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 هدیکچ
 هتفرگ رارت نارظنبحاگ و نادنمشیدنا هجوت دروم یحنهرف و یعامتجا هعسوت یدیلک ی هفلؤم ناونع هب یدنوررش گنهرف ،هزورما
 و یسایس ماظن ره تایح یارب مزال همدقم و دور یم رامش هب یا هعماج ره رد مرم تالوقم هلمج زا تینما ساسحا ییوس زا تسا
 ار  یرایهسب  لئاهسم و  تاعوه وم  ور نهیا زا و  هدوهب  طبترهم تینما زا نادنوررش یناور ساسحا هب تینما ساسحا .تسا یعامتجا
   وه وم اب ه بار رد هعماج ره راشتا نیرتریذپ ایسآ هلمج زا .دراد هارمه هب نآ نیمأت مدع ای نیمأت اب ه بار رد شیوخ نوماریپ
    یهسررب و رهی م ررهش رد نانز یعامتجا تینما نازیم و یدنوررش گنهرف ح س نیب ه بار یسررب قیقحت تده .دنتسه نانز ،تینما
   قهیقحت شور .دهشاب ی هم  ررهش ی اهه هلحم یدنب هبتر و ری م ررش یاه هلحم رد نانز یعامتجا تینما و یدنوررش گنهرف ح س نازیم
  رهفن 939   رهب لمتهشم یا  ههنومن   ناهنز یعاهمتجا تینما و یدنوررش گنهرف شجنس یارب .تسا یدربراک و یلیلحت – یفیگوت ر اح
  ههب   و رهی م ررهش یاه هلحم نانز تیعمج تبسن هب نارکوک لومرف زا هدافتسا اب یرفن 37537 یرامآ هعماج زا ری م ررش نز نینکاس
 ییایاپ نازیم هک نانز یعامتجا تینما و یدنوررش گنهرف یاه همانشسرپ طسوت مزال تاع طا و دیدرگ باختنا هداس یفداصت شور
  یعاهمتجا تینما نازیم و یدنوررش گنهرف ح س نیب دسر یم رظن هب هک تسا نآ یایوگ  یاتن ،دوب 713/0 و 903/0 ایترت هب اه نآ
   رهی م ررهش یاه هلحم رد نانز یعامتجا تینما نازیم و یدنوررش گنهرف ح س نیب و دراد دوجو یرادانعم ه بار ری م ررش رد نانز
 .دراد دوجو توافت

 
 .ریالم رهش .یفرع یاه هلحم ،نانز یعامتجا تینما ،یدنورهش گنهرف :یدیلک ناگژاو
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 همدقم

