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 ناهفصا رهش نارگشدرگ یدنم تیاضر رب راذگریثات یاه طیحم تارثا لیلحت
 1نایرظن نیریش

  ،دابآ فجن دحاو ،ایفارغج هورگ ،یرگشدرگ یزیر همانرب و ایفارغج دشرا یسانشراک یوجشناد
 ناریا ،ناهفصا ،دابآ فجن ،یمالسا دازآ هاگشناد

 یدرجاقچ نامیا
  ،دابآ فجن دحاو ،ایفارغج هورگ ،یرگشدرگ یزیر همانرب و ایفارغج دشرا یسانشراک

 ناریا ،ناهفصا ،دابآ فجن ،یمالسا دازآ هاگشناد

 نایلیلج ایعل
 ناریا ،نارهت ،رون مایپ هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب هتشر دشرا یسانشراک

 93/٩6/٩398 :شریذپ وردص خیرات  63/06/0398 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 هک ارچ .تسا هدوب راذگریثأت اهروشک رد یرگشدرگ دنور رب یتباقر و یكیژولونكت ،یداصتقا ،یسایس یددعتم یاه طیحم زابرید زا
 و یخیرات یاه هبذاج دوجو رب هوالع هک دنیامن یم باختنا دوخ تغارف تاقوا نارذگ روظنم هب ار یدصاقم نارگشدرگ ًاالومعم
 هب تبسن یداصتقا رظن زا ،دشاب زور یژولونكت و یروانف اب ماگمه ،هدوب رتالاب بیقر قظانم زا تامدخ و تاناكما رظن زا ا یگنهرف
 تارثا لیلحت ،رضاح شهوژپ زا فده .دشاب ادبم روشک اب هباشم ابیرقت یقوقح و یسایس رظن زا و رت هفرص هب نورقم هباشم قطانم
 رظن زا و یلیلحت -یفیصوت تیهام رظن زا رضاح شهوژپ .دشاب یم ناهفصا رهش نارگشدرگ یدنم تیاضر رب راذگریثات یاه طیحم
 510 ار قیقحت یرامآ هعماج .تسا ینادیم و یا هناخباتک ،اه هداد یروآدرگ هوحن رظن زا و یدربراک یاه شهوژپ عون زا ،فده
 شهوژپ نیا رد .دنهد یم لیكشت ناهفصا رهش یرگشدرگ لوئسم و سانشراک 16 و ناهفصا رهش هب هدش دراو یجراخ رگشدرگ
 ،یا هنومن کت T نومزآ) یطابنتسا رامآ ،( نیگنایم و رایعم فارحنا ،یناوارف لماش) یفیصوت رامآ زا اه هداد لیلحت و  هیزجت یارب

 شهوژپ یطابنتسا و یفیصوت جیاتن .تسا هدش هدافتسا (نوسریپ یگتسبمه بیرض و لادنک ویلبد یا هبتر نومزآ ،ود یخ نومزآ
 ینییاپ حطس رد یقوقح -یسایس و یداصتقا ،یتباقر ،کیژولونكت یاه طیحم زا یجراخ نارگشدرگ تیاضر نازیم هک دهد یم ناشن
 تیاضر و یفیک حطس هک دیدرگ صخشم نانیمطا دصرد 55 حطس رد لادنک ویلبد یا هبتر نومزآ جیاتن ساسا رب .دراد رارق

 اب یتباقر طیحم یدنمتیاضر و یفیک حطس و حطس نیرتالاب رد 1132 لادنک هرامآ اب کیژولونكت طیحم زا یجراخ نارگشدزگ
 ...تسا هتشاد رارق حطس نیرت نییاپ رد 1530 لادنک هرامآ
 
 ناهفصا ،کیژولونکت ،یداصتقا ،یتباقر ،یقوقح -یسایس ،یرگشدرگ :یدیلک ناگژاو

                                                                                                                                                               
 nazarianshirin@gmail.com (لوئسم هدنسیون) -8
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 همدقم
 ،ددرگ یم بوسحم روشک ره داصتقا یارب كاپ و ملاس لاح نیع رد و دمآردرپ عیانص هلمج زا یرگشدرگ تعنص
 نایب هب .تسا ناهج یاهروشک یملع و یگنهرف ،یتینما ،یعامتجا ،یداصتقا ،یسایس تابث رگنایب تعنص نیا قنور
 روشک کی یلم یاضف رد ار فده نیدنچ نامزمه درف هب رصحنم تازایتما زا یرادروخرب اب یرگشدرگ تعنص رگید
 نیاربانب ؛دنتسه رظن دروم فادها زا یشخب هدننک نیمأت ییاهنت هب مادک ره رگید عیانص هک یلاح رد دیامن یم نیمأت
 اب زین ناریا روشک تسا رادروخرب یللملا نیب و یلم تالداعم رد یا هژیو هاگیاج و تیمها زا نآ هب هجوت و نتخادرپ
 ،یبهذم و یناتساب راثآ ،نهک ندمت و خیرات ،یعیبط یاه هبذاج ،ییاوهو بآ عونت رظن زا هک یناوارف تازایتما هب هجوت
 یرگشدرگ بطق هب ندش لیدبت یارب یناوارف ییاه تیلباق زا ،دراد ییایفارغج و یگنهرف ،یتسد عیانص ،یرامعم

 رتسب زا ،روشک یرگشدرگ مهم یاه بطق زا یکی ناونع هب ناهفصا یخیرات رهش نیب نیا رد و تسا رادروخرب یناهج
 یکی ناونع هب و ناتسا زکرم هاگیاج رد ،ناهفصا رهش و تسا رادروخرب یرگشدرگ ی هدرتسگ و عونتم یاه لیسناتپ و
 یکی ناونع هب ار ناهفصا رهش هک ییاج ات تسا حرطم ناهج و ناریا مدرم دزن ،یرگشدرگ یاهرهش نیرت هبذاجرپ زا
 ،یداصتقا ،یسایس یددعتم یاه طیحم .(3198:13 ،یمظاک) دنروآ یم باسح هب ناهج یرگشدرگ رهش تفه زا
 نیرتراذگریثأت دیاش و نیلوا یسایس عناوم .تسا هدوب راذگریثأت اهروشک رد یرگشدرگ دنور رب یتباقر و یکیژولونکت
 و میقتسم تروص هب اهشخب هیلک درکلمع اریز .ددرگ یم بوسحم یرگشدرگ تعنص هعسوت یور شیپ عناوم
 یاه تسایس نیا رب هوالع .(٩3 :3198 ،ییوکن) تسا اهیشم و طخ و اه یراذگ تسایس ریثأت تحت میقتسمریغ
 یاه یمارآان .دراذگ یم ریثأت روشک نآ یرگشدرگ یاضاقت و هضرع رب ًااقیمع یروشک ره یللملا نیب و یلم ،یا هقطنم
 هب اهروشک یرگشدرگ هعسوت و تفرشیپ رد ار ییاه تفا یدج تروص هب اه گنج و تاباصتعا ،اه شروش ،یسایس
 و تابث ،نیاربانب .دنریگ یم لکش یسایس طیحم رد ًاالومعم اه تسایس و تاررقم و نیناوق رییغت .تسا هتشاد لابند
 نآ هب یحیرفت یاهروت ناگدننادرگ هک تسا یسایس یاه طیحم رد مهم رایسب لماوع زا یکی نوناق هب مازتلا نازیم
 تارییغت یرگشدرگ تعنص قنور رب رثؤم لماوع رگید زا .(668 :6398 ،درفرود و یساملا) دننک یم یدایز هجوت
 .دزاس یم مهارف یرگشدرگ یللملا نیب و یلم یاه نامزاس یارـب ار یتادیدهت و تصرف هک تسا یداصتقا طیحم
 هک یروط هب .دراذگ یم ریثأت یحیرفت اهروت ناگدننادرگ ،نایرتشم فرصم یاهوگلا رب اهروشک یلخاد یداصتقا طیحم
 .دنتسه رثؤم رایسب یلخاد و یللملا نیب یرگشدرگ یاه ناکم و دصاقم تیباذج رد زین مروت خرن و اه تمیق حطس
 ورزر ناکما نوچمه زین ینف یاه تخاسریز زا هدافتسا و تنرتنیا یاضف زا یریگ هرهب هلمج زا یکیژولونکت لماوع
 هفرص ثعاب هک نیالنآ تروص هب ...و هیلقن لیاسو هراجا ورزر ،یکینورتکلا یازیو ذخا ،امیپاوه طیلب ورزر ،لته
 رد یرگشدرگ تعنص هعسوت رب رثؤم لماوع نیرتمهم زا یکی هزورما ؛ددرگ یم نارگشدرگ هنیزه و نامز رد ییوج 
 هب .(٩198:٩1 ،ناراکمه و جرفروپ) تسا دمآراک تیریدم و لمأت دنمزاین هک ددرگ یم بوسحم ناکم و هقطنم کی
 هنیمز رد لاعف یتلود یاه نامزاس ای دصاقم یوس زا هدش هضرع تامدخ ددعت اب یرگشدرگ تعنص هزورما یلک نایب
 تباقررپ رازاب رد ندنام روظنم هب موس ناهج یاهروشک تسا مزال اذل و دنشاب یم رییغت لاح رد تعرس اب یرگشدرگ
 اب تامدخ هئارا روظنم هب شهوژپ و صحفت هب اتسار نیا رد و هدومن گنهامه تامدخ عون نیا اب ار دوخ یرگشدرگ
  .(13 :6398 ،درفرود و یساملا) دنزادرپب رت تیفیک
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 هلاسم نایب
 و یبهذم ،یخیرات ،یگنهرف عونتم یاه هبذاج مغر یلع رضاح شهوژپ یدروم هعلاطم ناونع هب ناهفصا رهش
 ،میقتسم یللملا نیب یاهزاورپ دوبن ،للملا نیب حطس رد بسانم تاغیلبت مدع دننام یددعتم لماوع اما ،یتسیروتوکا
 نارگشدرگ بذج عنام دراوم ریاس و تیریدم مدع ،فلتخم یاه تیدودحم ،دور هدنیاز یکشخ ،اه تخاسریز دوبمک
 تارثا یبایزرا فده اـب یتباقر و یکیژولونکت ،یداصتقا ،یسایس یاه طیحم یسررب نیاربانب .تسا هدش رهش نیا رد
 هک تسا هدیدرگ یعس شهوژپ نیا رد اذل .دراد یداـیز تـیمها ناهفصا رهش یرگـشدرگ هعسوت رب لماوع نیا یتآ
 لیلحت دروم ناهفصا رهش نارگشدرگ تیاضر رب یتباقر و کیژولونکت ،یقوقح ،یداصتقا ،یسایس یاه طیحم تاریثأت
 .دریگ رارق

