
تشذگ هک  یا  هتفه  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد 
هامرویرهش 1399) تیاغل 21   15 اه ( هناسر  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  زا  هدش  رشتنم  رابخا 

هاگشناد یمومع  طباور 



بلاطم بلاطم تسرهف   تسرهف

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

روشک  رسارس  نایوجشناد  هژیو  لهچ » هراوگوس   » هراونشج

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۱ییابطابط

یسور  هب  یسراف  نابز  زا  همجرت  تالکشم  لئاسم و   » یشزومآ هاگراک 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۲ییابطابط

دوش  یم  رازگرب  نارهت  رد  هنوم  ناژ  یزاجم  هاگراک  همالعنیلوا  هاگشناد 
ییابطابط

؟  تشذگ هچ  یا  هرقن رالات  رد  هتشذگ  هتفه 

هیامرس رازاب  یربخ  هاگیاپ 
ناریا

رصع
رازاب

الاک
ربخ داصتقا لصف 

یلام ۴رصع 

 ! دینک یهاوخرذع  ناملعم  اه و  هداوناخ زومآ ، شناد نارتخد  زا 

نیالنآ  ۵۵
۱زویناکسیا

هچ هدنام  یقاب  لاس  کی  رد  یناحور  ینموم / داشرف  نابز  زا  ناریا  داصتقا  کانتشحو  قیاقح 
؟  دنک

لادتعا ارادم
نارامج یربخ  ۲هاگیاپ 

نارهت  ییابطابط  همالع  هاگشناد  قودنصواگ  تقرس 

زوینایرآ طارص اه نیرترب
ناریا ۳رصع 

دش  متخ  بیجع  قافتا  کی  هب  یناحور  یداصتقا  شیاشگ  لابولگهدعو  ناریا 

مهدزای  سلجم  زا  نایوجشناد  هبلاطم  ناگتخیهرف۱۰۰  همانزور 

دهد  صاصتخا  انورک  نارود  رد  نایوجشناد  هب  کمک  یارب  ار  یا  هجدوب مولع  ترازو 

هار
ون فافش هیشاحرد انلیا انکیا

هاگشاب
ناراگنربخ وجشناد یرازگربخ 

انسیا

۸انریا

رازگرب نایوجشناد  نیدلاو  هژیو  هداوناخ » رد  تاساسحا  تاناجیه و  تیریدم   » یشزومآ رانیبو 
ددرگ  یم 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۳ییابطابط

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱طباور 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=12834
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=12831
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=12828
https://asremali.ir/fa/news/39459/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
http://iscanews.ir/news/1080668/%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF!
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-13/1469190-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.asriran.com/fa/news/746077/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://iranglobal.info/node/80879
http://farhikhtegandaily.com/news/45634/100-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/
https://www.irna.ir/news/84032588/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=12819


تمقن  ای  تمعن  هلاس ؛ هدعو ۴۲  ققحت  ناگیار ، قرب 

زوین کرتا  وکینارا داصتقا دادماب  نیالنآ ناریا 
ناریا

ربخ زورما ناهفصا 

تعاس ۲۴ نادرگ داصتقا  نایاراد تیلم
مایپ
یروف

تفن
ام کیت

انآ یرازگربخ 
جیلخ یربخ  هاگیاپ 

سراف زوین نیت 
ابفلا

ربخ یداصتقا دون 

انسیا زوین قرب  ناوج همانزور 
همانزور
ناریا زوین راهب 

اب هناحبص 
ربخ

همان نارهت  یداصتقا نامرآ 
بزح یلیلحت  یربخ  هکبش 

هللا تراجت لصف 

سالپ ۲۸انریا 

همالع  هاگشناد  رد  نایوجشنادون  روضح  تیعضو 

انریا
نایوجشناد همانربخ 

۱ناریا

یفتنم همالع  هاگشناد  هعسوت  حرط  برغ  هدودحم  رد  نارهت  رهش  یقفا  دشر  هب  تبسن  رادشه 
دش 

نیالنآ سراف  زوین دنلیآ  زوینایرآ نامسرپ
هار
ون ناهاپس مایپ 

زوین وناب  نیالنآ درک  نیالنآ ناتسزوخ  ایرآ رازاب  نیالنآ ناسارخ  نیالنآ مق 

یربخ یلیلحت  تیاس 
رهش نیالنآ نالیگ  نیالنآ دزی 

نارهت ۱۵حبص 

ییابطابط  همالع  هاگشناد  مود  لاسمین  عماج  نومزآ  هیعالطا 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

ناراگنربخ ۳هاگشاب 

يئابطابط  همالع  هاگشناد  راکو  بسک لاغتشا و  يمداکآ  راک  هب  زاغآ 

انسیا نادرگ داصتقا  زوین رگراک 
۳زوینایرآ

انورک  مایا  رد  دوخ  یوجشناد  رازه  اب ۱۲  ییابطابط  همالع  هاگشناد  سامت 

ترازو
مولع

نایوجشناد همانربخ 
ناریا زویناکسیا

رهم ۳یرازگربخ 

دنک  دورو  سلجم  درادن / وردوخ  یارب  یا  همانرب چیه  تمص  ترازو 

زوین ارآ  داصتقا لصف  زوین لادپ  نیشام ۳
راید
باتفآ مینست یرازگربخ 

نامسرپ زوین ماج  شرتسگ راکروفدز
نیرخآ

ربخ
ضبن
رازاب

وجشناد ۱۲یرازگربخ 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲طباور 

https://plus.irna.ir/news/84030313/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%DB%B4%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%82%D9%85%D8%AA
http://iusnews.ir/fa/news-details/369726/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87/
http://sobhetehran.com/fa/pages/?cid=120825
https://www.yjc.ir/fa/news/7485796/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.aryanews.com/News/20200908164043293/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://www.mehrnews.com/news/5019181/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://snn.ir/fa/news/874266/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF


اب تسشن  یارب  یمتا  یژرنا  نامزاس  سیئر  زا  همالع  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  توعد 
نایوجشناد 

زویناکسیا وجشناد یرازگربخ 
زوین ۲نتلوب 

دنراد  هاگشناد  هب  یگتسویپ  ساسحا  دنریگ  یم رارق  هجوت  دروم  هک  ینازیم  هب  نایهاگشناد 

ترازو
مولع رهم یرازگربخ 

۲زویناکسیا

دیراورم  کرهش  رد  یرهش  یاه  هنارس دوبن 

انسیا
قفا
نارهت زوینایرآ نیالنآ اروش  یرازگربخ  رهم یرازگربخ  زوین اناریا 

امیس ادص و  ۶یرازگربخ 

کدوک  یریذپ  هعماج رد  هداوناخ  شقن 

هاگشناد
همالع هیشاحرد

هار
ون

۳انریا

 ! لالحنا هناتسآ  رد  ناریا  رد  تیعمج ” تاعلاطم  یصصخت  هسسؤم   “ اهنت

زوین هعیش 
نیالنآ ۱مهافت 

تایانج هیلع  ناتسداد  تادنتسم  دش / هتفرگ  فده  ناوید  ییاضق  لالقتسا  شنم : یدنژن
تسا  لدتسم  ًالماک  ناتسناغفا  رد  اکیرمآ 

انلیا
همالع هاگشناد  ۱انطع -

دندش  بوصنم  نارهت  دیتاسا  جیسب  نانواعم  یاروش  دیدج  یاضعا 

سراف یرازگربخ  انآ یرازگربخ  مینست یرازگربخ 
۳زویناکسیا

دش  یزادنا  هار ییابطابط  همالع  هاگشناد  راک  بسک و  یمداکآ 

راک رازاب 
همالع هاگشناد 

ییابطابط زویناکسیا
۳انریا

دش  مالعا  هاگباوخ  زا  ییابطابلط  همالع  هاگشناد  نایوجشناد  هدافتسا  ناراگنربخنامز  هاگشاب 

رازگرب نایوجشناد  نیدلاو  هژیو  هداوناخ » رد  تاساسحا  تاناجیه و  تیریدم   » یشزومآ رانیبو 
ددرگ  یم 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
۱ییابطابط

هشیدنا  تفایض   » بلاق رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  نانکراک  ییازفا  تفرعم یاه  هرود یرازگرب 

سراف یرازگربخ 
سراف ۱یرازگربخ 

ییابطابط  همالع  هاگشناد  ییوجشناد  رترب  تایرشن  راثآ و  زا  انسیاریدقت 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳طباور 

https://www.bultannews.com/fa/news/682179/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://iscanews.ir/news/1080443/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-...
https://www.iribnews.ir/fa/news/2816634/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84030717/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
https://tafahomonline.ir/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1/
https://www.atnanews.ir/archives/296956/%D9%86%DA%98%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B1/
http://iscanews.ir/news/1080246/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84030144/%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7486544/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=12819
https://www.farsnews.ir/news/13990224000839/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87
https://www.isna.ir/news/99061914501/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C


دننک  یم ادیپ  روضح  هاگشناد  رد  هتفه  همالع ۶  دورو  ون  نایوجشناد 

نایوجشناد همانربخ 
ناریا

۱انریا

ییابطابط  همالع  هاگشناد  نایوجشناد  هیرهش  طیسقت  طیارش 

راک رازاب  انسیا
نایوجشناد همانربخ 

ناریا رهم یرازگربخ 
هاگشاب

ناراگنربخ

داحتا
ربخ

۶فافش

ایلاتیا  یراگن  همانزور هزیاج  هدنرب  ییابطابط ؛ همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

همالع هاگشناد 
ییابطابط

۳انسیا

دشرا  هرود  یارب  جراخ  اب  یناریا  یاه  هاگشناد کرتشم  یاه  هرود

رهم یرازگربخ 
هاگشاب

ناراگنربخ

نایوجشناد همانربخ 
۲ناریا

هاگشناد طیحم  هب  یگتسویپ  ساسحا  دنریگ ، یم رارق  هجوت  دروم  هک  ینازیم  هب  نایهاگشناد 
تشاد  دنهاوخ 

رهم یرازگربخ 
نایوجشناد همانربخ 

ناریا زویناکسیا

مولع ۳ترازو 

ناتسناغفا  رد  حلص  یامعم  باتک  یسررب  انریادقن و 

تسا  هدش  یفتنم  همالع  هاگشناد  هعسوت  سرافحرط  یرازگربخ 

هام  نابآ  زا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  هب  دیدج  یوجشناد  دورو ۶۰۰۰ 

نایوجشناد همانربخ 
ناریا

۱انسیا

 « یشوس هرابرد  وریج  یاهایور   » دنتسم ییوجشناد  دقن  انسیاشیامن و 

یگدنز  نومزآ  رد  قوقح  قالخا و  سابل  نایم  راوشد  همالعباختنا  هاگشناد  انطع -

دوش  یم یتایلمع  هزوح  رد ۱۱  شرورپ  شزومآ و  یداینب  لوحت  دنس 

یرازگربخ
اناپ هیشاحرد

۲انریا

دوش  یم رازگرب  ناریا  یناسر  عالطا یرادباتک و  نمجنا  یشزومآ  هدنز  همانرب  انزیلنیمهد 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://www.irna.ir/news/84031722/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B6-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://www.shafaf.ir/fa/news/511442/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D8%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99061611837/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://iusnews.ir/fa/news-details/369392/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF/
https://www.msrt.ir/fa/news/56835/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84031458/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.farsnews.ir/news/13990618000187/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/99061712280/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B6%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87
https://www.isna.ir/news/99061712237/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B4%DB%8C
https://www.atnanews.ir/archives/296950/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2/
https://www.irna.ir/news/84027692/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.lisna.ir/library/item/1246-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF


ناریا رد  یمالسا  فراعم  تایهلا و  یاه  هدکشناد  درکلمع  یواکاو  یصصخت  تسشن  نیمود 
دوش  یم  رازگرب 

همالع هاگشناد 
ییابطابط

شراگن  ات  یبای  هلئسم زا  یفیک  شهوژپ  ماجنا  انریارنه 

دیتاسا یتیبرت  شقن  ندش  گنر  مک یزاجم و  شزومآ  یعونصم / شوه  مراهچ و  یتعنص  نایوجشنادبالقنا  همانربخ 
ناریا

؟  دنتسه هناسر  یعامتجا  یاه  هناسر  ناسارخایآ  همانزور 

بلطم رگیدعبنمناونع 
عبانم

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=12788
https://www.irna.ir/news/84027863/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4
http://iusnews.ir/fa/news-details/369397/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%7C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF/
http://khorasannews.com/newspaper/page/20470/4/705475/0


۲۱۲۱
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۰:۲۳

ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.دییامن لاسرا  یراج  لاس  هامرهم  خیرات ۱۰  ات    kanoonatu۳ لیمیا هب  ار  دوخ  راثآ  دنناوت  یم  دنمقالع  نایوجشناد   

.pdf بلاق رد  لیاف  لاسرا   -   

تروـص هب  دوش     - رکذ  زین  یلیصحت  عطقم  هتـشر و  هاگـشناد ، مان  سامت ، هرامـش  ییوجـشناد ، هرامـش  یلم ، هرامـش   
.دینک لاسرا  هناخریبد  هب  هقیقد  ،) هد   ) تیاهن ینامز  ظاحل  زا  هدرک و   باختنا  ار  هحفص  یلا ۸  ربتعملتاقم ۶  زا  هاوخلد 

اب یئابطابط  همالع  هاگشناد  یعامتجا  یگنهرف و  تنواعم  روشک  رسارس  نایوجشناد  هژیو  لهچ » هراوگوس   » هراونـشج
.دیامن یم  رازگرب  ار  روشک  رسارس  نایوجشناد  هژیو  لهچ  هراوگوس  یروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  یراکمه 

یگنهرف و یاـه  تـیفرظ  زا  هدافتـسا  رنه ، تاـیبدا و  قـیرط  زا  ییاروشاـع  یگنهرف  جـیورت  فدـه  اـب  هراونــشج  نـیا      
نایوجـشناد یرنه  یگنهرف و  یاهدادعتـسا  اه و  ییاناوت  زا  یدنم  هرهب  هعقاو ، نوماریپ  یراثآ  دیلوت  رد  یرنه  بلاوق 
ییوجـشناد تایبدا  رنه و  اقترا  یگنهرف و  یاه  هیامرـس  دـشر  زین  ـالبرک و  هعقاو  نوماریپ  راـثآ  دـیلوت  رد  روشک  رـسارس 

.دوش یم  رازگرب  البرک  هعقاو  هب  طوبرم  لئاسم  یرگنایب  هنیمز  رد 
.تسا ییوجشناد  هراونشج  نیا  یاه  شخب  زا  یناوخ  لقتم  یسیون و  تیاور  هیزعت ، یحادم ، ییاروشاع ، رعش 

.دییامن لاسرا  یراج  لاس  هامرهم  خیرات ۱۰  ات    kanoonatu۳ لیمیا هب  ار  دوخ  راثآ  دنناوت  یم  دنمقالع  نایوجشناد 
دعب ملظ        - هـیلع  ماـیق  نـیعبرا و  نایعیـش        - یعامتجا  هیامرـس  یاـقترا  نیعبرا و  هراونشج :      - یاهروحم    

هناـخریبد هب  یلاـسرا  راـثآ  تارارقم  یگتــــشذگدوخ    زا  راـــثیا و  عوـــضوم  نـــیعبرا و  نـیعبرا        - یتــیبرت  یگنهرف و 
هراونـشج هناخریبد  هب  هعومجم  کی  بلاق  رد  ار  دوخ  راـثآ  دـناوت  یم  درف  ره  ییاروشاـع :   - رعــش  هراوگوس :              

.دنک لاسرا 
.تسا دازآ  رعش  بلاق  -   

.pdf بلاق رد  لیاف  لاسرا  -   
زین یلیـصحت  عطقم  هتـشر و  هاگـشناد ، مان  سامت ، هرامـش  ییوجـشناد ، هرامـش  یلم ، هرامـش  یگداوناـخ ، ماـن  ماـن ، -   

.دوش رکذ 
.دشاب وجشناد  هورگ  تسرپرس  هیزعت :    -                

رکذ زین  یلیصحت  عطقم  هتشر و  هاگشناد ، مان  سامت ، هرامش  ییوجشناد ، هرامـش  یلم ، هرامـش  یگداوناخ ، مان  مان ، ) 
.دوش

.دوش رکذ  زین  نارگیزاب  همه  سامت  هرامش  یلم ، هرامش  یگداوناخ ، مان  مان ، ·    ( 
.دشاب تیاباگم  رثکادح ۵۰۰  یلاسرا  لیاف  مجح  ·    

.دوش دیق  زین  ناکم  نامز و  دوش     · لاسرا  زین  یناوخ  هیزعت  هنحص  تشپ  زا  سکع  هعطق   ۳ ·    
هتشر و هاگـشناد ، مان  سامت ، هرامـش  ییوجـشناد ، هرامـش  یلم ، هرامـش  یگداوناخ ، مان  مان ، یحادـــــم :   -                

.دوش لاسرا  زین  ناشیا  زا  سکع  هعطق  کی  هارمه  هب  یلیصحت  عطقم 
.دشاب تیاباگم  رثکادح ۵۰۰  یلاسرا  لیاف  مجح  ناکم    - نامز و  رثا ، مان  لاسرا  -   

عطقم هتشر و  هاگشناد ، مان  سامت ، هرامش  ییوجشناد ، هرامش  یلم ، هرامش  یگداوناخ ، مان  مان ، یسیون -:    - تیاور 
.دوش رکذ  زین  یلیصحت 

.دشاب A۴ هحفص هد  رد  تیاور  رثکادح  -    

روشک روشک رسارس   رسارس نایوجشناد   نایوجشناد هژیو   هژیو لهچ » » لهچ هراوگوس   هراوگوس  » » هراونشج هراونشج
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.دشاب دناوت  یم  ...و  هتشذگ   یاه  لاس رد  البرک  هب  همانرفس  نیعبرا  ، اروشاع و  هب  طوبرم  تارطاخ  زا  تیاور  -    
.هدش باختنا  لتقم  مان  یگداوناخ ، مان  مان ، یناوخ :    - لتقم    

تروـص هب  دوش     - رکذ  زین  یلیصحت  عطقم  هتشر و  هاگـشناد ، مان  سامت ، هرامـش  ییوجـشناد ، هرامـش  یلم ، هرامـش   
لاـسرا هناـخریبد  هـب  هـقیقد  ،) هد   ) تیاـهن یناـمز  ظاـحل  زا  هدرک و   باـختنا  ار  هحفـص  یلا ۸  ربتعملتاـقم ۶  زا  هاوخلد 

.دینک
.دیامن لاسرا  هناخریبد  هب  رثا  کی  دناوت  یم  درف  ره  -   - 

.air يپاچ هخسن  ۲۱ دیدزاب :  ١٢٨٣٤ ربخ : هرامش   ١٦:٠١ رويرهش ١٣٩٩ -  هعمج ٢١    
aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط   << رابخا تسیل  ir/ZHq۹f۹

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییابطابط همالع  هاگشناد  روشک -  رسارس  نایوجشناد  هژیو  لهچ »  هراوگوس   » 

۲۱۲۱
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۸:۴۲

ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.تسا دازآ  هاگراک  نيا  هب  زين  روشك  ياه  هاگشناد  رگيد  زا  نايوجشناد  ناداتسا و  دورو   

/http://meeting.atu.ac.ir/Russian- language یناـشن هب  هاـگراک  نـیا  زا  هدافتـسا  یارب  دـنناوت  یم  نادـنمقالع   
.دنیامن هعجارم 

.air يپاچ هخسن  ۳۹ دیدزاب :  ١٢٨٣١ ربخ : هرامش   ١٤:٢٨ رويرهش ١٣٩٩ -  هعمج ٢١   

همجرت تالکشم  لئاسم و   » یـشزومآ هاگراک  یـسور » هب  یـسراف  نابز  زا  همجرت  تالکـشم  لئاسم و   » یـشزومآ هاگراک 
وکـسم یناسنا  مولع  هاگـشناد  یئاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یراکمه  اب  « اـهراکهار لـیالد و  یـسور : هب  یـسراف  ناـبز  زا 

.دوش یم  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  رویرهش  ب۲۶ 
.تسا دازآ  هاگراک  نيا  هب  زين  روشك  ياه  هاگشناد  رگيد  زا  نايوجشناد  ناداتسا و  دورو 

/http://meeting.atu.ac.ir/Russian- language یناـشن هـب  هاـگراک  نـیا  زا  هدافتـسا  یارب  دـنناوت  یم  نادنمقالع 
.دنیامن هعجارم 

.air يپاچ هخسن  ۳۹ دیدزاب :  ١٢٨٣١ ربخ : هرامش   ١٤:٢٨ رويرهش ١٣٩٩ -  هعمج ٢١ 
aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط   << رابخا تسیل  ir/ZHq۶f۹

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ییابطابط همالع  هاگشناد  یسور -  هب  یسراف  نابز  زا  همجرت  تالکشم  لئاسم و   » یشزومآ هاگراک   

ییابطابط همالع  هاگشناد  یسور -  هب  یسراف  نابز  زا  همجرت  تالکشم  لئاسم و   » یشزومآ هاگراک   

یسور یسور هبهب   یسراف   یسراف نابز   نابز زازا   همجرت   همجرت تالکشم   تالکشم لئاسم  وو   لئاسم  » » یشزومآ یشزومآ هاگراک   هاگراک
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۲۱۲۱
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۸:۰۰

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.air يپاچ هخسن  ۳۸ دیدزاب :  ١٢٨٢٨ ربخ : هرامش   ١٣:٤١ رويرهش ١٣٩٩ -  هعمج ٢١   

تــسبراک ناوـنع «  اـب  هنوـم  ناژ  یــشزومآ  هاــگراک  نـیلوا  دوــش  یم  رازگرب  نارهت  رد  هنوــم  ناژ  یزاـــجم  هاـــگراک  نــیلوا 
هامرویرهش یئابطابط ۲۳  همالع  هاگشناد  یوس  زا  « ناریا رد  یمومع  یاـه  هناـخباتک  هزوح  رد  اـپورا  هیداـحتا  تاـیبرجت 

.دوش یم  رازگرب  یزاجم  تروص  هب 
.air يپاچ هخسن  ۳۸ دیدزاب :  ١٢٨٢٨ ربخ : هرامش   ١٣:٤١ رويرهش ١٣٩٩ -  هعمج ٢١ 

aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط   << رابخا تسیل  ir/ZHq۳f۹

۲۱۲۱
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۴۰

داصتقا لصف  یلصا : عبنم   ۱۸۰۰۰  رگید  عبنم   ۴   ۰   ۰   / یلام  رصع   

یخرب هام  رویرهـش  و ۲۶  یلاـح ۲۵  رد  ناـیناریا  رادـیاپ  هعـسوت  نارمع و  تکرـش  یلاـم ، رـصع  یربخ  هاـگیاپ  شرازگ  هب 
هعومجم نیا  لماعریدـم  هک  دـنک  یم هضرع  ناریا  یالاک  سروب  رد  کناب  نیا  زا  تلاکو  هب  ار  نیون  داصتقا  کـناب  کـالما 

.داد ربخ  سروب  رد  کناب  نیا  دازام  لاوما  هضرع  موادت  زا 
یرازاـب کـالما ، رازاـب  تشاد : راـهظا  ـالاک  سروب  رد  اـه  کـناب دازاـم  لاوما  هضرع  یاـیازم  صوـصخ  رد  یفیـس  اضردـمحم 

عجرم کـی  هـب  هدـش ، شریذـپ  نآ  رد  نـالا  اـت  هـک  ییاـه  ـالاک یارب  ـالاک  سروـب  اـما  تـسا ؛ یتنــس  یلو  گرزب ، هقباـساب و 
کناب نایناریا و  رادیاپ  هعسوت  نارمع و  تکرش  تسا و  هدش  لیدبت  نایـضاقتم  ناراذگ و  هیامرـس  یارب  بسانم  یتمیق 
.دنک افیا  شقن  کالما  هزوح  رد  هدش  هتخانش  عجرم  کی  ناونع  هب  دناوتب  یتالماعم  رتسب  نیا  دنراودیما  نیون  داصتقا 
هضرع هب  ممـصم  نیون  داصتقا  کناب  اتـسار  نیمه  رد  تسا و  ربتعم  یمـسر و  فافـش ، رازاب  کی  الاک  سروب  دوزفا : یو 

هام رویرهـش  رد  هضرع  یارب  هدـش  یهگآ  کـالما  رب  هوـالع  هک  تسا  سروب  نیا  رد  دوخ  طیارـش  دـجاو  دازاـم  لاوما  هیلک 
.دش دهاوخ  هضرع  فافش  رازاب  نیا  رد  رت  هوبنا تروص  هب  کناب  نیا  یاه  ییاراد رگید  زین  کیدزن  هدنیآ  رد  یراج ،

هکنیا نایب  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  داتسا  یفسوی  یلقدمحمسروب  رد  یکناب  کالما  هضرع  زا  تیامح  موزل 
روشک رـسارس  رد  یدایز  کالما  یاراد  اه  کناب تفگ : دوش ، تیامح  الاک  سروب  رد  اه  کـناب دازاـم  کـالما  هضرع  زا  دـیاب 

هب دوـش ، تیاـمح  سروـب  رد  اـه  کـناب کـالما  هضرع  زا  رگا  ور  نیا  زا  دنتـسه ، یلاـخ  کـالما  نیا  زا  یـشخب  هک  دنتـسه 
.دوش یم داجیا  روشک  رد  اه  کناب یلاخ  کالما  نازیم  صوصخ  رد  یرامآ  تیفافش  کی  یدوز 

رد نیا  دـنا ، هدروآ  رد  دوـخ  کـلمت  هـب  ار  یداـیز  کـالما  نکـسم  رازاـب  رد  روـضح  اـب  اـه  لاـس نـیا  رد  اـه  کـناب دوزفا : یو 
هب دیاب  اه  هناخ نیا  نکـسم  رازاب  یهدناماس  یارب  هکیتروص  رد  تسا ، یلاخ  اه  دحاو نیا  زا  یدایز  رامـش  هک  تسیلاح 

.دوش دراو  هضرع  هخرچ 

دوش دوش یمیم   رازگرب   رازگرب نارهت   نارهت ردرد   هنوم   هنوم ناژ   ناژ یزاجم   یزاجم هاگراک   هاگراک نیلوا   نیلوا

؟؟ تشذگ تشذگ هچهچ   یایا   هرقن هرقن رالات   رالات ردرد   هتشذگ   هتشذگ هتفه   هتفه

لوـح اـه  نآ نـیرت  مـهم هـک  تـفرگ  تروـص  ناریا  یـالاک  سروـب  نوـماریپ  یفلتخم  یاـه  رظنراـهظا اـه و  دادـیور هتـشذگ  هـتفه  رد 
.دوب الاک  سروب  رد  وردوخ  نکسم و  هضرع  عوضوم 

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=12828
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=12828
https://asremali.ir/fa/news/39459/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
https://asremali.ir/fa/news/39459/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA


شورف هب  اه  دـحاو نیا  قیرط  نیا  زا  ات  تسا  یبوخ  ناکما  ـالاک ، سروب  رد  اـه  کـناب دازاـم  کـالما  هضرع  عوضوم  لاـح 
ناوـت یم سروـب  رد  اـه  کـناب روـضح  اـب  رگید  یوـس  زا  دـننادرگرب ، نکــسم  رازاـب  هـخرچ  هـب  ار  اـه  نآ زین  نارادــیرخ  دور و 

.دروآ تسد  هب  دنراد ، رایتخا  رد  اه  کناب هک  ییاه  دحاو دادعت  زا  یقیقد  تاعالطا 
سروب رد  وردوخ  هضرع  صوصخ  رد  ـالاک  سروب  یداـصتقا  تاـعلاطم  ریدـمالاک  سروب  رد  وردوـخ  هضرع  حرط  تاـییزج 

هتـشاد و ار  اپیاس  یزاسوردوخ  هب  قلعتم  وتارـس  یوردوخ  فلـس  قاروا  راشتنا  هبرجت  هتـشذگ  رد  الاک  سروب تفگ : الاک 
.تسا هدش  ماجنا  راک  نیا 

کش و چـیه  دریگب و  رارق  هلماعم  دروم  دوش و  سروب  دراو  دـناوت  یم دور ، یم رامـش  هب  ـالاک  کـی  مه  وردوخ  دوزفا : یو 
یلام نیمات  تروص  هب  ای  دوش و  هضرع  فلس  هیـسن ، یدقن ، هلمج  زا  فلتخم  یاه  تروص هب  دناوت  یم درادن و  یا  هبش

.درک لمع  نآ  یارب  درادناتسا  یزاوم  فلس  قاروا  راشتنا  قیرط  زا 
سروب رد  وردوخ  هضرع  یارب  یا  هدارا میمـصت و  اـیآ  هک  تسا  نیا  نآ  تاـعوضوم  نیا  ماـمت  همزـال  تشاد : راـهظا  حـالف 

رد دـشاب ، سروـب  رد  وردوـخ  هـضرع  رب  رارق  رگا  دنتـسه و  حالـصیذ  یاـه  داـهن ریگ  میمـصت  هـک  ریخ ، اـی  دراد  دوـجو  ـالاک 
.دراد دوجو  اضاقت  هضرع و  زا  هدش  فشک  تمیق  کی  هیاپ و  تمیق  کی  سروب 

وردوخ هضرع  هب  مازلا  سلجم  نداعم  عیانـص و  نویـسیمک  یوگنخـس  « وردوخ تعنـص  یهد  ناـماس   » حرط تاـصتخم 
.تسناد وردوخ » تعنص  یهدناماس   » حرط یاه  روحم نیرت  یساسا زا  ار  الاک  سروب  رد 

نآ تازاـجم  هدـش و  یقلت  مرج  دوشن ، هضرع  سروب  رد  وردوخ  رگا  حرط  نیا  بیوـصت  زا  سپ  تفگ : یزوریف  هلا  تجح
.دوش یم نییعت  زرا  الاک و  قاچاق  اب  هزرابم  نوناق  هدام ۱۸  ( ۱  ) هرصبت ساسارب  زین 

هچ هک  هدـش  صخـشم  حرط  نیا  رد  هکنآ  تسخن  دراد ؛ زین  ییاه  انثتـسا سروب  رد  وردوخ  هضرع  مازلا  درک : هفاضا  یو 
دیلوت ناگرامـش  هک  ییاـه  وردوخ لاـثم  روط  هب  دـنوش ؛ انثتـسا  سروب  رد  هضرع  مازلا  هب  تبـسن  دـنناوت  یم ییاـه  وردوخ

زا دنکن ، زواجت  هاگتـسد  رازه  زا ۵  نوناق - ندـش  ارجالا  مزال  نامز  زا  هتـشذگ - هاـم  لوط ۱۲  رد  شیاه  هنوگ ماـمت  اـب  نآ 
.دنوش یمن سروب  رد  هضرع  مازلا  لومشم  هدوب و  ینثتسم  هدام  نیا  مکح 

هب طوــبرم  سروــب ، رد  وردوــخ  مازلا  هـب  طوــبرم  یانثتــسا  نـیمود  داد : هــمادا  مهدزاــی  سلجم  رد  مدرم  هدــنیامن  نــیا 
ندـش ارجـالا  مزـال  ناـمز  زا  هتــشذگ - هاـم  لوـط ۱۲  رد  یزاـسوردوخ  دــیلوت  ماـمت  رگا  تـسا ؛ یزاـسوردوخ  یاـه  تـکرش

.درادن سروب  رد  هضرع  هب  یمازلا  زاسوردوخ  دنکن  زواجت  هاگتسد  رازه  زا ۱۰  نوناق -
لوط رد  هک  یتادراو  یوردوخ  هک  یتروص  رد  داد : حیضوت  سروب ، رد  یجراخ  یاه  وردوخ مازلا  هرابرد  نینچمه  یزوریف 

لومشم دشاب ، هدش  یراذگ  هرامش روشک  رد  هاگتـسد  زا ۵۰۰  شیب  نوناق - ندـش  ارجالا  مزال  نامز  زا  هتـشذگ -  هاـم   ۱۲
.دوش یم الاک  سروب  رد  هضرع  مازلا 

، سروـب رد  وردوـخ  هـضرع  یارب  یراذــگ  تـمیق ماـظن  لاـمعا  سلجم  نداــعم  عیانــص و  نویــسیمک  یوگنخــس  هـتفگ  هـب 
.تسا اضاقت  هضرع و  عبات  تمیق  هدوب و  عونمم 

