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 داصتقا و یرگشدرگ هعسوت رب یرادلته تعنص هعسوت رد یزیر همانرب ریثأت

 ناریا یارب یدربهار یلدم هئارا :ناریا
 1یتمه امیس

 هاگشناد سردم و ناتسکیجات دوتسا نیدپ هاگشناد زا مسیروت یزیر همانرب و ایفارغج یرتکد

69/72/396 :هلاقم شریذپ خیرات   29/66/0396 :هلاقم تفایرد خیرات 1  

 هدیکچ
   یومهم شوقن هک  عا داصتقا یاهشطب زا یکی زین و دیآیم باسح هب یرگشدرگ  تسیع یاهریغتم نیرت هم زا یکی  ه یرادلته
  یرادولته   نص ه عرت رد یزیرهمانرب شقن یعررب و لیلحت هلاقم نیا فده .دنکیم افیا ییاز لاغتشا و یداصتقا ه عرت و قنور رد
  ه وعرت  روب   یریثسوت هوچ    یرادولته   نوص ه وعرت       هوک  وعا نویا هولاقم یلوصا لاؤوع . عا ناریا داصتقا زین و یرگشدرگ ه عرت رب
  دروشیم حرطم هلاقم نیا رد زین یرگید یعرف  الاؤع یلصا لاؤع نیا رب موالع ؟دنک یم یزاب ناریا داصتقا قنور زین و یرگشدرگ
   نویا جیاوتن ؟ عا ییاهیگژیو و اه هفلؤم هچ یاراد یرگشدرگ ؟ عا یتیمها و هچطیرات هچ یاراد یرادلته   نص هکنیا هلمج زا
      ناویم نیروفآ زیاومت یاوهریغتم نیروت  وهم       زا یوکی   نوص نویا ه وعرت یاروب یزویر همانرب و یرادلته   نص هک دهدیم ناشن هلاقم
 یهجرت لباق  هع زین رگید فر  زا درشیم رگشدرگ بذج و مافر ، ینما ثعاب هک لاح نیع رد و  عا نردم و یتنع یرگشدرگ
  الا      وقم زا مدافتوعا اوب دوش دوهارخ شالوت هلاقم نیا رد همدقم نیا هب هجرت اب .دنک یم افیا اهررشک یلخاد صلاخان دیلرت شیازفا رد
  ه وعرت رد یزیر همانرب ریثست فلتطم یاهررشک یرگشدرگ  اعال ا و رامآ هسیاقم زین و یا هناطباتک عبانم ریاع زین و یشهوژی یملع
 .درش نییبت و لیلحت ناریا داصتقا و یرگشدرگ ه عرت رب یرادلته   نص
 
 .هعسوت ،ناریا داصتقا ،یرگشدرگ ،یرادلته تعنص :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 2276   زا یرگدشدرگ تعندص دوس عومجم هک درک مالعا یشرازگ رد یدالیم 1627 لاس رد 6یناهج مسیروت نامزاس
      نادشن هدک هدردک ددشر ردیخا یاا هاد یط یریذپان فقوت روط هب ًاالمع مسیروت تعنص .تسا هدرک روبع رند درایلیم
 یناهج یرگشدرگ نارفاسم دادعت .تسا یعطقم یاا کوش نتسویپ عوقو هب دوجو اب تعنص نیا ماود و تردق هدناد
  نودیلیم 121 هب دعب و یدالیم 2336 لاس رد رفن نویلیم 327 هب یدالیم 2036 لاس رد ناهج لک رد رفن نویلیم 07 زا
 .(92 :6396 ،نارگید و نیتم یعراز) دیسر 1627 لاس رد رفن نویلیم 097  و درایلیم کی و یدالیم 2227 لاس رد رفن
  درادیلیم 126 هب یدالیم 2036 لاس رد رند درایلیم 7 زا یللملا نیب دصاقم قیرط زا مسیروت تعنص یناهج یاادمآرد
 1627  لادس رد رند درایلیم 2776 و یدالیم 2227 لاس رد درایلیم یدالیم 031 هب نآ زا دعب و یدالیم 2336 لاس رد
     لدبق لادس هدب تبدسن رفن نویلیم 11 ای دصرد 3/9 یناهج نارگشدرگ لک دادعت یدالیم 1627 لاس رد .دیسر یدالیم
 3227   لادس رد نادهج یداصتقا نارحب نایاپ زا دعب طسوتم دح زا رتناب یلاوتم دشر لاس نیمتفا نیا .تشاد شیازفا
   تدسا یلادح رد نیا .دوب هدیسرن تبث هب لاح هب ات یدالیم 2136 هاد زا ،دنمتردق دشر زا یموادت نینچ .دوب یدالیم
     ددصاقم رتدشیب ادما ،ددندرک رییغت یرگشدرگ یاا تهج یضعب .تفرگن تروص ما یدایز یتینما یفنم یاادادخر هک
 یبوخ تبثم دشر ،رت هفرص هب نورقم ییاوا لقن و لمح و رتشیب یناهج طابترا ،رتناب رفس یاضاقت رطاخ هب دنتسناوت
 .(376 :1396 ،یناوریا و قینم یمیااربا) دنناسرب تبث هب ار
 ار دشر نیرتشیب مارآ سونایقا و ایسآ هقطنم ،دحتم للم نامزاس یرگشدرگ یناهج نامزاس یاا یدنب میسقت هب هجوت اب
   هرادق و ددصرد 3    ادب ادقیرفآ نآ زا ددعب هک دندناسر تبث هب شیازفا دصرد 3 اب یللملا نیب نارفاسم یاا یدورو رظن زا
     تدبث هدب ار یدطلتخم جیادتن دشر دصرد 7 اب ،تساپورا هک ناهج هقطنم نیرتدیدزاب رپ .دنتفرگ اج دصرد 9 اب اکیرمآ
    ادب نآ هدب یدورو یادا    تدسیروت داددعت هدک تسا نیا زا یکاح هنایمرواخ هقطنم یارب سرتسد رد یاا هداد و دناسر
 .(01 :1396 ،یسیو) تسا هدوب هجاوم یدصرد 1 یشااک
  دراو یادا   تدسیروت داددعت هنیمز رد دوخ ینیشنردص هب نیچ و ایناپسا ،هدحتم تنایا ،هسنارف یدالیم 1627 لاس رد
  و لوا یادا   هدبتر رد ایناپدسا و هدحتم تنایا ما زاب ،اا تسیروت زا هدش بسک دمآرد رظن زا .دنداد همادا لاس رد هدش
     .تدسا مرادهچ نیدچ ردظنم نیا زا .دوب هدیسر موس هبتر هب هتشذگ لاس هک دراد رارق دنلیات اا نآ زا دعب و دنتسا مود
    و کدیزکم ،ادیناتیرب ،یدورو یادا تسیروت دادعت رظن زا و دندرک ادیپ اقترا مشش و مجنپ یاا هبتر هب ایلاتیا و هسنارف
      زا جرادخ تمدس هدب مدسیروت رددص رد ناملآ و هدحتم تنایا ،نیچ .دندیسر مهن و متشا ،مشش یاا هبتر هب 7دنلیات
96 ،یمراص) دنتسا تسخن یاا هبتر رد ما هنیمز نیا رد جرخ رظن زا و دنتفرگ رارق دوخ قطانم رد روشک 03: 70). 
    حطدس رد اارودشک هدب هدش دراو یاا تسیروت دادعت لاس را یدالیم 2927 ات 2627 یاا لاس نیب دوش یم ینیب شیپ
    ادب رادمآ ندیا   .ددسرب یدالیدم 2927 لاس ات رفن درایلیم 3/6 هب بیترت نیا هب و دنک ادیپ شیازفا دصرد 9/9 یللملا نیب
      هدئارا لدلم نامزادس ینادهج یرگدشدرگ نامزاس طسوت هدش رشتنم یدالیم 2927 تمس هب مسیروت شرازگ هب دانتسا
    هدب ور ددصاقم رد یدورو یادا   تدسیروت داددعت دور یم راظتنا یدالیم 2927 و 2627 یاا لاس نیب دیوگ یم هک هدش
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 .دبای شیازفا (لاس رد دصرد 7/7) هتفای هعسوت یااداصتقا ربارب ود یخرن اب (لاس رد یدصرد 1/1 یدشر اب) هعسوت
   لادس رد ددصرد 01   هدب یدالیدم 2336   لادس رد ددصرد 29 زا مسیروت یناهج رازاب زا هعسوت هب ور یااداصتقا مهس
    ردگا .ددسرب ددصرد 20 هب رازاب مهس نیا یدالیم 2927 لاس ات دور یم راظتنا و تسا هدرک ادیپ شیازفا یدالیم 1627
       کدی زا شیدب هدک دودب ددااوخ یدنعم نیا هب ،دننک ادیپ تسد یناهج مسیروت زا یمهس نینچ هب دنناوتب ااداصتقا نیا
 :1396  ،یمزراودخ ) دودب    ددنااوخ اادادصتقا ندیا هب قلعتم ،ناهج یااروشک هب هدش دراو یاا تسیروت زا رفن درایلیم
63). 
  دداد  یدم ناشن ،هتفرگ یاج یبونج یایسآ یااروشک فیدر رد هک ناریا دروم رد یرگشدرگ یناهج نامزاس یاارامآ
   دراو نادهج یاارودشک رگید زا (رفن رازا 393 و نویلیم 7) رفن نویلیم 9 هب کیدزن یزیچ یدالیم 2627 لاس رد هک
   ردفن نودیلیم 297/0  و نودیلیم 213/1    هدب بدیترت هدب یدالیم 0627 و 1627 یاا لاس رد دادعت نیا هک دنا هدش روشک
    ندیا ادب .دداد   یدم نادشن دوخ زا شیپ یاا لاس هب تبسن ار یدصرد 1/0 و 7/1 دشر بیترت هب هک هدرک ادیپ شیازفا
    رگنادشن هدک دردک ادیپ شااک نویلیم 713/1 مقر هب ناریا هب یدورو یاا تسیروت دادعت یدالیم 1627 لاس رد ،لاح
 .تسا یدالیم 0627 لاس هب تبسن یدصرد 1/0 تفا
 2627     لادس رد هدک تدسا نآ زا یکادح یناهج مسیروت نامزاس یاارامآ ،مسیروت تعنص زا روشک یاادمآرد رظن زا
      ندنادسر تدبث هدب ادب یدالیدم 0627 و 1627   لادس رد ددمآرد نیا هک تشاد دمآرد رند نویلیم 391/7 ناریا یدالیم
   زا ردگید یدکی زین یزیر همانرب نادقف .تسا هدیسر رند نویلیم 313/9 و رند نویلیم 6139 هب بیترت هب موادم یدشر
  یادا تلع ناریا رد یرگشدرگ یزیر همانرب رد تیقفوم مدع .دور یم رامش هب ناریا یرگشدرگ رب راذگریثأت یاا شلاچ
 و یزددیر هددمانرب ماددظن ،نآ تددیماا و هاددگیاج و یزددیر هددمانرب هددب هاددگن عوددن ،اددا شزرا تواددفت هددلمج زا یددفلتخم
 و زور     هدب ،فافدش تادعالطا و هداد یادا هاگیاپ دوبن ،یبایزرا متسیس ،یزاس میمصت دنیآرف و راتخاس ،یراذگ یشم طخ
  هدک دراد ... و یطیحم ،یگنارف ،یسایس ،یعامتجا ،یداصتقا فلتخم یاا شخب رد شلاچ و مدرم تکراشم عون ،قیقد
  زا رود هدب و یتنس شور هب ام روشک رد یرگشدرگ یزیر همانرب ،عقاو رد .تسا هدرک هجاوم یتالکشم اب ار شخب نیا
    یاادرواتدسد و عادضوا ادب ًانومعم یرگشدرگ هنیمز رد هدش نیودت یاا همانرب و دریگ یم تروص دمآزور یاا یروانف
 :0396   ،ناردگید و مددقا هداز  لودسر ) دودش  یدم یهتنم هعسوت یرادیاپان هب هک دنرادن قباطت رضاح ینامز هرود یملع
91). 
   تامددخ رتادفد لماش تامدخ ناگدننک هئارا زا یا هعومجم زا رگید یداصتقا یاا شخب ف الخ رب یرگشدرگ تعنص
  ،ااریذدپ   نادمهم و اااردس  نادمهم ،اا لتا ،ییایرد و یا هداج ،یلیر ،ییاوا لقن و لمح ن الماع ،ینادرگروت و یترفاسم
   ،شدفک ،کادشوپ ،یتاغوس م القا ،یتسد عیانص ت نوصحم یاا هاگشورف ،اا ناروتسر ،یرگشدرگ یاا هبذاج نایدصتم
 .تسا نارگشدرگ هق الع دروم م القا ریاس و یمرچ ایشا
   یاردب ار یدی ناب یداصتقا یاارثا ،شخب نیا قنور ات تسا هدش ثعاب یرگشدرگ تعنص هب طوبرم یاا تیلاعف عونت 
 هعسوت دنا هداد ناشن هدش ماجنا تاعلاطم نیا رب هو الع .دنک داجیا یداصتقا یاا شخب ریاس اب هسیاقم رد روشک داصتقا
  ندیا .دراد  تدلود  یااددمآرد  شیازدفا و  ددمآرد عیزوت دوبهب نینچما و یراکیب شااک رد  یرثؤم شقن تعنص نیا
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  تدسا  حردطم  رودشک  یدادصتقا لکشم نیرت یلصا ناونع هب یراکیب ام روشک رد هک تهج نآ زا صوصخ هب عوضوم
 .دریگ رارق روشک نازیرهمانرب و ناراذگ تسایس هجوت دروم یرت یدج تروص هب زور هب زور تسا مزن
 شهوژپ یرظن و یموهفم درکیور
   ،یتخاندش هدعماج ،یداصتقا زا معا یفلتخم یااهاگدید زا ،یرگشدرگ ندوب یاهتشر نایم و ندوب یهجو دنچ لیلد هب
       زا یدددعتم فیرادعت نونکادت هدک تدسا لدیلد نیما هب دیاش .دریگ رارق یسررب دروم دناوتیم یتیریدم و ییایفارغج
 .تسا هتفرگ تروص فلتخم یااهتشر هاگدید هب هجوت اب یرگشدرگ
  هدک دریگیم رب رد ار یاا ترفاسم هعومجم یرگشدرگ :تسا هدرک فیرعت نینچ ار یرگشدرگ (6936) نمروب روترآ
      صادخ مدسارم رد تکردش رودظنم هدب هک نیا ای و یلغش یااتیلاعف رگید ای تراجت و حیرفت و تحارتسا روظنم هب
  .ددشاب    یدم ارذدگ و یتقودم ترفادسم نیا یط رد دوخ مئاد تنوکس لحم زا رگشدرگ  خش تبیغ و دریگیم ماجنا
  فدیرعت نیا لومشم دننک یم دوخ یگدنز و راک لحم نیب یمظنم یلغش یااترفاسم هب مادقا هک یناسک تسا یهیدب
 .(01 :3296 ،یناوضر) دنوشیمن
  .ددتفایم قافتا رگشدرگ کی ترفاسم نایرج رد هک دوشیم قالطا یتیلاعف هعومجم هب یرگشدرگ نابایرازاب هاگدید زا
  تارطادخ یروآدای یتح و تشگزاب ،تماقا ،دصقم هب ترفاسم ،رفس یزیرهمانرب لیبق زا یتیلاعف را لماش دنیآرف نیا
  و فدلتخم یااناک دیرخ) دادیم ماجنا رفس زا یشخب ناونع هب رگشدرگ هک ار ییااتیلاعف نینچما .دوش یم زین نآ
     رد هدک ار یلادعفنا و لدعف و تدیلاعف هنوگ را ناوتیم یلک روط هب .دریگیم رب رد زین ار (نامهیم و نابزیم نایم لماعت
 .(Mill and Morrison, 1985) درک یقلت یرگشدرگ دتفایم قافتا رگتحایس کی رفس نایرج
  .ددناد  یدم یاج نیگنس عیانص هورگ رد ار نآ یخرب هک یا هنوگ هب تسا  یزکرمتم یا هیامرس تعنص یرادلتا تعنص
     تیمدداا شخددب ندیا ،یدلک روط هب .تسا ییانبریز یتیلاعف عطق روط  هب ، یللملا نیب  یرگشدرگ ورملق رد تعنص  نیا
  تدساا لتا هوقلاب شیاجنگ دصرد 26 زا رت مک یرگشدرگ ،هعسوت لاح رد یااروشک مهس اما ،دراد یا هژیو یداصتقا
      و هرادا یدلک رودط هدب و ییاریذدپ تادسسؤم عاونا زا لکشتم هک تسا یتعنص یرادلتا . تسا هننداعان رادقم نیا هک
  هدتفر ی دم رامش هب از دمارد و زاس لوپ عیانص زا زاب رید زا یرادلتا تعنص .ناروتسر ،لتم ،لتا کی بسانم تیریدم
  ادا  لدتا یااتیلاعف هرتسگ .تسا شیازفا هبور تدش هب یرگشدرگ هعسوت هب هجوت اب رضاح نرق رد هصیصخ نیا و
      و دودش سدح شیدپ زا شیدب مدسیروت تعنص رد تعنص نیا شقن هدش ببس رما نیما و هتفای شیازفا زور هب زور
       دودخ هناردس ددمارد شیازدفا یاردب یلدصا شخب ناونع هب ار نآ دناهدرب یپ مسیروت تعنص تیماا هب هک ییااروشک
 .دنادیم ناشن لتا تعنص هب یا هژیو هجوت فدا نیا یاتسار رد و دننکیم بوسحم
   داردفا یادا هاگددید لصاح اایدنبمیسقت نیا .درک یدنبمیسقت یفلتخم یااهویش هب ناوتیم ار یرگشدرگ یااهبذاج 
 .دناهتخادرپ یرگشدرگ یااهبذاج یدنبهقبط هب دوخ صاخ درکیور و هاگدید هب هجوت اب مادک را هک تسا یفلتخم
 لماش اضاقت هک دوشیم میسقت اضاقت و هضرع هورگ ود هب یرگشدرگ ماظن یازجا و رصانع مامت هک تسا دقتعم 6ناگ
- یدم هدافتسا یرگشدرگ تامدخ و تالیهست ،اا هبذاج زا هک یلحم نینکاس و یللملا نیب یاارازاب و یلخاد یاارازاب

