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 هدیکچ
 یارب یداصتقا دعُبب زا .دوش یم بوسحم ناسنا یلصا یاهزاین زا یکی تغارف تاقوا نارذگ روظنم هب هژیو هب یرگشدرگ تعنص

 یاه هزوح زا یکی .تسا ییانبریز راتخاس هعسوت و یصوصخ شخب دشر ،لاغتشا ،دمآرد یلصا عبنم تعنص نیا اهروشك زا یرایسب
 هك دراد هراشا یرگشدرگ زا یعون هب مسیروتوكا .تسا مسیروتوكا ای یدرگ تعیبط ،نارگشدرگ و مدرم یارب یرگشدرگ باذج
 زا شهوژپ نیا .دراد دیكات تسیز طیحم تیباذج رب یرگشدرگ زا عون نیا .دنزادرپ یم یعیبط قطانم و عبانم دیدزاب هب نارگشدرگ
 یسررب اب ادتبا .دشاب یم یدربراك فده رظن هطقن زا و (هتخیمآ  قیقحت  یسانش شور بوچراچرد) یمك – یفیك قیقحت شور عون
 سپس و یدنب هتسد لماوع ناگربخ اب هبحاصم رد سپس و دش لاصحتسا مسیروتوكا هعسوت رد رثؤم لماوع قیقحت تایبدا
 دناوت یم هك یلماوع نیرت مهم زا یکی هك دهد یم ناشن جیاتن .دش ماجنا یریسفت  یراتخاس یزاس لدم زا هدافتسا اب یدنب تیولوا
 اه نآ و هداد رارق ریثأت تحت ار لماوع ریاس دناوت یم لماع نیا .تسا بسانم تیریدم دیامن افوکش ار هقطنم نیا مسیروتوكا هعسوت
 .دیامن یهد تهج یرگشدرگ رادیاپ هعسوت یاتسار رد ار
 
 .لاخلخ ،یریسفت یراتخاس یزاس لدم ،مسیروتوکا :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 یروط هب دوش یم بوسحم ناسنا یلصا یاهزاین زا یكی تغارف تاقوا نارذگ روظنم هب هژیو هب یرگشدرگ تعنص
 و یربهر) دوش یم بوسحم رشب خیرات زیمآ حلص ییاج هباج ،ناهج تیعمج دصرد 21 صیصخت اب هدیدپ نیا هک
 ییانثتسا یاه ترفاسم ،یناسر مایپ ،یترایز روما هب رصحنم میدق یایند رد یرگشدرگ .(01 :1391 ،یزردوگ
 هتسجرب لماوع زا یكی و یداصتقا رثؤم و مهم لئاسم زا یكی هباثم هب هزورما اما ،دوب ملع نابلاط و نایوجارجام
 زا .(0 :1391 ،ناراكمه و دار یجرف) تسا یسررب و هجوت روخ رد یناهج حطس رد یگنهرف و یعامتجا ،یطابترا
 راتخاس هعسوت و یصوصخ شخب دشر ،لاغتشا ،دمآرد یلصا عبنم تعنص نیا اهروشک زا یرایسب یارب یداصتقا دعُبب
 ،نارگشدرگ و مدرم یارب یرگشدرگ باذج یاه هزوح زا یكی (11 :1391 ،یجلخ و یمالغ) تسا ییانبریز
 و عبانم دیدزاب هب نارگشدرگ هک دراد راشا یرگشدرگ زا یعون هب مسیروتوکا .تسا مسیروتوکا ای یدرگ تعیبط
 بوبحم رایسب ایند رساترس رد و دراد دیکات تسیز طیحم تیباذج رب یرگشدرگ زا عون نیا .دنزادرپ یم یعیبط قطانم
 بجوم و هدرک كمک نابزیم هعماج هب ،هدش عبانم ظفح اب طبترم یداصتقا عفانم شیازفا ثعاب هک اریز تسا هدش
 توافتم یاه میلقا و یعیبط یاه هبذاج ،نایم نیا رد .(1۱1 :1391 ،زاد و داژن دنوخآ) دوش یم رادیاپ یطیحم هعسوت

 یرگشدرگ هزوح رد ار یتمیق نارگ یاه هیام تسد یداژن و یموق عونت و یرشب ندمت یاه ثاریم هارمه هب ییایفارغج
 و یزیر همانرب مزلتسم اه نآ زا یرادرب هرهب هک (1 :2391 ،ناراكمه و ماهرپ) تسا هدروآ ناغمرا هب ناسنا یارب
 یتیلک ناكم ره نآ رد هک تسا متسیس كی یرگشدرگ 1رپیل یاه هتفگ ساسا رب یفرط زا .تسا هچراپكی تیریدم
 ،ینیمز ،ییاوه) لقن و لمح ،یتماقا زکارم ،اه هبذاج دننامه هدیچیپ و ددعتم رصانع و ءازجا ،اه شخب رب لمتشم ،تسا
 رد هک دنشاب یم ...و یللملا نیب و یلخاد یاهرازاب ،تاغیلبت ،تاعالطا ،تامدخ ،ییانبریز تاسیسأت ،(...و ییایرد
 یتباقر رازاب رد ار دوخ هاگیاج ...و درکراک ،راتخاس ،بتارم هلسلس ،هكبش زا یرادروخرب و رگیدمه اب لباقتم طابترا
 ،اه هبذاج زا یرگشدرگ رگید یترابع هب ؛دروآ یم تسدب (یللملا نیب و یلم ،یا هقطنم ،یلحم فلتخم حوطس رد
 ریاس اب لماعت و طابترا نودب شخب ره هک تسا هدشن لیكشت ازجم تروص هب رصانع رگید و ییاوه طوطخ و اه لته
 كی دننامه) تسا یتیلک هكلب ؛دنک ادیپ یبایتسد تیقفوم هب دناوتب ،یرگشدرگ متسیس هدنهد لیكشت یاه شخب