زا ییالاک  یاه  سروب رازاب  رب  تراظن  هرادا  سیئر  یزبس  ینامز  یدهم  « ییالاک نید  دیرخ   » قاروا لمعلاروتسد  بیوصت 
.داد ربخ  راداهب  قاروا  سروب و  نامزاس  هریدم  تایه  رد  ییالاک  نید  دیرخ  قاروا  لمعلاروتسد  بیوصت 

صتخم یلام ، رازبا  کی  ناونع  هب  ییالاک  نید  دـیرخ  قاروا  داد : حیـضوت  ییالاک  یاه  سروب رازاب  رب  تراظن  هرادا  سیئر 
.تسا هدش  یحارط  ییالاک  یاه  سروب رد  هیسن  شورف  زا  یشان  هدش  داجیا  ِنید  دیرخ 

هدنراد هک  الاک  هدنـشورف  الاک ، سروب  رد  هیـسن  شورف  عوقو  زا  سپ  هک  تسا  بیترت  نیدب  قاروا  نیا  یتایلمع  دـنیآرف 
ار قاروا  نیا  زین  ناراذگ  هیامرـس دنک و  یم قاروا  نیا  راشتنا  هب  مادـقا  نید  دـیرخ  قاروا  رـشان  ناونع  هب  تسا  تابلاطم 

.دننک یم یرادیرخ  لیزنت  هب  لوپ  ینامز  شزرا  زا  یریگ  هرهب هزیگنا  اب 
ربخالاک عبنم :

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

داصتقا لصف  الاک -  سروب  اب  هتفه  کی  ناریا  یصصخت  تیاس   

ربخ الاک  الاک -  سروب  اب  هتفه  کی   

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹طباور 



رازاب رصع  الاک -  سروب  اب  هتفه  کی   

ناریا هیامرس  رازاب  یربخ  هاگیاپ  الاک -  سروب  اب  هتفه  کی   

۲۱۲۱
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۲۷

نیالنآ  ۵۵ یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / زویناکسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

! نایاقآ  ۱۰۸۰۶۶۸ بلطم : دک   ۱۰:۲۷ رویرهش ۱۳۹۹ -  هعمج ۲۱   AM ۱۰:۲۷:۱۲ ۹/۱۱/۲۰۲۰ 

یشزومآ سانشراک  یرظن  یـضترم  یرظن * یضترم  هدنـسیون :  ۳۲۰ ماـیپ ۳۱ /  یاـهتنا  شرورپ  شزوـمآ و  سانـشراک   * 

.دینک پیات  یسراف  فورح  اب  ار  دوخ  تارظن  افطل  تارظن ۱ - یسرد  باتک  نارتخد  فذح 

روشک نیناوق  اب  ریاغم  نارگید و  دـیاقع  اه ، تیموق صاخـشا ، هب  یمارتحا  یب ای  زیمآ  نیهوت بلاـطم  یواـح  تارظن  - ۲ 
.دوش یمن رشتنم 

۱۰:۲۷:۱۲ ۹/۱۱/۲۰۲۰ دـینک ! یهاوخرذـع  ناملعم  اـه و  هداوناـخ زومآ ، شناد نارتخد  زا  شزوـمآ    شناد و  هاگشناد   
نز و میرکت  زا  اـه  ینارنخـس رد  هـک  دوـش  یمن ناـیاقآ !  ۱۰۸۰۶۶۸ بلطم : دـک   ۱۰:۲۷ رویرهـش ۱۳۹۹ -  هعمج ۲۱   AM

دادعتسا اب  نارتخد  لمع  رد  یلو  دز ، مد  (س ) بنیز ترـضح  و  (س ) ارهز ترـضح  نوچمه  یتلیـضفرپ  یاه  تیـصخش
.تفرگ هدیدان  ار  نیمزرس  نیا 

فـسأت اـما  تسا  فسأـت  هیاـم  ناتـسبد  موس  یـضایر  باـتک  دـلج  زا  نارتـخد  ریوصت  فذـح  زویناکـسیا : هاگـشناد  هورگ 
.تسا هطبار  نیا  رد  یشزومآ  یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  بیجع  هیجوت  حیضوت و  نآ ، زا  رتروآ 

یشیاریو ییادتبا و  موس  لاس  یـضایر  باتک  دلج  یور  ریوصت  اب  طابترا  رد  : » تسا هدمآ  نینچ  نامزاس  نیا  تیاس  رد 
هدش حرطم  یـضایر  میهافم  دادـعت  دوب و  غولـش  رایـسب  یلبق  ریوصت  هک  اجنآ  زا  تسا ، هدـش  ماجنا  ریوصت  نیا  رد  هک 
یاـه شخب  یــسانشناور  یــسانشابیز و  یرنه ، یاــهرظنم  زا  هـک  یناتــسود  داهنــشیپ  دوـب ، داــیز  رایــسب  ریوـصت  نآرد 

.دوش رت  تولخ ریوصت  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  دننک  یم  یسررب  ار  باتک  فلتخم 
طبترم یلیـصحت  هتـشر  اب  سیئر  کی  هتـشذگ  لاس  لهچ  رد  راـب  نیلوا  یارب  هک  تسا  یناـمزاس  هب  طوبرم  خـساپ  نیا  « 

تسا و هدـش  بوصنم  نآ  ردـص  رد  یـسرد ) یزیر  هماـنرب  یارتکد  همالع و  هاگشناد  یملع  تئیه  وـضع  یکلم ، نسح  )
.تسا شرورپ  شزومآ و  هداوناخ  یارب  نامزاس  نیا  صصختم  ًارهاظ  سیئر  ناغمرا  نیمود  نیا  هتبلا 

فدـه دـش و  روکنک  تراجت  نارـس  نابزیم  یمـسر ، یتسـشن  نداد  بیترت  اب  دوخ ، راک  هب  زاغآ  یاهزور  نیتسخن  رد  یو 
.درک ناونع  یشزومآ  تاسسؤم  اب  لباقت  یاج  هب  لماعت  ار  تسشن  نیا  زا 

نوخ زا  هتـشاذگ  هیاـم  یاـج  هب  دنـشاب و  هتـشاد  تعاجـش  یـسرد  بتک  فیلأـت  هورگ  رد  طوـبرم  ناسانـشراک  نـالؤسم و 
.دننک یهاوخرذع  دنریذپب و  ار  هابتشا  نیا  هدمآ ، نامزاس  نیا  یمسر  خساپ  نایاپ  رد  هک  نانچ  نآ  ادهش 

یاـه هیجوـت اـما  تـسا ، هتــشاذگ  ّلزنت  هـب  ور  تدــش  هـب  روـشک  تـیبرت  مـیلعت و  یمــسر  ماـظن  راـبتعا  فسأـت ، لاـمک  اـب 
.دیازفا یم شرورپ  شزومآ و  ترازو  ینویلیم  نابطاخم  اب  هلصاف  رب  رتشیب  یقطنمریغ 

ترـضح و  (س ) ارهز ترـضح  نوچمه  یتلیـضفرپ  یاه  تیـصخش نز و  میرکت  زا  اه  ینارنخـس رد  هک  دوش  یمن ناـیاقآ !

!! دینک دینک یهاوخرذع   یهاوخرذع ناملعم   ناملعم اهاه  وو   هداوناخ هداوناخ زومآ ، ، زومآ شناد شناد نارتخد   نارتخد زازا  

ترـــضح و  (س ) ارهز ترـــضح  نوــچمه  یتلیـــضفرپ  یاــه  تیـــصخش نز و  مــیرکت  زا  اــه  ینارنخـــس رد  هــک  دوــش  یمن ناــیاقآ !
.تفرگ هدیدان  ار  نیمزرس  نیا  دادعتسا  اب  نارتخد  لمع  رد  یلو  دز ، مد  (س ) بنیز

 

http://iscanews.ir/news/1080668/%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF!
http://iscanews.ir/news/1080668/%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF!


.تفرگ هدیدان  ار  نیمزرس  نیا  دادعتسا  اب  نارتخد  لمع  رد  یلو  دز ، مد  (س ) بنیز
.دننک یم لیلحت  ار  امش  راتفر  دندعتسم و  میهف و  رایسب  ام  نیمزرس  نارسپ  نارتخد و 

ات دـیهاکب و  یـسرد  بتک  رد  دوخ  هنارالاسدرم  شرگن  ِیتخمز  زا  یمک  دوخ ، هیناـیب  رد  ادهـش  زا  نتـشاذگ  هیاـم  یاـج  هب 
.دیلئاق شزرا  هعماج  یارب  هک  دیهد  ناشن  دینک و  یهاوخرذع  هدشن  رید 

یشزومآ سانشراک  یرظن  یـضترم  یرظن * یضترم  هدنـسیون :  ۳۲۰ ماـیپ ۳۱ /  یاـهتنا  شرورپ  شزومآ و  سانـشراک  *
.دینک پیات  یسراف  فورح  اب  ار  دوخ  تارظن  افطل  تارظن ۱ - یسرد  باتک  نارتخد  فذح 

روشک نیناوق  اب  ریاغم  نارگید و  دـیاقع  اه ، تیموق صاخـشا ، هب  یمارتحا  یب اـی  زیمآ  نیهوت بلاـطم  یواـح  تارظن  - ۲
.دوش یمن رشتنم 

.دوش یم رشتنم  دییات  زا  سپ  تارظن  - ۳
یـسرد بتک  عیزوت  دـندرکن  ماـن  تـبث یــسرد  باـتک  دــیرخ  یارب  زوـمآ  شناد رازه  دـش ۷۰۰  تـبث  تیقفوـم  اـب  امــش  رظن 

دش دیدمت  رویرهش  ات ۱۰  یسرد  یاه  باتک شرافس  تبث  تلهم  دراد  همادا  رویرهش  ات ۱۵  لوا  هطسوتم  نازومآ  شناد
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

نیالنآ  ۵۵ دینک - ! یهاوخرذع  ناملعم  اه و  هداوناخ زومآ ، شناد نارتخد  زاو  دیریذپبار  هابتشا   

۲۱۲۱
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
ارادم۰۲:۵۲ یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / نارامج  یربخ  هاگیاپ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

گرزب نارکفتم  یـسایس  داـصتقا  رظنم  زا  هـکنیا  مـکح  هـب  زورما  ناریا  رد  هعـسوت  یـسایس  داـصتقا  باـتک  ی  همدـقم رد   
یعاـمتجا یداـصتقا - ماـظن  لـک  دـیاب  نآ  یریگ  لکـش یارب  مـه  تـسا ؛ یمتـسیس  ریغتم  مـه  لاغتـشا  دـنیوگ  یم هعـسوت 

داژن و یدمحا یاقآ  ی  هرود رد  مداد  ناشن  تسا ؛ یداصتقا  متسیس  دوخ  ی  هناشن هاوگ و  نآ  تیعضو  مه  دوش و  جیـسب 
اب هدوــب ، یرامــشرس  رب  ینتبم  اــه  هداد هــک  اــت ۱۳۹۰  یاـه ۱۳۸۵  لاـس ی  هلــصاف رد  درواــین  مـیرحت  ی  هناــهب هـکنیا  یارب 
ی ۸۵ هرود رد  هتـشذگ  لاس  هاجنپ  خیرات  رد  ناریا  رد  لاغتـشا  تیفیک  ّتیمک و  هب  اه  هبرـض نیرت  کانلوه متفگ  تایئزج 

.تسا هداتفا  قافتا  ات ۹۰ 

نیا اـت ۱۳۹۹  ی ۱۳۹۶  هلـصاف رد  هـک  تـسا  نـیا  هدـش  سکعنم  لاغتــشا  مرتـحم  نواـعم  شرازگ  رد  هـک  یزیچ  نآ  اـما   
.تسا هدیسر  دصرد  هب ۶۳  دصرد  زا ۴۹  مهس 

، درک ادیپ  لزنت  دصرد  مود ۲۴  یناهج  گنج  رثا  رب  یوروش  داحتا  یتعنـص  دیلوت  ات ۱۹۴۶  یاه ۱۹۴۰  لاس ی  هلصاف رد   
یزاـسدازآ یزاـس و  یــصوصخ  ّیلم ، لوـپ  شزرا  فیعــضت  یاـه  تسایــس هـک  اــت ۱۹۹۹  ی ۱۹۹۰  هلاــس هد  ی  هرود رد  اـــما 

.درک تفا  هیسور ۶۰  یتعنص  دیلوت  تفرگ  رارق  راک  روتسد  رد  یطارفا 

یقاب یقاب لاس   لاس کیکی   ردرد   یناحور   یناحور ینموم / / ینموم داشرف   داشرف نابز   نابز زازا   ناریا   ناریا داصتقا   داصتقا کانتشحو   کانتشحو قیاقح   قیاقح
؟؟ دنک دنک هچهچ   هدنام   هدنام

یاج هب  هدـنام  یقاب  ی  هلاس کی  رد  منک  هیـصوت  ناـشیا  ناراـکمه  یناـحور و  یاـقآ  هب  رهم  تقفـش و  تیاـهن  رد  مهاوخ  یم نم 
ملع و لها  هک  دنریگب  هرهب  ریـسم  نیا  رد  هدـنام  یقاب  تصرف  زا  تینابـصع  اب  هارمه  یلاخوت و  یراعـش ، هدزباتـش ، یاهدروخرب 

نم هب  یناسک  تفگ  یناحور  یاـقآ  شیپ  لاـس  ود  .دـننک  هدافتـسا  رتشیب  دـننک  یم تبحـص  تیفافـش  تحارـص و  اـب  هک  یناـسک 
.دشن ناتسلگ  ناریا  میدرب و  الاب  ام  دوش  یم ناتسلگ  ناریا  دیربب  الاب  ار  زرا  تمیق  دنتفگ  یم
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یم نخـس  داصتقا  نید و  هسـسوم  لحم  زا  یمارگاتـسنیا  تسـشن  کی  رد  هک  ینموم  داشرف  رتکد  ناراـمج ؛ شرازگ  هب 
رد روشک  یداصتقا  تاجن  یارب  ییاهراکهار  هئارا  هب  دوجوم  یداصتقا  یاه  تسایـس  فعـض  طاقن  ندرمـشرب  اـب  تفگ ،

.تخادرپ تلود  ینایاپ  لاس 
هراشا یداصتقا  هدش  هبرجت  هدروخ  تسکش  یاهراکهار  یداصتقا و  یاهاطخ  رارکت  هدیدپ  دوخ  نانخس  یادتبا  رد  یو 

هب تـسه  حرطم  هــک  یتاــیح  لــئاسم  زا  یکی  دریگ  یم تروــص  هعــسوت  ی  هــنیمز رد  هــک  ییاــه  ثــحب رد  تــفگ : درک و 
.دوش یم طوبرم  یعمج  یریگدای  ی  هلئسم

یریگداـی ی  هـینب هـب  دنتـسه  قفوماـن  ییاـهروشک  قـفوم و  ییاـهروشک  ارچ  هـک  لاؤـس  نـیا  هـب  خـساپ  ماـقم  رد  اـجنآ  رد 
.دوش یم هداد  عاجرا  اهنآ  یعمج 

میناد یم اـه  ناـسنا تاـعالطا  صقن  ی  هلئـسم هب  یتخانـش  شور  فوـقو  راـبتعا  هب  دوـش  یم حرطم  ثـحب  نـیا  اـجنآ  رد 
.دنراد رارق  اطخ  باکترا  ضرعم  رد  یعمج  یدرف و  بلاق  رد  اه  ناسنا ی  همه

تواـفتم یلک  هـب  یاـه  هماـنراک دــهاش  دــنریگ  یمن داـی  یناـسک  دــنریگ و  یم داـی  اـهاطخ  زا  یناـسک  هـکنیا  راــبتعا  هـب  اــما 
.میتسه

رظن زا  زوــنه  ناریا  رد  راد  هـشیر یتــنار  تابــسانم  ءاــضتقا  هـب  هـک  یلئاــسم  نـیرت  یتاــیح زا  یکی  تـفگ : ینموــم  رتــکد 
لئاـسم یا  هبتر مدـقت  ی  هلئـسم میتـسه  وربور  ّیلم  داـصتقا  ی  هرادا ی  هـصرع رد  ّیدـج  لکـشم  اـب  نآ  هراـبرد  یریگداـی 

.تسا درخ  نالک و  حطس  لئاسم  هب  هعسوت  حطس 
یا هدرتسگ رایـسب  یاه  ثحب هنیمز  نیا  رد  یرامـشرپ  نازرو  هشیدنا  نارکفتم و  گرزب و  ناسانـشداصتقا  هکنیا  دوجو  اب 

ای تیبوبحم  دـیرخ  ای  هنارگن  هتوک  یاـهدرکیور  اـب  دـیهاوخب  رگا  هک  دوش  یم زکرمت  هلئـسم  نیا  یور  اـجنآ  رد  دـنا و  هدرک
هب شدود  دـیریگب  هدـیدان  ار  هعــسوت  حطــس  لـئاسم  درخ  نـالک و  لـئاسم  هـب  نداد  تیوـلوا  ی  هناـهب هـب  یبـلط  تـصرف 

.دتفا یم قافتا  تدم  نایم  رثکادح  ینامز  قفا  کی  رد  نیا  دنور و  یم ناگمه  مشچ 
نیا رد  یتایح  رایـسب  یاه  هتکن زا  یکی  تفگ : درک و  هراـشا  ناریا  سکوداراـپ  لاـبق  رد  ناراذگتـسایس  تیلووسم  هب  یو 

ینیمزرس ارچ  دنیوگ  یم اجنآ  رد  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  ناریا  سکوداراپ  ناونع  اب  هعسوت  تایبدا  رد  هک  یزیچ  هنیمز 
زیگنارب تقر  هزادـنا  هب  یا  همانراک لیبق  نیا  زا  یئانثتـسا و  یداـم  یاـه  تیفرظ یناـسنا ، یورین  تیفیک  یمیلقا  عونت  اـب 
لئاـسم هـک  هداـتفین  قاـفتا  یریگداـی  نـیا  زوـنه  عباـنم  صیـصخت  میمــصت و  ماـظن  حطــس  رد  هـکنیا  هـب  ددرگ  یمرب دراد 

.دنراد یا  هبتر مدقت  درخ  نالک و  حوطس  لئاسم  هب  هعسوت  حطس 
ناوت یم هنافـسأتم  ناریا  تردـق  راتخاس  حطـس  رد  هژیوب  هتفای  یعمج  تیوه  یاه  یریگدای رد  اه  یناوتاـن لـیبق  نیا  زا 

.درک رکذ  ار  یرامشرپ  رایسب  دادعت 
ار راک  امـش  هک  میدرک  یم دزـشوگ  ار  هتکن  نیا  ناشیا  نافلاخم  فیط  هب  ررکم  یمتاخ  یاقآ  باـنج  تیلوئـسم  نارود  رد 

روـط هـب  تردـق  راـتخاس  رگید  یازجا  دـیوگ  یم روـهمج  تساـیر  درادناتـسا  رد  یمـسر  ماـقم  کـی  هـک  دـیدناشک  ییاـج  هـب 
.دنتخاس نارحب  نم  یارب  راب  کی  زور  هن  ره  طسوتم 

تلود یاـه  قـفوم اـب  ریاـغم  ناـتدوخ  عفاـنم  امـش  هک  تسا  کرد  لـباق  یـسایس  داـصتقا  رظنم  زا  هک  دوـب  نیا  اـم  ثـحب 
دینک یم ار  تفلاخم  نیا  عضوم  نآ  زا  تسه و  ّیلم  عفاـنم  تسژ  دـیریگ  یم هک  یتسژ  نکیلو  دـیدید  یم یمتاـخ  یاـقآ 

.دوش یم یقلت  یمالسا  یروهمج  ماظن  ی  همانراک شا  همانراک دشاب  راکرس  سک  ره  میدرک  یم دزشوگ  ام 
هب هژیوب  اـم  دوش و  یم شودـخم  یمالـسا  یروهمج  ماـظن  دـیایبرد  فیعـض  هماـنراک  نیا  دـینک و  ینکـشراک  رگا  نیارباـنب 
امـش اـب  یلیخ  هک  یناـسک  دـنهد و  یم یطارفا  یاهراعـش  هک  یناـسک  میدرک  یم دزـشوگ  تردـق  راـتخاس  یدـیلک  رـصانع 

سکچیه هاوخریخ  دـننک  یم دروخرب  نامز  نآ  ی  هیرجم ی  ّهوق یمتاخ و  یاقآ  اب  هناـکاته  دـننک و  یم دروخرب  هناـسولپاچ 
.دیشاب رذح  رب  اهنآ  هب  تبسن  دیاب  امش  دنتسه و  کوکشم  یاه  مدآ اهنیا  دنتسین ،

تخاـس یاـضتقا  هنافــسأتم  تـفگ : درک و  هراـشا  یتـنار  تخاـس  یاـه  تلــصخ  زا  رگید  یکی  هـب  هـمادا  رد  ینموـم  رتـکد 
لک رد  نیا  دـنراد و  یرتشیب  برق  رجا و  تدـم  هاتوک  رد  دنتـسه  رت  کاته زغم و  یب رتاورپ و  یب هک  یناـسک  هکنیا  یتنار 

.دراد تیعوضوم  ناریا  تردق  راتخاس 

 



.تسا زیچان  رایسب  هنیمز  نیا  رد  اه  حانج نیب  توافت 
دـض ای  یا  هعـسوت ریغ  عفانم  اب  تردق  راتخاس  رـصانع  هرابود  هک  میتسه  دـهاش  مه  نونکا  هتـشذگ  ی  هلاس تفه  یط 

.دوش قفوم  یناحور  تلود  میراذگب  دیابن  هک  دندوب  هتشاذگ  راشف  هلئسم  نیا  یور  هرابود  زاب  یا  هعسوت
.دنداد ماجنا  یگرزب  یلیخ  یاه  ینکشراک اه و  یرگ یطارفا هک  تسا  نیا  فاصنا  هنیمز  نیا  رد 

شا هراـبرد دـیاب  دـشاب  لاحـشوخ  تیقفوم  مدـع  زا  سک  ره  هدوبن  قفوم  یناـحور  یاـقآ  رگا  هک  تسا  نیا  اـم  ثحب  اـما 
.تسا هدش  شودخم  یمالسا  یروهمج  ماظن  ی  همانراک هکنیا  لیلد  هب  درک  ّیدج  یاه  دیدرت

همانراک نیا  هک  درادـن  یتوافت  ًالـصا  مینک  یم یولهپ  تلود  ی  هرابرد هک  ییاه  یرواد نونکا  هیبشتالب  راب  نارازه  دـیق  اـب 
.تسا هدروخ  مقر  دندمآ  راکرس  یولهپ  رمع  رخآ  هک  یرفن  جنپ  ای  ادیوه  ای  روصنم  ای  لابقا  ای  ملع  هللادسا  ی  هرود رد 

.مینک یم تواضق  یولهپ  ی  هرود ی  همانراک ی  هرابرد هچراپکی  ام 
زا یکی  درک : دـیکأت  تلود  یداصتقا  لئاسم  اب  یحانج  یاهدروخرب  زا  داقتنا  اب  ینموم  داـشرف  رتکد  ناراـمج ؛ شرازگ  هب 

یحانج عفانم  رب  دیاب  ّیلم  عفانم  هک  تسا  هلئسم  نیا  یریگدای  میداد  ناشن  گرزب  فعـض  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاهزیچ 
دیاب دنک  یم داجیا  ّیلم  عفانم  قلخ  رد  لالتخا  یحانج  یدناب و  عفانم  مان  هب  یناسک  رگا  دشاب و  هتـشاد  هبلغ  یدـناب  و 

.دنوش هتشاد  رت  یمارگ دنشاب  رت  ایح یب هچ  ره  هکنیا  هن  دنوش  هدنار 
اــه و ییاــسران ی  هـمه ندرک  باــترپ  وــس  نآ  زا  اــما  مـیراد  فوــقو  نآ  هـب  اــم  تــسه و  یتاــیح  رایــسب  یا  هلئــسم نــیا 

دنداد یم ماجنا  اهوردـنت  هک  ییاـه  هیور تمـس  هب  ار  تسا  هداـتفا  قاـفتا  یناـحور  یاـقآ  ی  هرود رد  هک  ییاـه  یدـمآراکان
.میناد یم هنافصنم  ریغ  یسانشراک و  ریغ  هناملاع و  ریغ  مه 

هک دنتـشاد  روشک  ی  هرادا یارب  یعافد  لباق  ی  همانرب وا  ناراـکمه  یناـحور و  یاـقآ  اـیآ  هکنیا  یداـینب  یاـه  ثحب زا  یکی 
.دنروایبرد ءارجا  هب  دوبن  اه  تمحازم نآ  رگا 

.تسا یفنم  هناعطاق  شسرپ  نیا  هب  نم  خساپ 
.مدرک رشتنم  زورما » ناریا  رد  هعسوت  یسایس  داصتقا   » ناونع تحت  یباتک  کی  نم  لاس ۱۳۹۴  رد 

تحت هـک  یزیچ  نآ  مدوـب  هداد  ناـشن  وا  تـلود  یناـحور و  یاـقآ  هـب  هناقفــشم  هناحــصان و  باـتک  نآ  یناـیاپ  لــصف  رد 
، درادـن یملع  ی  هینب هجو  چـیه  هب  دـنا  هدرک یحارط  دوـکر  زا  یمروـت  ریغ  جورخ  یارب  یـسایس  ی  هتـسب نیتـسخن  ناوـنع 

هدـید حوضو  هب  دنـس  نیا  لد  زا  مداد  ناشن  لصف  نآ  رد  راکنا  لـباق  ریغ  دـهاوش  اـب  یتح  دراد و  یتنار  نومـضم  ًـالماک 
رـس رب  تفلاـخم  یلبق ، تلود  اـب  زورما  اـت  ندـمآ  راکرـس  یاـه  زور نیتـسخن  زا  یناـحور  یاـقآ  تـلود  تفلاـخم  دوـش  یم

تنار تباـصا  یاـه  نوناـک رـس  رب  تفلاـخم  هدوـبن  یروـحم  دـیلوت  ربارب  رد  یروـحم  تنار  هعـسوت و  ریغ  ربارب  رد  هعـسوت 
.تسا هدوب 

.دهد یم ناشن  ار  هلئسم  نیا  بوخ  یلیخ  ما  هدروآ باتک  نآ  رد  هک  یتادنتسم  هاوگ  هب  یتسایس  ی  هتسب
ناـشیا ناراـکمه  یناـحور و  یاـقآ  هب  رهم  تقفـش و  تیاـهن  رد  مهاوـخ  یم نم  تـفگ : ناریا  داـصتقا  رظن  بحاـص  نـیا 

زا تینابــصع  اـب  هارمه  یلاـخوت و  یراعــش ، هدزباتــش ، یاـهدروخرب  یاـج  هـب  هدـنام  یقاـب  ی  هلاـس کـی  رد  مـنک  هیــصوت 
دننک یم تبحـص  تیفافـش  تحارـص و  اـب  هـک  یناـسک  مـلع و  لـها  هـک  دـنریگب  هرهب  ریـسم  نـیا  رد  هدـنام  یقاـب  تـصرف 

.دننک هدافتسا  رتشیب 
الاـب اـم  دوـش  یم ناتـسلگ  ناریا  دـیربب  ـالاب  ار  زرا  تمیق  دـنتفگ  یم نـم  هـب  یناـسک  تـفگ  یناـحور  یاـقآ  شیپ  لاـس  ود 

تسد رد  لادتعا  مچرپ  امـش  میتفگ  میدرک و  تحیـصن  ار  ناشیا  ام  لاس ۱۳۹۲  نامه  زا  دشن  ناتـسلگ  ناریا  میدرب و 
مامت رد  ءانثتـسا  نودب  هک  دیهد  یم رارق  راک  روتـسد  رد  ار  رازاب  ییارگداینب  یطارفا  یاه  تسایـس لمع  رد  اما  دیا  هتفرگ

.تسا هدوب  وربور  تسکش  اب  هعسوت  لاح  رد  یاهروشک 
.درک دیهاوخ  لاذتبا  راچد  مه  ار  لادتعا  ظفل  دروخرب  زرط  نیا  اب  امش  میدرک  دزشوگ  ناشیا  هب 

.درکن شوگ  ناشیا 
موـهوم یلاـخوت و  زبـس  غاـب  برد  کـی  رازاـب  ییارگداـینب  یاـه  تسایــس دــندش  هجوـتم  رهاـظ  رد  هـک  یناـمز  نآ  زا  یتـح 

؟ دراد تلود  ناـفلاخم  هب  یطبر  هچ  نیا  میوگ  یم نم  دنتـشادنرب ، اـه  تسایـس نآ  زا  تسد  زونه  مه  زورما  اـت  تسه 

 



.دیدرک اطخ  امش 
تلود هب  ار  اهدقن  نیرت  لاکیدار هکنیا  دوجو  اب  دیتفرگن  دای  یزیچ  یمتاخ  ی  هرود یناجنسفر و  یمـشاه  ی  هرود زا  امش 

.دیتفرگن دای  یزیچ  مه  نآ  زا  یتح  دیدرک  یم داژن  یدمحا
تلود ارچ  هک  دوب  هدش  وا  هب  هک  یـضارتعا  ماقم  رد  مرتحم  روهمج  سیئر  یاقآ  شیپ  ی  هتفه داد : همادا  ینموم  رتکد 

ار راـک  نـیا  نـم  زا  لـبق  تـلود  رگم  داد  خـساپ  ناـشیا  دـیریگ ؟ یم ناـگورگ  هـب  ناـتدوخ  تسرداـن  تامادــقا  اـب  ار  یدــعب 
داد ماجنا  هک  ییاهراک  ایآ  دـیهد  خـساپ  ام  هب  امـش  یلو  داد  ماـجنا  مه  تلود  نآ  هکنیا  خـساپ  ًـالوا  درکن ؟ نم  ی  هراـبرد
یأر متــسه  مدوـخ  زا  لـبق  تـلود  دـلقم  نـم  هـکنیا  راعــش  اـب  امــش  رگم  تشاذــگ ؟ یقاـب  یماـن  شوـخ  تـلود  نآ  یارب 
ّدلقم کـی  عـضوم  رد  ارچ  دــیدروآ  یأر  دــیراذگ  یم راـنک  ار  اـه  هـیور یلک  هـب  دــیدرک  اـعدا  هـکنیا  عـضوم  زا  امــش  دــیدروآ ؟

چیه امــش  هـکنیا  اـب  هناـصلاخ  هناـقداص و  هـک  تـسا  یناـسک  ی  هـمه نأـش  نود  ردـقچ  نـیا  دـیدش ؟ رهاـظ  داژن  یدـمحا
داژن یدـمحا اـب  دـیتفگ  هـکنیا  رطاـخب  دـیوش  باـختنا  اـت  دنتــشاذگ  هیاـم  ناـشدوخ  تیثـیح  زا  دــیتشادن  یعاـمتجا  هاـگیاپ 

.دیراد یدنبزرم 
ناتدوخ تلود  ناتدوخ و  نأش  نود  دـیروآ  یمرد ار  ناشیا  ناـدّلقم  یادا  دـینک و  یم وا  یاـهراک  هب  دانتـسا  نونکا  هکنیا 

لیلد هب  دـندرک  تیامح  امـش  زا  اـما  دنتـشادن  لوبق  ار  امـش  هک  یناـسک  ی  همه رباربرد  یرکـشان  تناـها و  مه  تسه و 
.تسه بیقر  میت  زا  رتمک  امش  یاه  هنیزه اه و  تراسخ دندرک  یم رکف  هکنیا 

ام رگا  هـک  درک  تساوـخرد  یداـصتقا  یاـهداهن  یاــه و  هناــسر  زا  یعمج  تیوـه  اــب  یریگداــی  تـیمها  رب  دــیکأت  اــب  یو 
.دننک هژیو  زکرمت  ناریا  رد  یعمج  تیوه  اب  یریگدای  یور  دیاب  دننک  روشک  هب  یتمدخ  دنهاوخ  یم

راــتخاس رد  صوـصخب  یریگداــی  ی  هـنیمز رد  ناریا  رد  هـک  یطرفم  فعــض  زا  یعوـن  هـب  نادــقتنم  هـمه  هزورما  عـقاو  رد 
.دننک یم  ییاشگزمر  دراد ، دوجو  تردق 

