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 هدیکچ
 ناتسرهش نیا هلابز نفد ناکم .دزادرپ یم لمآ یرادرهش ششوپ تحت قطانم رد تفایزاب لباق داوم یداصتقا هاگیاج یسررب هب رضاح هلاقم
 زا تاعالطا یروآ عمج یارب شهوژپ نیا رد .تسا هتخادنا رطخ هب ار نادنورهش تمالس ًاادیدش لمآ رهش و زاره هناخدور رب ندوب فرشم لیلدب

 و دانسا و رامآ یسررب و قیمع هعلاطم یاه هویش زا یا هناخباتک شور رد .تسا هدش هدافتسا نامز مه روط هب ینادیم و یا هناخباتک یاه شور
 ؛هعلاطم لوا هلحرم رد .تسا هدیدرگ هدافتسا هزوح نیا رد ناصصختم یرهش ناریدم زا یجنسرظن و هبحاصم ،اه همانشسرپ زا ینادیم شوررد
 یاه یژتارتسا نییعت یارب SWOT لیلحت زا ،همانشسرپ و هبحاصم ،یدانسا ،ینادیم تاعلاطم زا تاعالطا جارختسا و صیخلت ،نیودت زا سپ
 عونت ،یرگنزاب ،یمجاهت یاهدربهار هیارا یارب دیدهت و تصرف و فعض و توق طاقن نیرت مهم و دیدرگ هدافتسا لمآ رهش رد دنامسپ تیریدم
 یلخاد لماوع نامزمه لیلحت و هیزجت یارب ،یجراخ لماوع و یلخاد لماوع لیلحت زا سپ ؛مود هلحرم رد .تسا هدش ییاسانش یعفادت و یشخب

 دنامسپ تیریدم تهج ییاهدربهار ،SWOT لدم ساسا رب زین موس هلحرم رد .تسا هدش هدافتسا یجراخ و یلخاد سیرتام زا یجراخ و
 زا کی مادک هک دیدرگ صخشم ،QSPM  یمک کیژتارتسا یزیر همانرب سیرتام کینکت زا هدافتسا اب زین تیاهن رد و ددرگ یم هیارا یرهش
 یمک یزیر همانرب سیرتام یاه هتفای .تسا هدش یدنبتیولوا ،اه یژتارتسا نیا عقاو رد و دشاب یم ریذپ ناکما ،هدش باختنا یژتارتسا یاه هنیزگ

QSPM مشش یژتارتسا دهد یم ناشن (WT1. دنامسپ تیریدم زاین دروم یاه هنیزه نیمات تهج رادیاپ یلام عبانم داجیا) تیباذج هرمن اب 
 .تسا رادروخرب یداصتقا قنور یارب تیباذج نیرتشیب زا 25/2

 
 لمآ رهش ،یداصتقا لماوع ،دماج دنامسپ ،دیلوت عبانم :یدیلک تاملک

                                                           
 ییامنهار اب هک تسا «لمآ رهش یدروم هعلاطم – یرهش دماج یاهدنامسپ زا یتفایزاب داوم یداصتقا هاگیاج نییبت» ناونع اب یدمحم دمحم یرتکد هلاسر رب ینتبم هلاقم نیا -1
 .تسا هدیسر مامتا هب اراتسآ دحاو یمالسا دازآ هاگشناد رد یرامهش تعفر رتکد هرواشم و یرغصا نیسح رتکد و نایخیشروپ اضریلع رتکد

 arpoursheykhian45@gmail.com (لوئسم هدنسیون) -3
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 همدقم

 یبسانم هبتر تسیز طیحم یناهج یاه صخاش رد ناریا ،تسا هدننک نارگن یلک روط هب ناریا تسیز طیحم تیعضو
 یاهروشک ینایم دودح رد و 91 هاگیاج رد (EPI) یطیحم تسیز درکلمع صخاش ظاحل زا 9395 لاس رد ناریا درادن

 یاه لاس یط ناریا هبتر .دوب زایتما 665 زا 51/.1 یطیحم تسیزدرکلمع صخاش یارب شزایتما و تفرگ رارق ناهج
 .دیسر 155 هب 9395 لاس رد یلو دوب 91 ناریا هبتر 1195 لاس رد هک یوحن هب .تشاد یدیدش ناسون 9395 ات 1195
 یم طیحم رب ناسنا ریثات نازیم و یبایزرا هب صخاش نیا ،درادن یبسانم تیعضو زین یکیژولوکا یاپدر صخاش رد ناریا
 و کیژولوکا یاپدر تارییغت .دنک یم صخشم ار هعماج ای درف یوس زا هرک تسیز رب هدش لیمحت راب ینعی ،دزادرپ
 یتسیز تیفرظ دیدش تفا و کیژولوکا یاپدر هدنیازف دشر زا یکاح 3195 ات 6195 یاه لاس هلصاف رد ناریا یتسیز
 تیفرظ شهاک هب رجنم نیمزرس زا یلوصا ریغ یرادرب هرهب ناریا رد هک تسانعم نادب رما نیا .تسا رگید یوس زا
 طیحم طیارش .(15-05 :1395 ،ییاکذ)تسا هدش بلس نآ زا یعیبط ناوت یبایزاب یارب مزال تصرف و هدش یتسیز
 یم دیلوت هلابز مرگ 667 دودح هنازور نایناریا هلابز دیلوت هنارس رظن زا .تسین بولطم زین دنامسپ هزوح رد ناریا یتسیز
 رفن ره یارب ناهج رد هلابز هنازور دیلوت نازیم هک یلاح رد ،دنریگ رارق ناهج لوا یاهروشک فیدر رد هدش ثعاب هک دننک
 ناردنزام .تسا یناهج خرن هب تبسن ناریا رد هلابز یربارب ود دیلوت یانعم هب هک دوش یم دروآرب مرگ 661 ات 669 دودح
 زا یشخب هتبلا هک هداد صاصتخا دوخ هب ار دنامسپ دیلوت نازیم نیرتشیب مرگ 603 دودح دیلوت اب ،روشک یاه ناتسا نیب رد
 11 هب 9195 لاس رد زور رد نت رازه 11 دودح زا یرهش دنامسپ دیلوت نازیم .تسا ناتسا نیا یریذپارفاسم زا یشان نآ
  .(55-05 :7395 ،ناراکمه و یبارض)تسا یدصرد 60 دشر رگناشن هک هتفای شیازفا 0395 لاس رد زور رد نت رازه
 یاهاتسور زا یتمسق ،دورخرس ،دابآدومحم هلمج زا دوخ فارطا یاهناتسرهش هلابز نفد زکرم و ناکم ناونع هب لمآ رهش
 ود هقطنم و نت 655 یرهش کی هقطنم هک نت 115 لمآ یرهش هلابز هنازور دیلوت طسوتم هک دشاب یم رانکنودیرف و لباب

 لمآ رهش یرتمولیک 61 رد تراما هقطنم نفد لحم رد هلابز نت 639 هنازور راوجمه یاهرهش باستحا اب هک نت 17 یرهش
 و یطیحم تسیز یدج دیدهت یلامش یاهرهش صوصخ هب روشک رد دنامسپ تیریدم مدع هب هجوت اب هک دوش یم هیلخت
 رب هقطنم نیا ندوب فرشم لیلدب (ترامع ) هلابز نفد ناکم و تسا فارطا یاهرهش و یلمآ نادنورهش یارب یتشادهب
 ار نادنورهش تمالس ًاادیدش ،هقطنم نیا رد هلابز هتشابنا زا یجورخ یاه هباریش رایسب یگدولآ و لمآ رهش و زاره هناخدور
 نامز مه روط هب ینادیم و یا هناخباتک یاه شور زا تاعالطا یروآ عمج یارب شهوژپ نیا رد .تسا هتخادنا رطخ هب
 زا ینادیم شوررد و کرادم و دانسا و رامآ یسررب و قیمع هعلاطم یاه هویش زا یا هناخباتک شور رد .تسا هدش هدافتسا
 و ناسانشراک و یرهش دنامسپ تیریدم و یهدناماس رما نالوئسم و ناریدم زا یجنسرظن و هبحاصم ،اه همانشسرپ
 داوم یداصتقا هاگیاج یگنهرف و یعامتجا لماوع رگنافرژ ةعلاطم یارب .تسا هدیدرگ هدافتسا هزوح نیا رد ناصصختم
 زا روظنم .تسا هدش هدافتسا ،5یاهنیمز ةیرظن شور صاخ روط هب و یفیک لیلحت شور یرهش یاهدنامسپ رد یتفایزاب
 یشرامش یاهشور ریاس ای یرامآ تایلمع هب لسوت اب هک دنک دیلوت ییاههتفای هک تسا شهوژپ عون ره یفیک شهوژپ

                                                           
1 - grounded theory 
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 و ماخ یاههداد رد اههطبار و میهافم فشک روظنمهب ریسفت نیا .تسا ریسفت ًااساسا دوصقم اجنیا رد .دشاب هدماین لصاح
 ؛دوشیم لصاح هدهاشم و هبحاصم زا ًاالومعم اههداد .دوشیم ماجنا یرظن ِیحیضوت حرط کی بلاق رد اه نآ نداد نامزاس
 لیلد نیرتهدمع(99 و 09 :6395 ،نیبروک و سوارتسا) دشاب زین ییویدیو یاهراون و اهملیف ،کرادم لماش دناوتیم اما
 یم همانشسرپ تاعالطا یروآدرگ رازبا .(3395 ،کیلف) تسا یشهوژپ لاؤس تیهام یفیک شور یریگراک هب و باختنا
 هب عوجر؛ شهوژپ هزوح رد رظن بحاص ناصصختم و دیتاسا هب عوجر : هویش هس هب شهوژپ نیا ةمانشسرپ رابتعا .دشاب
 یافلآ نومزآ زا ،ییایاپ ندروآ تسدب یارب .تسا هدش یبایزرا نیشیپ تاقیقحت نینچمه و ربتعم فیراعت و اه هیرظن
 نازیم ساسا رب ،خابنورک یافلآ بیرض هبساحم رب ینتبم ییایاپ شجنس هویش نیا .تسا هدش هتفرگ هرهب خابنورک
 ناونع هب دصرد  67 یالاب بیارض قیقحت نیا رد .تسا هعومجم لک اب سایقم هدنهد لیکشت یاه متیآ کت کت یگتسبمه
  .تفرگ رارق شریذپ دروم ،شزرا لقادح
 .تسا QSPM یمک کیژتارتسا یزیر همانرب لدم و SWOT کیژتارتسا لیلحت یبیکرت لدم ،قیقحت یدربراک لدم
 یزیر همانرب و تیریدم یاهوگلا و اه لدم ساسارب سپس ،هدش یسررب یرهش دنامسپ تیریدم دوجوم طیارش ادتبا
 هب ،اه تصرف و اهدیدهت و فعض و توق طاقن نییعت اب و مادقا ،یلخاد و یطیحم لماوع یسررب هب ،کیژتارتسا
 یبایزرا سیرتام :لماش نآ هب طوبرم یاه سیرتام و SWOT لدم زا هدافتسا اب لیلحت یاه هتفای لیلحت و هیزجت
 QSPM لیکشت هب تبسن ،یجراخ و یلخاد لماوع قیفلت سیرتام و یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام ،یجراخ لماوع
 سیرتام زا هلصاح جیاتن ساسا رب تیاهن رد هک هدش مادقا بختنم یاه یژتارتسا تیولوا و تیباذج نییعت تهج
 نییبت شهوژپ نیا یلصا فده .تسا هدمآ  تسد هب اهدربهار یدنب تیولوا QSPM یمک کیژتارتسا یزیر همانرب