 قیقحت فادها
  نارگشدرگ بذج رب یتباقر و کیژولونکت ،یداصتقا ،یسایس یاه طیحم ریثأت نازیم یسررب .8
 ناهفصا رهش یرگشدرگ رب یداصتقا و یتباقر ،کیژولونکت ،یقوقح ،یسایس یاه طیحم تاریثأت یدنب هبتر .3

 قیقحت تالاؤس
 ناهفصا رهش یرگشدرگ یتباقر و کیژولونکت ،یداصتقا ،یسایس یاه طیحم تیعضو زا یجراخ نارگشدرگ ایآ .8
 ؟دنراد تیاضر

 هدوب یتباقر و کیژولونکت ،یداصتقا ،یسایس طیحم زا کی مادک هب طوبرم نارگشدرگ یدنمتیاضر نیرتشیب .3
 ؟تسا

 قیقحت تایضرف
 ،اههدیدپ نیب هطبار و یگنوگچ ،تیهام هرابرد هنادنمشیدنا نامگ و سدح زا تسا ترابع هیضرف یملع تاقیقحت رد
-ظفاح) دیامنیم کمک لوهجم فشک یارب هار نیرتلمتحم و نیرتکیدزن صیخشت رد ار ققحم هک اهریغتم و ءایشا
  .(688 :9398 ،این

 یرگشدرگ یقوقح -یسایس و یداصتقا ،یتباقر ،کیژولونکت یاه طیحم تیعضو زا نارگشدرگدسر یم رظن هب .8
 .دنرادن تیاضر ناهفصا رهش

 کیژولونکت طیحم اب طبترم هعلاطم دروم یاه طیحم اب طابترا رد نارگشدرگ تیاضر نیرتشیب دسر یم رظن هب .3
 .دشاب یم

 یرظن ینابم

 1هعسوت
 یعیبط مولع زا ادتبا رد ،تسا هدش دشر و لماکت ،یقرت دننام یرگید میهافم نیزگیاج جیردت هب هک هعسوت موهفم
 نیتسخن رد هعسوت هژاو .(1 :3198 ،یقثوم) دوش یم هتفرگ راک هب یرشب عماوج رد رییغت دنیارف هرابرد ؛هدش جارختسا
 همانرب ای حرط کی ساسا رب ییاه هدیا ای فادها ندیسر یانعم هب 30٩8 لاس رد ،یسیلگنا و هسنارف نابز هب شدربراک

                                                                                                                                                               
1. Development 
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 مخت و هناد کی زا رییغت یکیژولویب یلاوت دننام هب دعب و اه همانرب رد یصخشم لحارم ناونع هب هژاو نیا سپس ،دوب
3338 8ساه) تفر راک هب لگ کی هب هایگ :  ،تسا ششوپ زا ندش جراخ یانعم هب هعسوت هژاو ،یوغل یانعم رد ( 08
 (11383:038درفجیر) دراد دوجو یزیچ رد هوقلاب روط هب هک هچنآ همه روهظ و زورب یانعم هب ای
  3یرگشدرگ
 ،دوب هتشاذگ یرگشدرگ زا عماج فیرعت کی ندروآ تسد هب یارب یدرگناهج یللملا نیب هیداحتا هک یتاقباسم رد
 هعومجم زا تسا ترابع یرگشدرگ ،فیرعت نیا قبط رب ،هدش هدیزگرب هدمآ تسد هب فیراعت نایم زا ریز فیرعت
 نتسویپ تیعقاو هب زا یشان دوخ تارییغت نیا .دنوش یم جتنم نآ زا هک تسا یتیلاعف و اه ناسنا یناکم تارییغت

 دوجو توافتم فعض و تدش اب یصخش ره رد هوقلاب و دنک یم راداو ییاجباج هب ار ناسنا هک تسا ییاه تساوخ
 .(03 :1398 ،یناهارف یعیبر و ییامنهر) دنراد
 4یسایس طیحم

 .دراذگ یم ریثأت روشک نآ یرگشدرگ یاضاقت و هضرع رب ًااقیمع یروشک ره یللملا نیب و یلم ،یا هقطنم یاه تسایس
 .دننک عضو یرگشدرگ تعنص كرادت و هیهت رب راذگرثا نیناوق تسا نکمم اهروشک كرتشم یاه هیداحتا و اه تلود
 زا یدنب تیولوا ای کمک یاطعا اب روشک هب ار رگشدرگ زا یصاخ عون دورو یصخشم قرط هب تسا نکمم اه تلود
 ار ییاه تفا یدج تروص هب اه گنج و تاباصتعا ،اه شروش ،یسایس یاه یمارآان .دنیامن قیوشت یدنب هیمهس قیرط
 طیحم رد ًاالومعم اه تسایس و تاررقم و نیناوق رییغت .تسا هتشاد لابند هب اهروشک یرگشدرگ هعسوت و تفرشبپ رد
 تسا یسایس یاه طیحم رد مهم رایسب لماوع زا یکی نوناق هب مازتلا نازیم و تابث ،نیاربانب .دنریگ یم لکش یسایس
 .(33-03 :6398 ،درفرود و یساملا) دننک یم یدایز هجوت نآ هب یحیرفت یاهروت ناگدننادرگ هک
 5کیژولونکت طیحم

 تمدخ رد رضاح رصع یاه یروانف زا هدافتسا اب هک دشاب یم ییاه تخاسریز یرگشدرگ رب رثؤم یکیژولونکت طیحم
 هنیمز رد عماوج و اهروشک یدنب هبتر رد رثؤم یاه صخاش زا لماوع نیا .تسا هدش هداد رارق یرگشدرگ تعنص
 ،یکینورتکلا یرگشدرگ ندمآ دوجو هب و تنرتنیا یاضف زا یریگ هرهب اب طیحم نیا .دشاب یم یرگشدرگ هعسوت
 هداد شیازفا ار تعنص نیا ییاراک و دور یم رامش هب یرگشدرگ یساسا رصانع زا یکی تاطابترا و تاعالطا یروانف
 .(٩198:٩1 ،ناراکمه و جرفروپ) تسا
 3یتباقر طیحم
 اب یرگشدرگ هنیمز رد لاعف یتلود یاه نامزاس ای دصاقم یوس زا هدش هضرع تامدخ ددعت اب نارگشدرگ هزورما

 رد ار یتباقر طیحم ،ینامزاس یاه هبنج زا دیاب یرگشدرگ یبایرازاب یسرباسح اذل دنتسه هجاوم ییالاب رییغت تعرس
 :زا تسا ترابع یرگشدرگ تعنص رد یتباقر طیحم .دنیامن یسررب و ییاسانش دندنویپ یم عوقو هب هک یا هدنیآ

                                                                                                                                                               
1 Hass 
2 Riggsfred 
3. Tourism 
4. Political environment 
5. Technological environment 
6. competitive environment 
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 تعنص نیا رد هک یناگدننک هضرع و نارادیرخ لباقتم راثآ و رگیدکی اب ورب یرگشدرگ ی اه نامزاس ریثأت هرتسگ
 .(69 :6398 ،درفرود و یساملا)دنراد لاغتشا
 1یداصتقا طیحم
 تصرف زین یداصتقا طیحم تارییغت .دریذپ یم ریثأت روشک رب مکاح یداصتقا طیارش زا تدش هب یرگشدرگ یاضاقت
 رب اهروشک یلخاد یداصتقا طیحم .دزاس یم مهارف یرگشدرگ یللملا نیب و یلم یاه نامزاس یارـب ار یتادیدهت
 رد زین مروت خرن و اه تمیق حطس هک یروط هب دراذگ یم ریثأت یحیرفت اهروت ناگدننادرگ ،نایرتشم فرصم یاهوگلا

 .(33 :9198 ،نیشیپ) دنتسه رثؤم رایسب یلخاد و یللملا نیب یرگشدرگ یاه ناکم و دصاقم تیباذج
 شهوژپ هنیشیپ
 دصقم یداصتقا هعسوت زا تیامح یارب یتباقر یاه یژتارتسا ناونع تحت یا هلاقم رد (3863) 3یکمیرت و اکسومید
 تیوقت و ظفح هک دنتفای تسد هجیتن نیا هب نارگشهوژپ نیشیپ تاعلاطم رب هیکت اب و یدانسا شور اب یتسیروت
 یداصتقا عیرس و لماک هعسوت بجوم یتسیروت یاهدصقم نیب یتسیروت یللملا نیب یاهرازاب رد یتباقر یاه تیزم
 ،یرگشدرگ یبایرازاب و یمومع تسایس ناونع اب یا هلاقم رد (1863) ناراکمه و 9زنیترام .ددرگ یم یرگشدرگ دصاقم
 -یفیصوت شور اب ایناپسا و سرانهد الاکلآ و کیزکم ،ایلیروم رد یرگشدرگ رد یتباقر تیزم لیلحت و هیزجت
 تالوصحم دنناوت یم تباقر شیازفا و یمومع یاه تسایس داجیا قیرط زا هک دندیسر هجیتن نیا هب یلیلحت
 رد (0863) ناراکمه و 1میک .دنشخب دوبهب ار اه تیاس طیارش و تامدخ تیفیک نینچمه و شیازفا ار یرگشدرگ
 هب یدانسا -یرظن قیقحت شور اب نادنملاس یرگشدرگ راتفر رب یتسود عون و یعامتجا هیامرس رثا ناونع اب یا هلاقم
 یرارقرب هک دنا هتفایرد و هتخادرپ نادنملاس رفس ندوب ریذپرارکت رب یرگشدرگ دصاقم یعامتجا طیحم شقن یسررب
 دصاقم رد دنملاس نارگشدرگ رتشیب بذج ثعاب هک دنتسه یمهم لماوع زا یتسود عون و یلحم مدرم اب طابترا
 زادنا سپ و فرصم ،عیزوت ،صیصخت ،داجیا ناونع اب یا هلاقم رد (3398) ناراکمه و یهللارصن .دوش یم یرگشدرگ
 جیاتن نیا هب ناهفصا ناتسا یداصتقا فلتخم یاه شخب رد یللملا نیب یرگشدرگ جراخم زا لصاح یزرا دمآرد
 یرگشدرگ لحم زا دمآرد داجیا اب طابترا رد ناتسا داصتقا رد یلام شخب فیعض رایسب درکلمع هک دندیسر
 دصاقم هب نارگشدرگ یرادافو رب رثؤم لماوع لیلحت ناونع اب یا هلاقم رد (9398) ناراکمه و یرافغ .تسا یللملا نیب
 یرادافو رب دناوت یم یرگشدرگ دصقم کی زا رگشدرگ تیاضر هک دنا هتفایرد و هتخادرپ ناهفصا رهش رد یرگشدرگ
 رب دناوت یمن یرگشدرگ دصقم کی زا هدش كاردا شزرا یلو ،دراذگ ریثأت راد ینعم و تبثم روط هب دصقم نآ هب
 هعسوت عناوم و تالکشم یسررب ناونع اب یا هلاقم رد (1398) ناراکمه و یقیقح .دراذگ ریثأت دصقم نآ هب یرادافو
 راتخاس ،یراذگ هیامرس و یزیر همانرب هک دنا هتفایرد نارگشدرگ هاگدید زا ناهفصا رهش رد یرگشدرگ تعنص
 بوسحم ناهفصا رهش یرگشدرگ هعسوت مهم عنام راهچ بسانمان یناسر عالطا و یشزومآ و یگنهرف ،ییانبریز
  .ددرگ یم

