دوشيم بوسحم اهاتسور يعامتجا و
 رد یرگشدرگ فلتخم یاه هنوگ و اهتیلاعف لماش هک تسا یرگشدرگ عاونا زا يکی يیاتسور یرگشدرگ.دشدهاوخ
 Soteriades, 2002:617)) .دوشيم اهنآ نوماریپ و يیاتسور یاهطیحم

-تیلاعف هک درک فیرعت یرهش ریغ هزوح رد یرگشدرگ تیلاعف ار يیاتسور یرگشدرگ ناوتيم يلک موهفم کی رد
 يکی يیاتسور قطانم رد یرگشدرگ هعسوت(opperman,1996:88) .تسا یزرواشک شخب رد َگابلاغ نآ رد يناسنا یاه
 يحاون رثکا رد .دوريم رامش هب یداصتقا و يعامتجا تالکشم و ترجاهم ،رقف زا اهاتسور تاجن یاه هار زا
 ریظن یاهعسوت یاهتیلاعف رگید هب هجوت ،نآ یریذپبیسآ و یزرواشک داصتقا ندوب بیاغ لیلد هب ،يیاتسور
 ناییاتسور يگدنز طیارش دوبهب رد ينیمضت ،فلتخم یاه هبنج زا دناوتيم شخب نیا لمکم ناونع هب یرگشدرگ
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 هیاپ شخب ناونع هب يیاتسور شخب و اهاتسور هب هجوت ،هعسوت هب ندیسر همزال هدش راکشآ هلاسم نیا هزورما.دشاب
 يگدنز هعسوت لاحرد یاهروشک يیاتسور یاهتفاب و قطانم رد ناهج ریقف تیعمج هدمع هکنیا هب هجوت اب .تسا
 هک يلاح رد .دوشيم بوسحم يیاتسور هعسوت هطیح رد تاعوضوم نیرتيساسا و نیرتمهم زا يکی رقف دننکيم
 يضارا تاحالصا ،کاخ یزیخلصاح دوبهب دننام يیاهدرکیور قیرط زا يیاتسور طیارش ات دناهدرک شالت ناصصختم
 رقف شهاک رد دنتشاد زکرمت یداصتقا لیاسم رب َگاتدمع هک يتنس هعسوت یاهدرکیور ،دنشخب دوبهب هتفرشیپ یروانف و
 (Jomepoor, 2005:28).تسا هدیدرگ رهش هب اتسور زا ترجاهم هب رجنم و هتشادن لابندب ينادنچ تیقفوم يیاتسور
 زا يکی.تسا زاین دنشاب عماج و رادیاپ هک یدیدج یاهدرکیور و اهتیلاعف هب يیاتسور هعسوت یارب ور نیا زا
 نیا زا يخرب رد و هتفرگ رارق هجوت دروم هتفای هعسوت یاهروشک رد صوصخ هب ریخا یاهلاس رد هک يیاهادربهار
 و يیاتسور يحاون رد یرگشدرگ شرتسگ و هعسوت ،تسا هتشاد هارمه هب يتبثم حیاتن و هدمآرد ارجا هب اهروشک
 لاح نیع رد و اتسور مدرم تشیعم و دمآرد عبنم ناونع هب اتسور يگنهرف و يعیبط ددعتم یاه هبذاج زا هدافتسا
 تشیعم و دمآرد عبنم ناونع هباتسور يگنهرف و يعیبط درف هب رصحنم یاه هبذاج و اه هیامرس زا تظافح هب کمک
 (Lee, 2014:45-56).تساتسور مدرم
 يلحم عبانم زا هدافتسا و يعامتجا تکراشم ،داصتقا یزاس عونت ،دمآرد و لاغتشا داجیا یرگشدرگ تعنص تیهام
 .تسا تعنص نیا نادقف زا يشان يیاتسور يگتفاین هعسوت و يگدنام بقع تالکشم مظعا شخب هک اجنآ زا .تسا
 يیاتسور یرگشدرگ .دنک کمک يیاتسور هعسوت هب دناوتيم روکذم تالکشم و لیاسم لح اب يیاتسور یرگشدرگ
-يم يیاتسور قطانم رد یرگشدرگ یداصتقا ریثات .دیآيم رامش هب يیاتسور عماوج یارب دمآرد دیدج و مهم عبنم
 هب دناوتيم وس کی زا ،یرگشدرگ لاکشا نیرتيمدرم زا يکی هباثم هب يیاتسور یرگشدرگ .دشاب تبثم ای يفنم دنناوت
 و لاغتشا داجیا هب يناسنا یورین دازام بذج اب رگید یوس زا و دماجنایب يیاتسور یاهتیلاعف عونت و یداصتقا دشر
 Ghafari) .دوشيم دادملق هبناج همه هعسوت یارب يتصرف بیترت نیدب ،دنک کمک اهاتسور نانکاس یارب يیازدمآرد

& Harchakani, 2009:114)  
 ثعاب هک تسا یاهدیدپ یرگشدرگ .دنکيم بذج دوخ هب ار یدایز دارفا يیاتسور یرگشدرگ هراومه ام روشک رد
 ،ناشفارذب و يبورک) .دهد رارق ریثات تحت ار دارفا راتفر و شرگن دناوتيم يعامتجا تالماعت شیازفا

 نازیرهمانرب و يتموکح نایرجم هک تفرگرارق هجوت دروم ریخا ههد رد يیاتسور یرگشدرگ زینام روشکرد(4391:1
 رظن زا هک یرگشدرگ فده یاهاتسور يیاسانش هب مادقا يتسدعیانص و یرگشدرگ ،يگنهرف ثاریم ترازو رد
 .دندیدرگ يفرعم و يیاسانش هدوب نارگشدرگ هقالع و هجوت دروم ...یزرواشک و يخیرات ،يعیبط
 یاهدربهار اریز ،دوش هجاوم یددعتم یاهشلاچ و لیاسم اب يیاتسور هعسوت ریخا یاهلاس رد هدش ثعاب هلأسم نیا
 طیحم یرادیاپ و يیاذغ تینما ،تشادهب ،لاغتشا ،رقف نوچ يلیاسم تسا هتسناوتن يیاتسور هعسوت هنیمز رد هتشذگ
 ،صخشم یدربهار یزیر همانربیوگلا نتشاد نودب تیلاعف نیا یهعسوت ،نیا دوجو اب.دنک نیمأت ار ترجاهم و تسیز
 راب هب ار يبولطمان و شخب نایز راثآ ،هدش تاناکما و عبانم دح زا شیب یرادرب هرهب و قطانم رد نآ عیزوت مدع
 يکرتشم هوجو داصتقا و هعماج یاهشخب ریاس اب و تسا یا هدیچیپ تیلاعف یرگشدرگ هکنیا هب هجوت اب .دروآ يم
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 مزلتسم رما نیا (Crouch, 994:5).دریگب رارق هظحالم دروم نآ بناوج يمامت یزیرهمانرب دنیآرف رد تسیاب يم ،دراد
 تیریدم و هعسوت یارب هنیهب یوگلا هیارا و یزیرهمانرب اریز تسا فادها نیا هب لین یارب صخشم یوگلا دوجو
 زین يلامتحا یاهنایز زا و ددرگيم يلحم مدرم و نارگشدرگ تیاضر هب رجنم تدم دنلب رد هک .تسا يساسا یرما

 یارجا یارب يیانبم داجیا و وس کی زا یرگشدرگ رصانع همه هعسوت هنیمز ندرک مهارف یارب نیاربانب .دنک یریگولج
 هعلاطم دروم هقطنم رد هعسوت هناگراهچ یاه هفلؤم ریثات نازیم تسیاب يم یرگشدرگ هعسوت هنیهب یوگلا و اهتسایس
 زا ناریا هکنیا هب هجوت اب .درک صخشم هنیهب یوگلا و رظن دروم همانرب یراذگریثأت نازیم هب هجوت اب سپس و يسررب

 رترب روشک هد هرمز رد ،باذج و عونتم یاهاتسور ندوب اراد و يطیحم و ،یرنه ،يگنهرف نوگانوگ یاه هبذاج یهبنج
 هنیمز رد دیدج دربهار کی ناونع هب یرگشدرگ شرتسگ ،تسا یرگشدرگ یاه هبذاج ندوب اراد هنیمز رد ناهج
 يحاون رد یدیدج یاه تصرف داجیا زاس هنیمز و دنک افیا روشک داصتقا یزاس عونتم رد يمهم شقن دناوتيم هعسوت
 شهاک و ( يبونج ناسارخ ناتسا گروف یرگشدرگ یاتسور) هعلاطم دروم هقطنم هلمج زا و روشک يیاتسور
 ههد کی زا شیب تشذگ اب هک دهديم ناشن هیلوا یاهيسررب .دشاب ناتسا یداصتقا قنور و لاغتشا داجیا و ترجاهم
 روشک رد يیاتسور یرگشدرگ هعسوت یوگلا ناونع هب دوبرارق هک یرگشدرگ فده یاهاتسور نیلوا بیوصت نامز زا
 میهافم و تسا هتفای رییغت اهنآزا يخرب یدبلاک یاه شخب طقف اهاتسور رد هتفرگ تروص تامادقا دوجو اب .دشاب
 يسررب و ينیبزاب نمض دراد ترورض اذل.دراد هلصاف رظن دروم فادها اب و هدوبن بولطم اهنآ رد یرگشدرگ هعسوت
 يیارجا یوگلا سپس و هتفرگ تروص مزال يسررب رادیاپ هعسوت یاه هفلوم ساسا رب هتفرگ تروص تامادقا جیاتن
 يعامتجا ،یداصتقا) داعبا نتفرگ رظن رد اب هعلاطم دروم هدودحم رد اهاتسور زا کیره تیفرظ اب بسانتم ،راذگریثات
  .دوش هیارا یرادیاپ درکیور اب (يتینما و يطیحم تسیز و يگنهرف و