 دوریم نیب زا ناسنا رطاخ شمارآ نآ لاوز اب هک یروط هب ،دوریم رامش هب ناسنا یساسا یاه هزیگنا و اهزاین زا تینما
 ،تسا تینما نیمأت ورگ رد یمدآ یاهزاین زا یرایسب ندش عفترم و دریگیم ار نآ یاج یمارآان و  ارلضا ،شیوشت و
  راروق  هویلوا یاهزاین یاضرا زا سپ هلصافالب ار تینما ساسحا ،اهزاین بتارم هلسلس رد زین ولزام  اهاربآ هک یروط هب
  لکوش  یولم  یاوهتلود و یندم عماوج اب  اگمه ،یدالیم 30 نرق زا دنیآرف یعون هبابم هب یدنورهش گنهرف .دهدیم
  روصاعم  یعاومتجا  لئاوسم  نیروتمهم زا  رویخا یاه ههد رد ندش یناهج ی هلأسم ندش یدج اب هدیدپ نیا .تسا هتفرگ
      گونهرف کوی دووجو ،نادنورهوش راوتفر حالصا و ینیشنرهش یاه نارحب ،یرهش لئاسم لح ی همزال هک ار  دشاب یم
   رد رثؤوم لوماع نی روت  موهم ،یدنورهش گنهرف شزومآ .(150 :1190 ،نایتبرش) تسا ینیشنرهش و یدنورهش بسانم
  هوب هعماج دیلوت شیازفا و یلغش یاه تصرف نیمأت ،یراهم و شناد داجیا ،یگدنز تیفیک دوبهب ،یداصتقا دشر ریسم
     طوباور روب هوک توسا یقالخا لوصا و شزرا رب ینتبم و تسا هتفای هناگی یتلزنم عماوج رد ور نیا زا ؛دور یم رامش
 یارب دنتفرگ میمصت هک ینامز اه ناسنا .(5 :9390 ،یریوک یرکسع و یزاین ،یجنگ) تسا مکاح  درم نایم یعامتجا
      دونمزاین یعاومتجا یگدونز هوک دنتوسناد مک مک ،دننک یگدنز رگیدکی رانک رد یعمج یروص هب دوخ یاهزاین نیمأت
 .دوش یم هتخانش یدنورهش لوصا ناونع تحت هزورما هک ،(40 :3190 ،یضیف و یزاین) تسا یفیاظو و لوصا تیاعر
   ار یبو راو  و دزاوس ی وم سکعنم اه تیلوئسم و یادهعت ،قوقح بلاق رد ار هعماج و درف نایم یاهدنویپ هک یلوصا
 ،این یمطاف) دوش یم ینورد دارفا یارب یدنورهش گنهرف بلاق رد و دنک یم مهارف اهداهن و اه هورگ ،دارفا لماعت یارب
 کت یباستکا یاه یدنمناوت و یاررقم ،نیناوق زا یا هعومجم و هدوب یگنهرف یا هلوقم ،یدنورهش گنهرف .(29 :3190
  دونک یم مهارف هعماج ی هعسوت و دشر یارب ار  زال یاه هنیمز ،اهراتفر حیحصت اب و دریگ یمرب رد ار هعماج دارفا کت
  نروق رد و  توسا  هدوش  حرولم یبرغ یاپورا رد هک تسا یا هدیا یعامتجا دعب رد یدنورهش  وهفم .(1330 ،سایبوت)
   یدویدج میهاوفم  ءزوج  عوومجم رد ناوت یم ار یدنورهش  وهفم .تسا هتفای راشتنا شندش ریگارف اب نامزمه مهدزناش
 :1190    ،یوجنگ و روف نایموشاه) تسا هتخیمآ مه رد یعامتجا ناسنا گنهرف و ددجت زا هتساخرب یگدنز اب هک تسناد
  یرایوسب .(43 :1190 ،یکلامملا یفوتسم) دیآ یم رامش هب ندمت رهاظم زا یدنورهش و ینیشنرهش رصاعم نارود .(35
  توهج زین و نآ اب طبترم ثحابم و یدنورهش و ینیشنرهش دوخ یسایس و یعامتجا تیعقوم تیببت یارب اه تلود زا
 .(1 :3190   ،ناراوکمه و یوناذا) دنا هداد رارق تیولوا رد ار یدنورهش و ینیشنرهش هب طوبرم یاه عوضوم هب ندیشخب
 ی اوه  هزووح  یاراد یدنورهوش ق   ووقح و توسا یواوفتم رایسب متسیب نرق رد نآ شرگن  وهفم و یدنورهش عوضوم
   نویا زا .دراد دووجو یگنهرف قوقح  ان هب زین یقح ،یعامتجا و یسایس ،یندم قوقح رانک رد هچنان  .تسا یفلتخم
 یارب .(114 :3190 ،یجرف) تسا نادنورهش یگنهرف قوقح نیمأت هب رظان حضاو نایب کی رد یگنهرف یدنورهش ،ور
  یاوظحالم  فروص  هون  دوشاب  نادنورهوش  گونهرف زا هتساخرب یدنورهش یانعم و اه هفلؤم دیاب ،لاعف یدنورهش نتشاد
      متوسیب نروق رد یولک رووط هوب .(15 :1190 ،یجنگ و نایمشاه) کیژولوئدیا یاه نامرآ رب هیوس کی دیکأت ای یقوقح
  :ساوم   رباه ؛تیندوم :اوسیلا هولمج زا) تفرگ رارق هجوت دروم نادنمشیدنا طسوت فلتخم یاه هبنج زا یندم ی هعماج
  کوی  یدنورهوش .(Anheier & Carlson, 2002: 3 ) (گونهرف :یشمارگ ؛یعامتجا ی هیامرس :نملک ؛یمومع ی هصرع
  ساوسحا   کوی نیونچمه  و تولود  روب   دروم و  درم رب تلود لباقتم قوقح هلسلس کی و یعامتجا لباقتم دادرارق عون
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 کی یدنورهش .(130 :1190 ،یلماع) تسا صخشم هدودحم کی رد یعامتجا و یلم تیوه هب تبسن یمومع کرتشم
  راروق هجوت دروم نآ یسررب رد ار گنهرف و دبای طسب تلود یوسارف هب دیاب شا یعقاو نیمأت یارب هک ،تسایوپ  وهفم
 نآ لاوز  اوب هک یروط هب ،دوریم رامش هب ناسنا یساسا یاه هزیگنا و اهزاین زا تینما ییوس زا .(5 ،3190 ،یلضاف) داد
 یاهزاین زا یرایسب ندش عفترم و دریگیم ار نآ یاج یمارآان و  ارلضا ،شیوشت و دور یم نیب زا ناسنا رطاخ شمارآ
    یعاومتجا تویوه .دونک یم قلعت ساسحا هورگ نآ هب درف ،یایصوصخ نیا نتفرگ اب .تسا تینما نیمأت ورگ رد یمدآ
  ،عوماوج   شرتوسگ اوب  هزوروما .(Turner & Haslam, 2001: 20 ) دووش ی وم «اه نآ» ربارب رد «ام» داجیا ثعاب درف کی
  یوب و  یتوسرپرس  یوب  ،یداووسیب و ؛وسکی زا نآ ریظن یلماوع و نکسم ینارگ ،یگدنز یالاب یاه هنیزه و  روت شیازفا
  یاوه  تویلاعف رد  نادروم  یاوپ  هوب  اوپ  ناونز تکراشم ،اهرهش رد رگید یوس زا هعماج رد تسرپرس دقاف نانز یرابتعا
  یاوهزاین نیمأت یارب یا هدع و رتتحار و رتهب یگدنز نتشاد یارب یا هدع .تسا یرورض یرما ... و یعامتجا ،یداصتقا
 هک دراد هارمه هب ار یناوارف یاعبت دوخ نانز لاغتشا هلئسم اما ،دنتسه لزنم زا نوریب رد ندرک راک هب روبجم دوخ هیلوا
 .(190 :1190 ،رهپس و یزورون) تسا راک طیحم رد نانز تینما  دع ساسحا و یلغش یاهلیحم ینماان اهنآ نی رت مهم
   یالووحت رویخا ی اوه   هوهد یوط رد  رهوش نیا .تسا هدش عقاو نادمه ناتسا  ونج و ریالم ناتسرهش رد ریالم رهش
  هوب 2990   لاوس رد روفن 21005   زا نآ تویعمج هوک    یروولب توسا هتوشاذگ رس تشپ ار یبوانتم یدبلاک و یتیعمج
    ناونز تویعمج .دوشاب یم رهش تیعمج یالاب دشر هدنهد ناشن دوخ و هدرک ادیپ شیازفا 1390 لاس رد رفن 141320
      صاوصتخا دووخ هوب ناونز ار رهوش تیعمج زا یمین ًاابیرقت ینعی دشاب یم رفن 12141 اب ربارب 2390 لاس رد رهش نیا
  ناریدوم فیاظو یایرورض زا نانآ یارب تینما اب و  ارآ یرهش طیحم داجیا و دارفا نیا یعامتجا تینما ثحب دنا هداد
       ار ناونز یعاومتجا توینما اوب یدنورهوش گونهرف نیب هلبار تشاد دهاوخ نآ رب یعس شهو پ نیا .دشاب یم یرهش
 .دیامن یسررب
 و   یعاومتجا یاهرتوسب زا  یوشان یعامتجا هزاس یروص هب هک تسا یعامتجا یرورض کی یدنورهش رضاح رصع رد
   یولک رووط   هوب ساوسا  نویا  روب  ؛دوهدیم لکش هعماج رد ار یفلتخم یناعم ،اه گنهرف عونت اب هراومه هعماج یگنهرف
 کی نینچمه و تلود رب  درم و  درم رب تلود لباقتم قوقح هلسلس کی و یعامتجا لباقتم دادرارق عون کی یدنورهش
 .(130 :1190  ،یلماوع ) توسا  صخوشم  هدودوحم  کوی رد  یعاومتجا و یلم تیوه هب تبسن یمومع کرتشم ساسحا
 نآ  یوسررب رد ار  گونهرف و دبای طسب تلود یوسارف هب دیاب شا یعقاو نیمأت یارب هک ،تسایوپ  وهفم کی یدنورهش
 رد  نز روه  .دنووش یم عقاو تنوشخ دروم اکیرمآ رد نز نویلیم 4 ات 5 هنالاس (5 :1190 ،یلضاف) داد رارق هجوت دروم
 رفن نویلیم 1/0 ،نسم دارفا نیب زا .دریگ رارق تنوشخ رلخ ضرعم رد هک دراد لامتحا دصرد 19 ات 15 دوخ رمع لوط
 ضرعم رد نانز دصرد 15 زا شیب اهروشک ربکا .(340 :1190 ،یناهج تشادهب نامزاس) دنریگ یم رارق یراتفردب دروم
 ،درف رظن زا هک ینامز ات .(130 :1190 ،یناهج تشادهب نامزاس) دنتسه تنوشخ زا یشان یرورض ریغ و یفنم بقاوع
 طیحم ،هاگشناد ،هسردم رد نانز هک ینامز ات .درک دهاوخن زین تینما ساسحا سپ ،دشاب هتشادن دوجو هعماج رد تینما
 زا  یوکی . دروک  دونهاوخن  زوین تینما ساسحا ًااملسم ،دنشاب هتشادن شمارآ ساسحا ...و نابایخ ،یمومع یاه ناکم ،راک
 تسا هتفرگ رارق نانز یاه هغدغد نیلوا فیدر رد هلأسم نیا هک تسا تینما دوبمک نانز یالکشم و لئاسم نیرت هدمع
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  کوی ناونع هب ار رهش رد نانز روضح ،هدش یمومع یاه طیحم رد نانز تیلاعف ندش رتدودحم ببس رما نیا اسب ه  و
 .(590 :1190 ،رهپس یدالوف و یزورون) دزاس یم هجاوم لکشم اب لاعف دنورهش
 قیقحت تایضرف
  یراداونعم هلبار ریالم رهش رد نانز یعامتجا تینما نازیم و یدنورهش گنهرف حلس نیب دسر یم رظن هب :لوا هیضرف
 .دراد دوجو
   رویالم رهوش ی اوه  هولحم   رد ناونز یعاومتجا تینما نازیم و یدنورهش گنهرف حلس نیب دسر یم رظن هب : ود هیضرف
 .دراد دوجو یوافت
 هنیشیپ
 ی اوه  شزوومآ رب دیکأت اب یدنورهش گنهرف رب یلیلحت» ناونع اب یا هلاقم رد (9390)یریوک یرکسع و یزاین  ،یجنگ
 دو وجو یمیقتسم هلبار یدنورهش گنهرف هب یدنبیاپ نازیم اب یدنورهش یاه شزومآ نیب هک دنراد یم نایب «یدنورهش
   روف نایموشاه .تسا هتشاد یدنورهش گنهرف هب  درم یدنب یاپ رد یرثؤم شقن یدنورهش یاه هزومآ شزومآ و دراد
390) یمجع و  دنراد یم نایب «ناهفصا رهش یا هیشاح تفاب نانکاس یدنورهش گنهرف یسررب» ناونع اب یا هلاقم رد (0
  هیوشاح  توفاب  داروفا  یدنورهوش  گونهرف  روب ار ریثأت نیرتشیب دصرد 33 ریثأت بیرض اب یعامتجا تکراشم ریغتم هک
  ذووفن  بیروض  شجنوس» ناوونع اب یا هلاقم رد (2390)یناهفصا یجان و یدابآدمحا یلین  ،روپ نایژ .تساراد ناهفصا
  بیروض  صخاوش زا  هدافتوسا  اوب حرط نیا جیاتن هک دنراد یم نایب «ناهفصا رهش رد یدنورهش گنهرف هتیمک یاغیلبت
  یاوغیلبت  نویا  ذووفن بیرض (0) :تسا یکاح ،نادنورهش یداصتقا و یعامتجا یاه یگ یو و یا هنیمز یاهریغتم ،ذوفن
  یاوهریغتم  ریاوس  ،سنوج  رویغتم یانبتسا هب (5) ،تسا دصرد دون زا رتالاب ،فده هعماج رد (یدنورهش یاه شزومآ)
 (9) ،دراد  یراداونعم ریثأ وت  نادنورهوش  نیوب رد یاغیلبت نیا دوفن بیرض رب یداصتقا یعامتجا یاه یگ یو و یا هنیمز
  بویترت هب کمایپ و یگدننار و ییامنهار یاهولبات تشپ یاغیلبت ،دهد یم ناشن یغیلبت یاهرازبا ذوفن بیارض هسیاقم
  :یدنورهوش گنهرف»ناونع اب یا هلاقم رد  (3190)این یمطاف .دنا هتشاد نادنورهش نایم رد ار ذوفن نیرت نییاپ و نیرتالاب
  یادوهعت   اوجنا و نادنورهش شقن هک دنراد یم نایب «لاعف دنورهش و اراک نامزاس ، وخ تیمکاح لمحم و لوصحم
  هوعماج  یاویوپ و  روانوش  روصانع نادنورهش هک اریز تسا تیمها زئاح رایسب یدنورهش گنهرف هعسوت رد یدنورهش
 اب یا هلاقم رد (2390)یمتسر  و یناخردیح  ،یربنق .دنراد روضح هعماج فلتخم یاه هصرع رد و دنوش یم  وسحم
  نیوب هک دنراد یم نایب «هاشنامرک رهش رد یدنورهش گنهرف هب یدنبیاپ اب ینید و یلم تیوه نیب هلبار یسررب» ناونع
 دوجو رادانعم طابترا یدنورهش گنهرف هب یدنبیاپ اب فلتخم داعبا رد ینید تیوه هب شیارگ و یلم تیوه هب شیارگ
  یرونه  ،یوگنهرف  نامزاوس  یاوه  تویلاعف شقن »ناونع اب یا هلاقم رد (9390)یناهارف یدابآزیزع و دمحم یجاح .دراد
  جیاوتن   هوک دونراد یم نایب «(نارهت 20 هقلنم نادنورهش :یدروم هعلالم) یدنورهش گنهرف هعسوت رد نارهت یرادرهش
 رب نارهت یرادرهش یرنه یگنهرف نامزاس یاهتیلاعف تببم نادن  هن ریثأت و فیعض طابترا رب رظان قیقحت زا هدمآرب
  تمالوس  روب  داویز  دوح رد و  توببم ریثأ وت زین و یگنهرف ،یعامتجا ،یسایس تکراشم رب طسوتم ریثأتو تینما هعسوت
90)هاوخ تعنص .تسا ینارهت نادنورهش راتفر و قالخا و یناور و یمسج   هولبار  یوسررب» ناوونع اب یا هلاقم رد (43
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 دامتعا هک تسا نآ زا یکاح قیقحت جیاتن هک دراد یم نایب «نارهت رهش رد نانز تینما ساسحا و یعامتجا هیامرس نایم
 و  یوسایس  تکراوشم  یاوهریغتم نآ زا  سوپ و دراد نانز تینما ساسحا رب ار (315/1) میقتسم ریثأت نیرت شیب یداهن
  حولوس  قویقحت  نویا رد .دنراد تینما ساسحا رب ار (240/1) و (410/1) دودح رد یتاریثات بیترت هب یمومع دامتعا
  ساوسحا رب  ادک چیه میقتسم ریثأت هک تسا هتفرگ رارق یسررب دروم زین (یبهذم ،یا هیریخ ،یندم) داعبا رد تکراشم
   .دشاب یمن رادانعم نانز تینما
 قیقحت ۀدودحم 
 -یرادا  یامیوسقت  روظن زا و دراد رارق نادمه ناتسا یقرش  ونج رد ریالم رهش ؛تسا ریالم رهش قیقحت نیا ورملق
 َال 19 ًا ، اما نادیم ینعی رهش زکرم رد رهش یئایفارغج یاصتخم ؛دوش یم  وسحم ریالم ناتسرهش زکرم ،روشک یسایس
 .دشاب یم یلامش ضرع 149 10 َال ًا 19 و یقرش لوط 114 34