                                                                                                                                                               
1. Economic environment 
2. Dimoska &Trimcev 
3. Martinez 
4. Kim 
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 ناهفصا رهش ییایفارغج تیعقوم
 ات و یقرش هقیقد 81 و هجرد 80 لقادح ییایفارغج لوط رد عبرم رتمولیک 083 دودح رد یتعسو اب ناهفصا رهش
 39 رثکادح ات و یلامش هقیقد 39 و هجرد 39 لقادح ییایفارغج ضرع نینچمه و یقرش هقیقد 60 و هجرد 80 رثکادح
 :9398 ،ناهفصا یرادرهش همانرامآ) تسا ناریا گرزب رهش نیموس ،دهشم و نارهت زا دعب ،یلامش هقیقد 80 و هجرد
 زا و ناگساروخ و تروگ هب یقرش بونج زا ،همیم هب قرشم زا ،رهش نیهاش و دابآ تلود هب لامش زا ناهفصا رهش .(08
 یاه ناتسرهش تیعقوم (8) هرامش لکش .(198 ،3٩98 ،نایدیعس) دوش یم دودحم هموح ناتسهد یاهاتسور هب قرشم
 .دهد یم ناشن ار ناهفصا رهش و ناهفصا ناتسا

 
 ناگدنسیون :عبنم ناهفصا ناتسا یاه ناتسرهش تیعقوم (1) هرامش لکش

 شهوژپ شور
 هوحن رظن زا و یدربراک یاه شهوژپ عون زا ،فده رظن زا و یلیلحت -یفیصوت تیهام رظن زا رضاح شهوژپ
 هب هدش دراو یلخاد و یجراخ رگشدرگ 638 ار قیقحت یرامآ هعماج .تسا ینادیم و یا هناخباتک ،اه هداد یروآدرگ
 و  هیزجت یارب شهوژپ نیا رد .دنهد یم لیکشت ناهفصا رهش یرگشدرگ لوئسم و سانشراک 60 و ناهفصا رهش
 ،یا هنومن کت T نومزآ) یطابنتسا رامآ ،( نیگنایم و رایعم فارحنا ،یناوارف لماش) یفیصوت رامآ زا اه هداد لیلحت
 تسا هدش هدافتسا (نوسریپ یگتسبمه بیرض و لادنک ویلبد یا هبتر نومزآ ،ود یخ نومزآ
 اه هتفای

 هعلاطم دروم یاه طیحم تیعضو زا نارگشدرگ یدنمتیاضر یفیصوت شجنس-1
 طیحم راهچ بلاغ رد هیوگ 11 ،هعلاطم دروم یاه طیحم تیعضو زا نارگشدرگ یدنمتیاضر نازیم شجنس روظنم هب
 هتفرگ رارق یبایزرا دروم نارگشدرگ یرامآ هعماج طسوت و یحارط یقوقح -یسایس و یداصتقا ،یتباقر ،کیژولونکت
 .دوش یم هتخادرپ اه طیحم نیا زا کی ره یفیصوت یسررب هب کیکفت هب همادا رد هک تسا

 ناهفصا یرگشدرگ کیژولونکت طیحم تیعضو زا نارگشدرگ یدنمتیاضر یفیصوت شجنس-3
 هعماج طسوت و یحارط هیوگ 98 ناهفصا یرگشدرگ کیژولونکت طیحم زا نارگشدرگ یدنمتیاضر شجنس روظنم هب
 کیژولونکت طیحم زا نارگشدرگ تیاضر ندوب نییاپ زا ناشن یبایزرا جیاتن .تفرگ رارق یبایزرا دروم نارگشدرگ



 851 ... راذگریثات یاه طیحم تارثا لیلحت

 هک تسا هدمآ تسد هب 18303 اب ربارب طیحم نیا یارب هدمآ تسد هب یلک نیگنایم .دراد ناهفصا رهش یرگشدرگ
 تاناکما دوجو هب طوبرم تیاضر نیرتشیب یسررب دروم یاه هیوگ نایم زا .دراد نارگشدرگ تیاضر مدع زا ناشن
 متسیس دوجو اب بترم تیاضر نازیم نیرتمک و 1809 نیگنایم هب تمالس یرگشدرگ هنیمز رد یکشزپ کیژولونکت
 .(8 لودج) تسا هدوب 8103 نیگنایم اب نیالنآ تروص هب هیلقن لیاسو هراجا و نویساورزر

 ناهفصا یرگشدرگ کیژولونکت طیحم تیعضو زا نارگشدرگ یدنمتیاضر یفیصوت شجنس :(1) لودج

 اه هیوگ

 مک یلیخ

 مک

 یدودح ات

 دایز

 دایز یلیخ

 نیگنایم

ارحنا
 ف

 رایعم

 نیگنایم
 یلک

 6306 8609 ٩ ٩8 10 ٩8 0 ناهفصا رهش رد یزاجم یتسیروت و یرگشدرگ تاعالطا متسیس دوجو

18303 

 8008 8303 ٩3 3 33 33 03 یکیژولونکت یاه تیفرظ اب ناهفصا رهش یرگشدرگ یماگمه

 9908 1٩03 08 08 03 13 33 یللملا نیب یاهدرادناتسا اب اه هبذاج هب یسرتسد یاه هداج قباطت

 9808 6303 38 08 19 13 88 ناهفصا رهش رد اهزاین اب نآ بسانت و لقنو لمح تعنص ندوب زور هب

 0308 9103 18 1 39 99 18 ایند زور یژولونکت اب ناهفصا رهش ییانبریز روما یماگمه

 1808 3609 98 03 69 03 88 یروانف اب هتفای هعسوت و بسانم یرگشدرگ تالیهست و تامدخ زا یرادروخرب

 8908 1809 33 83 13 03 38 تمالس یرگشدرگ هنیمز رد یکشزپ کیژولونکت تاناکما دوجو
 3908 8103 63 3 93 19 08 ایند زور یروانف اب یربرفاسم یاه هنایاپ و اه هاگدورف یگنهامه

 1308 3609 18 33 ٩3 13 68 یللملا نیب و یناهج لوصا اب یرگشدرگ تامدخ درادناتسا

 6308 3809 18 13 63 19 0 نویساورزر متسیس دننامه کیژولونکت متسیس اب یتماقا تامدخ یگنهامه

 6306 0٩03 8 13 19 61 0 یکینورتکلا یازیو تروص هب ازیو رودص

 9308 ٩303 98 03 13 33 98 یکینورتکلا تاطابترا و تنرتنیا هب یسرتسد نازیم

 9608 8103 0 0 99 81 38 نیالنآ تروص هب هیلقن لیاسو هراجا و نویساورزر متسیس دوجو

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ناهفصا یرگشدرگ یتباقر طیحم تیعضو زا نارگشدرگ یدنمتیاضر یفیصوت شجنس-9
 نارگشدرگ هعماج طسوت و یحارط هیوگ 3 ناهفصا یرگشدرگ یتباقر طیحم زا نارگشدرگ یدنمتیاضر شجنس روظنم هب
 ناهفصا رهش یرگشدرگ یتباقر طیحم زا نارگشدرگ تیاضر ندوب نییاپ زا ناشن یبایزرا جیاتن .تفرگ رارق یبایزرا دروم
 نارگشدرگ تیاضر مدع زا ناشن هک تسا هدمآ تسد هب 01103 اب ربارب طیحم نیا یارب هدمآ تسد هب یلک نیگنایم .دراد
 تبسن ناهفصا یرگشدرگ تامدخ و تالوصحم یروآون هب طوبرم تیاضر نیرتشیب یسررب دروم یاه هیوگ نایم زا .دراد
 یارب یتباقر یراذگ تمیق یاه تیزم زا هدافتسا هب بترم تیاضر نازیم نیرتمک و 9303 نیگنایم اب هباشم قطانم هب
 .(3 لودج) تسا هدوب 1603 نیگنایم اب یرگشدرگ تامدخ و تالوصحم

 ناهفصا یرگشدرگ یتباقر طیحم تیعضو زا نارگشدرگ یدنمتیاضر یفیصوت شجنس :(2) لودج

 اه هیوگ

 مک یلیخ

 مک

 یدودح ات

 دایز

 دایز یلیخ

 نیگنایم

ارحنا
 ف

 رایعم

 نیگنایم
 یلک

 9106 0803 8 1 13 60 33 ناهفصا یرهش یرگشدرگ تاغیلبت و یبایرازاب تیعضو رد ماجسنا

01103 

 ٩108 1103 03 1 83 13 33 عون مه قطانم لباقم رد ناهفصا رهش یرگشدرگ یریذپ تباقر نازیم

 ٩608 6303 0 0 13 09 89 نانکراک یوس زا نارگشدرگ اب طابترا یرارقرب حیحص یاه شور و لوصا تسبراک

 1608 9103 19 09 38 6 08 ناهفصا رهش هب یجورخ و یدورو یدابم و هاگدورف رد یناسر عالطا رتافد رثؤم روضح

 108 ٩803 ٩ 08 08 1 30 ابقر اب لباقت رد ناهفصا رهش رد عونتم یرگشدرگ یاه همانرب زا هدافتسا

 0008 1603 18 98 ٩ 8 6٩ یرگشدرگ تامدخ و تالوصحم یارب یتباقر یراذگ تمیق یاه تیزم زا هدافتسا
 0808 0103 3 1 ٩3 61 83 رظن دروم یجراخ یاه سناژآ اب ناهفصا رهش یترفاسم یاه سناژآ یراکمه

 8308 1003 38 88 39 39 18 أدبم روشک رد ناهفصا رهش و ناریا یرگشدرگ یبایرازاب رتافد دوجو