                                                                                                                                                               
1. Gun 
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  درادردب  رد ار یرگدش   درگ تامددخ و تادناکما ردگید و یتماقا تاسیسأت ،ااتیلاعف و ااهبذاج لماش هضرع و دنیامن
(Gun, 2002: 15). 

 

 ناگ هاگدید زا یرگشدرگ یاضاقت و هضرع ماظن -1 هرامش لودج
 هضرع لماوع اضاقت لماوع

 اا تیلاعف و اا هبذاج یرگشدرگ یللملا نیب یاارازاب
 اا هاگتماقا یرگشدرگ یلخاد یاارازاب
 یرگشدرگ تامدخ و تاناکما ریاس یرگشدرگ یلخاد یاارازاب
 تامدددخ و تاددناکما ،اددا هددبذاج زا یددلحم نینکاددس هدافتددسا
 یرگشدرگ

 لقن و لمح
 اا تخاسریز رگید
 ینامزاس رصانع

 (3 :6396 ،ماغرض) :عبنم

  یادا    هدبذاج و عبادنم ،یدعیبط یادا هدبذاج و عبانم :دندرگیم لماش ار ریز دراوم ااهبذاج و عبانم 6پیکسنیا داقتعا هب
 عبانم هاگرا هک هتکن نیا رب ملع اب .(Inskeep, 1991: 74) هژیو و تخاسناسنا یااهبذاج و عبانم ،یخیرات و یگنارف
  یرگدشدرگ یااهبذاج .(06 :6396 ،ماغرض) دندرگ یم لیدبت هبذاج هب دنوش هارما یرگشدرگ تاناکما اب یرگشدرگ
  یادا هدبذاج -7 ،  یدعیبط یادا هدبذاج -6  :ددندرگ   یدم میدسقت هددمع هتسد هس رب یدرگناهج یناهج نامزاس فرط زا
 .(Inskeep,1991: 31-1) هژیو یااهبذاج -9 و یخیرات -یگنارف
     ادب یرگدشدرگ ددصاقم رد یجرادخ و یلخاد نارگشدرگ شخب ود رد یرگشدرگ تعنص هعسوت هجیتن رد اا هاگتماقا
  فدیرعت .(Pizam & Holcomb, 2008: 1) .   ددنتفای هعدسوت یرادجت یاا تیلاعف ماجنا و تغارف تاقوا نارذگ فاداا
    هادگتماقا .تدسا لکدشم ی دوددح ات یروشک را رد فلتخم یاارامآ زا هدافتسا لیلد هب یرگشدرگ یاا هاگتماقا قیقد
  رودط  هدب .(Pizam, 2010: 2) تسا یا هراجا هناخ و لتم ،هناخنامهم ،ارسنامهم ،لتا لیبق زا یدراوم لماش یرگشدرگ
 :تفرگ رظن رد یرگشدرگ یاا هاگتماقا یارب ار ریز یاا یگژیو ناوت یم یلک
     ددصاقم قدنور لودصف رد ادا     هادگتماقا نایرتدشم نیرتدشیب هدک یا  هدنوگ  هدب .تسا ریغتم اضاقت نازیم :ندوب یلصف .6
 .دننک یم هعجارم اا ناکم نیا هب یرگشدرگ
 .تسا هدنکارپ لوصف لوط رد قاتا یارب اضاقت :لاغشا حطس .7
 .دسرب شورف هب دوخ  خشم نامز رد تسیاب یم و تسین ندش هریخذ لباق اا هاگتماقا تامدخ .9
 .دنک یم  خشم ار هاگتماقا ناتیباذج و یسرتسد نازیم هاگتماقا لحم .1
 .دراد دوجو اا هاگتماقا تامدخ یارب (ینوناق هچ و یرایتخا هچ) یتوافتم یدنب هجرد .0
 .(Page, 2007: 212) دنراد زاین ریمعت تهج ییناب هنیزا اا هاگتماقا .1
 
 
 
 

                                                                                                                                                               
1. Inskeep 
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 یرگشدرگ یاه هبذاج عاونا -1 هرامش رادومن

Source: (Inskeep, 1991: 31-1) 

 یرادلته تعنص
 ی ادا  نامتخادس رد تعنص نیا .تسا نویدم سییوس هژیو هب ییاپورا یااروشک هب ار دوخ زاغآ نیون یرادلتا تعنص
  ناگددنراد .دیدرگ یم هضرع نایرتشم هب اا سیورس و تامدخ عاونا کچوک یاا لتا نیما رد و تفرگ لکش کچوک
 2126 یاا لاس دودح زا Hotel هملک و دندش یمن هدناوخ لتا زکارم نیا .دندوب فارشا و دنمتورث هقبط رتشیب اا لتا
  نادما رد هک تسا هدش قتشم (Hostel) لتساا هملک زا دوخ هژاو نیا .دش هتفرگ راکب زکارم نیا ندیمان یارب یدالیم
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     صادصتخا رودظنم ندیا هدب  هدک یی ادا  نادکم  ادکیرمآ رد .تفر یم راک هب زکارم نیا ندیمان یارب ناتسلگنا رد و اا لاس
  و هدناخ نامهیم ،هناخرفاسم ،ارسناوراک موهفم هب یسیلگنا نابز رد Inn هژاو) دندرک یم  خشم Inn هژاو اب ار تفای یم
  هدافتدسا COFFEEHOUSE ترابع زا هباشم یدراوم رد هملک نیا اب هارما و (دوش یم هدرب راک هب لزنم ینعم هب هاگ
 .دش یم
  ندیا و دش زاغآ یدالیم 1326 لاس رد کرویوین رد لتا یتیس شیاشگ اب اکیرمآ رد تعنص نیا لماکت و یعقاو دشر
     دادجیا هدب زدکرم ندیا یاا تیلاعف .تفای یم صاصتخا یرادلتا هب طوبرم تامدخ هئارا هب هک دوب ینامتخاس نیتسخن
    و ددندروآ یور تعندص ندیا هب ددعتم ناراد هیامرس هک یروط هب .دش رجنم رگید یاارهش نایم رد تباقر و شزیگنا
 روآ  تفگدش و یا  هنادسفا شرتسگ اما ؛دش هدوزفا اا لتا دادعت رب هک دوب ماگنا نیا رد دندرک سیسأت یدنچ یاا لتا
 .ددرگ یمرب متسیب نرق یاا لاس هب تعنص نیا
    نآ ردب ینیگندس و دردس  دودکر  نادنچ هک یروط هب دش هارما هفرح نیا یارب زیگنا مغ یدادیور اب یدالیم 2936 لاس
  و عیردس یقنور هک دش ثعاب مود یناهج گنج زاغآ یلو .دنتشاد نآ دوبهب هب یکدنا دیما ناراد هیامرس هک دش لیمحت
 اب دش یم دودحم یلامش یاکیرمآ هب طقف هک «اا لتم» مان هب یزکارم ثحب اما ؛دیآ دوجو هب تعنص نیا رد روآ تفگش
  ادا  لادس  نادما رد یا  هردیجنز یاا لتا سیسأت روظنم هب اا هیامرس شرتسگ و یعمج یااراک .دوب ادج روکذم هلوقم
   هزرادبم رد ار دودخ  ردت کچوک یاا لتا ناگدنراد هک بیترت نیدب .دش هارما زین یا هضراع اب هدیدپ نیا و دش عورش
  و تدفای     یدم هعدسوت فدلتخم یادا تیلم و داعبا رد تعنص نیا .دندید یم هتفر نیب زا ،گرزب ناراد هیامرس اب اقب یارب
    ناگددنراد هدک ددناد صاصتخا دوخ هب ار یبایرازاب و یژولونکت ، صخت دنتسناوت یم یللملا نیب یا هزیجنز یاا لتا
  ددننام یا   هردیجنز یادا       لدتا هدب هدکنآ زا ردیغ دنتدشادن یداار و دندوب  هرهب یب زایتما نیا زا درفنم و کچوک یاا لتا
 .دندنویپب هریغ و نیا رادامار ،نیا ی دیلاا ،تیاا ،نوتلیا ،ناوتیارش
  ادا  لدتا هنوگ نیا رد دش روصتم ینایاپ نآ رب ناوت یمن هک یروط هب تسا نوزفازور گرزب یاا لتا شرتسگ و قنور
    هدک تدسا ندیا  رد یعدس هراوما و دریگ یم تروص هجو نیرتهب هب نانامهیم و نایرتشم زاین ندروآرب و تامدخ هئارا
  نادمز ما .دوش ماارف شیپ زا شیب اا نآ تیاضر و دریگ رارق نانامهیم رایتخا رد یرت لماک و رتهب تامدخ و سیورس
     و طدسب و یطادبترا لیادسو هعدسوت نینچما عیسو تاطابترا و ناآ هار ندمآ دوجو هب و اپورا رد تعنص تفرشیپ اب
    ددیدج مردف ندیا ندمآ دوجو هب یلصا للع هما و هما ،(اوژروب) یعامتجا دیدج هقبط ندش رااظ هرخناب و تراجت
 .دندیدرگ لتا
         یادقب ادهنت هدن نادمز ندیا .تدسناد ددیدج یعادمتجا ی ادا شزرا  ندیا هما تمظع هاگ هولج ناوت یم ار اا لتا دنارگ
  ددیدج      هدقبط بدلج یلدصا فددا هدکلب .دندوب مارتحا دروم زونا نانارمکح و ناگدازااش ،ابجن ،گرزب یاا هداوناخ
  ددنارگ رد مارتحا تیفیک و تیمک .دندوب رادروخرب یعیسو یلام تاناکما زا هک دوب یدیدج یرامعم یاضف رد یرهش
 .تفرگ رارق صاخشا یکناب رابتعا و هیامرس رادقم اب هطبار رد اا لتا
 هاگتماقا عاونا
     دردکلمع ،رازادب تالیادمت ،ادا هاگتماقا یگژیو ساسا رب ار اا نآ ناوت یم هک دنتسا یفلتخم یاا هنوگ یاراد اا هاگتماقا
  ادا  هادگتماقا زا یرگید یدنب هقبط موکلوا و مازیپ .(Sheela, 2002: 4) دومن یدنب هقبط ... و درکراک ،تیعقوم ،یراجت
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   لدتا ،ادا    تیئودس ،سناردفنک زدکارم ،اا هاگدورف یاا لتا ،یراجت یاا لتا دننام) عون ساسا رب ار اا هاگتماقا وا .دراد
 حطس ،(... و (B&B) هناحبص و اج هئارا یاا لحم ،اا هاگجرفت یاا لتا ،ونیزاک یاا لتا ،یتماقا یاا لتا ،اا نامتراپآ
  و تامددخ یمامت هدناد هدارا یاا لتا ،دنراد یتشادهب سیورس و قاتا اهنت هک یداصتقا یاا لتا دننام) تامدخ هئارا
 .(Pizam & Holcomb, 2008: 135) دیامن یم یدنب هقبط یراجت دنرب و (سکول یاا لتا