 
 ناریا روشک رد هعلاطم دروم هدودحم تیعقوم -1 هشقن

   لویبق زا یگتوسبمه ی اوه  لدوم   زا هدافتوسا اوب و دشاب یم یگتسبمه عون زا و یلیلحت – یفیصوت رضاح قیقحت شور
      شور روظن زا شهو وپ نویا رد قویقحت شور .دوشاب ی وم EXCEL و SPSS رازفا  رن زا هدافتسا و سیسپات ،نوسریپ
        اوجنا ناوکما هوک توسا نآ شیاومیپ شور یازاویتما ؛تسا یدربراک فده رظن زا و «یشیامیپ» یاعالطا یروآدرگ
       مهاروف (اوهنآ درووم رد یتاوعالطا بوسک اوی و هنومن تیعمج) هعلالم دروم یاهدحاو یور رب ار یرایسب یادهاشم
    هوجیتن هوب روت    عیروس و توسا روت ناسآ نآ  اجنا و دنتسه یلک یاه یسررب زا رت هنیزه مک ییاهیسررب نین  .دزاس یم
  ،داویز     ،داویز یولیخ) یروکیل ساویقم یا  هونیزگ   جنوپ فویط زا اهریغتم یسررب یارب .(230 :3190 ،ولنادضع)دسر یم
 رهش یفرع یاه هلحم زا  ادک ره یارب هدش هبساحم هنومن مجح هب هجوت اب و دیدرگ هدافتسا (مک یلیخ و مک ،طسوتم
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  لدوم و SPSS  رازوفا  رن زا همانشسرپ یاعالطا ییاهن لیلحت و هیزجت تهج ،تسا هدش هتخادرپ یرگشسرپ هب ریالم
TOPSIS 0 ییایفارغج یاعالطا متسیس هب یاعالطا تیاهن رد و هدش هدافتسا (GIS) و یوسررب درووم و هوتفای لاقتنا    

   زا هدافتوسا اوب و یطابنتسا و یفیصوت یاه شور زا هدافتسا اب اه هتفای لیلحت شهو پ نیا رد  .تسا هتفرگ رارق لیلحت
 ی اوه  صخاوش  و اوهرایعم هدش  اجنا یاعلالم ساسارب نینچمه .دوش یم هدافتسا یگتسبمه شور و SPSS رازفا  رن
 Expert   رازوفا  رون رد  اوه صخاش زا  ادک ره لامرن نزو (AHP)یبتارم هلسلس لیلحت لدم زا هدافتسا اب و  شهو پ

choice  لدم قیرط زا رخآ هلحرم رد و صخشم TOPSIS طیوحم رد و دویدرگ یدونب تیولوا ریالم رهش یاه هلحم    
 .تسا هدش هداد ناشن ییایفارغج یاعالطا متسیس رازفا  رن
 تکراشم ،یعامتجا یارادم ریغتمریز تشه زا یدنورهش گنهرف همانشسرپ هیهت تهج :یدنورهش گنهرف همانشسرپ
   هوب شیاروگ و یتسود عون راتفر ،یریذپ تیلوئسم هب شرگن ،ییارگ  اع ،یصخش نیب دامتعا ،یندم یاهراتفر ،ییوج
 0   لودوج حروش هب هک دنا هدش لصاح لاؤس یدادعت زا زین اهریغتم ریز زا  ادکره .تسا هدش هدافتسا نوناق زا یوریپ
 .دشاب یم

 یدنورهش گنهرف -1 لودج
 لاؤس هرامش دعب
 0-9 یعامتجا یارادم
 4-3 ییوج تکراشم
 1-50 یندم یاهراتفر
 90-20 یصخش نیب دامتعا
 30-10 ییارگ  اع
 10-05 یریذپ تیلوئسم هب شرگن
 55-35 یتسود عون راتفر
 15-35 نوناق زا یوریپ هب شیارگ

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

  هووحن ،هداوناخ تیامح ریغتمریز جنپ زا نانز یعامتجا تینما همانشسرپ هیهت تهج :نانز یعامتجا تینما همانشسرپ
        رویز زا  ادوکره .توسا هدوش هدافتوسا یماوظتنا یورینرووضح ،یماظتنا یورین هبدامتعا ،یبهذمدهعت ،نارگیددروخرب
 .دشاب یم 5 لودج حرش هب هک دنا هدش لصاح لاؤس یدادعت زا زین اهریغتم

 نآ یاهریغتم ریز و نادنورهش یگدنز تیفیک-2 لودج
 لاؤس هرامش دعب

 0-1 هداوناخ تیامح
 1-90 نارگیددروخرب هوحن
 40-10 یبهذم دهعت
 10-05 یماظتنا یورین هبدامتعا
 55-25 یماظتنا یورینروضح

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 اهدحاو ای دارفا زا یا هعومجم زا تسترابع یرامآ هعماج :یریگ هنومن شور و هنومن مجح نییعت و 5یرامآ هعماج
        نیروخآ زا لوصاح یاوعالطا و راومآ هوب هوجوت اوب .(39 :1390 ،یومیقم) دنشاب کرتشم تفص کی لقادح یاراد هک

                                                                                                                                                                
1. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
2 - Statistical population 
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    هوعماج موجح ناوونع  هوب ،(رفن 31231) ریالم رهش نانز تیعمج ،1390 لاس رد نکسم و سوفن یمومع یرامشرس
    اوی نکممرویغ ،یوسررب هب طوبرم هوقلاب یاهدحاو  امت زا یاعالطا ندروآ تسد هب .تسا هدش هتفرگ رظن رد یرامآ
 (هعماج) اهدحاو  امت هرابرد میمعت و یادهاشم زا قیقد طابنتسا اذل .دوشیم  امت نارگهداعلاقوف ایو تسا یلمع ریغ
       هدونهد ناوشن ًااوقیقد دویاب هوعومجم نویا نکل ،دوش لصاح دناوت یم (یعرف هعومجم) اهدحاو زا یمک دادعت یانبمرب
   یرویگ هونومن   شور زا شهو وپ نویا رد .(150-350 :2190  ،یزیراوپ دا ن ناریا) دشاب هعماج هب طوبرم یایصوصخ
 شهو    وپ هونومن موجح روکذم لومرف هب هجوتاب تسا هدش هتخادرپ هعماج لک دادعت زا هنومن مجح نییعت هب نارکوک
      دادوعت نویا زا هداوس یفداوصت شور هوب و  رهوش یاه هلحم زا  ادک ره تیعمج تبسن شور هب هک دشاب یم رفن 919
 .دهد یمن لیکشت ار ریالم رهش تیعمج لک رهش یاه هلحم تیعمج تسا رکذ نایاش .تسا هدش یرگشسرپ

 ریالم رهش یفرع یاه هلحم هنومن مجح و هعماج مجح -1 لودج

 هلحم  ان هلحم دک هنومن مجح نانز تیعمج هلحم  ان هلحم دک
 تیعمج
 نانز

 هنومن مجح

 15 4114 یدعس 40 1 1210 یقرش یرتم 59 0

 95 1314 یریهظ 20 55 5434 ابیکش 5

 1 0420 یسوط جاح 30 55 1524 نایگنهرف یوک 9

 40 1135 وجرس 10 94 2931 رصع یلو کرهش 4

 00 1395 دابآرفعج 10 10 1039 نایگنهرف کرهش 2

 3 5410 اروشاع 30 40 9135 سیلپ یوک 3

 40 4915 یناهارف 15 95 3114 ریبکریما 1

 05 50 1345 کراپ 1
 هداز  اوووووووما
 هللادبع

9010 3 

 10 0330 فراع 55 90 9535 ناتسلگ غاب و هربقم 3

 15 2304 دابآ تلود 95 00 3055 ییاجر دیهش 10

 2 133 ارحص 45 1 2330 هیدنز 00

 15 3954 دابآ سمش 25 2 143 کناب 50

 3 5110 کوجات دیهش 35 40 3335  اقم مئاق 90

 919 31231 عمج
 هدنراگن یاعلالم و ناریا رامآ زکرم :عبنم

  شجنوس هار رد  هوک تسا ییاهرایعم و اه صخاش تقد نازیم ،قیقحت کی ییاور زا روظنم :همانشسرپ ییایاپ و ییاور
    اوی و فادوها حروط اب ات هدومن یعس ققحم رضاح شهو پ رد .(99 :3190 ،هدازیلعناخ) دنا هدش هیهت رظن دروم هدیدپ
   نآ یالاؤوس و یایوضرف و فادها اب هارمه همانشسرپ روظنم نیا هب دبای تسد «یایعقاو» هب شهو پ یاهریغتم نییعت
 هدش هتساوخ نانآ زا و هدراذگ هطوبرم قیقحت هنیمز رد سانشراک و رظنبحاص دارفا زا یدادعت ،امنهار داتسا رایتخا رد
  اوه  همانوشسرپ   ناوسانشراک روظن هب هجوت اب ور نیا زا .دنهد هئارا همانشسرپ یالاؤس دروم رد ار دوخ یحالصا رظن ات
       ناونیمطا ،توسا شهو وپ یرویگ هزادونا یاروب یبسانم سایقم همانشسرپ نیا ایآ هکنیا زا ات تفرگ رارق یسررب دروم
  جیاوتن ؛هدش یریگ هزادنا SPSS رازفا  رن رد همانشسرپ 0 ابنورک یافلآ ییایاپ بیرض رضاح شهو پرد .دوش لصاح
    یعاومتجا توینما همانوشسرپ و (941/1 ) یدنورهوش گنهرف همانشسرپ یارب  ابنورک یافلآ رادقم هک تسا نآ یایوگ
 .ددرگ یم دییأت همانشسرپ ییایاپ ور نیا زا .دشاب یم (153/1) نانز