 رازاب رد نآ هدنهد لیكشت رصانع و یازجا دنمزاس و لباقتم طابترا هیاس رد (یرگشدرگ) نآ ییایوپ هک (متسیس
 نوچمه ییاه متسیس فیصوت رد هک ییاه شلاچ زا یكی یگدیچیپ نیا .(13 :2391 ،یمساق) دیآ یم تسدب یتباقر
 ؛طیارش ،نآ رد هک تسا مرن یاه متسیس ءزج یرگشدرگ متسیس ،دركیور نیا اب .دراد دوجو لمع رد یرگشدرگ
 .(19-09 :۱391 ،یرفص و رذآ) دنشاب یم مهبم و راد هلاسم ،هدیچیپ
 نآ زا هک تسا هدش ماجنا یرگشدرگ  هزوح رد یریسفت  یراتخاس یزاس لدم شور زا هدافتسا اب یفلتخم یاه شهوژپ
 دیرخ راتفر یلع یوگلا هئارا ناونع اب یشهوژپ رد (1391) یرگسع :درک هراشا لیذ یاه شهوژپ هب ناوت یم نایم
 هدوب نآ رب یعس شهوژپ نیا رد (CM) یتخانش تشاگن دركیور اب دزی رهش رد یجراخ نارگشدرگ طسوت تاغوس
 تاغوس دیرخ رب زین و رگیدكی رب لماوع زا كی ره ریثأت تدش و تاغوس دیرخ رب رثؤم لماوع یسررب هب هک تسا
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 هئارا دزی رهش رد یجراخ نارگشدرگ دیرخ راتفر زا ّیلع یلدم شهوژپ نایاپ رد ًااتیاهن .دوش هتخادرپ هژیو روط هب
 اب ییاتسور یرگشدرگ هعسوت تهج یلدم یحارط عوضوم اب دوخ شهوژپ رد (1391) هفسا یمظاک .تسا هدش
 قیقحت تایبدا زا هدافتسا اب (ناهفصا ناتسا یرگشدرگ فده یاهاتسور :هعلاطم دروم) یزاف یتخانش تشاگن دركیور
 ود هتبلا هک تسا هدرک یدنب هتسد لماع 11 رد ار ییاتسور یرگشدرگ هعسوت رد رثؤم لماوع ناگربخ اب هبحاصم و
 یوگلا شهوژپ نیا جیاتن دش ماجنا Cognizer رازفا مرن زا هدافتسا اب شهوژپ نیا .دش هفاضا لدم هب سپس لماع
 لماوع یسررب هب یشهوژپ رد (۱391) ناراكمه و یدابآ فجن یدیما .تسا ییاتسور یرگشدرگ هعسوت یموهفم
 هعسوت هنیمز رد هک دهد یم ناشن شهوژپ جیاتن .تسا هتخادرپ كچوک ناساول :یدروم هعلاطم ؛مسیروتوکا هعسوت
 یگتسبمه یجیورت – یشزومآ و یعامتجا ،یراذگتسایس ،یتخاس ریز ،یداصتقا لماوع و هقطنم نیا رد مسیروتوکا
 و یجیورت -یشزومآ لماوع هک داد ناشن نویسرگر زا لصاح جیاتن نینچ مه .دراد دوجو یراد ینعم و تبثم
 رد نینچ مه .دننک یم نییبت ار هقطنم نیا رد مسیروتوکا هعسوت ریغتم سنایراو زا دصرد 3191 عومجم رد یتخاسریز
 دركیور اب یكینورتكلا یرگشدرگ هعسوت لدم هئارا ناونع اب (۱391) یناکدرا نایدسا و درف یوقت طسوت هک یشهوژپ
 نیرت یساسا یلام ناوت و تاناكما هک دندیسر هجیتن نیا هب نیققحم تسا هدش ماجنا یریسفت -یراتخاس یزاس لدم
 هعسوت یشهوژپ رد (1391) ناراكمه و یدعسا .دنتسه دزی ناتسا یكینورتكلا یرگشدرگ ی هعسوت لدم رد لماع
 یارب ناققحم .دنداد رارق یسررب دروم ار (دزی ناتسا :هعلاطم دروم) یتخانش تشاگن دركیور اب یدنملاس یرگشدرگ
 یرظن تایبدا هب طوبرم یاه كینكت و اهرازبا زا ناتسا نیا رد یدنملاس یرگشدرگ هعسوت لدم جارختسا و نیودت
 ،همیب لماوع هک دهد یم ناشن شهوژپ جیاتن .دندرک هدافتسا یعامتجا یاه هبكش لیلحت و یتخانش تشاگن
 یدنملاس یرگشدرگ هعسوت رد ار یمهم شقن لقن و لمح تیعضو و هژیو تامدخ ،تینما ،یتشادهب یاهدرادناتسا
 ..دننک یم افیا دزی ناتسا رد
 هک یا  هعلاطم كی رد .ددرگ یم هراشا اهنآ هب ًاارصتخم هک تسا هدش ماجنا یفلتخم یاه شهوژپ یجراخ تاعلاطم رد
 قطانم رد مسیروتوکا هعسوت و طیحم ،رقف نایم طابترا یسررب هب یا هلاقم رد Wishitemi et al (۱120) طسوت

 هدش تظافح قطانم یخرب ندش یتسیروتوکا مغریلع هک دهد یم ناشن جیاتن .تسا هتخادرپ اینک رد هدش تظافح
 زاین نارگشدرگ روضح هدش تظافح قطانم رد هک دهد یم ناشن جیاتن نینچ مه .دننک یم یگدنز رقف رد یلحم مدرم
 نایب ًااتیاهن ناگدنراگن .دنوش لكشم راچد دوخ جاتحیام هیهت رد یموب هعماج ات هک دوش یم ثعاب بآ و اذغ هب
 رادیاپ هعسوت یاتسار رد دیاب هكلب دنریگبارف ار ینیرفآراک یاه تراهم دیاب اهنت هن مسیروتوکا نیلاعف هک دننک یم
 رد .دنشاب هتشاد یلحم عماوج اب تدم ینالوط و هنافصنم یراكمه هک دنشاب هتشاد ار یدنمناوت نیا مسیروتوکا
 1كیدرج یلم کراپ رد مسیروتوکا رادیاپ هعسوت یاهدربهار یدنب تیولوا یسررب هب et al Arsić (1120) یشهوژپ
 :تسا رضاح دراوم لماش مسیروتوکا دنرب هعسوت یاهدربهار هک دهد یم ناشن شهوژپ جیاتن .دنتخادرپ ناتسبرص رد
 و یاقترا ،ینامور روشک یاکرش اب یرگشدرگ هزوح رد کرتشم یراكمه ،یجراخ و یلخاد ناعفنیذ روضح اب
 تامازلا و یطیحم تسیز تاررقم یارجا رب رثؤم لرتنک ،یرگشدرگ هنیمز رد اپورا هیداحتا یاهدرادناتسا یزاس هدایپ
 اب یلم کراپ تیریدم ناوت شیازفا ،اپورا هیداحتا یاهدرادناتسا هب هجوت اب یاه تخاس ریز یاقترا ،یلم کراپ رد نآ
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 هعسوت یسررب هب Khoshtaria and Chachava (1120) رگید یشهوژپ رد .یرگشدرگ لئاسم هب تبسن یشخب یهاگآ
 ،هقطنم نیا رد یرگشدرگ هعسوت یاتسار رد هک دهد یم ناشن جیاتن .دنتخادرپ ناتسجرگ بونج رد مسیروتوکا
 هدافتسا دروم دوخ طیارش هب هجوت اب یا هقطنم ره و (ییاضف یدنب  هقطنم) دوش هتفرگ رظن رد دیاب هقطنم ره یاه ناوت
 هب زاین یحاون یخرب رد یتح و یرگشدرگ یارب یخرب و دنتسه بسانم یزرواشک یارب قطانم یخرب .دریگ رارق