 زینو هدش یدج تابلاطم داجیا ببس اهاتسور نیا بیوصت هک دوش يم راکشآ ينامز عوضوم ترورض و تیمها
 ره تیفرظ اب بسانتم یرگشدرگ یاه همانرب ندش يتایلمع اب .تسا هدش یرگشدرگ دصقم ناونع هب مدرم هجوت
 یارب هدش هیارا وگلا هعاشا ناکما ،یرگشدرگ فده یاهاتسور یارب هدش نییعت فادها هب يبایتسد نمض ،اتسور
 .تشاد دهاوخ دربراک رگید یاهاتسور ریاس
 راثآ تسرهف رد هدش تبث رثا 111 یرگشدرگ و يعیبط ،يخیرات راثآ 1111 زا شیب نتشاد اب يبونج ناسارخ ناتسا
 بذج یارب بسانم لیسناتپ یرگشدرگ هنومن هقطنم 2 و يتسد عیانص هتشر 11 ،يناهج تبث رثا 9 ،روشک يلم
 هدوب زیچان یرگشدرگ داصتقا رد هقطنم مهس هوقلب یاه تیفرظ نیا مغريلع هک تسا يلاح رد نیا دراد ار رگشدرگ
 تیعضو يسررب هب يبونج ناسارخ ناتسا باختنا اب ات تسا هدش يعس شهوژپ نیا رد .درادن یروخرد هاگیاج و
 تسیز -یدبلاک ،يگنهرف -يععامتجا ،یداصتقا ) هعسوت يساسا هفلؤم 4ساسا رب یرگشدرگ فده یاهاتسور
 ببس هک یاهنیهب یوگلاو یرگشدرگ هعسوت رد رثوم و يیارجا -یدربهار همانربسپس و هتخادرپ (يتینما و يطیحم
 يلحم–يموب گنهرف و یرگشدرگ عونت ساسا رب حیحص یزیرهمانرب هب هجوت اب هکدوش هیارا ،ددرگ اهاتسور هعسوت

 .دوشيم یداصتقا و یرگشدرگ قنوررجنم هک دش دهاوخ داجیا یدایز یاه هبذاج
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 یرظن ينابم
 رد یرثوم و لاعف شقن و دراد اهروشک داصتقا رد يصاخهاگیاج يلخاد یرگشدرگ هژیوب یرگشدرگ تعنص هزورما
 نتفرالاب .دنکيم یزاب هعسوت هب ور یاهروشک رد صوصخ هب اهروشک يگنهرف و يعامتجا-یداصتقا راتخاس ءاقترا

 يللملانیب یاهنیمات ترورض و يگدنز میهافم هب دیدج یاهشرگن و تارییغت ،تغارف مایا شیازفا دمآرد حطس
  (1191:1 ،يلپراش) .دبای هعسوت و تدش هب یرگشدرگ هک دنکيم باجیا
 رد یاهدمع شقن دناوتيم هک دیآيم باسح هب یرگشدرگ تعنص زا يیزج زین يیاتسور یرگشدرگ اتسار نیا رد
 گنتاگنت طابترا رد یدیدج يلغش یاهتصرف قلخ زین و یداصتقا دشر هب يشخب عونت و يلحم مدرم یزاسدنمناوت
  (1191:12 ،هداز فیرش) .دنک افیا یداصتقا یاهشخب ریاس اب
 ،ينیشنرهش شرتسگ تهج شیازفا هنیمز رد هژیو هب ریخا یاه هدس يط ناهج يگنهرف و يعامتجا ،یداصتقا تالوحت
 هعسوت هب رجنم يعامتجا هافر دوبهب و تغارف تاقوا شیازفا  ،لقن و لمح لیاسو و يطابترا یاه هار هعسوت
191:32 ،يناوضر). تسا هدش يیاتسور يحاون رد یرگشدرگ 9) 
 اپورا رسارس رد ریخا یاهلاس رد .تسا يیاتسور يحاونرد هعسوت و یزاسزاب یارب دمآراک یروزیلاتاک یرگشدرگ
 دنتسه ور هب ور يتنس یزرواشک یاهتیلاعف شهاک اب هک يیاتسور يحاون يعامتجا و یداصتقا یاهشلاچ عفر یارب
 هک تسا يیاتسور یرگشدرگ تعنص نیا مهم یازجا زا (Sharply, 2002:233) .تسا هدش هجوت یرگشدرگ هب
 .دوريم رامش هب اهاتسور یداصتقا دشرو دوبهب یارب یرازبا و ناهج رد یرکشدرگ يمدرم لاکشا زا يکی هزورما
 هعرزم ،مسیروتوکا ،يگنهرف ،يخیرات ،تعیبط رب ينتبم یرگشدرگ هدمع لاکشا (3191:1 ،نارگید و موصعم یریدق)
  (1391:69 ،نارگید و يناوضر) .تسا زبس و
 هعسوت یارب يمهم یهلیسو دناوتيم و تسا دمآرد داجیا و يیازلاغتشا یارب يشزرا اب عبنم يیاتسور یرگشدرگ 
 .دشاب يیاتسور گنهرف و تسیز طیحم زا تیامح و يیاتسور عماوج یداصتقا و يعامتجا

(Foucat, 2002:520) دراد تیمها یور نآ زا يیاتسور هعسوت رد یرگشدرگ تعنص هاگیاج هب هجوت ،نآرب نوزفا 
 و یزرواشک شخب هعسوت هب یداصتقا دشر ناکما رب نوزفا ،يناسنا و يعیبط عبانم زا بسانم یریگهرهب اب ناوتيم هک
 و يموب يگنهرف ثاریم تشادساپ و يطیحم تسیز طیارش دوبهب ریسم رد رثوم يماگ و تخادرپ يلحم عیانص دیلوت
 (Crouch, 1994:52) .تشادرب اهاتسور رد يلحم موسر و بادآ

 رد رییغت هجیتن نآ دیدج لاکشا هک دشابيم يناسنا هعماج يکیزیف یاضف زا یاهتفای قیفلت دنیارف یرگشدرگ تعنص
 تعنصتسا يسایس یورین تاعالطا هنوگراجفنا دشر ،هتفرشیپ یژولونکت ،ناسنا يگدنز یاهشرگن و اهشزرا
 نابزیم هعماج متسیس رد یا هدمع تارییغت ثعاب ،نارگشدرگ زاین نیمات رب هوالع یدعب دنچ يتیهام اب یرگشدرگ
 یرگشدرگ یاه هبذاج نداهن دنمشزرا و یزاسایهم اب ات دنشالت رد نادرمتلود ورنیا زا (Dwyer, 2009: 63) .ددرگيم
 اب یرگشدرگ عاونا زا يکی .دنزاس مهارف ار تعنص نیا تبثم داعبا زا یدنمهرهب تصرف ،لسناتپ یاراد قطانم رد
 هدافتسا رد لیامت داجیا و تیباذج هیارا اب يیاتسور یرگشدرگ .تسا يیاتسور یرگشدرگ ،نرق کی زا رتشیب يتمدق
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 یاهصخاش ءاقترا و دوبهب تهج یدرکراک نینچمه و نارگشدرگ یارب يیاتسور طیحم یاهيگژیو و اضف زا
 (sharply, 1997:234).تسا هدش عقاو یرایسب هجوت دروم هقطنم يطیحم تسیز و يگنهرف ،يعامتجا ،یداصتقا
 يیاتسور یرگشدرگ قیفوت تابجوم ،مهم یاهتیدودحم و اهتصرف يیاسانش اب ات دنراد شالت نایزیرهمانرب ورنیا زا
 .دنوش بجوم ار يیاتسور قطانم حالصا تابجوم مه و هدروآ مهارف نارگشدرگ یاهزاین هب يیوگخساپ رد ار
 اهرهش هب ترجاهم مجح زا و هدرک کمک يیاتسور داصتقا يیایوپ هب دمآرد و لاغتشا داجیا اب يیاتسور یرگشدرگ
 ،يیاتسور یاضف لصا یاهدرکراک لمکم ناونع هب يیاتسور یرگشدرگ زا هعسوت لاح رد یاهروشک رد .دهاکيم

 ,Lee) .دوش هدافتسا یرگشدرگ فده یاهاتسور رد تامدخ و تاناکما بسانم شنکارپ و شیامآ ،يهدناماس تهج

1999:875-886) 
 زا معا یرگشدرگ هبذاج دنچ ای کی یاراد هک دنوشيم قالطا يیاهاتسور زا هتسد نآ هب یرگشدرگ فده یاهاتسور
 شلاچ عفر یارب ناریا روشک رد .دنشاب يلم ای و یا هقطنم ،يلحم حطس رد يبهذم و يخیرات ،يگنهرف ،يعیبط
 شقن رد يیاتسور یرگشدرگ زا هدافتسا ،يگدنز بولطم طیارش زا ناییاتسور یرادروخرب داجیا و يیاتسور هعسوت
 ،يگنهرف ثاریم نامزاس) .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم یرگشدرگ فده یاهاتسور رد یزرواشک یاهتیلاعف لمکم

  (6191 ،یرگشدرگ و يتسد عیانص
 روشک یاهاتسور حطس رد هدنام یاجرب راثآ و يیاتسور هعسوت رد نآ شقن و يیاتسوریرگشدرگ يسررب هنیمزرد
 :ددرگيم نایب تاقیقحت نیا جیاتن زا یدادعت هک تسا هتفریذپ تروص یددعتم تاقیقحت

 یجراخ یاه شهوژپ هنیشیپ .1 لودج
 عوضوم ققحم

 (4331)يلپراش
1 لاسرد يلامش زلیو یور رب هعلاطم اب  ار هعماج کی و هدرک بذج هقطنم هب ناوج نارگشدرگ روضح و يلغش یاهتصرف یرگشدرگ هک تسا دقتعم 433
 .دنک يم ينورد طابترا هب روبجم

 .دننک يم هراشا يعامتجا لدابت هیرظن دوخ تاقیقحت هجیتن رد (1111)لاه

 (6111)لاو و نوسیتام
 يعیبط یاهطیحم ،يکیزیف شخب رد لاغتشا و دمآرد یاهرییغتم یداصتقا شخب رد .تسا هتخادرپ یرگشدرگ یداصتقا و يکیزیف ،يعامتجا تارثا يلک يسررب هب
 .تسا هدادرارق يسررب دروم ار يگدنز کبس و يگنهرف ثاریم ،يعامتجا شخبرد و تخاسناسنا و