 9108 9303 63 38 03 08 03 هباشم قطانم هب تبسن ناهفصا یرگشدرگ تامدخ و تالوصحم یروآون

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 ناهفصا یرگشدرگ یداصتقا طیحم تیعضو زا نارگشدرگ یدنمتیاضر یفیصوت شجنس -
 هعماج طسوت و یحارط هیوگ 68 ناهفصا یرگشدرگ یداصتقا طیحم زا نارگشدرگ یدنمتیاضر شجنس روظنم هب
 رهش یداصتقا طیحم زا نارگشدرگ تیاضر ندوب نییاپ زا ناشن یبایزرا جیاتن .تفرگ رارق یبایزرا دروم نارگشدرگ
 تیاضر مدع زا ناشن هک تسا هدمآ تسد هب 13103 اب ربارب طیحم نیا یارب هدمآ تسد هب یلک نیگنایم .دراد ناهفصا
 ندوب هنافصنم و اذغ نیمأت هویش ،تیفیک هب طوبرم تیاضر نیرتشیب یسررب دروم یاه هیوگ نایم زا .دراد نارگشدرگ
 هدافتسا تلوهس زا هدافتسا هب بترم تیاضر نازیم نیرتمک و 6909 نیگنایم اب نآ تیفیک و اذغ عون لابق رد اه تمیق
 .(9 لودج) تسا هدوب 8308 نیگنایم اب ناهفصا رهش رد دیرخ تهج یجراخ یرابتعا یاه تراک زا

 ناهفصا یرگشدرگ یداصتقا طیحم تیعضو زا نارگشدرگ یدنمتیاضر یفیصوت شجنس :(3) لودج

 اه هیوگ
 مک یلیخ

 مک

 یدودح ات

 دایز

 دایز یلیخ

 نیگنایم

ارحنا
 رایعم ف

 یلک نیگنایم

 0808 6003 ٩ ٩8 13 99 63 ناهفصا رهش رد اه تمیق تابث

13103 

 9308 8609 ٩8 18 89 13 88 یرگشدرگ هچراپکی تالیهست و تامدخ متسیس زا یریگ هرهب
 0306 8308 9 8 33 ٩9 31 ناهفصا رهش رد دیرخ تهج یجراخ یرابتعا یاه تراک زا هدافتسا تلوهس
 ٩608 1103 0 98 33 39 38 یناهج کناب ماظن اب یکناب تالدابت تلوهس
 3308 ٩003 38 08 69 93 03 یناهج یاه تمیق اب یرگشدرگ تالوصحم و تامدخ قباطت
 6108 8809 93 83 03 08 63 زرا لیدبت تلوهس ،زرا لیدبت خرن
 1308 6909 83 89 03 08 98 نآ تیفیک و اذغ عون لابق رد اه تمیق ندوب هنافصنم و اذغ نیمأت هویش ،تیفیک
 ٩808 6٩03 38 68 99 09 08 نارگشدرگ هب یداهنشیپ تامدخ یاه هتسب رد عونت
 3808 6103 38 08 69 99 18 اه تمیق بسانت و یمومع لقنو لمح درکلمع
 0608 0809 98 ٩3 89 39 3 اه تمیق ندوب هنافصنم و یتماقا یاه ناکم تیفیک

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 طسوت و یحارط هیوگ 1 ناهفصا یرگشدرگ ینوناق -یسایس طیحم زا نارگشدرگ یدنمتیاضر شجنس روظنم هب
 -یسایس طیحم زا نارگشدرگ تیاضر ندوب نییاپ زا ناشن یبایزرا جیاتن .تفرگ رارق یبایزرا دروم نارگشدرگ هعماج
 زا ناشن هک تسا هدمآ تسد هب 36103 اب ربارب طیحم نیا یارب هدمآ تسد هب یلک نیگنایم .دراد ناهفصا رهش ینوناق
 قباطت مدع زا تیاضر هب طوبرم تیاضر نیرتشیب یسررب دروم یاه هیوگ نایم زا .دراد نارگشدرگ تیاضر مدع
 یا همیب ماظن هب بترم تیاضر نازیم نیرتمک و 3809 نیگنایم اب تاغیلبت دض اب ناهفصا رهش و ناریا یاه یگژیو
 .(1 لودج) تسا هدوب 0303 و 8303 یاه نیگنایم اب ناهفصا رهش و ناریا روشک هب ترفاسم رد تلوهس و بسانم

 ناهفصا یرگشدرگ ینوناق -یسایس طیحم تیعضو زا نارگشدرگ یدنمتیاضر یفیصوت شجنس :(4) لودج

 اه هیوگ

 مک یلیخ

 مک

 یدودح ات

 دایز

 دایز یلیخ

 نیگنایم

ارحنا
 ف

 رایعم

 9306 0103 1 83 31 39 0 رهش یدورو یدابم رد یدورو دنیارف زا تیاضر یلک نیگنایم

36103 

 0306 1609 88 38 11 69 8 رطاخ نانیمطا و تینما
 1308 8303 1 88 38 03 31 بسانم یا همیب ماظن
 9306 1609 3 19 11 ٩8 1 اه نابایخ حطس رد مدرم یمومع دروخرب زا تیاضر
 3106 3809 8 39 19 03 8 تاغیلبت دض اب ناهفصا رهش و ناریا یاه یگژیو قباطت مدع زا تیاضر
 9106 0303 8 1 09 01 38 ناهفصا رهش و ناریا روشک هب ترفاسم رد تلوهس
 8108 9103 68 38 63 18 31 (اه میرحت هب هجوت اب) أدبم تازیهجت و یژولونکت هب یبایتسد تلوهس
 6608 6003 1 08 39 81 38 أدبم روشک و یللملا نیب یاهدرادناتسا اب ینف طباوض و اهدرادناتسا قباطت نازیم

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم



 951 ... راذگریثات یاه طیحم تارثا لیلحت

 هعلاطم دروم یاه طیحم زا نارگشدرگ یدنمتیاضر یا هبتر -یفیصوت شجنس-0
 اب کیژولونکت طیحم هک دهد یم ناشن ناهفصا یرهش یرگشدرگ یاه طیحم یدنمتیاضر یبایزرا یفیصوت جیاتن
 رارق یدنمتیاضر حطس نیرت نییاپ رد 1103 نیگنایم اب یتباقر طیحم و یدنمتیاضر حطس نیرتالاب رد 8303 نیگنایم
 -یسایس طیحم و یدنمتیاضر مود هبتر رد 1103 نیگنایم اب یداصتقا طیحم یفیصوت جیاتن ساسا رب .تسا هتفرگ
 .(0 لودج) تسا هتفرگ رارق یجراخ نارگشدرگ یدنمتیاضر موس هبتر رد 6103 نیگنایم اب ینوناق

 هعلاطم دروم یاه طیحم زا یجراخ نارگشدرگ یدنمتیاضر یا هبتر -یفیصوت شجنس :(5) لودج
 یفیصوت هبتر رایعم فارحنا نیگنایم طیحم

 8 36006 8303 کیژولونکت طیحم

 1 39006 1103 یتباقر طیحم

 3 11106 3103 یداصتقا طیحم

 9 18106 6103 ینوناق -یسایس طیحم

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  اه طیحم زا یجراخ نارگشدرگ یدنمتیاضر یا هبتر -یفیصوت شیامن :(2) لکش

 یطابنتسا یاه هتفای
 و نوسریپ یگتسبمه بیرض ،ود یخ نومزآ ،ی هنومن کت T یاه نومزآ زا شهوژپ یاه هداد یمک لیلحت روظنم هب
  .تسا هدیدرگ هدافتسا لادنک ویلبد یا هبتر نومزآ
  هعلاطم دروم یاه طیحم زا نارگشدرگ یدنمتیاضر یطابنتسا شجنس -
 رد یقوقح -یسایس و یداصتقا ،یتباقر ،کیژولونکت یاه طیحم یفیک حطس و یدنمتیاضر نازیم شجنس روظنم هب

 یدنمتیاضر و یفیک حطس یسررب هب همادا رد .تسا هدیدرگ هدافتسا یا هنومن کت T نومزآ زا ناهفصا رهش
 .دوش یم هتخادرپ هدش کیکفت تروص هب هدرب مان یاه طیحم زا نارگشدرگ
 کیژولونکت طیحم یدنمتیاضر و یفیک حطس یطابنتسا شجنس -
 و تارکیل یفیط هنماد باستحا اب نانیمطا دصرد 03 حطس رد کیژولونکت طیحم یارب یا هنومن کت T نومزآ جیاتن
 رهش رد طیحم نیا فعض و طیحم نیا زا نارگشدرگ یدنمتیاضر مدع زا ناشن نومزآ دروم 9 یددع تیبولطم
 و راظتنا دروم نیگنایم زا رت نییاپ هدش هدهاشم نیگنایم ،یفنم تروص هب نومزآ یاه هرامآ هک ارچ .دراد ناهفصا
 طیحم رظن زا ناهفصا رهش تفگ ناوت یم نیاربانب .دنا هتفرگن رارق یرادانعم حطس رد تبثم هرامآ اب یاه هیوگ
 رب .دنا هتشادن تیاضر طیحم نیا یفیک حطس زا نارگشدرگ و دشاب یم فعض یاراد یرگشدرگ هنیمز رد کیژولونکت
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 نیرتمک -0068 هرامآ اب نیالنآ تروص هب هیلقن لیاسو هراجا و نویساورزر متسیس نومزآ نیا یاه هرامآ ساسا
 هرامآ اب نویساورزر متسیس دننامه کیژولونکت متسیس اب یتماقا تامدخ یگنهامه و یفیک حطس و یدنمتیاضر
 .(0 لودج) تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یفیک حطس و یدنمتیاضر نیرتشیب -9003

 کیژولونکت طیحم زا نارگشدرگ یدنمتیاضر و یفیک حطس یطابنتسا شجنس :(3) لودج

 اه هیوگ

 9نومزآ دروم یددع تیبولطم

 یدازآ هجرد نومزآ هرامآ

 یرادانعم

 نیگنایم توافت
 03 نانیمطا هلصاف

 الاب دح نییاپ دح

 603806 -300806 -638606 69106 168 08306 ناهفصا رهش رد یزاجم یتسیروت و یرگشدرگ تاعالطا متسیس دوجو

 3٩6306 -01٩906 -٩01606 90006 168 -1006 یکیژولونکت یاه تیفرظ اب ناهفصا رهش یرگشدرگ یماگمه

 966606 -018006 -8٩0306 60606 168 -1308 یللملا نیب یاهدرادناتسا اب اه هبذاج هب یسرتسد یاه هداج قباطت