 هک داد ناشن جیاتن نینچ مه .دوش مهارف زین یرگشدرگ یارب مزال یاه تخاسریز دیاب یفرط زا .دراد دوجو تظافح
 رارق راک روتسد رد یرگشدرگ یور هدایپ یاهریسم رد امنهار یاهولبات بصن و دنوش یزاسزاب اه هداج هک تسا مزال
 رد مسیروتوکا رادیاپ هعسوت رد مدرم تکراشم عوضوم اب یشهوژپ رد et al Masud (1120) یا هعلاطم رد .دریگ
 رد یفلتخم یلماوع هک دهد یم ناشن شناراكمه و یو جیاتن .تسا هتخادرپ یزلام رد ییایرد هدش تظفاحم هقطنم
 هعسوت تهج یطیحم تسیز ِژشناد ریثأت :دنتسه راذگ ریثأت حرش نیا هب مسیروتوکا رادیاپ هعسوت رد نانکاس تکراشم
 تاریثات ،هدش کاردا یداصتقا تاریثات ،یرادیاپ هعسوت یاه حرط رد تکراشم و ندش ریگرد یارب هزیگنا ،رادیاپ
 .دنا هتشاد ار ریثأت نیرتشیب هدش کاردا یگنهرف و یعامتجا
 نآ رد .تسا یلماعت یریگدای دنیارف كی هک تسا یریسفت یراتخاس یزاس لدم هدیچیپ لئاسم لح یاه شور زا یكی
 داجیا هب یسانش  شور نیا .دنوش یم یهدراتخاس عماج كیتامتسیس لدم كی بلاق رد توافتم رصانع زا یا هعومجم
 و (191 :0391 ،ناراكمه و نایئاجزوریف) دیامن یم كمک متسیس كی رصانع نایم هدیچیپ طباور هب نداد تهج و
 .تسا یقطنم و كیتامتسیس ركفت زا یریگ هرهب نامز رد صوصخ هب هدیچیپ تاعوضوم اب هلباقم یارب یبسانم هنیزگ
 هدش  فیرعت بوخ و فافش ییاه لدم هب ار فیعض و مهبم ینهذ یاه لدم یریسفت یراتخاس یزاس لدم شور
 هک تسا یكینكت یریسفت یراتخاس یزاس لدم یلکروط هب .دنتسه دنمدوس فادها زا یرایسب یارب هک دنک یم لیدبت
 .دشاب کرد لباق یگداس هب هک دنک یم یهدراتخاس یا هنوگ هب ار متسیس و هدومن ریذپ ناكما ار متسیس یگدیچیپ یسررب
 رد نآ یگچراپكی  ،ناربراک زا یرامش یب ی هرتسگ یارب نآ ندوب کرد لباق هب ناوت یم شور نیا یایازم هلمج زا
 و رذآ) دومن هراشا عونتم یازجا یاراد و هدیچیپ یاه متسیس ی هعلاطم رد نآ دربراک تیلباق و ناگربخ تارظن بیکرت
 زا ،هدش هتسناد رثؤم لاخلخ رهش مسیروتوکا هعسوت تهج یددعتم لماوع رضاح شهوژپ رد .(0391 ،ناراكمه
 نیا رضاح شهوژپ رد ،دوش یم یقلت مهم یرما هنیزه و نامز تیریدم هب هجوت ،هعسوت و رییغت یاتسار رد هک ییاجنآ
 یدنب تیولوا یریسفت یراتخاس یزاس لدم شور اب و ییاسانش نیشیپ تاعلاطم و ینادیم تاقیقحت قیرط زا لماوع
 صخشم نینچمه و تسا لماوع یراذگریثات تردق ندرک صخشم شور نیا یاه یگژیو نیرت مهم زا و ،دنا هدش
 قیقحت نیا زا فده .دوب دهاوخ لماوع ریاس رد تبثم تارییغت داجیا هب رداق لماوع زا كی مادک ردرییغت هک دنک یم
 هک تسا اه صخاش نآ تیولوا و تیمها و لاخلخ ناتسرهش مسیروتوکا هعسوت رب راذگریثأت یاه صخاش ییاسانش
 :تسا رارق نیا زا شهوژپ نیا تالاؤس .دشاب مسیروتوکا هعسوت یارب یلدم دناوت یم رضاح قیقحت زا لصاح جیاتن

 لكش هچ هب لماوع نیا یدنب حطس و یدنب هتسد -0؟تسیچ لاخلخ ناتسرهش مسیروتوکا هعسوت رب رثؤم لماوع -1
 ؟تسیچ لاخلخ ناتسرهش مسیروتوکا هعسوت یاقترا یاهراكهار -9 ؟تسا
                                                                                                                                 یرظن ینابم
 لوا ؛دنک یم هاگن عوضوم نیا هب دركیور هس اب یعامتجا مولع تاقیقحت رد مهم یا هزوح ناونع هب زاغآ زا تغارف
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 و دوش یم بوسحم نامز یریگ هزادنا هلیسو كی هكنیا مود .دوش یم فیرعت تیلاعف عون كی ناونع هب تغارف هكنیا
 ،یدنمتیاضر سح هب رجنم هک دوش یم بوسحم صاخ یا هبرجت ای ینهذ تیعضو كی بلغا تغارف هكنیا موس
 هب یزورما رشب یگدنز زا یمهم وزج و هدنكفا هیاس نردم یگدنز یاه هبنج مامت رب تغارف .ددرگ یم یداش و ناجیه
 .(Timothy, 2009:26) تسا نیون فرصم نآ فده هک تسا یرگشدرگ ،تغارف مهم لاكشا زا یكی .دیآ یم باسح
 ،یداصتقا روما بیکرت رگنایب و اه نآ نایم لباقتم شنک و گنهرف ،ناسنا ،هیامرس زا ینایرج هدنریگرب رد یرگشدرگ
 زا .دنک كمک رقف و یراكیب تالكشم لح رد هعسوت لاح رد یاهروشک هب دناوت یم هک تسا یگنهرف و یعامتجا

 ار یعامتجا و یگنهرف ،یسایس لئاسم دوخ نورد رد هک تسا یا هژیو راتخاس داجیا دنمزاین یرگشدرگ یاقترا یفرط
 ار اه هبذاج هب یسرتسد هک تسا یتالیهست و تاناكما داجیا و یرگشدرگ بسانم یاه تخاسریز داجیا و دهد ششوپ
 نارادفرط هزورما هک یرگشدرگ یاه هزوح زا یكی .(3۱1 :1391 ،قاحسب و یملس ینایک) دزاس ناسآ شیپ زا شیب