 الیش - رازاب تالیامت و اه هاگتماقا یگژیو ساسا رب اه هاگتماقا یدنب هقبط -2 هرامش لودج

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: (Sheela, 2002: 4- 5) 

 لته
  یتمادقا و یاافر تامدخ زا یعیسو هنماد ًانومعم لتا .دننک یم تماقا ای فقوت نآ رد نارگشدرگ هک تسا یناکم لتا
   یلدصا یادادرکراک .دادیم رارق نارگشدرگ رایتخا رد ار یحیرفت تامدخ و ییاریذپ نلاس ،یروخ اذغ ،قاتا لیبق زا
 :زا دنا ترابع لتا
 تماقا تهج ناکم و اج ندومن ماارف .6
 یفرصم مالقا یخرب و یندیشون ،اذغ هضرع .7

 
 رازاب تالیامت

 اا هاگتماقا یگژیو
 یراجت ینوکسم

 یرهش نورد
 اا لتا •
 اا تیئوس •
 ینامز تیکلام یاا هاگتماقا •

 اا لتا •
 اا تیئوس •
 یاا هاگتماقا •
 ینامز تیکلام

 اا لتا •
 اا لتم •
 اا تیئوس •
 یا هداج یاا هناخنامهم و اا هناخ •
 ااارسنامهم •
 یا هراجا یاا هناخ •
 (B&B) هناحبص و اج هئارا یاا لحم •
 اا هاگجرفت •
 ینامز تیکلام یاا هاگتماقا •

  یرهش نورب

 اا لتا •
 اا لتم •
 اا تیئوس •
 یا هداج یاا هناخنامهم و اا هناخ •
 ااارسنامهم •
 یا هراجا یاا هناخ •
 (B&B) هناحبص و اج هئارا یاا لحم •
 اا هاگباوخ •
 اا هاگجرفت •
 یاا هاگتماقا •
 ینامز تیکلام 

  هاگدورف

 اا لتا •
 اا لتم •
 اا تیئوس •
 یا هداج یاا هناخنامهم و ااهناخ •
 یاا هاگتماقا •
 ینامز تیکلام

  هارگرزب

 اا لتم •
 اا تیئوس •
 یا هداج یاا هناخنامهم و ااهناخ •
 ااارسنامهم •
 یا هراجا یاا هناخ •
 (B&B) هناحبص و اج هئارا یاا لحم •
 اا هاگباوخ •
 اا هاگجرفت •
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 لقن و لمح .9
 یحیرفت و یتغارف تامدخ .1
 لتم
     نارگدشدرگ رادیتخا رد ار نودیزیولت ،اندش رختسا ،نویساورزر لیبق زا یتماقا و یاافر تامدخ زا یدودحم هنماد لتم
   هنابدش تدماقا یارب اهنت بلغا نارگشدرگ .دنراد رارق اا هاگدورف فارطا و اارهش هیشاح رد اا لتم رتشیب .داد یم رارق
 .دنتسا یروبع نارفاسم لتم ناگدننک هعجارم نیرتشیب .دننک یم هدافتسا نآ زا
 نامتراپآ لته و تیوس
         باودخ قادتا و ییاریذدپ قادتا ،نویدساورزر لدیبق زا یتمادقا و یاادفر تامدخ زا یدودحم نامتراپآ لتا و تیوس
      ،هاگدشورف ،تودص طبدض ،یلبادک نودیزیولت یتشادهب سیورس ،یمومع یروخاذغ قاتا ،یکچوک هناخزپشآ ،هناگادج
   ،اارهدش رد بدلغا یتماقا یاادحاو عون نیا .داد یم رارق نارگشدرگ رایتخا رد ار لقن و لمح تامدخ و انش رختسا
 .دوش یم ثادحا اا هاگدورف و اارهش هموح و هیشاح
 ارسنامهم
         نلادس ،تیئودس ،نویدساورزر ددننام نارفادسم و نارگدشدرگ زادین درودم  تامددخ  بدلغا یتماقا یاادحاو هنوگ نیا
  تادسلج قاتا ،یلباک نویزیولت ،یحیرفت تامدخ ریاس و یحیرفت تالیهست ،یراد هناخ تامدخ ،ییاریذپ و یروخاذغ
   ثاددحا ادا    هاردگرزب و اارهدش هدموح ،اارهش رد اا هاگتماقا نیا .دننک یم نیمأت ار هاگدورف هب لقن و لمح تامدخ و
 .دنوش یم
 یا هداج هناخنامهم
      یااادضف ،ییاریذدپ و یروخاذدغ نلادس ،نویدساورزر دننام یاافر و یتماقا تامدخ زا یخرب اهنت اا هاگتماقا عون نیا
   لدقن و لدمح تامدخ و یحیرفت تالیهست ،انش رختسا ،تاسلج قاتا ،یلباک نویزیولت ،یراد هناخ تامدخ ،یمرگرس
 .دنوش یم ثادحا اا هاگدورف و اا هارگرزب ،اارهش هموح رد اا هاگتماقا نیا .دننک یم هئارا ار هاگدورف هب
 یهاگدورف لته
  هادگدورف یاازاورپ همانرب ساسا رب بلغا رفاسم شریذپ .دنوش یم هتخاس اا هاگدورف یکیدزن رد اا هاگتماقا زا عون نیا
 .داد یم لیکشت امیپاوا همدخ و اازاورپ نارفاسم ار اا هاگتماقا عون نیا نایرتشم رتشیب و تسا
 هاگباوخ
    درودم مالدقا ردگید و اذغ ،باوخ لیاسو دیاب نانامهم .دنک یم هئارا ار هانپرس یارب هیلوا یاازاین یتماقا یاادحاو نیا
 .دراد دوجو نویساورزر ناکما یتماقا یاادحاو نیا رد .دنیامن هیهت ار زاین
 (B&B) هناحبص و اج هئارا یاه لحم
 دددنک       یددم هددئارا هناحبددص اددهنت تددخت و قاددتا راددنک رد و هتددشاد قاددتا 07   رثکادددح یتماددقا یاادددحاو نددیا
(Sheela, 2002, 5). 
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 جیپ - اه هاگتماقا عاونا -3 هرامش لودج
 درکراک هاگتماقا عاونا

 تغارف یراجت

امدخ یاراد یاا هاگتماقا
 ت

 * * لتا
 *  یااگجرفت لتا
 * * یشزومآ تاسیسأت
 * * یااگدورف لتا
 * * لتم
 * * ارسنامهم
 *  (B&B) هناحبص و اج هئارا یاا لحم
 * * نامتراپآ لتا

امدخ نودب یاا هاگتماقا
 ت

 *  ییاتسور یاا هناخ
 *  ناوراک
 *  گنیپمک
 *  یقالیی هبلک
 *  الیو
 *  ناناوج هاگباوخ

Source: (Page, 2007: 207) 

  ار نآ ناودت  یدم هک نانامهم زا ییاریذپ یارب یتالیکشت ،36 ی هدس یاا لاس نیتسخن و 26 ی هدس یاا لاس نیرخآ رد
    کرودیوین لدتا یتیدس 1326  لادس رد سپس .تفای شیاشگ ندنل رد 1226 لاس رد هک تسناد یزورما لتا نیتسخن
     تنادیا رد هدک یروخاذدغ نلادس یارب راب نیتسخن یارب ناروتسر ی هژاو 36 ی هدس رخاوا رد همادا رد .دیدرگ حاتتفا
 .میتسا اا لتا اب اا نآ ماغدا دااش اادعب و دش هدرب راک هب ،داد یم هئارا دارفا هب هباشون و اذغ اکیرما هدحتم
   هدب یدردف لاثم ناونع هب .دیدرگ هفاضا اا نآ هب یصاخ تامدخ و اا یروانف اا لتا رد زاین ساسحا و نامز تشذگ اب
   ریدش ،یدصوصخ مامح یاراد هک گرزب یاا قاتا تخاس اب تسناوت هک دوب یناسک نیتسخن هلمج زا رلاتسا .ما .یا مان
   وردملق رد یراددلت ا تعندص   ردضاح لادح رد .داد هئارا ار یتامدخ ،دوب اج هریخذ متسیس و ویدار ،نفلت ،قرب ،بآ
    ،ادکیرما هددحتم تنادیا زا یشرازگ قبط .تسا گرزب یا هریجنز یاا لتا هطلدس تحدت اراکشآ یللملا نیب یرگشدرگ
     لادح رد یاارودشک هدب نآ هردیجنز 3   ادهنت هدک تشاد دوجو یرادلتا  شخب  رد یتیلمارف تکرش 63 ،3236 لاس رد
  زا یدکی یا  هردیجنز یاا لتا .دندوب رگید یااروشدک رد قادتا 222227 کلام ،تکرش 63 نیا .تشاد قلعدت هعسودت
      رودخرد و هوقلادب یدادصتقا لدماع ،ردضاح لاح رد و دنور یم رامش هب یتیلمارف یاا تکرش  هعسوت  هدمع یاا شخب
 21   هدک  تسا یلادح رد ندیا و هدوب رند درایلیم 76 ما یور ،هریجدنز هد ندیلوا دمآرد اریز دنوش یم دادملق یهجوت
 .دنراد قاتا نویلیم 0/6 دودح تیریدم و تیکلام یاا هریجنز نیرت گرزب زا هریجنز

 ناهج رد اه لته عیزوت -4 هرامش لودج
  شدخب رد ناهج یااروشک تکراشم مهس ااروشک دادعت هقطنم

  (اا تخت  زا دصرد) یرادلتا

 7 29  اقیرفآ

 29 79 اکیرما

 26 26 مارآ  سونایقا و  یقردش  یایدسآ

 79 79 اپورا

 3 3 هنایمرواخ

 2 2 یبونج یایسآ

 226 عمج

 (یرگشدرگ یناهج نامزاس عبانم) :عبنم
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  شیدب   لادسرا  اا هریجنز نیرت گرزب زا هریجنز 21 اریز ،دنتسا دشر  لاح  رد  تعرس هب ما زونا یللملا نیب یاا هریجنز
     زا یرایدسب ادما ،دنتدسا ییاکیرددما ،گرزب یاا هریجدنز ِررت شیدب .دننک یم حاتتفا رگید یااروشک رد قاتا 222226 زا
 هریجنز 1 ،ناهدج رد طلسم هریجنز 226 زا . تسا کدنا ناشتیلاعف ای دنرادن یتیلاعف هدحتم تنایا زا جراخ  رد  ای  اا نآ
    ندپاژ هدب هردیجنز 9 و  ایناپدسا  هدب  هریجدنز 1 ،هسنارف هب هریجنز 1 ،ناتسلگنا هب هریجنز 0 ،یقرش یاپورا یااروشک هب
   یداصتددقا یراکما و تفرشیپ ،هعسوت نامزاس وضع یااروشک رگید  هب  قلعتم یکدنا دادعت هک یلاح رد ،دراد قلعت
 .تدسا 

 ناهج یرادلته یاه تکرش نیرترب -5 هرامش لودج

 ماادنیو یرادلتا هورگ نوسلراک یرادلتا هورگ
 نوتلیا لتا تویرام یللملا نیب یرادلتا هسسوم
 نرتسو تسب یرادلتا  هورگ روکآ یرادلتا هورگ
 تایا یللملا نیب یرادلتا هورگ دووراتسا یاا هاگجرفت و  لتا