.میتسه وربور  هدننک  نییعت  ربا  ریغتم  ود  اب  هعسوت  حطس  یا  هبتر مدقت  رد  ام  هکنیا  یلصا  نکر 
طــسوت هـک  مدرک  دانتــسا  ررکم  یدرف  هـب  رــصحنم  زاــتمم و  ی  هعلاــطم کــی  هـب  اــه  هتــشون یموــمع و  نانخــس  رد  نـم 

.دوب هدش  ماجنا  لاس ۱۹۹۹  رد  ردیاو  ای  هعسوت  داصتقا  یاه  شهوژپ یناهج  ی  هسسؤم
رد هعـسوت  یاه  تسایـس یارب  نآ  یاه  تلالد متـسیب و  نرق  رد  هعـسوت  یاه  هبرجت یبایزرا  عضوم  زا  هعلاـطم  نیا  رد 

.تسا هدرک  یفرعم  هدننک  نییعت  ربا  یاهریغتم  ناونع  هب  ار  ریغتم  ود  نرق ۲۱ 
.تسا هناروانف  دیلوت  یمود  تلود و  یداصتقا  یاه  تسایس یلوا 

.مینک تبحص  هلئسم  نیا  ضرع  لوط و  ی  هرابرد میرادن  لاجم  نونکا 
تلود یداـصتقا  یاـه  تسایـس ی  هدـننک نییعت  ربا  شقن  ینعی  یلوا  یارب  اـت  منک  یم توعد  ار  نادـنمقالع  ًـالامجا  نم 

ار یداـصتقا  نیناوق  یـسیونزاب  ترورـض  ناوـنع  تحت  زتـیلگیتسا  فزوژ  زاـتمم  باـتک  نرق ۲۱ ، رد  روـشک  تشونرــس  رد 
.دننک هعلاطم 

نیا رد  هک  نارگید  گناچ و  نوجاه  ولغا و  مجع  ثرون و  سالگاد  ی  هتفای راشتنا  راثآ  ی  همه دـنناوت  یم یمود  دروم  رد 
هدننک نییعت  ربا  ریغتم  ود  یور  دیاب  ارچ  یتسرد  هب  دـننک  هظحالم  ات  دـنهد  رارق  هعلاطم  دروم  ار  دـندرک  تبحـص  هنیمز 

.مینک زکرمتم  نآ  یور  ار  نامدوخ  تاهجوت  مامت  میراذگب و  تسد 
نیع رد  میوـگب  مهاوـخ  یم هدـننک  نییعت  ربا  ریغتم  ود  نیا  ساـسا  رب  تفگ : ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  داتسا 
یور ناشیا  رب  راشف  نیرتمک  دش  یناحور  یاقآ  تلود  اب  هک  یاه  یهارمه مدـع  اه و  ینکـشراک ی  همه هب  تبـسن  لاح 

.دوب یداصتقا  یاه  تسایس ذاختا 
.دراد ناریا  داصتقا  یارب  ینونک  تشونرس  یریگ  لکش یارب  ار  یگدنهد  حیضوت  تردق  نیرتالاب  نیا 

دوـلآ و ضقاـنت  تروـصب  هژیوـب  هک  ییاـه  ینکـشراک ی  همه زا  رظن  فرـص  مینک  تیاـعر  ار  فاـصنا  میهاوـخب  رگا  نیارباـنب 
هنیمز نیا  رد  اـهنآ  تشاد ، دوـجو  یجراـخ  تسایـس  رد  یناـحور  تلود  ی  هناـیادز شنت  یاهدرواتـسد  هـیلع  رب  کوکـشم 

.دراد طلغ  یداصتقا  یاه  تسایس ذاختا  هک  درادن  شقن  ردق  نآ 
هژیوـب دراد و  دوـجو  هنیمز  نیا  رد  یفاـک  یبرجت  دـهاوش  یرظن و  یاـه  ثحب میدرک و  تبحـص  لیـصفت  هب  هنیمز  نـیا  رد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۴طباور 



یاه یرازگتـسایس یزاس  نارحب  یدـمآراکان و  یطوبرمان و  ی  هرابرد یراتخاس  لیدـعت  نارود  رد  ناریا  داصتقا  باـتک  رد 
.تسا هدش  ثحب  یفاک  ی  هزادنا هب  یتنار  ی  هتفاین هعسوت  تخاس  کی  رد  رازاب  ییارگداینب  هب  فوطعم 

ی همه هجوـت  هدـش  مـالعا  ثحب  ناوـنع  یاتـسار  رد  هـسلج و  نـیا  رد  تـفگ : ینموـم  داـشرف  رتـکد  ناراـمج ؛ شرازگ  هـب 
.منک یم بلج  یتایح  ی  هلئسم هس  هب  ار  روشک  هب  نادنمقالع 

تیادـه هملک  قـیقد  یاـنعم  هـب  دـناوت  یم یناـحور  یاـقآ  تـلود  دوـش  یواـکاو  بوـخ  هلئـسم  هـس  نـیا  رگا  مـنک  یم رکف 
.دوش

هتـشاذگ شدوـخ  تیاـس  یور  رویرهــش  مـهد  زور  رد  کـناب  هـک  یا  هدـش دـمآزور  شرازگ  هـب  دوـش  یم طوـبرم  یلوا  دـنس 
.تسا هدرک  هئارا  ایند  رد  مروت  خرن  لوحت  یاهدنور  ی  هرابرد ینامز  یرس  تروص  هب  یشرازگ  کی  تسا و 

ماــظن ره  ریگارف  راد و  هـشیر  یاــه  ضرم زا  یکی  مروــت  هــکنیا  یور  دنــشاب  یرکف  ی  هــلحن ره  زا  اــه  نادداــصتقا ماــمت 
.دوش یم هتفگ  ضارمالا  ما  مروت  هب  دنراد  قفاوت  تسه  داصتقا 

.تسا هدش  یطوسبم  رایسب  یاه  ثحب مروت  یاهدرکراک  ءوس  ی  هرابرد درخ  نالک و  هعسوت و  حطس  رد 
شیامن هب  ار  اه  خرن نیرت  هعجاف زا  یکی  لاس ۱۳۹۸  رد  ناریا  مروت  ی  هرابرد هدش  مالعا  ًامـسر  یاه  خرن هکنیا  دوجو  اب 

یناسک یتح  یارب  هاوگ  کی  نیمه  هنیمز  نیا  رد  منک  یم رکف  مداد و  رارق  انبم  ار  هتشذگ  ی  هلاس جنپ  نم  اما  دراذگ  یم
خرن کوش  لثم  نیرفآ  نارحب  یاهرازبا  اب  دنتفرگ و  یم هدیدان  دساف  یتنار و  یاه  هناهب هب  ار  هعـسوت  حطـس  لئاسم  هک 

زاب هرگ  داصتقا  زا  دنتـساوخ  یم یـصوصخ  یاه  کناب هب  یطارفا  نداد  نادـیم  لیبق و  نیا  زا  ییاـهزیچ  هرهب و  خرن  زرا ،
.تسا یفاک  دننک 

طاطحنا ناگدننکدیلوت و  یگداتفا  سپ  مدرم و  نتخادنا  تکالف  هب  تمیق  هب  دش  مولعم  نونکا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
.دشاب یریگدای  یارب  گرزب  رازبا  کی  دناوت  یم نیا  دوخ  دندرک  زاب  ار  ناشدوخ  بیج  هرگ  روشک  یداصتقا  درکلمع  رد 

یاـه مروـت رـصع  ناوـنع  تحت  یا  هلاـقم هـب  ار  لـصف  کـی  زورما  ناریا  رد  هعـسوت  یـسایس  داـصتقا  باـتک  رد  تـفگ : یو 
.مداد صاصتخا  کدنا 

تـشگ مهاوـخرب  نـیا  هـب  هراـبود  درک  مهاوـخ  تـلود  هـب  هـک  یحیاـصن  رد  ًادـعب  مدرک و  حرطم  یدربـهار  ی  هدـیا اـجنآ  رد 
زا میرادنپب  ناسکی  ار  اهنیا  مینک و  یرواد  دعب  هسیاقم و  ی ۱۹۸۰  ههد مروت  یاه  خرن اب  زورما  مروت  یاه  خرن رگا  هکنیا 

.تسا شودخم  یلک  هب  یملع  رابتعا  رظن 
اهروـشک زا  یـضعب  رد  یراـتخاس  لیدـعت  ی  هماـنرب یارجا  ی  هطـساو هـب  یدـصرد  رازه  دـنچ  یاـه  مروـت ی ۱۹۸۰  هـهد رد 

.میا هتشاد
.میرب یم رس  هب  کدنا  یاه  مروت رصع  رد  نونکا  هک  یلاح  رد 

.هدرک وربور  یمقر  ود  مروت  زا  یا  هدننک نارگن  داعبا  اب  ار  ام  کدنا  یاه  مروت رصع  رد  هک  یناحور  یاقآ  تلود 
دینک یم هاــگن  اــت ۲۰۱۹  ی ۲۰۱۵  هرود رد  هدرک  مـالعا  یناــهج  کــناب  هـک  ییاــه  یدــنب هـقبط  رد  ار  مروـت  یاــه  خرن یتـقو 

.تسا یناهج  نیگنایم  رد  مروت  خرن  ربارب  رب ۸  غلاب  لاس  جنپ  نیا  رد  ناریا  رد  مروت  خرن  نیگنایم 
لآ هدیا  صخاش  کی  هجو  چیه  هب  یناهج  نیگنایم  دـنناد  یم شیب  مک و  همه  تسایوگ و  یفاک  ی  هزادـنا هب  هداد   نیا 

ی هدروخ تسکـش  اهراب  هدـش و  نومزآ  اهراب  یاه  تسایـس ذاختا  زا  یـشان  درکلمع  ءوس  یفاـک  ی  هزادـنا هب  یلو  تسین 
.دراذگ یمن شیامن  هب  ار  رازاب  ییارگداینب 

ی هلاس تفه  یط  رد  تلود  یرکف  یگتـسکشرو  رت  کانتـشحو یلیخ  هک  هچنآ  تفگ : هعـسوت  داصتقا  رظن  بحاـص  نیا 
جنپ رد  مروت  خرن  نیگنایم  هک  تسا  نیا  دراذـگ  یم شیامن  هب  نالک  حطـس  رد  یتح  یداـصتقا  تیریدـم  رظن  زا  هتـشذگ 

لامـش هناـیمرواخ و  یاـهروشک  رد  مروـت  خرن  نیگناـیم  ربارب  هـب ۱۱  کـیدزن  هـکلب  ربارب  زا ۱۰  شیب  ناریا  ی  هتــشذگ لاـس 
.تسا اقیرفآ 

.دنتسه یتفن  ام  لثم  اهنآ  زا  یگرزب  شخب  دنتسه و  هتفاین  هعسوت  تدش  هب  هکنیا  اهنآ  ی  همه کرتشم  یگژیو 
یاهروشک هورگ  ناونع  تحت  یهورگ  یناهج  کناب  یدـنب  هقبط  رد  هکنیا  هنیمز  نیا  رد  رت  هدـنهد ناکت  رایـسب  صخاـش 

.دنراد رارق  گنج  ریگرد  هدننکش و 

 



.تسا هدوب  اهروشک  نیا  ربارب  ناریا ۷  مروت  نیگنایم  هتشذگ  لاس  جنپ  یط 
.تسا یجراخ  راکهدب  ریقف و  تدش  هب  یاهروشک  دراد  یناهج  کناب  هک  یدنب  هقبط رد  رت  هدنهد ناکت  نآ  زا 

.تسا هدوب  اهروشک  نیا  رد  مروت  خرن  نیگنایم  ربارب  رب ۴  غلاب  هتشذگ  هلاس  جنپ  یط  ناریا  رد  مروت  خرن  نیگنایم 
حیــضوت ًادـعب  مـنک ، یمن هئربـت  ار  یباـختنا  ریغ  تردــق  یاـه  نوناـک یباـصتنا و  یاـه  هورگ اـه  یتـلود ریغ  نـم  دوزفا : یو 
.تسا رتشیب  هیرجم  ی  ّهوق زا  هیئاضق  ی  ّهوق شقن  یتاهج  زا  هدمآ  ناریا  داصتقا  رس  رب  هک  یا  هعجاف رد  داد  مهاوخ 

.دشاب هیرجم  ی  ّهوق زا  رت  ّیدج یلیخ  دناوت  یم مه  هننقم  ی  ّهوق شقن  هک  داد  مهاوخ  ناشن  ییاهاج  رد 
اب یداصتقا  یاه  تسایـس ذاختا  تهج  رد  یناحور  یاـقآ  تلود  هتـشذگ  لاـس  تفه  یط  رد  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اـما 

یاهدقن نتفرگ  هدـیدان  ی  هنیمز رد  ناشیا  صخـش  ی  هیحان زا  مه  یکرد  لباق  ریغ  تجاجل  هدوب و  وربور  عنام  نیرتمک 
ی هناــگود یاــه  هماــن یتــح  هـک  یروــط  هـب  دوــش  یم هدــهاشم  هدــش  هلاــس  تـفه  نـیا  رد  هــک  یرامــشرپ  ی  هناقفــشم

یتـح دـنتفرگ و  هدـیدان  دوـب  هدـش  هتـشون  ّیلم  عـضوم  زا  رهم و  تقفـش و  تیاـهن  رد  هک  لاس ۱۳۹۷  رد  اه  نادداـصتقا
المرب روشک  رد  ملع  داهن  هب  ار  وا  هاگن  زرط  دـهد و  یم ناشن  ار  وا  نأش  هک  داد  ناشن  ییاـه  شنکاو ناـشیا  رتفد  سیئر 

.درک یم
اب ههجاوم  زرط  رد  یناحور  یاقآ  دوخ  تلود و  ی  همانرب ناـمزاس  سیئر  یزکرم و  کـناب  سیئر  هک  ییاـهراک  هنوگ  ناـمه 

.دندرک همان  ود  نآ 
یداصتقا یاه  تسایـس مییوگ  یم هدرک  هیهت  ردـیاو  ی  هسـسؤم هک  راـکنا  لـباق  ریغ  دـهاوش  کـیروئت و  ظاـحل  هب  اـم  رگا 

نیرت یداع ریغ  سلجم  هک  مییوگب  میناوت  یم هنیمز  نیا  رد  دراد  اـهروشک  تشونرـس  رد  هدـننک  نییعت  ربا  شقن  تلود 
داــصتقا رظنم  زا  مـه  نآ  هـک  هداد  ماــجنا  سلجم  یلبق  تساــیر  ی  هرود رد  ناــشیا  اــب  ار  اــه  یهارمه نیرتراــجنهان  و 

هب هنوگچ  هک  درک  میهاوـخ  تبحـص  مه  نآ  ی  هراـبرد هدـنیآ  رد  دـش  مزـال  رگا  هک  تسا  ّیدـج  تـالمأت  دـنمزاین  یـسایس 
هنادرخباـن یاـه  تسایـس زا  عاـفد  رد  سلجم  یاـه  شهوژپ زکرم  رد  هک  ییاـه  شرازگ رد  هژیوـب  سلجم و  رد  مدرم  یأر 

.دندرک افج  دوب  هدش  هتشون 
نم تسا و  ءانتعا  لباق  رایـسب  مرظن  هب  هک  دـش  رـشتنم  اریخا  هک  یمود  شرازگ  تفگ : ناریا  داـصتقا  رظن  بحاـص  نیا 

ناریا و داـصتقا  یمروـت  ی  هماــنراک هـک  مناوـخ  یم ارف  اــه  هناــشن هـس  ره  ی  هراــبرد ّیلم  یوـگتفگ  کــی  هـب  ار  روـشک  لــک 
.تسا هدرک  المرب  ار  لاغتشا  ی  هرابرد روشک  ی  همانراک

مـالعا دوخ  تنواـعم  ی  هطیح رد  یتاـعلاطم  شرازگ  کـی  جـیاتن  راـک  ترازو  لاغتـشا  مرتحم  نواـعم  هتـشذگ  ی  هتفه رد 
تفارـش هک  ینواعم  نآ  دـندرک و  رکـشت  ار  شرازگ  نآ  هک  یناـسک  ی  همه ی  هفرح تفارـش  زا  دـیاب  نم  اـجنیا  رد  هک  درک 

.منک یرازگساپس  داد  یمومع  ساکعنا  ار  هعلاطم  جیاتن  داد و  جرخ  هب 
.دوش دارفا  نیا  لزع  ثعاب  مینک  ریدقت  دوش  یم ماجنا  هنادنمتفارش  راک  هک  ینامز  میسرت  یم ام  هکنیا  تقیقح 

.دنهد رارق  ریدقت  دروم  ار  ناشیا  ًاعقاو  دناکشب و  ار  هئیس  تنس  نیا  یناحور  یاقآ  ینایاپ  لاس  رد  لقاال  مراودیما 
ناـشیا هک  تسا  نیا  تسا  ءاـنتعا  ی  هتـسیاش رایـسب  راـک  ترازو  لاغتـشا  مرتحم  نواـعم  شرازگ  رد  مرظن  هب  هک  یزیچ 
.دوش یم طوبرم  اهنآ  یراک  ریغ  یاهدمآرد  هب  دارفا  یاهدمآرد  دصرد  دودح ۶۳  یزیچ  ینونک  طیارش  رد  دیامرف  یم

.تسا روشک  نیا  رد  دیلوت  زیمآ  هعجاف  تلزع  تبرغ و  ی  هدنهد ناشن  نیا 
، یعاـمتجا فازگ  یاــه  هـنیزه وـس و  کــی  زا  نآ  ندوـب  هدــنهد  ناــکت  تدــش  هـک  میوـش  هلئــسم  نـیا  تاــیئزج  دراو  رگا 
دوش و یم  نشور  رگید  یوس  زا  دـلوم  لاغتـشا  هژیوب  لاغتـشا و  ی  هلئـسم رد  ّیلم  تینما  یتـح  یگنهرف و  یداـصتقا ،
ار اه  یئانتعا یب اهافج و  نیرتشیب  یناحور  یاـقآ  تلود  ی  هتـشذگ ی  هلاـس تفه  یط  هنوگچ  هک  دوش  یم  هداد  ناـشن 

.تسا هتشاد  شخب  نیا  هب 
ناـشیا زا  لـبق  تلود  دـیوگب  اـم  هـب  دـناوت  یم یناـحور  یاـقآ  اـجنیا  رد  تـفگ : ینموـم  داـشرف  رتـکد  ناراـمج ؛ شرازگ  هـب 

.دوب رت  حاضتفا رایسب 
گرزب نارکفتم  یـسایس  داـصتقا  رظنم  زا  هـکنیا  مـکح  هـب  زورما  ناریا  رد  هعـسوت  یــسایس  داـصتقا  باـتک  ی  همدـقم رد 

یعامتجا یداصتقا - ماـظن  لـک  دـیاب  نآ  یریگ  لکـش یارب  مه  تسا ؛ یمتـسیس  ریغتم  مه  لاغتـشا  دـنیوگ  یم هعـسوت 

 



داژن یدمحا یاقآ  ی  هرود رد  مداد  ناشن  تسا ؛ یداصتقا  متسیس  دوخ  ی  هناشن هاوگ و  نآ  تیعضو  مه  دوش و  جیـسب 
اب هدوـب ، یرامـشرس  رب  ینتبم  اـه  هداد هـک  اـت ۱۳۹۰  یاـه ۱۳۸۵  لاـس ی  هلـصاف رد  درواـین  میرحت  ی  هناـهب هکنیا  یارب  و 
ی هرود رد  هتـشذگ  لاـس  هاـجنپ  خـیرات  رد  ناریا  رد  لاغتـشا  تیفیک  ّتیمک و  هب  اـه  هبرـض نیرت  کاـنلوه متفگ  تاـیئزج 

.تسا هداتفا  قافتا  ات ۹۰   ۸۵
تدــش رطاـخب  درک  دیفــس  ار  داژن  یدــمحا یور  شا  هماـنراک هـنیمز  نـیا  رد  یناـحور  یاـقآ  میوـگب  مهاوـخ  یم نوـنکا  اــما 

.دش ماجنا  داسفرپ  یوبر و  یتنار ، تابسانم  هب  ندز  نماد  رد  هک  یطارفا 
راـک ترازو  لاغتـشا  مرتـحم  نواـعم  هک  یـشرازگ  مراذـگب  دـیکأت  هلئـسم  نیا  یور  هناقفـشم  هنامیمـص و  مهاوخ  یم نم 

ناـشن ار  تاـجن  هار  هـک  یمتــسیس  ریغتم  کـی  هـب  هجوـت  عـضوم  زا  ّیلم و  ی  هلئــسم کـی  هباـثم  هـب  دــیاب  دــنا  هدرک هـئارا 
.دریگب رارق  هجوت  دروم  ار  دهد  یم

.میهد تاجن  ار  نامدوخ  میناوت  یم مینک  حالصا  ار  نامدوخ  میریگب و  دای  هتشذگ  یاهاطخ  زا  ام  رگا  و 
یلبق یاهرادشه  مامت  اب  تسا و  هدنهد  ناکت  رایـسب  هک  هچ  نآ  دش : رکذتم  ییابطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  داتسا 

ی هرود رد  هک  ییاه  یراکبارخ ی  همه اـب  اـهراوناخ  یراـک  ریغ  دـمآرد  مهـس  هک  تسا  نیا  دراد  یراـگزاس  مه  میتشاد  هک 
دمآرد لـک  زا  هدـش  اـه  یرورپ تنار  اـه و  یرورپداـسف اـه و  یراـک منادـن رظن  زا  یناـحور  یاـقآ  لوا  ی  هرود داژن و  یدـمحا 

.تسا هدش  دصرد  اهراوناخ ۴۹ 
یلو دـش  یم مـالعا  هداـعلا  قوـف  تیعــضو  دـیاب  لاـس ۹۶  ناـمه  رد  میتـشاد  هعــسوت  یارب  ینابدــید  یاـه  ماـظن اـم  رگا 

یتاـیح لـئاسم  دوـش  یم ثعاـب  یراعــش  یتاــغیلبت و  تـیفیک و  یب اوـتحم و  یب یاــهرامآ  هـب  ندرک  شوـخلد  هنافــسأتم 
.دنوش هدنار  هیشاح  هب  روشک 

نیا اـت ۱۳۹۹  ی ۱۳۹۶  هلـصاف رد  هـک  تـسا  نـیا  هدـش  سکعنم  لاغتــشا  مرتـحم  نواـعم  شرازگ  رد  هـک  یزیچ  نآ  اـما 
.تسا هدیسر  دصرد  هب ۶۳  دصرد  زا ۴۹  مهس 

هقباـس یب ناریا  رد  دـعب  هب  لاـس ۱۳۹۶  رد  اـبر  ی  هطلـس یگداـتفا و  سپ  داـسف و  تنار و  هـک  هیـضق  نـیا  زا  ییاـشگزمر 
.تسا یریگدای  یارب  گرزب  نادیم  کی  هدوب ،

دروــم رد  مـه  هلاــسکی ، نـیمه  رد  دــنهد  ناــشن  ناــشدوخ  زا  ار  غوــلب  یریگداــی و  نـیا  وا  تـلود  یناــحور و  یاــقآ  رگا 
رایسب یحالصا  یاه  ماگ دنناوت  یم یوبر  یتنار و  یادز  لاغتشا  داسف  رپ  تابسانم  دروم  رد  مه  از و  مزوت  یاه  تسایس

.دنرادرب یگرزب 
یارب یا  هناـهب دـنهد و  تبــسن  نآ  هـب  هـک  هدـشن  هتــشون  تـلود  نادـقتنم  طـسوت  هـک  تـسا  نـیا  اـه  شرازگ نـیا  یبوـخ 

.دنشاب هتشاد  ینکفارف 
.مرازگساپس ناشیا  زا  ًاعقاو  نم 

زا روـشک  تاـجن  هار  میتـفگ  میدرک و  تبحـص  هنیمز  نـیا  رد  راـب  رامـش  یب یگتفه  تاـسلج  رد  داد : هـمادا  ینموـم  رتـکد 
.دنک یم روبع  هناروانف  دیلوت  ریسم 

هداـتفا و قاـفتا  هنـالداع  ی  هعــسوت ییاـج  ره  مـیداد  ناــشن  مـه  نارگید  گــناچ و  نوجاــه  یاــه  باــتک هـب  دانتــسا  اــب 
ی همه هک  هدوب  نیا  اهنآ  تسخن  ماگ  ءانثتـسا  نودـب  دوش  یم لماش  ار  رـشب  خـیرات  رد  هعـسوت  یاـه  هبرجت نیرتعیرس 

.دنا هدرک دودسم  ًابیرقت  ریغ  ای  دودسم  ار  ّدلوم  ریغ  یرادروخرب  یاه  هار
دهد یم ناـشن  دریگ  یم تروص  دـیلوت  ریغ  قـیرط  زا  اـهراوناخ  دـمآرد  دـصرد  دـیوگ ۶۳  یم ریزو  نواعم  یاـقآ  هک  یناـمز 

.دنک یم درخ  ار  هعماج  نیا  داصتقا  رمک  داسف  رپ  یوبر و  یتنار و  تابسانم  ی  هطلس
ی هـنیزه هـک  تـسا  نـیا  ناریا  تاـجن  هار  میتـفگ  مـیدرک و  تبحــص  هیئاـضق  ی  ّهوـق سلجم و  تـلود ، اــب  اــهراب  اــهراب و 
رد ناـنچمه  یگراوـخ  تفم  دراد و  دوـجو  تمواـقم  هـنیمز  نـیا  رد  ردـقچ  دـینیب  یم دـیربب  ـالاب  ار  یگراوـخ  تـفم  تـصرف 

.دنک یم شدوخ  بیسن  ار  اه  شاداپ نیرت  فراعتم ریغ  یسایس  داصتقا 
هک دیهد  رارق  راک  روتسد  رد  یریگشیپ  روحم  رب  داسف  اب  هزرابم  ّیلم  ی  همانرب دیاب  هک  تسا  نیا  یدعب  ماگ  دوزفا : یو 
رد تلود  هک  یا  هحیال راـب  هعجاـف  یاـه  یتساـک میدرک و  یلّـصفم  تبحـص  هنیمز  نیا  رد  شیپ  هتفه  دـنچ  هناتخبـشوخ 

 



.میدرک دزشوگ  هدرک  میدقت  سلجم  هب  هنیمز  نیا 
هنیزه ندرب  ـالاب  یارب  هیئاـضق  ی  ّهوـق هـن  سلجم و  رد  هـن  تـلود و  رد  هـن  هتــسیاب  ماــمتها  دــهد  یم ناــشن  هـک  یزیچ 

ام هنوگ  نیا  نونکا  هتشاد و  دوجو  نآ  سکع  هکلب  هتشادن  دوجو  داسف  اب  هدنریگ  شیپ  هزرابم  یگراوخ و  تفم  تصرف 
.تسا هدرک  ریگ  نیمز ار 

روـخ هریج  هـک  یا  هناــسر یاــه  اــیفام یردــق  هـب  اــما  مـنک ، تبحــص  لّــصفم  یلیخ  متــسناوت  یم دوــب  لاــجم  رگا  ًاــعقاو 
اه یرادروخرب دییوگب  دینزب و  فرح  یا  هملک رگا  هک  دنا  هدرک داجیا  یفراعتم  ریغ  یاضف  دنتـسه  اهروخابر  اهروخ و  تنار

.دیوش یم  مهتم  ییارگ  پچ  هب  دشاب ، دارفا  ی  هناقالخ ّدلوم  شالت  اب  بسانتم  دیاب 
ار ودراکیر  تیمـسا و  ءارآ  هیواز  نیا  زا  هکنیا  دنهد  ماجنا  دـنناوت  یم ناریا  یـشهوژپ  یاه  هسـسؤم هک  یتامدـخ  زا  یکی 

.دننک یناوخزاب 
.تسا هدزن  ییارگ  پچ  ماهتا  ودراکیر  تیمسا و  هب  یسک  ناریا  رد  رکش  ار  ادخ  نونکات 

هنیمز نیا  رد  ودراـکیر  تیمـسا و  دوش  موـلعم  رگا  تسین  دـیعب  ینطو  یاـه  کیـسالکوئن یا و  هناـسر یاـهایفام  زا  هتبلا 
.دندش رهاظ  کیسالک  سابل  رد  هک  دندوب  ییاه  پچ دنیوگب  دننک و  دنب  مه  اهنآ  هب  دنا  هتفگ هچ 

ی هلئـسم یلیخ  نیا  مرظن  هب  دنهد  رارق  راک  روتـسد  رد  ّیدـج  روط  هب  ار  روشک  ی  هرادا دـنهاوخ  یم هک  یناسک  یارب  اما 
.تسا یمهم  یتایح و 

رایــسب درک  حرطم  راــک  ریزو  مرتــحم  نواــعم  هـک  ییاــه  هداد رد  داد : هـمادا  ینموـم  داــشرف  رتــکد  ناراــمج ، شرازگ  هـب 
صیصخت اه و  یراذگ هدعاق اه ، لیلحت دوخ  تشاذگ  لیلحت  اه  هداد نیمه  یور  ناشیا  هک  ینامز  یلو  تسا  دنمـشزرا 

یم ناشن  هک  تسا  یـساسا  تالاکـشا  اه و  فعـض ی  هدـنهد ناشن  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  راـک  ترازو  رد  هک  یعباـنم 
.میدوب وربور  عبانم  تفر  رده  اب  لاغتشا  زا  تیامح  ناونع  تحت  اه  هنیمز یضعب  رد  دهد 

رارق راک  روتـسد  رد  روحم  هرمزور  هنارگن و  هتوک  درکیور  کـی  طـقف  هدـشن و  هاـگن  هعـسوت  حطـس  زا  هلئـسم  هکنیا  رطاـخب 
.تسا هتشاد 

هب ار  اـهراک  نیرت  برخم هکنیا  شدوخ و  حالـصا  تهج  رد  ینونک  تلود  هب  میناوت  یم یتـح  مینک  هاـگن  هیواز  نیا  زا  رگا 
.میهد رادشه  دنک  یم حرطم  یتایلمع  ییارجا و  ی  همانرب ناونع 

.دیناوخب زنیک  ات  سکرام  زا  یاه  باتک هیواز  نیا  زا 
مک یسانشراک  ریغ  هنادرخبان و  هدیجنسن و  یاه  فرح هنافسأتم  هک  تسا  یزکرم  کناب  سیئر  هب  ًامیقتـسم  نآ  باطخ 

.دنز یمن
ماـظن ی  هحتاـف دـیاب  هنوـگچ  دوـش  شزرا  قـلخ  رازبا  دـنک و  ادـیپ  ار  ییاراد  شقن  یهدـب  رگا  دـیوگ  یم زنیک  اـت  سکراـم  زا 

.دناوخ ار  یداصتقا 
ساموت تیاربلاگ ، راـثآ  هک  ییاـج  دـینک  هاـگن  هلئـسم  نیا  هب  هعـسوت  حطـس  زا  دوبن  هدـننک  عناـق  زنیک  اـت  سکراـم  زا  رگا 

دنوش یم هجوتم  دـنناوخب  دنتـسه  سرتسد  رد  یـسراف  ناـبز  هب  هک  ولغا  مجع  ثرون و  سـالگاد  نوس ، ماـیلیو  یتـکیپ ،
هچ دـــهد  یم ماــجنا  هماــنرب  ناــمزاس  ییاراد و  داـــصتقا و  ترازو  یزکرم و  کـــناب  یتسدـــمه  اـــب  تــلود  هــک  ییاـــهراک 

.دنک یم لیمحت  روشک  هب   ار  یگرزب  یاه  هعجاف
ادـیپ زاوها  لـضفلاوبا  یاتـسور  رد  هچنآ  لـیبق  زا  ییاـهارجام  رد  هنافـسأتم  یلو  موش  تاـیئزج  دراو  مهاوخ  یمن نوـنکا 

.مینک یم هدهاشم  هلئسم  نیا  زا  یدر  مینک  هاگن  یداینب  رگا  مه  دش 
یاه هاگتسد دوخ  دیدنب و  یم ارگ  هعسوت دمآرد  بسک  یارب  ار  هار  هک  ینامز  دش : رکذتم  ناریا  داصتقا  رظن  بحاص  نیا 