 903806 -101906 -303606 13906 168 -0106 ناهفصا رهش رد اهزاین اب نآ بسانت و لقنو لمح تعنص ندوب زور هب

 131606 -006106 -380806 33806 168 -8908 ایند زور یژولونکت اب ناهفصا رهش ییانبریز روما یماگمه

 010306 -186306 013606 06106 168 01306 یروانف اب هتفای هعسوت و بسانم یرگشدرگ تالیهست و تامدخ زا یرادروخرب

 813906 -938806 131806 6٩306 168 8808 تمالس یرگشدرگ هنیمز رد یکشزپ کیژولونکت تاناکما دوجو

 30٩606 -819106 -361806 00806 168 -3908 ایند زور یروانف اب یربرفاسم یاه هنایاپ و اه هاگدورف یگنهامه

 809906 -001806 303606 09106 168 1٩06 یللملا نیب و یناهج لوصا اب یرگشدرگ تامدخ درادناتسا

 693106 -831606 163806 ٩6806 168 3008 نویساورزر متسیس دننامه کیژولونکت متسیس اب یتماقا تامدخ یگنهامه

 -83٩606 -393106 -0٩1306 06606 168 -1٩03 یکینورتکلا یازیو تروص هب ازیو رودص

 ٩68306 -1٩0306 -01306 98106 168 -9306 یکینورتکلا تاطابترا و تنرتنیا هب یسرتسد نازیم

 -061906 -181٩06 -361006 66606 168 -1٩00 نیالنآ تروص هب هیلقن لیاسو هراجا و نویساورزر متسیس دوجو

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یتباقر طیحم یدنمتیاضر و یفیک حطس یطابنتسا شجنس -
 و تارکیل یفیط هنماد باستحا اب نانیمطا دصرد 03 حطس رد یتباقر طیحم یارب یا هنومن کت T نومزآ جیاتن
 رهش رد طیحم نیا فعض و طیحم نیا زا نارگشدرگ یدنمتیاضر مدع زا ناشن نومزآ دروم 9 یددع تیبولطم
 راظتنا دروم نیگنایم زا رت نییاپ هدش هدهاشم نیگنایم و یفنم تروص هب نومزآ یاه هرامآ هک ارچ .دراد ناهفصا
 فعض یاراد یرگشدرگ هنیمز رد یتباقر طیحم رظن زا ناهفصا رهش تفگ ناوت یم نیاربانب .تسا هدیدرگ یبایزرا
 یبایرازاب تیعضو نومزآ نیا یاه هرامآ ساسا رب .دنا هتشادن تیاضر طیحم نیا یفیک حطس زا نارگشدرگ و دشاب یم
 تامدخ و تالوصحم یروآون حطس و یدنمتیاضر نیرتمک -9068 هرامآ اب ناهفصا یرهش یرگشدرگ تاغیلبت و
 صاصتخا دوخ هب ار یفیک حطس و یدنمتیاضر نیرتشیب -٩106 هرامآ اب هباشم قطانم هب تبسن ناهفصا یرگشدرگ
 .(٩ لودج) تسا هداد

 یتباقر طیحم زا نارگشدرگ یدنمتیاضر و یفیک حطس یطابنتسا شجنس :(7) لودج

 اه هیوگ

 9نومزآ دروم یددع تیبولطم

 یدازآ هجرد نومزآ هرامآ

 یرادانعم

 نیگنایم توافت
 03 نانیمطا هلصاف

 الاب دح نییاپ دح

 -10٩006 -133306 -819106 66606 168 -9068 ناهفصا یرهش یرگشدرگ تاغیلبت و یبایرازاب تیعضو

 1٩806 -666106 -318806 33106 168 -3٩06 عون مه قطانم لباقم رد ناهفصا رهش یرگشدرگ یریذپ تباقر نازیم

 -891006 -1٩3306 -163٩06 66606 168 -000٩ نانکراک یوس زا نارگشدرگ اب طابترا یرارقرب حیحص یاه شور و لوصا تسبراک

 361606 -٩10906 -380806 08806 168 -1008 ناهفصا رهش هب یجورخ و یدورو یدابم و هاگدورف رد یناسر عالطا رتافد رثؤم روضح

 -831006 -٩6808 -313106 66606 168 -1100 ابقر اب لباقت رد ناهفصا رهش رد عونتم یرگشدرگ یاه همانرب زا هدافتسا

 -031006 -00308 -930306 66606 168 -9300 یرگشدرگ تامدخ و تالوصحم یارب یتباقر یراذگ تمیق یاه تیزم زا هدافتسا

 -968906 -100٩06 -999006 66606 168 -1٩01 رظن دروم یجراخ یاه سناژآ اب ناهفصا رهش یترفاسم یاه سناژآ یراکمه

 -13٩606 -٩11006 -318906 36606 168 -0003 أدبم روشک رد ناهفصا رهش و ناریا یرگشدرگ یبایرازاب رتافد دوجو

 988306 -011906 -000606 09006 168 -٩106 هباشم قطانم هب تبسن ناهفصا یرگشدرگ تامدخ و تالوصحم یروآون

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم



 551 ... راذگریثات یاه طیحم تارثا لیلحت

 یداصتقا طیحم یدنمتیاضر و یفیک حطس یطابنتسا شجنس -
 و تارکیل یفیط هنماد باستحا اب نانیمطا دصرد 03 حطس رد یداصتقا طیحم یارب یا هنومن کت T نومزآ جیاتن
 رهش رد طیحم نیا فعض و طیحم نیا زا نارگشدرگ یدنمتیاضر مدع زا ناشن نومزآ دروم 9 یددع تیبولطم
 دروم نیگنایم زا رت نییاپ هدش هدهاشم نیگنایم و یفنم تروص هب اه هیوگ زا یخرب یاه هرامآ هک ارچ .دراد ناهفصا
 نیمأت هویش ،تیفیک هیوگ زج هب تبثم هرامآ یاراد یاه هیوگ تسا رکذ هب مزال نینچمه .تسا هدیدرگ یبایزرا راظتنا
 ساسا نیا رب .دنا هتفرگن رارق یرادانعم حطس رد زین نآ تیفیک و اذغ عون لابق رد اه تمیق ندوب هنافصنم و اذغ
 یجراخ نارگشدرگ و دشاب یم فعض یاراد یرگشدرگ هنیمز رد یداصتقا طیحم رظن زا ناهفصا رهش تفگ ناوت یم
 یرابتعا یاه تراک زا هدافتسا تلوهس نومزآ نیا یاه هرامآ ساسا رب .دنا هتشادن تیاضر طیحم نیا یفیک حطس زا

 اه تمیق ندوب هنافصنم و اذغ نیمأت هویش ،تیفیک و یدنمتیاضر نیرتمک -0088 هرامآ اب رهش رد دیرخ تهج یجراخ
 مزال .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یفیک حطس و یدنمتیاضر نیرتشیب 3103 هرامآ اب نآ تیفیک و اذغ عون لابق رد
 رارق نارگشدرگ تیاضر و تیبولطم حطس رد یرادانعم حطس و هدمآ تسد هب هرامآ ساسا رب هیوگ نیا تسا رکذ هب
 .(1لودج) تسا هتشاد

 یداصتقا طیحم زا نارگشدرگ یدنمتیاضر و یفیک حطس یطابنتسا شجنس :(3) لودج

 اه هیوگ

 9نومزآ دروم یددع تیبولطم

 یدازآ هجرد نومزآ هرامآ

 یرادانعم

 نیگنایم توافت
 03 نانیمطا هلصاف

 الاب دح نییاپ دح

 -01٩806 -003006 -666106 86606 168 -8009 ناهفصا رهش رد اه تمیق تابث

 0٩0306 -038306 -638606 1٩106 168 10806 یرگشدرگ هچراپکی تالیهست و تامدخ متسیس زا یریگ هرهب

 -086306 -330308 -01608 66606 168 -0088 ناهفصا رهش رد دیرخ تهج یجراخ یرابتعا یاه تراک زا هدافتسا تلوهس

 -306906 -133٩06 -318006 66606 168 -6301 یناهج کناب ماظن اب یکناب تالدابت تلوهس

 -13٩606 -11٩006 -193906 38606 168 -0003 یناهج یاه تمیق اب یرگشدرگ تالوصحم و تامدخ قباطت

 8٩1906 -010806 318806 16106 168 89106 زرا لیدبت تلوهس ،زرا لیدبت خرن

 190006 ٩00606 ٩16906 ٩8606 168 3103 نآ تیفیک و اذغ عون لابق رد اه تمیق ندوب هنافصنم و اذغ نیمأت هویش ،تیفیک
 -0٩0606 -133006 -303306 38606 168 -٩003 نارگشدرگ هب یداهنشیپ تامدخ یاه هتسب رد عونت

 089606 -089106 -666306 63606 168 -8٩08 اه تمیق بسانت و یمومع لقنو لمح درکلمع

 000906 -٩31606 380806 63806 168 0008 اه تمیق ندوب هنافصنم و یتماقا یاه ناکم تیفیک

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ینوناق -یسایس طیحم یدنمتیاضر و یفیک حطس یطابنتسا شجنس -
 تارکیل یفیط هنماد باستحا اب نانیمطا دصرد 03 حطس رد ینوناق -یسایس طیحم یارب یا هنومن کت T نومزآ جیاتن
 رهش رد طیحم نیا فعض و طیحم نیا زا نارگشدرگ یدنمتیاضر مدع زا ناشن نومزآ دروم 9 یددع تیبولطم و
 دروم نیگنایم زا رت نییاپ هدش هدهاشم نیگنایم و یفنم تروص هب اه هیوگ زا یخرب یاه هرامآ هک ارچ .دراد ناهفصا
 رارق یرادانعم حطس رد زین تبثم هرامآ یاراد یاه هیوگ تسا رکذ هب مزال نینچمه .تسا هدیدرگ یبایزرا راظتنا
 فعض یاراد یرگشدرگ هنیمز رد ینوناق -یسایس طیحم رظن زا ناهفصا رهش تفگ ناوت یم ساسا نیا رب .دنا هتفرگن
 رد تلوهس نومزآ نیا یاه هرامآ ساسا رب .دنا هتشادن تیاضر طیحم نیا یفیک حطس زا یجراخ نارگشدرگ و دشاب یم
 یاه یگژیو قباطت مدع زا تیاضر و یدنمتیاضر نیرتمک -3301 هرامآ اب ناهفصا رهش و ناریا روشک هب ترفاسم
 هداد صاصتخا دوخ هب ار یفیک حطس و یدنمتیاضر نیرتشیب 89008 هرامآ اب تاغیلبت دض اب ناهفصا رهش و ناریا
 .(3لودج) تسا
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 ینوناق -یسایس طیحم زا یجراخ نارگشدرگ یدنمتیاضر و یفیک حطس یطابنتسا شجنس :(3) لودج