 یفلتخم یاه هبنج زا و تسا لمآرهش رد دنامسپ تیریدم هیاپ تاعالطا هدننک نیمات یتفایزاب داوم یداصتقا هاگیاج
 ؛درمشرب شهوژپ نیا یارب ار ریز تالاوس ناوت یم ساسا نیمه رب دشاب یم تیمها یاراد

 ؟دراد هارمه هب یطیحم تسیز تاعبت نیرتشیب یرهش دماج دنامسپ مادک -
 ؟تسا هنوگچ یفیک و یمک رظن زا یرهش دماج دنامسپ دیلوت عبانم عونت -
 ؟دراد هارمه هب لمآ رهش یارب یداصتقا عفانم هچ یرهش دنامسپ تیریدم -
 یدنب هبتر و یبای ناکم" ناونع تحت یشهوژپ ،(6060) ناراکمه و یمیرک ،عوضوم اب طبترم دیدج یاه شهوژپ رد
 اب هعلاطم نیا .دنا هداد ماجنا "بش رد یا هراوهام ریواصت زا هدافتسا اب یا هقطنم سایقم رد یرهش هلابز نفد یاه تیاس
 ار یداصتقا و یطیحم تسیز ،یناکم یاه تیدودحم هک دوش یم ماجنا هداد رب ینتبم GIS رب ینتبم شور کی هعسوت فده
 .دریگ یم رظن رد 9اداناک ،0ناوچاکساس ،5انیجر فارطا رد یرتمولیک 61 رفاب کی رد یتاعلاطم قطانم زا هدافتسا اب
 نیا رد اه هیال نیرتمهم ،هدش تظافح قطانم و یا هداج هکبش یلکروط هب هک داد ناشن تیساسح لیلحتو هیزجت
 یارب .دنتسه نیرتمهم ،یلصا یاه هیال بآ عبانم و هدش تظافح قطانم ،تسیز طیحم هورگ یارب .دنتسه لیلحتو هیزجت

                                                           
1 Regina 
2 Saskatchewan 
3 Canada 
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 رگید یاه هداد هعومجم دناوت یم هعلاطم نیا رد هدش هئارا شور .تسا نیرت مهم ،حطس یامد و اه هار هکبش ،یداصتقا هورگ
 .دهد یاج دوخ رد یتحار هب صاخ هقطنم ره رد تیمها ساسا رب ار
 دنچ یریگ میمصت لیلحتو هیزجت و (GIS) ییایفارغج تاعالطا یاه متسیس" ناونع اب یا هلاقم (3560) 5نس و یوسکا
 ناگدنسیون نیا .دنا هدرک رشتنم "ایوپ هداد عبنم نتفرگ رظن رد اب هلابز نفد رادیاپ تیاس باختنا یارب (MCDA) هرایعم
 فده .دنریگ رارق هجوتدروم دیاب یفلتخم لماوع نآ رد هک تسا یا هدیچیپ راک هلابز نفد لحم تیاس باختنا هک دندقتعم
 ییایفارغج تاعالطا یاه متسیس زا هدافتسا اب هلاس 19 هرود کی یارب بسانم هلابز نفد یاه لحم ییاسانش ،هعلاطم نیا زا
(GIS) هرایعم دنچ یریگ میمصت لیلحتو هیزجت اب و (MCDA) تسا. 
  هچراپکی یزاف درکیور زا هدافتسا اب هلابز نفد لحم تیاس باختنا یزاس لدم" ناونع اب یشهوژپ (0560) ناراکمه و 0تراک

MCDM" یبایزرا هب زاین هک تسا هدیچیپ دنیآرف کی هلابز نفد لحم تیاس باختنا هک دندقتعم نارگشهوژپ نیا .دنا هداد ماجنا 
 لحم باختنا روظنم هب (TOPSIS) سیسپات شور و  (AHP) یزاف یبتارم هلسلس لیلحت شور ،هلاقم نیا رد .دراد رایعم نیدنچ
 اب بسانت رد لدم نیا .تسا هدش هتفرگ رظن رد یدروم هعلاطم ناونع هب یئبمب رهش .تسا هدش هدافتسا یرهش دماج یاه هلابز نفد
 لحم باختنا شور تقد ناوت یم ،یزاس لدم شور نیا زا هدافتسا اب .تسا هدش هداد هعسوت یتراظن و یداصتقا - یداصتقا هعومجم
  .دبای یم شهاک زایندروم نامز و هنیزه هجیتنرد ،داد شیازفا یتنس یاه شور اب هسیاقم رد ار هلابز نفد
 نفد یاه ناکم یتسیز طیحم یبایزرا" ناونع اب یاهلاقم رد (3395) ناراکمه و ینامیلسریما ،یلخاد یاه شهوژپ رد نینچ مه
 نفد نردم یاه شور زا یریگ هرهب و نفد لحم باختنا هک دندقتعم "ناریا یلم نیناوق ساسا رب ناردنزام ناتسا رد یرهش یاه هلابز
 همان نییآ و تسیز طیحم نامزاس نیناوق ساسا رب هلاقم نیا .دریگ تروص روشک ره یتسیز طیحم نیناوق نتفرگرظنرد اب دیاب یتشادهب
 ظاحلزا ناردنزام ناتسا یرهش یاه هلابز نفد هدمع یاه لحم داد ناشن جیاتن .تسا هتفرگ ماجنا ناریا دنامسپ تیریدم نامزاس ییارجا
 نییاپ تیبولطم اب ای هعونمم قطانم رد یلوصاریغ ًاالماک و دنراد نییاپ رایسب یتسیز طیحم زایتما ،رضاح تیعضو رد یناکم
 تیعقوم رظنم زا ناردنزام ناتسا حطس رد نفد لحم نیرتدب رانک نودیرف یرهش هلابز نفد لحم ،شهوژپ نیا هجیتنرد .دنا هدش ثادحا
 .تسا هدش هتخانش یناکم
 ناتسرهش :یدروم هعلاطم) یرهش یاهدنامسپ تفایزاب هاگیاج هنیهب یبای ناکم" مان اب یشهوژپ رد (1395) ناراکمه و ولنالیا
 ینادیم شیامیپ قیرط زا .دننک یم لابند ار تشدرالک ناتسرهش رد نآ یلیدبت عیانص و تفایزاب هاگیاج یبای ناکم ِتفده ،"(تشدرالک
 باختنا تشدرالک ناتسرهش رد تفایزاب لباق دماج یاهدنامسپ تفایزاب هاگیاج نییعت یارب تیاس راهچ ،یدنب هنهپ هشقن ساسا رب و
 .دندش هئارا یرهش یاهدنامسپ تفایزاب تیریدم یارب یتاداهنشیپ تیاهنرد .دندش

 یرظن ینابم

 یاهتیلاعف زا لصاح میقتسم ریغ و میقتسم روطب هک دوش یم هتفگ (بالضاف زا ریغ هب ) زاگ و عیام ،دماج داوم هب دنامسپ
 و یکشزپ ،یتعنص ،یزرواشک ،یداع دنامسپ هورگ جنپ هب اهدنامسپ .دوش یم یقلت دئاز هدننک دیلوت رظن زا و هدوب ناسنا
 .دوش یم میسقت هژیو

                                                           
1 Aksoy & San 
2 Kharat 
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 هب طوبرم ییارجا تایلمع و تبقارم ،یهدناماس ،یزیر همانرب یارب هک ییاه تیلاعف هعومجم هب :دنامسپ ییارجا تیریدم
 ماجنا اه هنیمز نیا رد یناسر عالطا و شزومآ نینچمه و اهدنامسپ عفد و شزادرپ ،لمح ،یروآ عمج ،یزاس هریخذ ،دیلوت
 .دوش یم هتفگ دنامسپ تیریدم ،دوش یم
 یزوس هلابز ،یتشادهب نفد ،تفایزاب لیبق زا اهدنامسپ زا یشان تارطخ شهاک ای ندرب نیب زا یاهشور هیلک : عفد
 .ددرگ نفد تایلمع رد لیهست هب رجنم هک یکیژول ویب و ییایمیش یکیناکم یاه دنیآرف هیلک : شزادرپ
 هلمجزا دماج یاهدنامسپ متسیس رد زاین دروـم تازیهجت و تاناکما ندیزگرب و یبایزرا یارب : یکیزیف بیکرت و  زیلانآ
 رادروخرب یا هژیو تیمها زا داوم نیا تابیکرت هب ندرب یـپ ،دنامسپ یروآ عمج یاه حرـط و یزـیر همانرب ،تیریدم
 هناخراک هب ًاامیقتسم دناوت یم ،تسا نتراک و ذغاک ًاابلاغ هک یراـجت هقطنم کی رد هدش دیلوت یاهدنامسپ ،لاثم یارب .تسا
 ،درک هدافتسا اهنآ زا ناوت یم هرابود و دنراد زاین ندـش درـخ هـب هـک یداوم نینچمه .دوش لقتنم نتراک و ذغاک تفایزاب
 یروآ عمج یاه همانرب بیترت نیدب .دوش لمح هطوبرم عیانص هـب و یروآ عمج دوخ هب رصحنم همانرب بوچراچ رد دیاب
 .دریگ یم رارق هجوت دروم هراومه ،دیلوت لحم رد هدش کیکفت دنامسپ
 شور ماجنا اذل ،هدوبن یا هداـس راک ،دنامسپ عون ندوب سناجتم ریغ تـلـع هـب یرهش هلابز هدنهد لیکشت داوم نییعت
 ،هتفرگ رارق هجوت دروم هلابز تابیکرت نییعت یارـب هک یجیار یاه شور .دراد ربرد ار یا هژیو تالکشم قیقد یرامآ
 .تسا هدوب اه هنومن یفداصت باختنا شور