 (1111)وسدنوک
 هب اه تیلباق نیا زا هدافتسا اب يگنهرف ثاریم و یرگشدرگ رب زکرمت نمض ،یرگشدرگ و يگنهرف ثاریم يیاتسور هعسوت ناونع تحت ،شهوژپ نیا رد ققحم
 .دنکيم دیکات يیاتسور هعسوت هب ندیسر روظنم

 .دهديم رارق يسررب دروم يیاتسور یرگشدرگ هب تبسن ار اهنآ شرگن و ناویات روشک رد نابزیم هعماج هاگدید زا يیاتسور یرگشدرگ تارثا يسررب هب (9111)گناچ
 .دنتخادرپ يناوتیل روشک رد يیاتسور قطانم هعسوت رد یداصتقا لماوع تارثا يسررب هب (4111) ناراکمه و اکسینسا

 (2111)گناوه
 هتشاد هراشا یزرواشک شخب رد یرگشدرگ تبثم جیاتن و هعسوت هلئسم هب و دادرارق لیلحت دروم يبونج هرک رد ار روحم زرواشک يیاتسور یرگشدرگ ققحم
 .تسا

 (1191 )هتخارفا

 و ناتسیس ناتسا رد تعنص نیا تیمها و هاگیاج رکذ هب يیاتسور مسیروت و مسیروت موهفم و فیرعت اهروشک یداصتقا هعسوت رد مسیروت شقن تیمها نایب هب
-هیامرس هب ناوتيم هک هدش هیارا هنیمز نیا رد يتاداهنشیپ و اهراکهار ،ناتسا نیا رد مسیروت شرتسگ یورشیپ تالکشم هیارا نمض تسا هتخادرپ ناتسچولب
 یاه هاگشیامن یرازگرب و يهافر و يتماقا تاسیسات و تازیهجت ،لقن و لمح هکبش دوبهب و هعسوت هنارای هیارا هلیسوب ناتسا زا جراخ مسیروت شخب یراذگ
 .دومن هراشا ناتسا يتسیروت عفانم و اه هبذاج ندناسانش تهج فلتخم

 (1191) یرداق

 تارثا هرابرد هدش ماجنا تاقیقحت ورادیاپ هعسوت و يیاتسور هعسوت مسیروت دروم رد ناهج حطس رد فلتخم نوتم رد دوجوم تایرظن و اه هاگدید يسررب هب
 لح هار ناوتيمن يیاتسور هقطنم ره و روشک تاناکما و یاهيگژیو هب هجوت اب .دزادرپيم فلتخم یاهروشک رد يیاتسور یاه هاگتنوکس رب مسیروت فلتخم
 هعسوت هوحن و عون ،هقطنم نا يکیژولوکا طیارش و يگنهرف يعامتجا یاهيگژیو اب قباطم دیابيم يیاتسور هقطنم ره یارب و درک هیارا اهنآ عفر یارب یدحاو
 .دومن باختنا ار مسیروت

 (1191)یرداقویراختفانیدلانکر

 متسیب نرق ينایاپ ههد رد ،هک دنداد ناشن "یاهیرظن یاه بوچراهچ لیلحت و دقن يیاتسور هعسوت رد يیاتسور یرگشدرگ شقن "ناونع تحت يشهوژپ رد
 ،هسنارف یاهروشک رد هدش ماجنا تاعلاطم .تساهاتسور هعسوت یارب يشور ار یرگشدرگ يیاپورا یاهروشک رد یداصتقا يعامتجا نازیر همانرب زا یرایسب
 تالکشم مظعا شخب .تسا هدرک دشر يیاتسور داصتقا رد تعرسب يیاتسور یرگشدرگ هک دهديم ناشن نپاژ و دنلیات ،دنلریا ،ناتسلگنا ،سییوس ،شیرتا
 يیاتسور هعسوت هب دناوتيم قوف تالکشم و لئاسم لح اب يیاتسور یرگشدرگ ،ددرگيمرب تعنص نیا نادقف هب زین يیاتسور يگتفاین هعسوت و يگدنام بقع
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 .دیامن کمک

 ناراکمه و موصعم یریدق يبتجم
(3191) 

 .تسا هتخادرپ يیاتسور یرگشدرگ یزیرهمانرب هب نینچمه و فلتخم یاه هاگدید زا يیاتسور یرگشدرگ يسررب هب

 .تسا دازحرف و رصم زا رتشیب دادهظ و باجنم قطانم رد رگشدرگ شریذپ تیفرظ هک داد ناشن شهوژپ نیا (3191) ناراکمه و روپ نسح

 (1391) يناوضر اضردمحم
 ناریا رد يیاتسور یرگشدرگ و تسا هار زاغآ رد زونه یرگشدرگ عون نیا ناریا رد یرگشدرگ هعسوت دنور هقباس هب هجوت اب هک تسا هتخادرپ عوضوم نیا هب
 درادرارق فاشتکا هلحرمرد

 یدهم و یدزی يلپاپ نیسحدمحم
 (1391)يیاقس

 يسررب دروم نردماسپ ارف و هتینردماسپ ،هتینردم ار یرگشدرگ تیهام و دنتخادرپ يفسلف درکیور اب یرگشدرگ کیروئت یاهترورض و نیداینب میهافم يسررب هب
 .دنراد رارق

 (1391) درف يحلاص
 يکیروئت راتخاس و یرظن ينابم زا يهاگآ دنمزاین يیاتسور شخب رد ریذپ فاطعنا و دمآراک ،مجسنم یاه همانرب نیودت هک تسا هدش هتخادرپ عوضوم نیا هب
 .تسا یزیرهمانرب شناد

 (1391)رف بوبحم و يمیرک
 کیدزن یرگشدرگ عرازم تیقفوم لامتحا .تسا يیاتسور یاه هبذاج و اهناکم زا اه یرادروخرب و بسانم یزیرهمانرب مزلتسم ار قفوم يیاتسور یرگشدرگ تعنص
 .تسا رتشیب بتارم هب یرگشدرگ یاهناکم هب

 (1391)ناراکمه و ينسحلاوبا
 يیامیپهار یرازگرب و یرگشدرگ عبانم زا عونتم یرادرب هبهب تامدخ هعسوت و هتخادرپ کنابایب و روخ هقطنم یاهاتسور رد یرگشدرگ هعسوت یژتارتسا نیودت هب
 .تسا هداد صیخشت اهدربهار نیا نیرتمهم زا ار یریوک

 (1391) ناراکمه و يناملس
 ناجرهم و همرگ ،جاریا قدنج ،هضایب یاهاتسور هک تسا هدرک یدنبهجرد یرگشدرگ ناوت و هعسوت رظنم زا ار کنابایب و روخ هقطنم رد يیاتسور یاه هاگتنوکس
 .دندوب رادروخرب یرتالاب تاجرد زا

 (1391)روپ نسح و يیایض

 ،دابآدیزوبا ،زگ هروک ،دازحرف ،رصم یاهاتسور رد يسکاد شجنر و دصقم تایح هخرچ یاهلدم قیرط زا یرگشدرگ دصاقم هعسوت یدربهار یاه هزوح نیودت هب
 نیا رد اهتیلاعف دح زا شیب زکرمت و هعسوت لیلد هب رصم-دازحرف یاتسور هقطنم رد هک دهديم ناشن جیاتن .دنتخادرپ قدنج و نج کیر ،نیشع و ،گیردنب
 يتوافتيب هلحرم رد و رلتاب لدم قبط رب دشر يیادتبا هلحرم رد نیربانب .دنکيم تکرح دشر و يتوافت يب یوس هب يلحم هعماج هقالع و دصقم هاگیاج اهاتسور
 .درادرارق يسکاد شجنر صخاش قبط رب

 (9391) هداز بوقعی
-هقبط تسا هدش هیارا یرگشدرگ نوماریپ نونکات هک يیاهلدم و تایرظن يسررب اب و هزوح نیا رد دوخ تایبرجت و تاعلاطم زا یریگهرهب ددم هب ات تسا ددصرد
 يسانشهنوگ نوماریپ هعلاطم یارب يیوگلا و هداد ششوپ ار یرگشدرگ عاونا مامت رودقملايتح هک یاهنوگ هب و دهد هیارا یرگشدرگ عاونا زا يعماج ًالاتبسن یدنب
 .دریگ رارق یرگشدرگ

 .دشابيم رادروخرب يیالاب یرگشدرگ هعسوت کیژولوکا ناوت زا هقطنم نیا هک تسا هداد ناشن ،کنابایب و روخ هقطنم یرگشدرگ هعسوت ناوت يسررب هب (9391) ناراکمه و موصعم یریدق

 4391 ناراکمه و نایرظن
 ينتبم نیعرس دشر و لوا هتسه یریگ لکش تسخن داد ناشن قیقحت جیاتن .هداد رارق يسررب دروم ار نیعرس رد اهرهش اتسور هعسوت دنور رب یرگشدرگ تارثا
 اب نیعرس يیاضف–یدبلاک تالوحت نیب یرادانعم هطبار سپس .تسا هدوب مرگبآ یاه همشچ صوصخ رد هژیو هب یرگشدرگ یاهتیفرظ و يطیحم یاهتیلباق رب
  .دراد دوجو ينامرد بآ یاه همشچ زا یرادرب هرهب

 (4391) ناشفارذب و يبورک
 رییغت تبثم ریثات رگناشن قیقحت جیاتن هک .تسا هداد رارق هعلاطم دروم ار نرادنزام رس بایسا يیاتسور يحاون رد يگنهرف یاهوگلا رییغت و یرگشدرگ هعسوت

 .تسا هدش جاودزا کبس زین و يموب شیوگ و نابز ،يیارگ فرصم شرتسگ ،يیاذغ داوم فرصم ،کاشوپ کبس