 اه هیوگ

 9نومزآ دروم یددع تیبولطم

 یدازآ هجرد نومزآ هرامآ

 یرادانعم

 نیگنایم توافت
 03 نانیمطا هلصاف

 الاب دح نییاپ دح

 619606 -٩93906 -131806 63806 168 -0008 رهش یدورو یدابم رد یدورو دنیارف زا تیاضر

 38٩306 -166806 -٩01606 90906 168 98306 رطاخ نانیمطا و تینما

 -839006 -33608 -361٩06 66606 168 -3300 بسانم یا همیب ماظن

 113306 -399806 0٩1606 96006 168 33006 اه نابایخ حطس رد مدرم یمومع دروخرب زا تیاضر

 811306 -009606 193806 33806 168 89008 تاغیلبت دض اب ناهفصا رهش و ناریا یاه یگژیو قباطت مدع زا تیاضر

 -٩8٩006 -603106 -999٩06 66606 168 -3301 ناهفصا رهش و ناریا روشک هب ترفاسم رد تلوهس

 -911306 -009106 -380006 66606 168 -٩601 (اه میرحت هب هجوت اب) أدبم تازیهجت و یژولونکت هب یبایتسد تلوهس

 -603806 -311006 -163906 66606 168 -1309 أدبم روشک و یللملا نیب یاهدرادناتسا اب ینف طباوض و اهدرادناتسا قباطت نازیم

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هعلاطم دروم یاه طیحم یفیک حطس و یدنمتیاضر یا هبتر -یطابنتسا شجنس
 رد یقوقح -یسایس و یداصتقا ،یتباقر ،کیژولونکت یاه طیحم یفیک حطس و یدنمتیاضر یا هبتر شجنس روظنم هب

 دهد یم ناشن نانیمطا دصرد 33 حطس رد نومزآ نیا جیاتن .تسا هدیدرگ هدافتسا لادنک ویلبد نومزآ زا ناهفصا رهش
 یدنمتیاضر و یفیک حطس و حطس نیرتالاب رد 1٩03 لادنک هرامآ اب کیژولونکت طیحم تیاضر و یفیک حطس هک
 مود هبتر رد 9003 هرامآ اب یداصتقا طیحم .تسا هتشاد رارق حطس نیرت نییاپ رد 1308 لادنک هرامآ اب یتباقر طیحم
 .(88 لودج) تسا هتشاد رارق موس هبتر رد 8003 هرامآ اب یقوقح -یسایس طیحم و یفیک حطس و یدنمتیاضر

 لادنک ویلبد نومزآ یرامآ تاصخشم :(01) لودج
 068 دادعت

 91806 ویلبد لادنک هرامآ

 983011 رتوکسا یاک هرامآ

 9 یدازآ هجرد

 66606 یرادانعم حطس

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هعلاطم دروم یاه طیحم یفیک حطس و یدنمتیاضر یا هبتر -یطابنتسا شجنس :(11) لودج

 هبتر لادنک هرامآ طیحم

 8 1٩03 کیژولونکت طیحم

 1 1308 یتباقر طیحم
 3 9003 یداصتقا طیحم

 9 8003 ینوناق -یسایس طیحم

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 هعلاطم دروم یاه طیحم یدنمتیاضر و یفیک حطس یطابنتسا شیامن :(3) لکش
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 قیقحت تایضرف نومزآ
 کت T نومزآ) یطابنتسا و (یناوارف دصرد ،نیگنایم) یفیصوت یاه هتفای زا قیقحت یاه هیضرف در ای دیئات روظنم هب
 .تسا هدیدرگ هدافتسا (نوسریپ یگتسبمه بیرض و لادنک ویلبد نومزآ ،ود یخ نومزآ ،یا هنومن

 لوا هیضرف -1

 یقوقح -یسایس و یداصتقا ،یتباقر ،کیژولونکت یاه طیحم تیعضو زا یجراخ نارگشدرگ دسر یم رظن هب"

 "دنرادن تیاضر ناهفصا رهش یرگشدرگ
 یفیک حطس زا ینوناق -یسایس و یداصتقا ،یتباقر ،کیژولونکت یاه طیحم ایآ هکنیا و هیضرف نیا نومزآ روظنم هب
 هدافتسا یا هنومن کت T نومزآ زا هیضرف نومزآ روظنم هب یفیصوت یاه لیلحت نمض ؟هن ای دنشاب یم رادروخرب یبسانم
 زا کی ره یطابنتسا و یفیصوت یاه هتفای هئارا هب کیکفت هب همادا رد هیضرف نومزآ روظنم هب نیاربانب .تسا هدیدرگ
 .دوش یم هتخادرپ هعلاطم دروم یاه طیحم
 طیحم زا نارگشدرگ تیاضر ندوب نییاپ زا ناشن 8 هرامش لودج یفیصوت یبایزرا جیاتن :کیژولونکت طیحم .فلا
 هدمآ تسد هب 18303 اب ربارب طیحم نیا یارب هدمآ تسد هب یلک نیگنایم .دراد ناهفصا رهش یرگشدرگ کیژولونکت
 دوجو هب طوبرم تیاضر نیرتشیب یسررب دروم یاه هیوگ نایم زا .دراد نارگشدرگ تیاضر مدع زا ناشن هک تسا
 دوجو اب بترم تیاضر نازیم نیرتمک و 1809 نیگنایم هب تمالس یرگشدرگ هنیمز رد یکشزپ کیژولونکت تاناکما

 کت T نومزآ جیاتن نینچمه .تسا هدوب 8103 نیگنایم اب نیالنآ تروص هب هیلقن لیاسو هراجا و نویساورزر متسیس
 و تارکیل یفیط هنماد باستحا اب نانیمطا دصرد 03 حطس رد (0) لودج ساسا رب کیژولونکت طیحم یارب یا هنومن
 رهش رد طیحم نیا فعض و طیحم نیا زا نارگشدرگ یدنمتیاضر مدع زا ناشن نومزآ دروم 9 یددع تیبولطم
 و راظتنا دروم نیگنایم زا رت نییاپ هدش هدهاشم نیگنایم ،یفنم تروص هب نومزآ یاه هرامآ هک ارچ .دراد ناهفصا
 طیحم رظن زا ناهفصا رهش تفگ ناوت یم نیاربانب .دنا هتفرگ رارق یرادانعم حطس زا رتالاب تبثم هرامآ اب یاه هیوگ
 تیاضر طیحم نیا یفیک حطس زا یجراخ نارگشدرگ و دشاب یم فعض یاراد یرگشدرگ هنیمز رد کیژولونکت
 -0068 هرامآ اب نیالنآ تروص هب هیلقن لیاسو هراجا و نویساورزر متسیس نومزآ نیا یاه هرامآ ساسا رب .دنا هتشادن
 اب نویساورزر متسیس دننامه کیژولونکت متسیس اب یتماقا تامدخ یگنهامه و یفیک حطس و یدنمتیاضر نیرتمک
 .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یفیک حطس و یدنمتیاضر نیرتشیب -9003 هرامآ

 یتباقر طیحم زا نارگشدرگ تیاضر ندوب نییاپ زا ناشن (3) لودج یفیصوت یبایزرا جیاتن :یتباقر طیحم .ب
 مدع زا ناشن هک تسا هدوب 01103 اب ربارب طیحم نیا یارب هدمآ تسد هب یلک نیگنایم .دراد ناهفصا رهش یرگشدرگ
 تامدخ و تالوصحم یروآون هب طوبرم تیاضر نیرتشیب یسررب دروم یاه هیوگ نایم زا .دراد نارگشدرگ تیاضر
 یاه تیزم زا هدافتسا هب بترم تیاضر نازیم نیرتمک و 9303 نیگنایم اب هباشم قطانم هب تبسن ناهفصا یرگشدرگ
 کت T نومزآ جیاتن نینچمه .تسا هدوب 1603 نیگنایم اب یرگشدرگ تامدخ و تالوصحم یارب یتباقر یراذگ تمیق
 و تارکیل یفیط هنماد باستحا اب نانیمطا دصرد 03 حطس رد (٩) لودج ساسا رب یتباقر طیحم یارب یا هنومن
 رهش رد طیحم نیا فعض و طیحم نیا زا نارگشدرگ یدنمتیاضر مدع زا ناشن نومزآ دروم 9 یددع تیبولطم
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 راظتنا دروم نیگنایم زا رت نییاپ هدش هدهاشم نیگنایم و یفنم تروص هب نومزآ یاه هرامآ هک ارچ .دراد ناهفصا
 فعض یاراد یرگشدرگ هنیمز رد یتباقر طیحم رظن زا ناهفصا رهش تفگ ناوت یم نیاربانب .تسا هدیدرگ یبایزرا
 تیعضو نومزآ نیا یاه هرامآ ساسا رب .دنا هتشادن تیاضر طیحم نیا یفیک حطس زا یجراخ نارگشدرگ و دشاب یم
 و تالوصحم یروآون حطس و یدنمتیاضر نیرتمک -9068 هرامآ اب ناهفصا یرهش یرگشدرگ تاغیلبت و یبایرازاب

 دوخ هب ار یفیک حطس و یدنمتیاضر نیرتشیب -٩106 هرامآ اب هباشم قطانم هب تبسن ناهفصا یرگشدرگ تامدخ
 .تسا هداد صاصتخا