موـلعم دنتـسه ، ریذـپ  بیـسآ  داـسف  ربارب  رد  یزیمآ  هعجاـف  زرط  هب  هیرجم  ی  ّهوـق رد  هـچ  هیئاـضق و  ی  ّهوـق رد  هـچ  اـم 
.دتفا یم قافتا  دایز  رایسب  دادعت  هب  اهارجام  لیبق  نیا  زا  تسا 

ماـخ یتـنار و  تابـسانم  هـب  نتـسب  لد  ارگ و  هعـسوت دـیلوت  هـب  ندرک  تـشپ  هدـیدپ  داد  مهاوـخ  حیــضوت  دـش  لاـجم  رگا 
هدرک لـمحت  روـشک  هب  ییاـه  هعجاـف هـچ  تـلود ، یداـصتقا  یاـه  تسایـس لد  زا  داـسف  رپ  یاـه  تـنار قـلخ  هناـشورف و 

.تسا

 



حرطم ار  اهرادشه  مامت  دوخ  نامز  رد  میتشاد ، یمارگ  نارگتموکح  اب  ریخا  لاس  هس  یط  هک  یلّصفم  یاه  تبحص رد 
.میدوب هدرک 

تـسا ناریا  ی  هتـشذگ ی  هلاس دص  یـسایس  داصتقا  خیرات  رد  فطع  ی  هطقن کی  لاس ۱۳۹۷  میدرک  دزـشوگ  اهنآ  هب  ام 
ماـخ زا  یـشان  تنار  زا  لاـس ۱۳۹۷  رد  تلود  یداـصتقا  یتـنار  ازداـسف و  یاـه  تسایـس زا  یـشان  تنار  هک  اـنعم  نیا  هب 

.تسا هتفر  رتارف  تفن  یشورف 
.تسا نکفارب  ناینب  لوحت  کی  نیا  میداد  رادشه  اجنآ 

.دنناد یم ناشدوخ  دنتفرگن  ّیدج  اهنیا  رگا 
تدـش هب  ار  ...و  یلالد  یروخابر ، یراوخ ، تنار  تصرف  ی  هنیزه دـیدرک و  دـیلوت  هب  تشپ  هک  یناـمز  میتفگ  اـهنآ  هب  اـم 
ناریا رد  زیمآ  هعجاف  زرط  هب  یراذگ  هیامرـس یاه  هزیگنا میتفگ  اهنآ  هب  دیا  هداد جاور  ار  یگراوخ  تفم  دیا و  هدروآ نییاپ 

لاس رد  ناریا  داصتقا  رد  هک  ییاه  یراذگ هیامرس لک  هکنیا  رظن  زا  تسا  فطع  ی  هطقن کی  لاس ۱۳۹۸  هدرک و  طوقس 
.تسین تاکالهتسا  ناربج  هب  رداق  یتح  هتفرگ  تروص   ۱۳۹۸

یاهدـمآرد ی  هزادـنا هک  تسا  فـطع  ی  هطقن کـی  مه  لاس ۱۳۹۹  دـیوگ  یم راـک  ترازو  لاغتـشا  نواـعم  هک  مه  نونکا 
.تسا فطع  ی  هطقن کی  زین  کی  هدش  اهنآ  تادیاع  لک  دصرد  اهراوناخ ۶۳  یراک  ریغ 

هک یا  هدرپس دوس  ی  هزادنا هک  میدرک  تبحـص  هراب  نیا  رد  هسلج  لقادح ۱۰  هتشذگ  هام  شـش  رد  تفگ : ینموم  رتکد 
زا یکی  نـــیا  هتــــشذگ و  یلخاد  صلاـــخان  دـــیلوت  دــــصرد  زرم ۱۸  زا  دوــش ، یم هــتخادرپ  تدــم  دـــنلب  یاــه  هدرپــس هــب 

.تسا یراک  ریغ  یاهدمآرد  زیمآ  هعجاف  یاه  قادصم
ّیلم یوگتفگ  عوضوم  راـک  ترازو  شرازگ  مدرک  توعد  رطاـخ  نیمه  هب  نم  دراد و  شزادرپ  هب  زاـین  هک  تسا  یزیچ  نآ 
یاه یرباربان راـبتعا  هب  دوش  یم تخادرپ  کـسیر  تمحز و  نودـب  هک  یا  هدرپس دوس  میهد  ناـشن  میناوت  یم دریگب  رارق 

نیرتروآ یگدننکش  عویـش  رظن  زا  کانتـشحو  رایـسب  رطخ  تمالع  کی  دراد  دوجو  اه  هدرپس عیزوت  رد  هک  یزیمآ  هعجاف 
.دراذگ یم شیامن  هب  ناریا  رد  مه  ار  دساف  هجومان و  یاه  یرباربان یاه  هنیزگ

تدـش هب  عیزوت  میروایب و  نوریب  ار  یراک  ریغ  یاهدـمآرد  تاـیئزج  هک  دوش  لـیمکت  رظنم  نیا  زا  راـک  ترازو  شرازگ  رگا 
.دش دهاوخ  المرب  رگید  یاهزیچ  یلیخ  مییوگب  ار  نآ  رباربان 

تامدخ هب  زاین  ناشدوخ  ءاقب  یارب  ناریا  تیعمج  دـصرد  دیوگ ۷۵  یم هداد  ّتلم  هب  هک  یمـسر  شرازگ  رد  تلود  دوخ 
.دنراد ینابیتشپ  یتیامح و 

رایـسب یتـیعمج  هورگ  کـی  تـسد  رد  هدرک  اـیهم  ار  تـمحز  کـسیر و  نودـب  ی  هطباـض یب یرادروـخرب  هـک  ییـالویه  سپ 
.تسا کدنا 

میدرک و حرطم  لاس  یادتبا  رد  مه  دروآ  یم روشک  رـس  رب  سروب  هک  یا  هعجاف دروم  رد  ار  رادـشه  نیا  نیع  تفگ : یو 
.دینک یم راک  مدرم  ریغ  ماک  هب  اما  مدرم  مان  هب  امش  میتفگ 

مدرم دـنراد و  ار  الاب  تسد  هک  دـینک  یم یناسک  یاه  یگراوخ تفم  عماطم و  ینابرق  ار  مدرم  کچوک  کدـنا  یاه  هدرپس
.دنتسه چیه  اهنآ  ربارب  رد 

بتارم هب  اه  یقیقح یقوقح و  نیب  ماهس  عیزوت  رد  یرباربان  تدش  میداد  ناشن  سروب  دوخ  یاه  شرازگ هب  دانتـسا  اب 
.دراد دوجو  راد  تدم  یاه  هدرپس رد  هک  تسا  یرباربان  زا  رتروآ  یگدننکش  رت و  زیمآ هعجاف 

.تسا تیمها  زئاح  یلیخ  منامگ  هب  هک  تسا  ثحب  زا  هطیح  کی  مه  نیا 
نآ لد  زا  دوـش  هـتفرگ  ّیدــج  رگا  هـک  مـنک  یم هراــشا  راــصتخا  تیاــهن  رد  موــس  ی  هناــشن هـب  داد : هـمادا  ینموــم  رتــکد 
مه میریگب و  دای  میمهفب و  هدـنام  یقاب  لاـس  کـی  رد  یناـحور  یاـقآ  تلود  راـبتعا  تیثیح و  یارب  تاـجن  هار  میناوت  یم

.دنک تکرح  روآ  یگدنلاب  هدنزاس و  ریسم  رد  دناوتب  یدعب  تلود  ات  میراذگب  راک  ییاه  نوتس
ناریا راـمآ  زکرم  شیپ  زور  دــنچ  هـک  تـسا  یــشرازگ  تـسه  تـیمها  زئاــح  تدــش  هـب  رظنم  نـیا  زا  هـک  یموـس  شرازگ 

.درک رشتنم  ناریا  داصتقا  راهب  لصف  نالک  درکلمع  ی  هرابرد
ار یداـصتقا  درکلمع  رد  طاـطحنا  باتـش  رپ  دـنور  هک  تسا  نیا  رد  شرازگ  نآ  تیمها  تسیچ ؟ رد  شرازگ  نآ  تـیمها 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۹طباور 



.تسا هداد  ناشن  بوخ  یلیخ  میا  هدرک دیلوت  هب  تشپ  هک  یطیارش  رد 
روط هب  اـهنآ  رگا  هتـشاذگ و  شیاـمن  هب  بوـخ  یلیخ  اـنورک  زا  هژیوـب  ناریا  داـصتقا  یریذـپ  بیـسآ  ی  هدـنبای تدـش  دـنور 

.دوش هتفرگ  یگرزب  رایسب  یاه  سرد ناوت  یم دنوش  یم هدید  لوبق  لباق 
یوــلج ار  لاــسما  لوا  ی  ههاــم هــس  ی  هماــنراک هــک  تــسا  نــیا  موــس  ی  هناــشن ی  هــیواز زا  تاـــجن  هار  درک : دـــیکأت  یو 

هبنــشجنپ ۶ زور  هـک  میراذــگب  تـلود  یداــصتقا  یگنهاــمه  داتــس  ی ۱۶۵  هــسلج رد  روــهمج  سیئر  یاــقآ  تاــشیامرف 
.دوب هدش  رازگرب  رویرهش 

ی هشقن نیودـت   » ناونع تحت  یثـحب  هک  تلود  یداـصتقا  یگنهاـمه  داتـس  ی  هسلج نیرخآ  رد  یروـهمج  سیئر  یاـقآ 
.درک حرطم  هدنام » یقاب  ی  هلاس کی  یارب  هار 

هک دـهد  یم ناشن  هدـش  حرطم  یداصتقا  شیاشگ  ی  همانرب زا  هام  کی  زا  رتمک  ی  هلـصاف هب  هک  هار  ی  هشقن نیودـت  رد 
یگژیو تـسا و  هرمزور  جاوـما  ریــسا  ًـالمع  اـشگهار  ی  هماــنرب کــی  یارب  هتــسیاب  یلوـصا و  یحارط  باــیغ  رد  هنافــسأتم 

یزیچ ره  یارب  دـیوگب  غـیلبت  راعـش و  ماـقم  رد  هک  تسا  نیا  تلود  ی  هرمزور یلاـعفنا و  یاـه  شنکاو ی  هـمه کرتـشم 
.میراد همانرب  دنچ 

هار ی  هشقن ناونع  تحت  یا  هماـنرب کـی  هدـشن  نشور  یداـصتقا  شیاـشگ  ی  هماـنرب اـب  اـم  فیلکت  زونه  دـیوگب  هلمج  زا 
.میدرک یحارط  مه 

کرتـشم یگژیو  هـک  تـسا  اــهوزرآ  لاــمآ و  هلــسلس  کــی  ناــیب  نآ  موـس  ود  زا  شیب  درک  حرطم  ناــشیا  هـک  ییاــهزیچ 
.درادن ققحت  تیلباق  لاس  کی  رد  مادکچیه  ًاقلطم  هک  تسا  نیا  اهنآ  ی  همه

نیا مییوـگب  مـینک  حرطم  ناریا  داـصتقا  تاـجن  عـضوم  زا  یزوـسلد  تقفــش و  تیاـهن  رد  میناوـت  یم هـک  یزیچ  نیارباـنب 
ًابیرقت هکنیا  یمود  تسین و  ققحت  لباق  هلاس  کی  رد  ًاساسا  دـیا  هدرک حرطم  هک  یبلاطم  دـصرد  زا ۷۰  شیب  هک  تسا 

رد ًاقیقد  صاخ  روط  هب  هتـشذگ  هام  شـش  یلک و  روط  هب  هتـشذگ  ی  هلاس تفه  رد  هدش  لامعا  یاه  یریگ تهج مامت 
.دراد رارق  لباقم  هطقن 

دیاـب ادـتبا  دریگب  رارق  لـمع  یاـنبم  هناـقداص  تروصب  اـه  فرح نیا  رگا  تفگ : ینموـم  داـشرف  رتـکد  ناراـمج ، شرازگ  هب 
.دوش هئارا  اه  یراک منادن اهاطخ و  داعبا  ی  هرابرد ینشور  فافش و  شرازگ 

زیگنا مغ  ًاعقاو  دوش  لمع  نآ  فالخ  رد  دـشاب و  هتـشادن  ینیع  ءازا  هب  ام  دوش و  اـه  هناـسر کاروخ  طـقف  مه  نیا  رگا  و 
.تسا

.مینک لاغتشا  دیلوت و  زا  تیامح  میهاوخ  یم ام  تفگ  ناشیا 
تاــبث ار  زرا  هیامرــس و  رازاــب  مـینک ؛ لرتــنک  ار  یگنیدــقن  مروــت و  مــینک ؛ مارآ  ار  نــالک  داــصتقا  یاــضف  میهاوــخ  یم اــم 

.میشخبب
.دوش یم لمع  سوکعم  تروصب  ًاقیقد  دراوم  نیا  مامت  رد  نونکا 

فرص مییوگ  یم اما  میراذگ  یم هحص  هتـساوخ  نیا  لصا  یور  دنهد  ماجنا  ییاهراک  نینچ  دنهاوخب  ًاعقاو  رگا  نیاربانب 
.دنک یمن تیافک  اهوزرآ  لامآ و  ندرک  حرطم 

.دیهد ماجنا  ار  راک  نیا  دیهاوخ  یم هنوگچ  دییوگب  هکنیا  هلئسم  نیرت  یتایح
.دنتسه یتموکح  نالووسم  اوق و  نارس  ام  بطاخم  هتبلا  تفگ : یو 

.میتسه وربور  لکشم  اب  هنیمز  نیا  رد  میراد  یتموکح  ریغ  نابطاخم  اب  هک  یا  ههجاوم رد 
، مینک یم یگدنز  تابسانم  نیا  رد  دنیوگ  یم یا  هدع دنراد  دوجو  اهاطخ  اه و  یتسردان اه و  یتساک مییوگ  یم هک  ینامز 

.دیهد هئارا  راکهار 
کی دـیهد  هئارا  راـکهار  هک  شـسرپ  نیا  میوـگب  مناوـت  یم موـش  وربور  ییاـه  ثحب نـینچ  اـب  هنالدـمه  مهاوـخب  نـم  رگا 

.تسا درخ  حطس  ی  هبلاطم
زا اـم  اـجنیا  رد  هک  یلاـح  رد  مهد  ماـجنا  یراـک  هچ  یدـیلوت  هاـگنب  اـی  راوناـخ  تسرپرـس  اـی  درف  ناوـنع  هـب  نـم  دـیوگ  یم

.مینک یم تبحص  هعسوت  حطس 

 



.مینک تیاعر  نآ  نامدوخ  دیاب  میتسه ، لئاق  هعسوت  حطس  یا  هبتر مدقت  هب  میتفگ  هک  ینامز 
گرزب اطخ  کی  دـیایب  نوریب  راکهار  اـه  ثحب لد  زا  صاـخ  راوناـخ  اـی  هاـگنب  کـی  یارب  دـننک  یم رکف  هک  یناـسک  نیارباـنب 

.تسا
دننک دـحاو  یاه  هاگنب اهراوناخ و  هب  هیـصوت  تسا  درکراک  جـک  هعـسوت  حطـس  یداـهن  رتسب  هک  یطیارـش  رد  یناـسک  رگا 

.تسا یراکبیرف  اب  یبلط  تصرف  ای  ینادان  زا  یشان  مدرک  هراشا  هک  یا  هبتر مدقت  هب  هجوت  نودب 
هب داصتقا  یمروت  زادنا  مشچ  رابتعا  هب  لاسما  لیاوا  دننک  یم راک  رازاب  ییارگداینب  ی  هیرظن قبط  هک  یناسک  دوزفا : یو 

.دیباتشب هیامرس  رازاب  تمس  هب  دنتفگ  دندرک و  هیصوت  اهراوناخ 
.دیهد یم طلغ  سردآ  دینک و  یم تنایخ  ریقف  طسوتم و  یاهراوناخ  هب  میدرک  دزشوگ  اهنآ  هب  ام 

.تسا هدوبن  داصتقا  یارب  یبوخ  روتاکیدنیا  سروب  ناریا  یداصتقا  خیرات  رد  زگره 
ار مدرم  مداد ، حیـضوت  یـسایس  داصتقا  باتک  رد  نم  هک  هنوگ  ناـمه  اـه  ناـمیپ مه  اـه و  یتموکح لـثم  مه  امـش  رگا 
هـس یط  روشک  رـس  رب  هک  ییاه  هعجاف ی  همه رد  دینک  یم یتنار  تمحز و  نودـب  یرادروخرب  یگراوخ و  تفم  هب  توعد 

.دیتسه میهس  هدمآ  هتشذگ  ی  ههد
.مینک یم تبحص  هعسوت  حطس  زا  ام  نونکا 

.دنتسه اوق  نارس  ام  بطاخم  دییامرف  یم هظحالم  هک  هنوگ  نامه 
ارگ و هعــسوت یاـه  تیلاـعف ّقوـشم  هـک  نآ  زا  شیب  دــیا ، هدرک یحارط  هـک  یزاــب  ی  هدــعاق مییوـگ  یم اوـق  نارــس  هـب  اــم 

.تسا هناراوخابر  یلالد و  هنارگادوس و  یاه  تیلاعف ّقوشم  دشاب  هنالداع 
یهد شاداـپ  ماـظن  اـب  ار  ناـشدوخ  درخ  حطــس  یاهدــحاو  هدــش  هداد  حیــضوت  تاـیئزج  اــب  ارگداــهن  یرظن  هاگتــسد  رد 

.دننک یم میظنت  اهداهن 
.دنهد یم ماجنا  ار  راک  نیا  عطاق  تیرثکا 

.دوش حالصا  دیاب  تسا  یزیچ  نیا 
دیلوت هب  تشپ  هک  تسا  نیا  مهد  یم رکذـت  روـشک  یـساسا  یاـه  یریگ میمـصت ماـظن  هب  رهم  تقفـش و  تیاـهن  رد  نم 

.دراد یا  هدنهد ناکت  رایسب  یاه  هاوگ نیا  دیا و  هدرک
هداد رارق  راک  روتـسد  رد  تلود  هک  یتنـس  یاه  هار زا  مادـکچیه  دـهد  یم ناـشن  دـینک  یم هاـگن  ار  اـه  هاوگ نآ  هک  یناـمز 

یرباربان تنار و  داسف و  هکنیا  زج  لیبق ، نیا  زا  یزاس و  یـصوصخ  رد  طارفا  اه ، ییاراد شورف  یـشورف ، ماـخ  دـیدشت 
شــشوپ مـه  ار  تـلود  یلاـم  یاـه  یرــسک اـه و  یهدــب یتـح  تـشاد و  دــهاوخن  یرگید  درکراـک  چــیه  دــهد  شیازفا  ار 

.داد دهاوخن 
ماجنا ار  راک  نیا  رگا  تفگ : درذگ ، یم ارگ  هعـسوت دـیلوت  هب  تشگزاب  زا  ناریا  تاجن  هار  هک  نیا  رب  دـیکأت  اب  ینموم  رتکد 

دوش و یم هتـساک  مه  جراـخ  یاـیند  هب  روشک  روآ  تلذ  یاـه  یگتـسباو تدـش  دـنیآ و  یم نوریب  رقف  زا  اـهراوناخ  دـیداد 
.دش دنهاوخ  لیدعت  حرج و  مه  روآ  یگدننکش یاه  یرباربان

شخب ماـن  هب  هک  یناـج  همین  زیچ  نیمه  یتح  بوکنم و  یلک  هب  ارگ  هعـسوت دـیلوت  روشک  نیا  رد  دـنیوگ  یم ییاـه  هداد
.درب یم رس  هب  راضتحا  لاح  رد  نآ  زا  یگرزب  شخب  یزیمآ  هعجاف  زرط  هب  مه  دراد  دوجو  داصتقا  رد  تعنص 

.دهد یم  ناشن  یزکرم  کناب  طسوت  هتفای  راشتنا  یمسر  یاه  هداد هک  تسا  یزیچ  نیا 
.۴ یفنم   لاس ۱۳۹۷  رد  یداصتقا  دشر  خرن  هک  یلاح  رد 

یفنم ۹. لداعم  تعنص  شخب  ی  هدوزفا شزرا  دشر  خرن  هدوب  دصرد   ۹
.تسا دصرد   ۶

رب ۲ غلاب  رت و  دیدش بتارم  هب  دیایب  نوریب  نآ  لد  زا  دیاب  روشک  ی  هعـسوت ساسا  هک  تعنـص  شخب  رد  هعجاف  تدش 
.تسا هدش  دراو  ام  یلخاد  صلاخان  دیلوت  لک  هب  هک  تسه  یکانتشحو  یفنم  کوش  ربارب 

هب ۴۱. مروت  خرن  لاس ۱۳۹۸  رد  هک  یلاح  رد  دیوگ  یم یزکرم  کناب  هکنیا  رت  هدنهد ناکت  رایسب  نآ  زا 
زرم ۶۱. زا  هدننکدیلوت  یاه  هنیزه صخاش  هدیسر  دصرد   ۲

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲۱طباور 



.تسا هتشذگ  دصرد   ۵
رد رویرهــش  ی ۶  هبنــشجنپ رد  یناـحور  یاـقآ  ی  هراـبود فسأـت  لاـمک  اـب  هـک  تـلود  ینوـنک  یاــه  تسایــس مـظعا  شخب 

یاه هنیزه هب  ار  اهراشف  نیرتزاس  هعجاف  نیرت و  هدـننک درخ  هک  تسا  نیا   درک  رارکت  تلود  یداـصتقا  داتـس  ی  هسلج
.دوش یم  لیمحت  ناریا  رد  یتعنص  دیلوت 

یاـه هنیزه صخاـش  اـهراوناخ  هب  تبـسن  کانتـشحو  فاکـش  اـب  وـس  کـی  زا  داد : همادا  ناریا  داـصتقا  رظن  بحاـص  نـیا 
هب یریگ  تاــیلام  ماــظن  رد  رگید  یوـس  زا  تـسا  رتـشیب  دــصرد  ًاـبیرقت ۵۰  هدـش  مـالعا  ًامــسر  مروـت  خرن  زا  هدـننکدیلوت 

.دوش یم هداد  تیفاعم  دنروآ  یمرد تفم  یاه  لوپ هک  یناسک 
دوش یم هتفرگ  دراد  دوجو  ینوـنک  طیارـش  رد  نآ  تیفیک  رد  هک  ییاـهرگا  اـما و  ی  همه اـب  یتعنـص  دـیلوت  زا  هک  یتاـیلام 

.تسا یلخاد  صلاخان  دیلوت  زا  اهنآ  مهس  ربارب  هب ۴  کیدزن 
هب ار  یفـصو  لباق  ریغ  یاه  یگدننکـش دـناوت  یم هک  میروآ  یم اه  هدـننکدیلوت هب  تقاط  قوفاـم  ی  هدـننکدرخ یاـهراشف 

.دزادنیب تشگزاب  نودب  یاهریسم  رد  ار  ام  دناوت  یم دراذگب و  شیامن 
نونکا هک  تسا  نیا  منک  حرطم  مهاوخ  یم روشک  یـساسا  یاه  یریگ میمـصت ماظن  هب  باـطخ  هک  یزیچ  هنیمز  نیا  رد 

هب یـشخب  تدش  ناکما  ای  دنوش  دازآ  هدش  هکولب  یاه  لوپ ات  مینک  حلـص  نآ  نیا و  اب  دـنهد  یم ناشن  راکهار  یرـسکی 
.دشاب هتشاد  دوجو  یشورف  ماخ 

.مینک هبلاطم  هدرک  نییعت  للم  نامزاس  گنج  رد  هک  ییاه  تراسخ میوش  زیوالگ  اه  یقارع اب  دنیوگ  یم اه  یضعب
نیاربانب میتسه ، یـساسا  یاه  بیـسآ  راچد  تدـش  نیا  هب  ام  اه ، هدـیا نیا  یریذـپ  ناـکما  زا  رظن  فرـص  میوگ  یم نم 

.مینک ریوصت  تسرد  ارگ و  هعسوت  هنارگن و  هتوک  ریغ  ار  تاجن  هار  دیاب 
تفن مــظعا  شخب  هـــک  یا  هرود رد  ینعی  اـت ۱۳۹۰  ی ۱۳۸۵  هرود رد  تــفگ : ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  داصتقا  داتـسا 

درایلیم رب ۶۲۰  غلاب  دوب ، هدماین  مه  انورک  میدوبن و  مه  میرحت  ام  تشاد و  تمیق  رالد  دـص  یالاب  تمیق  اب  یا  هکـشب
.دش قیرزت  داصتقا  هب  رالد 

نیرت هقباـس یب دوـب ؟ هچ  هرود  نآ  رد  دروـخ  مقر  اـه  نارحب تشگزاـب  زا  لـبق  داژن  یدـمحا یاـقآ  ی  هرود رد  هک  یا  هماـنراک
.داد خر  ناریا  یداصتقا  خیرات  رد  ییادز  تعنص 

.مدرک هئارا  یرامشرس ۸۵ و ۹۵  یاه  هداد هب  دانسا  اب  ار  نآ  تایئزج  مدرک  یفرعم  هک  یباتک  رد 
روآ یگدننکـش  یاـه  یربارباـن حوطـس  نیرت  هقباـس یب جراـخ ، یاـیند  هب  روآ  تـلذ  یاـه  یگتـسباو حطـس  نـیرت  هقباـس یب

.داتفا قافتا  هرود  نآ  رد  تورث  عیزوت  رد  هژیوب 
.هبرجت هرود  نآ  رد  هدش  هبرجت  داسف  حطس  نیرت  هقباس یب

تمـس هب  هبتر  لانـشنرتنیا ۸۰  یاـه  شرازگ ساـسا  رب  ناـهج  رد  ناریا  یداـصتقا  ینمادـکاپ  ی  هـبتر اـه  لاـس زا  یکی  رد 
دندوب روشک  تفه  طقف  ایند  یاهروشک  لـک  زا  لاـس  نآ  رد  هک  یا  هنوگ هب  تشاد ، طوقـس  اـیند  یاـهروشک  نیرتدـساف 

.دوب رتشیب  ناریا  رد  داسف  رظن  زا  اهنآ  عاضوا  هک 
.تسا راک  رس  رب  ارگلوصا  تلود  هک  دوب  راعش  اعدا و  نیا  هرود  نآ  رد  ارجام  زیگنا  مغ  خلت و  رایسب  زنط 

یناـیاپ یاـه  هاـم رد  دــش  ثعاـب  دندیــشک  یم کدــی  ار  تلادــع  مـسا  هـکنیا  اـب  هـک   دوـب  نـیا  هرود  نآ  رد  رتـمهم  هـمه  زا 
.دیسر ندمآ  راکرس  هب  ییادتبا  یاه  هام ربارب  هب ۲  تکالف  صخاش  داژن  یدمحا یاقآ  تیلوئسم 

هک یناـحور  یاـقآ  لـثم  درک ؛ نیزگیاـج  ار  تکـالف  دـعب  درک و  بلج  ار  مدرم  داـمتعا  تلادـع  راعـش  اـب  یتـلود  تـفگ : یو 
هب ار  رازاب  ییارگداینب  هب  موسوم  ایند  رد  هدـش  هتخانـش  یداصتقا  یاه  تسایـس نیرت  یطارفا دـعب  داد و  لادـتعا  راـعش 

.دروآرد ارجا 
رد یداـینب  یرگنزاـب  کـی  هب  هـکلب  دـتفا  یمن هار  اـم  راـک  رـالد  قـیرزت  قـیرط  زا  هـک  تـسا  نـیا  هلئـسم  هـجو  کـی  نیارباـنب 
ار نیا  تایئزج  هک  میدنمزاین  ارگ  هعـسوت دـیلوت  عفن  هب  تادراو و  یلالد و  ابر ، یرگادوس ، تنار ، هیلع  رب  یداهن  راتخاس 

.میدرک حیرشت  روهمج  سیئر  یاقآ  یارب  لاس ۹۷  رد  اه  نادداصتقا مود  ی  همان رد 
.دنناوخب ار  نتم  نآ  ینایاپ  لاس  کی  یارب  راب  نیا  مراودیما  یلو  دنتشادن  تصرف  نامز  نآ  رهاظلا  یلع

 



یاعدا درذـگ و  یمن یـشورف  ماـخ  زا  لـصاح  یاـهرالد  قیرط  زا  روشک  تاـجن  هار  میریذـپب  رگا  دـش : رکذـتم  ینموم  رتکد 
طلغ یاه  سردآ مه  ییاناد  ی  هطیح رد  دشاب  نامـساوح  دـیاب  تسا ، تاجن  هار  یروانف  ییاناد و  هک  تسا  نیا  ام  یلک 

.دوش یم هداد  تسردان  و 
دیراذـگب ملع  رد  تفرـشیپ  ار  نآ  مسا  دـیزادنیب و  هار  یلاع  شزومآ  ماظن  رد  ار  یروحم  هلاقم  داسف  رپ  تابـسانم  هکنیا 

.تسا یبیرف  دوخ 
یرگنزاـب مـه  ناریا  یرواـنف  مـلع و  ماـظن  رد  دـیاب  دـهد  یم ناـشن  دراد  دوـجو  هـنیمز  نـیا  رد  هـک  ییاهدرادناتــسا  رتـم و 

.دوش یداینب 
.تسا هدش  ربارب  زا ۵  شیب  ناریا  رد  داوساب  نالغاش  تیعمج  مهس  ی  هزادنا هتشذگ  ی  ههد هس  رد 

.تسا هدرک  طوقس  روشک  لغاش  تیعمج  لک  رد  مجنپ  کی  زا  رتمک  هب  اهداوس  یب مهس  ههد  هس  نیمه  رد 
یروص تـالوحت  هکنیا  دوـجو  اـب  اـما  هدـش  ربارب  زا ۷۲  شیب  هـهد  هـس  نـیا  رد  ناریا  ی  هتخوـمآ شناد  تـیعمج  دادــعت 
لماوع لـک  یرو  هرهب صخاـش  رد  اـه  طوقـس نیرت  هقباـس یب اـب  هداـتفا  قاـفتا  ناریا  رد  یرواـنف  ملع و  ی  هطیح رد  ّیمک 

روشک یدیلوت  ی  هینب ءاقترا  اب  یتبـسن  هدش  رداص  کردم  نآ  ساسا  رب  هک  ییاه  ییاناد ینعی  نیا  میتسه  وربور  دیلوت 
.تسا هتشادن 

ی ۱۳۴۰ ههد هـب  تبـسن  یتـح  ریگمـشچ  طوقـس  ییاـناد  رب  ینتبم  دـیلوت  رد  روـشک  ی  هـبتر هـکنیا  رت  هدـنهد ناـکت  نآ  زا 
.دهد یم ناشن 

هبتر هک  یداصتقا  یگدیچیپ  صخاش  تالوحت  هب  منک  یم هیصوت  دننک  راک  هنیمز  نیا  رد  دنتسه  دنمقالع  هک  یناتـسود 
روشک رـس  رب  هچ  دـننادب  اـت  دـننک  هعجارم  دـهد   یم تروص  ییاـناد  رب  ینتبم  دـیلوت  ساـسا  رب  ار  اـیند  یاـهروشک  یدـنب 

.تسا هدمآ 
رد یبسن  یدیلوت  ی  هینب تفگ : درک و  هراشا  اه  لاس  نیمه  رد  ناریا  رد  هلدابم  ی  هطبار طوقس  هب  ینموم  داشرف  رتکد 

کی هب  میدش ، وربور  تلود  یهدب  رد  شهج  کی  اب  هک  هدش  نیا  نآ  ی  هجیتن دهد و  یم ناشن  طوقـس  ابقر  اب  هسیاقم 
دنمزاین تدش  هب  هک  نیا  رت  هدنهد ناکت  همه  زا  میدش و  وربور  تادراو  هب  روشک  فرـصم  دـیلوت و  یگتـسباو  رد  شهج 

.میتسه ّیلم  یوگتفگ 
اه تموکح ییارجا  یاه  تیلباق شجنس  یللملا  نیب حطس  رد  یعافد  لباق  رایسب  یاهدرادناتـسا  ساسا  رب  دوزفا : یو 

هدـش رـشتنم  تـلود » یزاسدـنمناوت  هباـثم  هـب  هعـسوت   » ناوـنع تـحت  یـسراف  هـب  هناتخبـشوخ  نوـنکا  هـتفرگ و  تروـص 
.تسا