 رانک رد یلومعم هخاش كی ناونع هب فرص روط هب یتسیروتوکا یاه تیلاعف .تسا مسیروتوکا دراد ار دوخ صاخ
 ای و دیدزاب نیح رد و تعیبط رد هنالوئسم راتفر رب دیکات هكلب ،دوش یمن بوسحم یرگشدرگ یاه تیلاعف ریاس
 یفرط زا .(09 :۱391 ،رابت حالف) ددرگ یم یقلت تیمها اب یمادقا هلزنم هب یطیحم تسیز یاه هدیدپ رانک رد روضح
 هژیو هب و یرگشدرگ ،تسا هتفرگ رارق رشب هدافتساءوس دروم تسیز طیحم هک یلیالد زا یكی تفگ ناوتب دیاش
 شیازفا رطاخ هب اوه یگدولآ لماش تعیبط یور هنالوئسم ریغ یرگشدرگ یفنم تارثا ،عقاو رد .تسا مسیروتوکا
 یاه یتشک یاه باسپ هیلخت ،نارگشدرگ تسد هب بآ رد دماج یاه هلابز ندرک اهر رثا رد بآ یگدولآ ،كیفارت
 یلم یاه کراپ زا هدافتسا لیلد هب یعیبط متسیسوکا رب راشف ،هقطنم رد هلابز نازیم شیازفا اب کاخ یگدولآ ،یرگشدرگ
 ... و تخوس ای هاگهانپ تخاس یارب ناهایگ و ناتخرد هب بیسآ ،یرگشدرگ هبذاج ناونع هب هدش تظافح قطانم و
 فده اب یتسیز طیحم تیریدم دنراد یعیبط یاه تیباذج هک یقطانم رد ات دراد ترورض ،نیاربانب .دوش یم
 .(1391 ،ناراكمه و روپ مشاه) دوش هدایپ رادیاپ یرگشدرگ
 شهوژپ شور
 هطقن زا و دشاب یم ،دراد رارق هتخیمآ قیقحت یسانش شور بوچراچ رد هک یمک – یفیک عون زا شهوژپ نیا شور
 هعجارم اب ادتبا لاخلخ رهش رد مسیروتوکا هعسوت رد رثؤم لماوع یدنب تیولوا تهج .دشاب یم یدربراک فده رظن
 نیا زا دعب .دش هبحاصم یرگشدرگ هزوح ناگربخ زا یدادعت اب سپس دش بسک زاین دروم دراوم قیقحت تایبدا هب
 همان شسرپ نیا لیمكت رد هربخ 01 و دش هیهت یریسفت  یراتخاس یزاس لدم شور بلاق رد یا همان شسرپ هلحرم
 رد (ISM) یراتخاس یلماعت دوخ سیرتام لیكشت :لوا ماگ :دش ماجنا ریز یاه ماگ بیترت هب سپس .دندرک تکراشم
 هب ریز یاهدامن زا هدافتسا اب هدنهد خساپ و دنوش یم یسررب مه اب یجوز و ود  هب ود تروص  هب اهریغتم هلحرم نیا
 ییاهن یسرتسد سیرتام داجیا :موس ماگ هیلوا یسرتسد سیرتام داجیا :مود ماگ .دزادرپ یم اهریغتم نیب طباور نییعت
 یسرتسد سیرتام اهریغتم طباور رد یریذپ لاقتنا ندومن دراو اب  ،دمآ تسد هب هیلوا یسرتسد سیرتام هک نآ زا  سپ
 هب یسرتسد سیرتام ماگ نیا رد ،حطس یدنب شخب :مراهچ ماگ .(0391 ،ناراكمه و رذآ) دیآ یم تسد هب ییاهن

 هعومجم هس اه نآ زا مادکره یازا هب  ،ییاهن لدم رد اهریغتم حطس نییعت یارب .دوش یمیدنب هتسد فلتخم حوطس
 هب هجوت اب هلحرم نیا رد :مجنپ ماگ .دوش یم نییعت ریغتم ره یارب کرتشم هعومجم و زاین شیپ هعومجم و یبایتسد
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 لدم ،هیلوا لدم رد ام یریذپ لاقتنا فذح قیرط زا و مسر هیلوا لدم كی  ،ییاهن یسرتسد سیرتام و اهریغتم حوطس
 .دیآ یم تسد هب ییاهن
 هعلاطم دروم هقطنم
 لوط هقیقد 09 و هجرد 11 نیب ناریا تالف لامش رد عبرم رتمولیک 2210 رب غلاب تحاسم اب لاخلخ ناتسرهش
 حطس زا رتم 22۱1 زا شیب عافترا اب و چیونیرگ راهنلا فصن زا ییایفارغج ضرع هجرد 19 و هقیقد 19 و ییایفارغج
 نتشاد و تمدق ظاحل هب لاخلخ ناتسرهش .تسا هدش عقاو لیبدرا ناتسا بونج رد و ناریا یبرغ لامش رد ایرد
 یصاخ تیمها زا دوخ ی هبون هب هک تسا هتشذگ یاه لسن زا هدنام اج هب یخیرات راثآ یاراد ینالوط ی هقباس
 :2391 ،اه یچیلاق) تسا هدش هداد تبسن نایشنماخه و نایناكشا و نایناساس نارود هب یخرب تمدق و تسا رادروخرب

 و ركب تعیبط ،تسا هدرک لیدبت نارگشدرگ دمآ و تفر لحم هب ار لاخلخ ناتسرهش زورما همه زا شیب هچنآ اما (03
 یاه تیلباق ،ایهمان و ایهم یاه هبذاج و صاخ میلقا نتشاد لیلد هب لاخلخ ناتسرهش .تسا ناتسرهش نیا یابیز
 نیا .(13 :1191 ،نیجشه ییاقآ) دراد یرتالاب سایقمرد ار نارگشدرگ بذج ناوت یخیرات یاه نامدای و یمسیروتوکا

 تیلباق زا روشک لامش هب یكیدزن لیلد هب و لیبدرا ناتسا رد اه لگنج نازیم نیرتشیب ندوب اراد اب ناتسرهش
 و لاخلخ هب ملاسا فورعم هداج ،ساملا هندرگ ،وانزا همشچ ،لیبدنا هاگجرفت .تسا رادروخرب یناوارف یتسیروتوکا
 .تسا اه تیلباق نیا زا یا هنومن ....

 
 لاخلخ ناتسرهش ییایفارغج تیعقوم هشقن :1 هرامش لکش

 1391 ،هدازیلع :عبنم

 اه هتفای و ثحب
 یدنب هتسد دروم 11 رد لماوع نیا هک دمآ تسد هب یددعتم لماوع ناگربخ اب هبحاصم و یا هناخباتک تاعلاطم زا سپ

 شور لحارم یط سپ و تفرگ رارق ناگربخ رایتخا رد یا همانشسرپ بلاق رد لماوع نیا و (1 هرامش لودج) دش
 .(1 هرامش لكش) دمآ تسد هب لماوع هدش یدنب حطس لدم یریسفت یراتخاس یزاس لدم
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 لاخلخ رهش مسیروتوکا هعسوت رد رثؤم لماوع :(1) هرامش لودج
 مسیروتوکا هعسوت رد رثؤم لماوع فیدر
 یرگشدرگ یاه هبذاج هب عبانم لیدبت 1
 یرگشدرگ یاه هبذاج دوبهب 0
 یرگشدرگ یاه تخاسریز دوبهب 9
 یصوصخ شخب یراذگ هیامرس بذج 1
 لقن و لمح و اه هار دوبهب ۱
 یناسنا یورین شزومآ 1
 تشادهب 1
 مدرم یزاس گنهرف 1
 تینما 3
 بسانم یزیر همانرب و تیریدم 21
 یبایرازاب و تاغیلبت 11