 یداصتقا طیحم زا نارگشدرگ تیاضر ندوب نییاپ زا ناشن (9) لودج یفیصوت یبایزرا جیاتن :یداصتقا طیحم .ج
 تیاضر مدع زا ناشن هک تسا هدوب 13103 اب ربارب طیحم نیا یارب هدمآ تسد هب یلک نیگنایم .دراد ناهفصا رهش
 ندوب هنافصنم و اذغ نیمأت هویش ،تیفیک هب طوبرم تیاضر نیرتشیب یسررب دروم یاه هیوگ نایم زا .دراد نارگشدرگ
 هدافتسا تلوهس زا هدافتسا هب بترم تیاضر نازیم نیرتمک و 6909 نیگنایم اب نآ تیفیک و اذغ عون لابق رد اه تمیق
 کت T نومزآ جیاتن نینچمه .تسا هدوب 8308 نیگنایم اب ناهفصا رهش رد دیرخ تهج یجراخ یرابتعا یاه تراک زا
 و تارکیل یفیط هنماد باستحا اب نانیمطا دصرد 03 حطس رد (1) لودج ساسا رب یداصتقا طیحم یارب یا هنومن
 رهش رد طیحم نیا فعض و طیحم نیا زا نارگشدرگ یدنمتیاضر مدع زا ناشن نومزآ دروم 9 یددع تیبولطم
 دروم نیگنایم زا رت نییاپ هدش هدهاشم نیگنایم و یفنم تروص هب اه هیوگ زا یخرب یاه هرامآ هک ارچ .دراد ناهفصا
 نیمأت هویش ،تیفیک هیوگ زج هب تبثم هرامآ یاراد یاه هیوگ تسا رکذ هب مزال نینچمه .تسا هدیدرگ یبایزرا راظتنا
 ساسا نیا رب .دنا هتفرگن رارق یرادانعم حطس رد زین نآ تیفیک و اذغ عون لابق رد اه تمیق ندوب هنافصنم و اذغ
 یجراخ نارگشدرگ و دشاب یم فعض یاراد یرگشدرگ هنیمز رد یداصتقا طیحم رظن زا ناهفصا رهش تفگ ناوت یم
 یرابتعا یاه تراک زا هدافتسا تلوهس نومزآ نیا یاه هرامآ ساسا رب .دنا هتشادن تیاضر طیحم نیا یفیک حطس زا

 اه تمیق ندوب هنافصنم و اذغ نیمأت هویش ،تیفیک و یدنمتیاضر نیرتمک -0088 هرامآ اب رهش رد دیرخ تهج یجراخ
 مزال .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یفیک حطس و یدنمتیاضر نیرتشیب 3103 هرامآ اب نآ تیفیک و اذغ عون لابق رد
 رارق نارگشدرگ تیاضر و تیبولطم حطس رد یرادانعم حطس و هدمآ تسد هب هرامآ ساسا رب هیوگ نیا تسا رکذ هب
 تسا هتشاد
 نارگشدرگ تیاضر ندوب نییاپ زا ناشن زین (1) لودج یفیصوت یبایزرا جیاتن تیاهن رد :ینوناق -یسایس طیحم .د
 هک تسا هدوب 36103 اب ربارب طیحم نیا یارب هدمآ تسد هب یلک نیگنایم .دراد ناهفصا رهش ینوناق -یسایس طیحم زا
 مدع زا تیاضر هب طوبرم تیاضر نیرتشیب یسررب دروم یاه هیوگ نایم زا .دراد نارگشدرگ تیاضر مدع زا ناشن
 ماظن هب بترم تیاضر نازیم نیرتمک و 3809 نیگنایم اب تاغیلبت دض اب ناهفصا رهش و ناریا یاه یگژیو قباطت
 .تسا هدوب 0303 و 8303 یاه نیگنایم اب ناهفصا رهش و ناریا روشک هب ترفاسم رد تلوهس و بسانم یا همیب
 نانیمطا دصرد 03 حطس رد (3) لودج ساسا رب ینوناق -یسایس طیحم یارب یا هنومن کت T نومزآ جیاتن نینچمه
 طیحم نیا زا نارگشدرگ یدنمتیاضر مدع زا ناشن نومزآ دروم 9 یددع تیبولطم و تارکیل یفیط هنماد باستحا اب
 هدش هدهاشم نیگنایم و یفنم تروص هب اه هیوگ زا یخرب یاه هرامآ هک ارچ .دراد ناهفصا رهش رد طیحم نیا فعض و



 351 ... راذگریثات یاه طیحم تارثا لیلحت

 رد زین تبثم هرامآ یاراد یاه هیوگ تسا رکذ هب مزال نینچمه .تسا هدیدرگ یبایزرا راظتنا دروم نیگنایم زا رت نییاپ
 هنیمز رد ینوناق -یسایس طیحم رظن زا ناهفصا رهش تفگ ناوت یم ساسا نیا رب .دنا هتفرگن رارق یرادانعم حطس
 ساسا رب .دنا هتشادن تیاضر طیحم نیا یفیک حطس زا یجراخ نارگشدرگ و دشاب یم فعض یاراد یرگشدرگ
 و یدنمتیاضر نیرتمک -3301 هرامآ اب ناهفصا رهش و ناریا روشک هب ترفاسم رد تلوهس نومزآ نیا یاه هرامآ
 حطس و یدنمتیاضر نیرتشیب 89008 هرامآ اب تاغیلبت دض اب ناهفصا رهش و ناریا یاه یگژیو قباطت مدع زا تیاضر
 .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یفیک
 رظن هب" ناونع تحت شهوژپ لوا هیضرف تفگ ناوت یم قیقحت یطابنتسا و یفیصوت یاه هتفای هب هجوت اب نیاربانب

 رهش یرگشدرگ یقوقح -یسایس و یداصتقا ،یتباقر ،کیژولونکت یاه طیحم تیعضو زا نارگشدرگ دسر یم

  .ددرگ یم دیئات "دنرادن تیاضر ناهفصا

 مود هیضرف -2

 طیحم اب طبترم هعلاطم دروم یاه طیحم اب طابترا رد یفیک حطس و نارگشدرگ تیاضر نیرتشیب دسر یم رظن هب"

 "دشاب یم کیژولونکت
 جیاتن .تسا هدیدرگ هدافتسا لادنک ویلبد نومزآ زا یفیصوت یاه هتفای زا هدافتسا نمض مود هیضرف نومزآ روظنم هب
 حطس نیرتالاب رد 8303 نیگنایم اب ناهفصا رهش رد کیژولونکت طیحم هک دهد یم ناشن (0) لودج یفیصوت یبایزرا
 جیاتن ساسا رب .تسا هتفرگ رارق یدنمتیاضر حطس نیرت نییاپ رد 1103 نیگنایم اب یتباقر طیحم و یدنمتیاضر
 هبتر رد 6103 نیگنایم اب ینوناق -یسایس طیحم و یدنمتیاضر مود هبتر رد 1103 نیگنایم اب یداصتقا طیحم یفیصوت

 دصرد 33 حطس رد زین لادنک ویلبد نومزآ جیاتن نینچمه .تسا هتفرگ رارق یجراخ نارگشدرگ یدنمتیاضر موس
 و یفیک حطس (88 لودج رد هدش هدروآ) نومزآ نیا جیاتن ساسا رب .دشاب یم یفیصوت یاه هتفای هدننک دیئات نانیمطا
 اب یتباقر طیحم یدنمتیاضر و یفیک حطس و حطس نیرتالاب رد 1٩03 لادنک هرامآ اب کیژولونکت طیحم یدنمتیاضر
 مود هبتر رد 9003 هرامآ اب یداصتقا طیحم .تسا هتشاد رارق یدنمتیاضر حطس نیرت نییاپ رد 1308 لادنک هرامآ
 .تسا هتشاد رارق موس هبتر رد 8003 هرامآ اب یقوقح -یسایس طیحم و یفیک حطس و یدنمتیاضر
 تیاضر نیرتشیب دسر یم رظن هب" ناونع اب شهوژپ مود هیضرف یطابنتسا و یفیصوت جیاتن هب هجوت اب نیاربانب

 دیئات "دشاب یم کیژولونکت طیحم اب طبترم هعلاطم دروم یاه طیحم اب طابترا رد یفیک حطس و نارگشدرگ
 .ددرگ یم
 یریگ هجیتن
 یدنمناوت نازیم و یطیحم یاه یگژیو نتسویپ مه هب زا هک تسا فلتخم یاه تیلاعف زا یا هدیچیپ بیکرت یرگشدرگ
 هعسوت رد رهش ره تیقفوم طورش نیتسخن .ددرگ یم لیکشت تامدخ هئارا و ناگدننکدیدزاب بذج رد رهش ششک و
 رد هناربدم و هنالقاع تیریدم ،طبر یذ یاه نامزاس همه یگچراپکی ،یرهش بسانم یاه تخاسریز دوجو یرگشدرگ
 داجیا ،یرگشدرگ عبانم زا رادیاپ هدافتسا ،رهش یاه هبذاج شیامآ و قیسنت ،یعامتجا و یگنهرف ،یسایس یاه هصرع
 ،یسایس یاه طیحم نوچمه یددعتم یاه طیحم رگید یترابع هب .تسا اه هبذاج هب یسرتسد تالیهست و تاناکما
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 دیاش و نیلوا یسایس عناوم .تسا هدوب راذگریثأت اهروشک رد یرگشدرگ دنور رب یتباقر و یکیژولونکت ،یداصتقا
 تروص هب اهشخب هیلک درکلمع اریز .ددرگ یم بوسحم یرگشدرگ تعنص هعسوت یور شیپ عناوم نیرتراذگریثأت
 و یلم ،یا هقطنم یاه تسایس نیا رب هوالع .تسا اهیشم و طخ و اه یراذگ تسایس ریثأت تحت میقتسمریغ و میقتسم
 ،یسایس یاه یمارآان .دراذگ یم ریثأت روشک نآ یرگشدرگ یاضاقت و هضرع رب ًااقیمع یروشک ره یللملا نیب

 لابند هب اهروشک یرگشدرگ هعسوت و تفرشیپ رد ار ییاه تفا یدج تروص هب اه گنج و تاباصتعا ،اه شروش
 نازیم و تابث ،نیاربانب .دنریگ یم لکش یسایس طیحم رد ًاالومعم اه تسایس و تاررقم و نیناوق رییغت .تسا هتشاد
 هجوت نآ هب یحیرفت یاهروت ناگدننادرگ هک تسا یسایس یاه طیحم رد مهم رایسب لماوع زا یکی نوناق هب مازتلا
 و تصرف هک تسا یداصتقا طیحم تارییغت یرگشدرگ تعنص قنور رب رثؤم لماوع رگید زا .دننک یم یدایز
 رب اهروشک یلخاد یداصتقا طیحم .دزاس یم مهارف یرگشدرگ یللملا نیب و یلم یاه نامزاس یارـب ار یتادیدهت
 رد زین مروت خرن و اه تمیق حطس هک یروط هب .دراذگ یم ریثأت یحیرفت اهروت ناگدننادرگ ،نایرتشم فرصم یاهوگلا