 (2391)روپ يیازخ و تایب
 يکرادا شزرا دعب جنپ مامت نیگنایم هک داد ناشن قیقحت جیتن .دنتخادرپ روحم هعماج یرگشدرگ ناونع هب رصم یریوک یاتسور نارگشدرگ يکرادا شزرا هب
 ،گنهرف ،تیلاعف ) يبرجت شزرا دعب هک داد ناشن نمدیرف نومزا جیاتن نینمچمه .دراد رارق يیالاب حطس رد نارگشدرگ رظن زا رصم یاتسور هب يتماقا نارگشدرگ
 .تسا رصم یاتسور هرابرد نارگشدرگ يکرادا یاهشزرا هناگ جنپ داعبا نیب زا دعب نیرتمهم (شناد

 (2391) ناراکمه و يجورا
-یرگشدرگ ،یداصتقا تخاسزاب یاهلوقم جنپ لدم شهوژپ جیاتن و تسا هداد رارق يسررب دروم ار ناریا رد يیاتسور یرگشدرگ داصتقا يبایزرا لدم هیارا و نیبت
 دوب اتسور رد یرگشدرگ یداصتقا يبسن تاریثات زا ناشن .تسا هدش هیارا رایعم 11 هارمه هب یداصتقا یرادیاپ و يموب هعماج تکراشم ،یزرواشکریغ ،یزرواشک
 .تسا هدش يبایزرا يبسن و يلومعم حطس رد ندوب بولطم ظاحل زا اتسور نیا رد یرگشدرگ یداصتقا تارثا و

 يمگزا بتاک ،یدورگنل يعیطم
(6391) 

 نآ زا يکاح جیاتن . هتفرگدادرارق يسررب دروم دور نسح يکراچیل ناتشهد و يلزنا ردنب ناتسرهش رد يیاتسور یرگشدرگ یاهتیلاعف هعسوت یداصتقا یاهدمایپ
 و يیاتسور نانکاس دمآرد شیازفا تامدخ لاغتشا شیازفا نینچمه .تسا هدش یداصتقا قنور هب رجنم دور نسح يکراچیل ناتسهد رد یرگشدرگ هک تسا
 .تسا هدوب دور نسح يکراچیل ناتسهد رد یرگشدرگ هعسوت یداصتقا یاهدمایپ رگید زا رقف شهاک

 (6391) هدازیلع و یرفعج ،ریس
 (هوکزوریف ناتسرهش یدروم هعلاطم) یاهاتسور یرگشدرگ هعسوت رد یدربهار لدم کی هیارا اب يیاتسور قطانم يیاز دمآرد رد یرگشدرگ شقن يسررب هب
 خساپ زا دصرد 11 زا شیب هتفگ هب و تسا هدش اهاتسور رد دمآرد شیازفا هب رجنم اهاتسور نیا رد یرگشدرگ دهديم ناشن قیقحت جیاتن هک تسا هتخادرپ
 .تسا هدش زین يلاها دمآرد ندش يلصف هب رجنم و تسا هدش دارفا زا يکدنا هورگ یارب دایز دوس داجیا بجوم یرگشدرگ ناگدنهد

 هقیدص ،يناجشروس یردیح لوسر
 (1391)هرشاب یده ،يملس ينایک

 (جرک ناتسرهش یرگشدرگ فده یاهاتسور یدروم هعلاطم ) هرایعمدنچ یریگ میمصت نونف زا هدافتسا اب یرگشدرگ فده یاهاتسور یدنب تیولوا و يبایزرا هب
 ریاس و دنتسه رادروخرب یرگشدرگ هعسوت یارب یرتهب طیارش زا بیترت هب دور تیالو و هاگشتآ ،رسچگ یاهاتسور داد ناشن شهوژپ جیاتن هک تسا هتخادرپ
 .دراد رارق اهلک یاتسور (41 تیولوا)رخآ هبتر رد و دنراد رارق یدعب یاه تیولوا رد اهاتسور

 نارماک و شنادرهم انوگ
 (1391)یرون

 دهديم ناشن جیاتن هک تسا هتخادرپ (هشد یاتسور) ؛یدروم هعلاطم یرگشدرگ فده یاتسور یرگشدرگ تماقاو هعسوت رد رثوم لماوع لیلحت و يبایزرا هب
 رسیم يلوصا و حیحص تیریدم و همانرب نودب .دشاب هتشاد تبثم تارثا اتسور تسیز طیحم و يعیبط عبانم دیدجت ای و ظفح هنیمز رد دناوت يم یرگشدرگ
 .میشاب هتشاد تیلاعف اب هژیو و يفاک هجوت ،يیاتسور تیریدم راتخاس نیودت رددیاب و .دشاب نآ عبانم و يیاتسور قطانم هب ندناسر بیسآ بجوم ،تسین

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 هعلاطم دروم هدودحم
 هجرد 19 يیایفارغجرادم نیب هکدشاب يم عبرمرتمولیک111121 تعسو یاراد دنجریب تیزکرم اب يبونج ناسارخ ناتسا
 لوط هقیقد 12 و هجرد 16 ات هقیقد41 و هجرد 22 واوتسا طخزا يلاـــمش ضرع هقیقد 1 و هجرد 92 ات هقیقد 91 و
 زرم یاراد رتمولیک 199 دودح لوط هب قرشزا روشک قرشرد عقاو.تسا هتفرگرارق چیونیرگراهنلا فصن زا يقرش
 و ناتسیس یاه ناتسا هب بونج زا و نانمس و ناهفصا ناتسا ،دزی ناتسا هب برغ زا و هدوب ناتسناغفا روشک اب کرتشم
 (2391 یرامآ همامنلاس). دشاب يم دودحم نامرک و ناتسچولب

 یبونج ناسارخ ناتسا یروشک تامیسقت :2 لودج

 

 
 

 (تاعالطا و رامآ تنواعم) يبونج ناسارخ ناتسا یزیر همانرب و تیریدم نامزاس :عبنم

 زا کی نایمرد ناتسهد رد رفن راوناخ 411 و رفن 136 اب دنجریب يقرش بونج یرتمولیک 111 رد گروف یاتسور
 یاوه و بآ یاراد و هدش عقاو دابآ نموم هوک هنماد رد الماک اتسور نیا .تسا هدش عقاو نایمرد ناتسرهش یاهناتسهد
 و یزرواشک هیحان نیا مدرم رثکا لغش . دور يم رامشب يبونج ناسارخ يقالیی قطانم ءزج و دشاب يم يناتسهوک درس
 هدش عقاو نایم رد هقطنم رد گروف هکنیا هب هجوت اب .دوش يم بوسحم اهنآ مود لغش یرادماد و دشابيم یرادغاب
 زا گروف هدوب دابآ نیمزرس هشیمه ،کشخ و درس اب لیامتم و لدتعم یاوه و بآ نتشاد لیلد هب هقطنم نیا و تسا
  .تسا عقاو نآ قرش لامشرد هیدسا رهش هک تسا هدش عقاو نایمرد و هیدسا رهش ود نیب يسایس تیعقوم رظن

 
 یبونج ناسارخ ناتسا یتسد عیانص و یرگشدرگ ،یگنهرف ثاریم لک هرادا :عبنم  (یبونج ناسارخ ناتسا )گروف یرگشدرگ فده یاتسور تیعقوم :1 لکش

 رهشدادعت ناتسهد دادعت شخب دادعت ناتسرهش دادعت
 دادعت
 اتسور

 یاهاتسور دادعت
 رفن 1111 یالاب

 یاهاتسور دادعت
 333 يلا 112
 رفن

11 21 16 11 1111 14 13 
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 ذوفن هزوحرد دنناوت يم هک زین گروف برغرد رواجم یاهاتسور و تسا هیاسمه نایمرد رهش اب برغ تمسزا گروف
 هب ،يئاوه و بآ يلک طیارش ظاحل زا .دنشاب يم ناگنیشود و نارداد ،دابآدمحم یاهاتسور دنریگ رارق گروف یاتسور
 مه زا يبوخب يئارحص همین یاوه و بآ اب قرش هگلج و درس یاوه و بآ اب برغ يناتسهوک هقطنم ود يلک روط
 رد يیازسب شقن هک دشاب يم يبهذم و يعیبط ،يخیرات زا معا یرگشدرگ یاه لیسناتپ یاراد .دنوش يم هداد زیمت

 هک دشابيم يبونج ناسارخ ناتسا گروف یرگشدرگ فده یاهاتسور هعلاطم دروم هدودحم.دراد رگشدرگ بذج
 .تسا هدش صخشم هشقن رد نآ تیعقوم
 اه هتفای
 هیکت اب يشیامیپ و یاهناخباتک قیرط زا نآ یارجا شور .تسا هدش ماجنا يشیامیپ -يفیصوتشوربوچراچردقیقحتنیا
 2 فیط قیرط زا ًالابلاغ هک تسا هتسب یاهلاوئس یواح همانشسرپ.تسا هدیدرگ ارجا هبحاصم و همانشسرپ کینکت رب
 تالاوس مقس و تحص همانشسرپ یروص يیاور یارب.تسا هدش يحارط يبیترت شجنس حطس رد ترکیل يتمسق
 یروآ عمج تهج همانشسرپ زا جیاتن زا نانیمطا زا سپ و عیزوت دیتاسا و ناصصختم زا رفن 21 نیب همانشسرپ
 مهم نیا یارب هک دش دهاوخ هدافتسا خابنورک یافلآ شور زا يیایاپ شجنس یارب و .دشدهاوخ هدافتسا تاعالطا
 تروص رد هک دش دهاوخ عیزوت اهنآ نیب همانشسرپ و باختنا يفداصت ًالالماک تروصب یرامآ هعماج زا رفن 19 دادعت
 .دوب دهاوخ دامتعا لباق اه همانشسرپ 1/1 زا اه هداد ندوب رتالاب

 یریگهنومن شور زا هک دشاب يم يبونج ناسارخ یرگشدرگ فده یاهاتسور نینکاس ار شهوژپ نیا یرامآ هعماج
 لک زا هنومن هعماج ،نارکوک یریگهنومن لودج هب هجوت اب هطبار نیا رد تسا هدش باختنا (يفداصت) يلامتحا