 عبنم هراومه ندش دساف یارب شا هوقلاب دادعتسا تلع هب و تسا هدوب هارمه ناسنا یگدنز اب زابرید زا دنامسپ ای هلابز
 تهج نیمه هب ،تسا هدوب تسیز طیحم رد اه یگدولآ راشتنا و تادوجوم عاونا ومن و دشر یارب یبسانم طیحم و
 ،اهرهش هعسوت اب رگید فرط زا .دیامن عفد دوخ یگدنز طیحم زا ار دوخ یاهدنامسپ هدومن یعس هراومه ناسنا
 یاه یدنب هتسب عاونا رد ییاذغ داوم هضرع زا یشان ،فرصم یاهوگلا رییغت ،عماوج ندش یتعنص ،تیعمج شیازفا
 عونتم و هدرک دشر تیفیک رد مه و تیمک رد مه فرصم زا لصاح یاهدنامسپ رورم هب ،یعونصم داوم زا هدش هیهت
 9195 ،تفایزاب یشزومآ ءوزج)دش ناسنا یارب یطیحم تسیز هدیچیپ لئاسم و تالکشم عاونا زورب بجوم و هتشگ
 رتعیرس ،دندش هجاوم تالکشم نیا اب رتدوز یتعنص هتفرشیپ یاهروشک رد هک اجنآ زا .(1صص اهدنامسپ هچخیرات
 داوم تفایزاب ،نآ یژرنا دیلوت و هلابز ندنازوس اب شیپ لاس 615 دودح زا هکیروطب .دندمآرب ییوج هراچ رکف هب زین
 ثادحا ندنل رد 6715لاس رد زوس هلابز هناخراک نیلوا بیترت نیدب .دش زاغآ یرهش یاهدنامسپ زا زین شزرااب
 دودح یاه هلابز هک دش هتخاس کرویوین رد 1315 لاس رد اکیرمآ رد هلابز یتسد تفایزاب تاسیسأت نیلواو دیدرگ
 کی لماش یتاسیسأت خینوم رهش رد زین ناملآ رد اه لاس نیمه رد .درک یم شزادرپ ار نادنورهش زا رفن 666055
 و نیناوق ادتبا اهروشک رد تسخن یاه لاس نامه زا هچ رگا .تفای هعسوت رورم هب و دیدرگ ثادحا هلاقن راون و دنرس
 «اهدنامسپ ریگارف نوناق» ناونع تحت هتفرشیپ یاهروشک نکیل دش نیودت اهدنامسپ تیریدم تهج ییاه لمعلاروتسد
 ناملآ رد و 6035 لاس رد هلابز نوناق نیلوا دئوس روشک رد هکیروط هب دندومن مادقا نآ بیوصت و نیودت هب تبسن
 هک ینامز ؛دراد لاس 60 هب کیدزن یا هقباس زین ناریا رد تفایزاب .(3صص نامه) دیسر بیوصت هب 0735 لاس رد
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 رد تسوپمک هناخراک کی اه یسیلگنا دعب لاس دنچ .دش هتخاس ناهفصا رد 7995 لاس رد یلآ دوک هناخراک نیلوا
 رد نارهت تفایزاب نامزاس هک یتارییغت اب اما دش لیطعت 9095 لاس رد هناخراک نیا .دندرک سیسأت نارهت دابآ حلاص
 .درک راک هب زاغآ رگید راب یتدم زا سپ ،درک داجیا نآ
 دقاف رهاظ رد و هتشاد لابند هب ار یناوارف یتشادهب و یتسیز طیحم وس راثآ اتسور و رهش رد اه هلابز و اهدنامسپ هچرگا
 یدایز دمآرد هکنیا رب هوالع و دنک دیلوت یناوارف  هدوزفا شزرا دناوت یم اه نآ تفایزاب تیریدم اما دنتسه یداصتقا شزرا
 .دنک افیا نالک داصتقا رد ار یمهم شقن و داجیا میقتسم ریغ و میقتسم تروص هب هچ ار ییالاب ییاز لاغتشا ،دروآ ناغمرا هب
 تادراو هب یتح و دنرب یم هرهب هلابز تفایزاب ناوارف یاه تیزم زا ناملآ و دئوس هلمج زا هتفای هعسوت یاهروشک زا یرایسب
 راثآ تعنص نیا .دننک یم رداص اهروشک رگید هب ار هدش دیلوت داوم نآ زا سپ و دنا هدروآ یور اهروشک ریاس زا دنامسپ
 کی داجیا یارب .دنتسه تیمها زئاح راثآ نیا یودره هک دراد اهروشک رد ییاز لاغتشا رب یناوارف میقتسمریغ و میقتسم
 هیامرس اب تفایزاب تعنص رد هک یتروص رد دهد ماجنا یدایز هنیزه دیاب یصوصخ شخب ای تلود ،عیانص ریاس رد لغش
 .دومن داجیا رادیاپ لاغتشا دناوت یم رت نییاپ بتارم هب یراذگ
 رد هسسوم رازه 01 زا شیب روشک رسارس رد داوم زا ددجم هدافتسا و تفایزاب تعنص ،هدحتم تلایا رد یا هعلاطم ساسا رب
 هدش رالد درایلیم 79 هنالاس دزمتسد و قوقح داجیا اب ،رفن نویلیم 5/5 مادختسا بجوم هک ،تسا هدش لماش ار هنیمز نیا
 و هلابز یروآ عمج رد تفرشیپ .(0395،نتمهت)تسا هدوب هارمه هنالاس شورف رالد درایلیم 090 صلاخان غلبم اب و تسا
 هعسوت و لاغتشا داجیا رد یتایح مهس هک تسا تفایزاب تعنص یداصتقا تیقفوم زا ییزج اهنت تفایزاب لباق داوم
 تفایزاب یاه هطساو و شزادرپ ،یروآ عمج لماش ییاهراک و بسک شرتسگ و داجیا بجوم تعنص نیا .دراد یداصتقا
  .دوش یم دنراد هدهع رب ار تفایزاب داوم اب هدش هتخاس تالوصحم عیزوت و دیلوت هک ییاه تکرش نینچمه و داوم
 یاج هب اریز ،دوشیم ییوج هفرص یعیبط عبانم فرصم رد تفایزاب کمک هب .دراد یساسا و مهم هدیاف هس هلابز تفایزاب
 یم یژرنا فرصم رد ییوج هفرص  بجوم .دوشیم  هدافتسا یتفایزاب داوم زا ،ون تالوصحم دیلوت یارب ماخ داوم زا هدافتسا

 یژرنا زا رتمک یلیخ ،هلابز تفایزاب یارب مزال یژرنا اما تسا یژرنا یرادقم هب زاین مه دیاز داوم تفایزاب یارب هتبلا ؛دوش
 هلابز نفد یارب رتمک یاضف هب زاین ،تفایزاب هدیاف نیموس .تسا ماخ داوم زا دیدج تالوصحم دیلوت یارب زاین دروم
 دنامسپ نمض رد .دوشیم نداعم و اهناد هلابز ،زوس هلابز یاه هاگتسد زا لصاح یگدولآ شهاک بجوم تفایزاب .تساه
 طیحم و اهرهش ییابیز هب شور نیا .دوش یم هدیشک نوریب کاخ لد زا یرتمک ماخ داوم و هدش هدنازوس ای نفد یرتمک
   .دنکیم کمک زین اهنآ فارطا
 یتشادهب عفد و تفایزاب عیانص یزادنا هار ،یروآ عمج تسرد یاه متسیس داجیا ،یلیسف یاه یژرنا فرصم یزاس هنیهب
 اهدنامسپ زا یداصتقا هدافتسا و تسیز طیحم یگدولآ زا یریگولج یارب ناهج رد لداعتم و لوادتم یاه هویش زا دنامسپ
 رهاظ هب دنچره ،دوش تیریدم یتسرد هب رگا ،دوش یم دیلوت هناخ ره رد مرگولیک دنچ یزور هک یا هلابز نیمه .دنشاب یم
 زین اه هداوناخ هب نآ دوس ،تسا هتفهن نآ سپ رد هک ینالک فادها تهج هب یلو ،دنک یمن ادیپ هداوناخ داصتقا اب یطابترا
 عبانم یزاس یهت زا یریگولج و تسیز طیحم یاه یگدولآ شهاک نمض ،نآ تفایزاب و اهدنامسپ کیکفت اب .ددرگ یمزاب
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 هدش مهارف مه ییاز لاغتشا نآ زا تالوصحم ددجم دیلوت و تفایزاب ،هلابز یروآ عمج هنیمز رد ،روشک ماخ عبانم و یعیبط
 هارمه هب ار یهجوت لباق یاه ییوج هفرص صاخ یاه هلابز یخرب تفایزاب .دش دهاوخ روشک داصتقا هب ینایاش کمک و
 ،دیلوت زا یشان یگدولآ شهاک %13 و یژرنا رد ییوج هفرص %13 موینیمولآ هک دهد یم ناشن شهوژپ کی جیاتن .دنراد
 ،دیلوت زا یشان یگدولآ شهاک %60 و یژرنا رد ییوج هفرص %69 ات %1 هشیش ،یژرنا رد ییوج هفرص %10 نتراک یاوقم
 دالوف و یژرنا رد ییوج هفرص %67 کیتسالپ ،دیلوت زا یشان یگدولآ شهاک %97 و یژرنا رد ییوج هفرص %61 ذغاک
 .دنراد هارمه هب ار یژرنا رد ییوج هفرص60%

 هعلاطم دروم هدودحم
 ناتسرهش هب قرش لامش زا ،دابآدومحم ناتسرهش هب لامش زا و دراد رارق ناردنزام ناتسا زکرم رد لمآ ناتسرهش   
 نیا زکرم .دوش یم دودحم نارهت ناتسا هب بونج زا و رون ناتسرهش هب برغ زا ،لباب ناتسرهش هب قرش زا ،رانک نودیرف

 هگلج رد عقاو لمآ رهش .تسا دنامسپ تیریدم هنیمز رد شهوژپ نیا یتاعلاطم ورملق ،لمآ رهش .تسا لمآ رهش ،ناتسرهش
 هقیقد 10 و هجرد 09 و یقرش لوط هقیقد 50 و هجرد 01 رد ایرد حطس زا رتم 07 عافترا اب زاره دور نیفرط و ناردنزام
 یرتمولیک شش و رزخ یایرد بونج یرتمولیک 15 ،ناتسا زکرم ،یراس برغ یرتمولیک 67 هلصاف رد و یلامش ضرع
 هدهاشم لمآ رهش ییایفارغج تیعقوم ،ریز هشقن رد .دراد رارق نارهت یقرش لامش یرتمولیک 615 و زربلا هوک هنماد لامش
 .دوش یم