                                                                                                                                                                
1 - Cronbach's alpha 
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 اه همانشسرپ خابنورک یافلآ نازیم-4 لودج
 یالاؤس دادعت  ابنورک یافلآ نازیم همانشسرپ
 35 941/1 یدنورهش گنهرف
 25 153/1 نانز یعامتجا تینما

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 اه هتفای
 .دنتسه راکیب (دصرد 9/14) رفن 010 و لغاش (دصرد 1/52) رفن 515 هک دهد یم ناشن نایوگخساپ لاغتشا تیعضو یسررب

 نایوگخساپ لاغتشا تیعضو -5 لودج
 یعمجت یناوارف دصرد دصرد یناوارف اه هنیزگ
 1/52 1/52 515 راکیب
 110 9/14 010 لغاش
 - 110 919 عمج

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 شخب رد (دصرد 29) رفن 490 و یتلود شخب رد (دصرد 50) رفن 34 هک دهد یم ناشن نایوگخساپ لغش عون یسررب
 .دنا هدادن خساپ لاؤس نیا هب (دصرد 92) رفن 915 و دنراد لاغتشا دازآ

 نایوگخساپ لغش عون تیعضو -6 لودج
 یعمجت یناوارف دصرد دصرد یناوارف اه هنیزگ
 92 92 915 خساپ یب
 23 50 34 یتلود
 110 29 490 دازآ
 - 110 919 عمج

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

  روفن 31  ،لاوس 29  اوت 35  (دوصرد 3/35) رفن 910 ،لاس 25 ات (دصرد 5/55) رفن 21 هک دهد یم ناشن نایوگخساپ نس یسررب
 .دنا هدوب الاب هب و 32 (دصرد 1/2) رفن 55 و لاس 22 ات 34 (دصرد 3/05) رفن 41 ،لاس 24 ات 39 (دصرد 5/95)

 نایوگخساپ نس تیعضو -7 لودج
 یعمجت یناوارف دصرد دصرد یناوارف اه هنیزگ
 5/55 5/55 21 لاس 25 ات
 0/34 3/35 910 لاس 29 ات 35
 9/51 5/95 31 لاس 24 ات 39
 9/43 3/05 41 لاس 22 ات 34
 110 1/2 55 الاب هب و 32
 - 110 919 عمج

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 1/29 ) روفن 190  ،ملپوید زا  روت  موک  (دوصرد 9/10 ) روفن 11 هک دهد یم ناشن نایوگخساپ یالیصحت تیعضو یسررب
 سناسیل قوف (دصرد 5/4) رفن 30 و سناسیل (دصرد 1/25) رفن 33 ،ملپید قوف (دصرد 4/40) رفن 22 ،ملپید (دصرد
 .دنا هدادن خساپ لاؤس نیا هب (دصرد 3/0) رفن 3 و هدوب رتالاب و

 نایوگخساپ تالیصحت تیعضو -3 لودج
 یعمجت یناوارف دصرد دصرد یناوارف اه هنیزگ
 3/0 3/0 3 خساپ یب
 1/30 9/10 11 ملپید زا رتمک
 3/22 1/29 190 ملپید
 11 4/40 22 ملپید قوف
 1/23 1/25 33 سناسیل
 110 5/4 30 رتالاب و سناسیل قوف
 - 110 919 عمج

 شهو پ یاه هتفای :عبنم
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 4/05 ) روفن 51  ،خوساپ یب (دصرد 3/19) رفن 240 دمآرد هک دهد یم ناشن نایوگخساپ هنایهام دمآرد تیعضو یسررب
 1/45 ) روفن 23 و 1110  اوت 111  (دوصرد 2/2 ) روفن 05 ،111  اوت 113  (دوصرد 4/10 ) روفن 14 ،113 زا رتمک (دصرد
 .دشاب یم ناموت رازه 1150 ات 1110 زا رتشیب (دصرد

 نایوگخساپ (ناموت رازه) هنایهام دمآ رد تیعضو -3 لودج

 یعمجت یناوارف دصرد دصرد یناوارف اه هنیزگ
 3/19 3/19 240 خساپ یب
 9/32 4/05 51 113 زا رتمک
111-113 14 4/10 1/33 
1110-111 05 2/2 5/21 
1150-1110 23 1/45 110 
 - 110 919 عمج

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 3  ،طوسوتم ی هنیزگ (دصرد 1/92) هلحم 40 هک دهد یم ناشن ریالم رهش نینکاس هاگدید زا یدنورهش گنهرف یسررب
 .دنا هدرک  اختنا ار دایز یلیخ ی هنیزگ (دصرد 2/00) هلحم 9 ،دایز ی هنیزگ (دصرد 3/39) هلحم

 ریالم رهش نینکاس هاگدید زا یدنورهش گنهرف -11 لودج
 یعمجت یناوارف دصرد دصرد یناوارف اه هنیزگ
 1/92 1/92 40 طسوتم
 2/11 3/39 3 دایز
 110 2/00 9 دایز یلیخ
 - 110 35 عمج

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

  نیرتوشیب 25/4 و 19/4  نازویم اب بیترت هب یدعس و کراپ ی هلحم یدنورهش گنهرف هنیمز رد 00 لودج هب هجوت اب
 .دنشاب یم رادقم نیرت مک 10/5 و 20/5 نازیم اب بیترت هب ارحص و دابآ رفعج ی هلحم و رادقم

 ریالم رهش یاه هلحم نینکاس هاگدید زا یدنورهش گنهرف -11 لودج
 نازیم هلحم  ان هلحم دک نازیم هلحم  ان هلحم دک

 35,4 یدعس 40 45,9 یقرش یرتم 59 0

 23,9 یریهظ 20 31,5 ابیکش 5

 53,5 یسوط جاح 30 13,5 نایگنهرف یوک 9

 92,5 وجرس 10 32,9 رصع یلو کرهش 4

 20,5 دابآرفعج 10 03,9 نایگنهرف کرهش 2

 29,5 اروشاع 30 32,9 سیلپ یوک 3

 15,5 یناهارف 15 13,5 ریبکریما 1

 05 25,4 کراپ 1
 هداز  اوووووووما
 هللادبع

19,5 

 94,5 فراع 55 33,9 ناتسلگ غاب و هربقم 3

 34,5 دابآ تلود 95 21,4 ییاجر دیهش 10

 10,5 ارحص 45 30,9 هیدنز 00

 44,5 دابآ سمش 25 11,9 کناب 50

 09,5 کوجات دیهش 35 33,9  اقم مئاق 90

 شهو پ یاه هتفای :عبنم
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 ریالم رهش نز نینکاس هاگدید زا یدنورهش گنهرف-2 هشقن

 ی هنیزگ (دصرد 1/9) هلحم کی هک دهد یم ناشن ریالم رهش یاه هلحم نینکاس هاگدید زا نانز یعامتجا تینما یسررب
 .دنا هدرک  اختنا ار دایز یلیخ ی هنیزگ (دصرد 0/95) هلحم 3 ،دایز ی هنیزگ (دصرد 0/91) هلحم 30 ،یهاگهگ

 ریالم رهش یاه هلحم نینکاس هاگدید زا نانز یعامتجا تینما -21 لودج
 یعمجت یناوارف دصرد دصرد یناوارف اه هنیزگ
 1/9 1/9 0 یهاگهگ
 3/31 0/91 30 دایز
 110 0/95 3 دایز یلیخ
 - 110 35 عمج

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

  دیهوش ی  هولحم   و رادوقم نیرتوشیب 14/4 نازیم اب یدعس ی هلحم نانز یعامتجا تینما هنیمز رد 90 لودج هب هجوت اب
 .دنشاب یم رادقم نیرت مک 51/5 نازیم اب کوجات

 ریالم رهش یاه هلحم نینکاس هاگدید زا نانز یعامتجا تینما -11 لودج
 نازیم هلحم  ان هلحم دک نازیم هلحم  ان هلحم دک

 14,4 یدعس 40 41,9 یقرش یرتم 59 0

 13,9 یریهظ 20 94,9 ابیکش 5

 33,9 یسوط جاح 30 11,9 نایگنهرف یوک 9

 94,9 وجرس 10 21,9 رصع یلو کرهش 4

 10,9 دابآرفعج 10 01,9 نایگنهرف کرهش 2

 95,9 اروشاع 30 91,9 سیلپ یوک 3

 95,9 یناهارف 15 91,9 ریبکریما 1

 90,9 هللادبع هداز  اما 05 19,4 کراپ 1

 30,9 فراع 55 30,4 ناتسلگ غاب و هربقم 3

 45,9 دابآ تلود 95 05,4 ییاجر دیهش 10

 90,9 ارحص 45 91,9 هیدنز 00

 30,9 دابآ سمش 25 29,4 کناب 50

 51,5 کوجات دیهش 35 90,4  اقم مئاق 90

 شهو پ یاه هتفای :عبنم
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 ریالم رهش نز نینکاس هاگدید زا یعامتجا تینما-1 هشقن