دنناوت یم رگید  لاس  دـنچ  دـننک  حالـصا  ار  ناشدوخ  تهج  رگا  هکنیا  ی  هراـبرد هدرک  یدـنب  هقبط  ار  ییاـهروشک  اـجنآ  رد 
طیارـش نیرت  هدننک سویأم  هک  یاهروشک  وزج  ار  ناریا  دننک ، ادیپ  تسد  هعـسوت  یریگیپ  یارب  یلقادح  یاه  یدنمناوت

.تسا هدرک  یدنب  هقبط  دنراد  ار 
.درک میهاوخ  یدایز  یاه  تبحص روشک  هعسوت  متفه  ی  همانرب ی  هناتسآ رد  هژیوب  هلئسم  نیا  ی  هرابرد هدنیآ  رد 

اب فسأـت  لاـمک  اـب  اـما  دریگب  رارق  راـک  روتـسد  رد  تلود  یزاسدـنمناوت  ی  هلئـسم میدرک  شـالت  مـه  مشـش  ی  هماـنرب رد 
.میدوب وربور  فراعتم  ریغ  رایسب  یاه  تمواقم

یلاح رد  تفگ : تسناد و  یداصتقا  هتـسکشرو  یاه  هاگنب  رگید  مهم  رایـسب  ی  هلئـسم ناریا  داـصتقا  رظن  بحاـص  نیا 
دهاش نارود  نامه  رد  اـما  میا  هتـشاد یکیزیف  ی  هیامرـس لیکـشت  دـشر  باتـش  رپ  دـنور  کـی  لاـس ۱۳۹۰  زا  لـبق  اـت  هک 
دـصرد دادـعت و  شیازفا  یداـصتقا و  هتــسکشرو  یاـه  هاـگنب ی  هقباـس یب شیازفا  رد  نارحب  دـیلوت ، ساـیقم  رد  ینارحب 

.میدوب دننک ، یم دیلوت  تیفرظ  ریز  هک  ییاه  هاگنب
دیلوـت روـحم  رب  تـلود  یداــصتقا  یاــه  تسایــس حالــصا  ینعی  یدربـهار  ی  هـتکن ود  دــنهد  یم ناــشن  اــه  نـیا  ی  هـمه

.دنا هتفرگ رارق  تلفغ  دروم  یراذگ  هدعاق  میمصت و  ماظن  رد  هناروانف ،
.دهد یم لکش  ناریا  رد  ار  تاجن  هار  یلک  تروص  هب  نیا 

ساسا نیا  رب  منک و  یم یراددوخ  اـهنآ  رکذ  زا  هک  مدوب  هدرک  یروآ  عمج  هنیمز  نیا  رد  مه  یرگید  داـیز  یدـهاوش  نم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲۳طباور 



تـصرف ی  هـنیزه ندرب  ـالاب  ی  هلئـسم دراذـگب  اـجب  شوـخ  ی  هرطاـخ دوـخ  یارب  دـهاوخ  یم یناـحور  تـلود  رگا  میوـگ  یم
راتخاس رد  یمتسیس  ییارآزاب  کی  هیواز  نیا  زا  ام  دنک و  حرطم  شدوخ  کی  هرامـش  تیولوا  ناونع  هب  ار  یگراوخ  تفم 

.میراد زاین  یداهن 
ینتبم هدـش  یزیر  هماـنرب دروـخرب  هک  یطیارـش  رد  تفگ : تسناد و  تلود  یور  شیپ  مـهم  ی  هلئـسم رگید  ار  داـسف  یو 

.تسین ریذپ  ناکما  روشک  رد  یحالصا  چیه  دشاب ، هتشادن  رارق  راک  روتسد  رد  داسف  اب  یریگشیپ  رب 
هک دوش  رادـیدپ  تردـق  راتخاس  زا  یحوطـس  رد  تسا  نکمم  یطلغ  رایـسب  ینهذ  یاه  هزاس میوگب  مفـسأتم  یلیخ  نم 

.میربب الاب  ار  هعسوت  قیقحت و  یاه  هنیزه ای  یماظن  ناوت  اما  میشاب  هتشادن  یراک  داسف  هب  دننک  رکف 
.دیشاب هتشاد  هجوت  هلئسم  یلصا  یاه  نوناک هب  منک  یم هیصوت  هنیمز  نیا  رد 

ریهاـمج داـحتا  یـشاپورف  ی  هبرجت هک  اـهنآ  یارب  تسا  یتاـیح  یلیخ  هکنیا  هـب  مـنک  یم بـلج  ار  نازیزع  هجوـت  هژیو  هـب 
.دننک هعلاطم  تقد  اب  ار  یوروش 

ره رد  یلو  میرادــن  یلکــشم  دوـش  هجوـت  یماــظن  ی  هـطیح هـب  شنت  رپ  ی  هـقطنم رد  لوــقعم  تروــصب  هـکنیا  ی  هراــبرد
.دیروخ یم نیمز  دینک  طارفا  هک  یا  هنیمز

ربارب شا ۲  یلخاد صلاـخان  دـیلوت  هب  یماـظن  یاـه  هـنیزه تبـسن  هـک  دیـشاپورف  یطیارـش  رد  یوروـش  ریهاـمج  داـحتا 
یلو دوـب  اـکیرمآ  ربارب  هب ۳  کـیدزن  یلخاد  صلاـخان  دـیلوت  هب  شا  هعـسوت قیقحت و  یاـه  هنیزه تبـسن  دوـب و  اـکیرمآ 

.دیشاپورف
اطخ نیرتگرزب  دـنیوگ  یم هدـش  یوروش  داحتا  یـشاپورف  زا  ییاشگزمر  رد  هک  یناشخرد  یاـهراک  ی  هدـعاق هب  دوزفا : یو 
عفن ریگرد و  تردـق  راتخاس  زا  یگرزب  شخب  هکنیا  رطاـخب  دـندرک  دروخرب  هناراـگنا  لهـس  داـسف  ی  هلئـسم هب  هک  دوب  نیا 

.دوب داسف  زا  هدنرب 
.دیناوخب ار  نتنوف  وردنآ  یدلج  راهچ  ناشخرد و  راک  هنیمز  نیا  رد 

دنتـساوخ یم هک  دوب  نیا  دروخ  تسکـش  یوروش  داحتا  رد  داسف  اب  هزراـبم  یاـه  تسایـس هکنیا  تلع  دـیوگ  یم اـجنآ  رد 
تیمـسر هب  ار  مدرم  ینوناق  عورـشم  یاه  یدازآ تیفافـش و  هکنیا  یاجب  دـننک و  دروخرب  داسف  اب  یا  هماـنرب ریغ  تروصب 
تخادرپ ضرعم  رد  ار  درک  یم دـقن  هـک  یـسک  ره  دـندوب و  هتـسب  لد  یـسایس  بوکرـس  ییادز و  تسایـس  هـب  دنــسانشب 

.دنداد یم رارق  یداع  ریغ  یاه  هنیزه
دروم داسف  اب  هناراگنا  لهس  دروخرب  رابتعا  هب  یوروش  داحتا  طوقـس  زا  ییاشگزرم  رد  نتنوف  وردنآ  هک  یرگید  مهم  نکر 
یدـنک غیت  یداـصتقا  ییاـیفام  یاـه  تیلاـعف ربارب  رد  روشک  نآ  ی  هیئاـضق ی  ّهوـق تفگ  یم هک  دوـب  نیا  داد ، رارق  هجوـت 

.تشگ یمرب تردق  راتخاس  رصانع  ءازجا و  هب  داسف  باکترا  عضاوم  ًامومع  هکنیا  لیلد  هب  تشاد 
رد فرح  هـملک  کـی  رگا  درک  یم لـعن  ار  هـشپ  اوـه  رد  دوـب  راـگنا  لهــس  اــهداسف  نـیا  ربارب  رد  هـک  یمتــسیس  ضوـع  رد 

.دوش هدز  یسایس  میژر  اب  تفلاخم 
ناگبخن زا  هک  یلاح  رد  تفگ : ملع  هزوح  رد  یروص  یاهرامآ  هئارا  زا  داقتنا  اـب  ینموم  داـشرف  رتکد  ناراـمج ، شرازگ  هب 

.دهد یم باوج  یرگ  یماظن هن  دهد و  یم باوج  یروص و  لکش  هب  ییاناد  رد  ندرک  هنیزه  هن  دوش ، یم یشک  هزیگنا 
.تسا ءانتعا  لباق  رایسب  هیواز  نیا  زا  هبرجت  نآ  لقاال 

یاقآ زا  تلود  نتفرگ  لیوحت  نامز  رد  هک  ییاه  یراجنهان زا  یگرزب  شخب  دـنناد  یم ًامتح  وا  ناراکمه  یناـحور و  یاـقآ 
یارب راـک  یناـیاپ  یاـه  لاـس رد  هژیوـب  داژن  یدـمحا یاـقآ  هک  تشگ  یمرب نیا  هـب  دوـب  هـتفرگ  ار  اـهنیا  ناـبیرگ  داژن  یدـمحا

زرط هب  ...و  تلود  زاین  دروم  یاـه  ییاراد لاوما و  شورف  روشک ، ندرک  راکهدـب  قیرط  زا  رادـیاپان  یاـه  تیبوبحم دـیرخ 
.درک یم جرخ  روشک  ی  هدنیآ بیج  زا  یفراعتم  ریغ 

ناـشیا و یلو  درخب  تیبوبحم  شدوخ  یارب  هنارورپ  هلفـس  فراـعتم  ریغ  رایـسب  یاـه  تسایـس قیرط  زا  تساوـخ  یم وا 
تعسو تدش و  تکالف  دورب و  طاطحنا  تمس  هب  یداصتقا  درکلمع  یلک  تشونرـس  هک  ینامز  دندید  مشچ  هب  ناگمه 

.دنوش یم هدودز  اه  هرطاخ زا  اهزیچ  نیا  دریگب 
لاـس کـی  رد  هک  ییاـهراک  تـسرهف  مـهف  مییوـگب  وا  ناتـسود  یناـحور و  یاـقآ  هـب  دـیاب  هتـسیاب  لاـجم  کـی  رد  نیارباـنب 

 



.دیهد ماجنا  دیاب  هک  تسا  ییاهراک  مهف  زا  رتشیب  بتارم  هب  نآ  تیمها  دیهد  ماجنا  دیابن  ینایاپ 
، یطارفا یزاس  یـصوصخ  لثم  یرگید  تسیاشان  یاـهراک  یلیخ  دـیدرک و  هبرجت  هرهب  خرن  کوش  زرا ، خرن  کوش  اـمش 

.دیداد ماجنا  ار  تلود  ییاراد  نودب  یطارفا و  شورف 
.دنتسین تاجن  هار  اهنیا 

.تسین تاجن  هار  دینک  شزرا  قلخ  یارب  دیدج  نوناک  ار  یهدب  هکنیا  تفگ : یو 
.تسا نآ  مزاول  ندرک  ایحم  هناروانف و  دیلوت  هب  تشگزاب  تاجن  هار 

.دوش یمن همانرب  نودب  راک  نیا  دیدرت  نودب 
دهاـش تدـم  نیا  رد  هک  یتسرداـن  یاـهراک  دـناوتب  طـقف  رگا  هدـنام  یقاـب  لاـس  کـی  رد  یناـحور  یاـقآ  مـنک  یم رکف  نـم 
یدـعب تلود  هکنیا  یارب  دـنک  یزاسرتسب  یدـعب  ماگ  رد  دـعب  هداد و  ماـجنا  گرزب  رایـسب  راـک  کـی  دـنک  فقوتم  ار  میدوب 

.دشاب مهارف  یمتسیس  یداهن  حالصا  یاهرازفا  مرن  لقاال  دیآ  یم راکرس 
مود لوا و  ی  هماـن مییوگ  یم یفارگلت  تروص  هب  تسیچ  امـش  صخـشم  راـکهار  دـنیوگ  یم صخـشم  روط  هب  هک  یناـمز 

یخرب حیرـشت  عضوم  زا  نونکا  اما  هدـش  هتفگ  قیداصم  تایئزج و  اب  اجنآ  رد  دـینک  هعلاـطم  لاس ۹۷  رد  اه  نادداصتقا
دـینک و یم لیمحت  دـیلوت  یلام  نیمأت  یارب  ار  اـهانگنت  نیرتشیب  هک  یلوپ  یاـه  تسایـس اـب  مییوگ  یم اـهنآ  نیرتمهم  زا 

.مینک ادیپ  تاجن  میناوت  یمن دنک ، یم نیمأت  اهرگادوس  اه و  یچتادراو یارب  ار  اه  یتسد هداشگ  نیرتشیب 
لاـس زا  یلو  منک  مهتم  ار  یـسک  مهاوـخ  یمن نم  تـفگ : درک و  هراـشا  اـه  ماو  زا  دـیلوت  مهـس  طوقـس  هـب  ینموـم  رتـکد 

دیلوـت نـالاعف  مهـس  یتعنـص و  دـیلوت  نـالاعف  مهـس  زورما  اـت  دـش  دـیدج  زاـف  دراو  اـه  میرحت ّیدـج  روـط  هـب  هـک   ۱۳۸۵
هـب ۲ کـیدزن  شهج  یناـگرزاب  تامدـخ  مهـس  یلو  هدیــسر  دـصرد  زا ۵۰  رتـمک  هـب  تالیهــست  ی  هدـنام لـک  زا  یزرواـشک 

.تسا هدرک  ادیپ  یربارب 
.تسین طیارش  ی  هتسیاب تابسانم  نیا 

.دراد تیعوضوم  مه  تلود  یریگ  تایلام یاه  تسایس دروم  رد  هلئسم  نیا  نیع 
نیرتـشیب تسا و  زکرمتم  ناریا  یتعنـص  ناگدـننکدیلوت  یور  یتاـیلام  یاـهراشف  نیرتـشیب  مدرک  هراـشا  هک  یحرـش  هـب 

.دنوش یم دنم  هرهب  ندش  رادروخرب  کسیر  نودب  ندرکن و  راک  قیرط  زا  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  اه  یتسد هداشگ 
روشک یداصتقا  یاضف  میـشخبب و  تاـبث  روشک  داـصتقا  هب  میهاوخ  یم هک  دوب  هتفگ  نیا  روهمج  سیئر  تاـشیامرف  رد 

.مینک مارآ  ار 
.تسا ینامرد  کوش  زا  زیهرپ  نآ  هار 

ماجنا ار  نآ  فالخ  تلود  هراومه  زورما  اـت  هچرگ  هک  تسا  اـهراک  نیرت  یلوصا زا  یکی  یناـمرد  کوش  زا  زیهرپ  مرظن  هب 
.دنریگب سرد  هدمآ  ناشدوخ  تلود  رس  رب  هچنآ  زا  مه  هنیمز  نیا  رد  میشاب  راودیما  دیاب  یلو  هداد 

باـتک رد  زتـیلگیتسا  فزوژ  مـینک  هجوـت  تـسا  بوـخ  مدز ، ار  یوروـش  ریهاـمج  داـحتا  لاـثم  هـکنیا  لـیلد  هـب  دوزفا : یو 
دروآ و یوروـش  ریهاـمج  داـحتا  رــس  رب  هـچ  یناـمرد  کوـش  دــیوگب  دــهاوخ  یم هـک  یناـمز  نآ ، لـئاسم  یزاـس و  یناــهج 

راثآ اب  ار  یـشاپورف  زا  سپ  هیـسور  داصتقا  رد  ینامرد  کوش  راثآ  دز ، مقر  اـهنآ  یارب  ار  نورد  زا  یـشاپورف  ریـسم  هنوگچ 
.دنک یم هسیاقم  مود  یناهج  گنج  یداصتقا 

.دوب هنوگچ  گنج  نآ  رد  هیسور  یریگرد  تدش  دناد ، یم دراد  ییانشآ  مود  یناهج  گنج  اب  یسک  ره 
، درک ادیپ  لزنت  دصرد  مود ۲۴  یناهج  گنج  رثا  رب  یوروش  داحتا  یتعنـص  دیلوت  ات ۱۹۴۶  یاه ۱۹۴۰  لاس ی  هلصاف رد 

یزاـسدازآ یزاـس و  یـصوصخ  ّیلم ، لوـپ  شزرا  فیعـضت  یاـه  تسایـس هـک  اـت ۱۹۹۹  ی ۱۹۹۰  هلاــس هد  ی  هرود رد  اــما 
.درک تفا  هیسور ۶۰  یتعنص  دیلوت  تفرگ  رارق  راک  روتسد  رد  یطارفا 

دنک یم دزشوگ  ار  یداصتقا  یاه  تسایـس ی  هدننک نییعت  ربا  شقن  هک  دیروایب  ناتنهذ  رد  ار  ردیاو  ی  هسـسؤم ی  هتفای
.یوروش داحتا  یشاپورف  زا  سپ  ی  هیسور داصتقا  دروم  رد  یلاثم  دهاش  مه  نیا  و 

زا یـشان  ربارب  زا ۲  شیب  دـش ، لـیمحت  هنادرخباـن  یاـه  تسایـس نآ  رثا  رد  روـشک  یتعنـص  دـیلوت  هب  هک  یکوـش  دـینیبب 
.دوب یوروش  ریهامج  داحتا  داصتقا  یارب  مود  یناهج  گنج  کوش 

 



لاس رد  هدروخ  تسکـش  یاه  تسایـس  نتـشاذگ  رانک  ییاشگهار  هب  همادا  رد  ینموم  داشرف  رتکد  نارامج ، شرازگ  هب 
ی هماـنرب لـثم  دـنک  نیودــت  یهار  ی  هـشقن تـسا  ددــص  رد  یناـحور  یاـقآ  ًاـعقاو  رگا  تـفگ : درک و  هراـشا  تـلود  یناـیاپ 

روتسد رد  ار  رظن  لها  اب  تکراشم  ریسم  مه  رابکی  دنکن ، لمع  هدروخ  تسکـش  ًامامت  یتسایـس  یاه  هتـسب شیاشگ و 
یاـه سانـشراک مـه  دریگب ، رارق  ارجا  راـک  روتـسد  رد  هدیجنـسان  تسرداـن و  یاـه  تسایـس هـکنیا  زا  لـبق  دـهد  رارق  راـک 

.دنک زیهرپ  سلجم  ندز  رود  زا  مه  دهد و  تکراشم  ار  یهاگشناد 
رارق سلجم  لاـناک  رد  هـک  میمـصت  ره  یـساسا  نوناـق  مـکح  هـب  هـک  تـسا  نـیا  سلجم  یاـه  یگژیو  نیرتـگرزب  زا  یکی 

.دشاب تکراشم  شیازفا  ی  هکرحم یورین  دناوت  یم تیفافش  نآ  نیاربانب  دوش و  یم فافش  موزل  هب  دریگ  یم
.دریگب رارق  راک  روتسد  رد  یرت  هتخپ یاه  تسایس نیاربانب 

زا ار  یرکف  غوــلب  نــیا  دنتــسه  تــلود  فلاــخم  هــک  تردــق  رد  میهــس  یاــه  هورگ درک : یراودــیما  راــهظا  ناــیاپ  رد  یو 
.تسا یمالسا  یروهمج  ماظن  تسکش  تلود  نیا  تسکش  هک  دنهد  ناشن  ناشدوخ 

.دننک یم تلود  هار  رد  ینکشراک  هک  دننک  یم ریخ  دننکن  رکف 
.میشاب هتشاد  شخب  ءالتعا  درکیور  دیاب  ام  ی  همه

ریغ هدزباتـش و  تامیمـصت  دـش ، راـک  هب  تسد  دـیدج  سلجم  هک  یا  ههاـم دـنچ  رد  میوگب  مهاوـخ  یم فسأـت  لاـمک  اـب 
.تشادن رارق  راک  روتسد  رد  مک  هدیجنس 

.دوش یم مه  هننقم  ّهوق  لاح  لماش  مییوگ  یم هیرجم  ی  ّهوق هب  هچنآ  ی  همه نیاربانب 
هـس نارـس  ی  هسلج قیرط  زا  روشک  یدـیلک  یاه  یریگ میمـصت مظعا  شخب  یربهر  ی  هژیو تارایتخا  اب  هک  ییاج  نآ  زا 

.تسا میهس  دوش  یم هتخپ  هک  یشآ  رد  مه  هیئاضق  ی  ّهوق نیاربانب  دریگ ، یم تروص  ّهوق 
ات دنهد  رارق  راک  روتسد  رد  دنـسانشب و  تیمـسر  هب  ار  میدرک  هیـصوت  هک  یلوصا  یاه  یریگ تهج اهنآ  ی  همه مراودیما 

.میشاب دهاش  روشک  ی  هدنیآ رد  یشخب  دیما  یاهزادنا  مشچ 
.۷ ینموم : داشرف  طبترم  رابخا 

رتسب رد  ینموم : داشرف  انورک  هجیتن  رد  لغـش  نویلیم  ات ۶  یدوبان ۲  یلخاد و  صلاخان  دیلوت  طوقـس  دـصرد  ات ۱۱   ۵
اه تردقربا  داضت  زا  هدافتـسا  دش / دهاوخ  مامت  ام  نایز  هب  یجراخ  دادرارق  داسفرپ ، درکراک و  جـک  دـیلوت و  دـض  یداهن 

رگا ینموم : داشرف  دراد  هنالداعان  تابـسانم  رد  هشیر  هعماج  یراجنه  یـشزرا - یگتفـشآ  ینموم : داـشرف  تسا  مهوت 
تدـش هب  ی  هعماـج کـی  اـم  رفغار : نیـسح  درک / دـهاوخ  هبرجت  طاـطحنا  روشک  هاـگنآ  دـشاب  ـدّلوم  ریغ  ّطلـسم  گـنهرف 
داشرف دوـش ؟ یم  راــهم  هنوـگچ  یگنیدــقن  نارحب  ینموــم : داــشرف  میتــسه  ییارگ  فرــصم  گــنهرف  زا  هدروـخ  بیــسآ 

هار لاـس ۹۹ و  یداـصتقا  یاـه  نارحب  نیرتمهم  دـنک  یم تکـالف  راـچد  ار  مدرم  یگدـنز  سروب  یزاـب  لدـم  نیا  ینموم :
یتلادــع و یب هعــسوت و  هراـبرد  یتـفرعم  ءـالخ  ینموـم : داـشرف  ینموـم  داـشرف  هاگدــید  تـسیچ /؟ نآ  اـب  ههجاوـم  لــح 

تنار عـجرم  هس  یـصوصخ  یاـه  کـناب  ماهـس ، رـالد ، تسا / لـبق  میژر  یـشاپورف  یلـصا  لـیالد  زا  هجوماـن  یاـهرباربان 
/ دنراکیب دننک ؛ یم  یشکدوخ  هک  ینادرم  دصرد   ۸۳ دنتسین / همیب  نیلغاش  دصرد   ۶۰ ینموم : داشرف  ناریا  رد  یراوخ 
هـهد ۹۰ رد  وـلیک  زا ۴۰  رتـمک  هـب   ۶۸ لاـس رد  وـلیک  زا ۱۲۲  تشوـگ  فرـصم  هنارـس  مـیراد / نیـشن  هیـشاح  نوـیلیم   ۲۰
هب هقالع  یتسود و  نطو  یلقاـضر : دوش  یم ماجنا  یـسانشراک  ریغ  راک  ناریا  داـصتقا  رد  ینموم : داـشرف  تسا  هدیسر 

هچخیرات بسن  یلاع  یتشهب : اضردـمحم  دوب / دـیلوت  راچآ و  هب  تسد  وا  ناینیرحب : دوب / دوهـشم  بسن  یلاـع رد  ناریا 
داشرف مدیدن  روشک  یداصتقا  تیریدـم  حطـس  رد  بسن  یلاع  یارب  یلیدـب  ینموم : داشرف  دوب / ناریا  تعنـص  کرحتم 
نوناق تسین / اه  میرحت اب  هلباقم  لح  هار یشیامن  تامادقا  درک / هرادا  یکوکشم  زرط  هب  ار  روشک  داژن  یدمحا ینموم :
نارود هب  قلعتم  داسف  نیرتمک  ینموم : داـشرف  تسام  هعماج  هدنهد  لکش  یاه  یداهن نیرت  مولظم زا  یکی  یـساسا 
نالالد عمط  هنودرگ  زا  یزرا  تشونرـس  دوب / تنار  هب  اکتا  شهاک  بـالقنا  یزوریپ  زا  سپ  میمـصت  نیلوا  تسا / گـنج 

مایپ یاهتنا  دوش  جراخ 
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ارادم دنتسه -  کوکشم  یاه  مدآ  دننک  یم  دروخرب  تاحالصا  تلود  یمتاخ و  اب  هناکاته  هک  یناسک  ینموم : داشرف   

 



لادتعا ینموم -  داشرف  نابز  زا  ناریا  داصتقا  کانتشحو  قیاقح   

۱۹۱۹
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۲۲:۲۰



اه نیرترب یلصا : عبنم   ۱۲۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / ناریا  رصع   

! تفر تقرس  هب  همالع  هاگشناد  قودنص  واگ 
هام کـی  تشاد  رارق  یـشهوژپ  نواـعم  قاـتا  رد  هک  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  قودنـص  واـگ  اـیرآ ؛ یرازگربخ  شرازگ  هب 

هتـشون یرازگربخ  نیا.تسا  هدـش  تقرـس  هجوتم  زورما  هاگـشناد  هک  نیا  رت  بیجع اما  هتفرگ ، رارق  تقرـس  دروم  شیپ 
ار نآ  شرب  هاگتسد  اب  هنابـش  ناقراس  هک  هدوب  یلام  هنامرحم  رایـسب  دانـسا  دقن و  هوجو  یواح  قودنـص  واگ  نیا  تسا :

.تسا هدشن  تقرس  هجوتم  مه  یسک  دنا و  هدرب  هدنک و  اج  زا 
ماجنا دیدش  رایسب  تاررقم  لامعا  اب  همالع  هاگشناد  هب  نادنمراک  نایوجـشناد و  جورخ  دورو و  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

.دنراد روضح  اجنآ  رد  زین  نابهگن  نیدنچ  هراومه  دریگ و  یم

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

اه نیرترب ییابطابط -  همالع  هاگشناد  قودنصواگ  تقرس   

طارص تفر - ! تقرس  هب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  قودنص  واگ   

زوینایرآ ييابطابط -  همالع  هاگشناد  قودنص  واگ  تقرس   

۲۰۲۰
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۰۶

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / لابولگ  ناریا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

مدرم هب  روـهمج  سیئر  یوـس  زا  دوـبن  صخـشم  نآ  تاـیئزج  تاـیلک و  هک  یحرط  اـب  یداـصتقا  شیاـشگ  شیپ  ی  هتفه  
.دش هداد  هدعو 

یزرا عباـنم  یزاـسدازآ  ی FATF و  هحیـال شریذـپ  اـت  نـیچ  روـشک  اـب  دـیدج  تفیئوـس  یزادـنا  هار  زا  اـه  ینیب شیپ  نـیا   
.دش یم ناونع  اه  روشک ریاس  طسوت  هدش  هکولب 

هاگــشناد داـصتقا  هدکــشناد  قباـس  سیئر  سدــقم ، اـضر  ؛ وجــشناد یرازگربـخ  زا  لـقن  هـب  یداـصتقا  کاـنبات  شرازگ  هـب   
یرـسک ناربج  یارب  تفن  شورف  شیپ  ای  زرا  خرن  شهاک  رازاـب و  هب  زرا  قیرزت  دـننام  یتاـقافتا  تسا : دـقتعم  زین  همـالع 

...و تلود  هجدوب 

مدرم هب  روـهمج  سیئر  یوـس  زا  دوـبن  صخـشم  نآ  تاـیئزج  تاـیلک و  هک  یحرط  اـب  یداـصتقا  شیاـشگ  شیپ  ی  هـتفه
.دش هداد  هدعو 

نارهت نارهت ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد قودنصواگ   قودنصواگ تقرس   تقرس

یرازگربخ شرازگ  هب  تفر ! تقرس  هب  همالع  هاگشناد  قودنص  واگ 

دشدش متخ   متخ بیجع   بیجع قافتا   قافتا کیکی   هبهب   یناحور   یناحور یداصتقا   یداصتقا شیاشگ   شیاشگ هدعو   هدعو

 

https://www.asriran.com/fa/news/746077/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.asriran.com/fa/news/746077/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://iranglobal.info/node/80879
https://iranglobal.info/node/80879


هب یـسررب و  اوق  نارـس  یداصتقا  یگنهامه  یاروش  هسلج  رد  دـیاب  دـش  هراـشا  هک  یناـحور  نسح  ی  هدـعو نیا  زا  دـعب 
یداـصتقا نـالاعف  ناسانـشراک و  هناـسر و  باحـصا  یوس  زا  یفلتخم  یاـه  ینز هناـمگ  دـسرب  بـالقنا  ربـهر  ییاـهن  دـیئات 

.دیدرگ حرطم 
یزرا عباـنم  یزاــسدازآ  ی FATF و  هحیـال شریذـپ  اـت  نـیچ  روـشک  اـب  دـیدج  تفیئوـس  یزادـنا  هار  زا  اـه  ینیب شیپ  نـیا 

.دش یم ناونع  اه  روشک ریاس  طسوت  هدش  هکولب 
شیاشگ حرط  هک  یزکرم  کناب  لک  سیئر  هلمج  زا  نیلوئـسم  یـضعب  اه و  هناسر یخرب  رظن  راهظا  اب  هتـشذگ و  زور  اـما 

هـسلج رد  تلود  هک  یحرط  دـش  صخـشم  درک  حرطم  یلام  عبانم  نیمات  یگنیدـقن و  تیریدـم  یاتـسار  رد  ار  یداصتقا 
شورف حرط  تـسا  هداد  مدرم  هـب  ار  نآ  یارجا  اـب  یداـصتقا  شیاــشگ  ی  هدــعو تـسا و  نآ  بیوـصت  لاــبند  هـب  روکذــم 

.تسا یزاوم  فلس  شور  هب  تفن  قاروا 
نیماـت نینچمه  یگنیدـقن و  تیریدـم  یارب  دراد  دـصق  تلود  دوـش  یم فـیرعت  همادا  رد  هک  یـشور  هـب  هداـس  ناـیب  هـب 

رازاـب قـیرط  زا  هلاـسود  اـی  کـی  دیـسررس  اـب  شورف و  شیپ  تروـص  هـب  ار  تـفن  هجدوـب  یرــسک  ناربـج  یارب  دوـخ  یلاـم 
.دنک هضرع  هعماج  هب  هیامرس 

هتخادرپ نآ  یاـهب  هدـش و  نـییعت  شیپ  زا  ـالاک  تـمیق  نآ  ساـسا  رب  هـک  یا  هلماـعم تـسیچ   ؟ یزاوـم  فلـس  هلماـعم 
.تسا فلس  دادرارق  ای  هلماعم  ددرگ  یم رادیرخ  لیوحت  هدنیآ  رد  یصخشم  نامز  رد  دوش و  یم

رد ـالاک  هدـش و  تفاـیرد  لـماک  تروـص  هـب  هلماـعم  یادـتبا  رد  ـالاک  یاـهب  هـک  تـسا  دـیرخ  شیپ  یعوـن  فلــس  عـقاو  رد 
.دوش یم هداد  لیوحت  نآ  زور  شزرا  زا  قراف  صخشم  دیسررس 

دناوت یم قاروا  هک  تسا  ینعم  نیدـب  دوش  یم هدوزفا  فلـس  شور  هب  هدـش  هضرع  قاروا  هب  یزاوـم "  " ی هژاو هک  یناـمز 
یگدنوشدقن تیلباق  هب  هجوت  اب  قاروا  تیباذج  ات  دوش  شورف  دـیرخ و  دیـسررس  دـعوم  ندیـسر  زا  لبق  هیوناث  رازاب  رد 

.دشورفب ار  دوخ  یزاوم  فلس  قاروا  تشاد  یگنیدقن  هب  زاین  هک  نامز  ره  دناوتب  رادیرخ  هدش و  رتشیب 
دـصق دوخ  حرط  رد  تلود  ناراگنربخ  یاه  یریگیپ اه و  هناسر تاراهظا  قبط  تفن    یزاوم  فلـس  قاروا  راشتنا  تایئزج 
قیرط زا  ار  دوـخ  هجدوـب  یرـسک  تفن  یزاوـم  فلـس  قاروا  راـشتنا  تروـص  هب  تفن  هکـشب  نوـیلیم  شورف ۲۲۰  اـب  دراد 