 
 هعلاطم دروم هدودحم تیعقوم .1 هشقن

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

    شهوژپ یاه هتفای
 تیریدم نامزاس تیریدم و تراظن اب یرهش هاگتسیا 10 حطس زا تفایزاب لباق داوم یروآ عمج هفیظو لمآ رهش رد
 هب  لمآ رهش رد تفایزاب لباق داوم یروآ عمج هوحن .دشابیم طیارش دجاو ناراکنامیپ هدهعرب لمآ یرادرهش دنامسپ
 هک ار تفایزاب لباق مالقا ،لزانم برد هب کشخ دنامسپ یروآ عمج نارومأم هعجارم زا سپ هک دشاب یم تروص نیا

 ار دشاب یم هباشون و یندعم بآ فورظ ،تازلف و هشیش ،سکلیان و نولیان ،اوقم و ذغاک ،کیتسالپ و کال لماش
 و دوش یم ءادها هلابز هسیک هتسب کی ، تفایزاب لباق داوم مرگولیک  1 ات 0 ره ءازا هب"ابیرقت و هدرک یروآ عمج
 و یتشادهب مالقا شزرااب کشخ هلابز لیوحت اب تفایزاب یاههاگتسیا هب نادنورهش یروضح هعجارم اب نینچمه
 تاعجارم زا انورک سوریو عویش لیلدب مراهچ ههام9 رد 1395 لاس رد رادومن هب هجوت اب هک.ددرگیم لیوحت هدنیوش
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 دادعت نادنورهش لابقتسا اب هک دش سیسات لمآ رهش رد 6395 لاس رد هاگتسیا نیلوا .تسا هدش یریگولج یروضح
 الاب یتیعمج مکارت اب و هلابزرپ قطانم رد اههاگتسیا 15 تسا هدیسر لاعف هاگتسیا 10 هب 0395 لاس ات اههاگتسیا
 .تسا هدش سیسات طسوتم و رت مک یتیعمج مکارت اب قطانم رد (رایس سکناک) هاگتسیا 65 و تسا هدش سیسات

 هاگتسیا 10 رضاح لاح رد .دشاب یم زور رد مرگ 655 زا شیب لمآ رد راوناخ ره یازا هب أدبم زا یکیکفت هلابز هنارس
 هک  .تسا کشخ لمآ رهش یاه هلابز زا دصرد 69 دودح .تسا لاعف لمآ رد وضع 6660 اب کشخ دنامسپ هلدابم
  تفایزاب ، لمآ  رد هلابز نت615 زا شیب هنازور دیلوت اب هک .ددرگیم ماجنا نامزاس طسوت یروا عمج نآ %5طقف
 یاه تورث ، تسیز طیحم ظفح ، هخرچ ندربالاب، لاغتشا داجیا ، یداصتقا قنور ثعاب هزوح نیا رد هنیزه و یلوصا
 .دوش یم یعیبط عبانم و یلم
 ؟دراد هارمه هب یطیحم تسیز تاعبت نیرتشیب یرهش دماج دنامسپ مادک
 میلقا و تسیز طیحم هب ار یدایز تادیدهت یطیحم تسیز لیاسم تیاعر نودب هلابز نفد هک نیا هب هجوت اب هزورما
 شقن هک هدوب نآ رب یعس شهوژپ نیا رد .تسا یرورض هلابز یتشادهب نفد و بسانم ناکم باختنا ،دنک یم دراو
 رارق یسررب دروم هقطنم میلقا و تسیز طیحم رب لمآ ناتسرهش ترامع نفد زکرم رد هدش نفد یاه هلابز یگدولآ
 0 هلصاف رد نتفرگ رارق تلعب یرهش یاه هلابز نفد هک دهدیم ناشن اه هداد لیلحت و یسررب نیا جیاتن .دریگ
 هلابز ندنازوس نینچمه .تسا هدش هقطنم یاوه و تسیز طیحم یگدولآ ثعاب داب تهج و رهش هب تبسن یرتمولیک
 نآ ندرک هنیداهن و راتفر کی شزومآ ،یزاسگنهرف .تسا هدش یزرواشک یاهکاخ یزیخلصاح شهاک ثعاب یاه
 یاهدننک نییعت رایسب شقن ،داوم تفایزاب و یزاسادج شور نیرتهب ناونع هب أدبم زا کیکفت رما رد مدرم .تسا
 چیه هک یاهنوگ هب ،دوش ذاختا أدبم زا کیکفت حرط رانک رد دیاب تادیاز یروآ عمج تسرد یاه هویش .دنراد
 رد دارفا شزومآ لماش، تفایزاب و أدبم زا هلابز کیکفت هنیمز رد یزاسگنهرف .دنکن داجیا اهراوناخ یارب یتمحازم
 و یشزومآ یاهشور و اهرازبا هلمج زا  . تسا ینتخیررود و تفایزاب لباقریغ و تفایزاب لباق یاهدنامسپ دروم
 یاهتکارت و اهروشورب ،تاعوبطم و امیس و ادص دننامه یعمج طابترا لیاسو زا دنترابع (یزاسگنهرف) یناسر عالطا
 یاههرود و یملع یاهشیامه ،اهرانیمس یرازگرب ،یقیوشت و یشزومآ یاهشور و اهمسیناکم زا هدافتسا ،یشزومآ
 .یشزومآ یاهداهن ریاس و سرادم قیرط زا شزومآ و هرهچ هب هرهچ یاهشزومآ ،یگنهرف یاههراونشج یشزومآ
 افیا یرثوم شقن ،أدبم زا کیکفت رما رد نادنورهش تکراشم و یزاسگنهرف رد دناوت یم اهرازبا نیا ندوب هدرتسگ
 فرطرب ، اهیرامیب داجیازا یریگولج فده اب هلابز یروآ عمج نویسازیناکم حرط لیبق زا یتاداهنشیپ نایاپ رد  .دیامن
 رد اب بسانم نفد لحم باختنا رد و دوش هجوت زین ینیمز ریز یاهبآ قمع هب هکنیا نمض و یتشادهب یاهینارگن ندرک
 یمامت .دیدرگ هیارا ،هقطنم یمیلقا و یکیژولوردیه و ییایفارغج (یسانش نیمز) یکیژولوفرومویژ طیارش نتفرگ رظن
 زا یششوپ ،حیطست یرادقم و هیلخت زا سپ هک دنوش یم لقتنم هلابز نفد و عفد لحم هب  لمآ رهش یعفد یاه هلابز
 مدع ،هیامرس نتفر تسد زا بجوم هک نآ رب هوالع نآ تفایزاب مدع و هلابز عفد .دناشوپ یم ار اهنآ یور ،کاخ
 رب هوالع .تشاد دهاوخ لابند هب زین ار یطیحم تسیز تالکشم ،دوش یم هنیزه هب رجنم یتح و دمآرد لوصح
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 و بآ عبانم ندش هدولآ رطخ زین اهدنامسپ زا یشان یاه هباریش حیحص تیریدم مدع ،هناخراک رد اهدنامسپ دوجو
 تاناویح ندوب دازآ و هاگهانپ رد درگلو یاهگس یرادهگن و تاناویح هاگهانپ دوجو .دهدیم شیازفا ار هقطنم کاخ
 و طیحم لک رد اهگس روضح. تسا تسیزطیحم تمالس نداتفا رطخ هب و راذگریثأت طیارش زا زین هلابز نفد لحم رد
 طیحم  . تسا هدش هطوحم یاهگس رتشیب شحوت بجوم ،یناتسرامیب یاه هلابز نفد لحم رد اهنآ هنادازآ کرحت
 طیحم .دشاب ناسنا تلاسر نیرتمهم دیاش و رشب هفیظو نیتسخن نآ زا تظافح هک تسا یهلا تبهوم و هیده تسیز
 نآ رد دوجوم یهلا بهاوم زا بسانم یرادرب هرهب ناکما هکلب ،دنک یم کمک ناسنا تمالس هب اهنت هن ملاس تسیز
 تسا رادروخرب یا هژیو تیمها زا تسیز طیحم زا تظافح ور نیا زا و دزاس یم مهارف ار یرشب یاهزاین عفر یارب
 یگدولآ هزورما هک ییاج ات ،هدوب انتعا یب تسیز طیحم ظفح هب تبسن هراومه ،یداصتقا یاه تیلاعف اب رشب اما
 طیحم یگدولآ ثعاب هک یرهش یاه هلابز و اهدنامسپ عفد .تسا هدش لیدبت رشب یایالب زا یکی هب یطیحم تسیز
 هب یناتسرامیب دنامسپ .دوش صاخ هجوت نآ هب تسیاب یم هک دشاب یم یمهم تاعوضوم زا یکی دوش یم تسیز
 و یبط صیخشت یاه هاگشیامزآ ،ینامرد ،یتشادهب زکارم ،اه ناتسرامیب زا یشان روآ- نایز و ینوفع یاهدنامسپ هیلک
 ،ییاز- یرامیب ،ندوب یمس لیبق زا کانرطخ صاوخ زا یکی مکتسد ندوب الاب لیلد هب هک دوش یم هتفگ هباشم زکارم
 یناتسرامیب یاهدنامسپ.دنراد زاین (صاخ تیریدم) هژیو تبقارم هب ،نآ هباشم و یگدنروخ ،لاعتشا ای راجفنا تیلباق
 یداع یناتسرامیب یاهدنامسپ زا کی چیه نیاربانب دنراد ار ندش کانرطخ هجیتن رد و بورکیم اب ندش هدولآ لامتحا
 ناوت یمن ینوفع یاهدنامسپ تیریدم یارب و .دریگ- یم رارق هژیو دنامسپ وزج نآ زا یشخب یتح و دنوش یمن یقلت
 هتفرگ رظن رد یصاخ ریبادت نآ تیریدم یارب تسا مزال و درک دروخرب یناتسرامیب یاهدنامسپ ریاس هباشم نآ اب

 ساسا رب هک ییاه هلابز .دنتسه ینوفع یناتسرامیب یاه هلابز دصرد 01 ات 65 نیب یناهج یاهرامآ ساسارب.دوش
 لاقتنا ثعاب تسا نکمم زین تفایزاب تروص رد یتح و دنتسه کانرطخ رایسب تشادهب یناهج نامزاس شرازگ
 رطخ یب زا دعب هک دوشیم یروآ عمج یناتسرامیب هلابز نت 69 دودح هناهام لما رهش رد..دنوش رادریگاو یاه یرامیب