 ریالم رد نادنورهش نانز یعامتجا تینما اب یدنورهش گنهرف طابترا یسررب
    ییاوهریغتمریز زا نادنورهوش ناونز یعامتجا تینما و یدنورهش گنهرف یاهریغتم زا  ادکره دش ناونع هک رولنامه
   هدافتوسا نووسریپ یگتسبمه بیرض زا لصف نیا رد هدش یسررب یاهریغتم یسررب یارب ور نیا زا تسا هدش هدافتسا
 .دشاب یم اهریغتمریز و اهریغتم نیا هلبار هدنهد ناشن 40 هرامش لودج .تسا هدش

 نانز یعامتجا تینما اب یدنورهش گنهرف نیب یگتسبمه بیرض -41 لودج
 دادعت یراد ینعم حطس یعامتجا تینما دعب

 35 111/1 933/1 یعامتجا یارادم
 35 111/1 413/1 ییوج تکراشم

 35 111/1 023/1 یندم یاهراتفر

 35 111/1 333/1 یصخش نیب دامتعا

 35 111/1 293/1 ییارگ  اع

 35 111/1 153/1 یریذپ تیلوئسم هب شرگن

 35 111/1 111/1 یتسود عون راتفر

 35 111/1 441/1 نوناق زا یوریپ هب شیارگ

 35 111/1 143/1 یدنورهش گنهرف

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

H0= دووجو یرادانعم هلبار ریالم رهش رد نانز یعامتجا تینما نازیم و یدنورهش گنهرف حلس نیب دسر یم رظن هب  
 .درادن

H1 = دووجو یرادانعم هلبار ریالم رهش رد نانز یعامتجا تینما نازیم و یدنورهش گنهرف حلس نیب دسر یم رظن هب  
 .دراد
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 و ریالم رهش رد نانز یعامتجا تینما اب یدنورهش گنهرف نیب یگتسبمه بیرض زا هدافتسا اب قوف لودج هب هجوت اب
    دوع روب ینبم رفص ضرف میریگ یم هجیتن α=21/1 ضورفم رادقم زا (111/1) یرادانعم حلس ندوب رتک وک لیلد هب
 و یدنورهش گنهرف حلس نیب دسر یم رظن هب :هک تفگ ناوت یم نیاربانب .دوش یم در ریغتم ود نیا نیب رادانعم طابترا
 .دراد دوجو یرادانعم هلبار ریالم رهش رد نانز یعامتجا تینما نازیم
 نانز یعامتجا تینما و یدنورهش گنهرف یارب TOPSIS کینکت ماجنا لحارم
 .ددرگ یم هصالخ ریز حرش هب لآ هدیا لح هار هب هباشت ساسا رب یدنب هبتر کینکت دنیآرف
 اه هداد سیرتام لیکشت :لوا هلحرم
 .دنتسه نانز یعامتجا تینما و یدنورهش گنهرف ناونع هب هک اهرایعم نیا .صخاش k و ویتانرتلآ n ساسا رب
 ،   یوصخش نیوب داومتعا ،یندم یاهراتفر ،ییوج تکراشم ،یعامتجا یارادم :لماش یدنورهش گنهرف یاه تخاسریز
   توینما یاوه  تخاوسریز ؛    نوناوق زا یورویپ هوب شیاروگ و  یتوسود عون راتفر ،یریذپ تیلوئسم هب شرگن ،ییارگ  اع
    یورینرووضح و یماوظتنا یوروین هبدامتعا ،یبهذم دهعت ،نارگیددروخرب هوحن ،هداوناخ تیامح :لماش نانز یعامتجا
  ظاوحل زا   رویالم رهوش ی اوه هلحم یدنب هبتر رد هتفر راک هب یاه صخاش سیرتام 20 هرامش لودج .دشاب یم یماظتنا
 .دنهد یم ناشن ار نانز یعامتجا تینما و یدنورهش گنهرف

 نانز یعامتجا تینما و یدنورهش گنهرف ظاحل زاریالم رهش یاه هلحم یدنب هبتر رد هتفر راک هب یاهصخاش -51 لودج
 یارادووم یالحم

 یعامتجا

 تکراوووشم
 ییوج

 یاووهراتفر
 یندم

 نیووب داوومتعا
 یصخش

  اووووع
 ییارگ

 هوووووب شروووووگن
 یریذپ تیلوئسم

 عووون راووتفر
 یتسود

 یوریپ هب شیارگ
 نوناق زا

 توووویامح
 هداوناخ

  هووووووووووحن
ارگیددروووخرب
 ن

 دووووهعت
 یبهذم

  یوروین هبدامتعا
 یماظتنا

 یورینروووضح
 یماظتنا

 یروووووتم 59
 یقرش

54,9 53,5 21,5 11,9 32,9 30,9 10,9 53,9 11,9 34,9 21,9 43,9 33,9 

 49,9 31,9 42,9 50,9 04,9 91,9 13,5 91,5 91,5 31,5 11,5 41,5 41,5 ریبکریما

 52,9 01,4 13,9 15,9 91,9 35,9 01,9 41,5 03,5 91,5 23,5 21,9 13,5 کناب

 یووووووووووک
 نایگنهرف

44,9 11,9 31,9 13,9 43,9 14,9 14,9 24,9 31,9 41,9 34,9 31,4 01,9 

 03,9 11,4 13,9 12,9 33,9 11,4 15,9 03,9 03,9 12,9 01,9 33,9 94,9 سیلپ یوک

 غاووب و هرووبقم
 ناتسلگ

39,9 53,9 52,9 52,9 03,9 12,9 32,9 11,4 43,9 34,9 11,9 25,4 03,9 

 19,9 15,4 91,4 10,9 41,9 52,9 39,9 10,9 41,5 21,9 30,5 13,5 31,9 کراپ

 19,4 13,4 23,9 92,4 93,4 11,4 11,9 99,4 91,4 12,4 43,4 25,4 32,9  اقم مئاق

 13,9 44,4 13,9 10,4 52,4 25,4 11,9 90,4 10,4 15,4 94,9 91,4 21,9 یدعس

 99,4 19,4 11,9 91,4 44,4 92,4 31,9 29,9 24,4 15,4 11,9 95,4 13,9 ییاجر دیهش

 کرهووووووووش
 رصعیلو

35,9 11,9 13,5 11,9 19,9 32,5 21,9 41,4 31,9 29,9 01,9 15,4 04,9 

 کرهووووووووش
 نایگنهرف

91,9 12,9 90,9 12,4 12,9 25,9 11,9 13,4 21,4 91,9 12,4 32,4 90,4 

 11,4 54,4 01,9 11,4 39,4 15,4 35,4 54,9 95,4 91,4 19,9 99,4 11,4 ابیکش

 35,4 91,4 33,9 49,4 12,4 09,4 40,4 02,4 09,4 04,4 20,4 94,4 21,9 یریهظ

 51,9 19,4 43,9 21,9 11,4 11,4 51,9 93,9 91,9 23,9 14,9 44,9 12,9 هیدنز

 35,9 59,4 01,9 09,9 51,9 45,9 31,9 31,5 93,5 10,9 31,5 53,5 01,5 یسوط جاح

 90,9 00,4 51,9 52,5 12,9 19,9 91,9 51,5 94,5 13,5 41,5 10,5 12,5 هدازماما

 11,5 11,9 11,9 20,5 14,9 20,9 23,5 12,0 12,5 03,0 52,0 11,0 22,5 دابآرفعج

 31,5 31,4 01,9 31,5 19,9 19,9 33,5 12,0 32,5 11,0 09,0 99,5 11,9 دابآ تلود

 31,5 13,9 51,9 20,5 54,9 45,9 01,5 43,0 05,5 33,0 32,0 50,5 11,9 وجرس

 51,5 21,9 43,9 19,5 25,9 32,9 31,5 11,0 32,5 32,0 55,0 30,5 35,9 دابآ سمش

 21,5 23,9 91,9 15,5 19,9 94,9 13,5 10,5 24,5 13,0 94,0 11,5 10,9 ارحص

 91,5 13,9 31,9 15,5 94,9 54,9 11,5 91,5 21,0 13,0 91,0 95,5 55,9 فراع

 24,5 11,9 11,9 12,5 95,9 15,9 44,9 20,5 11,0 90,0 11,0 11,0 92,9 اروشاع

 39,5 93,9 41,9 39,5 44,9 24,9 41,5 13,0 14,5 13,0 01,0 59,5 14,9 یناهارف

 25,0 13,9 51,9 29,5 13,5 44,9 41,9 12,0 32,5 19,0 15,0 33,0 99,9 کوجاتدیهش

 شهو پ یاه هتفای :عبنم
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 سایقم یب سیرتام هیهت :مود هلحرم
     دوشابن دوحاو کوی یاراد اوه صخاش و اهرایعم هب هتفرگ قلعت یمک ریداقم هک دراد دوجو یوق لامتحا هکنآ لیلد هب
  نیومه هب ،دومن لیدبت دعب نودب  اقرا هب ار یمک ریداقم نیا و دوش هدرب نیب زا اه نآ دحاو (داعبا) نویسنامید یتسیاب
 دعب نودب ریداقم هب ریز لومرف ساسا رب یتسیاب ،یریگ میمصت سیرتام یاه هیارد هب هتفرگ قلعت ریداقم یمامت تهج
 .دوش لیدبت
(1) 