 (http://www.yjc.ir) :عبنم

 ناریا رد یرادلته تیعضو
 ،لوا سابع هاش نامرف هب .دروآ رامش هب ناریا رد تحایس هعسوت راودا نیرت ناشخرد زا یکی ناوت یم ار هیوفص نارود
    یندیمادشآ بآ نیمأدت یاردب و دش هتخاس دیدج یااارسناوراک و دیدرگ ریمعت ،روشک رسارس رد هبورخم یارسناوراک
  هرود یاااردسناوراک زا .دیدرگ انب ریگداب اب گرزب یاارابنا بآ ،بآ مک طاقن و یریوک یحاون رد صوصخب نارفاسم
    نانمدس سادبع هادش ی اردسناوراک ،( نیوزدقجرک ه  دادج ریدسم رد)   مادما هدگنی یوفص یارسناوراک هب ناوت یم هیوفص
 ،(  ناهفدصا کدیدزن ) زدگ   هددکاد یدسابع ی اردسناوراک ،(  نانمدس یرتمودلیک 19 ) درگدسن   یدسابع هادش یارسناوراک
 هب نیوزق هار ریسم رد) جوآ یوفص یارسناوراک (هواس - نیوزق یمیدق هار رانک) هرخ دابآ دمحم یوفص یارسناوراک
 ،(   نانمدس قردش یرتمودلیک 71) ناواآ ینامیلس هاش یارسناوراک ،(اضرهش یرتمولیک 29) رایهم یارسناوراک ،(نادما
   و ناهفدصا هدادج) تساوخدزی ای تساوخ دزیا یارسناوراک ،(هاشنامرک کیدزن) نوتسیب ای ناخ یلع خیش یارسناوراک
 (   نادشاک هدب نیدما  رو یمیددق هار رادنک ) ماردهب  ردصق       سادبع هادش یاردسناوراک ،نادمرک ناداام یاردسناوراک ،(زاریش
   ،ناردگید و هدنایچ  یرددیح ) دودمن   هرادشا یناتدساوک یااارسناوراک ناهفصا غابراهچ هسردم هب لصتم یارسناوراکو
7396: 79). 
     ازردیم تراددص مادگنا هدب هیراجاق نارود رد .تشاد همادا هیدنز و هیراشفا یاا هرود رد ااارسناوراک زا هدافتسا دنور
    یدشنماخا هادشنااش شودیراد تاراکتبا زا هک هناخراپاچ سیسأت ینادابآ یاا حرط یارجا رانک رد ،ریبک ریما ناخ یقت
 هاگتسد و دش عقاو هجوت دروم زین ،دوب هدش هدرپس یشومارف هب و هداد تسد زا ار دوخ تیماا نامز تشذگ اب و دوب
  نیدلوا ش 2176    لادس دوددح یردصان  ددهع رد .   ددش هدرتدسگ و تدفرگ یا هزات ماظن ،لاس کی تدم رد هناخراپاچ
 زا  ردفن ود هک دش هتخاس ،نارهت هب دورو زا لبق هجراخ یارفس تحارتسا یارب نیوزق رد یزورما کبس هب هناخنامهم
  کبدس ز دین (   ناردهت و نیوزدق ریدسم رد)   هدناوردش هدناخراپاچ .دندوب رومأم نآ ینابااگن و یراتسرپ هب یااش نارکون
 و هلبم ییاپورا کبس هب شا یروخاذغ نلاس و اا قاتا مامت هک دوب یا هقبط کی یابیز نامتخاس یاراد و تشاد یا هزات
 .(99 :6396 ،یراتخم و ایوپ) دوب نیوزق هناخ نامهیم اب هباشم نآ رد هتفر راک هب یاافر تالیهست و دوب هدش زیهجت
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 ری ددم .دندوب هدش نیئزت یدنلا کبس هب شیاا قاتا هک تشاد مان هسنارف لتا (ش 6176 لاس رد) تختیاپ لتا نیلوا
   ددنناما رادجاق نارود رد ی لکرودط  هدب . ددندوب یناریا هیقب و یکرامناد لتا یاا تمدخشیپ زا یکی ،یوسنارف کی لتا
       یئاریذدپ و یتمادقا نکادما رودشک هدسوش و ور ناورادک ی ادا هداج رانک رد نارفاسم شیاسآ و هافر یارب هتشذگ راودا
   ناطلدس ضودح ی اردسناوراک ،(ق 9976 ) نادکدرا یارسناوراک هک دش ثادحا ،هقطنم نامز و زاین اب بسانتم یددعتم
 .دنا هلمج نآ زا (مق رد ش 6276) دابآ یلع یئاریذپ و یتماقا عمتجم و (یرصان هرود)
   یدلخاد نارفادسم و  ددش ی دمن یئاریذپ و یتماقا تاسیسأت رما هب ینادنچ هجوت ناریا رد ریخا نرق تسخن یاا لاس رد
 نارفاسم ،دندش یم میقم ماوقا و ناتسود لزانم رد رتشیب و دنداد یمن ناشن دوخ زا اا هناخ نامهیم رد تماقا هب یا هقالع
     دوددعم نکادما ندیا نابحادص هک یروط هب .دنیامن نیمأت ار اادحاو نیا یاا هنیزا هک دندوبن دادعت نآ هب زین یجراخ
   لدیاوا رد هدک یی ادا  لدتا زا یکی .دندرک یم تردابم زین نامز نآ تاعوبطم رد یهگآ جرد هب یتح یرتشم بلج یارب
   رد .تدشاد راردق     سیدلگنا ترافدس یدکیدزن رد لدتا نیا .دوب (ش 1296) متسیب نرق لتا ،درک یم تیلاعف ریخا نرق
  ندیا  .دردک ریاد (یروهمج) یردان نابایخ رد ار یردان هفاک سنایک یدام کیچاخ مان هب یسور رجاهم کی لاس نیما
  نادما هب یا هناخنامهم یردان هفاک راوج رد دعب یدنچ و تخادرپ یزپ ینیریش راک هب نارهت رد راب نیلوا یارب  خش
    نودچ یدگنرف یاااذدغ  هدک دوب لتا نیا ناروتسر رد نارهت رد راب نیتسخن یارب .تسا ریاد زونا هک درک ثادحا مان
 و  کردت ی ادا هوهق عاونا ،یگنرف ینتسب ،هسالگ هفاک نینچ ما .دش هضرع نایناریا هب هریغو فناگورتسا فیب و کتفیب
 دش هتشاذگ نادنم  هقالع رایتخا رد هناخ نامهم نیا سسؤم هلیسو هب هبترم نیلوا یارب زین یبلاق یاا نان عاونا و هسنارف
 .(23 :6396 ،ینیچ و ینیدلاءالع)
   یانثتدسا هدب نارود نامارد .دش نییعت نارهت هیدلب یوس زا ناروتسر و هفاک سیسأت طباوض و تاررقم 2296 لاس رد
  هدناخنامهیم  ددنچ و نی وزدق رد  هدناخنامهیم ک دی و  ددندوب یبوخ ًااتبسن یاا هناخنامهیم یاراد هک یولهپ ردنب و تشر
  هدب  زدین تفر نآ رکذ هک اا هناخ نامهیم نیا بلغا هتبلا هک ؛دندوب هناخنامهیم دقاف ناریا یاارهش ریاس ،نارهت رد  قان
 .دش یم هرادا اا یجراخ تسد
  سیدسأت  تادغیلبت و    یجرادخ ناحایدس بدلج هرادا مان هب یا هرادا هلخاد ترازو رد راب نیلوا یارب ش 1696 لاس رد
  دادجیا و  ادا  هدناخ  نادمهم      نیرفادسم شیادسآ لیادسو هدیهت هدلمجزا روشک یدرگناهج هب طوبرم روما ماجنا و دیدرگ
 .دیدرگ لوحم هرادا نآ هدهع هب هزورما تایعضو اب بسانم و بوخ یاا هناخنامهم
  سالدک ن دیا رد   نیردمت نادبلطواد یارب یلمع سالک تفرگ میمصت ،تمدخشیپ یدادعت تیبرت روظنم هب نارهت هیدلب
   سالدک لدصحم .  ددش حادتتفا یسودرف هناخنامهم رد و دوب هام هس سالک نیا رد لیصحت و نیرمت هرود .دیامن حاتتفا
      هداد وا هدب یمدختدسم قیددصت هدیدلب فردط زا  ددمآ ی دم رب ناحتما هدهع زا هاگرا نیرمت تدم همتاخ زا سپ روبذم
 هرود هس یط و دومن راک هب عورش یمیدق نسراگ رس ود یراکما اب و یئایلاتیا ملعم کی رظن ریز سالک نیا .دش یم
 .(23 :6396 ،ناما) دنداد یم لیکشت ینمرا نانطو  ما ار نانآ رتشیب هک دومن تیبرت ار رفن دصکی دودح یشزومآ
     هدک دودمن زادغآ ار دودخ یرادلتا تیلاعف ،هناخ نامهیم دنچ زا یرادرب هرهب اب اا هناخ نامهیم هسسوم ش 0696 لاس زا
  دودب  قادطا 37   یاراد و دودب هددش انب دنبرد هوک هنماد رد هک دنبرد هناخ نامهیم :زا دندوب ترابع قوف یاا هناخ نامهیم
 رد  هدک (تفرگ رارق یرادرب  هرهب دروم و حاتتفا 0696 لاس رد) رسچگ هناخ نامهیم ،(درادن یتیلاعف رضاح لاح رد هک)
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  یمیددق ی ادا لتا زا هک سولاچ هناخ نامهیم ،تسا لاعف زونا و تسا هتفرگرارق سولاچ -نارهت هداج یرتمولیک 216
 ه دناخ  نادمهیم     ،(تدسا هددش لدیطعت ردیخا ی ادا لاس رد هک) درک یم تیلاعف 2196 لاس ات هک دوب هناخ نامهیم هسسوم
      و (دراد تدیلاعف هددش مادجنا تاردیمعت ادب ما زونا) دش ثادحا قاتا 39 اب یدیشروخ 1696 لاس رد رسمار یمیدق
 ود . ددنا هدش انب یدیشروخ 2796 زا لبق یاا لاس رد یگما هک لمآ و (رهش مئاق) یااش ،رسلباب میدق یاا هناخ نامهیم
 و نی ردت  لدلجم       زا لدتا ددنارگ هدناخنامهیم تدسا لدتا ددنا رگ هدناخنامهیم و نردم هناخ نامهیم رکذ لباق رگید دروم
  گدنج  مادگنا . تدفرگ ی دم    راردق ساندشرس نادنامهیم هدافتسادروم رتشیب هک دوب نارهت نرق مین یاا لتا نیرت فورعم
  گدنج همتاخ اب تفای شیازفا یهجوت لباق دادعت هب نارهت یاا ناروتسر نیقفتم نازابرس و نارسفا دورو اب مود یناهج
  رد لادتنانیتناک   هدفاک روهدشم یاا هفاک زا و .دش لیطعت اا ناروتسر نیا زا یرایسب یجراخ نازابرس و نارسفا جورخ و
 ترازو  تامددخ  یادا ینوادعت  ردتفد) دندوب ریاد هیماظن ترامع رد ناتسراهب نادیم رد هطناقل هفاک و لوبمالسا نابایخ
 .(1 :7396 ،نواعت
       لادس رد .داد یدرگنادهج یلادع یارودش هدب ار دودخ یاج تاغیلبت و یجراخ ناحایس بلج هرادا ش 2796 لاس رد
    ماادفت ندسح ینادبم میکحت و یداصتقا یاا هبنج هب هجوت اب تحایس و ریس و ناحایس بلج تیماا رگید راب 9996
      زدکرمتم رودشک ترازو رد یدرگنادهج رودما هرادا و ددش عقاو تقو تلود هجوت دروم فلتخم یااروشک دارفا نایم
    ترودص هدناگیب عادبتا  تدماقا و دورو تاررقم و نیناوق نیودت ریظن یرثؤم و ییانبریز تامادقا هرود نیا رد .دیدرگ
     هدب مردبم زادین و ددش سی دسأت  ریذپرفادسم ی اارهدش رد یددعتم یاا ناروتسر هفاک و اا لتا هلصاف نیا رد .تفریذپ
 ک دی  دودخ  زادیندروم رداک نیمأت یارب ش 2996 لاس رد اا هناخنامهم هسسوم دش ببس هدرک لیصحت وراام نانکراک
 تشاد هدهع هب سیئوس روشک زا یرادلتا  صختم کی ار سالک نیا یتسرپرس .دیامن ریاد یرادلتا شزومآ سالک
   لادس کدی هرود نیا .دنتشاد یراکما فلتخم سورد سیردت رد زین هسسوم نآ یاا هناخنامهم ناریدم وا رب هوالع و
  ناروتدسر  لدحم رد هک دنتشاد زین یزومآراک هرود یرظن سورد رب هوالع .دنتشاد تکرش نآ رد رفن 21 و تفای همادا
 (11 :9296 ،ییاتسور و نایمیرک) دنتخادرپ یم یلمع نیرمت هب دابآرهم هاگدورف
      ترادظن یلادع حطدس رد رودشک یدرگنادهج هب طوبرم روما رب و دش لیکشت یدرگناهج یلاع یاروش 2196 لاس رد
  ادی و ءایحا ،داجیا نامزاس نیا فیاظو زا یکی هک دیدرگ سیسأت ناحایس بلج نامزاس 7196 هام نیدرورف رد .تشاد
   ادب ادا نآ ی ددنب  هدجرد و  اااردس  نادمهیم و  ادا هناخ نامهیم هرادا و سیسأت رد تراظن و یدرگناهج تاسیسأت حالصا
   و هعدسوت ،دادجیا        رودظنم هدب یدرگنادهج تادسیسأت یماهدس تکردش سپدس .دوب طبریذ یاا نامزاس ریاس یراکما
  رادنک تاسیسأت ،هاگودرا ،هاگتحارتسا ،هناخیاچ ،ناروتسر ،ارسنامهم ،هناخ نامهیم) یدرگناهج تاسیسأت زا یرادرب هرهب
    حیردفت و تحارتدسا یاردب یرگید بسانم لحم عون را و یندعم بآ یاا مامح ،یتاغوس یااناک شورف زکارم ،ایرد
  یتمادقا تاسیسأت هب زاین لقادح نتخاس هدروآرب ،ااارس نامهیم سیسأت زا فدا .دمآ دوجو هب (ناحایس و نادرگناهج
 .(27 :0396 ،نارگید و یرایتخب) دوب ناریا کچوک یاارهش رد یئاریذپ و
  رودما راد  هددهع    ناحایدس بدلج نامزادس هک 7196 لاس ات نارهت هیدلب یزپشآ و ینابزیم یاا هرود یرازگرب هلصاف رد
  ددش هدرپس یشومارف هب ،تاغیلبت و یفرعم تامادقا هب نتخادرپ لیلد هب ییانبریز یاا شزومآ ،دیدرگ ناریا یدرگناهج
      یلادع هدسردم کدی سیدسأت ادب یداصتقا و یگنارف زاین نیا ندش نایامن هب هجوت اب تقو گنارف ترازو نامزما و
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     ذدخا هدب قدفوم نایوجدشناد نیا زا یدادعت لیصحت لاس هس زا سپ و ؛دومن وجشناد شریذپ هب مادقا یراد هناخنامهم
  غرادف یا  هدفرح و    یدنف تادناکما مددع و یز دیر  هدمانرب    فعدض ببدس هدب .دندیدرگ سناسیل لداعم یلیصحت همانشناد
  ادا نآ زا رفن ود یکی زج و دندوبن رادروخرب یفاک یلمع و یرظن تامولعم و تاعالطا زا یلاع هسردم نآ نالیصحتلا
   ردگید و ییآرادک   مددع تدلع     هدب گدنارف ترازو ریزگادن و دنودش تیلاعف لوغشم یرادلتا شخب رد دنتسناوتن هیقب
       کدی سیدسأت هدب ماددقا شروردپ و شزودمآ ترازو 0196  لادس رد .دومن یلاع هسردم نآ لالحنا هب مادقا تالکشم
   شزودمآ زدکرم 0196 لاس رخاوا رد .تشاد تیلاعف 6096 لاس ات هک دومن ملپید قوف حطس رد یرادلتا یلاع هسردم
      و نادرگنادهج ییادمناار ،لدتا تیریددم تددم هاتوک یاا هرود لیکشت اب ناحایس بلج نامزاس یدرگناهج تامدخ
  یادا   هدناخنامهم ناریددم شناد حطس ندرب ناب یارب یهیجوت سالک لاس نیما رد .دومن زاغآ ار دوخ تیلاعف ینابزیم
 .(06 :1396 ،ییاجر) دیدرگ ریاد زاریش
 ی ادا  تفردشیپ      هدب نادنآ فودقو و رودشک یادا هناخنامهم ناریدم یااگآ و تامولعم شیازفا روظنم هب 1196 لاس رد
 نآ رد    یجرادخ نادمهم ددنچ هک داد لیکشت نارهت رد یا هتفا کی رانیمس ناهج یرادلتا و یدرگناهج رما رد لصاح
6 لاس رد .دیدرگ ریاد ناهفصا یاا هناخنامهم ناریدم یارب یهیجوت سالک لاس نیما رد .دندومن ینارنخس   یاردب 319
  ادب یا  هدنومن  قادتا و  ناروتدسر ، هناخزپدشآ ،یرادلتا یاا هرود ناگدننک تکرش یلمع یاا شزومآ رتهب هچ را یارجا
   رد رودشک یادا لتا ناریدم رانیمس نیمود و دیدرگ داجیا شزومآ زکرم نامتخاس رد لتا لماک تازیهجت و درادناتسا
 اب یدرگناهج تامدخ شزومآ زکرم 3196 لاس رد .دش ریاد دهشم یرادلتا سالک لاس ناما رد .دومن رازگرب دهشم
 و   تدفرگ تمددخ  هدب ار      نامزادس نآ یدرگنادهج و یراددلتا نادسانشراک ،رادک یللملا نیب نامزاس اب یدادرارق داقعنا
     ناریددم رانیمدس نیمودس زاریدش رد و .دروآ لمع هب یدرگناهج تامدخ شزومآ و یزیر همانرب یاا هنیمز رد یتارییغت
 و نی ادا  لتا زاین دروم یناسنا یورین تمدخ ودب یاا شزومآ تهج 2096 لاس رد .دش هدید کرادت روشک یاا لتا
   یدط زاریدش رد تقوم هاگشزومآ کی سیسأت اب یدرگناهج تامدخ شزومآ زکرم ،دیشمج تخت و زاریش سکول داینب
 .دومن تمدخ هدامآ رفن 227 دادعت هام 0
  دهدشم  ناهفدصا زاریش رد هاگشزومآ راهچ و درک ریاد ملعم تیبرت هرود کی یدرگناهج شزومآ زکرم 7096 لاس رد
  هدناخترازو و  مادغدا  مدارد  ناحایدس  بدلج نامزاس و تاعالطا ترازو 9096 لاس رد .درک زاغآ ار دوخ تیلاعف زیربت
  مادن  هدب یلاع هسردم کی سیسأت هب مادقا لاس نیما رد و .دمآ دوجو هب یدرگناهج و تاعالطا ترازو مان هب یدیدج
 داشرا دعب و یلم داشرا ترازو هب 2096 لاس رد یدرگناهج و تاعالطا ترازو .دومن تاعالطا و یدرگناهج تامدخ
  زدکرم  تدیلاعف هدز  باتدش میمصت کی ساسا رب 3096 لاس رد .داد مان رییغت یمالسا داشرا و گنارف هرخناب و یمالسا
 .(06 :1396 ،ناما) دیدرگ فقوتم یدرگناهج تامدخ شزومآ
 روشک یرگشدرگ یمسر یاه هاگتماقا تیعضو
    ،متدسیس زا ءزدج ندیا .تسا یرگشدرگ یاا تیلاعف ماظن رد رثؤم رایسب هدناد لیکشت یازجا زا یکی یتماقا تاناکما
  و هدودمن نی دی   عت ار نارگدشدرگ دردکلمع و رونادم هزوح هک دریگ یمرب رد ار یتاسیسأت و تالیهست ،تامدخ هعومجم
    هدعومجم .ددنیامن هدبرجت ار ی ردت    بودلطم یدشیاسآ تیعدضو نارگشدرگ نآ ساسا رب هک دروآ یم ماارف ار یطیارش
 .دنوش یم میسقت یمسرریغ یاا هاگتماقا و یمسر یاا هاگتماقا یلصا هتسد ود هب دوخ یتماقا تاناکما
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   و هددش سیدسأت یمو   دمع دادهن ادی و یتلود هاگتسد کی زوجم اب هک دنتسا ییاا هاگتماقا هعومجم یمسر یاا هاگتماقا
   یمدسر یادا  هادگتماقا .دنیامن یم لاسرا درکلمع شرازگ یرگشدرگ و یتسد عیانص یگنارف ثاریم نامزاس هب ًاامومع
    لمادش و هددش ثاددحا نارگشدرگ و نارفاسم هدافتسا روظنم هب طقف لوا هتسد هک دنتسا هعومجمریز ود یاراد دوخ
   یاداداهن و ادا    نادگرا هدک دنتدسا ییاا هاگتماقا مود هتسد و دنتسا ااارسرئاز و ااریذپ نامهم ،اا نامتراپآ لتا ،اا لتا
 ر دیز  و ددنا هدومن سیسأت دوخ نانامهم و نانکراک یارب بسانم تماقا طیارش یزاس ماارف روظنم هب یتلودریغ و یتلود
 .دنرادن رارق یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنارف ثاریم نامزاس رظن
 اا لتا
 هراتس کی زا هدر جنپ هب اا لتا  یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنارف ثاریم نامزاس یراج یدنب هقبط متسیس ساسا رب
 هضرع یرتشم هب زین سکول تالیهست و تامدخ هک هراتس 0 یاا لتا ات دناد یم هئارا ار هیاپ تالیهست و تامدخ هک
    نیدب رد هدک دداد  یدم ناشن اا نآ یدنب هجرد ساسا رب روشک یاا لتا تیعضو یسررب .دنوش یم یدنب هقبط ،دنراد یم
  کدی یاا لتا .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار دادعت نیرتشیب مهس دصرد 19/19 اب هراتس ود یاا لتا ،دوجوم  لتا 303
   هدک تدسا یلاح رد نیا .دنراد رارق یدعب هاگیاج رد مهس دصرد 02/27 و 73/69 اب بیترت هب کیرا زین هراتس هس و
   ندیا .ددنا    هداد لیکدشت ار رودشک یادا لتا عومجم زا دصرد 33/6 و 93/2 طقف بیترت هب هراتس جنپ و راهچ یاا لتا
    یااددحاو نیرتدشیب و هتدشاد رارق ینییاپ حطس رد روشک رد یتماقا تامدخ هئارا تیفیک هک تسا رما نیا رگنایب ماقرا
   زا نایدضاقتم یادا  هتدساوخ و رازاب یاازاین هک تسا مزن رگید یوس زا هتبلا .دنشاب یم هراتس کی ات ود عون زا یتماقا
 .دریگ رارق هجوت دروم یتماقا تاسیسأت