 دنوش یم لقتنم هلابز نفد و عفد لحم هب کارا رهش یعفد یاه هلابز یمامت .دوشیم عفد ترامع نفد زکرم رد یزاس
 رب هوالع نآ تفایزاب مدع و هلابز عفد .دناشوپ یم ار اهنآ یور ،کاخ زا یششوپ ،حیطست یرادقم و هیلخت زا سپ هک
 ار یطیحم تسیز تالکشم ،دوش یم هنیزه هب رجنم یتح و دمآرد لوصح مدع ،هیامرس نتفر تسد زا بجوم هک نآ
 زا یشان یاه هباریش حیحص تیریدم مدع ،هناخراک رد اهدنامسپ دوجو رب هوالع .تشاد دهاوخ لابند هب زین
 یاهگس یرادهگن و تاناویح هاگهانپ دوجو .دهدیم شیازفا ار هقطنم کاخ و بآ عبانم ندش هدولآ رطخ زین اهدنامسپ
 تمالس نداتفا رطخ هب و راذگریثأت طیارش زا زین هلابز نفد لحم رد تاناویح ندوب دازآ و هاگهانپ رد درگلو
 بجوم ،یناتسرامیب یاه هلابز نفد لحم رد اهنآ هنادازآ کرحت و طیحم لک رد اهگس روضح. تسا تسیزطیحم
   . تسا هدش هطوحم یاهگس رتشیب شحوت
 ؟تسا هنوگچ یفیک و یمک رظن زا یرهش دماج دنامسپ دیلوت عبانم عونت
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 لاس فلتخم لوصف یط رد یلمآ نادنورهش یرهش دماج دنامسپ یفیک و یمک دیلوت دنور .1 لودج

 (نت هب)33 لاس (نت هب)13 لاس (نت هب)73 لاس (نت هب)03 لاس هام
 6531 0091 3301 0001 نیدرورف

 9391 0771 0011 5011 تشهبیدرا

 0191 5071 1011 1071 دادرخ

 1561 5501 6151 0611 ریت

 1551 1101 9131 5351 دادرم

11 رویرهش 90 1071 9971 0771 

 3511 3951 3131 5161 رهم

 1031 3101 6111 1391 نابآ

 5101 0631 1711 1760 رذآ

 0151 0301 6031 1731 ید

 3911 1031 6111 9191 نمهب

 1131 1911 1331 0011 دنفسا

 11060 73731 01360 51900 عمج

 3395 ،لمآ یرادرهش دنامسپ تیریدم نامزاس :عبنم

 هدش حرطم تالاوس هب یرهش یاهدنامسپ زا یتفایزاب داوم یداصتقا هاگیاج هب طوبرم تاعالطا یروآدرگ زا سپ
 هتشاد یدوعص دنور لمآ رهش رد یگناخ و یرهش یاهدنامسپ نازیم 3395 ات 0395 یاهلاس  نیب .دوشیم هداد خساپ
 ناسون نیا.تسا هتفای شهاک یگناخ و یرهش یاهدنامسپ رادقم و هدش یلوزن یدودح ات 73لاـس رد یلو تسا
 و یهاگآ شیازفا نینچمه و رهش حطس رد أدبم زا کیکفت یاههاگتسیا رتشیب تیلاعف و هعـسوت زا یـشان دـناوتیـم
 شیازفا نینچمه و رهش حطس رد أدبم زا کیکفت یاههاگتسیا رتشیب تیلاعف تفایزاب هب تبسن نادنورهش یراکمه
 نینچمه و رهش حطس رد أدبم زا کیکفت یاههاگتسیا رتشیب تیلاعف تفایزاب هب تبسن نادنورهش یراکمه و یهاگآ
 لبق یاه لاس هب  تبسن 7395 لاس رد رگید ترابع هب .دشاب تفایزاب هب تبسن نادنورهش یراکمه و یهاگآ شیازفا
 انشآ رت و کشخ تادیاز کیکفت و تفایزاب تیمها اـب رتشـیب مدرـم و هدش رتشیب أدبم زا کیکفت و تفایزاب شقن
 یطیحم طیارش هب هجوتاب زییاپ لصف رد نینچمه .دندروآ لمعب هنیمز نیا رد نیلوئسم اب یرتشیب یراکمه و دندیدرگ
 رد.تسا هتفای شیازفا یریگمشچ لکش هب هلابز نازیم (یریگبآ) جنران هلمج زا هویم فرصم لیلدب لمآ رهش گنهرفو
 هنالاس شهاک .دشابیم روشک لامش هب نارفاسم دورو شیازفا لیلدب هلابز دیلوت شیازفا ناتسبات لصف و دنفسا یاه هام
 زا هلابز کیکفت رما رد یزاس گنهرف و شزومآ نینچمه و مدرم گنهرف یبسن رییغت لیلدب یرهش هلباز دیلوت رادقم
  .تسا دوهشم قوف لودج هب هجوتاب حوضو هب ریخا لاس دنچ رد نآ جیاتن هک دشابیم ادبم

 8391 لاس رد هعلاطم هدودحم رد اههاگتسیا یرهش یاهدنامسپ یکیزیف زیلانآ دصرد .2 لودج

 

 داسف
 ریذپ

 بوچ هلاخن تازلف هشیش تاجوسنم کیتسال و کیتسالپ اوقم و ذغاک
اس
 ری

 15 1 55 0 1 1 3 1 01 ییاتسور عماوج

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  1391 لاس رد هعلاطم هدودحم رد اههاگتسیا یرهش یاهدنامسپ نیگنایم هسیاقم .1 رادومن

 هنوگنیا رد دماج یاهدنامسپ یکیزیف زیلانآ عفد و شزادرپ زکارم هب یدورو یاهدنامسپ تیفیک و تیمک هب هجوت اب
 .دشاب یم 5 هرامش رادومن اب قباطم تاسیسات

 
 عفد و شزادرپ تاسیسات هب یدورو یاهدنامسپ نیگنایم هسیاقم .2 رادومن

 دصرد 10/07 ،عفد و شزادرپ تاسیسات هب یدورو یاهدنامسپ عومجم زا 0395 لاس رد هدش لصاح تاعالطا هب هجوت اب
 .دهد یم لیکشت دنمشزرا ریغ کشخ دنامسپ دصرد 71/3 و دنمشزرا کشخ دنامسپ دصرد 11/75 ،رت دنامسپ ار اهدنامسپ
 نآ عنت هب و رتشیب یاهاتسور و اه رهش دادرارق ششوپ تحت و یرهش دماج یاهدنامسپ لمح و یروا عمج رد هنیهب تیریدم
 ماگ یطیحم تسیز لکشم لح و یرهش رادیاپ دمآرد بسک تهج رد زوس هلابز هاگورین تخاس اب ناوتیم هلابز یدورو شیازفا
610 لمآ رهش رد دنامسپ دیلوت هنایلاس نیگنایم هک داد ناشن یکیزیف زیلانآ جیاتن .میرادرب  دصرد .تسا هدوب لاس رد نت 66
 ،(%0) هشیش ،(%0) بوچ ،(%0) تازلف ،(%1) اوقم و ذغاک ،(%7) کیتسالپ ،(%70) یلآ داوم بیترت هب یرهش دنامسپ ءازجا

 أدبم رد هنازور یدیلوت دنامسپ لک زا %0 اهنت نینچمه .تسا هدوب (%5) تپ فورظ و (%5) تاجوسنم ،(%5) کیتسال و مرچ
  .دوش یم تفایزاب و کیکفت

 لمآ رهش رد دنامسپ دیلوت هنایلاس نیگنایم یکیزیف زیلانآ جیاتن .9 لودج
 فیدر یتفایزاب داوم عون (مرگولیک) هنایهام ژانت

 5 تپ 1531

 0 کیتسال 6351

 9 هشیش 0110

 1 ذغاک -اوقم 091165

 1 موینیمولآ 1905

 0 نهآ 1531

 7 سم 1905

 1 (هریغ و ینوگ ،کشخ نان) دراوم ریاس 6351

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 هبحاصم رد لماوع نیا .تفرگ رارق یسررب دروم دنامسپ تیریدم ینورد طیحم ،فعض و توق طاقن ییاسانش یارب
  .تسا هدش هیهت ناسانشراک هعماج زا همانشسرپ لیمکت و
 یلخاد لماوع یبایزرا و لیلحت
 اب اه هفلؤم نیا هسیاقم و هفلؤم ره تیمها نازیم هب هجوت اب مود نوتس رد ،یلخاد لماوع لیلحت لودج لیمکت رد
 دشاب یا هنوگ هب دیاب بیارض نیا رادقم .دوش یم هداد صاصتخا هفلوم نآ هب کی و رفص نیب تیمها بیرض ،رگیدکی
 اب و 9 ای 1 هبتر بیترت هب اه توق ندوب یلومعم ای یلاع هب هجوت اب موس نوتس رد .دشاب کی ،اه هفلوم بیارض عومجم هک
 ییاهن زایتما لک عمج هک یتروص رد .دوش یم هداد صاصتخا 0 ای 5 هبتر بیترت هب اه فعض ندوب یلومعم ای یدج ظاحل
 زایتما نیا هچنانچ و تشاد دهاوخ هبلغ نآ یاه فعض رب ور شیپ یاه توق ،دشاب 1/0 زا شیب لودج نیا رد یلخاد لماوع
 .تسا هدیدرگ هیارا 9 هرامش لودج رد جیاتن .دوب دهاوخ اه تردق رب اه فعض هبلغ رگنایب ،دشاب 1/0 زا رتمک

 یلخاد لماوع لیلحت .4 لودج
 هبتر × بیرض =ینزو زایتما هبتر تیمها بیرض (فعض طاقن و توق طاقن)کیژتارتسا یلخاد لماوع

5S 15/6 1 116/6 ادبم رد هلابز کیکفت هب رهش مدرم تبغر و یدنمقالع 

0S 90/6 1 316/6 دنامسپ لکشم عفر یارب طبریذ یاهنامزاس و اهناگرا ریاس اب نآ یراکمه و یرادرهش هجوت 

9S 10/6 1 106/6 تشادهب تیاعر و رتشیب تینما یارب یرادرهش نارگراک طسوت گنربش سابل زا هدافتسا 

1S 35/6 9 006/6 یرهش دیاز داوم تیریدم رد مدرم یهاگآ حطس ندوب الاب 

1S  15/6 9 606/6 هزیناکم تروص هب هلابز یروا عمج ناوت 

0S 90/6 1 716/6 نآ یداصتقا یالاب لیسناتپ و هلابز تفایزاب نتشاد تیمها 

7S  10/6 1 606/6 یرهش تامدخ ششوپ تحت تیعمج نتفای شیازفا 
5W  05/6 0 606/6 تازیهجت و یتامدخ تاناکما حطس ندوب نییاپ 

0W  65/6 0 016/6 تفایزاب صوصخ رد هقطنم مدرم شزومآ مدع 

9W  06/6 5 006/6 هلابز یروآ عمج ندوب هزیناکم همین و یتنس 

1W  16/6 5 016/6 هلابز دیلوت شهاک یارب یزاس گنهرف و شزومآ مدع 

1W  05/6 0 316/6  تفایزاب و کیکفت نودب یتنس تروصب اه هلابز نفد 

0W  16/6 5 116/6 نفد لحم رد نارادناج عاونا راشتنا و هدش دیلوت یاه هلابز بسانمان نفد 