 حرش هب هنومن هعماج و تیعمج ،يماسا هک تفرگ رارق هعلاطم دروم ۀدودحم راوناخ991 دادعت و یرفن 411راوناخ
 :دشابيمریز لودج

 یرگشدرگ فده یاتسور تیعمج :3 لودج
 هنومن مجح راوناخ تیعمج یدابآ مان ناتسهد /رهش مان شخب مان ناتسرهش مان فیدر
 991 411 136 گروف نایمرد یزکرم نایمرد 1

 2391 ناریا رامآ زکرم :عبنم

 در و دییأت تهج رد .تسا هدش هدافتسا يطابنتسا و يفیصوت یرامآ یاهشور و spssرازفا مرن زا اه هداد لیلحت یارب
  .تسا هدش هدافتسا و T یرامآ یاهنومزآ زا اه هیضرف نومزآ يترابع هب و اه هیضرف
 یارب نیگنایم نیرتنییاپ .تسا هتفرگرارق يبایزرا دروم صخاش 1 و هفلؤم ود لماش يگنهرف – يعامتجا دعب
 نیرتالاب و تسا 669 نیگنایم ابیرگشدرگ یاه هبذاج زا تظافح رد تکراشم نازیم صخاش هب قلعتم نایوگخساپ

 نیارگنایب 669 ددع ابدعب نیا رد يفیصوت رامآ هجیتن .(9 لودج) .تسا 1/9 نیگنایم اب طیحم تیفیک زا تیاضرصخاش
 نیب طابترا و يشخیرثا رگنایب و تسا طسوتم دح زا رتالاب اهصخاش و اه هفلؤم مامت یارب اه خساپ نیگنایم هک تسا
  .دراد (يبونج ناسارخ ناتسا)گروف یرگشدرگ فده یاتسور رد یرگشدرگ هعسوت اب يگنهرف-يعامتجا یاه هفلؤم
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 یگنهرف -یعامتجا دعب یرادیاپ تیعضو :4 لودج

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 ییاتسور هعسوت رد یگنهرف – یعامتجا دعب یرادیاپ تیعضو شقن :1 رادومن

 3331 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ناشن دعب نیا رد يفیصوت رامآ هجیتن .تسا هتفرگ رارق نومزآ دروم يلصا صخاش 11 و هفلؤم راهچ اب یداصتقا دعب
 نیگنایم نیرتالاب .تسا طسوتم زا رتالاب اه صخاش و اه هفلؤم يمامت یارب 161 ددع اب اه خساپ نیگنایم هک دهد يم
-نییاپ ،زین اهصخاش شخب رد .تسا یراکیب و لاغتشا 161 اب هفلؤم نیرتمک و 169 نازیم هب اه تمیق هفلؤم هب قلعتم
 زاباوخ یاه ناکم و اه لته تمیق صخاش هب نآ نیرتالاب و361 اب راوناخ دیرخ تردق صخاش هب قلعتم نیگنایم نیرت
 زا نیاربانب ؛تسا طسوتم دح زا رتالاب 161 نازیم اب يیاهن نیگنایم .(4 لودج) دشاب يم 3/9 نیگنایم اب اه تمیق هفلؤم
 راذگرثا یرگشدرگ هعسوت هنیهب یاهوگلا اب گروف یرگشدرگ فده یاتسور رد یداصتقا تیعضو نایوگخساپ رظن
 .تسا

 

 

 اه صخاش اه هفلؤم

 ترکیل فیط
 دایز يلیخ .2 دایز .4 یا هزادنا ات .9 مک.1 مک يلیخ .1

 نیگنایم
 اه خساپ
 2 زا

 يبسن يناوارف دصرد
 دایز يلیخ دایز یا هزادنا ات مک مک يلیخ

کراشم
 ت

 169 6614 9691 1611 1621 9 یرگشدرگ یاه تخاسریز هعسوت رد یراکمه و تکراشم ۀیحور
 169 1619 11 1611 11 261 تالحم یرگشدرگ یزیر همانرب روما ماجنا رد یریذپ تیلوؤسم
 4 1639 1619 2611 264 161 یرگشدرگ یاه هبذاج زا تظافح رد تکراشم نازیم
 9 11 261 1611 9631 1641 يمومع یرگشدرگ تاسیسأت زا تظافح رد تکراشم نازیم
 669 9649 1611 1611 9621 162 هفلؤم

یاضر
 ت

 369 69 9629 2611 2169 2161 طیحم تیفیک زا تیاضر
 369 9619 2611 2611 166 169 تمالس تیفیک زا تیاضر
 269 2619 1641 1611 91 1611 تغارف تاقوا نارذگ تاناکما زا تیاضر
 961 9629 1619 1611 161 166 نارگشدرگ اب لماعت دوجو
 169 1629 1631 6611 9361 362 هفلؤم

 -يعامتجا
 يگنهرف

 669 1649 61 1611 6611 662 دعب
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 یداصتقا دعب یرادیاپ تیعضو :5 لودج
 ترکیل فیط اه صخاش اه هفلؤم

 دایز يلیخ .2 دایز .4 یا هزادنا ات .9 مک.1 مک يلیخ .1
 زا اه خساپ نیگنایم
2 

 يبسن يناوارف دصرد
 يلیخ
 مک

 ات مک
 یا هزادنا

 يلیخ دایز
 دایز

 261 11 1163 11 19 11 يلغش یاه تصرف یراکیب و لاغتشا

 1 162 166 1641 39 2649 اهراوناخ دمآرد
 361 9 163 1 14 19 اهراوناخ دیرخ تردق

 961 2611 11 163 19 29 اهدزمتسد حطس
 1 3 3 261 94 69 نانز لاغتشا شیازفا

 161 161 963 11 19 3619 هفلؤم 

 169 99 19 11 161 166 نکسم و نیمز تمیق اه تمیق

 669 19 11 91 3 163 يلحم یاهاذغ تمیق

 369 49 99 41 2 161 باوخ یاه ناکم و اه لته تمیق

 169 49 29 11 6 166 نکسم اهب هراجا تمیق

 169 1619 1619 1611 1 966 هفلؤم 
 ناسر تامدخ یاه هاگنب -تاسسوم -اهاروش) يلحم یاهداهن هب يسرتسد نازیم يلحم یاهداهن

 (... و
1621 91 19 41 21 161 

 361 11 61 21 41 21 هقطنم یرگشدرگ هعسوت رد يلحم ناریدم درکلمع
 161 2661 21 11 2691 9621 هفلؤم 

 یاه حرط
 یرگشدرگ

 661 11 41 41 61 91 یرگشدرگ یاه حرط یارجا شیازفا

 661 11 41 41 61 91 هفلؤم 
 یداصتقا

 
 161 1611 9611 9611 9691 9631 دعب

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 یداصتقا دعب یرادیاپ تیعضو :2 رادومن

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 دهديمناشن (2) لودج قباطم هک .تسا هتفرگ رارق نومزآ دروم صخاش 31 و هفلؤم جنپ اب یدبلاک - يکیزیف دعب
 عومجم رد .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار 961 اب بیترت هب ار اه هداد نازیم نیرتمکنفلت و تنرتنیا هب يسرتسد نازیم
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 هعسوت هنیهب یاهوگلا رب یدبلاک -يکیزیف دعب دهد يم ناشن هک تسا 169 یدبلاک-يکیزیف دعب یاه خساپ نیگنایم
 یرگشدرگ فده یاتسور رد یدبلاک-يکیزیف دعب ،نایوگخساپ رظن زا ،نیاربانب ؛دشاب يم رثؤم و راذگرثا یرگشدرگ
 .تسا رادروخرب يتبثم يشخبرثا و یرادیاپ زا گروف

 یطیحم تسیز -یدبلاک دعب یرادیاپ تیعضو :6 لودج

 اه صخاش اه هفلؤم

 ترکیل فیط
 دایز يلیخ .2 دایز .4 یا هزادنا ات .9 مک.1 مک يلیخ .1

 2 زا اه خساپ نیگنایم
 يبسن يناوارف دصرد

 دایز يلیخ دایز یا هزادنا ات مک مک يلیخ

 اه متسیسوکا
 4 19 14 3 166 166 يلحم متسیسوکا زا تظافح نازیم
 4 14 39 1 166 264 بآ عبانم زا تظافح نازیم

 4 19 14 166 161 166 يهایگ ششوپ و ناتخرد زا تظافح نازیم

 4 1619 14 461 1 162 هفلؤم 

 4 24 69 1 162 166 هقطنم رد هایگ و لگ تشاک رد تکراشم نازیم يتسیز عونت

 4 24 69 1 162 166 هفلؤم 

 يلحم تامدخ و اه تخاسریز
 

 9 21 11 2631 11 1621 اه هار هکبش تیفیک

 261 3 21 11 11 1611 يمومع لقن و لمح یاه متسیس تیفیک

 969 21 34 91 264 166 يندیماشآ بآ یاه متسیس تیفیک

 169 11 41 99 11 1611 هقطنم يهافر تامدخ تیفیک
 269 11 19 11 11 3 ينامرد -يتشادهب تاناکما

 961 11 11 11 9629 19 نفلت و تنرتنیا هب يسرتسد نازیم

 169 11 11 19 161 21 یاه هناخرفاسم و لته تامدخ تیفیک

 969 11 19 11 1621 11 هلحم یاه کراپ و اه گنپیمک زا تیاضر

 169 69 19 61 3 166 هقطنم یاه ناروتسر تامدخ تیفیک

 169 3631 9611 6611 1661 6641 هفلؤم 

  يگدولآ

 164 64 29 166 162 166 هلحم رد اوه تمالس و تیفیک زا تیاضر

 4 19 12 166 264 169 هلحم رد بآ تیفیک زا تیاضر

 4 91 92 166 162 264 طیحم تشادهب رد تکراشم

 4 12 61 3 69611 166 هلحم شمارآ و تولخ زا تیاضر

 4 1639 2614 161 9611 162 هفلؤم 

 نکسم
 369 99 64 166 161 162 تازیهجت و حلاصم رظن زا نکسم تیفیک

 4 14 94 166 166 264 لزانم يیابیز و مرف ،یرهاظ لکش

 369 2669 2644 166 2461 364 هفلؤم 

 169 3629 1619 663 361 161 دعب يطیحم تسیز -یدبلاک

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 ییاتسور هعسوترد یطیحم تسیز –یدبلاک دعب یرادیاپ تیعضو شقن :3 رادومن