 هدهاشم لباق هک روطنامه و دنرادروخرب یرتمک یراذگ ریثات زا رتالاب حوطس هک هدش لیكشت حطس 1 زا لدم نیا
 و دراد لماوع ریاس هعسوت و دوبهب نینچمه و یرگشدرگ هعسوت یور رب ار ریثأت نیرتشیب بسانم تیریدم ،تسا
 و هجوت نیاربانب ،دراد لماوع ریاس یور رب ییازس هب ریثأت اناوت و هتسیاش ناریدم یریگراک هب و لماع نیا هب هجوت
 ،ناریدم نیا دنمفده و قیقد یزیر همانرب نینچمه و ناریدم و نالوئسم زور هب و عماج ،بسانم شزومآ رب زکرمت
 .دشاب یم  هقطنم نیا مسیروتوکا هعسوت و دوبهب یارب تیولوا نیلوا

 
 (ISM) لاخلخ رهش مسیروتوکا هعسوت رد رثؤم لماوع یدنب تیولوا :(1) لکش

 لاخلخ رهش مسیروتوکا هعسوت رد رثؤم لماوع یحطس راهچ ییاهن لدم

 MICMAC رادومن لیلحت و هیزجت 

  ،لیلحت نیا رد .تسا لماوع نیب یگتسباو و ذوفن تردق لیلحت و صیخشت ،MICMAC زا لیلحت و  هیزجت فده
 .(0 هرامش لودج) دنوش یم میسقت هتسد راهچ هب یگتسباو و ذوفن تردق بسحرب لماوع

 لماوع یگتسباو و ذوفن تردق (2) هرامش لودج
 رادومن رد هیحان یتاصتخم طاقن یگتسباو تردق ذوفن تردق مسیروتوکا هعسوت رد رثؤم لماوع فیدر
 (II) هتسباو 111 1 1 یرگشدرگ یاه هبذاج هب عبانم لیدبت 1
 (II) هتسباو 0121 21 0 یرگشدرگ یاه هبذاج دوبهب 0
 (II) هتسباو ۱11 1 ۱ یرگشدرگ یاه تخاس ریز دوبهب 9
 (III) یدنویپ 111 1 1 یصوصخ شخب یراذگ هیامرس 1
 (I) راتخمدوخ 110 0 1 اه تخاسریز ریاس و لقن و لمح ،اه هار دوبهب ۱
 (III) یدنویپ 3،3 3 3 یناسنا یورین شزومآ 1
 (I) راتخمدوخ ۱11 1 ۱ تشادهب 1
 (III) یدنویپ 1111 11 1 یلحم هعماج یزاس گنهرف 1
 (I) راتخمدوخ 110 0 1 تینما 3
 (IV) یذوفن 0121 0 21 بسانم یزیر  همانرب و تیریدم 21
 (III) یدنویپ 113 3 1 یبایرازاب و تاغیلبت 11

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 راتخم دوخ هیحان
 یاراد اریز  ،دنوش یم ادج لدم زا ًاابیرقت اهریغتم نیا .دنتسه یفیعض یگتسباو و ذوفن تردق یاراد هک ییاهرایعم
 دوبهب و تینما و تشادهب ِژلماوع شهوژپ نیا رد .(2391 ،ناراكمه و نایسابرک) دنتسه لدم اب فیعض تالاصتا
 رد یزیر همانرب هک دوزفا دیاب صوصخ نیا رد .دنتفرگ رارق هدودحم نیا رد اه تخاسریز رگید و لقن و لمح ،اه هار
 (1391) هدازیلع تاقیقحت قبط لاثم روط هب .دنک یم افیا اه نآ دیدزاب هبرجت و تیاضر رد یمهم شقن لماوع نیا
 هیالگ رایسب رهش نیا هب یهتنم یتالصاوم یاه هار بسانمان تیعضو زا دندرک ترفاسم هقطنم نیا هب هک ینارگشدرگ
 فلتخم ناتسرهش نیا یتالصاوم یلصا یاه هار هک لیلد نیا هب هک دوزفا یتالصاوم یاه هار صوصخ رد .دنتشاد
 ناتسرهش نیا یزاسرهش و هار هرادا تسا (ملاسا هب لاخلخ ،لنوپ هب لاخلخ ،مچرس هب لاخلخ ،لیبدرا هب لاخلخ)
 تیعضو شهوژپ نیا رد هتفرگ تروص ینادیم تاعلاطم قبط .درادن ار اه هداج نیا تیریدم یارب یفاک هجدوب و ناوت
 چیه نودب هک دراد دوجو رهش نیا رد یتماقا زکارم یخرب یفرط زا ،تسین یبسانم تیعضو رد یتماقا زکارم یتشادهب
 .دوش یم ساسحا شیپ زا شیپ اهنآ رب تراظن موزل و دنتسه لوغشم تیلاعف هب طبریذ یاه ناگرا زا یزوجم
 یارب لماوع نیا .دنشاب یم راتخمدوخ هیحان نیا رد دوجوم لماوع ،تسا صخشم زین هیحان نیا مسا زا هک روط نامه
 یصاخ قیفوت داجیا بجوم لماوع نیا دروم رد مادقا و یزیر همانرب نوچ ،دنرادن ییالاب تیولوا یزیر همانرب
 لیلد نیمه هب .تسا لماوع ریاس هب نییاپ رایسب یگتسباو نینچمه و نییاپ ذوفن تردق یاراد لماع نیا .دوش یمن
 .دوب دهاوخ لماع نیا دوخ هب رصحنم اهنت نآ یارب یزیر همانرب و دوش یم بوسحم لماوع ریاس زا ادج یلماع
 هتسباو هیحان
 تسا یلماوع لماش هدمع روط  هب داعبا نیا .دنتسه یوق یگتسباو اما فیعض ذوفن تردق یاراد هک دنتسه ییاهریغتم
 .دنوش یرگید یاهریغتم زاس هنیمز دنناوت یم رتمک اه نآ دوخ و دنراد تلاخد یدایز لماوع اه نآ داجیا یارب هک
 رارق ریثأت تحت دایز لماوع نیا هک تشاد راظتنا لقتسم و یدنویپ هیحان لماوع دروم رد یزیر همانرب اب ناوت یم
 رارق هدودحم نیا رد یرگشدرگ یاه هبذاج هب عبانم لیدبت و اه هبذاج دوبهب ،یرگشدرگ یاه تخاسریز دوبهب .دنریگ
 .دنراد رارق لدم ینییاپ حوطس رد لماوع نیا هک ارچ دنتسین بسانم یزیر همانرب یارب زین لماوع نیا .دنراد
 و رذآ) دنراد رارق لدم ییالاب حوطس رد و هدوب یرتشیب یراذگرثا یاراد هک دشاب یلماوع یارب دیاب یزیر همانرب
 ار نارگشدرگ یاه هتساوخ و اهزاین هک تسا ییاه تخاسریز تسا دنمزاین یرگشدرگ دصقم ره .(0391 ،ناراكمه
 عبانم .دراد ییازس هب ریثأت نارگشدرگ هبرجت و یدنمتیاضر رد یرگشدرگ یاه تخاسریز دوجو .دزاس هدروآرب
 تیریدم و یزیر همانرب اب دیاب و دنتسین یفاک نارگشدرگ مامت یارب تبثم هبرجت قلخ رد ییاهنت هب یرگشدرگ
 هبذاج دناوت یمن دوخ یدوخ هب دادیور ای ناكم كی هک درک هجوت دیاب .دنوش لیدبت یرگشدرگ هبذاج هب بسانم
 اقترا ارنآ و هدرک یحارط ار یا همانرب نآ ندش هبذاج یا رب یرگشدرگ متسیس هک تسایهم ینامز اهنت ناكما نیا .دشاب
 كی ،نآ اب هک تسا یا هنیزه و نامز فرص دنمزاین ،هبذاج هب عبنم كی لیدبت .(11 :1391 ،ناراكمه و هدازیلع) دهد
 .دزاس یم زیامتم دصاقم ریاس زا ار یرگشدرگ دصقم
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 یدنویپ هیحان
 رارق هیحان نیا رد هک ییاهریغتم .دنریگ یم رارق هیحان نیا رد دنشاب الاب یگتسباو و ذوفن تردق یاراد هک ییاهریغتم
 رثا اهریغتم رگید یور مه و اه نآ دوخ یور مه ،دریگ تروص اه نآ یور هک یرییغت ره .دنرادن یتابث  ،دنریگ یم
 یراذگ هیامرس ،یلحم هعماج یزاس گنهرف ،یبایرازاب و تاغیلبت لماوع یسررب دروم لماوع نیب رد .دراذگ یم
 دنتسه ریذپرثا مه حطس نیا رد دوجوم لماوع دنراد رارق یدنویپ هیحان رد یناسنا یورین شزومآ و یصوصخ شخب
 لماوع عوقو زاین شیپ لماوع نیا دوخ مه و تسا حطس نیا لماوع زاین شیپ یلبق حطس لماوع مه .راذگرثا مه و
 رذآ) تسالاب لماوع نیا رد یلبق حوطس هب یگتسباو و یدعب حوطس رد ذوفن تردق بیترت نیدب .دنتسه یدعب حطس
 زا یعیبط و یخیرات فلتخم عبانم ندوب اراد اب رهش نیا هک دوزفا دیاب روکذم لماوع دروم رد .(0391 ،ناراكمه و
 تیاده یارب یکدنا یا هزیگنا هک تفگ دیاب فسأت لامک اب اما تسا رادروخرب مسیروتوکا هنیمز رد ییالاب لیسناتپ