.دنک نیمات  مدرم  تسد  زا  لوپ  ندرک  عمج  اب  یضابقنا و  تسایس 
زا یــشخب  لرتــنک  هجدوــب و  یرـــسک  نیماــت  فدــه  ود  هــب  حرط  نــیا  یارجا  اــب  تــلود  اصخـــشم  هــک  دوــش  یم دــیکات 

.دنک یم ادیپ  تسد  یگنیدقن 
تمیق باستحا  اب  دـسر  یم هکـشب  رازه  زا ۶۰۰  شیب  هب  هنازور  لاـسکی  رد  هک  تـفن  هکـشب  نوـیلیم  شورف ۲۲۰  شیپ 
ناـموت دراـیلیم  رازه  زا ۱۹۰  شیب  یدــمآرد  تـسا  ناــموت  رازه  هـک ۲۲  انـس  هناـماس  هـب  هجوـت  اـب  رـالد  خرن  تـفن و  زور 

.دنک یم بسک 
تیقفوم هب  تقوچیه  تلود  یوس  زا  یهدـب  قاروا  راـشتنا  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت  دور   ؟ یم شورف  یتـفن  قاروا  اـیآ 

دوـش یم نـییعت  ینییاـپ  حطـس  رد  هراوـمه  هدوـب و  تباـث  یهدـب  قاروا  خرن  هـک  تـسا  نـیا  تـلع  تـسا ، هدیـسرن  لـماک 
خرن هب  ـالاک  تمیق  هکنیا  هب  هجوت  اـب  فلـس  شور  هب  قاروا  شورف  رد  اـما  دـنرادن ، نآ  دـیرخ  هب  یلیاـمت  مدرم  نیارباـنب 

.تسا رتشیب  دیرخ  هب  لیامت  دوش  یم هبساحم  زور 
هیامرس و رازاب  رازبا  زا  هدافتسا  اب  ار  تفن  قاروا ، دیرخ  رد  مدرم  یارب  تیباذج  داجیا  روظنم  هب  تلود  صخشم  روط  هب 

دعوـم رد  نارادــیرخ  یلقادــح  دوـس  هدرک و  هـضرع  انــس  هناـماس  رـالد  خرن  اــب  زورما و  تـمیق  هـب  هلاــسکی  دیــسررس  اــب 
.دنک یم نیمضت  هلاسکی  یکناب  یاه  هدرپس دوس  نازیم  هب  ار  دیسررس 

یکناب دوس  دصرد  نازیم ۲۰  هب  رادیرخ  دـبای  شهاک  یتح  ای  هتفاین و  شیازفا  تفن  تمیق  هک  یتروص  رد  لکـش  نیدـب 
رادـیرخ دـسرب  ینازیم  ره  هب  دـبایب و  شیازفا  دـعب  لاـسکی  زرا  خرن  تفن و  تمیق  هـک  یتروـص  رد  اـما  دـنک ، یم تفاـیرد 

.دنک یم تفایرد  ار  هلصاح  دوس  دادرارق  قبط 
رازاـب رد  شورف  دـیرخ و  تیلباـق  یتـفن  قاروا  فلـس ، نیا  ندوـب  یزاوـم  هب  هجوـت  اـب  دـش  ضرع  هک  هنوگناـمه  یفرط  زا 

.دهد یم ناشن  لیامت  نآ  هب  یرتشیب  ی  هزیگنا اب  رادیرخ  لیلد  نیمه  هب  دراد و  ار  سروب  هیوناث 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲۸طباور 



.تسا دیسررس  رد  نآ  زا  یشان  یدیاع  یتایلام  تیفاعم  یتفن  قاروا  رگید  تیباذج 
.تسا فاعم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  تخادرپ  زا  هیوناث  رازاب  رد  یزاوم  فلس  تالماعم  نینچمه 

دودح دوش و  هارمه  یمدرم  لابقتـسا  اب  تفن  شورف  شیپ  حرط  رگا  دسر  یم رظن  هب  تفن    شورف  شیپ  حرط  تیزم 
یاـه حرط رد  هجدوـب  یرــسک  ناربـج  رب  هوــالع  هدــش و  عـمج  هعماــج  حطــس  زا  ار  یگنیدــقن  ناــموت  دراــیلیم  رازه   ۲۰۰

رد یزاب  هتفـس  یمروت و  راشف  زا  یدح  هب  دناوت  یم دوش  یراذگ  هیامرـس  تفن  تعنـص  یاه  تخاسریز روشک و  ینارمع 
.دنک کمک  یداصتقا  دشر  هب  دهاکب و  رالد  الط و  نکسم ، وردوخ ، هلمج  زا  یزاوم  یاه  رازاب

هجدوب هماـنرب و  ناـمزاس  سیئر  تخبون ؛ رقاـب  دـمحم  ی  هتفگ هب  ینونک    طیارـش  رد  یتفن  فلـس  قاروا  شورف  تاداریا 
تالماعم شهاک  رب  انورک  عویش  یفنم  تارثا  ناریا و  هیلع  اکیرمآ  یتفن  یاه  میرحت ندش  رت  تخس هب  هجوت  اب  روشک 

ییاه دمآرد تسا ، هدـش  ققحم  هجدوب  رد  هدـش  ینیب  شیپ  یتفن  یاه  دـمآرد زا  دـصرد  اـهنت ۶  نونک  اـت  تفن  تمیق  و 
هکشب رازه  هنازور ۶۰  نونک  اـت  ارهاـظ  هک  دوب  هدـش  ینیب  شیپ  زور  رد  تفن  هکـشب  نویلیم  کـی  تارداـص  نازیم  هب  هک 

زاین رازه  هنازور ۶۰۰  شورف  هب  تـفن  هکـشب  نوـیلیم  قاروا ۲۲۰  شورف  حرط  هک  یلاـح  رد  تـسا ! هدـش  قـقحم  تـفن 
رظن هب  اذـل  تشاد  یتآ  لاـسکی  رد  یتـفن  تارداـص  شیازفا  هب  یداـیز  دـیما  ناوت  یمن ینونک  طیارـش  اـب  نیارباـنب  تسا ؛

دش دهاوخ  روبجم  هجیتن  رد  دنک  لمع  تفن  شورف  لحم  زا  قاروا  دیسررس  رد  دوخ  دهعت  هب  دناوت  یمن تلود  دسر  یم
یاـه ینارگ مروـت و  جوـم  داـجیا  بجوـم  رگید  راـب  یلم  هعـسوت  قودنــص  هـب  رتـشیب  یزادـنا  تـسد  اـی  لوـپ و  پاـچ  اـب  اـی 

.دوب دهاوخ  یلم  داصتقا  مدرم و  ررض  هب  اصخشم  هک  دوش  هتخیسگراسفا 
رد تـفن  ندرک  شورف  شیپ حرط و  تیهاـم  تـسا  تـیمها  لـباق  رایــسب  یــسایس  یداـصتقا و  ظاـحل  هـب  هـک  مود  داریا 

.تسا تلود  ینایاپ  لاس 
تلود یارب  ار  نآ  یهدـب  هدرک و  ناربـج  ار  دوخ  هجدوـب  یرـسک  اـهنت  دـنک  ارجا  ار  حرط  نیا  مهدزاود  تلود  رگا  عـقاو  رد 
نیمز ندرک  شک  شیپ یشورف و  هدنیآ  ار  حرط  نیا  نادقتنم  زا  یرایسب  لیلد  نیمه  هب  تشاذگ  دهاوخ  اجب  مهدزیس 
دیـــس یتـــفن    قاروا  شورف  حرط  مـــالعا  رد  روــهمج  سیئر  هویـــش  زا  داـــقتنا  دـــنناد ! یم یدـــعب  تــلود  یارب  هتخوــس 
زوـنه هـک  یحرط  یارب  یداـصتقا  شیاـشگ  ناوـنع  : تـفگ سلجم  لوا  سیئر  بیاــن  یمــشاه ، هداز  یــضاق  نیــسحریما 

.تسا زاس  میمصت عجارم  مدرم و  نایم  لباقت  داجیا  یارب  یا  هناسر یتایلمع  درادن ، ار  هدنریگ  میمصت  عجارم  تقفاوم 
.دریگ یمن رارق  اه  یزاب نیا  ریثات  تحت  هدوب و  مدرم  قوقح  زا  تنایص  هب  دهعتم  سلجم 

.دننکن کرد  ار  باشود  غود و  قرف  هک  دنتسه  نآ  زا  رترایشوه  زین  مدرم 
مینک ضرف  تفن  شورف  شیپ  حرط  رد  تفگ : زین  یرادکناب  یلاع  هسسوم  قبـسا  سیئر  نادداصتقا و  نابیبط ؛ دمحم 

.دنهد رارق  تلود  رایتخا  رد  ار  الط  زرا و  مدرم 
تـسا یعقاوریغ  مدرم  لزانم  رد  الط  رالد و  اه  دراـیلیم دوجو  روصت  یناـثرد  مدرم ! هن  تسا  تلود  یارب  بوخ  ربخ  نیا 
.دوش یم دیدج  یتحاران  بابسا  شیاشگ ، نیا  دنرادنپ ، یم نالوئسم  هک  تسا  نآ  زا  رتریقف  هعماج  دش  مولعم  رگا  و 

رد سلجم  سیئر  یا  هناسر یـسایس و  راـیتسد  نایدـحا ؛ دیعـس  دـمحم  تفن    شورف  شیپ یارب  تلود  حرط  زا  ینارگن 
یلام نیماـت  یارب  افرـص  دوشن  حالـصا  رگا  هدـش ، هئارا  یداـصتقا  شیاـشگ  یارب  هک  یحرط  تشون : دوخ  رتیئوت  هحفص 

.درادن یمیقتسم  هدروآ  مدرم  یارب  تسا و  تلود 
هاگشناد داـصتقا  هدکـشناد  قباـس  سیئر  سدـقم ، اـضر  ؛ وجـشناد یرازگربـخ  زا  لـقن  هب  یداـصتقا  کاـنبات  شرازگ  هـب     

یرـسک ناربج  یارب  تفن  شورف  شیپ  ای  زرا  خرن  شهاک  رازاب و  هب  زرا  قیرزت  دننام  یتاقافتا  تسا : دقتعم  زین  همالع 
مرظن هب  اما  دوش ، یم حرطم  هدـش  هداد  هدـعو  یداصتقا  شیاشگ  ناونع  هب  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  ...و  تلود  هجدوب 

.تسین یراتخاس  تاقافتا  هتشاد و  ینکسم  تلاح  دراوم  نیا  مامت 
هدـعو نیا  دـهد  یم  ناشن  هبرجت  هکنیا  نایب  اب  زین  سلجم  یداصتقا  نویـسیمک  وضع  نادداـصتقا و  نارداـن ؛ ساـیلا    

، ما هدینـش  هک  یطیارـش  اب  تفگ : تشاد  دـهاوخن  دـمآرد  مک  راشقا  هعماج و  نیئاـپ  یاـه  کـهد یگدـنز  رد  یریثاـت  اـه 
، هدــنیآ تـلود  ندرک  راکهدــب  تـفن و  یتآ  شورف  یداــصتقا ! شیاــشگ  اــت  تـسا  هیبــش  هعجاــف  هـب  رتــشیب  ربــخ  نــیا 

.تشاد دهاوخن  یعامتجاو  یسایس  ، یداصتقا راوگان  یاهدمایپ 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۲۹طباور 



روشک هجدوب  راتخاس  حالـصا  توبات  رب  یخیم  هدرک و  دـیدشت  ار  تفن  هب  هجدوب  ءاکتا  هویـش ، نیا  درک : هفاضا  نارداـن    
.دش دهاوخ  هارمه  هب ار  یلام  یاهرازاب  یگتخیر  مهب  تسا و 

؛ یمیهارباروپ اضردمحم  اوق  نارـس  یداصتقا  یگنهامه  یلاع  یاروش  ی  هسلج مامتا  زا  دـعب  هتـشذگ و  بش  نینچمه 
شورف شیپ یارب  تـلود  حرط  درک : راــهظا  یربــخ  یوـگتفگ  رد  یمالــسا  یاروــش  سلجم  یداــصتقا  نویــسیمک  سیئر 

.دوب هیئاضق  هوق  سلجم و  رظن  اب  ریاغم  مدرم  هب  تفن  ندرک 
دش و یفتنم  هدنیآ  تلود  ندرک  راکهدـب  اما  دـش ، یعطق  تفن  شورف  اوق  نارـس  زورما  هسلج  رد  دوزفا : یمیهارباروپ 

.داتفا دهاوخن  قافتا  ناونع  چیه  هب 
هدوبن قفاوم  تفن  فلـس  قاروا  راشتنا  حرط  اب  هیئاضق  هننقم و  هوق  ود  نارـس  دـهد  یم ناشن  یمیهارباروپ  تاراـهظا    
نینچ هکنیا  اـما  دوش ، هضرع  مدرم  هب  یژرنا  سروب  رد  یدـقن و  تروص  هب  یتـفن  یاـه  هلاوـح تسا  هدـش  رارق  ارهاـظ  و 

اب تـشاد  دـهاوخ  هارمه  هـب  مدرم  یارب  میقتــسم  تروـص  هـب  یتـعفنم  تیباذــج و  هـچ  دراد و  یراـک  زاـس و  هـچ  یحرط 
.تسا مهبم  صخشمان و  نانچمه  حرط  تایئزج  ندوب  ناهنپ  هب  هجوت 

بلج روظنم  هب  ناسانشراک و  مامت  تارظن  زا  یریگ  هرهب یارب  نادرمتلود  هژیو  هب  نیلوئسم  تسا  رتهب  دسر  یم رظن  هب 
یب یاضف  هب  نیا  زا  شیب  ات  دـنهد  رارق  مومع  رایتخا  رد  تایئزج  اب  نودـم و  فافـش ، ار  ییاه  حرط نینچ  مدرم  دامتعا 

.دننزن نماد  طلغ  یاه  یراذگ تسایس  اه و  یریگ میمصت  زا  یشان  یعامتجا  یاه  ینارگن یداصتقا و  تابث 

۲۰۲۰
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۱:۵۸



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ناگتخیهرف  همانزور   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

روشک هاگشناد  ییوجشناد ۳۰۷  جیسب  هامرویرهش  هشام ۱۶  مسیناـکم  صوصخرد  سلجم  زا  نایوجـشناد  تساوخرد   
نیا ندـش  یلمع  تروـص  رد  اـت  دنتـساوخ  سلجم  زا  هشاـم  مسیناـکم  ندرک  لاـعف  رب  ینبم اـکیرمآ  تادـیدهت  هب  هجوـت  اـب 

.دنک بیوصت  ار  یروخرد  مادقا  سلجم  دیدهت ،

ییوجشناد جیسب  دمحاریوبو ، هیولیگهک ییوجشناد  جیسب  عضاوم  نییبت  یاروش  ناگزمره ، ییوجشناد  جیسب  رتفد   ۱۶ 
.دندز همان  راشتنا  هب  تسد هنیمز  نیا  رد  ناتسزوخ  ییوجشناد  جیسب  رتفد  یزکرم و ۱۲  ناتسا  ییوجشناد  جیسب  هواس ،

یاــه لکــشت زا  یعمج  ناــگزمره و  یاــه  هاگــشناد ییوجــشناد  جیــسب  رتـفد   ۱۹ ییوجــشناد ، یاــه  لکــشت رتـفد   ۵۸ 
.دنداد ناشن  شنکاو  هلاسم  نیا  هب  تبسن  دمحاریوبو  هیولیگهک ییوجشناد 

ات دندش  ناتسراهب  دراو  مهدزای  سلجم  نابختنم  هک  دوب  هتـشذگ  هامدادرخ  زا  یزور  تفه  ناگتخیهرف ،»  » شرازگ هب 
.دنریگب تسد  رد  ار  روشک  رد  یراذگنوناق  داهن  نیرت  یلصا ناکس 

.دش هدنز  روشک  تیعضو  رییغت  یارب  اهدیما  لاسما  هام  نیموس  رد  شراک  عورش  اب  نامزمه  هک  یداهن 
قح هب یاـه  هتـساوخ زا  یرایـسب  زوـنه  مهدزاـی  سلجم  راـک  هب زاـغآ  زا  هاـم  راـهچ  هب  کـیدزن  تشذـگ  اـب  زورما و  دـنچره 

.تسا هدشن  هدروآرب  مدرم 

مهدزای مهدزای سلجم   سلجم زازا   نایوجشناد   نایوجشناد هبلاطم   هبلاطم   ۱۰۰۱۰۰

هینایب همان و  دودـح ۱۰۰  رودـص  ریخا  یاه  هام لوط  رد  ییوجـشناد  فلتخم  یاه  لکـشت یاه  یریگ عضوم تابلاطم و  هب  یهاگن 
.دهد یم ناشن  روشک  طاقن  یصقا  رد  ییوجشناد  فلتخم  یاه  هعومجم طسوت  ار 
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ناـمه زا  دـنوش ، یم بوسحم  روشک  رگ  هبلاـطم یاـه  شخب نیرت  یلـصا ءزج  هک  ییوجـشناد  یاـه  لکـشت ناـیم  نیا  رد 
اب تاـسلج  یرازگرب  اـه و  هیناـیب اـه ، هماـن راـشتنا  اـب  زورما  هب  اـت  نآ  زا  شیپ  یتـح  سلجم و  راـک  عورـش  هـیلوا  یاـهزور 

.دندرک مدرم  یلصا  یاه  هتساوخ نایب  رد  یعس  ناگدنیامن 
همان دودـح ۱۰۰  رودـص  ریخا  یاه  هام لوط  رد  ییوجـشناد  فلتخم  یاه  لکـشت یاه  یریگ عضوم تابلاطم و  هب  یهاگن 

.دهد یم ناشن  روشک  طاقن  یصقا  رد  ییوجشناد  فلتخم  یاه  هعومجم طسوت  ار  هینایب  و 
یارآ رد  تیفافــش  یارجا  لاـبتوف ، یاـیفام  یــسررب  مدرم ، یداــصتقا  تاــبلاطم  یریگیپ  هداوناــخ ، نویــسیمک  لیکــشت 
حرطم تابلاطم  نیرت  مهم هلمجزا  اه  ناتـسا صاخ  لئاسم  یریگیپ  نانمـشد و  تامادـقا  اب  لثم  هب هلباقم  ناگدـنیامن ،

.تسا مهدزای  سلجم  هب  تبسن  روشک  ییوجشناد  ناگدنیامن  زا  هدش 
هک تـسا  یتاـبلاطم  نـینچمه  ناگدـنیامن و  اـب  اـه  لکـشت یاهرادـید  زا  ادـج  تاـعوضوم  نـیا  درک  شوـمارف  دـیابن  هـتبلا 

.دنا هتشاد دوخ  ناتسا  تالکشم  هب  تبسن  روشک و  رگید  یاهرهش  رد  ییوجشناد  یاه  لکشت
روشک هاگشناد  ییوجشناد ۳۰۷  جیسب  هامرویرهش  هشام ۱۶  مسیناکم  صوصخرد  سلجم  زا  نایوجشناد  تساوخرد    

نیا ندـش  یلمع  تروص  رد  ات  دنتـساوخ  سلجم  زا  هشام  مسیناکم  ندرک  لاـعف  رب  ینبم اـکیرمآ  تادـیدهت  هب  هجوت  اـب 
.دنک بیوصت  ار  یروخرد  مادقا  سلجم  دیدهت ،

، ماـجرب رد  ناریا  ندـنام  یدـج و  خـساپ  مدـع  زا  ناـنیمطا  : » تسا هدـمآ  روـط  نیا هماـن  نیا  زا  یـشخب  رد  هـک  یا  هلاـسم
دهاوخ لابند  هب  ار  لباقم  فرط  ندش  رتروسج  هابتـشا  نیا  رارکت  یلعف  طیارـش  رد  دش و  ماجرب  زا  اکیرمآ  جورخ  ثعاب 

.تشاد
یروهمج تلود  لباقتم  بسانتم و  مادـقا   » نوناـق و ۶  یاهدـنب ۳  ساسارب  هدرک و  یروف  دورو  دـیاب  سلجم  نیارباـنب 

مادـقا رب  ینبم ینوناـق  زاـغآ و  تـلود  درکلمع  هـب  تبـسن  ار  دوـخ  هناریگــشیپ  تراـظن  ماـجرب ،» یارجا  رد  ناریا  یمالــسا 
، سناژآ یتراـظن  یاـه  نـیبرود ندرک  عـمج  لـماش  لوا  ماـگ  رد  هشاـم ، مسیناــکم  ندــش  لاــعف  تروـص  رد  ناریا  یروـف 

.دنک بیوصت  ار   NPT زا جورخ  یتح  یقاحلا و  لکتورپ  زا  جورخ  ماجرب ، زا  لماک  جورخ  همادا  رد  ناسرزاب و  جارخا 
نیرتزاـس هیـشاح زا  یکی  ناوـتب  دـیاش  ناتــسراهب  نالوئــسم  باـختنا  اـه و  هماـنرابتعا هـب  ییوجــشناد   یاـه  شنکاو   « 

ناوـنع هـب شابرذــب  باـختنا  نـینچمه  نودرگجاـت و  راــبتعا  دــییات  ثـحب  ار  لاــسما  سلجم  نوـماریپ  هداد  خر  تاــقافتا 
فلتخم یاــه  لکــشت شنکاو  اــب  هـک  یلئاــسم  تـسناد ؛ هاــمدادرم  لــیاوا  هاــمریت و  رخاوا  رد  تابــساحم  ناوـید  سیئر 

ریـسم رییغت  نینچمه  سلجم و  زا  ییوگخـساپ  ددصرد  ییاه  همان راشتنا  اب  اهنآ  زا  مادک  ره  دـش و  هارمه  ییوجـشناد 
هدـنیامن نـیا  هماـنرابتعا  هراـبرد  اـهنآ  یرگ  هبلاـطم هـک  تـفرگ  هدـیدان  زین  ار  هلاـسم  نـیا  دـیابن  هـتبلا  دــندمآرب ، داـهن  نـیا 

.دیسر دوصقم  لزنمرس  هب  تیاهنرد 
دوخ مزع  نودرگجات  همانرابتعا  در  اب  ات  دنتساوخ  سلجم  ناگدنیامن  زا  گرزب  نارهت  هاگـشناد  تفه  ییوجـشناد  جیـسب 

یموـق و یاـه  دـنبودز اـب  : » تسا هدـمآ  هماـن  نیا  زا  یـشخب  رد  هک  دـننک  تاـبث  تنار  داـسف و  زا  روـشک  یزاـسکاپ  یارب  ار 
یاه تکرـش اـه و  هاگتـسد هب  تیاـفک  یب تسیاـشان و  دارفا  هک  تسا  نودرگجاـت  اـضرمالغ  یاـقآ  دـننام  یدارفا  یا  هلیبق

.تسا یریگیپ  هدهاشم و  لباق  ...و  وکپه  هپت ، تفه  هینازیغ ، رد  نآ  جیاتن  هک  دنوش  یم لیمحت  یتموکح  یتلود و 
در یارب  هدـش  هئارا  کرادـم  تساوـخ  سلجم  هبعـش ۱۲  سیئر  زا  یا  همان یط  نایوجـشناد  یمالـسا  هعماـج  هیداـحتا  « 

تبـسن مهدزای  سلجم  مادـقا  نیلوا  ناونع  هب تحـص ، تروص  رد  دـنک و  یـسررب  ار  ناراسچگ  مدرم  بختنم  هماـنرابتعا 
.دوشن دراو  یبیسآ  مدرم  یگدنیامن  هاگیاج  هب  ات  دوش  مادقا  روکذم  صخش  همانرابتعا  رودص  مدع  هب 

ناتـسا نیا  مدرم  هدـنیامن  هب ۱۰  باطخ  زین  ناـمرک  رهـش  یاـه  هاگـشناد ییوجـشناد  جیـسب  رتفد  راـهچ  اـهنآ  راـنک  رد  « 
: تـسا هدـمآ  اـهنآ  هماـن  زا  یــشخب  رد  هـک  دـندش  نودرگجاـت  هماـنرابتعا  در  اـی  دـییات  صوـصخرد  ارآ  تیفافــش  راتــساوخ 

سلجم تاـقافتا  ریاـس  دـننام  درادـن و  یــصاخ  تیعوـضوم  دوـخ  یدوـخ هـب  نودرگجاـت  یاـقآ  هماـنرابتعا  دــییات  هلاـسم  »
رـشتنم اـه  هناـسر رد  یو  یلاـمتحا  دـسافم  نوماریپ  یداـیز  دانـسا  دور و  یم یو  هب  داـسف  نظ  هک  ییاـجنآ  زا  اـما  تسا ،
عـضوم تسا و  هدوب  هچ  همانرابتعا  هب  نامرک  ناتـسا  ناگدـنیامن  یار  هک  دـنک  یم ادـیپ  تیمها  هلاسم  نیا  تسا ، هدـش 

.تسیچ اهنآ 

 



هیباـختنا یاـه  هزوـح ناگدـنیامن  زا  هدرک و  دورو  هـنیمز  نـیا  رد  زین  رهـشوب  ییوجـشناد  جیــسب  عـضاوم  نیبـبت  یاروـش  « 
.دننک مالعا  فافش  تروص  هب  نودرگجات  همانرابتعا  هب  تبسن  ار  ناشیار  ات  دندوب  هتساوخ  دوخ  ناتسا 

نایوجـشناد : » دوب هتـشون  ناـش  ناتـسا ناگدـنیامن  هب  باـطخ  زین  هاـشنامرک  ییوجـشناد  جیـسب  عـضاوم  نییبـت  یاروـش 
دییاـت هـنیمز  رد  دوـخ  ىأر  عـضوم و  ارآ ، تیفافـش  نوناـق  ىریگیپ  نمـض  دـنراد  تساوـخرد  ناگدـنیامن  امــش  زا  ىجیــسب 

.دیناسرب ناتسا  رورپدیهش  فیرش و  مدرم  عالطا  هب  ار  نودرگجات  ىاقآ  همانرابتعا 
ققحت راتــساوخ  زین  تشدـکاپ  مدرم  هدــنیامن  هـب  یا  هماـن رد  نارهت  هاگــشناد  ناـحیروبا  سیدرپ  ییوجــشناد  جیــسب  « 

یلاـعبانج زا  : » تـسا هدــمآ  روـط  نـیا هماـن  نـیا  زا  یــشخب  رد  هـک  دــش  نودرگجاــت  هماــنرابتعا  هـب  دوـخ  یارآ  تیفاــفش 
دوـخ یارآ  فیرـش ، تلم  هب  مارتـحا  تیفافـش و  زا  تیاـمح  تـهج  رد  ارآ  تیفافـش  حرط  بیوـصت  اـت  مـیراد  تساوـخرد 
نات یزاجم هحفص  رد  سکع  هئارا  اب  دنتسم و  ار  یمالـسا  یاروش  سلجم  رد  نودرگجات  همانرابتعا  هب  دوخ  یار  هلمجزا 

.دییامرفب رشتنم 
: تشون دوخ  ناتـسا  ناگدنیامن  هب  باطخ  یا  همان رد  زین  یقرـش  ناجیابرذآ ییوجـشناد  جیـسب  عضاوم  نییبت  یاروش  « 

سلجم هـب  هتفاــی  هار ناگدــنیامن  یلــصا  یاــه  راعــش زا  مــهم و  تاــبلاطم  زا  یکی  سلجم  ناگدــنیامن  یارآ  تیفافــش  »
.تسا هدوب  یقرش  ناجیابرذآ ناتسا  هرود  نیا  ناگدنیامن  هژیو  هب مهدزای 

داجیا ار  یتـالاوس  یمومع  ناـهذا  یارب  نآ ، نوماریپ  یـشاوح  نودرگجاـت و  اـضرمالغ  هماـنرابتعا  دـییات  هلاـسم  یفرط  زا 
.دش دهاوخ  عفر  همانرابتعا ، نیا  هب  ناگدنیامن  تارظن  ارآ و  ندش  فافش  اب  اهنت  تالاوس  نیا  هک  تسا  هدرک 

هدش ادیدناک  نیا  همانرابتعا  هب  یگدیـسر  رد  قیقحت  نویـسیمک  درکلمع  راتـساوخ  زین  دورهاش  یتعنـص  نایوجـشناد  « 
دنمهوکــش بـالقنا  ماـگ  نـیمود  رد  سلجم  نـیلوا  مهدزاـی  سلجم  : » تـسا هدـمآ  اـهنآ  هماـن  زا  یــشخب  رد  هـک  دــندوب 

هدز و نماد  نآ  هب  مه  اـنورک  سوـحنم  سوریو  هک  روـشک  رـضاح  لاـح  یداـصتقا  طیارـش  هب  هجوـت  اـب  تـسا و  یمالـسا 
ناگدـنیامن زا  مدرم  یلـصا  تاـبلاطم  زا  یکی  نوـنکا  بـالقنا ، هنازرف  میکح و  ربـهر  نشور  حیرـص و  تاـبلاطم  نینچمه 

.تسا داسف  عوضوم  اب  هبناج  همه لباقت  هزرابم و  شیوخ 
تاــماهتا هـب  یگدیــسر  تساوــخرد  زین  هیئاــضق  هوــق  زا  لقتــسم  نایوجــشناد  یمالــسا  نــمجنا  هیداــحتا  نــینچمه  « 

.تشاد ار  نودرگرجات 
تفر یم رامـش  هب نایوجـشناد  یاـه  هغدـغد زا  رگید  یکی  مه  تابـساحم  ناوید  سیئر  ناونع  هب شاپرذـب  باـختنا  هوحن 

جیسب لقتسم ، نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا  (ع ،) قداص ماما  هاگـشناد  رـشب  قوقح  هتـسه  نوچمه  ییاه  لکـشت هک 
مادک ره  فیرش  یتعنص هاگشناد  ییوجشناد  جیـسب  نایوجـشناد و  یمالـسا  هعماج  هیداحتا  یتشهب ، دیهـش  هاگـشناد 
هدـش زکرم  نیا  سیئر  ناونع  هب وا  باختنا  یگنوگچ  یراک و  قباوس  هب  یگدیـسر  راتـساوخ  هناگادـج  یاه  همان راشتنا  اـب 

.دندوب
نویـساردف دادرارق  رطاخ  هب  روشک  یارب  هدـش  داـجیا  یـشاوح  ییوجـشناد  یاه  لکـشت رگید  هغدـغد  شزرو  رد  داـسف    

داـهن نیا  زا  هداد و  رارق  باـطخ  ار  سلجم  ییوجـشناد ، یاـه  لکـشت رگید  راـب  اـت  دـش  ثعاـب  مـه  ستوـملیو  اـب  لاـبتوف 
.دندش لابتوف  رد  دوجوم  داسف  یریگیپ  رت  گرزب ماگ  رد  هدنورپ و  نیا  هب  لصا ۹۰  نویسیمک  دورو  راتساوخ 

زا افیف  طـسوت  ناریا  لاـبتوف  نویـسرادف  تیموکحم  نداد  رارق  رظندـم  اـب  (ع ) قداـص ماـما  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب 
.دش راتساوخ  ار  یبرمرس  نیا  هدنورپ  هبناج  همه یریگیپ  لصا ۹۰  نویسیمک  یاضعا 

هفیظو یریگیپ  سلجم  زا  زین  نارهت  هاگشناد  یشزرو  مولع  یندب و  تیبرت هدکشناد  ییوجشناد  جیـسب  نامز  نامه  رد 
رد شزرو  ترازو  هـک  تـسا  هدیــسرن  نآ  تـقو  اـیآ  : » تـسا هدروآ  شا  هماـن زا  یــشخب  رد  هدرک و  هبلاـطم  ار  شا  یتراــظن

ییاـه بوچراـچ لوـصا و  هدرک و  رظندـیدجت  یــشزرو  یاـه  هاگــشاب یلم و  یاـه  مـیت طـسوت  یــسیوندادرارق  ماـظن  دــنور 
یاه یریبدـت یب راچد  روشک  یداـصتقا  گـنج  طیارـش  رد  دـیاب  اـجک  اـت  دـیامن ؟ عضو  ریطخ  رما  نیا  یارب  نوناـق  ناونع  هب