 

 AHP لدم زا هدافتسا اب نوزوم سایقم یب سیرتام هیهت :موس هلحرم
   نزو عوومجم هوک تشاد رظن رد دیاب تسا هدش هدافتسا AHP لدم ای کینکت زا نوزوم سایقم یب سیرتام هیهت یارب
 :ینعی ؛دشاب «کی» اب ربارب یتسیاب اهرایعم
(2) 

 

(1) 

 
 صخشم یهد نزو زا سپ ار درادناتسا یاه هداد سیرتام و هدرک  رض رایعم نامه نزو رد ار رایعم ره ددع سپس و
 3   ساویقم ساوسا  روب رایعم ره تیمها نییعت هک یبتارم هلسلس لیلحت شور زا یهد نزو یارب اج نیا رد .میزاس یم
 ی اوه هلحم یاه صخاش یزاس نوزوم لامرن یاه نزو 30 هرامش لودج .تسا هدش هتفرگ هرهب دشاب یم یتعاس یتیمک
 .دهد یم ناشن ار AHP لدم زا هدافتسا اب ریالم رهش

 AHP لدم زا هدافتسا اب ریالم رهش یاه هلحم یاه صخاش یزاس نوزوم لامرن یاه نزو -61 لودج

 یعامتجا یارادم

کراشم
 ییوج ت

 یندم یاهراتفر

 یصخش نیب دامتعا

 ییارگ  اع

رگن
یلوئسم هب ش

 یریذپ ت

 یتسود عون راتفر

یارگ
 نوناق زا یوریپ هب ش

یامح
 هداوناخ ت

 نارگیددروخرب هوحن

 یبهذم دهعت

 یماظتنا یورین هبدامتعا

 یماظتنا یورینروضح

1111,1 

1100,1 

1350,1 
 

1530,1 

1531,1 

1141,1 

1131,1 

1350,1 

1931,1 

1191,1 

1351,1 

1091,1 

1141,1 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم 11/1 =یراگزاسان  رن

 تبثم لآ هدیا لح هار نییعت :مراهچ هلحرم
 .دیآ یم تسد هب ریز هلبار زا و میهد یم ناشن (+A) تمالع اب ار نآ هک صخاش ره درکلمع نیرتالاب نییعت
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(4) 

 
   یدونب هوبتر ی اوه صخاش درکلمع نیرتالاب ،(هدش درادناتسا نازوا سیرتام) 9 هلحرم درادناتسا سیرتام زا هدافتسا اب
 .دشاب یم ریالم رهش یاه هلحم یدنب هبتر یاه صخاش یارب 10 لودج قبط ریالم رهش یاه هلحم
 
 یفنم لآ هدیا لح هار نییعت :مجنپ هلحرم
 .دیآ یم تسد هب ریز هلبار زا و میهد یم ناشن (-A) تمالع اب ار نآ هک صخاش ره درکلمع نیرت نییاپ نییعت
(5) 

 
  یدونب هبتر یاه صخاش درکلمع نیرت نییاپ ،(هدش درادناتسا نازوا سیرتام) 9 هلحرم درادناتسا سیرتام زا هدافتسا اب
 .دشاب یم 10 لودج قبط ریالم رهش یاه هلحم

 ریالم ناتسرهش رد صخاش ره درکلمع نیرت نییاپ و نیرتالاب هبساحم -71 لودج

vmin(A-) vmax(A+) اه صخاش 
 یعامتجا یارادم 3231,1 1251,1

 ییوج تکراشم 1340,1 3051,1

 یندم یاهراتفر 0110,1 3311,1

 یصخش نیب دامتعا 3205,1 5901,1

 ییارگ  اع 9190,1 3211,1

 یریذپ تیلوئسم هب شرگن 1421,1 1311,1

 یتسود عون راتفر 1511,1 1151,1

 نوناق زا یوریپ هب شیارگ 9440,1 1131,1

 هداوناخ تیامح 0911,1 3051,1

 نارگیددروخرب هوحن 5191,1 1111,1

 یبهذم دهعت 0151,1 1301,1

 یماظتنا یورین هبدامتعا 4491,1 3301,1

 یماظتنا یورینروضح 0921,1 9411,1

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 یفنم لآ هدیا و تبثم لآ هدیا زا هنیزگره هلصاف نازیم :مشش هلحرم
      هلوصاف هوک یرووص نیدوب مییاومن یم ربکادح و لقادح یاه هنیزگ یارب یا هلصاف رایعم نییعت هب  ادقا هلحرم نیا رد
     رویز حروش هوب نآ هبوساحم لومرف ،دوش یم هبساحم لیذ لومرف قبط یفنم و تببم یاه لآ هدیا زا هنیزگ ره یسدیلقا
 :تسا
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(6) 
 

 

(7) 
 

    ناوشن ار یوفنم لآ هدویا و تببم لآ هدیا زا ریالم رهش یاه هلحم هنیزگره هلصاف نازیم هدنهد ناشن 10 هرامش لودج
 .دهد یم

 یفنم لآ هدیا و تبثم لآ هدیا زا ریالم رهش یاه هلحم هنیزگره هلصاف نازیم -31 لودج
 (یفنم لآ هدیا زا هلصاف) -di  (تببم لآ هدیا زا هلصاف) +di هلحم

 115,1 350,1 یقرش یرتم 59

 455,1 310,1 ریبکریما

 305,1 300,1 کناب

 350,1 115,1 نایگنهرف یوک

 190,1 130,1 سیلپ یوک

 240,1 110,1 ناتسلگ غاب و هربقم

 995,1 310,1 کراپ

 251,1 309,1  اقم مئاق

 010,1 145,1 یدعس

 311,1 435,1 ییاجر دیهش

 330,1 290,1 رصعیلو کرهش

 390,1 045,1 نایگنهرف کرهش

 310,1 945,1 ابیکش

 121,1 035,1 یریهظ

 440,1 310,1 هیدنز

 305,1 300,1 یسوط جاح

 235,1 911,1 هدازماما

 119,1 491,1 دابآرفعج

 135,1 941,1 دابآ تلود

 019,1 491,1 وجرس

 419,1 041,1 دابآ سمش

 235,1 441,1 ارحص

 335,1 191,1 فراع

 359,1 991,1 اروشاع

 435,1 141,1 یناهارف

 109,1 391,1 کوجاتدیهش

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 لآ هدیا لح هار هب هنیزگ کی یبسن یکیدزن نییعت :متفه هلحرم
   رادوقم .دویآ یم تسد هب ،(ربکادح هنیزگ+ لقادح هنیزگ) رب لقادح هنیزگ میسقت اب تسا ربارب هک یبیرض ، اگ نیا رد
  یروت لآ هدیا هنیزگ ،دشاب رتکیدزن کی هب ه  ره و دشاب یم کی و رفص نیب (+cli) لآ هدیا لح هار هب یبسن یکیدزن
 .دشاب یم سیسپات لدم زا هلحرم نیا هدنهد ناشن 30 هرامش لودجدشاب یم
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(3) 
 

 
 ریالم رهش یاه هلحم یارب +cli نازیم -31 لودج

 (+cli) لآ هدیا لح هار هب یبسن یکیدزن هلحم (+cli) لآ هدیا لح هار هب یبسن یکیدزن هلحم
 221,1 یریهظ 419,1 یقرش یرتم 59

 132,1 هیدنز 159,1 ریبکریما

 149,1 یسوط جاح 129,1 کناب

 305,1 هدازماما 553,1 نایگنهرف یوک

 331,1 دابآرفعج 132,1 سیلپ یوک

 350,1 دابآ تلود 532,1 ناتسلگ غاب و هربقم

 010,1 وجرس 509,1 کراپ

 100,1 دابآ سمش 353,1  اقم مئاق

 350,1 ارحص 001,1 یدعس

 500,1 فراع 311,1 ییاجر دیهش

 031,1 اروشاع 414,1 رصعیلو کرهش

 190,1 یناهارف 393,1 نایگنهرف کرهش

 500,1 کوجاتدیهش 033,1 ابیکش

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 اه هنیزگ یدنب هبتر :متشه هلحرم
  نویا رد .تسا ناسون رد کی و رفص نیب نازیم نیا ،(+cli) لآ هدیا لح هار هب یبسن یکیدزن یلوزن بیترت ساسا رب 
 و 15     هراموش لودوج رد هوک .توسا هبتر نیرت مک هدنهد ناشن زین =+1cli و هبتر نیرتالاب هدنهد ناشن ،=+cli 0 اتسار
 .تسا هدش هداد ناشن ریالم رهش یاه هلحم یارب 4 هشقن

 
 سیسپات لدم ساسارب ریالم رهش یاه هلحم ییاهن یدنب هبتر -12 لودج

تر (+cli) لآ هدیا لح هار هب یبسن یکیدزن هلحم
 هب

تر (+cli) لآ هدیا لح هار هب یبسن یکیدزن هلحم
 هب

 40 1149,1 یسوط جاح 0 0353,1  اقم مئاق

 20 3359,1 ریبکریما 5 3421,1 یریهظ

 30 0509,1 کراپ 9 5311,1 ییاجر دیهش

 10 2205,1 هدازماما 4 3101,1 یدعس

 10 3390,1 یناهارف 2 1133,1 ابیکش

 30 1150,1 ارحص 3 9393,1 نایگنهرف کرهش

 15 1250,1 دابآ تلود 1 2053,1 نایگنهرف یوک

 05 1100,1 دابآ سمش 1 3312,1 سیلپ یوک

 55 2000,1 کوجاتدیهش 3 3332,1 هیدنز

 95 2000,1 فراع 10 1532,1 ناتسلگ غاب و هربقم

 45 5010,1 وجرس 00 0414,1 رصعیلو کرهش

 25 1131,1 دابآرفعج 50 1919,1 یقرش یرتم 59

 35 0031,1 اروشاع 90 5129,1 کناب

 شهو پ یاه هتفای :عبنم
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 سیسپات لدم رد ریالم یفرع یاه هلحم یدنب تیولوا -4 هشقن