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم



 573 ...یرگشدرگ هعسوت هنیهب یوگلا هیارا

 ناشن يتینما دعب رد يفیصوت رامآ هجیتن .تسا هتفرگ رارق نومزآ دروم يلصا صخاش 1 و هفلؤم ود اب ،يتینما دعب
 طوبرم نیگنایم نیرتالاب .تسا طسوتم دح زا رتالاب اه صخاش همه و هفلؤم ود ره یارب اه خساپ نیگنایم هک دهد يم
 رد .دراد رارق یدعب هبتر رد 169 نیگنایم اب ناییاتسور تینما سپس و دشاب يم 164نیگنایم ابنارگشدرگ تینما هفلؤم هب
 اب تینما و يماظتنا یورین تشگ یاهدحاو روضح یاه صخاش هب قلعتم نیگنایم نیرتنییاپ اهصخاش شخب
 هنیهب یاهوگلا اب یرگشدرگ فده یاتسور رد يتینما تیعضو نایوگخساپ رظن زا نیاربانب .دشاب يم 669 نیگنایم
 .تسا راذگرثا نآ رب و هتشاد یدایز طابترا یرگشدرگ هعسوت

 یتینما داعبا یاه هداد تیعضو :1 لودج

 اه هفلؤم
 اه صخاش

 ترکیل فیط
 2 زا اه خساپ نیگنایم دایز يلیخ .2 دایز .4 یا هزادنا ات .9 مک.1 مک يلیخ .1
 يبسن يناوارف دصرد

  دایز يلیخ دایز یا هزادنا ات مک مک يلیخ 

 نایئاتسور تینما

 669 11 12 91 3 166 يتینما و يماظتنا یورین تشگ یاهدحاو روضح
 369 19 44 11 6 2 یرگشدرگ لوصف رد اتسور نانز هنادازآ روضح
 4 39 24 4 2 6 نارگشدرگ طسوت اتسور يلاها لاوما یزادنا تسد مدع
 169 1631 1664 163 166 362 هفلؤم

 نارگشدرگ تینما

 164 19 22 1 9 261 نارگشدرگ و مدرم نیب یریگرد و شنت شهاک

 164 14 14 4 1 9 زور هنابش تعاس فلتخم تاعاسرد نارگشدرگ روضح

 964 94 12 9 261 261 نارگشدرگ لاوما تقرس دوبن

 164 19 19 1 9 169 نز نارگشدرگ تیذا و رازآ مدع
 164 19 2614 261 461 461 هفلؤم

 4 1699 1614 166 264 164 دعب يتینما

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  ییاتسور هعسوترد یتینما دعب یرادیاپ تیعضو شقن :4 رادومن 

 یرگشدرگ فده یاتسور رد يگنهرف -يعامتجا داعبا یاه صخاش نیب دسر يم رظن هب :لوا هیضرف:تایضرف نومزآ
 .دراد دوجو راد انعم هطبار یرگشدرگ هعسوت هنیهب یاهوگلا رب نآ یراذگرثا و گروف

 هنومن کت T نومزآ قیرط زا و دش يسررب صخاش 1 و (تیاضر و تکراشم) هفلؤم ود اب يگنهرف -يعامتجا دعب
  .(1 لودج) تسا هتفرگ رارق نومزآ دروم نیگنایم یارب یا
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 دهد يم ناشن و تسا 2161 زا یاطخ اب و دصرد 23 نانیمطا هلصاف اب يتینما دعب رد یا هنومن کتT نومزآ ساسا رب
1 ددع نیگنایم  -يعامتجا داعبا یاهصخاش نیب دنراد داقتعا نایوگخساپ هکتسا رتالاب11 یرظن نیگنایم زا 162
 رادانعم هطبار یرگشدرگ هعسوت هنیهب یاهوگلا رب نآ یراذگرثا و گروف یرگشدرگ فده یاهاتسور رد يگنهرف
 نیب یرادانعم هطبار نایوگخساپ رظن زا اذل .ددرگيم در رفص هیضرف و دییأت شهوژپ هیضرف اذل .دراد دوجو
 .دراد دوجو گروف یاتسور رد هنیهب یوگلا هیارا و يگنهرف -يعامتجا داعبا یاه صخاش

 صخاش ساسا رب یگنهرف -یعامتجا هفلوم هریغتم کت T نومزآ :3 لودج

 هفلوم
 صخاش

 اهتوافت نیگنایم یرادینعم حطس یدازآ هجرد t رادقم

 %23 نانیمطا هلصاف
 دح نییاپ دح هطبار عون

 الاب

 تکراشم

 هعسوت رد یراکمه و تکراشم هیحور
 اه تخاسریز

1619 191 11161 969 169 669 
 راد انعم

 روما ماجنا رد یریذپ تیلوؤسم
 تالحم یرگشدرگ یزیر همانرب

2629 191 11161 469 169 169 
 راد انعم

 یاه هبذاج زا تظافح رد تکراشم نازیم
 یرگشدرگ

14 191 11161 269 969 169 
 راد انعم

 تاسیسأت زا تظافح رد تکراشم نازیم
 يمومع یرگشدرگ

2611 191 11161 261 961 161 
 راد انعم

 تیاضر

 راد انعم 169 969 269 11161 191 4614 طیحم تیفیک زا تیاضر

 راد انعم 669 169 469 11161 191 6629 تمالس تیفیک زا تیاضر

 تاقوا نارذگ تاناکما زا تیاضر
 تغارف

 راد انعم 969 161 9 11161 191 6621

 راد انعم 269 169 969 11161 191 6619 نارگشدرگ اب لماعت دوجو

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 ییاتسور یرگشدرگ یگنهرف-یعامتجا دعب تیعضو یسررب یارب T نومزآ جیاتن :3 لودج

  هطبار عون نیگنایم اه توافت نیگنایم یراد ينعم حطس یدازآ هجرد t رادقم t شزرا هفلوم
 رتالاب نگنایم زا یرظن نیگنایم 1621 169 11161 191 1619 11 تکراشم

 9621 969 11161 191 6699 11 تیاضر .دشاب يم راد ينعم هطبار اذل تسا
 1621 169 11161 191 1619 11 نیگنایم

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 رب نآ یراذگرثا و گروف یرگشدرگ فده یاتسور رد یداصتقا داعبا یاه صخاش نیب دسر يم رظن هب :مود هیضرف
 .دراد دوجو راد انعم هطبار یرگشدرگ هعسوت هنیهب یاهوگلا

 يسررب صخاش 11 و (یرگشدرگ یاه حرط ،يلحم یاهداهن ،اه تمیق ،یراکیب و لاغتشا) هفلؤم 4 اب یداصتقا دعب
 و شهوژپ ضرف هک .(3 لودج) تسا هتفرگ رارق نومزآ دروم نیگنایم یارب یا هنومن کت T نومزآ قیرط زا و دش
 .تفرگ رارق يسررب دروم ریز حرش هب رفص ضرف
 جیاتن و تسا 2161 زا یاطخ اب و دصرد 23 نانیمطا هلصاف اب یرگشدرگ یداصتقا دعب یرادیاپ تیعضو دعب رد
 دنراد داقتعا نایوگخساپ و تسا رتالاب 161 یرظن نیگنایم زا 6611 ددع نیگنایم دهد يم ناشن یا هنومن کت t نومزآ
 و دییات قیقحت ضرف سپ دراددوجو یرگشدرگ هعسوت یوگلا هیارا اب یراد انعم هطبار یداصتقا دعب رد هک



 773 ...یرگشدرگ هعسوت هنیهب یوگلا هیارا

 رد هنیهب یوگلا هیارا و یداصتقا داعبا یاهصخاش نیب یراد انعم هطبار نایوگخساپ رظن زا اذل .دوشيم دررفصضرف
 .دراد دوجو گروف یاتسور

 یرگشدرگ یداصتقا دعب یرادیاپ تیعضو یسررب یارب T نومزآ جیاتن :11 لودج

 اه توافت نیگنایم یراد ينعم حطس یدازآ هجرد t رادقم صخاش هفلوم

 %23 نانیمطا هلصاف
 هطبار عون

 نییاپ دح
 دح
 الاب

 یراکیب و لاغتشا

 رادانعم 961 361 161 11161 191 4631 يلغش یاه تصرف
 رادانعم 161 461 661 11161 191 2661 اهراوناخ دمآرد
 رادانعم 161 961 261 11161 191 1661 اهراوناخ دیرخ تردق

 رادانعم 1 661 161 11161 191 2621 اهدزمتسد حطس
 رادانعم 161 461 661 11161 191 1641 نانز لاغتشاشیازفا

 اه تمیق

 رادانعم 269 9 969 11161 191 4619 نکسم و نیمز تمیق
 رادانعم 969 361 169 11161 191 11 يلحم یاهاذغ تمیق
 رادانعم 669 969 469 11161 191 2639 باوخ یاه ناکم و اه لته تمیق
 رادانعم 269 169 969 11161 191 1699 نکسم اهب هراجا تمیق

 يلحم یاهداهن

 يلحم یاهداهن هب يسرتسد نازیم
 (... و تاسسوم -اهاروش)

1  رادانعم 661 161 461 11161 191 161

 هعسوت رد يلحم ناریدم درکلمع
 هقطنم یرگشدرگ

 رادانعم 161 961 261 11161 191 6611

 رادانعم 461 361 161 11161 191 31 یرگشدرگ یاه حرط یارجا شیازفا یرگشدرگ یاه حرط
 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یداصتقا تیعضو هفلوم ساسا رب Tنومزآ :11 لودج

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 و گروف یرگشدرگ فده یاتسور رد يطیحم تسیز – یدبلاک داعبا یاه صخاش نیب دسر يم رظن هب :موس هیضرف
 .دراد دوجو رادانعم هطبار یرگشدرگ هعسوت هنیهب یاهوگلا رب نآ یراذگرثا