 هراتس کیکفت هب روشک یاه لته دادعت -1 هرامش لودج
 دصرد دادعت هجرد
 73/69 927 هراتس کی
 19/19 769 هراتس ود
 02/27 726 هراتس هس
 93/2 31 هراتس راهچ
 33/6 26 هراتس جنپ
 13/6 16  خشمان
03 عومجم 3 226 
 فلا 2396 ،یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنارف ثاریم نامزاس :عبنم

 
 (ب 2396 ،یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنارف ثاریم نامزاس) :عبنم    اه نآ یدنب هجرد کیکفت هب روشک یاه لته -2 هرامش رادومن
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 اه نامتراپآ لته
  رد نادمتراپآ  لدتا 211 عومجم رد ،یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنارف ثاریم نامزاس یوس زا هدش هئارا رامآ قباطم
   کدی عودن زا اا ن امتراپآ لتا دادعت نیرتشیب هک تسا رما نیا رگنایب اادحاو نیا یدنب هجرد یسررب .دراد دوجو روشک
 و هداد لیکشت ار اادحاو هنوگ نیا عومجم دصرد 36/96 هراتس ود یاا نامتراپآ لتا .(دصرد 02/73) دنشاب یم هراتس
      رد تامددخ هدئارا حطدس اذدل .دودش  یدم لماش ار اا نامتراپآ لتا لک زا دصرد 61/9 اهنت هراتس هس یاا نامتراپآ لتا  
   ندیا زا یدخرب هب طوبرم یدنب هجرد تاعالطا هتبلا .دنراد رارق دوجوم یفیک هجرد نیرت نییاپ رد ًاارثکا اا نامتراپآ لتا
 .تسا هدیدرگن هئارا زین اادحاو

 یدنب هجرد کیکفت هب روشک یاه نامتراپآ  لته دادعت -7 هرامش لودج
 دصرد دادعت عون
 02/73 619 هراتس کی
 36/96 30 هراتس ود
 61/9 06 هراتس هس
 19/6 1  خشمان
 226 211 عومجم
 (ب 2396 ،یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنارف ثاریم نامزاس) :عبنم

 
 یدنب هجرد کیکفت هب روشک یاه نامتراپآ لته -3 هرامش رادومن
 (ب 2396 ،یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنارف ثاریم نامزاس) :عبنم

 اهریذپنامهم
   دودجو رودشک رد ری ذدپ  نادمهم 1396 عومجم رد یرگشدرگ و یگنارف ثاریم نامزاس یوس زا هدش هئارا رامآ قباطم
  ددصرد 66/39 اب هراتس کی یااریذپ نامهم دوجوم یدنب هقبط ساسا رب .دنشاب یم یتماقا تامدخ هدننک هئارا هک دنراد
 و 66/29   ادب بدیترت هب ود و هراتس هس یااریذپ نامهم .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار ااریذپ نامهم دادعت نیرتشیب مهس
  ناتدسا یااریذپ نامهم عیزوت رگنایب اادحاو نیا یدنب هجرد یسررب .دنراد رارق یدعب یاا هبتر رد مهس دصرد 23/37
    زا یدشخب هدب طودبرم تاعالطا هک تسا رکذ هب مزن هتبلا .دشاب یم اادحاو نیا رد نییاپ هب طسوتم یفیک تاجرد رد
 .دشاب یم مولعمان زین اادحاو نیا
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 یدنب هجرد کیکفت هب روشک یاهریذپ نامهم دادعت -8 هرامش لودج
 دصرد دادعت عون
 66.39 110 هراتس کی
 23.37 721 هراتس ود
 70.29 171 هراتس هس
7.6 26 زاتمم 7 

 19.2 0  خشمان
 226 1396 عومجم
 (ج 2396 ،یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنارف ثاریم نامزاس) :عبنم

 
 یدنب هجرد کیکفت هب روشک یاهریذپ نامهم -4 هرامش رادومن
 (ب 2396 ،یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنارف ثاریم نامزاس) :عبنم