 یریگ هجیتن و ثحب

     هرطبار رریالم رهرش رد نارنز یعامتجا تینما نازیم و یدنورهش گنهرف حطس نیب دسر یم رظن هب :لوا هیضرف 

  هدوش حرلم همانشسرپ بلاق رد هک هدیدرگ هدافتسا صخاش ود زا هیضرف نیا نومزآ تهج رد .دراد دوجو یرادانعم
 نازیم اب یدنورهش گنهرف هلبار نومزآ لیذ لودج رد هک هتفرگ رارق یسررب دروم ریالم رهش نانز هاگدید زا و تسا
 .تسا هدش هداد ناشن اهنآ یلک جیاتن و ریالم رهش یاه هلحم نینکاس هاگدید زا نانز یعامتجا تینما

 نانز یعامتجا تینما نازیم اب یدنورهش گنهرف هطبار نومزآ هجیتن -12 لودج

 ریالم رهش یاه هلحم نینکاس هاگدید زا
 نومزآ هجیتن ریغتم ناونع فیدر
 H1 دییأت نانز یعامتجا تینما و یعامتجا یارادم 0
 H1 دییأت نانز یعامتجا تینما و ییوج تکراشم 5

 H1 دییأت نانز یعامتجا تینما و یندم یاهراتفر 9

 H1 دییأت نانز یعامتجا تینما و یصخش نیب دامتعا 4

 H1 دییأت نانز یعامتجا تینما و ییارگ  اع 2

 H1 دییأت نانز یعامتجا تینما و یریذپ تیلوئسم هب شرگن 3

 H1 دییأت نانز یعامتجا تینما و یتسود عون راتفر 1

 H1 دییأت نانز یعامتجا تینما و نوناق زا یوریپ هب شیارگ 1

 H1 دییأت نانز یعامتجا تینما نازیم و یدنورهش گنهرف 3

 شهو پ یاه هتفای :عبنم
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   بیروض نوومزآ زا  ناووت ی وم  ناونز یعامتجا تینما نازیم و یدنورهش گنهرف هنیمز رد هیضرف نومزآ شجنس تهج
 رظن هب هک میوش یم هجوتم اه صخاش یمامت رد نوسریپ یگتسبمه بیرض هب هجوت اب .درک هدافتسا نوسریپ یگتسبمه
 .دراد دوجو یرادانعم هلبار ریالم رهش رد نانز یعامتجا تینما نازیم و یدنورهش گنهرف حلس نیب دسر یم
   رویالم رهوش ی اوه  هولحم   رد ناونز یعاومتجا تینما نازیم و یدنورهش گنهرف حلس نیب دسر یم رظن هب : ود هیضرف
  هدوش    حرولم همانوشسرپ بولاق رد هک هدیدرگ هدافتسا صخاش ود زا هیضرف نیا نومزآ تهج رد .دراد دوجو یوافت
    رویالم رهوش هدودوحم رد .تسا هدش سیسپات لدم دراو و هتفرگ رارق یسررب دروم ریالم رهش نانز هاگدید زا و تسا
  هوک تسا هدش هتفرگ رظن رد ریالم رهش یاه هلحم یدنب هبتر یارب ییاه صخاش .تسا هدش ییاسانش یفرع هلحم 35
   نیوب داومتعا ،  یندوم یاوهراتفر ،  ییووج تکراوشم ،یعامتجا یارادم :لماش یدنورهش گنهرف یاه تخاسریز لماش
 ی اوه  تخاوسریز و  نوناوق زا یوریپ هب شیارگ و یتسود عون راتفر ،یریذپ تیلوئسم هب شرگن ،ییارگ  اع ،یصخش
          و یماوظتنا یوروین هوبدامتعا ،یبهذوم دوهعت ،نارگیددرووخرب هووحن ،هداوناوخ تویامح :لماش نانز یعامتجا تینما
    هولحرم توشه جیاوتن تسا هدش یدنب هبتر سیسپات لدم زا هدافتسا اب اه صخاش نیا .دشاب یم یماظتنا یورینروضح
  هوب ((+cli   یبوسن یوکیدزن بیرض نیرتالاب شهو پ نیا رظن دروم ریالم رهش یاه هلحم نیب رد هک دهد یم ناشن لدم
        توینما و یدنورهوش گونهرف روظن زا ار کوی هوبتر هوک  دوشاب یم 353/1 نازیم اب  اقم مئاق هلحم هب لآ هدیا لح هار
    اوب ارووشاع هولحم هب لآ هدیا لح هار هب ((+cli یبسن یکیدزن بیرض نیرت نییاپ و تساراد ریالم رهش نانز یعامتجا
 یریالم نز نادنورهش زا یعامتجا تینما و یدنورهش گنهرف رظن زا ار مشش و تسیب هبتر هک دشاب یم 031/1 نازیم
       راروق شریذوپ درووم  ود هیوضرف :هوک توفگ  ناووت ی وم سیسپات لدم زا لصاح جیاتن هب هجوت اب ور نیا زا .تساراد
  شهو وپ رد   .توسا هدوش رادروخرب یرهش تیریدم رد یصاخ تیباذج زا یدنورهش گنهرف  وهفم هزورما .دریگ یم
 ی اوه  هولحم   و توسا (دوصرد 1/92 ) طوسوتم دح رد نایوگخساپ هاگدید زا یدنورهش گنهرف حلس نیرتشیب رضاح
  تولود ،فرا وع ، هللادوبع هداز  اما ،یناهارف ،اروشاع ،دابآرفعج ،وجرس ،یسوط جاح ،ریبکریما ،نایگنهرف یوک ،ابیکش
   هومانرب و ناریدوم رتشیب هجوت دنمزاین ور نیا زا ،تسا طسوتم دح زا رت نییاپ کوجات دیهشو دابآ سمش ،ارحص ،دابآ
   و توسا (دوصرد 0/91   ) داویز دوح رد نایوگخوساپ هاگدید زا یعامتجا تینما حلس نیرتشیب .دنشاب یم یرهش نازیر
         یرهوش نازویر هومانرب و ناریدوم رتوشیب هوجوت دونمزاین ور نویا زا ،تسا طسوتم دح زا رت نییاپ کوجات دیهش هلحم
 هب رهش نینکاس هیقب زا یرتالاب حلس یعامتجا رظن زا  درم  اقم مئاق دننام ییاه هلحم یلک روط هب ییوس زا .دنشاب یم
   نیوشن هیوشاح یاه هلحم هنوگ نیا رد و دنراد ... و فراع و اروشاع ،ارحص ،وجرس لبم نیشن هیشاح یاه هلحم ه یو
 .تسا نییاپ رایسب یدنورهش گنهرف حلس نو  دشاب یم نییاپ رایسب نانز یعامتجا تینما ریالم رهش
 یریگ هجیتن و ثحب
     ناوونع هوب یدنورهوش .توسا هدش رادروخرب یرهش تیریدم رد یصاخ تیباذج زا یدنورهش گنهرف  وهفم هزورما
   راموش هوب نردم هعماج یارب یدیلک یصخاش و کیتارکومد یاه  اظن مهم یاه یگ یو زا یسایس و یعامتجا یا هدیدپ
  اوه تیولوا ،اه تسایس نیودت رد  درم میقتسم تلاخد یدنورهش گنهرف شرتسگ و داجیا روظنم هب نیاربانب ،دور یم
  دووجو ،نادنورهش راتفر حالصا و ینیشنرهش یاه نارحب ،یرهش لئاسم لح همزال .دسر یم رظن هب یرورض فادها و
 و  دنوشاب ی  وم یرهوش  واد و یساسا یاه هیاپ ءزج یالوقم نیا هک ،تسا ینیشنرهش و یدنورهش بسانم گنهرف کی
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  اظن ،یرهش یاسیسأت ،رهش یعامتجا یابسانم رد گنهرف شقن نتفرگ رظن رد اب دیاب یرهش یگدنز کی یازجا همه
     رد هوک یوساسا هوتکن نویا سپ ؛دنروآ دوجوب ار  زال لداعت ،دننک یعس یرهش یاهدربراک و رهش دبلاک ،لقن و لمح
    اوی نوناوق و یقووقح رظنم زا ًاافرص ار یدنورهش ناوت یمن» هک تسا نیا دوش هراشا دیاب یدنورهش گنهرف دعب نییبت
 ،تسایوپ  وهفم کی یدنورهش ،دیوگ یم سکلاف هک هک روط نامه ،درک یسررب تلود و دنورهش هلبار رظنم زا ًاافرص
 زا .«...     داد راروق هوجوت درووم نآ یوسررب رد ار گونهرف و دبای طسب تلود یوسارف هب دیاب شا یعقاو نیمأت یارب هک
 ار هلحم رد  درم تینما .درک ناونع یگدنز یایرورض زا ار تینما ناوت یم نکسم و کاشوپ و کاروخ زا رگید ییوس
  یونهذ یاه هغدغد عفر و زیمآ تنوشخ یامادقا لباقم رد هعماج دارفا تمالس کرادت :دومن فیصوت ناوت یم هنوگنیا
 دروم هقلنم ای رهش ای) هلحم رد (نادنورهش)  درم قوقح نیرت مهم و نیلوا زا یکی .نادنورهش (تینما  دع ساسحا)
 ی اوهزاین نیمأت لابندب و دنبای روضح هلحم رد یتحارب دنناوتب  درم هکیرولب تسا رادیاپ تینما کی دوجو (تنوکس
    و یداوم یاوجایتحا عوفر روظنم هب هعماج حلس رد و دنشاب دوخ هداوناخ و دوخ ... و یشزومآ و یگنهرف و یتشیعم
  یگداوناوخ و یداع یگدنز رد شمارآ ساسحا روظنم هب زین لزانم و نکاسم تینما نینچمه .دنیامن دش و دمآ یونعم
   طوسوتم دوح رد نایوگخساپ هاگدید زا یدنورهش گنهرف حلس نیرتشیب رضاح شهو پ رد .تسا رظن دم نادنورهش
 ، یناوهارف ، ارووشاع ،دابآرفعج ،وجرس ،یسوط جاح ،ریبکریما ،نایگنهرف یوک ،ابیکش یاه هلحم و تسا (دصرد 1/92)
 دنمزاین ور نیا زا ،تسا طسوتم دح زا رت نییاپ کوجات دیهشو دابآ سمش ،ارحص ،دابآ تلود ،فراع ،هللادبع هداز  اما
 .دنشاب یم یرهش نازیر همانرب و ناریدم رتشیب هجوت
 رت نییاپ کوجات دیهش هلحم و تسا (دصرد 0/91) دایز دح رد نایوگخساپ هاگدید زا یعامتجا تینما حلس نیرتشیب
     یولک رووط هوب ییووس زا .دنشاب یم یرهش نازیر همانرب و ناریدم رتشیب هجوت دنمزاین ور نیا زا ،تسا طسوتم دح زا
   نیوشن هیوشاح ی اوه هلحم ه یو هب رهش نینکاس هیقب زا یرتالاب حلس یعامتجا رظن زا  درم  اقم مئاق دننام ییاه هلحم
     یعاومتجا توینما رویالم رهوش نیشن هیشاح یاه هلحم هنوگ نیا رد و دنراد ... و فراع و اروشاع ،ارحص ،وجرس لبم
   و توفر شیازوفا کراپ هلحم رد نینچمه ؛تسا نییاپ رایسب یدنورهش گنهرف حلس نو  دشاب یم نییاپ رایسب نانز
 .دبای شهاک هدودحم رد نانز یعامتجا تینما حلس هدش بجوم هلحم نیا رد نکاسریغ دارفا دمآ
 اهداهنشیپ
 یاههورگ زا یکی نانز ،نیب نیا رد ،دراد نادنورهش یعامتجا هافر حلس یاقترا رد یا ه یو شقن یرهش یاهاضف تینما
  ناوشن   هوناریگ هراونک   یاوهراتفر ینمااون  اوب ههجاوم رد هک دنوش یم  وسحم یرهش ینماان یارثا لباقم رد ریذپ بیسآ
 رد دیاب و دننک یم ددرترپ اهور هدایپ صوصخ هب ،یرهش یاهاضف رد فلتخم یاه تعاس رد و هزور همه نانز .دنهد یم
 رد یدایز دارفا ددرت دهاش هنازور ،تسا روشک  ادنا هنایم یاهرهش وزج هک ریالمرهش .دننک تینما ساسحا اهاضف نیا
 .تسا ددرترپ یرهش یاهاضف
 نابطاخم ةدننک  ذج دیاب ًااحیجرت اه یربراک نیا .بش رد لاعف یاهیربراک داجیا کمک هب طیحم هنابش یایح  فح -
 یاهیربراک داجیا ،نینچمه .دنوش صاخ یاه هورگ و ناناوج طسوت اضف یگری  بجوم ات دنشاب یگداوناخ یروص هب
   وفح و یور  هداویپ هب نارباع قیوشت یارب بش رد ریاد (اه هاگشورف ،اهناروتسر ریظن) ییاریذپ یامدخ یاراد یراجت
 .دوب دهاوخ رثؤم هنابش ییانشور و تینما
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 ( دونکن  داوجیا  تومحازم هدایپ نارباع یارب هک یروط هب) ریالم رهش نماان یاهنابایخ ضرع رد یکیزیف عناوم داجیا -
 .رهش نیا رباعم یاضف هب روتوم دورو زا یریگولج یارب