 روط نامه .دیدرگ هدافتسا یا هنومن کت t هرامآ زا صخاش 31 و هفلؤم 2 هب دعب میسقت نمض هیضرف نیا نومزآ یارب
 .تسا هدش هداد ناشن (11) لودج هک
 اب هک دهد يم ناشن نومزآ جیاتن تسا 2161 زا یاطخ دصرد 23 نانیمطا هلصاف اب يطیحم تسیز-یدبلاک دعب رد
-يکیزیف دعب نیب دنراد داقتعا نایوگخساپ تسا رتشیب 11 (تباثددع )یرظن نیگنایم زا 9621ددع اب نیگنایم هب هجوت
 و دییأت شهوژپ هیضرف اذل ،دراد دوجو هطبار یرگشدرگ هعسوت هنیهب یاهوگلا رب یراذگرثا و یرگشدرگ یدبلاک
 و گروف یاتسور رد يطیحم تسیز – یدبلاک یاه صخاش نیب نایوگخساپ رظن زا سپ .ددرگيم در رفص هیضرف
 .دراد دوجو راد انعم هطبار یرگشدرگ هعسوت هنیهب یوگلا هیارا

 

 هطبار عون نیگنایم اهتوافت نیگنایم یرادینعم حطس یدازآهجرد t رادقم t شزرا هفلوم

 1691 161 11161 191 4661 11 یراکیب و لاغتشا
 زا یرظن نیگنایم
 رتالاب نگنایم
 هطبار اذل تسا
 راد ينعم
 .دشاب يم

 9621 969 11161 191 99 11 اه تمیق
161 191 1611 6 يلحم یاهداهن 11 461 461 

 یاه حرط
 یرگشدرگ

9 31 191 11161 161 161 

 6611 461 11161 191 1621 161 يیاهن نیگنایم
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  یرگشدرگ یطیحم تسیز -یدبلاک دعب یرادیاپ تیعضو یسررب یارب T نومزآ جیاتن :21 لودج

 نیگنایم توافت یراد ينعم حطس یدازآ هجرد t رادقم صخاش هفلوم
 %23 نانیمطا هلصاف

 هطبار عون
 الاب دح نییاپدح

 متسیسوکا

 متسیسوکا زا تظافح نازیم
 يلحم

 راد انعم 169 969 269 11161 191 9629

 راد انعم 169 469 669 11161 191 1619 بآ عبانم زا تظافح نازیم

 و ناتخرد زا تظافح نازیم
 يهایگ ششوپ

 راد انعم 669 169 469 11161 191 1699

 يتسیز عونت
 تشاک رد تکراشم نازیم
 هقطنم رد هایگ و لگ

 راد انعم 169 469 669 11161 191 6669

 يگدولآ

 تمالس و تیفیک زا تیاضر
 هلحم رد اوه

 راد انعم 169 469 669 11161 191 1669

 رد بآ تیفیک زا تیاضر
 هلحم

 راد انعم 169 469 669 11161 191 3614

 راد انعم 169 969 269 11161 191 6614 طیحم تشادهب رد تکراشم

 شمارآ و تولخ زا تیاضر
 هلحم

 راد انعم 169 469 669 11161 191 4649

خاسریز
امدخ و اه ت

 يلحم ت

 راد انعم 161 961 661 11161 191 4611 اه هار هکبش تیفیک

 و لمح یاه متسیس تیفیک
 يمومع لقن

 راد انعم 161 161 1 11161 191 3611

 بآ یاه متسیس تیفیک
 يندیماشآ

 راد انعم 9 661 161 11161 191 4631

 يهافر تامدخ تیفیک
 هقطنم

 راد انعم 9 661 161 11161 191 3621

 راد انعم 969 361 169 11161 191 1611 ينامرد -يتشادهب تاناکما

 و تنرتنیا هب يسرتسد نازیم
 نفلت

 راد انعم 161 661 361 11161 191 161

 و لته تامدخ تیفیک
 یاه هناخرفاسم

 راد انعم 361 261 161 11161 191 9641

 و اه گنپیمک زا تیاضر
 هلحم یاه کراپ

 راد انعم 169 161 361 11161 191 2661

 تامدخ تیفیک
 هقطنم یاه ناروتسر

 راد انعم 269 169 969 11161 191 4619

 نکسم
 

 حلاصم رظن زا نکسم تیفیک
 تازیهجت و

 راد انعم 669 969 269 11161 191 1669

 يیابیز و مرف ،یرهاظ لکش
 لزانم

 راد انعم 169 469 669 11161 191 39

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یطیحم تسیز -یدبلاک یاه صخاش ساسا رب T نومزآ :31 لودج

 هطبار عون نیگنایم نیگنایمتوافت یرادینعمحطس یدازآهجرد t رادقم شزراt اه هفلؤم
1 191 6619 3 نکسم 1116 269 2611 

 نگنایم زا یرظن نیگنایم
 ينعم هطبار اذل تسا رتالاب
 .دشاب يم راد

 2611 269 11161 191 3629 3 اه متسیسوکا

 666 669 11161 191 6669 9 يتسیز عونت

 6621 669 11161 191 6619 11 يگدولآ

 1631 161 11161 191 1614 11 اه تخاسریز

 9621 969 11161 191 3619 11 يیاهن نیگنایم

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم



 973 ...یرگشدرگ هعسوت هنیهب یوگلا هیارا

 هنیهب یوگلا هیارا و گروف یرگشدرگ فده یاتسور رد تینما یاه صخاش نیب دسر يم رظن هب :مراهچ هیضرف
 .دراد دوجو راد انعم هطبار یرگشدرگ هعسوت
 و تسا هدش هدافتسا صخاش 1 و (ناییاتسور تینما و نارگشدرگ تینما) هفلؤم ود زا زین هیضرف نیا نومزآ یارب
 ساسا رب هناشن هدمآ تسد جیاتن هک تسا هدش هتفرگ هرهب ،یا هنومن کت T نومزآ قیرط زا زین نآ شجنس یارب
 تشهوژپ هیضرف اذل دشابيم رتگرزب تسا 2611 ددع یرظن نیگنایم اب هک و 41 اب تسا ربارب هک هدمآ تسدب نیگنایم
 .ددرگيم در رفص هیضرف و دییأ

 یرگشدرگ هعسوت رد تینما یاه صخاش تیعضو یسررب یارب T نومزآ جیاتن  :41 لودج
 هطبار %23 نانیمطا هلصاف اه توافت نیگنایم یراد ينعم حطس یدازآ هجرد t رادقم صخاش 

 دح نییاپ دح
 الاب

 نارگشدرگ تینما

 رادانعم 369 669 169 11161 191 3622 نارگشدرگ و مدرم نیب یریگرد و شنت شهاک
 رادانعم 369 669 169 11161 191 34 زور هنابش تعاس فلتخم تاعاسرد نارگشدرگروضح
 رادانعم 4 169 169 11161 191 1632 نارگشدرگ لاوما تقرسدوبن
 رادانعم 169 269 669 11161 191 4614 نز نارگشدرگ تیذا و رازآمدع

 ناییاتسور تینما

 رادانعم 969 9 169 11161 191 99 يتینما و يماظتنا یورین تشگ یاهدحاو روضح
 رادانعم 669 169 469 11161 191 1669 یرگشدرگ لوصف رد اتسور نانز هنادازآ روضح
 رادانعم 169 469 669 11161 191 6619  نارگشدرگ طسوت اتسور يلاها لاوما یزادنا تسد مدع

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یرگشدرگ هعسوت رد تینما یاه هفلوم تیعضو یسررب یارب T نومزآ جیاتن :51 لودج

 .هطبار عون نیگنایم نیگنایم توافت یراد ينعم حطس یدازآ هجرد tرادقم tشزرا اه هفلوم

 دشاب يم راد ينعم هطبار اذل تسا رتالاب نگنایم زا یرظن نیگنایم 1621 169 11161 191 3612 11  نارگشدرگ تینما
 4611 469 11161 191 1629 3  ناییاتسور تینما
 41 269 11161 191 9644 2611 يیاهن نیگنایم

 3391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 :گروف یرگشدرگ فده یاتسور
 گروف یرگشدرگ فده یاتسور :61 لودج

 اه هداد نیگنایم
 يتینما يطیحم تسیز -یدبلاک يگنهرف- يعامتجا یداصتقا

161 669 169 4 

 رد نآ ذوفن هزوح هقطنم و گروف یاتسور هداد رادقم نیرتشیب دهديم ناشن ينادیم تاعلاطم زا لصاح یاه هداد
 یرگشدرگ هعسوت يلصا روحم دسر يم رظن هب .دشاب يم يطیحم تسیز -یدبلاک سپس و يتینما دعب ،نایم رد شخب
 یدربهار تروصب نآ یرگشدرگ هعسوت هنیهب یوگلا کیکفت هب هک ،دشاب يم زکرمتم هناگراهچ داعبا رب اتسور نیا رد
 .دوشيم هیارا یدنیارف و
 یطیحم تسیز -یدبلاک(فلا

 یدرگ موب یاه هناخ و هناخرفاسم ،لته لیبق زا يتاسیسات نارگشدرگ ناکسا تهج يتماقا تاسیسات مدع هب هجوت اب -
 .ددرگداجیا

 .دوش داجیا يگنهرف يحیرفت هاگودرا يخیرات و يعیبط یاه هبذاج هب هجوت اب -

 .دوش زیهجت دراد ار هنابش هاگتماقا داجیا تیلباق هک کیدزن یاهاتسور رد -
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  .ددرگ يم داهنشیپ طقن هیلک رد یرگشدرگ یاهریسم و قطانم يیاسانش و يفرعم تهج ،امنهار یاهولبات بصن -

 هیدسا رهش رد يحطس یاه بآ عفد نینچمه و یرهش بالضاف متسیس هعسوت -

 هزوح رد دوجوم یاهاتسور ریاس و گروف یاتسور رد يحطس یاهبآ یروآ عمج و بالضاف عفد هعسوت و ثادحا -
 ذوفن