 داصتقا رب یرگشدرگ تعنص ریثأت
  ندیا  هدب  یدصاخ  هدجوت و دنرب یم مان از لاغتشا و هیامرس دلوم تعنص کی ناونع هب یرگشدرگ تعنص زا نانادداصتقا
 . دودش  یدم یروآزرا  شیازدفا  بدجوم  یدادصتقا  ظادحل  هدب  یرگدشدرگ  حیحدص  هعدسوت  ددندقتعم  اذدل  ددنراد تعنص
 رد ار ت عندص  ندیا  یادا  خردچ و  هدردک  هدافتدسا  ادا لیسناتپ زا دناوتب یروشک رگا دندقتعم داصتقا ملع نارظن بحاص
  تادهج زا  تعندص نیا ریثأت .دوب دنااوخ روشک داصتقا حطس رد یفرگش ییافوکش دااش دروآرد تکرح هب شروشک
 :تسا هدش هراشا ریز رد اا هفلؤم نیا زا دادعت هب هک تسا مهم و یسررب لباق فلتخم
 روشک هب زرا دورو .6
 اا هنیمز زا یرایسب رد لاغتشا .7
 یشورف هدرخ رازاب یئایوپ .9
 لقن و لمح یاا متسیس و اا هاگدورف ندش لاعف .1
 یراذگ هیامرس شیازفا .0
 (یگنارف تنوصحم و یتسد عیانص) یتعنص و یموب و یلحم تادیلوت شیازفا .1
  ردا  هدک رگید دراوم زا یرایسب و (طبترم تامدخ ریاس و یزاس لتا) یصوصخ شخب یراذگ هیامرس نازیم شیازفا .2
 .(21 :9396 ،برع) دشاب یم هعلاطم و یسررب لباق یئاهنت هب کی
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   نادهج یرادجت تندابم لک رد یرگشدرگ تامدخ مهس و یرگشدرگ یاادمآرد هنیمز رد هتفرگ تروص یاا یسررب
   تامددخ مهدس 2036    هداد زادغآ رد ردگا و تسا هتشاد یطسوتم شیازفا ریخا یاا هاد رد مهس نیا هک داد یم ناشن
 3    زا شیدب یمهدس داادش 2336 هاد ینایاپ لاس رد ناهج داصتقا ،دوب دصرد 9/1 یناهج تارداص لک رد یرگشدرگ
   یاارودشک رد رند درادیلیم 297  ًاادعمج یدالیم 2336 لاس رد .دوب تارداص لک رد یرگشدرگ تامدخ یارب دصرد
  داددعت 2227        لادس رد .تدسا هدیدسر تدبث هدب ادیند یاارودشک رد رگشدرگ نویلیم 071 و هدش جرخ ناهج فلتخم
  و دنمدشوا ) تدسا   هدیدسر نودیلیم 223 دودح هب 2227 لاس رد و دیسر رفن نویلیم 611 دودح هب ناهج نارگشدرگ
 .(66 :7396 ،نارگید
   یاارودشک و ددنا هدرک بلج دوخ هب ار نارگشدرگ دادعت نیرت شیب شیرتا و ایلاتیا ،ایناپسا ،اکیرمآ ،هسنارف یااروشک
      ،نادملآ ،ادکیرمآ عادبتا هدک دداد    یدم نادشن رادمآ .دنا هتشاد نارگشدرگ زا ار دمآرد نیرت شیب اکیرمآ و هسنارف ،ایناپسا
    نادیم ندیا رد .ددنا     هدردک جردخ لودپ یرگدشدرگ ی ادا ترفاسم رد ناهج مدرم ریاس زا شیب نپاژ و هسنارف ،سیلگنا
     هدب ار نارگدشدرگ داددعت زا مرازدا کی طقف و تسا هتشاد ار روشک نیمدص هب کیدزن یماقم ناریا یمالسا یروهمج
 .تسا هدرک بذج دوخ
  ردازا لصاح یزرا دمآرد دنک بذج دوخ روشک هب ار رگشدرگ نویلیم 76 هنناس طقف دشاب رداق ناریا هک یتروص رد
         .ددش ددااوخ تدفن ددمآرد نیدشناج یرگدشدرگ شدخب ددمآرد و دوب دااوخ تفن هکشب اا هد شزرا ربارب رگشدرگ
  تدسا هتفرگ شیپ رد ار هعسوت دنور یدایز تعرس اب ریخا یاا لاس رد هک تسا یتامدخ عیانص هلمج زا یدرگناهج
    هدب دودش نادیامن و ر دیگ مشچ رایسب نآ هعسوت رد یناسنا لماوع شقن ات هدش بجوم تعنص نیا ندوب روحم ناسنا و
   یراددیاپ و تادیلمع تیقفوم ،یدرگناهج هعسوت رد ،یلحم نینکاس تیامح دندقتعم نارظن بحاص هزورما هک یروط
 .(66 :7396 ،ناما) تسا یمازلا نآ
    ،یگداونادخ طدباور ،یدشزرا ی ادا متسیس ،یگدنز تیفیک ،دوش یم یدرگناهج دصقم هب لیدبت هعماج کی هک یماگنا
 ری   ثأدت تدحت نآ یدگنارف و یعامتجا ،یداصتقا رگید یاا هفلؤم زا یرایسب و یراتفر یااوگلا ،ننس ،بادآ ،اا شرگن
   دودبهب ،یدادصتقا یااانبریز زا رت شیب هدافتسا ،یغولش ،تیعمج شیازفا هب ناوت یم تاریثأت نیا هلمجزا .دریگ یم رارق
 .درک هراشا هعماج رد رقف ای و اادمآرد نازیم رب ریثأت ،لاغتشا تیعضو
 ی زاودن     نادمهم ادما دراد یگتدسب نادرگنادهج هب هدش هئارا تامدخ تیفیک و اا تیباذج هب هچرگا تعنص نیا تیقفوم
  رد و ددش دااوخ رجنم یدامتعا یب هب نیگمشخ نابزیم هدااشم .دراد هژیو یشقن یبای هعسوت نیا رد زین لحم نینکاس
  هدما ز دین یکیزیف رظن زا طیارش نیرتهب رد یتح و تشاد دنااوخ دیدزاب نیا زا بولطمان یساسحا نارگشدرگ تیاهن
 .دنام یم رثا یب اا شالت
   هدب ددنک یم رظن بلج زا یریگولج زیچ را زا لبق هک تسا یا هنوگ هب یدرگناهج هعسوت یداصتقا یاادمایپ تیباذج
      زدکرمتم نآ یدادصتقا تدبثم رادثآ ردب رت شیب ،2136 هاد یط یدرگناهج تاریثأت دروم رد هیلوا تاعلاطم لیلد نیما
 .تفرگ رارق رظندم نارگ شاوژپ طسوت یرت یداصتقا دید اب یدرگناهج یاادمایپ یدالیم 2236 هاد رد اما ؛دنا هدوب
  هدننداع عیزوت ،شمارآ نیمأت ،زرا لیصحت ثعاب ییاز لاغتشا رب هوالع ایند گرزب تعنص نیموس ناونع هب یرگشدرگ
  سادسا رب هک یروط هب ،دوش یم داجیا رفن 0 ات 9 لاغتشا هنیمز رگشدرگ را دورو اب .دوش یم اا گنارف لدابت و تورث
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     تعندص ادب طادبترا رد ادین د یلغدش ی ادا   تدصرف زا ددصرد 91 ،2627   لادس ادت یدرگناهج یناهج نامزاس ینیب شیپ
  رد .ددش دااوخ لیدبت روشک را یداصتقا  خاش نیرت مهم هب تعنص نیا کیدزن هدنیآ رد و دوب دااوخ یرگشدرگ
    ادج هدباج رند درادیلیم 222    قدیرط ندیا زا هدک  ددنزادرپ ی دم یدرگناهج هب رفن نویلیم 223 دودح هنناس رضاح لاح
      تمدسق ایناپدسا نودچما اارودشک یدخرب هک یروط هب ،کپوا نامزاس یااروشک یتفن دمآرد ربارب 0/7 ینعی دوش یم
 .دنروآ یم تسد هب مسیروت زا ار دوخ یتارداص دمآرد مظعا
   و هدودب ورودی درایلیم 220 هعسوت و لاغتشا هنیمز رد یدالیم هتشذگ یدالیم 0627 لاس رد یرگشدرگ تعنص دمآرد
  هدب تبسن تعنص نیا یدصرد 0/0 دشر زا ناشن هک دنا هدرک ندید فلتخم یااروشک زا رگشدرگ نویلیم 233 دودح
  نیدما رد)   لاغتدشا ددصرد 66/1  ،نادهج  لاخان دیلوت دصرد 26 لداعم دمآرد نازیم نیا .دراد یدالیم هتشذگ لاس
  کدی ایند رد راک هب لوغشم رفن تشا را زا هک رفن نویلیم 219 یرگشدرگ قیرط زا ناهج رد هدش داجیا لاغتشا نامز
       تعندص هننادس ددمآرد هدک تدسا یلادح رد نیا .تسا ناهج لک دمآرد دصرد 66 و (دراد تیلاعف شخب نیا رد رفن
 ناهج یرگشدرگ تعنص دمآرد زا ناریا مهس دمآرد نیگنایم و هدوب رند نویلیم 229 ات 207 نیب ناریا رد یرگشدرگ
   یردییغت لدبق ی ادا   لادس هدب تبسن ریخا یاا لاس یط یدرگناهج یاا یدورو رد ناریا مهس .دشاب یم دصرد مدص 1
  یردفعج ) تدسا    هداد صادصتخا دودخ هدب ار ناهج یدرگناهج یاا یدورو دصرد 2/17 اهنت رضاح لاح رد و هدرکن
 .(66 :7396 ،هربخ و یمیمص
    زا تاریثأدت ندیا .دودش یم ااروشک داصتقا تفرشیپ بجوم یلخاد  لاخان دیلوت رب ریثأت قیرط زا یرگشدرگ تعنص
  رادثآ و یرگشدرگ میقتسمریغ راثآ ،یرگشدرگ میقتسم راثآ .دندرگ¬یم یداصتقا  خاش نیا رییغت هب رجنم قیرط هس
   مهدس ردظن زا ناریا روشک 0627 لاس رد .دشاب-یم تعنص نیا نانکراک میقتسمریغ و میقتسم جراخم لماش هک ییاقلا
 میقتسم رثا لاس نیا رد .دروآ تسد هب روشک 136 عومجم زا ار 196 هبتر یرگشدرگ شخب رد یلخاد  لاخان دیلوت
 روشک لک یلخاد  لاخان دیلوت زا دصرد 7/0 دودح ینعی لایر درایلیم رازا 1/137 غلبم ناریا رد یرگشدرگ تعنص
 .دوب
 1627      لادس رد ،ناردیا رادمآ زدکرم و یرگدشدرگ و رفس یناهج یاروش ،یرگشدرگ یناهج نامزاس یاا شرازگ قبط
  درادیلیرت 761 غلبم تعنص نیا میقتسمریغ و میقتسم تارثا لماش ناریا یلخاد  لاخان دیلوت رد یرگشدرگ لک مهس
     ،مهدس نازدیم ندیا زا هدکنیا بلاج هتکن .تسا هدوب یلخاد  لاخان دیلوت دصرد 6/1 اب ربارب ینعی لایر درایلیم 03 و
 یلخاد یرگشدرگ رد یلخاد  لاخان دیلوت یناب مهس .تسا یلخاد یرگشدرگ جراخم هب قلعتم دصرد 0/63 دودح
  رتدشیب یزیر همانرب و هجوت هب یجراخ یرگشدرگ زاین زا یکاح ،یرگشدرگ زا شخب نیا لیسناتپ نداد ناشن رب هوالع
 .(66 :7396 ،ناما) دشابیم
  هتدشاد دشر ریخا یاا لاس یط روشک هب یدورو یللملا نیب نارگشدرگ دادعت 6یناهج کناب رامآ قباطم هکنیا مغر یلع
  یناددنچ  ردییغت  یرگدشدرگ یری ذدپ   تدباقر  خادش رد ناریا هبتر هک داد یم ناشن ااروشک ریاس اب ناریا هسیاقم اما
 216    نیدب رد ناردیا رودشک  یدالیدم 0627  لادس رد  ،یرگدشدرگ تعنص یریذپ تباقر  خاش رظنم زا .تسا هتشادن
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  یاارودشک زا  یدالیدم 1627 لاس رد ناریا یدورو رگشدرگ دادعت .تسا هتفر رارق ناهج 23 هاگیاج رد رضاح روشک
  ندیا یدورو  نارگدشدرگ  داددعت  ردیخا هاد ود یط .تسا هدوب رت نییاپ بتارم هب هیسور و دنا ،هیکرت ،ناتسبرع ،نیچ
  داددعت  ددشر  ناردیا رد  ادما  هدردک  اددیپ  شیازدفا یریگمشچ زرط هب هیسور و هیکرت ،نیچ یااروشک هژیو هب ااروشک
  نتفردگ هل دصاف  لادح رد ناریا روشک رایعم نیا ظاحل زا و تسا هدوبن یناهج یاا تفرشیپ اب ماگما یدورو رگشدرگ
 .تسایند اب
   هننادس ددمآرد دشر یسررب هب هدش رشتنم ًااریخا هک یشرازگ ،ساسا نیا رب .تسا یرگشدرگ یلصا ناکرا زا یرادلتا
 1627  ادت 2627 لاس زا ناهج رد یرادلتا تعنص هنناس دمآرد هک داد یم ناشن شرازگ نیا .تسا هتخادرپ یرادلتا
   تعندص ددمآرد هنناس نیگنایم دوش رتشیب زین 3627 لاس ات دمآرد نیا دوش یم ینیب شیپ و هتفای شیازفا هزادنا هچ ات
 یناکلپ یدشر اب 7627 لاس رد دمآرد نیا .دوب هدیسر رند درایلیم 119/2 دودح هب 2627 لاس رد ناهج رد یرادلتا
    تدسا نآ زا یکادح یرگدشدرگ هزوح رد هدمآ تسد هب یاا شرازگ رگید .دیسر رند درایلیم 1/339 دودح یغلبم هب
   هدک تدسا راب نیتسخن یارب نیا و هتشذگ رفن درایلیم کی زرم زا یناهج حطس رد نارگشدرگ دادعت 7627 لاس رد هک
  ردگی       د یودس زا .تدسا هدودب نارگدشدرگ و رفدس داددعت یددصرد 20 دشر دااش ناهج 7627 هب یهتنم لاس 26 رد
      هاردما هدب یراددلتا نآ عدبت هدب و یرگشدرگ تعنص یارب یدایز دمآرد تسناوت لاس نیا رد ندنل کیپملا یرازگرب
 .(76 :3296 ،روپ یفسوی) دشاب هتشاد
   هددمآ ادا شرازگ رد هک روط نآ .تشذگ درایلیم 221 زرم زا ناهج رد یرادلتا دمآرد نیگنایم یدالیم 1627 لاس رد
    ،لادس ندیا رد هدکنیا دوجو اب .تسا هدرک تبث ار یناهج ینیب شیپ زا شیب یدشر یللملا نیب یرگشدرگ لاس نیا رد
    زا .دودش تعندص ندیا تیقفوم هب رجنم تسناوت یرگشدرگ رادیاپ درکلمع اما دوب ور هبور یدایز یاا شلاچ اب ناهج
   نیدنچما یدسایس ی ادا یریگرد ،یناهج یداصتقا یاا نارحب هب ناوت یم یدالیم 1627 لاس رد اا شلاچ نیا نیرت مهم
 .درک هراشا اقیرفآ رد نوبا سوریو عویش شرتسگ
  ددصرد 1/1  دوددح  یدالیدم 0627     لادس رد یدللملا نیدب نارگدشدرگ دادعت ،یرگشدرگ یناهج نامزاس شرازگ قبط
 .ت  دسا هتدشاد شیازفا رفن نویلیم 70 هب کیدزن لبق لاس هب تبسن یناهج نارگشدرگ رامش ینعی ؛تسا هتشاد شیازفا
 هب کیدزن ناهج رد اا لتا دمآرد طسوتم لاس نیا رد .دنک یم دیئات ار عوضوم نیا زین یناهج یرادلتا دمآرد نیگنایم
 .تسا هدوب رند درایلیم 0
        اداناک ریادس و تدفن تدمیق شاادک ،زرا خردن دیددش و لومعمریغ تاناسون ،دننک یم لیلحت ناسانشراک هک روط نآ
       ددشر ردب راذدگریثأت و مدهم لدماوع زا یرگدشدرگ دصاقم تینما نیمأت دروم رد یناهج یاا هغدغد شیازفا نینچما
 شیازفا اب یدالیم 2627 لاس زا یرادلتا تعنص دمآرد .تسا ناهج رد اا لتا دمآرد شیازفا تیاهن رد و یرگشدرگ
   .ددش هدج      اوم شاادک ادب ینادهج یراددلتا ددمآرد طدسوتم  یدالیدم 1627  لادس رد اهنت .تسا هدوب ور هب ور یناهج
    شاادک و مدسیروت تعندص تفا ثعاب یدیلک لماع دنچ یدالیم 1627 لاس زاغآ زا دنیوگ یم یللملا نیب ناسانشراک
 ،اا یدنبزرم دیدشت ،تفن تمیق ،یسایس نارحب ،یداصتقا تاناسون ،ناسانشراک نیا رظن قبط .دش نآ زا لصاح دمآرد
   .تدسا هدودب  یدالیدم 1627 لاس رد یرگشدرگ یاا شلاچ نیرت مهم زا مسیرورت زا یشان تشحو و ازیو تیدودحم
    رد و دردک ردیگرد ار اارودشک زا یرایسب یدالیم 1627 لاس رد هک تسا یتسیرورت یاادادخر ،اا نارحب نیا هلمجزا
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  ددش ثعاب لماوع نیا مامت .درک دیدشت ار یرگشدرگ تالکشم فلتخم یااروشک هب ناگدناانپ دورو نارحب نآ رانک
 .(76 :3296 ،روپ یفسوی) دسرب رند درایلیم 231 هب و هتفای شااک ناهج رد یرادلتا دمآرد نیگنایم ات
 ناهج رد هک یقافتا را هتشذگ یاا لاس هبرجت قبط دنیوگ یم یناهج یرگشدرگ نامزاس نناعف زا یرایسب لاح  نیا اب
 طقف ثداوح نیا .دنور یم رفس هب نانچما مدرم .دشاب هتشاد یرگشدرگ رب یتدمزارد ریثأت دناوت یمن ،ددنویپب عوقو هب
    ددیدهت درودم یااددصقم نیزگیاج ار یرگید یاادصقم و دنک یم شلاچ راچد ار یرگشدرگ تعنص تدم هاتوک رد
   هدب نادهج رد اا لتا طسوتم دمآرد یدالیم 3627 لاس رد هک دوش یم ینیب شیپ شرازگ نیا رد ساسا نیا رب .دننک یم
 .تسا ناهج رد یرگشدرگ طیارش هرابود دوبهب هدناد ناشن دمآرد شیازفا نیا هک دسرب رند درایلیم 3/900 دودح
  ندیا رد و تسا داصتقا هجوتم دوخ یرااظ و ینوریب یاا هیامن مامت رد زیچ را زا شیب هک تسا یا هلوقم یرگشدرگ
   ددااوخ تدسک      ش هدب یدگنارف یاادرواتدسد ناددقف ترودص رد یرگدشدرگ دنچ را .دراد لابند هب ار یفاداا اتسار
  دیادش    .دراد رادک یدگنارف فادداا هما رب یقطنم مدقت یداصتقا روما هب یفاک هجوت و یداصتقا یاا هبنج اما ،دیماجنا
       یادزادب تددم هادتوک رد و ددشاب فازدگ ًااراادظ یرگشدرگ رما رد یداصتقا فاداا نیمأت یارب زاین دروم یاا هنیزا
     عفادنم ترودص هدب دودخ لاکشا نیرت عونتم رد و هدوب راکشآ رما ودب رد نآ یداصتقا یربراک اما دشاب هتشادن میقتسم
    یراد هنیدشیپ تعندص ادهنت هن مسیروت اریز ،دش دااوخ راکشآ دنتسا یرگشدرگ داصتقا یلصا ربعم هیاپ هک یداصتقا
 صاخ یژولونکت و هداد هعسوت ار تعنص موهفم دراد هک یدرف هب رصحنم یاا یگژیو تلع هب هکلب دوش یم بوسحم
  یوردین ی        دادصتقا رودحم هعدسوت لددم کدی هدباثم هدب مدسیروت تعنص رت هداس نایب هب .تسا هدرک حرطم زین ار دوخ
   هعدسوت هار و ددننک  یدم تکرح یرت شیب باتش اب یتایح عیانص یاا خرچ ،نآ رب هیکت اب هک دزاس یم ماارف یا هکرحم
       مدا هدب یتادیح ردصنع رادهچ زا لکدشتم ،تعنص نیا رد هراشا دروم صاخ یژولونکت .دوش یم راوما یلم و یلحم
   دادی تیریددم و نامزاس و تاطابترا و تاعالطا ،یناسنا یورین ،تازیهجت و رازبا ناونع هب اا نآ زا هک تسا یا هتسویپ
 .دوش یم
         دادصتقا زا لدصاح یزرا یااددمآرد لدحم هدب رودشک ندودبن ددنمزاین ،یطیارش نینچ ندمآ دوجو هب رد یلصا تلع
  هادگن کی رد دناوت یم تفن شورف زا لصاح یزرا راشرس یاادمآرد هب روشک یداصتقا یگتسباو و تسا یرگشدرگ
  ردگید یمومع فعض رد یلصا لماع ،تلع نیما اریز ؛دشاب ناریا یرگشدرگ داصتقا رد فعض یلصا لیلد ،یتامدقم
 .تسا هدوب زین تعنص و یزرواشک شخب ود رد روشک یداصتقا یاا بطق
    رودشک کدی راتخادس رد یا هدرتسگ یراتخاس تالکشم و هدش ثعاب ار یا هدیچیپ رایسب تاعبت یلوصحم کت داصتقا
     یلودصحم کدت دادصتقا نیدما .دراد ی تددم  یننوط و عیسو رایسب یاا یزیر همانرب هب زاین نآ ندودز هک دنک یم داجیا
 یاارفس ثعاب هک دوب هدرک داجیا روشک یداصتقا هرکیپ لک رد زین ار یدئاز یداصتقا قنور ،تفن تارداص هب هتسباو
 .دش یم روشک زا جراخ هب ررکم روط هب هعماج دارفا زا ینیعم رشق یپایپ
     دادصتقا هعدسوت یاردب بدسانم ی ادا  تخادسری    ز ناددقف ،یدادصتقا نادسانشراک زا یرایدسب ،تسا نکمم هک دنچ را
  حردطم یعبت رما کی ناونع هب دوخ رما نیا نکیل ،دننادب داصتقا زا شخب نیا رد فعض هدمع یاا هنیمز ار یرگشدرگ
      هدب یجرادخ یاارفدس هدب ددنم  هدقالع و بذاک یداصتقا قنور و هتسباو یلوصحم کت داصتقا لماع ناما ینعی تسا
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  زا یعبادت ناوت یم ار للع و لماوع هیقب و تسا هدرک یم لمع ناریا رد یرگشدرگ تفرشیپ مدع رد یلصا لماع ناونع
 .داد رارق لیند نیا
 یشهوژپ و یملع درواتسد و یریگ هجیتن
  یادا  هادگتماقا طسوت لایر نویلیم 7309316 عومجم رد 0396 لاس رد ،ناریا رامآ زکرم یوس زا هرشتنم رامآ ساسا رب
 نویلیم 9012616 اب ربارب روشک یمومع یاا هاگتماقا تخت و قاتا هیارک زا یتفایرد .تسا هدش تفایرد روشک یمومع
 .دوش یم بوسحم اا هاگتماقا نیا یتفایرد مالقا زا یدصرد 22/13 مهس هک هدوب لایر
 و 379361 ،221221     ادب بدیترت هدب نادگزمرا و نارهت ،یوضر ناسارخ یاا ناتسا یاا لتا ،روشک یاا لتا نایم رد
     هدک تدسا یلادح رد ندیا . ددنا  هتدشاد اا ناتسا ریاس یاا لتا نایم رد ار یتفایرد نازیم نیرتشیب لایر نویلیم 320906
 1116 و 2276 ،333 اب بیترت هب یرایتخب و لاحم راهچ و یلامش ناسارخ ،دمحاریوب و هیولیگهک یاا ناتسا یاا لتا
 .(76 :3296 ،روپ یفسوی) دنا هتشاد روشک یاا لتا نیب رد ار یتفایرد نازیم نیرتمک لایر نویلیم
  هددش شرازگ لایر نویلیم 072203 اب ربارب روشک یاا لتا یتخادرپ مالقا هنیزا لاس نیما رد هک تسا یلاح رد نیا
   لادیر نودیلیم 236021 ) ددشاب یم نانکراک همحزلا قح هب طوبرم روشک یاا لتا طسوت یتخادرپ غلابم نیرتشیب .تسا
 ی ادا  ناتدسا یاا ناتسا یاا لتا ،روشک یاا لتا نایم رد ،یتفایرد غلابم دنناما .(اا هنیزا لک زا دصرد 71/31 اب ربارب
    یدتخادرپ نازدیم نیرتدشیب لایر نویلیم 221666 و 673336 ،193907 اب بیترت هب ناگزمرا و نارهت ،یوضر ناسارخ
     و یلامدش نادسارخ ،ددمحاریوب و هدیولیگهک یاا ناتسا یاا لتا نینچما .دنا هتشاد اا ناتسا ریاس یاا لتا نایم رد ار
  رودشک یاا لتا نیب رد ار یتفایرد نازیم نیرتمک لایر نویلیم 2927 و 310 ،771 اب بیترت هب یرایتخب و لاحم راهچ
 .دنا هتشاد