ار ماجرب  یور  نایماجرب !؟ ماجرب و  هب  تمحر  دص  تفگ  دیاب  هک  دنا  هدرک اضما  ار  یدادرارق  نایاقآ  دوش ؟ ریبدت  نایعدم 
میوش هدیزگ  خاروس  کی  زا  راب  اه  هد دیاب  راگنا  ریذپریسفت ؛ دافم  یقوقح و  یاه  لاکشا زا  رپ  یدادرارق  دیدرک !؟ دیفس 

نوماریپ یرگ  هبلاـطم راـنک  رد  هداوناـخ  هزوـح  تاــبلاطم  رد  لکــشت  هژیو  زکرمت  دـنریگب »!؟   تربع  نالوئـسم  یـضعب  ات 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۲طباور 



هک دــندرک  هـئارا  سلجم  ناگدــنیامن  هـب  زین  ار  ییاهداهنــشیپ  ییوجــشناد  یاــه  لکــشت سلجم ، رد  هداد  خر  تاــقافتا 
.تساهنآ هلمجزا  هداوناخ  هژیو  نویسیمک  یزادنا  هار

نارهاوخ یگنهامه  یاروش  نارهت ، یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجـشناد  جیـسب  روشک ، هاگـشناد  ییوجشناد ۵۸  جیسب 
ازجم یاـه  هماـن راـشتنا  اـب  رهـشهام  ردـنب  ییوجـشناد  جیـسب  عـضاوم  نییبـت  یاروـش  گرزب و  نارهت  ییوجــشناد  جیــسب 

.دندش نانز  نویسکارف  رانک  رد  نویسیمک  نیا  لیکشت  ناهاوخ 
نـس نیب  هلـصاف  شیازفا  اب  نونکا  هنافـساتم  : » تسا هدـمآ  روشک  هاگـشناد  ییوجشناد ۵۸  جیـسب  همان  زا  یـشخب  رد 

تیعمج شهاکریظن  یریذپان  ناربج تاعبت  هک  میتسه  ور  هبور جاودزا  دصرد  هنالاس ۶  شهاکو  ناناوج  جاودزا  غولب و 
یادا باـب  نم یبـالقنا و  یلکـشت  ناونع  هب ییوجـشناد  جیـسب  اذـل  تشاد ؛ دـهاوخ  یپ  رد  ار  هداوناـخ  ماـظن  یـشاپورف  و 
رثوم ناگدـنیآ  مدرم و  داـحآ  همه  تشونرـس  رد  ناـترظن  یأر و  هک  مدرم  مداـخ  ناونع  هب یلاـعبانج  زا  تمدـخ  هفیظو و 

جاودزا رما  لیهــست  هداوناـخ و  هزوـح  نیناوـق  یارجا  رب  تراـظن  هداوناـخ ، ناـینب  ظـفح  یاتــسار  رد  اـت  دراد  اـضاقت  تـسا 
ناگدـنیامن نیلوا  فص  رد  دـیهد و  رارق  اه  یریگیپ اه و  هتـساوخ ردـص  رد  ار  هداوناخ  هژیو  نویـسیمک  لیکـشت  ناـناوج ،

.دیشاب تکرح  نیا  راد  هیعاد
راک هب زاغآ  ییادـتبا  یاهزور  رد  زین  تدـحو  میکحت  وضع  یمالـسا  یاه  نمجنا نارهاوخ  رتافد  زا  یعمج  اهنآ  راـنک  رد  « 

.دندش ناوناب » تینما  نیمات  تمارک و  تنایص ،  » هحیال حالصا  راتساوخ  یا  همان یط  سلجم 
انیمور یارب  هک  یراوگان  هثداح  زا  سپ  هام و  تشه  دودح  تشذگ  زا  سپ  زورما  : » تسا هدـمآ  اهنآ  همان  زا  یـشخب  رد 

.میتسه نانز  هیلع  ملظ  عفر  یارب  هحیال ، نیا  یور  دیکات  دهاش  داتفا ، قافتا  یفرشا 
هک روـط  ناـمه اـما  دوـش ؛ یم لــماش  دوـخ ، یلبق  دراوـم  هـب  تبــسن  ار  یبساــنم  بوـخ و  تاحالــصا  هخــسن  نـیا  هـچرگا 

.دوش نانز  هیلع  یرگید  ملظ  لماع  دوخ  دناوت  یم نانآ  هب  هجوت  مدع  صقاون و  دوجو  دش  ضرع  رت  شیپ
یاتسار رد  هتشاد و  یفاک  تقد  هحیال ، ییاهن  نتم  بیوصت  رد  دور  یم راظتنا  یمالسا  یاروش  سلجم  زا  تهج  نیا  زا 

.دنک هحیال  نیا  درکیور  نتم و  رد  یساسا  تارییغت  داجیا  هب  مادقا  یلعف ، هحیال  صقاون  تاداریا و  حالصا 
یور اب  هک  تسا  یمهم  تاعوضوم  زا  یکی  ناناوج  جاودزا  ثحب  اـعطق  دـنک  یریگیپ  ار  جاودزا  نوناق  یارجا  سلجم    « 
نیا رد  نوناق  یارجا  یریگیپ  یدج و  دورو  راتـساوخ  ییاه  همان راشتنا  اب  فلتخم  یاه  لکـشت دیدج  سلجم  ندمآ  راک 

.دندش هنیمز 
ییوجشناد جیسب  دمحاریوبو ، هیولیگهک ییوجشناد  جیسب  عضاوم  نییبت  یاروش  ناگزمره ، ییوجشناد  جیـسب  رتفد   ۱۶

هماـن راـشتنا  هب  تسد هنیمز  نیا  رد  ناتـسزوخ  ییوجـشناد  جیـسب  رتـفد  یزکرم و ۱۲  ناتـسا  ییوجـشناد  جیـسب  هواـس ،
.دندز

لیهـست نوناق  یارجا  هبلاـطم  فدـه  اـب  ار  ینویلیم  هدـنیامن ۱۲  شیوپ  زین  لیبدرا  ناتـسا  ییوجـشناد  جیـسب  نینچمه 
.دندرک یزادنا  هار جاودزا 

لیکشت هزوح  رد  یقرتم  نیناوق  دوجو  ییوسزا  : » تسا هدمآ  ناتـسزوخ  ییوجـشناد  جیـسب  رتفد  همان ۱۲  زا  یـشخب  رد 
لیهـست جـیورت و  هداوناخ و  یلاعت  درکیور  اب  دـیدج  نیناوق  بیوصت  حالـصا و  هب  زاـین  رگید  یوسزا  هداوناـخ و  میکحت  و 

.دنک یم رت  نیگنس ار  مهدزای  سلجم  تسخن  تلاسر  یناریا  یمالسا - یگدنز  کبس 
خیرات ۸۴. رد  جاودزا  لیهست  نوناق  رب  تراظن  یریگیپ و 

.۹
زا شیب  یارب  تسناوت  یم هک  یتصرف  هنافسأتم  تسا و  هتـشذگ  نآ  بیوصت  زا  لاس  زا ۱۴  شیب  هک  دش ، بیوصت   ۲۷

.تسا نتفر  تسدزا  لاحرد  دنبای ، ناماس  ات  دوش  داجیا  جاودزا  نس  رد  درجم  ناوج  نویلیم   ۱۲
دیاـبن هلاـسم  نیا  نکیل  تسا ، امـش  یاـه  تیولوا زا  ناتـسزوخ  مدرم  تیمورحم  تشیعم و  داـصتقا و  هغدـغد  دـنچره 

.دنک یمظع  نارسخ  راچد  ار  ام  دنک و  ینیگنس  عامتجا  دلوم  راتخاس  رب  یشومارف  هیاس  دوش  ثعاب 
سلجم و یاـه  شهوژپ زکرم  راــتخاس  حالــصا  دــنهد  رارق  راــک  روتــسد  رد  ار  راــتخاس  حالــصا  سلجم  ناگدــنیامن    « 

نارود رد  ییوجـشناد  یاه  لکـشت یاه  هتـساوخ رگید  زا  زین  یملع  یاـه  هداد ساـسا  رب  سلجم  یرگ  هبلاـطم نینچمه 

 



.دور یم رامش  هب دیدج  سلجم  ندمآ  راک  یور
دیاـب یلعف  سلجم  : » دنتـشون یملع  یاـه  هداد هب  هجوت  هراـبرد  سلجم  سیئر  هب  باـطخ  ییوجـشناد  جیـسب  رتـفد   ۱۸

.دشاب یملع  یاه  هداد ساسا  رب  یرگ  هبلاطم یصصخت و  ثحابم  هاگیاج  ینامز  ره  زا  شیب 
رترثوـم و لـمع  رد  ار  یمالــسا  یاروـش  سلجم  دــناوت  یم اـعطق  درکلمع ، رب  زکرمت  اـه و  هیــشاح وهاــیه و  زا  ندوـب  رود 

.دنک یرای  یمالسا  یروهمج  یساسا  داهن  نیا  یتراظن  ینینقت و  فیاظو  هب  رتدمآراک 
فرط زا  یملع  یــساسا و  یاـه  یراـکهار فـلتخم ، یاـه  هزوـح رد  یربـهر ، تاـفتلا  تارکذـت و  اـب  هللادـمحب و  نـینچمه 

، تـسا هدــش  مـهارف  راــکهار  هـئارا  تالکــشم و و  عـفر  تـهجرد  یبــالقنا ، نموـم  ناوـج و  یاــه  هورگ اــه و  هدکــشهوژپ
.دشاب هتشاد  روما  نیا  یریگراک  هب رد  ار  دوخ  شالت  رثکادح  دیاب  سلجم 

حالـصا ناـهاوخ  هـک  زین  لقتـسم  نایوجــشناد  یمالــسا  هعماـج  هیداـحتا  هماـن  زا  یــشخب  رد  ارجاـم و  رگید  فرط  رد  « 
یاروـش سلجم  یاـه  شهوژپ زکرم  تشاد  رظنرد  دـیاب  : » تـسا هدـمآ  دوـب ، هدـش  سلجم  یاـه  شهوژپ زکرم  راـتخاس 

ار دوـخ  ناوــت  اــه و  ورین هـک  تـسین  هعماــج  رد  فــلتخم  دراوــم  یــسررب  یارب  لقتــسم  یــشهوژپ  زکرم  کــی  یمالــسا ،
نوناق ( ۲  ) هدام ه »  » دـنب رد  دروم  نیا  هک  دـنک  ...و  یگنهرف  یعامتجا ، فلتخم  دراوم  یـسررب  فرـص  موادـم  تروص  هب

.تسا هدش  رکذ  زین  اه  شهوژپ زکرم  فیاظو  حرش 
.درک دنهاوخ  یریگیپ  ار  دراوم  نیا  هک  دنراد  دوجو  روشک  حطس  رد  ینوگانوگ  یشهوژپ  زکارم 

ناملراپ و رد  هدـش  حرطم حـیاول  اه و  حرط یوررب  یـسانشراک  رظن  هئارا  یـسررب و  سلجم  یاـه  شهوژپ زکرم  زا  راـظتنا 
.تسا دراوم  نیا  اب  بسانتم  رگید  عماج  یاه  یسررب

اهنت نانمس  ناتـسا  ییوجـشناد  جیـسب  عضاوم  نییبت  یاروش  نایوجـشناد  طسوت  هدـنام  نیمز رب  تاـبوصم  یـسررب    « 
.دندش هدنام  نیمز  رب  تابوصم  هب  ناگدنیامن  یگدیسر  راتساوخ  تدم  نیا  رد  هک  دندوب  یلکشت 

بیوصت نیناوق و  حالصا  هک  دیناد  یم همه  زا  رتهب  دوخ  : » دنتشون ناش  ناتـسا ناگدنیامن  هب  هدشرـشتنم  همان  رد  اهنآ 
تــسا لاـس  نیدـنچ  هـک  هدـنام  نـیمز یور  تاـبوصم  زورما  تـسا و  سدـقم  ماـظن  زورما  ـألخ  نـیرت  مـهم دـیدج  نیناوـق 

مدـع نوناـق  هناـگجنپ ، یاـه  تیفافـش دـننام  ینیناوـق  تـسا ، رایـسب  دـننک  یم هبلاـطم  یبـالقنا  نازوـسلد  ناصـصختم و 
نیناوق داسف و  اب  هزرابم  یلـصا  علـض  هس ناونع  هب ینز  توس زا  تیامح  نوناق  ییارجا ، یاه  هاگتـسد رد  عفانم  ضراعت 

رد لیهست  تسا ، نآ  راچد  زین  نانمس  ناتسا  هک  یلاع  شزومآ ماظن  هلاسم  روشک ، یتایلام  راتخاس  حالـصا  هب  طوبرم 
روشک و یلام  یلوپ و  یاه  راتخاس حالصا  رییغت و  لغاشم ، یـضعب  رد  راصحنا  نتـسکش  راکو ، بسک یاه  زوجم رودص 

جاودزا هلاـسم  مروت ، راـهم  یگنیدـقن و  لرتنک  تیاـهنرد  لوپ و  پاـچ  یزکرم و  کـناب  زا  دروم  یب ضارقتـسا  زا  یریگولج 
قیقد روـط  هـب هـک  تـسا  مـهارف  ناـکما  نـیا  کرتـشم ، یتاـسلج  لیکـشت  تروـصرد  هـک  یرگید  ددـعتم  دراوـم  ناـناوج و 

.دوش تبحص  اهراکهار  عناوم و  روشک ، یاه  زاین دراوم و  نیا  درومرد 
نایب اروش  نیا  درومرد  دنچ  یتاکن  ناتسا ، ییوجشناد  جیسب  نییبت  یاروش  راتخاس  اب  رتشیب  ییانـشآ  تهج  تسا  مزال 

.دوش
تشیعم ثحب  هب  سلجم  یدج  دورو  مدرم  تشیعم  هب  سلجم  یدج  دورو  یارب  ییوجشناد  یاه  لکشت هتساوخ    « 

باطخ نآ  اب  طابترا  رد  ار  یفلتخم  یاه  همان هتشذگ  هامدنچ  لوطرد  اه  لکشت هک  تسا  یتاعوضوم  رگید  زا  مه  مدرم 
.دنا هدرک رشتنم  ناگدنیامن  هب 

نشور یدمحا دیهش  هاگرارق  جوسای ، هاگـشناد  ییوجـشناد  جیـسب  ناهفـصا  ، ییوجـشناد  جیـسب  عضاوم  نییبت  یاروش 
دورو هزوح  نیا  هب  روـشک  ییوجـشناد  جیـسب  رتـفد  دهشم و ۱۴۶  داژن  یمـشاه دیهـش  سیدرپ  ییوجـشناد  جیـسب  زربلا ،
مدرم رمک  ینارگ  نکسم و  هکس ، زرا ، تالکـشم  هک  یطیارـش  رد  : » تسا هدمآ  رتافد  نیا  همان  زا  یـشخب  رد  هک  دندرک 

تقـشم جـنر و  زا  دوخ ، رایتخا  اب  دـنک و  دورو  اـه  هداوناـخ تشیعم  عوضوم  هب  اعیرـس  دـیاب  سلجم  تسا ، هدرک  مخ  ار 
.دهاکب مدرم  رب  هدشدراو 

دوبهب یارب  یکچوک  ماـگ  زونه  هنافـساتم  اـما  درذـگ ، یم یمالـسا  یاروـش  سلجم  رد  ناـتراک  هب زاـغآ  زا  هاـم  کـی زا  شیب 
.دیا هتشادنرب روبص  مدرم  نیا  تشیعم  عضو 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۴طباور 



ناگدنیامن قطنم  زا  رود  هب  هدوهیب و  یاه  دایرف داد و  هدش و  یحانج  یسایس و  یاوعد  هب  لیدبت  ابلاغ  ارزو  اب  تاسلج 
.تسا هتشگ  عوضوم  لصا  نتفر  هیشاح  هب ثعاب  ارزو  و 

هدش هپت  تفه نارگراک  قوقح  تخادرپ  راتساوخ  یا  همان راشتنا  اب  زین  مق  یکشزپ  مولع ییوجشناد  جیـسب  نینچمه  « 
ات دـننک  حالـصا  ار  یزاـس  یـصوصخ نیناوق  دـنراد  هفیظو  سلجم  ناگدـنیامن  : » تشون سلجم  ناگدـنیامن  هب  باـطخ  و 

.دوش کشخ  یتنار  یاه  یراذگاو همشچرس 
ار شتراظن  دیاب  هیئاضق  هوق دراپـسن ، اه  هضرع یب هب  ار  ییاج  دـنک و  یـشوپ  مشچ عفانم  ضراعت  زا  تسا  فظوم  تلود 

.دشاب نارگراک  یادص  دنکشب و  ار  شتوکس  امیسوادص  دنک و  همکاحم  ار  عضو  نیا  ناببسم  رت و  یدج رتشیب و 
نارگراــک و هـب  دزمتــسد  هنــالداع  هــئارا  یارب  یا  هماــن یط  زین  تعنــصو  مــلع هاگــشناد  ییوجــشناد  جیــسب  نــینچمه  « 

یاه راکهار زا  یکی  ندش ، یا  هقطنم : » تسا هدمآ  نآ  زا  یـشخب  رد  هک  داد  داهنـشیپ  سلجم  هب  ار  یا  هویـش نادنمراک 
.تسا روشک  حطس  رد  تلادع  رتهب  عیزوت  یارب  بسانم 

یو یاه  هنیزه رد  ییازـسب  شقن  اهب  هراـجا هنیزه  دـنک ، یم راـک  یزرم  یاـه  ناتـسا زا  یکی  رد  هک  یرگراـک  لاـثم  روط  هب
.دنک یم تخادرپ  اه  رهشنالک هب  تبسن  یکدنا  یاهب  هراجا ای  دراد  یصخش  هناخ  ای  هکارچ  درادن ،

یــصخش و یگدــنز  رد  تیفافــش  نـینچمه  ارآ و  تیفاــفش  ناگدــنیامن  یگدـــنز  ارآ و  رد  تیفافـــش  داــجیا  هبلاــطم    « 
رد نآ  یارجا  موزل  هـب  تبــسن ییاـه  هماـن راـشتنا  اـب  اـه  لکــشت هـک  دوـب  یتاـعوضوم  رگید  زا  زین  ناگدـنیامن  یاـه  ییاراد

.دنداد ناشن  شنکاو  مهدزای  سلجم 
مق هاگشناد  نارهاوخ  سیدرپ  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا  نارهت و  یکـشزپ  مولع جیـسب  ناهفـصا ، ییوجـشناد  جیـسب 

.دندرک دورو  هزوح  نیا  رد  هک  دنتسه  ییاه  لکشت
ىارآ تیفافش  ققحت  ىاتسار  رد  هنیزه  نامز و  نیرتمک  فرـص  اب  هک  ىراک  لقادح  : » تسا هدمآ  مق  هاگـشناد  همان  رد 
ىارآ ساــکعنا  ىارب  ىمالــسا  ىاروــش  سلجم  ىتــنرتنیا  هاــگیاپ  تـیفرظ  زا  هدافتــسا  داد ، ماــجنا  ناوــت  ىم ناگدــنیامن 

هبلاـطم هـک  تـسا  ...و  ناـبیاغ  نارــضاح و  ناـفلاخم ، ناـقفاوم و  ىماـسا  رکذ  اـب  هدـنیامن و  ره  کـیکفت  هـب  ناگدــنیامن 
ناونع هب شور  نیا  ندـش  ىتاـیلمع  ىارب  ار  دوـخ  شـالت  مرتـحم  ناگدـنیامن  دور  ىم راـظتنا  دـیآ و  یم رامـش  هب اـم  ىدـج 

.دنناشوپب لمع  هماج دوخ  ىاه  هدعو هب  دنریگ و  راک  هب سلجم  رد  تیفافش  ققحت  ىاهریسم  نیرت  هداس زا  ىکی 
ىمالـسا ىاروـش  سلجم  رد  ناگدـنیامن  ىارآ  تیفافـش  قـیقد  ىاـهراکوزاس  ىیاـپرب  دـهاش  رت  عیرـس هچره  تسا  دـیما 

.میشاب
هدـعو لـباقمرد  روـشک و  یداـصتقا  ناـماسبان  تیعــضو  یتـــفن  قاروا  شورف  یداـــصتقا و  شیاـــشگ  زا  اـــه  ینارگن   « 
روـما رد  تـلود  تـسد  نآ ، ساـسارب  هـک  دوـب  هدرک  حرطم  شیپ  هاـم  کـی  دودــح  روـهمج  سیئر هـک  یداـصتقا  شیاـشگ 

.دنوش ملق  هب  تسد  ییوجشناد  یاه  لکشت دش  ثعاب  هک  دوب  یتاعوضوم  رگید  زا  مه  دش  یم رتزاب  یداصتقا 
یاــه لکــشت زا  یعمج  ناــگزمره و  یاــه  هاگــشناد ییوجــشناد  جیـــسب  رتــفد   ۱۹ ییوجــشناد ، یاــه  لکــشت رتـفد   ۵۸

.دنداد ناشن  شنکاو  هلاسم  نیا  هب  تبسن  دمحاریوبو  هیولیگهک ییوجشناد 
یاروـش سلجم  هـک  تساـجنیا  شــسرپ  : » تـسا هدــمآ  یداـصتقا  شیاـشگ  حرط  هراــبرد  رتـفد  هماــن ۵۸  زا  یــشخب  رد 

دح نیا  ات  روهمج  سیئر هتفگ  قباطم  هک  ینالک  حرط  نینچ  بیوصت  رد  روشک  ینینقت  یلـصا  یوزاـب  ناونع  هب یمالـسا 
صخالاب - روشک لـئاسم  یارب  یزیر  حرط رد  لـمع  راـکتبا  یمالـسا  یاروش  سلجم  ارچ  دراد ؟ یهاـگیاج  هچ  تسا ، رثوم 

هک دنا   هدرک مـالعا  ناگدــنیامن  تیرثـکا  سلجم ، نـیا  لیکــشت  یادــتبا  زا  تـسا ؟ هداد  تـسد  زا  ار  یداــصتقا - لــئاسم 
زا یداـصتقا  مهم  تامیمـصت  هک  تسا  هدـش  هچ  لاـح  دـنا ، هداد رارق  مدرم  تشیعم  دوبهب  ار  دوخ  یاـه  هماـنرب تیولوا 

ییوجـشناد یاـه  لکــشت هماـن  رد  نـینچمه  دوـــش »؟ یمن مــه  حرطم  سلجم  رد  یتـــح  هدـــش و  رداـــص  یرگید  یاـــج 
یــسانشراک و یاــه  یــسررب هـب  هجوـت  اــب  حرط  نـیا  : » تـسا هدــمآ  یتـفن  قاروا  شورف  نوـماریپ  دــمحاریوبو  هیوـلیگهک 

لاس ود  فرظ  ار  روشک  هلمج ،) نآ  زا   ) هدرک دراو  داـصتقا  هب  یریذـپان  ناربج تامدـص  دـناوت  یم هتفرگ  تروص تاـعلاطم 
نیمات تلود  یداـصتقا  شیاـشگ  حرط  یلک  روط   هب دـنک ؛ یهدـب  نارحب  دراو  یتفن  یاه  میرحت دوجو  هب  هجوت  اـب  هدـنیآ 
داجیا مدرم  تشیعم  رد  یصاخ  شیاشگ  هک  تسا  هیامرس  رازاب  رد  ماخ  تفن  شورف  شیپ اب  هجدوب  یرسک  زا  یـشخب 

 



دیرخزاـب تهج  هدـنیآ  تلود  دـهعت  هلاـسم  دوجوم ، مروت  هب  هجوت  اـب  حرط  نیا  هب  دراو  یدـج  تاداریا  زا  درک و  دـهاوخن 
.تسا لاس ۱۴۰۱  رد  ماخ  تفن  تمیق  اب  قاروا  نیا 

روـضح سلجم  یعاـمتجا  نویـسیمک  یاـضعا  هب  یا   هماـن راـشتنا  اـب  زین  زربلا  نشور  یدـمحا دیهـش  هاـگرارق  نینچمه  « 
هاگرارق رگید  فرط  زا  درک و  یفرعم  عفانم  ضراـعت  ثعاـب  ار  یداـصتقا  یاـمرفراکربا  ناونع   هب راک  یلاع   یاروش رد  تلود 
.دش هیامرس  یدیاع  رب  تایلام  نوناق  بیوصت  راتساوخ  یا   همان رد  زین  ناتسدرک  نشور  یدمحا دیهش  یرگ   هبلاطم

ییوجـشناد یاه  لکـشت یخرب  لئاسم  همه  رانک  رد  وکپه  زا  دـیدزاب  تاـسلج و  رد  تکرـش  یارب  ناگدـنیامن  زا  توـعد    
.دندرک فلتخم  تاسلج  رد  تکرش  وگو و  تفگ هب  تساوخرد  دوخ  ناگدنیامن  زا  ییاه  همان راشتنا  اب  زین 

، درک توـعد  ییوجـشناد  خـساپ  شـسرپ و  هـسلج  رد  تکرـش  یارب  سلجم  ناگدـنیامن  زا  ناتـسدرک  ییوجــشناد  جیــسب 
راتساوخ ییاه  همان راشتنا  اب  مادکره  زین  سودرف  ییوجشناد  جیسب  نالیگ و  ییوجـشناد  جیـسب  عضاوم  نییبت  یاروش 

.دندش ناش  عمج نایم  رد  ناگدنیامن  روضح 
ناش همان زا  یـشخب  رد  هک  دندرک  توعد  وکپه  زا  دـیدزاب  یارب  کارا  ناگدـنیامن  زا  ییوجـشناد  لکـشت  رتفد  نینچمه ۶ 

ثحب نآ و  یلعف  ساـسح  تیعقوم  وکپه و  تکرـش  هژیو  هب ناتـسا  عیانـص  بساـنمان  عضو  هب  هجوـت  اـب  : » تسا هدـمآ 
زا یعمج  هک  یتـساوخرد  قبط  اـت  میراد  راـظتنا  امـش  زا  ناتـسا  نایوجـشناد  زا  یعمج  فرط  زا  تکرـش ، یراذـگاو  هوحن 
زا وــکپه  هناـــخراک  زا  کـــیدزن  دـــیدزاب  کارا و  رهـــش  هــب  سلجم  ناگدـــنیامن  زا  توـــعد  رب   ینبم وـکپه  تکرــش  نارگراـک 

ناتـسا عیانـص  تالکـشم  عفر  یراذـگاو و  تهج  رد  ار  یمهم  ماگ  هتفگ و  کیبل  تساوخرد  نیا  هب  دنتـشاد ، یلاعترـضح 
.دیرادرب

هزوح رد  زین  ار  یتابلاطم  ییوجـشناد  یاه  لکـشت ارگ   فنـص ناکـشزپ  گنچ  زا  نامرد   تشادهب و  نویـسیمک  تاجن    « 
زا یا   همان راشتنا  اب  یتشهب  دیهـش  یکـشزپ  مولع  نایوجـشناد  یمالـسا  نمجنا  هک  یروط هب دنتـشاد ، نامرد  تشادهب و 

.دش یزاسوراد  تعنص  ییوروی  نویلیم  رابتعا ۵۰۰  یزاس  فافش راتساوخ  تابساحم  ناوید  سیئر 
هدش و ۳۶ سلجم  نامرد  تشادهب و  نویسیمک  تالکشم  یساسا  حالصا  راتـساوخ  یا   همان رد  نایوجشناد  زا  یعمج 
زا ار  تشادـهب  نویـسیمک  سلجم  ناگدـنیامن  اـت  دنتـساوخ  زین  روـشک  یکـشزپ  موـلع  یاـه  هاگـشناد ییوجـشناد  جیــسب 

یعیبـط یرما  یدرف  ره  یارب  عفاـنم  نتــشاد  : » تـسا هدــمآ  نـیا  زا  یــشخب  رد  دــننک ، جراــخ  ارگ   فنص ناکـشزپ  گنچ 
دیاـب دـنریگب  ناـمرد  تشادـهب و  شخب  رد  یراذـگنوناق  یتیمکاـح و  تامیمـصت  تسا  رارق  هک  یدارفا  درومرد  اـما  تسا ،

رارق ریطخ  رما  نیا  ضرعمرد  زین  ناکـشزپ  نیرت  یبـالقنا یتـح  هکارچ  دوش ، لرتـنک  شخب  نیا  رد  ناـنآ  عفاـنم  ضراـعت 
.دننک یراددوخ  هطیح  نیا  رد  نالک  یریگ  میمصت زا  دیاب  دنراد و 

دورو یارب  سلجم  ناگدنیامن  زا  هبلاطم  فده  اب  زین  همالع  هاگشناد  لقتسم  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا  نینچمه  « 
.درک یردام » یایور   » شیوپ یزادنا   هار هب  مادقا  یرورابان  نامرد  هب 

زین ار  ییاهداهنـشیپ  ناش  تاـبلاطم هتـساوخ و  راـنک  رد  نایوجـشناد  سلجم  یـالتعا  یارب  نایوجـشناد  یاهداهنــشیپ    
.دنتشاد اه  نیشن ناتسراهب یارب 

ییوجـشناد لکــشت   ۱۸ یمالــسا ، دازآ  هاگــشناد  نایوجــشناد  یــسایس  - یمالــسا یاــه  لکــشت هیداــحتا  ناــیم  نــیا  رد 
هناگادــج یاـه  هماـن راـشتنا  اـب  مادــکره  لقتــسم  نایوجــشناد  یمالــسا  یاــه  نـمجنا هیداــحتا  روـشک و  یاــه  هاگــشناد

.دندرک حرطم  ار  فلتخم  یاه  هزوح رد  دوخ  یاهداهنشیپ 
بختنم یلعف ، دنور  رد  رییغت  دیما  هب  یـصخشم و  یاه  هدـعو اب  یلعف  سلجم  : » تسا هدـمآ  لکـشت  نیا ۱۸  همان  رد 

ات هتفرگ  اـه  هماـنرابتعا دـییات  دـننام  یتاـیئزج  زا  اـه ، ناـمرآ اـه و  هماـنرب دودـح ، نیا  زا  لودـع  هنوگره  تفرگ ، رارق  مدرم 
، درکلمع رب  کـش  نودـب سلجم ، ناگدـنیامن  دـمآرد  سلجم و  رد  هحورطم  ثحاـبم  عون  اـه ، نویـسیمک تساـیر  نییعت 

رثوـم مدرم ، عـفن  هب  رییغت  هب  داـهن  نـیا  تساوـخ  هـب  تبـسن  یموـمع  هاگدـید  هار و  هـمادا  رد  سلجم  یتسدـکاپ  مزع و 
.تسا

، دوخ فیاظو  هب  لمع  رد  ناریا  یمالـسا  یروهمج  یاه  داهن زا  مادـکره  تیقفوم  مدـع  تروصرد  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 
ندـنایامن تسب   نب تـهج  هـب  هرکاذــم ، تـشیعم - نـیغورد  نازاـس   یبـطقود یارب  ار  ریـسم  دـناوت  یم یراـگنا  لهــس نـیا 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۶طباور 



.دنک مهارف  هیقف   تیالو هناحیقو  یزاس  مهتم یمالسا و  ماظن  موهوم 
هاگشناد ییوجشناد  جیسب  عضاوم  نییبت  یاروش  دشاب  شزومآ  و  گنهرف   هزوح  هب  ناش  ساوح اه  نیشن ناتسراهب   « 

زا یشخب  رد  هک  دش  شرورپو   شزومآ نآ  سار  رد  گنهرف و  هلاسم  هب  هژیو  هاگن  راتـساوخ  دوخ  همان  رد  زین  نایگنهرف 
لوحت دنـس  نیناوق  هب  یهجوت  یب اه  لاس لصاح  هدش ، رابخا  رتیت  اه  زور نیا  هک  ملعم  دوبمک  : » تسا هدـمآ  همان  نیا 

.تسا نایگنهرف  هاگشناد  نآ  سار  رد  و 
هاگیاج و کرد  مدع  اما  هدوب ، ملعم  تیبرت  یارب  عجرم  اهنت  داجیا  ی  ادتبا زا  نایگنهرف  هاگـشناد  سیـسات  نوناق ، قبط 