7W  76/6 5 106/6 تفایزاب رد یلام عبانم ندوب گنر مک 

1W  956/6 0 706/6 دماج دیاز داوم تیریدم هنیمز رد یتیریدم فعض 

3W  05/6 0 006/6 ...و اهدرگ هرود طسوت هریغ و دماج یاه هلابز یتشادهب ریغ و ینوناق ریغ کیکفت 
65W  06/6 5 606/6 نادنورهش طسوت طسوتم دح زا رتالاب و هلابز دیلوت ندوب رتشیب 

 61/0   5 تارمن ییاهن عمج

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 لمآ یرهش دنامسپ تیریدم رب رثؤم یجراخ لماوع یسررب

 زا لماوع نیا .تفرگ رارق یسررب دروم زین دنامسپ تیریدم ینوریب طیحم ،اهدیدهت و اه تصرف ییاسانش تهج
 .تسا هدش هیهت یسانشراک هعماج زا هدمآ تسدب یاه همانشسرپ و هبحاصم نورد
 یجراخ لماوع یبایزرا و لیلحت
 نیا هسیاقم اب و هفلؤم ره تیمها نازیم هب هجوت اب لودج مود نوتس رد ،یجراخ لماوع لیلحت لودج لیمکت رد
 دشاب یوحن هب دیاب بیارض نیا رادقم .دریگ یم قلعت هفلؤم نآ هب کی ات رفص نیب تیمها بیرض ،رگیدکی اب اه هفلؤم
 9 ای 1 هبتر بیترت هب اه تصرف ندوب یلومعم ای یلاع ظاحل اب موس نوتس رد .دشاب کی ،اه هفلؤم بیارض عومجم هک
 زایتما هک یتروص رد .دوش یم هداد صاصتخا 0 ای 5 هبتر بیترت هب اهدیدهت ندوب یلومعم ای یدج هب هجوت اب زین و



 003 ...یاهدنامسپ یداصتقا هاگیاج یبایزرا

 هبلغ نآ یاهدیدهت رب ور شیپ یاه تصرف هک تسا ینعم نیا هب ،دشاب 1/0 زا شیب لودج نیا رد یجراخ لماوع
 رد جیاتن .دوب دهاوخ اه تصرف رب اهدیدهت هبلغ هدنهد ناشن ،دشاب 1/0 زا رتمک زایتما نیا هچنانچ و درک دهاوخ
 .تسا هدیدرگ هیارا 1 هرامش لودج

 یجراخ لماوع لیلحت .5 لودج
 هبتر × بیرض =ینزو زایتما هبتر تیمها بیرض (اهدیدهت و اه تصرف)کیژتارتسا یجراخ لماوع

5O 90/6 1 016/6 تفایزاب و اهدنامسپ یاه حرط رد یصوصخ شخب تکراشم لیامت و تبغر 

0O 50/6 1 916/6 رتشیب دمارد بسک و لاغتشا داجیا یارب یتفایزاب داوم زا هرابود هدافتسا 

9O 50/6 1 016/6 تفایزاب تروص رد اه هلابز نفد نیمز هب رتمک زاین 

1O یدایز دادعت دوجو و مدرم رد تسیز طیحم زا تظافح رد هزیگنا داجیاNGO 116/6 9 75/6 

1O 50/6 1 916/6 تادئاز یروا عمج رما رد یژولونکت یاهتفرشیپ زا هدافتسا ناکما 

0O 90/6 1 016/6 .... هقطنم رد صصختم و برجم یاهورین دوجو 

7O 15/6 9 506/6 تسیز طیحم زا یتلود تاررقم و نیناوق تیامح 

5T 95/6 0 106/6 هلابز عفد تهج زورب یاهژولونکت زا هدافتسا مدع 

0T 05/6 0 506/6 ...و تسیز طیحم رب هلابز ریثات زا مدرم ندوب عالطا یب و یناسر عالطا فعض 

9T 76/6 5 006/6 ییاتسور قطانم هب اه هلابز نفد لحم یکیدزن 

1T 15/6 0 306/6 تفایزاب تهج رد برجم و صصختم یاهورین بذج یارب اهنامزاس مزال تارایتخا دوبمک و یناوتان 

1T 76/6 5 176/6 )...و یکیژولویب ،یکیزیف( یطیحم تسیز تالکشم شیازفا و یزرواشک یاه نیمز یور هلابز یاه هباریش ندش ریزارس 

0T 15/6 0 176/6 نآ یشاوح و یاتسور قطانم هب نآ عوبطمان عوب لاقتنا و یلحم یاهداب شزو 

7T 15/6 0 306/6 نفد لحم رد هقطنم ییایفارغج رظنم و زادنا مشچ ندروخ مهب 

1T 95/6 0 006/6 تفایزاب عیانص هب یرهش ناریدم و نیلوئسم هجوت مدع 

3T 6 مدرم فرصم یوگلا رد رییغت و تیعمج شیازفا 00/6 0 95/6 
 5 تارمن ییاهن عمج

 
01/0 

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یجراخ و یلخاد لماوع یبایزرا و لیلحت
 زا هدمآ تسد هب هرمن ،همانشسرپ تاعالطا جارختسا و هبحاصم جیاتن ساسا رب و 9 هرامش لودج هب یهاگن اب
 طاقن رب دناوت یم یور شیپ یاه فعض هک تسا نآ رگنایب ددع نیا .تسا 61/0 ربارب یلخاد لماوع یبایزرا سیرتام
 و (1 هرامش لودج) یجراخ لماوع یبایزرا سیرتام یسررب اب نینچمه .(11/0<1/0) دنک هبلغ کدنا دنچره توق
 درک دهاوخ هبلغ یاهدیدهت رب یدودحات ور شیپ یاه تصرف هک دوش یم هتفرگ هجیتن ،(11/0) هدمآ تسد هب هرمن
 .دومن هدافتسا یجراخ و یلخاد لماوع سیرتام لیکشت و اه یژتارتسا باختنا رد ناوت یم جیاتن نیا زا .(01/0>1/0)
 یجراخ و یلخاد لماوع سیرتام
 هناگادج تمسق 1 رد رادومن تروص هب ار متسیس فلتخم یاه شخب ،ییارجا یاه تیولوا و اه یژتارتسا سیرتام
 1/0)یوق یشخب ود فیط کی رد تارمن نیا ،ییارجا یاه تیولوا و اه یژتارتسا سیرتام رد .(5لکش) دهد یم رارق
 تارمن رظن زا هعلاطم دروم هدودحم تیعقوم هچنانچ سیرتام نیا رد .دنوش یم یدنبهقبط (1/0 ات5)فیعض و (1 ات
 ،یتباقر یژتارتسا ،دشاب مود هیحان رد رگا ،یمجاهت یژتارتسا ،دشاب رادومن لوا هیحان رد یلخاد و یجراخ لماوع
 داهنشیپ یعفادت یژتارتسا ،دشاب مراهچ هیحان رد رگا ماجنارس و هناراک هظفاحم یژتارتسا ،دشاب موس هناخ رد هچنانچ
 رد هعلاطم دروم هدودحم کیژتارتسا تیعقوم 5 هرامش لکش قباطم ،کیژتارتسا تیریدم لوصا قبط نیاربانب .ددرگ یم
 رد و دش دنهاوخ باختنا (WO)هناراک هظفاحم یاه یژتارتسا ،نآ اب بسانتم هک ددرگ یم نییعت رادومن موس هیحان
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 WT)نآ یلامتحا هقطنم ود یاه یژتارتسا زا یبیکرت اب هقطنم نیا یاه یژتارتسا ،کیژتارتسا یمک یزیر همانرب سیرتام
  .تفرگ دنهاوخ رارق (SO و

 
 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم SWOT ییارجا یاه تیولوا و اه یژتارتسا سیرتام -2 لکش

 SWOT لدم ساسا رب اهدربهار هیارا
 نینچمه .دوش یم هسیاقم تاعالطا ،نآ هلیسوب هک تسا دربهار نیودت دنیارف رد مهم رایسب یاهرازبا زا یکی لدم نیا
 رد توافتم یاه یرگشنک هجرد رظن زا توافتم یژتارتسا ای باختنا راهچ نیودت ناکما ،سیرتام نیا زا هدافتسا اب
 و نامزمه روط هب ای و هتشاد یناشوپمه رگیدکی اب اه یژتارتسا زا یخرب ،لمع نایرج رد هتبلا .دوشیم مهارف اضف
 رهش دنامسپ تیریدم یارب ،SWOT لیلحت زا هدمآ تسد هب جیاتن هب هجوت اب. دنیآ یم رد ارجا هب رگیدکی اب گنهامه
 .ددرگ یم هیارا 1 هرامش لودج رد ریز یاهدربهار ،لمآ

 لمآ رهش دنامسپ تیریدم یاهدربهار .1 لودج

SWOT اه تصرف(O) اهدیدهت(T) 

 اه توق

(S) 

 توق طاقن یژتارتسا -(SO)یمجاهت -یتباقر یاهدربهار
 یرهش دنامسپ تیریدم یاه همانرب یارجا رد یرهش ناریدم تکراشم حطس شیازفا -5

 تیریدم یاه حرط رد یصوصخ شخب یراذگ هیامرس قیرط زا یلغش یاه تصرف داجیا -0
 دنامسپ

 رهش مدرم هب نآ شزومآ و ادبم زا هلابز کیکفت یاه همانرب شرتسگ -9

 تفایزاب تعنص هعسوت هب ناتسرهش دوجوم عیانص قیوشت و تفایزاب یاه تیلاعف شرتسگ -1

  NGO تیفرظ زا هدافتسا اب تفایزاب یاه حرط یارجا رد یمدرم تکراشم شرتسگ و اقترا -1

 فعض طاقن ندناسر لقادح هب یژتارتسا -(ST) عونت یاهدربهار
  ادبم زا هلابز کیکفت هب مادقا تهج مدرم هب یناسر عالطا شیازفا -5
 تیریدم دنیآرف رد یرهش یاهناگرا ریاس و یرادرهش نیب یراکمه شیازفا -0
 دنامسپ

 

 لمآ رهش دنامسپ تیریدم یاهدربهار .1 لودج همادا
SWOT اه تصرف(O) اهدیدهت(T) 

  
 اه فعض

 
(W) 

 اهتصرف یژتارتسا -(WO)یرگنزاب یاهدربهار
 یمدرم تکراشم شیازفا تهج یزاس گنهرف و یناگمه شزومآ حطس ندربالاب -5
 تیریدم دنیآرف رد یناسنا یورین نیمات تهج رد هقطنم رد برجم و صصختم یاهورین تیفرظ زا هدافتسا -0
 دنامسپ
 زور یاه یژولونکت یاه تفرشیپ زا یریگ هرهب اب یتازیهجت تامدخ و تاناکما هعسوت -9