 لایر نویلیم) 5831 :ناتسا کیکفت هب یمومع یاه هاگتماقا رد یتفایرد مالقا یخرب -3 هرامش لودج

 ناتسا
  و قادددتا هدددیارک
 تخت

 نلاس هراجا
   و ینوکددسم لددحم هراددجا
 ینوکسمریغ

  و ادداداهن ،یددمدرم یاددا کددمک
 یتلودریغ یاا نامزاس

 ناک شورف
 یناددددددک شزرا
 هدش دیلوت

 عمج

 02011 317 227 2 366 7301 11961 یقرش ناجیابرذآ

 32616 2 2 396 797 06 73296 یبرغ ناجیابرذآ

 01199 2 96 2 779 211 93179 لیبدرا

 09321 2 3 2 326 2366 71039 ناهفصا

 1306 2 2 2 2 71 7006 مالیا

 12616 3291 2 201 99 31 09966 رهشوب

 379361 2 311 19 967 36206 139921 نارهت

 1116 2 2 2 66 99 7716 یرایتخب و لاحم راهچ

 3091 2 2 19 2 66 7691 یبونج ناسارخ
 221221 93 9101 3936 9216 1196 326301 یوضر ناسارخ

 2276 2 6 2 21 2 3276 یلامش ناسارخ

 22139 2 2 736 221 372 10639 ناتسزوخ

 0121 2 2 2 2 996 7930 ناجنز

 3393 2 2 276 3 229 2232 نانمس

 73336 2 2 223 32 1709 23906 ناتسچولب و ناتسیس

 310976 2 2 2 236 2116 673676 سراف

 1319 2 2 2 2 2 1319 نیوزق

 63616 2 9 2 2 2 63616 مق
 90916 2 97 221 326 11 06196 ناتسدرک

 03216 2 2 330 236 232 29796 نامرک
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 (0396،ناریا رامآ زکرم) :عبنم

 5831 :ناتسا کیکفت هب یمومع یاه هاگتماقا رد یتخادرپ مالقا یخرب -01 هرامش لودج

 ناتسا
 یتخادرپ
 هدددددددب
 نانکراک

 و لیادددسو
 مزاودددددددل
 و ماود مدددک
 ماود یدددددب
 فردددددصم
 هدش

 داودددددم
 یتشوگ

 لددمح
 لقن و

 تامدخ
 تفاظن

 لحم هراجا
 و ینوکددسم
 ینوکسمریغ

 تاریمعت
 یدددئزج
 نامتخاس
 ینوکسم
 رددددیغ و
 ینوکسم

 تامدددددخ
 ،یقوددددقح
 ،یرادباسح
 و یا هددنایار
 ریاس

 تاطابترا
 ،تددسپ)
 و ندددفلت
 (تنرتنیا

 یاا همیب
 یراجت

 تاغیلبت
 و
ادددیرازاب
 یب

 عاودددنا
 تخوس

 بآ قرب

 ددددیرخ
 یااناک
 هددددددب
 شورددف
 هدیسر

 شزرا
 داودددم
 هدددیلوا
 فرصم
 هدش

 عمج

 نادددددددجیابرذآ
 یقرش

92117 1227 1301 331 216 799 762 732 701 163 216 3726 0216 6366 12 13 60239 

 07226 2 2 371 121 720 11 92 127 96 333 223 33 10 3326 190 9101 یبرغ ناجیابرذآ

96 1632 لیبدرا 21 1296 01 29 9016 209 3 919 37 997 233 1226 221 66 2 63006 

 23117 2 2 3066 0376 763 327 909 133 211 2226 221 627 996 3077 1296 09396 ناهفصا

 2729 2 2 79 12 32 96 2 79 2 01 67 2 29 0226 31 313 مالیا

 16206 1279 2 017 133 326 16 076 026 221 607 333 0 976 2697 611 2621 رهشوب
 673336 2 101 3191 9233 7210 9366 2137 0371 1176 2391 3710 3636 0171 93229 3732 311026 نارهت

 و لاددحم راددهچ
 یرایتخب

113 97 133 77 3 20 3 2 36 26 66 20 71 11 2 2 2927 

 2220 2 2 03 996 131 06 96 31 2 90 1296 167 71 933 266 7296 یبونج ناسارخ

 193907 03 6621 92966 76616 0993 21206 3616 7361 200 91367 71706 020 3206 26219 91776 970126 یوضر ناسارخ

 310 2 2 17 31 01 2 2 26 2 77 71 3 6 396 31 226 یلامش ناسارخ

 11067 2 2 123 1936 230 296 627 321 926 021 267 31 706 7319 611 73366 ناتسزوخ

6 1016 ناجنز 63 7316 17 36 2 11 1 71 67 9 696 676 32 2 2 2619 

 2127 2 2 20 13 226 2 2 02 2 226 13 26 16 136 217 1216 نانمس

 و ناتدددددددسیس
 ناتسچولب

31176 2076 6931 776 2 2 916 2 611 017 727 130 2096 229 2 2 22777 

106 732 211 3766 1201 1199 7637 2676 731 3322 9767 36239 سراف 3 2269 2377 2 2 33272 

 0327 2 2 21 23 91 69 2 666 26 616 76 2 37 31 666 7216 نیوزق

 17626 2 7 710 930 129 66 79 770 66 330 221 079 69 7266 161 2260 مق

 1221 2 06 316 976 766 27 66 30 39 909 671 19 3 031 337 1219 ناتسدرک

 39276 2 2 167 031 661 73 217 317 626 63 3216 12 126 2917 091 1310 نامرک

 2239 2 2 936 917 726 6 2 33 77 776 2 6 6 100 129 1177 هاشنامرک

 و هدددددیولیگهک
 دمحاریوب

297 37 66 2 0 36 31 2 0 2 2 27 26 66 2 2 771 

 1302 2 3 116 139 027 21 77 116 19 171 377 16 93 3736 6926 7037 ناتسلگ

 22011 2 392 120 1127 7166 912 131 331 6020 3077 37 627 607 1920 6296 19277 نالیگ

 7709 2 2 266 236 13 96 17 616 97 226 939 076 69 902 32 2016 ناتسرل
 30131 2 339 323 9921 7277 291 339 3676 737 6226 6717 31 329 3216 1206 93337 ناردنزام