 یصوصخ شخب ناراذگ هیامرس یخرب دعب هب ۱3 لاس زا هتبلا .دراد دوجو طبریذ یاه ناگرا طسوت اه یراذگ هیامرس
 و لیبدنا هاگجرفت یرگشدرگ حرط دننام اه هژورپ زا یخرب هک دنا هدش هصرع دراو ،رهش نیا رد یراذگ هیامرس یارب
 یخرب و دراد رارق ماهبا زا یا هلاه رد اهنآ ندیسر رمث هب و دنا هتشاد یکدنا تفرشیپ وانزا یرگشدرگ هنومن هقطنم لته
 راک یادتبا رد هزات وانزا یرگشدرگ هنومن هقطنم رد قلعم لپ و لاخلخ ماب یرگشدرگ میظع حرط دننام اه هژورپ زا
 هنیشیپ هک رهش نیا مدرم ییالاب گنهرف مغریلع دسر یم رظن هب مه نابزیم هعماج مدرم صوصخ رد .دنراد رارق
 شیپ زا شیب یداصتقا نالاعف و یلحم هعماج یهاگآ یارب اه سنارفنک و اه شیامه یرازگرب موزل دراد یخیرات
 یرگشدرگ یاه هبذاج اب نازومآ شناد ییانشآ یاهروت یرازگرب تدم دنلب رد هک تسا رکذ هب مزال .دوش یم ساسحا
 بوسحم یساسا یدربهار ،روت ماجنا نیح رد نارگشدرگ اب بسانم دروخرب هوحن دروم رد مزال یاه شزومآ هئارا و
 .دوش یم
 (لقتسم) ذوفن هیحان
 لماوع هارمه هب لماوع نیا .دنریگ یم رارق هیحان نیا رد ،دنتسه ینییاپ یگتسباو اما الاب ذوفن تردق یاراد هک یلماوع
 لوا ی هلهو رد دیاب متسیس درکراک عورش یارب و دنهد یم لكش ار لدم یانبریز هک دنتسه یدیلک یاهریغتم  ،یدنویپ
 ناوت ی هطیح رد هچنانچ لماوع نیا دروم رد مادقا و یزیر همانرب .(2391 ،ناراكمه و نایسابرک) دوش هجوت اه نآ هب
 .دنراذگ یم رثا لماوع ریاس رب و دنراد رارق لدم ییالاب حوطس رد لماوع نیا .تسا ریثأت نیرتهب یاراد  ،دشاب ناریدم
 لماع نیا یور بسانم یزیر همانرب و تیریدم .دراد رارق هدودحم نیا رد هبرجت اب و صصختم ناریدم یریگ راک هب
 دهاوخ زین لماوع ریاس رد دوبهب و رییغت زاغآرس لماع نیا دوبهب هکارچ دشاب هتشاد هارمه هب ار جیاتن نیرتهب دناوت یم
 رییغت اب ار هناخدور نایرج دناوت یم اه نآ رد یرییغت ره هک دراد ار تارییغت همشچرس مكح هطقن نیا تقیقح رد .دوب
 كی رد تیریدم موادت زا بسانم یزیر همانرب و تیریدم تفگ دیاب صوصخ نیا رد .دیامن وربور تالوحت و
 تالیهست داتس سیر و رادنامرف) ناتسرهش نالک تیریدم ریخا یاه لاس رد هنافساتم هک دریگ یم تائشن هعومجم
 حوطس رد یتارییغت نینچ هجیتن هک دنبای یم رییغت ،تسین صخشم هک یلیالد هب یهاتوک تدم رد (ناتسرهش رفس
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 و یتسد عیانص ،یگنهرف ثاریم هرادا رد تارییغت نیا یتح .تسا یرگشدرگ هعسوت یگمانرب یب ناتسرهش نالک
 .تسا هدوبن ریثأت یب رهش یرگشدرگ دوجوم تیعضو رد رد ًااعطق هک دوش یم هدهاشم مه یرگشدرگ
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  یگتسباو -ذوفن تردق رادومن :2 هرامش لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یریگ هجیتن
 زا یكی هک تفگ ناوت یم .تخادرپ لاخلخ رهش مسیروتوکا یزیر همانرب یاه تیولوا یسررب هب شهوژپ نیا
 و ركب تعیبط ندوب اراد اب رهش نیا .تسا بسانم تیریدم رهش نیا مسیروتوکا یزیر همانرب یاه تیولوا نیرت یلصا
 دوبن لیلد هب نارگشدرگ رثکا و تسا هدوبن قفوم نارگشدرگ یراگدنام رد ،بسانم یزیر همانرب دوبن لیلد هب ابیز
 رهش نیگشم و نیعرس دننام فارطا یاهرهش هب ،ریذپ رگشدرگ رهش كی زاین دروم یاه تخاسریز و بسانم تاناكما