 هلمج زا یکیژولونکت لماوع .دنتسه رثؤم رایسب یلخاد و یللملا نیب یرگشدرگ یاه ناکم و دصاقم تیباذج
 ذخا ،امیپاوه طیلب ورزر ،لته ورزر ناکما نوچمه زین ینف یاه تخاسریز زا هدافتسا و تنرتنیا یاضف زا یریگ هرهب
 نارگشدرگ هنیزه و نامز رد ییوج هفرص ثعاب هک نیالنآ تروص هب ...و هیلقن لیاسو هراجا ورزر ،یکینورتکلا یازیو
 ددرگ یم بوسحم ناکم و هقطنم کی رد یرگشدرگ تعنص هعسوت رب رثؤم لماوع نیرت مهم زا یکی هزورما ؛ددرگ یم
 یوس زا هدش هضرع تامدخ ددعت اب یرگشدرگ تعنص هزورما یلک نایب هب .تسا دمآراک تیریدم و لمأت دنمزاین هک
 یاهروشک تسا مزال اذل و دنشاب یم رییغت لاح رد تعرس اب یرگشدرگ هنیمز رد لاعف یتلود یاه نامزاس ای دصاقم

 اتسار نیا رد و هدومن گنهامه تامدخ عون نیا اب ار دوخ یرگشدرگ تباقررپ رازاب رد ندنام روظنم هب موس ناهج
 هعلاطم هب رضاح شهوژپ هک تسا ور نیمه زا .دنزادرپب رت تیفیک اب تامدخ هئارا روظنم هب شهوژپ و صحفت هب

 صخشم نآ ساسا رب ات .تسا هتخادرپ ناریا یخیرات تختیاپ ناونع هب ناهفصا رهش رد هدیدرگ رکذ طیحم راهچ
 رب یریثأت هچ اه طیحم نیا و هدوب نازیم هچ هب ناهفصا رهش رد هعلاطم دروم یاه طیحم تیبولطم نازیم هک ددرگ
 جیاتن زا یا هدیکچ هئارا هب عوضوم تیمها هب هجوت اب نیاربانب .تسا هتشاد ناهفصا رهش هب یجراخ رگشدرگ بذج
 دروم یاه طیحم زا نارگشدرگ یدنمتیاضر و یفیک حطس شجنس یفیصوت جیاتن .دوش یم هتخادرپ رضاح شهوژپ
 دروم یاه طیحم تیعضو زا یلخاد و یجراخ نارگشدرگ یدنمتیاضر و یفیک حطس تیبولطم مدع زا ناشن هعلاطم
 طیحم و یدنمتیاضر حطس نیرتالاب رد 8303 نیگنایم اب کیژولونکت طیحم یفیصوت یبایزرا ساسا رب .دراد هعلاطم
 تسا هتفرگ رارق یدنمتیاضر حطس نیرت نییاپ رد 1103 نیگنایم اب یتباقر
 تاداهنشیپ و اهراکهار
  کیژولونکت طیحم
 :ددرگ یم هئارا ناهفصا رهش رد کیژولونکت طیحم دوبهب روظنم هب ریز تاداهنشیپ
 یزاجم مسیروت زا هدافتسا دننامه ؛ناهفصا یرهش یرگشدرگ رد یکیژولونکت یاه تیفرظ زا هدافتسا .8

 طیلب ورزر نوچمه یترفاسم تامدخ و یتماقا یتامدخ هئارا رد نیالنآ نویساورزر متسیس زا هدافتسا .3

  .یرگشدرگ و ییاریذپ ،یتماقا یاهاضف رد یکینورتکلا تاطابترا و تنرتنیا هب یسرتسد نازیم شیازفا .9



 861 ... راذگریثات یاه طیحم تارثا لیلحت

 یناهج و یللملا نیب یاهدرادناتسا اب ناهفصا یرهش یرگشدرگ تامدخ نتخاس ماگمه .1

  .ایند زور یروانف اب ناهفصا رهش ینامرد یرگشدرگ نتخاس ماگمه .0

 یتباقر طیحم
 :ددرگ یم هئارا ناهفصا رهش رد یتباقر طیحم دوبهب روظنم هب ریز تاداهنشیپ
 ناهفصا یرهش یرگشدرگ تاغیلبت و یبایرازاب تیعضو رد ماجسنا روظنم هب نیلوئسم یوس زا یتادیهمت تسبراک .8

 یجراخ نارگشدرگ اب حیحص دروخرب هوحن روظنم هب یتامدخ نانکراک شزومآ .3

  رهش یدورو یدابم و اه هنایاپ ،اه هاگدورف رد یرگشدرگ تامدخ یناسر عالطا رتافد رثؤم روضح .9

 .ناهفصا رهش رد یرگشدرگ عونتم یاه همانرب زا هدافتسا .1

 اب لباقت رد ناهفصا رهش رد یرگشدرگ تامدخ و تالوصحم یارب یتباقر یراذگ تمیق یاه تیزم زا هدافتسا .0
 .ریذپ رگشدرگ و عون مه قطانم

 دوجوم یاه سناژآ صوصخلا یلع یجراخ یاه سناژآ اب ناهفصا رهش یرگشدرگ یترفاسم یاه سناژآ یراکمه .0
 .دنراد ناریا رد یرتمک رگشدرگ هک ییاهروشک رد

 .ابقر اب لباقت رد ناهفصا یرهش یرگشدرگ تامدخ و تالوصحم رد یروآون .٩

 یداصتقا طیحم
 :ددرگ یم هئارا ناهفصا رهش رد یداصتقا طیحم دوبهب روظنم هب ریز تاداهنشیپ
 اب طابترا رد صوصخلا یلع اه تمیق تابث روظنم هب یتاررقم و نیناوق ذاختا و نیلوئسم یوس زا یزیر همانرب .8
 .ناهفصا رهش رد یرگشدرگ تالوصحم و تامدخ

 تامدخ هئارا روظنم هب یناهج کناب ماظن اب یلخاد یاه کناب یگنهامه روظنم هب نیلوئسم یوس زا یزیر همانرب .3
  .یرابتعا یاه تراک تامدخ لابق رد یرگشدرگ

  یرهش یرگشدرگ تامدخ و تالوصحم تمیق قباطت و یناهج یراذگ تمیق ماظن زا هدافتسا .9

 بوصم تمیق لابق رد ناهفصا رهش رد لقنو لمح تامدخ هئارا رد تاررقم و طباوض ذاختا .1

 یقوقح -یسایس طیحم
 :ددرگ یم هئارا ناهفصا رهش رد یقوقح -یسایس طیحم دوبهب روظنم هب ریز تاداهنشیپ
 هجوت شیازفا روظنم هب ناهفصا رهش هب یجراخ نارگشدرگ دورو زا مارتحا و لابقتسا روظنم هب یتادیهمت ذاختا .8
 .یجراخ رگشدرگ بذج رد نآ یتاغیلبت یایازم زا هدافتسا نینچمه و یجراخ نارگشدرگ

 .ناهفصا رهش و ناریا روشک رد یجراخ نارگشدرگ یارب نودم و دمآراک یا همیب ماظن زا هدافتسا .3

 ناهفصا رهش و ناریا روشک هب یترفاسم تالکشم شهاک روظنم هب یهاگدورف روفسنارت زا هدافتسا .9

 ناهفصا رهش و ناریا هب رگشدرگ هدنتسرف هدمع یاهروشک یاه یژولونکت و تازیهجت ندومن مهارف .4

 عبانم
 ثاریم نامزاس :یدروم هعلاطم) تاوس لدم ساسا رب روشک یرگشدرگ یژتارتسا نیودت ،(6398) تاداس ناجرم ،درفرود ،نسح ،یساملا

 .٩3-838 صص ،8 هرامش ،8 هرود ،هعسوت یرگشدرگ همانلصف ،(نارهت ناتسا یرگشدرگ یگنهرف و
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 (9398) ،ناهفصا رهش همانرامآ

 لاغتشا یاه تصرف داجیا و میلقا شقن رب دیکأت اب زاریش ناتسرهش مسیروت وکا یاه هزوح یعیبط یاه تیفرظ تخانش ،(9198) دیما ،شنیب
 .یرهش یزیر همانرب و ایفارغج دشرا یسانشراک همان نایاپ ،یتشهب دیهش هاگشناد :نارهت ،ییاز

 همانلصف ،یداصتقا دشر و یرگشدرگ تعنص ،تاطابترا و تاعالطا یروانف ،(٩198) یربک ،یغارچ ،فسوی ،هداز یسیع ،اضریلع ،جرفروپ
 .01-00 صص ،1 هراشم ،98 هرود ،نیون تراجت و داصتقا

 .تمس تاراشتنا ،نارهت ،مهدفه پاچ ،یناسنا مولع رد قیقحت شور رب یا همدقم ،(9398) اضردمحم ،این ظفاح

 هاگدید زا ناهفصا رهش رد یرگشدرگ تعنص هعسوت عناوم و تالکشم یسررب ،(1398) یلع ،یحلاص ،رهاط ،لدنشور ،دمحم ،یقیقح
 .001-611 صص ،1 هرامش ،٩ هرود ،یناگرازاب تیریدم ،نارگشدرگ

 .هماکهم رشن ،یرگشدرگ و تغارف تاقوا ،(1398) دازهب ،یناهارف یعیبر ،یقت دمحم ،ییامنهر

 یگدنزو ملع تاراشتنا ،لوا دلج ،نارهت» ناریا یاهرهش تخانش ،( 3٩98) نیسحلادبع ،نایدیعس

 هعلاطم) یرگشدرگ دصاقم هب نارگشدرگ یرادافو رب رثوم لماوع لیلحت ،(9398) دیشرف ،یرانا یناقهد ،نیسح ،ییاضر ،دمحم ،یرافغ
 .800-100 صص ،9 هرامش ،38 هرود ،ینامزاس گنهرف تیریدم ،ناهفصا رهش :یدروم

 ، ،ناهفصا ناتسا هعلاطم دروم یجراخ نارگشدرگ بذج رب یتنرتنیا یبایرازاب یاهیژتارتسا یبایزرا لدم یحارط ،(3198) یلع ،یمظاک
 .ناهفصا هاگشناد ،داصتقا و یرادا مولع هدکشناد ،یرتکد هلاسر

 .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،نارهت ،یگتفاین هعسوت و هعسوت یسایس داصتقا ،(3198) دمحا ،یقثوم

 زا لصاح یزرا دمآرد زادنا سپ و فرصم ،عیزوت ،صیصخت ،داجیا ،(3398) اروفص ،یناضمر ،هلا تمعن ،یربکا ،هجیدخ ،یهلارصن
-93 صص ،8 هرامش ،98 هرود ،یداصتقا یاه شهوژپ ،ناهفصا ناتسا یداصتقا فلتخم یاه شخب رد یللملا نیب یرگشدرگ جراخم
8. 

 هاگشناد ،یرادباسح و تیریدم هدکشناد ،دشرا یسانشراک همانایاپ ،ناریا یرگشدرگ هعسوت اب ندش یناهج هطبار ،(3198) ارهز ،ییوکن
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