 1327 2 23 10 60 71 3 66 29 2 396 2 2 77 111 106 1726 یزکرم

 221666 2 2 3061 32116 7226 9196 0796 7729 3306 9129 3171 3716 0206 92936 9279 63331 ناگزمرا

 33316 2 029 679 931 109 306 726 917 13 019 223 21 23 6176 901 3333 نادما

 0193 37 2 137 110 217 30 31 637 9 336 026 29 26 6626 309 1020 دزی

 072203 1619 3663 91329 19171 92137 92967 2713 79267 30736 23991 93271 2262 61726 137196 23121 236021 روشک

 (0396،ناریا رامآ زکرم) :عبنم

  نآ زا لدصاح یزرا دمآرد و درگناهج دادعت هب طوبرم یاا یسررب هنیمز رد یدرگناهج یناهج نامزاس هیرشن شرازگ
   ردفن رازدا 1927  تدسا هدش ناریا دراو هک یدرگناهج دادعت ،یدالیم 3227 لاس رد هک داد یم ناشن ناهج حطس رد
  ددصرد 77/2  دوددح رد تفگ ناوت یم ،(رفن نویلیم 363) ناهج رد یللملا نیب رگشدرگ مجح هب هجوت اب و تسا هدوب

 3721 2 2 2 92 2 1039 هاشنامرک
 333 2 2 2 2 2 333 دمحاریوب و هیولیگهک

 12376 2 66 222 7 3121 3273 ناتسلگ

 21971 2 1126 2 136 9316 17130 نالیگ

 2721 2 2 20 2 39 7939 ناتسرل

 32733 2 290 0296 2117 912 19373 ناردنزام

 1929 2 366 2 2 2 3637 یزکرم

01 923 279706 ناگزمرا 0 2 2 2 320906 

 39626 2 239 2 37 936 29016 نادما

 9223 19 2 17 71 367 7013 دزی
 7309316 1311 3103 1731 3012 62029 9012616 روشک
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   یدرگنادهج لدحم زا ناریا هک یدمآرد ،لاس نیا رد یفرط زا .6دنا هدرک ترفاسم ناریا هب یللملا نیب نادرگناهج لک زا
   یدرگنادهج لدحم زا ناهج فلتخم یااروشک هک تسا یدمآرد لک زا دصرد 27/2 دودح رد زین تسا هدومن بسک
  یرند درادیلیم 613   ینادهج ددمآرد اب هسیاقم رد رند نویلیم یدالیم 3236 ،ناریا یرگشدرگ دمآرد .دنا هدومن بسک
 .تسا
    داددعت هدک تدسا نآ رگناشن 2396 ات 2296 یاا لاس هلصاف رد روشک هب هدش دراو یجراخ نارگشدرگ دادعت یسررب
  لادس رد رفن 3702727 هب دصرد 6/96 هنناس دشر خرن طسوتم اب و 2296 لاس رد رفن 926317 زا یجراخ رگشدرگ
 (7396 ل  ادس یانثتدسا هب) 0396 ات 2296 لاس زا روشک هب یدورو یجراخ رگشدرگ دنور .7تسا هتفای شیازفا 2396
  هدجوت لباق 0396 لاس رد روشک هب یدورو یجراخ رگشدرگ نازیم ،0396 ات 2396 هرود یط رد .تسا هدوب یشیازفا
   لادس رد اما ؛تسا هدوب دصرد 3/11 ،1396 لاس هب تبسن 0396 لاس رد روشک هب یدورو رگشدرگ دشر خرن و هدوب
  ددنور نیا 2396 لاس رد هک هدوب رادروخرب یفنم دشر زا 0396 لاس هب تبسن روشک هب یدورو رگشدرگ دادعت 1396
 .تسا هتشاد همادا یشااک
 ری ثأدت ،لاس مود  همین زا ،1396 لاس رد یرگشدرگ و یگنارف ثاریم نامزاس ود ماغدا زا سپ هدشذاختا ریبادت لیلد هب
 ق دی رزت دودجو اب هک داد یم ناشن 1396 لاس رامآ یلو ؛تسا هداد ناشن 0396 لاس رد ناباتش دشر تروص هب ار دوخ
  لادس رد و  هدتفای شااک تدش هب دشر نیا ،اا تیریدم رییغت زا یشان یاا تسایس رییغت تلع هب یلایر تارابتعا دیدش
 .تسا هتفای همادا شااک نیا هنافسأتم زین 2396

 0731 ا 7831 یاه لاس رد روشک هب هدش دراو یجراخ نارگشدرگ دادعت -11 هرامش لودج
 (دصرد) هنالاس دشر شرن طسوتم یدورو یجراخ رگشدرگ لاس

2296 926317 - 
6296 721027 2/26 
7296 917669 3/76 
9296 301219 3/06 
1296 323331 1/09 
0296 311920 9/26 
1296 732112 7/99 
2296 2302226 3/69 
3296 0232796 6/69 
3296 7126196 1/6 
2396 2167216 0/1 
6396 7731306 2/96 

6 739 3912206 9/0- 
9396 3213016 1/26 
1396 2223336 3/96 
0396 2220927 3/11 
1396 3316267 1/27- 
2396 3702727 1/1- 

 (2396 و 2396 ،1296 ،0396 یاا لاس یارب روشک یرامآ همانلاس) :عبنم

                                                                                                                                                               
 .تسا هدیدرگن تبث ناریا یارب 3227 لاس رامآ 2627 لاس رد یدرگناهج یناهج نامزاس یوس زا هرشتنم رامآ رد .6

 .دشاب یم سرتسد رد 2396 لاس ات اهنت هک دشاب یم ناریا رامآ زکرم یوس زا هرشتنم رامآ ساسا رب هدش هئارا یجراخ نارگشدرگ رامآ .7
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 0731 ا 7831 یاه لاس رد روشک هب هدش دراو یجراخ نارگشدرگ دادعت -5 هرامش رادومن

  ترودص ی راذدگ هی امردس   نازدیم رد هدک تسا بلطم نیا یایوگ روشک یمومع یاا هاگتماقا یداصتقا تیعضو یسررب
  یادا   هادگتماقا هدنیمز رد ی راذدگ هی امردس  هدک یا هنوگ هب .تسا هدوب شیازفا هب ور 6396 ات 1296 یاا لاس یط هتفرگ
   لادیر نودیلیم 85233  هدب 6396   لادس رد مدقر  ندیا هک تسا هدوب لایر نویلیم 06126 اب ربارب 1296 لاس رد یمومع

 .تسا هدیسر
 (لایر نویلیم) یمومع یاه هاگتماقا یداصتقا تیعضو رامآ -21 هرامش لودج

 6396 3296 3296 2296 1296 0296 1296 حرش
 073779 990261 693229 119337 301727 337117 63993 هطساو فراصم شزرا
2 611122 262611 011377 هدناتس شزرا 26131 7022166 2130296 2111076 
 993693 199333 276312 112311 723991 772136 107116 هدوزفا شزرا
 30793 670126 261276 200737 730227 11660 06126 هیامرس لیکشت

 (0396،ناریا رامآ زکرم) :عبنم

 
 (لایر نویلیم) یمومع یاه هاگتماقا یداصتقا تیعضو رامآ -1 هرامش رادومن

 عبانم
  هعدسوت رد  مدسیروت تعنص یعامتجا - یداصتقا و یگنارف یاادمایپ و راثآ یسررب ،(1396) یناوریا اضر دمحم و رفعج ،قینم یمیااربا

 2 هرامش ،(لاخلخ دحاو دازآ هاگشناد) ناریا یعامتجا مولع تاعلاطم همانلصف ،یداصتقا
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  ردب  ناهفدصا  یطادبترا  یاداروحم و  ادا هار حیطست و تخاس ریثأت یسررب ،(0396) فابجک ربکا یلع و یرایهلا نودیرف و هیمس ،یرایتخب
 726 هرامش ،دانسا هنیجنگ همانلصف ،(م 3236-0736/ش 2096-1296) یولهپ هرود یرگشدرگ تعنص هعسوت
 لتا و اا لتا :هعلاطم دروم - ناریا یرادلتا تعنص رد یتامدخ تایلمع یاادرباار یدنب هرکیپ ،(6396) یراتخم دماح و اضر یلع ،ایوپ

 26 هرامش ،یرگشدرگ تیریدم تاعلاطم ،دهشم ناتسرهش یاا نامتراپآ
 - مود  لادس ،یرگشدرگ هعسوت و یزیر همانرب همانلصف ،یناسنا ی هعسوت رب یرگشدرگ رثا ،(7396) هربخ امیش و دمحا ،یمیمص یرفعج

 2 هرامش
 رد  یرگدشدرگ  یراذدگ تسایس رب یلیلحت ،(7396) رهم یدمتعم ربکا و یناطلس رصان و یمگزا عبطاضر هجیدخ و میحر ،هنایچ یردیح
 0 هرامش - مود لاس ،یرگشدرگ هعسوت و یزیر همانرب همانلصف ،ناریا
 هرامش ،همان یناگرزاب شاوژپ همانلصف ،(3996-23) ناریا رد تراجت و یرگشدرگ نیب تیلع هطبار یسررب ،(1396) مساقلاوبا ،یمزراوخ

29 
96) یدهملادبع ،ییاجر  96 هرامش ،یخیرات تفایار همانلصف ،نآ یاا شلاچ و ناریا رد یرگشدرگ تیریدم ی هچخیرات ،(13
  تعندص  یادا تیدوددحم و ااتصرف ،(0396) دنو ینیز فسوی و روپ یلدع دمص و رابتدمحم ریم دمحا دیس و دمص ،مدقا هداز لوسر

 29 هرامش ،یسانش هعماج تاعلاطم همانلصف ،ناریا رد یرگشدرگ
 .نارهت ،رون مایپ هاگشناد تاراشتنا ،«مسیروت تعنصوایفارغج» ،(3296) رغصا یلع ،یناوضر
  یمالدسا یروهمج یرگشدرگ تعنص لئاسم نییبت ،(6396) یرقاب ملسم و روپ میحر یلع و نیداوجدیس اضر دیس و نسح ،نیتم یعراز
 6 هرامش ،مشش لاس ،یدرباار تیریدم هشیدنا همانلصف ،ناریا
 .نارهت ،«روشک یاا لتا تسرهف» ،(فلا 2396) یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنارف ثاریم نامزاس
 .نارهت ،«روشک یاا نامتراپآ لتا تسرهف» ،(ب 2396) یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنارف ثاریم نامزاس
 .نارهت ،«روشک یااریذپنامهم تسرهف» ،(ج 2396) یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنارف ثاریم نامزاس
 .نارهت ،«روشک یاا نویسناپ تسرهف» ،(د 2396) یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنارف ثاریم نامزاس
 13 هرامش ،شرازگ همانلصف ،تفن دمآرد یاج هب یرگشدرگ دمآرد ینیشناج :بذاک یایؤر کی ،(0396) ادیو ،یمراص
  تیریددمو  هعدسوت  عمادج  حردط تی ادداو  یگناادما  ردتفد ،« ناردیا  یدرگنادهج  کیژتارتدسا یزیر همانرب لدم» ،(0296) دیمح ،ماغرض

 .نارهت ،یدرگناهجو یدرگناریا نامزاس ،یدرگناهج
 رد OECD  یاارودشک و  ناردیا رد  یدادصتقا  هعدسوت و  ددشر  ردب  یرگدشدرگ  تعندص-رنا ریثأت هعلاطم و یسررب ،(9396) اراز ،برع

 0 هرامش ،یدربراک یاارنا همانلصف ،9627 ات 2627 یاا لاس
  یادا  لدتا  یجرادخ  نایرتدشم :یدروم ی هعلاطم) نارگشدرگ یدنمتیاضر و تامدخ تیفیک ،(6396) ینیچ فراع دیس و ایوپ ،ینیدلاءالع

 1 هرامش ،یگنارف یعامتجا درباار همانلصف ،(ناریا ی هراتس جنپ و راهچ
 16 و 96 هرامش ،دانسا هنیجنگ همانلصف ،دانسا یامیس رد یدرگناهج و تحایس ،(9296) ییاتسور نسحم و یلع ،نایمیرک
 .نارهت ،«9296 لوا هلحرم ندعم و تعنص یمومع یرامشرس» ،(9296) ناریا رامآ زکرم
 .نارهت ،«6396 یااگراک یمومع یرامشرس» ،(6396) ناریا رامآ زکرم
 .نارهت ،«روشک یرامآ همانلاس» ،(2396) ناریا رامآ زکرم
 .نارهت ،«روشک یرامآ همانلاس» ،(0396) ناریا رامآ زکرم
 .نارهت ،«روشک یرامآ همانلاس» ،(1396) ناریا رامآ زکرم
 .نارهت ،«روشک یرامآ همانلاس» ،(2396) ناریا رامآ زکرم
  ردقف  شاادک رب یرگشدرگ ریثأت یسررب ،(7396) ققحم مرکا و یرهمداش یدمحا رااط دمحم و یوفطصم یدهم دیس و دمحم ،دنمشوا

 6 هرامش ،مود لاس ،یرگشدرگ هعسوت و یزیر همانرب همانلصف ،هعسوت لاح رد بختنم یااروشک رد



 711 ...یرادلته تعنص هعسوت رد یزیر همانرب ریثأت

 

  هعدسوت و  یزدیر    هدمانرب همانلدصف ،(ناردیا :یدروم هعلاطم) ؛یرگشدرگ تعنص رب یسایس یژولوئدیا ریثأت یسررب ،(1396) یداا ،یسیو
 16 هرامش ،یرگشدرگ
 03 هرامش ،داصتقا یاا هزات همانلصف ،نآ یداصتقا تارثا و یرگشدرگ تعنص هب یااگن ،(3296) اضرمالغ ،روپ یفسوی
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