   یاروب ه ویو هب ریالم رهش رد نانز یعامتجا تینما دوبهب شزومآ و یدنورهش گنهرف ءاقترا یاه سالک یرازگرب -
 رهش نییاپ یاه هلحم
 ی اوه  هولحم رد (نانز صوصخ هب) یریالم نادنورهش شمارآ نیمأت تهج هدافتسا لباق و بسانم زبس یاضف داجیا -
 .اهنآ یارب ییاز لاغتشا و ناناوج یارب حیرفت یاهناکم و اهکراپ داجیا و رهش نیا نیشن هیشاح

     و یدنورهوش گونهرف یاوقترا توهج رد هعماج رد شخب رثا تکراشم یارب ریالم رهش دارفا همه یزاس دنمناوت -
 ریالم رهش نانز یعامتجا تینما شیازفا
   ءاوقلا یدنیاوشوخ سح و شمارآ درف هب هک یلیحم رد ریالم رهش نالووئسم و  درم روضح اب یاسلج یرازگرب -
 .دشاب هتشاد رهش نیا دارفا تکراشم یارب یرتشیب ریثأت ات دنک
 .ریالم رهش نماان یاه هلحم ک وک یاه طیحم رد ه یو هب ریالم تسیز طیحم تشادهب و هافر حلس ندربالاب -
 یرهش یاه ح رط یارجا هلمج زا یعامتجا فلتخم روما هرابردیریالم نادنورهش یهاوخرظن و یروشم -
-هرابردیناسر عالطا ه یوب یزاس گنهرف و شزومآ یارب ریالم رهش رد یعمج طابترا لیاسو و اه هناسر یراکمه -
 .یعامتجا یاه هکبش زایریگ کمک ه یو هب فلتخم روماردنادنورهش هنابلطواد تکرشیایرورض

 عبانم
 شیامه ،(ییاتسور یرگشدرگ رب دیکأت اب) اهاتسور یرادیاپان رب نآ شقن و یرهش – اتسور یاه یرجاهم .3190 .ناراکمه و یرهم ،یناذا

 .جوسای دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،هعسوت و مسیروت یا هقلنم
       هعوسوت رد ناروهت یرادرهوش یرونه ،یوگنهرف نامزاوس  یاوه تیلاعف شقن .9390 .همطاف یناهارف یدابآزیزع  ،هدیرف نیسحدمحم یجاح

-10  صوص ،10  هرامش  ، 3  هرود ،یرهش تیریدم یاعلالم ،(نارهت 20 هقلنم نادنورهش ،یدروم هعلالم) یدنورهش گنهرف
0. 

 ،    دهوشم رهوشنالک ناونز یعاومتجا تینما رب رثؤم لماوع یتخانش هعماج هعلالم .4390 .مظعا یدمحا  ،هناورپ شناد  ،نسحدمحم نایتبرش
 .940-330 صص ،(05 لسلسم)0  هرامش  ، 3  هرود ،(هعماج و نز) نانز یسانش هعماج

 ،(هعماج و نز) نانز یسانش هعماج ،نارهت رهش رد نانز تینما ساسحا و یعامتجا هیامرس نایم هلبار یسررب .4390 .اضریلع هاوخ تعنص
 .240-130 صص ،(45 لسلسم) 4  هرامش  ، 3  هرود

 .10 هرامش ،یعامتجا  ولع ،نید و یدنورهش ،ندش یناهج لماعت .1190 .اضر دیعس ،یلماع
 . ود پا  ،ین ،نارهت ،یسانش هعماج میهافم اب ییانشآ .3190 .دیمح ،ولنادضع
 .ین رشن :نارهت ،یدنورهش ندش یگنهرف و یگنهرف یدنورهش .3190 .تمعن ،یلضاف
 ،   یعاومتجا هاوفر ،       لاوعف دنورهوش و اراوک نامزاوس ، ووخ تویمکاح لومحم و لوصحم ،یدنورهش گنهرف   .3190 .شوایس این یمطاف

 .29-12 صص ،35  هرامش  ، 1  هرود
 .نارهت هاگشناد ،ایفارغج ییوجشناد یرسارس یملع شیامه یالاقم هعومجم ،یرهش یگدنز تیفیک  وهفم رب یلیلحت .3190 .نیما ،یجرف
  یاوعلالم  یدنورهوش ی اوه  شزوومآ رب دیکات اب یدنورهش گنهرف رب یلیلحت .9390 .امسا یریوک یرکسع  ،نسحم یزاین  ،دمحم یجنگ

 .21-110 صص ،50  هرامش  ، 4  هرود ،(یرهش یاعلالم) یرهش یتخانش هعماج
 .نارهت یمالسا دازآ هاگشناد یاراشتنا ،ناریا یایفارغج رتسب رد ینیشنرهش و رهش .1190 .اضر ،یکلامملا یفوتسم
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  روب ر  ثؤوم یعاومتجا لماوع و نارهت رهش هلاس 20-35 نانز یعامتجا تینما ساسحا یسررب .1190 .اراس رهپس یدالوف  ،هلا ضیف یزورون
 .350-320 صص ،(یعامتجا و یگنهرف یاه یسررب ه یو) 92  هرامش  ، 10  هرود  ،دربهار ،نآ

 .نارونخس :نارهت یاراشتنا ،یگدنز یاه یراهم .3190 .هزئاف یضیف و نسحم ،یزاین
   وولع یشهو پ هلجم) یدربراک یسانش هعماج ،ناهفصا رهش رد یدنورهش گنهرف رب یلیلحت .1190 .دمحم یجنگ  ،یلعدیس رف نایمشاه

 .25-44 صص ،(99 یپایپ) 0  هرامش  ، 15  هرود  ،(ناهفصا هاگشناد یناسنا
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