 ذوفن هزوح رد دوجوم یاهاتسور هیلک و گروف یاتسور رد يندیماشآ بآ هکبش هعسوت -

 ناتسا و هقطنم رد زاگ هکبش هعسوت و ثادحا -

 ناگنیشود یاتسور رد نفلت و بآ شک هلول هکبش هعسوت و ثادحا -

 یور هدابپ و یدرونهوک یاهریسم داجیا اب هنایوجارجام و يشزرو یرگشدرگ هعسوت -
 یگنهرف – یعامتجا (ب
  هیدسا رهش رد مسیروت سیلپ و يناسر عالطا زکارم داجیا -
 مظنم و يلخاد یاهروت یرازگرب تهج یزیر همانرب -
  مزال یاه شزومآ و يصوصخ یاه لکشت یزاسدنمناوت -
 رگشدرگ شریذپ تهج يشزومآ یاه هرود یرازگرب -
 یرگشدرگ هعسوت رد يلحم نیلوئسم و يلحم مدرم تکراشم -
 یداصتقا (ج
 .تدم هاتوک یاهرفس یرازگرب تهج دنجریب لانیمرت رد یرگشدرگ سوبوتا یزادنا هار -
 .نارگشدرگ یارب یا هیذغت تامدخ و ناروتسر داجیا -

 يتاغوس دیرخ و نارگشدرگ جاتحیام نیمات تهج گروف یاتسور رد مجسنم رازاب داجیا -
 یتینما(د
 ردخم داوم نایچقاچاق و رارشا اب هزرابم يماظتنا هاگساپ داجیا -
  تینما نیمات تهج يماظتنا هاگیاپ رارقتسا -
  یاه هبذاج و تامدخ و تالیهست فارطا رد تینما نیمأت یارب هدید شزومآ و صصختم دارفا یریگراکب -

 میقتسم طابترا و (رگشدرگ) مسیروت سیلپ لیکشت تهج اهنآ شزومآ و يموب بسانم دارفا یریگراکهب -

  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن
 هعسوت یاه تسایس رد نآ هب نوزفازور دیکات و هدرتسگ تیلاعف کی ناونع هب يیاتسور یرگشدرگ تیمها هب هجوت اب
 نیا اب دشاب يیاتسور عماوج یداصتقا -يعامتجا هعسوت یارب يمهم هلیسو دناوت يمتسا يهیدب یا هقطنم و يلحم
 هب هجوت اب .دشاب يمن رسیم بناوج مامت رب دیکات اب صخشم یزیرهمانرب یوگلا نتشاد نودب تیلاعف هعسوت دوجو
 زیگنا تفگش کلامم هرمز رد عونتم یاهاتسور و يطیحم و یرنه ،يگنهرف نوگانوگ یاه هبذاج رظن زا ناریا هکنیا

 هب یرگشدرگ شرتسگ تسا یرگشدرگ یاه هبذاج هنیمز رد ناهج رترب روشک هد هلمج زا و دوشيم هدرمش ناهج



 083 ...یرگشدرگ هعسوت هنیهب یوگلا هیارا

 یاه تصرف داجیا هنیمز و دنک افیا روشک داصتقا یزاس عونتم رد يمهم شقن دناوتيم هعسوت دیدج دربهار ناونع
 تلباق نآ یاوه و بآ و یرگشدرگ یاه هبذاج عونت اب گروف یاتسور هلمج زا روشک يیاتسور يحاون رد یدیدج
 رقف و لاغتشا لکشم اب نانچمه اتسور و تسا هدنام لوفقم هک تسا رادوخرب یرگشدرگ هعسوت و رگشدرگ بذج
 دروم يیاتسور رادیاپ یرگشدرگ هعسوت رد هچنآ .دوش يم اهرهش هب ترجاهم دشر ببس و دننکيم مرن هجنپ و تسد
 یاه همانرب ساسا رب همانرب تیمها يگنهرف و يعامتجا و یداصتقا یاهدروآ هر رب هوالع دشاب يم دیکات و تیمها
 ،هدهاشم قیرط زااتسور بناوج همه هعلاطم اب هدش يعس شهوژپ نیا رد .دشابيم روشک نالک یرگشدرگ هعسوت
 -يعامتجا ،یداهن -یداصتقا ) يیاتسور یرگشدرگ يلصا دعب 4 يسررب نینچمه و ينادیم تاقیقحت و هبحاصم
 هعسوت رب هعلاطم دروم هناگراهچ داعبا هک دش صخشم اتسور هعسوت رب نآ ریثات (يتینما و یدبلاک – يکیزیف ،يگنهرف
 هعسوت یوگلا ،قوف بلاطم هعومجم نتفرگ رظنرد اب و هدوبراذگ رثا گروف یرگشدرگ فده یاتسور يیاتسور
  .تسا هدش هیارا يیاوتحم هاگدید زا نآ لیسناتپ هجوت اب هعلاطم دروم یرگشدرگ یاتسور یرگشدرگ
 تسیز ،لقن و لمح ،یداصتقا ،يگنهرف ،يعامتجا داعبا رد يیاتسور یرگشدرگ هعسوت ردعونتمیاهزاینهئاراهبهجوت
 و ناییاتسور تکراشم کمکاب مهم نیا هک تسا ریذپان بانتجا یرما یزبرهمانرب رد...و يتخاسریز ،يطیحم
 و يگنهامه ناریارد يیاتسور هعسوت دراوم مها زا.دوش يم رسیم اتسور هعسوت رد تلود و داهن مدرم یاه نامزاس
 تکراشم ،رگشدرگ شریذپ تهج يشزومآ یاه هرود یرازگرب ،یرگشدرگ اب طبترم يیارجا یاهاگتسد مامتییوسمه
 رد یرگشدرگ یاه هبذاج يفرعم و تاغیلبت یاه هنیمزندرک مهارف ،یرگشدرگ هعسوت رد يلحم نیلوئسم و يلحم مدرم
  ،هعسوت یاه همانرب رد عبانم صاصتخا ،يجراخ و يلخاد حطس
 يناسر عالطا زکارم داجیا ،یرگشدرگ تاسیسات و يتماقا زکارم هعسوت ،نارگشدرگ اب بسانم راتفر ردیزاسگنهرف
 رد :زا دنترابع زین يتآ یاهشهوژپ یارب تاداهنشیپ و دشابيم ... تنرتنیا یاه تخاسریز شرتسگ ،یرگشدرک
 لاثم روط هب) یدورو یاه هداد زا یرت عیسو مجح اب ،یرامآ هتفرشیپ تاعلاطم زا هدافتسا اب و رت عماج يشهوژپ
 رادیاپ هعسوت رب یرگشدرگ فده یاهاتسور باختنا ریثأت يسررب هب (فلتخم قطانم زا هدش یروآ عمج یاه هداد
 يیاتسور یرگشدرگ هعسوت یور شیپ عناوم يبایهشیر و يسررب هب لقتسم يشهوژپ رد .دوش هتخادرپ يیاتسور
 رد اهروشک ریاس اب ناریا يیاتسور یرگشدرگ تیعضو يیاتسور یرگشدرگ يناهج صخاش ساسا رب.دوش هتخادرپ
 .ددرگ هدافتسا يیاتسور هعسوت یارب نآ جیاتن زا و ددرگ يبایزرا يناهج سایقم
 هتخادرپ فده یاهاتسور یداه یاه حرط ينیبزاب هب هتفریذپ تروص تاعلاطم زا هدافتسا اب دوش يم داهنشیپرخآرد و
 .دوش
 عبانم
 ناتسرهش ،رسبایسآ یاتسور :هعلاطم دروم) يیاتسور يحاون رد يگنهرفیاهوگلا رییغت و یرگشدرگ هعسوت .(4391)امیش ،ناشفارذب ،یدهم ،يبورک

 .1 هرامش ،متشه هرود ،ناریا يگنهرف تقایقحت همانلصف (ناردنزام ناتسا ،رهشهب
 .يشنمرشن :نارهت .هدازریصن همطاف و هداز يشنم هلا تمحر :همجرت.يیاتسور یرگشدرگ (1191) دراچیر ،ایلوج ،يلپراش
 و دادرخ ،داهج یداصتقا – 12ص ،121 - 22. يعامتجا همانهام ،يیاتسور یرگشدرگ و رادیاپ هعسوت ،1191 ،نویامه ،داژن دارم و مساقلاوبا ،هداز فیرش

 1هرامش ،ریت
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 .نارهت ،سموق تاراشتنا ،لوا پاچ ،ناریا يیاتسور هعسوت هعسوت یزیر همانربرب یا همدقم ،9191 ،م ،يناوضر

 .نارهت هاگشناد تاراشتنا (ریاشع و يیاتسور) رادیاپ یرگشدرگ (3191 )هموصعم ،يکزاپ ،اضریلع ،يجالعتسا ،يبتجم ،موصعم یریدق

 یرگشدرگ یداصتقا راثآ یا هسیاقم لیلحت (1391) ،يلعدیس ،یردب ،اضرلا دبع ،یراختفا نیدلا نکر ،اضردمحم ،نایربکا ،اضردمحم ،يناوضر
 یاه شهوژپ (نارهت ناتسا ،تاناریمش ناتسرهش هعلاطم دروم ) رادیاپ هعسوت درکیور اب يیاتسور يحاون رب هنازور یرگشدرگ اب مود یاه هناخ
 .26-29 ،مراهچ هرامش ،يیاتسور

 روشک يسانشاوه نامزاس تاراشتنا ،فلتخم یاهلاسرد يسانشاوه یاه همانلاس
 یرگشدرگ يلم حرط

 .2391 ناسارخ ناتسا یرگشدرگ عماج حرط
 يبونج ناسارخ ناتسا یرامآ همانلاس

 2391 نکسم و سوفن يمومع یرامشرس

 .1391 .دنجریب یرامآ همانلاس . هجدوب و همانرب نامزاس

 .6191 ،یرگشدرگ و يتسد عیانص ،يگنهرف ثاریم نامزاس
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