 دیدهت زا زیهرپ یژتارتسا -(WT)یعفادت یاهدربهار
 دنامسپ تیریدم زاین دروم یاه هنیزه نیمات تهج یلام رادیاپ یلام عبانم داجیا -5
 دنامسپ کیکفت تهج هلابز یروآ عمج دنیارف لماک ندومن هزیناکم -0
 دنامسپ تیریدم رد نیون یاهیروانف زا هدافتسا -9
 اهدرگ هرود طسوت هلابز یتشادهب ریغ و ینوناقریغ کیکفت زا یریگولج -1
 تیریدم دنیآرف رد طبریذ نالوئسم و ناریدم یارب دنامسپ تیریدم یامنهار طباوض نیودت -1
 دنامسپ
 هلابز دیلوت شهاک و فرصم یوگلا حالصا تهج شیازفا هب ور تیعمج یهاگآ شیازفا -0

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 0 هرامش لودج رد ،تسا یژتارتسا تفه لماش هک SWOT لیلحت ساسا رب هدش باختنا یاه یژتارتسا تسرهف
 .ددرگ یم هیارا



 303 ...یاهدنامسپ یداصتقا هاگیاج یبایزرا

 هدش باختنا یاه یژتارتسا .7 لودج
 هدش باختنا یاه یژتارتسا فیدر

5 WO1 . یمدرم تکراشم شیازفا تهج یزاس گنهرف و یناگمه شزومآ حطس ندربالاب 

0 WO2. دنامسپ تیریدم دنیآرف رد یناسنا یورین نیمات تهج رد هقطنم رد برجم و صصختم یاهورین تیفرظ زا هدافتسا 

9 WO3.  زور یاه یژولونکت یاه تفرشیپ زا یریگ هرهب اب یتازیهجت تامدخ و تاناکما هعسوت 

1 SO2. دنامسپ تیریدم یاه حرط رد یصوصخ شخب یراذگ هیامرس قیرط زا یلغش یاه تصرف داجیا 

1 SO3. رهش مدرم هب نآ شزومآ و ادبم زا هلابز کیکفت یاه همانرب شرتسگ 

0 5WT. دنامسپ تیریدم زاین دروم یاه هنیزه نیمات تهج یلام رادیاپ یلام عبانم داجیا 
7 1WT. دنامسپ تیریدم دنیآرف رد طبریذ نالوئسم و ناریدم یارب دنامسپ تیریدم یامنهار طباوض نیودت 

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 (QSPM لودج) لوبق لباق یاهدربهار یدنب تیولوا
 .دوش یم هدافتسا QSPM یمک یزیر همانرب سیرتام زا ،لبق هلحرم رد هدش باختنا یاه یژتارتسا یدنب تیولوا یارب نونکا
 تروص یدوهش تواضق و یملع لیلحت و هیزجت زا هدافتسا اب اه یزیر همانرب رد لوبق لباق یاه یژتارتسا هرابرد یریگ میمصت
 سیرتام زا هدافتسا اب یژتارتسا ره تیباذج .دوش یم یریگ میمصت ،لوبق لباق یاه یژتارتسا اب طابترا رد هلحرم نیا رد .دریگ یم
 همانرب رد راد تیولوا و دیکأت دروم یاه یژتارتسا ناونع هب الاب تیباذج یاراد یاه یژتارتسا و هدش صخشم یمک یزیر همانرب
 ره نیودت رد نآ تیمها هب انب ،اه یژتارتسا زا هعومجم کی رد یژتارتسا ره تیباذج نییعت یارب .ددرگ یم نییعت اه یزیر
 تیباذج زایتما رد ار لوا هلحرم یاه نزو ،تیباذج زایتما عمج ندروآ تسد هب یارب  .دوش یم هداد 1 ات 5 زا یزایتما ،یژتارتسا
 یاهزایتما عمج .دیآ یم تسد هب یژتارتسا ره لماوع زا کی ره تیباذج زایتما عومجم ،بیترت نیا هب ؛مینک یم برض مود هلحرم

 لودجِ نوتس ره تیباذج یاهزایتما عمج زا .تسا اه یژتارتسا زا هعومجم کی رد لماوع زا کی ره تیباذج هدنهد ناشن تیباذج
 زا هک تسا ییاه یژتارتسا رگنایب هک دیآ یم تسد هب اه یژتارتسا زا کی ره ییاهن تیباذج زایتما ،کیژتارتسا یمک یزیر همانرب

 رد .تسا اه یژتارتسا ریاس هب تبسن یژتارتسا تیبولطم هدنهد ناشن ،رتشیب تیباذج زایتما .دنتسه رادروخرب یرتشیب تیباذج
  .دنک یم یدنب تیولوا ار اه یژتارتسا نیرتهب هجیتن

 کیژتارتسا یاه یزیر همانرب رد یمک یزیر همانرب سیرتام -8 لودج
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 کیژتارتسا یاه یزیر همانرب رد یمک یزیر همانرب سیرتام -8 لودج همادا

 
 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هب هجوت اب ،QSPM لودج جیاتن و SWOT سیرتام ساسا رب هدش باختنا یاه یژتارتسا ،1 هرامش لودج رد لاح
 تیباذج یاراد یژتارتسا مادک هک دهد یم ناشن و دوش یم یدنب هقبط اهنآ زا مادک ره تیولوا و تیباذج هرمن عمج
 .دشاب یم ارجا تیولوا و

 هدش باختنا یاه یژتارتسا یدنب تیولوا -3 لودج
 تیولوا تیباذج هرمن هدش باختنا یاه یژتارتسا فیدر

 93/9 5 (WT1) 0 یژتارتسا 5

 77/9 0 (WO3) 9 یژتارتسا 0

 17/9 9 (SO3) 1 یژتارتسا 9

 10/9 1 (SO2) 4یژتارتسا 1

 01/9 1 (WT5) 7 یژتارتسا 1

 36/9 0 (WO1) 5 یژتارتسا 0
 11/0 7 (WO2) 0 یژتارتسا 7

 6615 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 یرتمولیک 0 هلصاف رد نتفرگ رارق تلعب یرهش یاه هلابز نفد هک دهدیم ناشن اه هداد لیلحت و یسررب نیا جیاتن
 ثعاب یاه هلابز ندنازوس نینچمه .تسا هدش هقطنم یاوه و تسیز طیحم یگدولآ ثعاب داب تهج و رهش هب تبسن



 503 ...یاهدنامسپ یداصتقا هاگیاج یبایزرا

 رد مدرم .تسا نآ ندرک هنیداهن و راتفر کی شزومآ ،یزاسگنهرف .تسا هدش یزرواشک یاهکاخ یزیخلصاح شهاک
 یاه هویش .دنراد یاهدننک نییعت رایسب شقن ،داوم تفایزاب و یزاسادج شور نیرتهب ناونع هب أدبم زا کیکفت رما
 اهراوناخ یارب یتمحازم چیه هک یا هنوگ هب ،دوش ذاختا أدبم زا کیکفت حرط رانک رد دیاب تادیاز یروآ عمج تسرد
 لباق یاهدنامسپ دروم رد دارفا شزومآ لماش، تفایزاب و أدبم زا هلابز کیکفت هنیمز رد یزاسگنهرف .دنکن داجیا
  لاس لصف 1 رد لما یرهش یاه هلابز زا هدمآ لمعب یسررب یط  . تسا ینتخیررود و تفایزاب لباقریغ و تفایزاب
 هب هجوتاب لاس زا لصف ره رد هک تروص نیدب تسا هدش هدهاشم روشک لامش رد یرهش فرصم گنهرف حوضو هب
 هویم یناوارف هب هجوتاب زییاپ لصف رد لاثم روطب.دشاب یم ریغتم اهدنامسپ تیفیک و عون و نازیم نادنورهش فرصم
 تالکشم زا .دبای یم  شیازفا یریگمشچ تروصب زین هلابزانت نازیم ،نادنورهش نیب رد هویم نیا فرصم و جنران
 هب هجوت نودب رما نیا هک تسا تسیز طیحم رد دئاز داوم هیور یب عفد و دیلوت دنامسپ تیریدم اب طابترا رد هدمع
 طیحم رب یریذپ ناربج تامدص داجیا ،یعیبط عبانم بیرخت ببس ،یتفایزاب داوم زا ددجم هدافتسا و تفایزاب هلوقم
 لخاد هب یریگراب زا سپ لمآ رهش دماج یاهدنامسپ هیلک.دوش یم روشک یلم یاه هیامرس نتفررده و تسیز
 05 رامآ یسررب .دندرگ یم راپسهر زاره هداج 69 رتمولیک رد عقاو لمآ نفد تیاس هب عفد تهج لمح یاهوردوخ
 هدودحم رد هک تسا نآ دیوم  7395 لاس  یط رد عفد و شزادرپ، لمح زکارم هب یدورو دماج یاهدنامسپ ههام
 عمج زا سپ و دیلوت کشخ و رت دنامسپ عاونا نت 11/619 رب غلاب طسوتم روطب هنازور راوجمه یاهرهش و لمآ رهش
 مهس هک داد ناشن یسررب جیاتن نینچمه . تسا هدیدرگ راپسهر عفد و شزادرپ تیاهن رد و لاقتنا یدابم هب یروآ
 لماوع مهس بیترت هب و دراد نایوگخساپ رظن زا لمآ رهش هلابز عفد رد ار رثا نیرتشیب دصرد 10 اب یفارغج لماوع
 رد ار یرتشیب  یدعب تاریثات دصرد 11 اب یداصتقا لماوع و ،نآ یراذگرثا نیرتشیب رد دصرد 11 اب یطیحم تسیز
 نایوگخساپ یوس زا یراذگرثا نازیم نیرتشیب رد دصرد 65 اب یعامتجا لماع مهس نینچمه .دنهد یم ناشن هلابز عفد
   .ده یم ناشن ار رثا نیرتمک
 نینچمه و لمآ رهش دماج یاهدنامسپ یفیک زیلانآ صوصخ رد یشهوژپ یاه هتفای و تاعالطا یمامت هب هجوت اب
 :دوش یم هئارا لیذ حرش هب یتاداهنشیپ طبریذ یاه هاگتسد زا یتفایرد تاعالطا و اه هداد
 رد کیکفت و یزاسادج یاه متسیس هعسوت طیارش دجاو دوخ یفیک تاصخشم هب هجوت اب لمآ رهش یاهدنامسپ •