 نیا .دیآ یم مشچ هب ینادیم تادهاشم رد ،دراوم ریاس زا شیب بسانم یهافر و یتماقا تامدخ دوبن .دننک یم رفس
 ینادنچ تیاضر نارگشدرگ هک دندرک ناونع هک (1391) ناتسلک یرامهش و (1391) هدازیلع یاه هتفای اب قباطم دروم
 رد هک دندرک زاربا نارگشدرگ زا یدایز دادعت هک تسا نیا هجوت بلاج هتكن اما .دنرادن هدش هئارا تامدخ زا

 ناونع ناوت یم زیمت و ملاس یاوه و بآ و ركب تعیبط رد رما نیا لیلد هک دنهاوخ رفس رهش نیا هب مه دعب یاه لاس
 تیاضر ناوت یم بسانم تیریدم و یزیر همانرب اب ییابیز زا راشرس تعیبط و ركب عبانم دوجو اب هكنیا ینعی ،درک
 هک دبلط یم اراک و یبسانم تیریدم ،یشزرا اب عبانم نینچ زا هدافتسا همزال .داد شیازفا یدایز نازیم هب ار نارگشدرگ
 یتالكشم اب مه رهش یرگشدرگ تیریدم ،ناتسرهش یتیریدم نالک حوطس رد تارییغت لیلد هب ،ریخا یاه لاس رد
 یا هژیو هجوت دیاب زین یرگشدرگ و یتسد عیانص ،یگنهرف ثاریم نامزاس دسر یم رظن هب .تسا هدش هجاوم یا هدیدع
 یدیما شهوژپ جیاتن اب شهوژپ نیا جیاتن .دیامن ناتسرهش یگنهرف ثاریم هرادا رد صصختم یاهورین دوبن هب
 رثؤم مسیروتوکا هنیمز رد ار یتخاسریز و یجیورت -یشزومآ لماع ود هک (۱391) رابت حالف و (۱391) یدابآ فجن
 شهوژپ رد هک (1391) ناراكمه و یتخدیب دیما ِژقیقحت اب رضاح شهوژپ جیاتن نینچ مه .دراد یناوخمه دنناد یم

 اب هعماج میقتسمریغ شقن و مسیروتوکا رادیاپ ی هعسوت رب یرگشدرگ یاه هبذاج و عبانم ِژمیقتسم شقن رب دوخ
 و یمیظع شهوژپ جیاتن اب قیقحت نیا جیاتن .دراد یناوخمه ،دندرک دیکات یزیر همانرب و تیریدم یرگ یجنایم
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 هعسوت رد تیریدم و یزیر همانرب شقن رب هک (3191) شخب رون و دورناكسارسروپربکا و (1191) روپ یجاح
 نیا جیاتن اب یراذگ هیامرس شقن رب دیکات رد (1191) یمالغ شهوژپ جیاتن .دراد یناوخمه دنراد دیکات مسیروتوکا
 شهوژپ رد هک دراد دیکات یناسنا یورین شزومآ رما رب رضاح قیقحت جیاتن نینچ مه .تسا ناسمه شهوژپ
 .(1391) تسا هدش دیکات رما نیا رب مه ناراكمه و یدوصقم
  عبانم
 یتخانش تشاگن دركیور اب یدنملاس یرگشدرگ هعسوت یلیلحت یسررب (1391) ،هیسآ ،داژن یكلام ،نیمسای ،دازدنمورب ،دمحمریم ،یدعسا

 .11-13 صص ،00 ی هرامش ،مشش لاس ،یرگشدرگ هعسوت و یزیر همانرب هلجم ،(دزی ناتسا :هعلاطم دروم)

 ،مشق هریزج :یدروم هنومن ییاتسور و یرهش رادیاپ هعسوت رد مسیروتوکا شقن (3191) ،همطاف ،شخبرون ،دمحم ،دورناكسارسروپربکا
 .11-11 ،091 هرامش ،اتسور و نكسم هلجم

 :یدروم هعلاطم ؛مسیروتوکا هعسوت رب رثؤم لماوع یسررب (۱391) ،لامجدیس ،ینیسح هللا جرف ،میرم ،نیب قح ،میرم ،یدابآ فجن یدیما
 .11-00 صص ،9 هرامش ،مهن لاس ،یزرواشک شزومآ و جیورت یاه شهوژپ همانلصف ،كچوک ناساول

 و هعماج ،عبانم شقن نیب هطبار رد یزیر همانرب و تیریدم یجنایم شقن (1391) ،هیدهم ،داژن یناطلس ،هنیكس ،یرفعج ،ربکا یلع ،یتخدیب نیما
 .39-1۱ صص ،11 هرامش ،هعسوت و ایفارغج هلجم ،مسیروتوکا رادیاپ ی هعسوت اب یرگشدرگ

 همانلصف ،لگالآ یللملا نیب بالات دروم :روحم تعیبط نارگشدرگ هناتسود طیحم راتفر (1391) ،اراس یب یب ،زاد ،نامرآ ،داژن دنوخآ
 .۱۱1-211 صص ،21 هرامش ،مهدزاود لاس ،یرگشدرگ تیریدم تاعلاطم

 تاراشتنا  ،نارهت ،لوا پاچ  ،(هلئسم یهدراتخاس یاهدركیور) مرن تایلمع رد قیقحت (0391) اضر ،یلالج و هنازرف ،یناورسخ ،لداع  ،رذآ
 .یتعنص تیریدم نامزاس

 یبیکرت دركیور زا هدافتسا اب یصوصخ یگتسشنزاب یاه حرط یرادیاپ رب رثؤم لماوع ییاسانش (۱391) ،دمحم ،یرفص ،لداع ،رذآ
 .10-1۱ صص ،91 هرامش ،مهدزای لاس ،ناریا تیریدم مولع همانلصف ،یزاف یتخانش تشاگن و مرن یاه متسیس یژولودتم

 ،لاخلخ ناتسرهش رد یرگشدرگ یاه هبذاجو اه تیلباق یدنب هنهپ قیرط زا مسیروت ی هعسوت یزیر همانرب (1191) ،رهچونم ،نیجشه ییاقآ
 .یلیمكت تالیصحت هدكشناد ،تشر دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ

 و دنواكشا یاتسور ،ناهفصا ناتسا مسیروتوکا هعسوت ناوت یبایزرا (2391) ،هژینم ،یدوصقم ،یحلاص ،لیعامسا ،یحلاص ،زاناس ،ماهرپ
 .1-11 صص ،1 هرامش ،0 لاس ،هعسوت و تسیز طیحم هلجم ،نآ فارطا قطانم

-یراتخاس یزاس لدم دركیور اب یكینورتكلا یرگشدرگ ی هعسوت لدم هئارا (۱391) ،هزئاف ،یناکدرا نایدسا ،یقت دمحم ،درف یوقت
 .31-39 صص ،99 هرامش ،مهدزای لاس ،یرگشدرگ تیریدم تاعلاطم همانلصف ،یریسفت

 ،یرهش یرگشدرگ هلجم ،ناهفصا ناتسا یشزرو یرگشدرگ یاه هبذاج یدنب تیولوا و یسررب (1391) ،لضفلاوبا ،یزردوگ ،هیمس ،یربهر
 .11-13 صص ،0 هرامش ،1 هرود

 ناتسرهش یدروم هعلاطم ،یرگشدرگ دصاقم رد دنرب هژیو شزرا یاه هفلوم یدنب تیولوا و ییاسانش (1391) ،رگسع ،ناتسلک یرامهش
 .لاخلخ دحاو ،یمالسا دازآ هاگشناد دشرا یسانشراک همان نایاپ ،لاخلخ

 هعلاطم یداصتقا هعسوت یارب مسیروتوکا و یرگشدرگ تعنص هعسوت یزیر همانرب (1191) ،دیمحلادبع ،روپ یجاح ،یلع رصان ،یمیظع
 .9۱-11 صص ،لوا هرامش ،مشش لاس ،یطیحم مولع هلجم ،ناریا رد یزیر همانرب یدروم

 ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،لاخلخ ناتسرهش رب دیکات اب یرگشدرگ هعسوت یاتسار رد یدربهار یزیر همانرب (1391) ،دمحم ،هدازیلع
 .نارهت هاگشناد ،ایفارغج هدكشناد
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 هعسوت یاهدربهار هئارا و یگنهرف یاه هبذاج یاه تیلباق یبایزرا (1391) ،اینوس ،یرهزا ،هلا تجح ،ناشخرد ،دمحم ،هدازیلع
 ،موس و هاجنپ هرامش ،مهدراهچ لاس ،ناریا یعامتجا مولع تاعلاطم هلجم ،یلیبدرا نیدلا یفص خیش هعومجم :یدروم هعلاطمرادیاپ

 .11-13 صص

 دشرا یسانشراک همان نایاپ ،رادیاپ مسیروتوکا دركیور اب ناریا ینابایب و یریوک قطانم یرگشدرگ یاه هبذاج یسررب (1191) ،انم ،یمالغ
 .نارهت هاگشناد یعامتجا مولع هدكشناد

 رهش :یدروم هنومن) یرادیاپ دركیور اب یرگشدرگ هعسوت یاهدربهار یدنب تیولوا و نیودت (1391) ،نرتسن ،یجلخ ،سنوی ،یمالغ 
 .11-29 صص ،0 هرامش ،1 هرود ،یرهش یرگشدرگ هلجم ،(ناشاک

 هاگدید زا هناب یزرم رهش رد یراجت یرگشدرگ هعسوت یاه شلاچ لیلحت (1391) ،وطسرا ،راصح یرای ،دیجم ،ناشیرپ ،ردخ ،دار یجرف
 .1-۱1 صص ،0 هرامش ،1 هرود ،یرهش یرگشدرگ هلجم ،یرگشدرگ یاه تخاسریز و تالیهست

 ایفارغج یشهوژپ یملع همانلصف ،(SWOT لدم زا یریگ هرهب اب) مشق رهش رادیاپ هعسوت رد مسیروتوکا هاگیاج (۱391) ،هلارصن ،رابت حالف
 .30-01 صص ،1 هرامش ،متفه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب)

 یزاس لدم كینكت دربراک (0391) ؛همطاف ،هدازاضرمالغ ،دیمحدیس ،یدورطپ یمشاه ،یبتجم ،نایئاجزوریف ،رغصا یلع ،نایئاجزوریف
 ،مود لاس ،یرگشدرگ هعسوت و یزیر همانرب هلجم ،هناسانش بیسآ دركیور اب یلیلحت ،یرگشدرگ تاعلاطم رد (ISM) یراتخاس
 .301-3۱1 صص ،1 ی هرامش

 .۱3-101 صص ،مهدفه ی هرامش ،یا هیحان ی هعسوت و ایفارغج ی ّهلجم ،دهشم هنومن :متسیس كی ناونع هب یرگشدرگ (2391) دمحم ،یمساق

 یمالسا دازآ هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،یرگشدرگ هعسوت رد لاخلخ رهش یتسیروتوکا یاه ناوت شقن (2391) ناویک ،اه یچیلاق
 .یناسنا مولع و تایبدا هدكشناد ،زکرم نارهت دحاو

 یاهاتسور :هعلاطم دروم) یزاف یتخانش تشاگن دركیور اب ییاتسور یرگشدرگ هعسوت تهج یلدم یحارط (1391) هسیفن ،هفسا یمظاک
 .دزی گنهرف و ملع هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(ناهفصا ناتسا یرگشدرگ فده

 یراتخاس یوگلا زا یقیفلت دركیور كی یحارط  ،(2391) ،دومحم دیس  ،یچریجنز و مظعا  ،یناشوبخ ،دمحم ،یدرمناوج ،یدهم ،نایسابرک
 هرود ،تایلمع و دیلوت تیریدم یشهوژپ یملع هلجم ،كباچ ناگدننک نیمات یدنب هبتر و باختنا یزاف TOPSIS و ISM یریسفت
 .121-191 صص ،1 هرامش  ،مود

 ددجم دیدزاب هب لیامت و یرادافو رد یرگشدرگ یاه تخاسریز و تامدخ شقن لیلحت (1391) ،اضردمحم ،قاحسب ،هقیدص ،یملس ینایک
 .1۱1-111 صص ،موس هرامش ،مشش لاس ،هعسوت و یرگشدرگ یشهوژپ -یملع همانلصف ،نارگشدرگ

 و اه لیسناتپ یبایزرا و لیلحت (1391) ،یدهم ،یمرسا هانپ نادزی ،همطاف هدیس ،شخب رون ،ربکا یلع ،روپ یسمش ،نارهم ،یدوصقم
 .۱0-11 صص ،متفه هرامش ،مود لاس ،كشخ قطانم ییایفارغج تاعلاطم ،باجنرم ی هقطنم رد مسیروتوکا هعسوت یاهدربهار

 نیون یاه هدیا یلم سنارفنک ،رادیاپ یرگشدرگ ی هعسوت ی همزال مسیروتوکا تیریدم (1391) ،دمحم ،هدازیلع ،انم ،یربکا ،هلاژ ،روپ مشاه
 .هام نابآ 29 ،لیبدرا ،یرگشدرگ و تسیز طیحم ،یزرواشک رد
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