 هعومجم رد ار دربهار یا هعسوت تهج مزال طیارش رهش مرتحم ناریگ میمصت ات دراد ترورض و هدوب دصقم و ءادبم
 .دنروآ مهارف دنامسپ ییارجا تیریدم

 صاصتخا دوخ هب ار لمآ رهش یاهدنامسپ زا ییالاب رایسب مجح یکیژولویب هیزجت لباق تابیکرت دصرد هک اجنآ زا •
 یرهش تیریدم رظن دم دناوت یم یزاوه یب و یزاوه لکش هب یکیژولویب شزادرپ یاه متسیس زا یریگ هرهب ،هداد
 تسوپمک دوک شورف تهج بسانم رازاب دوجو مدع و هقطنم ییاوه و بآ تیعضو هب هجوت اب نکال . دریگ رارق

 هنیزه لیلد هب یزاوهیب شزادرپ یاه متسیس ثادحا نینچمه و ،وس کیزا یزاوه یکیژولویب  شزادرپ زا لصاح
 .ددرگ یمن هیصوت ،یربهار یگدیچیپ زین و  الاب رایسب هیلوا یراذگ هیامرس یاه
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 لیلد هب ات دراد ترورض ،زوس دنامسپ یاهمتسیس بصن قیرط زا یژرنا لاصحتسا دربهار نتفرگ رارق تروص رد •
 یاهمتسیس زا هدافتسا قیفلت ای و یکیژولویب نک کشخ یاه متسیس زا یریگ هرهب دنامسپ یترارح شزرا ندوب نییاپ
 یرهش مرتحم ناریدم رظن دم نآ یعفد یاهدنامسپ ندنازوس و زوس دنامسپ هاگتسد اب یکیژولویب -یکیناکم شزادرپ
  .دریگ رارق

 و یدرف تشادهب یور رب وس کی زا هک دنوش یم دیلوت یناسنا یاهتیلاعف رثا رد و هدوب یفلتخم عاونا یاراد اهدنامسپ •
 یکی هلابز هوبنا مجح دیلوت هزورما. دنوش یم تسیز طیحم یگدولآ بجوم رگید یوس زا و هدوب راذگریثات یعامتجا
 و هدش ربارب هس هتشذگ لاس تصش رد یرهش دماج یاههلابز موس لسن .دوش یم بوسحم ناهج تالکشم زا
 اهدنامسپ دوجو نیا اب. دوش ربارب ود 6960 ات 1560 یاهلاس نیب هک دوشیم ینیب شیپ، هدش ماجنا تاقیقحت ساسارب
 .دنتسه تیمها زئاح ،یژرنا و تسوپمک دوک دیلوت ،عیانص زا یرایسب هیلوا داوم نیمات روظنم هب یداصتقا هاگدید زا
 نیون یاه هویش و هدوب حرطم دنمشزرا ریذپدیدجت هدام کی ناونع هب ناهج هتفرشیپ یاهروشک زا یرایسب رد دنامسپ
    .دنوش لیدبت ییازدمآرد یارب یتیزم هب فیثک یاهدنامسپ ات دوش یم هتفرگ راک هب نآ زا تسرد هدافتسا یارب

 شقن دناوت یم تازیهجت مامت عامجا اب تفایزاب یاه کرهش .تسا تفایزاب یاه کرهش داجیا تفایزاب تعنص دوبهب •
 رد .دنک افیا اهدنامسپ تفایزاب زا دمآرد بسک و یطیحم تسیز یاه یگدولآ شهاک ،تفایزاب تعنص قنور رد یرثؤم
 رد .دراد دوجو تفایزاب یاه کرهش ثادحا ناکما مق و نارهت نیب یقطانم رد موس و مود هجرد و تسپ یاه نیمز
 هتبلا . .درک داجیا تفایزاب تعنص رد یلوحت تازیهجت ندرک ریاد و یژرنا لاقتنا اب ناوت یم عرزی مل یاه نیمز نیا
 ار تفایزاب تعنص و تسیز طیحم رد راک یارب زایندروم یهاگشناد و صصختم یورین اه کرهش نیا رد ناوت یم
 .درک تیبرت
 رهش یاهدنامسپ زا یدیاع یداصتقا ربتعم و عماج ماقرا و رامآ هنوگچیه ناوت یمن دوجوم طیارش تحت یلکروطب
 تارییغت ،یروآ عمج متسیس .دنوش یرگنزاب هلابز تیریدم هب طوبرم نیناوق هک تسا مزال ملسمردق .دومن هئارا لمآ
 لباقریغ و تفایزاب لباق یاهدنامسپ دروم رد تفایزاب و أدبم زا هلابز کیکفت هنیمز رد .دوش حالصا و هتفای یساسا
 لیمکت ،تسوپمک دوک دیلوت هناخراک .دریگ تروص اهراوناخ و دارفا شزومآ و یزاس گنهرف، ینتخیررود و تفایزاب
 اب و اکیرمآ هدحتم تالایا ریظن دنامسپ تیریدم هنیمز رد هتفرشیپ یاهروشک تایبرجت ساسارب .دوش یزادنا هار و
 تفایزاب و یروآ عمج عماج تیریدم متسیس یرارقرب تروص رد ،لمآ رهش رد هلابز هنایلاس دیلوت نازیم هب هجوت
 و رفن 61 دادعت یارب میقتسم ییاز لاغتشا ناکما ،درگ هلابز دارفا لمع زا تعنامم و أدبم رد تسرد کیکفت ،دنامسپ
 دمآرد و هنیزه نتشاد دوجو اب زوس هلابز یژولونکت هجیتن رد  .دوب دهاوخ ایهم لاس رد رفن 665 یارب میقتسمریغ
 رد .تسا رادروخرب یرت یداصتقا هیجوت زا دنامسپ نفد لحم هب تبسن رتالاب یلعف صلاخ شزرا نینچمه و رتالاب
 رد اما ،دنتسه (ارجا ظاحل هب) یداصتقا ریغ و هدنایز یفنم یلعف صلاخ شزرا نتشاد لیلد هب یژولونکت ود ره لک
 مینک ظاحل ار قرب دیلوت هب طوبرم هدش بانتجا یطیحم تسیز هنیزه زا یشان دمآرد رگا دنامسپ نفد لحم یژولونکت
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 یرت یداصتقا هیجوت زا و تسا یداصتقا و روآدوس ،تبثم یلعف صلاخ شزرا نتشاد لیلد هب (رخآ ویرانس ود)
 .دوب دهاوخ رادروخرب زوس هلابز یژولونکت هب تبسن
 عبانم
 ناتسا رد یرهش یاه هلابز نفد یاه ناکم یتسیز طیحم یبایزرا ،(3395) رسای ،یراجاق نایمیهاربا و زیزع ،یسباع ،نمسای ،ینامیلسریما

 .565-105 ،لوا هرامش ،05 هرود ،نیمزرس شیامآ هلجم ،ناریا یلم نیناوق ساسا رب ناردنزام
 یاهدنامسپ تفایزاب هاگیاج هنیهب یبای ناکم ،(1395) یدهمدمحم ،نایمارهب و نسحم ییحی ،یناطلس ،نیسح ،نایرکلیب ،میرم ،ولنالیا

 .935-360 ،01 هرامش ،35 لاس ،ییایفارغج مولع یدربراک تاقیقحت هلجم ،(تشدرالک ناتسرهش :یدروم هعلاطم) یرهش
 هاگتسیا یبای ناکم رد promethea و pso یاه شور یریگراک هب ،(7395) ربکا یلع ،یرظن و هلادسا ،مرکا ،دومحم ،دیما ،اضر ،ناولهپ

 .50-57 ،5 هرامش ،31 هرود ،ناریا متسیسویب یسدنهم هلجم ،جرک ناتسرهش رد یرهش دماج یاهدنامسپ تفایزاب
 نارهت یرادرهش ، رت و کشخ هلابز کیکفت حرط ،0195،نارهت یرادرهش یروتوم تامدخ نامزاس
395)اضر دیمح ،یثراو ،لامج ،یدمحم ،دیمح ،یرباص ،رغصا ،یبارض  هعلاطم) یرهش دنمشوه دشر یاه صخاش ییاضف لیلحت" ،(7

 .77 هرامش ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ ،"(ناهفصا رهش قطانم :یدروم
  .95 -55 ، 63 هرامش ،نواعت هلجم ،"اپورا رد اه تایلام یطیحم تسیز تهجرییغت".، م.د ،نمدور ،مجرتم ،(7795، )دیمح ،یتوارط
  .لوا پاچ ،دحتم للم نارمع همانرب یراکمه اب تسیز طیحم تظافح نامزاس تاراشتنا ،"راک روتسد 50" ،(7795) ،دیمح ،یتوارط
 نامزاس شهوژپ تنواعم نارهت یرادرهش 60 هقطنم أدبم زا داوم کیکفت و تفایزاب حرط یلمع و یملع ینابم،1795،م،ییاولح برع

 نارهت یرادرهش داوم لیدبت و تفایزاب
 یمالسا دازآ هاگشناد یملع تاراشتنا زکرم ،0و5 دلج،دماج دیاز داوم ،9795 ،یلعمساق .ینارمع
 .نارهت ،دازآ هاگشناد یملع تاراشتنا زکرم ،لوا دلج ،دماج دئاز داوم .7795 ،یلعمساق ،ینارمع

 نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتشادهب تاقیقحت وتیتسنا و تشادهب هدکشناد ،یرهش یاه هلابز تیریدم ،0195 ،ع ق،ینارمع
 زا اوقم و ذغاک تفایزاب یطیحم تسیز و یداصتقا یاه هبنج یبایزرا" ،(7195) ،نیسحدمحم ،یسیدقت، شرآ ،دنولاد، یدهم ،ایکدازرف

  .9 هرامش ،65 هرود ،قرش بیبط ،"ناهفصا یرهش یاه هلابز
 .مهدزای پاچ ،ین رشن ،یلیلج یداه ی همجرت ،یفیک قیقحت رب یدمآرد ،(3395) هووا ،کیلف
 یناسنا مولع هاگشهوژپ رشن ،اه هویش و اه هیور ،ییانبم هیرظن :یفیک قیقحت شور لوصا ،(6395) ملسنآ ،سوارتسا  و .ما تیلوج ،نیبروک

 .موس پاچ ،یدمحم کویب ی همجرت ،یگنهرف تاعلاطم و
 ،(1395، )    رغصا یلع ،یعیفش ،هیدهم، نوخیلد ،رسای ،یریزو ،یلعدمحم ،یلوزز ،یلع ،یرذآ ،یدهم ،ایکدازرف ،سابع ،یناغاب نایزورون

-699 ،995 هرامش 10 هرود ،ناردنزام یکشزپ مولع هاگشناد هلجم ،"زاریش رهش کشخ یاهدنامسپ تفایزاب یداصتقا یاه هبنج"
199. 
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