رارق یرهم  یب دروـم  یفیک  هچ  یمک و  ظاـحل  هب  هچ  هراوـمه  تسا و  هدـش  یرابفـسا  تیعـضو  نـینچ  بجوـم  نآ  شقن 
ملعم تیبرت  ریطخ  رما  یراذگاو  اب  ات  تسا  هدش  نآ  رب  هدید و  دایز  ار  شجراخم  کدنا  نامه  تلود  هک  اجنآ  ات  هتفرگ 

تاناکما اضف و  دوبمک  یدام و  تالکـشم  تباب  ار  نایگنهرف  هاگـشناد  تاـضارتعا  مه  رون ، ماـیپ نوچ  ییاـه  هاگـشناد هب 
.دهد تاجن  ار  رون  مایپ نوچ  هتسکشرو ، یهاگشناد  مه  دنک و  مک 

زین سراــف  ناــیگنهرف  هاگــشناد  ییوجـــشناد  جیـــسب  ناــمرک و  ناــیگنهرف  هاگـــشناد  ییوجـــشناد  جیـــسب  نــینچمه  « 
.دنتشون یناتسا  ناگدنیامن  هب  باطخ  هنیمز  نیا  رد  ار  ییاه   همان

ییاه هماـن راـشتنا  اـب  مادـکره  یناتـسا  یاـه  لکـشت لـئاسم ، نیا  راـنک  رد  اـه  لکـشت ناـبز  زا  یناتـسا  تالکــشم  ناـیب    
تالکشم عفر  یارب  سلجم  اب  یراکمه  یارب  ناش  یگدامآ دندش و  ناش  هقطنم تالکـشم  هب  سلجم  یریگیپ  راتـساوخ 

.دندرک مالعا  ار 
هاگشناد یمالسا  هعماج  روپاش ،  یدنج یتعنص  هاگشناد  ییوجشناد  جیـسب  دابآ ،  مرخ دازآ  هاگشناد  ییوجشناد  جیـسب 

، نشور  یدـمحا دیهـش  یرگ   هبلاـطم هاـگرارق  نـیوزق ، ناـیگنهرف  هاگـشناد  ییوجـشناد  جیــسب  ناتــسچولب ، ناتــسیس و 
ییوجشناد جیسب  عضاوم  نییبت  یاروش  تشر ، دازآ  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  راسمرگ ، ناتسرهش  ییوجشناد  جیـسب 

.دنتسه اهنآ  هلمجزا  لباز  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  نالیگ و 
دوـبن ناتــسیس  هـقطنم  هتــشذگ  یاـه  لاـس یدـج  تالــضعم  زا  یکی  : » تـسا هدـمآ  لـباز  هاگــشناد  هماـن  زا  یــشخب  رد 

شجنر ناتـسیس و  هقطنم  رتـشیب  یگداـتفا   بقع ثعاـب  دوـخ  هک  هدوـب  یا   هقطنم نالوئـسم  نـیب  رد  یلدـمه  تدـحو و 
.تسا هدش  هطخ  نیا  بیجن  مدرم 

عفر نـشور و  یا  ه دـنیآ هب  دـیما  داجیا  بجوم  هک  میتسه  مرتحم  ناگدـنیامن  امـش  ریظن   مک تدحو  دـهاش  هزورما  لاح 
.تسا هدش  ناتسیس  مدرم  نیب  رد  تالکشم  یجیردت 

نیا رد  هدـش  حرطم لئاسم  زا  ادـج  ییوجـشناد  یاـه  لکـشت مدرم  ضارتـعا  قـح  نوناــق  حالــصا  اــت  هـینازیغ  بآ  زا    « 
هحورطم لئاسم  هب  سلجم  یگدیـسر  راتـساوخ  هدرک و  رـشتنم  فلتخم  تاعوضوم  یارب  ار  ییاه  همان مادـکره  شرازگ 

یریگیپ ییوجـشناد ، جیـسب  طـسوت  ریمـشک  ناناملـسم  تیعـضو  عوـضوم  هب  دورو  هب  ناوـت  یم اـهنآ  هلمجزا  هـک  دـندش 
یمالسا هعماج  طسوت  نافعضتسم  روما  زا  ییاشگهرگ  ریبکریما ، هاگشناد  یمالـسا  نمجنا  طسوت  هینازیغ  بآ  هلاسم 

جیــسب طـسوت  یداـهج  هـیحور  یاـیحا  یداـهج ، یاـه  هورگ طـسوت  مدرم  ضارتـعا  قـح  نوناـق  حالــصا  نارهت ، هاگــشناد 
عاــفد دزی ، ناتــسا  ییوجــشناد  جیـــسب  طــسوت  دــلوت  خرن  هــب  هجوــت  نارهت ، هاگـــشناد  ناــحیروبا  سیدرپ  ییوجـــشناد 

رازاـب یداـصتقا  یاـه  تسایــس یریگیپ  ییوجــشناد ، یهاوختلادـع  شبنج  طـسوت  نمــشد  ربارب  رد  سلجم  هنادــنمتزع 
.درک هراشا  یبونج  ناسارخ  ییوجشناد  جیسب  عضاوم  نییبت  یاروش  طسوت  نکسم 

راگن همانزور یناضمر ، ارهز  هدنسیون : * 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۳۷طباور 
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رویرهش
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وجشناد یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۴۲۰۰۰  رگید  عبنم   ۸   ۰   ۰   / انریا   

یعاـمتجا یگنهرف و  ناریدـم  تسـشن  نیمتـشه  تصـش و  یعاـمتجا و  یگنهرف و  ناـنواعم  تسـشن  نیموس  هاـجنپ و 
اـضردیعس یروانف و   تاقیقحت و  مولع ، ریزو  یمـالغ  روصنم  روضح   اـب  روشک  یلاـع  شزومآ  تاسـسوم  اـه و  هاگـشناد

یرواـنف تاـقیقحت و  مولع ، ترازو  لـحم  رد  یزاـجم  یروـضح و  تروـص  هب  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروـش  ریبد  یلماـع 
.دش رازگرب 

عویــش تـشاد : راـهظا  تســشن  نـیا  رد  یلماـع  یگنهرف ، بــالقنا  یلاــع  یاروـش  ربـخ  زکرم  هبنــشراهچ  زور  شرازگ  هـب 
هب روـبجم  اـه  تلود هـک  تـسا  هدروآ  دوـجو  هـب  اـیند  یاـهروشک  یارب  ار  یا  هژیو طیارـش  یناـهج  حطـس  رد  اـنورک  سوریو 

.دنا هدش طیارش  نیا  رد  یا  هژیو یاه  یزیر همانرب
، دـندش هجاوم  داصتقا  رد  صوصخ  هب  یدـیدش  تفا  اب  اـنورک  سوریو  عویـش  طیارـش  رد  اـهروشک  هک  نیا   ناـیب  اـب  یو 
، تسا هدوب  رالد  نویلیرت   ۸۸ لاس ۲۰۱۹ ، نایاپ  رد  ناهج  یلم  صلاخان  دـیلوت  عومجم  یناهج  کناب  رامآ  قبط  دوزفا :

دشر مود ۲۰۲۰ ، ههام  هس  رد  نینچمه  دش و  هجاوم  دصرد  یفنم ۱۲ تفا  کی  اب  لوا ۲۰۲۰  ههام  هس  رد  هک  یلاحرد 
.داد شهاک  رالد  نویلیرت  هب ۶۶  ار  یلم  صلاخان  دیلوت  عومجم  رد  هک  دوب  دصرد  ایند ۲۰ رد  داصتقا  یفنم 

دیلوت شیازفا  دـهاش  دـصرد  دــشر ۳۱ اـب  موـس  ههاـم  هـس  رد  هـتبلا  داد : هـمادا  نارهت  هاگــشناد  تاــطابترا  هورگ  داتــسا 
.میدوب رالد  نویلیرت  هب ۸۱  یلم  صلاخان 

نیچ داصتقا  دـصرد  دـشر ۲ زا  یـشان  هکلب  تسین  ناـهج  یاـهروشک  همه  داـصتقا  نزاوـتم  دـشر  لـیلد  هـب  شیازفا  نـیا 
دوجوم تیعقاو  اـه و  ینیب شیپ لاس ۲۰۲۰ ، لـک  رد  هک  یلاـح  رد  داد ، شیازفا  ار  ناـهج  یلم  دـمآرد  تیفرظ  هک  تسا 

.دنک یم هبرجت  ار  دصرد  یفنم ۵ دشر  اکیرمآ  داصتقا  هک  دنک  یم نیا  زا  تیاکح 
ناهج داصتقا  لاس ۲۰۱۹  رد  هباـشم  هرود  اـب  هسیاـقم  رد  ربماتپـس ۲۰۲۰  نایاپ  ات  لک  روط  هب  درک : ناـشنرطاخ  یلماـع 

.تسا هعماج  نییاپ  یاه  کهد  رد  اصوصخ  یلام  ناوت  شهاک  یانعم  هب  قافتا  نیا  هک  دوش  یم رت  کچوک دصرد  ۸
رد نآ  زورب  هـک  میتــسه  هجاوـم  مدرم  یلاــم  ناوـت  شهاــک  هـب  اــب  زین  ناریا  یمالــسا  یروــهمج  رد  تـشاد : راــهظا  یو 

رظنم نـیا  زا  هـک  تـسا  هعماـج  یداـصتقا  طیارـش  اـم  هغدـغد  نـیلوا  نیارباـنب  تـسا ، دوهـشم  زین  روـشک  یملع  هعماـج 
.دننک هجوت  صاخ  دیهمت  ریبدت و  هب  دیاب  اه  هاگشناد یگنهرف  تنواعم  هزوح 

هب ار  هاوـخ  نت کـی  دراد ، یناـکما  ره  اـی  یلاـم  ناوـت  موـلع  ترازو  رگا  درک : حیرـصت  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروـش  ریبد 
.دنک کمک  دنراد ، زاین  هک  نایوجشناد   هب  تبسن  ات  دهد  صاصتخا  ییوجشناد  تدعاسم  ناونع 

.دراد یراگدنام  تبثم و  راثآ  عقوم ، هب  هجوت  کی  ای  سامت  کی  یهاگ 
هعـسوت یزاـجم و  یاـضف  هب  روشک  یلاـع  شزوـمآ  لاـقتنا  عوـضوم  درک  هجوـت  دـیاب  هک  یرگید  هتکن  درک : دـیکأت  یلماـع 

.تسا کینورتکلا  شزومآ  ندرک  ادیپ 
هدرک ادـیپ  هعـسوت  کرتشم " گنهرف   " هزوح تاطابترا ، نامز  مه تعنـص  هعـسوت  ناهج و  ندـش  یلحمارف  اب  تفگ : یو 

اه تلم نیب  یهجوت  لباق  تازیاـمت  یگدـنز  کبـس  تاـیبدا و  ناـبز و  نید ، دـننام  ینیداـینب  لـماوع  ناـنچمه  یلو  تسا 
.دروآ یم دوجو  هب

، تـسا یزاـسزاب  لاـح  رد  مود  یاـضف  زا  هدافتــسا  یارب  ناریا  هـک  نـیا  رب  دـیکات  اـب  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروـش  ریبد 
، دـیرخ دـننام  اه  هصرع زا  یرایـسب  رد  مود  یاضف  زا  هدافتـسا  هب  روبجم  هتـساوخان  روط  هب  انورک  طیارـش  رد  داد : همادا 

دهد دهد صاصتخا   صاصتخا انورک   انورک نارود   نارود ردرد   نایوجشناد   نایوجشناد هبهب   کمک   کمک یارب   یارب ارار   یایا   هجدوب هجدوب مولع   مولع ترازو   ترازو

نایوجــشناد و هـب  تدــعاسم  یارب  ار  یا  هجدوـب هـک  تساوـخ  موــلع  ترازو  زا  یگنهرف  بــالقنا  یلاــع  یاروــش  ریبد  اــنریا - - نارهت
هک تسا  هدرک  ادـیپ  شهاـک  نارود  نـیا  رد  روـشک  یملع  هعماـج  یلاـم  ناوـت  تـفگ : دـهد و  صاـصتخا  اـنورک  نارود  رد  دـیتاسا 

.میتسه عوضوم  نیا  هب  هجوت  دنمزاین 
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ثحب و هب  زاین  اضف  نیا  زا  هدافتـسا  تیفیک  هتبلا  میدش و  نامرد  تشادـهب و  یتح  یـشهوژپ و  شزومآ و  یرادا ، روما 
.دراد هدرتسگ   راک  یسررب و 

نیا هب  تسا  عنتمم  لهـس  رما  کی  گنهرف  تفگ : درک و  هراشا  اـنورک  عویـش  طیارـش  رد  یگنهرف  تاـظحالم  هب  یلماـع 
هتـشذگ یاـه  هدـس  گـنهرف  اـب  زورما  گـنهرف  عقارد  هدرک و  رییغت  ًاـمئاد  یخیراـت  ریـسم  رد  گـنهرف  موـهفم  هک  ینعم 

.دراد یساسا  رییغت 
هدننک زیامتم  نآ  صاخ  هوجو  هک  دننک ، یم فیرعت  یگدنز  صاخ  هوجو  ار  گنهرف  ناسانش ، گنهرف هزورما  دوزفا : یو 

.تسا رگیدکی  زا  اه  تلم
یلو تسا  هدرک  ادـیپ  هعـسوت  کرتشم " گنهرف   " هزوح تاطابترا ، نامز  مه تعنـص  هعـسوت  ناهج و  ندـش  یلحمارف  اب 

دوـجوب اـه  تـلم نـیب  یهجوـت  لـباق  تازیاـمت  یگدــنز  کبــس  تاـیبدا و  ناـبز و  نـید ، دــننام  ینیداـینب  لـماوع  ناـنچمه 
.دروآ یم

، تـسا هدــش  رییغت  راـچد  اـنورک  سوریو  عویــش  طیارــش  عـبط  هـب  یگدــنز  کبــس  رــضاح  لاـح  رد  هـک  نـیا  ناــیب  اــب  یو 
نیا هک  دـبای  شیازفا  اـنورک  ناگدـش  توف  ناـیالتبم و  دادـعت  هدـش  ثعاـب  اـنورک  سوریو  ندوب  ریگارف  درک : ناـشنرطاخ 

نادـنمراک یهاگـشناد و  دـیتاسا  نایوجـشناد ، یهاگـشناد ، هعماـج  مدرم ، مومع  نیب  رد  رطخ  ساـسحا  ثعاـب  طـیارش 
.دهد شیازفا  ار  یحور  راشف  و  بارطضا   هنماد  دشاب و  ازرطخ  دناوت  یم رطخ ، ساسحا  نیمه  هک  تسا  هدش 

دروم نادنمراک  وجشناد و  داتـسا و  هک  ینازیم  هب  هاگـشناد  طیحم  رد  تشاد : راهظا  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  ریبد 
.دننک یم ادیپ  هاگشناد  طیحم  هب  یگتسویپ  ساسحا  نازیم  نامه  هب  دنوش  هتفرگ  رارق  هجوت 

دوخ هب  هجوت  اـب  دراد و  یرهوج  تواـفت  یداـع  طیارـش  رد  تیریدـم  اـب  رارطـضا  طیارـش  رد  تیریدـم  درک : دـیکأت  یلماـع 
.دنراد یرتشیب  هجوت  هب  زاین  دارفا  یروضح ، تاطابترا  عطق  یگنیطنرق و 

.دراد یرایسب  یونعم  راثآ  نتفرگ  رارق  هجوت  دروم  ییاهنت  طیارش  رد 
.دوب یرثؤم  رایسب  مادقا  هاگشناد  نیا  وجشناد  رازه  اب ۱۲  ییابطابط  همالع  هاگشناد  ینفلت  سامت  لاثم  ناونع  هب 

یلم قلعت  سح  تیوقت  تفگ : تسا ، ندـمآ  باسح  هب  ساسحا  یدنورهـش ، نکر  هس  زا  یکی  هک  نیا  یروآدای  اـب  یو 
.دراد رارطضا  راشف و  طیارش  رد  ًاصوصخ  مدرم  هب  هجوت  نازیم  هب  یگتسب 

طیحم رد  درک : حیرـصت  دوش ، هجوت  اهنآ  هب  هک  دـنراد  زاین  دارفا  هک  نیا  رب  دـیکأت  اب  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروش  ریبد 
یگتسویپ ساسحا  نازیم  نامه  هب  دنوش  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  نادنمراک  وجشناد و  داتـسا و  هک  ینازیم  هب  هاگـشناد 

.دننک یم ادیپ  هاگشناد  طیحم  هب 
هتبلا تسا و  سامت  طابترا و  کی  نآ  لقادـح  هک  تسا  تیمها  زئاح  رایـسب  ندروآ  باـسح  هب  ساـسحا  دوزفا : یلماـع 

.دوش یم لماش  زین  ار  اهزاین  نیمات  یرگید  حطس  رد 
گنهرف رد  تشاد : راهظا  تسناد و  یسایس  ماظن  مدرم و  لباقتم  قوقح  نیمات  ار  یدنورهش  هزوح  رد  یلـصا  هیاپ  یو 

یعرـش و هـفیظو  کـی  ناوـنعب  هـکلب  یقـالخا  رما  کـی  ناوـنعب  ًافرـص  هـن  دارفا  قوـقح  تیاـعر  رب  یناوارف  دـیکأت  یمالـسا 
.دوش یم ینوناق 

دــیتاسا و زا  مــعا  یملع  هعماــج  یلاــم  ناوــت  یدــمآرد و  حطـــس  داد  : هــمادا  نارهت  هاگـــشناد  تاــطابترا  هورگ  داتـــسا 
.تسا هدرک  ادیپ  شهاک  نایوجشناد  هتبلا  نادنمراک و 

.میتسه صوصخ  نیا  رد  یدج  تادیهمت  دنمزاین  اذل 
یملع دـنور  رد  دـناوت  یم رما  نیا  تسا و  هدـش  رت  فیعـض هتـشذگ  هب  تبـسن  یتاقیقحت  هجدوب  هک  نیا  نایب  اب  یلماـع 

هب تبـسن  یرت  قـیقد ریبدـت  اـب  اـت  دوـش  هـیهت  اـه  هاگـشناد یلاـم  تیعــضو  زا  یــشرازگ  داد : هـمادا  دراذـگب ، ریثأـت  روـشک 
.دوش هجوت  یشهوژپ  شزومآ و  عبانم  تیوقت 

هیهت یهاگـشیامزآ  یتاـقیقحت و  تاراـبتعا  یـشهوژپ و  یاـه  هجدوـب نازیم  زا  یقیقد  شرازگ  دوـش  یم هیـصوت  نیارباـنب 
.دوش ماجنا  هزوح  نیا  رد  یتسایس  ریبادت  ات  دوش 

تـسا دـیما  تفگ : درک و  ناـیب  لـح  هار  هب  فوـطعم  یرکف  لـماعت  یراـبدرب و  ربـص و  گـنهرف  یهاگـشناد ، گـنهرف  یو 

 



باسح هب  ددجت  اسپ  ددجت و  هرود  حالـصا  هب  رد  اهراتفر  نیرترـشب  قوقح  دض  هک  هناملاظ  یاه  میرحت دوجواب  میناوتب 
لالقتـسا تیوقت  نیمات و  اب  میناوتب  تسا ، هدـش  یـسایس  راجنه  کی  هب  لیدـبت  هک   تسا  راکـشآ  ملظ  کـی  دـیآ و   یم

.مینزب مقر  یراگدنام  افوکش و  تفر  نورب  روشک ، یداصتقا 
تسا روشک  تفرشیپ  یلصا  عجرم  یهاگشناد ، هعسوت  قیقحت و  زورما  درک : دیکأت  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  ریبد 
شناد یاـه  تکرــش بلاـق  رد  روـشک  یملع  ناوـت  ندروآ  رد  تـیلعف  هـب  اـب  یــشهوژپ و  تاراـبتعا  عباـنم و  تیوـقت  اـب  و  

.تشاد میهاوخ  دشر  یرتشیب  ناوت  اب  هدرک و  ادیپ  تسد  دمآراک  تالوصحم  رثوم و  دیفم و  یلام  شخرچ  اب  ناینب 
نایهاگــشناد ریبدــت  تـمکح و  اــب  مراد  ناــنیمطا  میتـسه و  راودــیما  رایــسب  ناریا  هدــنیآ  هـب  درک : ناــشنرطاخ  یلماــع 

.تسا روشک  تفرشیپ  یلصا  عجرم  یهاگشناد ، هعسوت  قیقحت.دوب و  میهاوخ  دهاش  ار  یرترثوم  یاهراکهار 
اـشگهار و رایـسب  هنادنمـشیدنا ، یاـه  ییاـمنهار یملع و  هعماـج  دورو  صاـخ ، طیارـش  نـیا  رد  هـک  نـیا  یروآداـی  اـب  یو 

یاـه تیلوئـسم نیرت  مـهم  زا  یکی  یعاـمتجا  لـماعت  هوـحن  نـیا  تـفگ  ناوـت  یم عـقاو  رد  دوزفا : تـسا ، شخب  شمارآ 
.تسا یوزوح  یاملع  هتبلا  نایهاگشناد و  یعامتجا 

هلاس جـنپ یا  همانرب یاـه  شرب هلاـس و  نـالک ۴۰  یزیر  هماـنرب هب  یزیر  هماـنرب ماـظن  زادـنا و  مشچ قـفا  رییغت  تـفگ : یو 
لیدـبت ناـهج  یگنهرف  یداـصتقا و  رترب  روشک  فـیدر ۱۰  رد  ار  ناریا  یمالـسا  یروـهمج  هدـنیآ ، لاـس  یط ۴۰  دـناوت  یم

.دنک
.دناسر دهاوخ  هتخیهرف  تیفرظ  نیا  هب  ار  ام  یروابدوخ  تمکح و  اب  هارمه  ریبدت  رواب و 

، ناریا فیرـش  مدرم  دـنمتردق  یگنهرف  رـصانع  زا  یکی  ار  شناد  ملع و  هب  هجوت  نارهت  هاگـشناد  تاطابترا  هورگ  داتـسا 
تمالس قالخا  ناوت ، یم رظنم  نیا  زا  هک  تسا  هدروخ  هرگ  یملع  تالوحت  هب  ناریا  یعامتجا  تالوحت  : تفگ تسناد و 

.داد جیورت  هعماج  رد  ار  یراکمه  یرایمه و  مارتحا و  هب  فوطعم  یقالخا  راتفر  اب  هارمه  یهلا  ملاس و  یاضف  و  
، تسا هدـش  حرطم  شیدـنارود  میکح و  ربهر  طـسوت  هک  بـالقنا  مود  ماـگ  هناـگ  تفه  یاـهدربهار  یروآداـی  اـب  یلماـع 
هلاـس و نـالک ۴۰  یزیر  هماـنرب هـب  یزیر  هماـنرب ماـظن  زادــنا و  مـشچ قـفا  رییغت  هـک  متــسه  رواـب  نـیا  رب  تـشاد : راـهظا 

رترب روــشک  فــیدر ۱۰  رد  ار  ناریا  یمالـــسا  یروــهمج  هدـــنیآ ، لاـــس  یط ۴۰  دــناوت  یم هلاـس  جــنپ یا  هماـنرب یاـه  شرب
.دنک لیدبت  ناهج  یگنهرف  یداصتقا و 

.دناسر دهاوخ  هتخیهرف  تیفرظ  نیا  هب  ار  ام  یروابدوخ  تمکح و  اب  هارمه  ریبدت  رواب و 
: درک دـیکأت  تسا ، یداـصتقا  گـنهرف  یعاـمتجا و  گـنهرف  رد  لوـحت  رب  ینتبم  لوـحت ، نـیا  ناـینب  هـک  نـیا  ناـیب  اـب  یو 
، یراتفر یمالک و  یاه  تنوشخ زا  زیهرپ  رگیدکی و  هب  مارتحا  نوناق ، هب  مارتحا  مظن و  هب  هجوت  فرصم ، یوگلا  حالصا 

دنتـسه یگنهرف  رـصانع  نیرت  مهم لاعتم  یادـخ  هب  لاکتا  هجوت و  نینچمه  طاشن و  اب  راودـیما و  مارآ ، طیحم  نیماـت 
.دش دهاوخ  رت  یوق زور  هبزور دراد و  دوجو  یهاگشناد  گنهرف  رد  یا  هتسجرب تروص  هب  هک 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

وجشناد یرازگربخ  تسا -  روشک  تفرشیپ  یلصا  عجرم  یهاگشناد ، هعسوت  قیقحت و   

ناراگنربخ هاگشاب  تسا -  دوهشم  روشک  یملع  هعماج  رد  یلام ، ناوت  شهاک   

انکیا تسا -  روشک  تفرشیپ  یلصا  عجرم  یهاگشناد ، هعسوت  قیقحت و  زورما   

انلیا تسا -  روشک  تفرشیپ  یلصا  عجرم  یهاگشناد ، هعسوت  قیقحت و  زورما   

هیشاحرد دهد -  صاصتخا  انورک  نارود  رد  نایوجشناد  هب  کمک  یارب  ار  یا  هجدوب مولع  ترازو   

فافش تسا -  دوهشم  روشک  یملع  هعماج  رد  یلام ، ناوت  شهاک   

ون هار  دبای -  صاصتخا  انورک  نارود  رد  نایوجشناد  هب  کمک  یارب  یا  هجدوب  

انسیا تسا -  قیقحت  دنمزاین  یزاجم  شزومآ  تیفیک  / روشک تفرشیپ  یلصا  عجرم  یهاگشناد  قیقحت   

 



۱۹۱۹
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
همالع۱۳:۳۰ هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

ییابطابط

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یعاـمتجا یگنهرف  تنواـعم  هداوناـخ  تاـطابترا  دــحاو  یــشزومآ  یاــه  هاــگراک  یرازگرب  هـمادا  رد  یــشزومآ  هاــگراک  نـیا   
رازگرب  https://meeting.atu.ac.ir/ch/clan یناــــشن رد  یلا ۱۹  تعاــس ۱۸ زا  هامرویرهـــش  هبنـشراهچ ۱۹  هاگـشناد ،

.دش دهاوخ 

رانیبو ددرگ  یم  رازگرب  نایوجـــشناد  نیدـــلاو  هژیو  هداوناــخ » رد  تاــساسحا  تاــناجیه و  تیریدـــم   » یـــشزومآ راــنیبو 
وـضع یدنویـش  نارماک  رتکد  هئارا  اب  نایوجـشناد  نیدلاو  هژیو  « هداوناخ رد  تاساسحا  تاناجیه و  تیریدـم  یشزومآ «

.ددرگ یم  رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یتیبرت  مولع  یسانشناور و  هدکشناد  یملع  تئیه 
یعاـمتجا یگنهرف  تنواـعم  هداوناـخ  تاــطابترا  دــحاو  یــشزومآ  یاــه  هاــگراک  یرازگرب  هـمادا  رد  یــشزومآ  هاــگراک  نـیا 

رازگرب  https://meeting.atu.ac.ir/ch/clan یناــشن رد  یلا ۱۹  تعاـس ۱۸ زا  هامرویرهــش  هبنشراهچ ۱۹  هاگـشناد ،
.دش دهاوخ 

.air يپاچ هخسن  ۶۰ دیدزاب :  ١٢٨١٩ ربخ : هرامش   ٠٩:٢١ رويرهش ١٣٩٩ -  هبنشراهچ ١٩    
aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط   << رابخا تسیل  ir/ZHqTe۹

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هاگشناد ددرگ -  یم  رازگرب  نایوجشناد  نیدلاو  هژیو  هداوناخ » رد  تاساسحا  تاناجیه و  تیریدم   » یشزومآ رانیبو   
ییابطابط همالع 

هاگشناد ددرگ -  یم  رازگرب  نایوجشناد  نیدلاو  هژیو  هداوناخ » رد  تاساسحا  تاناجیه و  تیریدم   » یشزومآ رانیبو   
ییابطابط همالع 

هاگشناد ددرگ -  یم  رازگرب  نایوجشناد  نیدلاو  هژیو  هداوناخ » رد  تاساسحا  تاناجیه و  تیریدم   » یشزومآ رانیبو   
ییابطابط همالع 

۱۸۱۸
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۷:۵۴



زورما ناهفصا  یلصا : عبنم   ۱۳۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۲۸   ۰   ۰   / سالپ  انریا   

فــیفخت ۱۰۰ هـک  داد  ربــخ  یا  هبوــصم زا  ورین  ریزو  ناــیناکدرا  اــضر  هـک  دوــب  هامرویرهــش  لــیاوا  ســالپانریا ، شرازگ  هـب 
.تشاد دهاوخ  هارمه  هب فرصم  مک ناکرتشم  یارب  ار  قرب  ضبق  رد  یدصرد 

نایوجشناد نایوجشناد نیدلاو   نیدلاو هژیو   هژیو هداوناخ » » هداوناخ ردرد   تاساسحا   تاساسحا تاناجیه  وو   تاناجیه تیریدم   تیریدم  » » یشزومآ یشزومآ رانیبو   رانیبو
ددرگ ددرگ یمیم   رازگرب   رازگرب

تمقن تمقن ایای   تمعن   تمعن هلاس ؛ ؛ هلاس هدعو  ۴۲۴۲   هدعو ققحت   ققحت ناگیار ، ، ناگیار قرب   قرب

دصرد هـب ۳۳  روــشک  رد  نازیم  نـیا  هـک  تــسا  دــصرد  یگناـخ ۲۷  شخب  رد  قرب  فرــصم  یناــهج  طــسوتم  ســالپانریا - نارهت -
هک یناسک  نایم ، نیا  رد  اما  هدز  دیلک  ار  فرصم  مک ناکرتشم  قرب  ندش  ناگیار  همانرب  تلود  دنور ، نیا  شهاک  یارب  .دسر  یم

یتیاـمح یاـه  تسایـس هب  تبـسن  اـهزور  نـیا  دـنداد ، یم تبـسن  ار  ...و  لاربـیلوئن  نوـچمه  ییاـه  ماـهتا تـلود  هـب  نـیا  زا  شیپ 
.دنا هتفرگ شیپ  رد  یداقتنا  شنکاو  رادروخرب  رتمک  راشقا  زا  تلود 

 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=12819
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=217&newsview=12819
https://plus.irna.ir/news/84030313/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%DB%B4%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%82%D9%85%D8%AA
https://plus.irna.ir/news/84030313/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%DB%B4%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%82%D9%85%D8%AA


.دنریگ یم رارق  فرصمرپ  فرصم و  شوخ فرصم ، مک هورگ  هس  رد  یگناخ  قرب  ناکرتشم  دیما ،» قرب   » حرط رد 
ناـــکرتشم زا  دــــنوش ، یم دــــنم  هرهب قرب  ضبق  رد  یدــــصرد  فــیفخت ۱۰۰  زا  فرـــصم  مــک ناــکرتشم  ساـــسا ، نــیا  رب 

هب هدــش و  رود  فرــصمرپ  ناوــنع  زا  ییاــهراک  ماــجنا  اــب  زین  فرــصمرپ  ناــکرتشم  دوــش و  یم ینادردــق  فرــصم  شوــخ
.دندنویپ یم اه  فرصم شوخ

ماب تشپ رب  یدیـشروخ  یاـه  لـنپ بصن  دـننام  ییاـه  لـح هار ناـیناکدرا  یگناـخ  شخب  قرب  فرـصم  یراذـگ  فدـه لـیلد 
: تسا هـتفگ  هداد و  داهنـشیپ  فرـصمرپ ، یاـه  هورگ قرب  فرـصم  شهاـک  یارب  یداهنـشیپ  ناوـنع  هـب ار  ینوکـسم  دـحاو 

.دریگ یم قلعت  هرهب  مک ماو  دنراد  یلام  زاین  هک  یناسک  هب  فده  نیا  ققحت  یارب 
ره رد  فرـصم  کیپ  شـشوپ  یارب  قرب  دیلوت  یارب  هتفرگ  تروص  یاه  ییوج هفرـص لحم  زا  دـیما  قرب  حرط  یلام  عبانم 

.دش دهاوخ  نیمات  لاس 
طـسوتم ۳.۳ روـط  هـب ناریا  رد  قرب  هنارـس  فرـصم  لاـس ۲۰۱۷  رد  دـهد  یم ناـشن  یژرنا  یللملا  نـیب سناژآ  یاـهرامآ 
ات تعاــس  رب  تاواــگم  ینعی ۳.۲  ناـهج  حطــس  رد  هنارــس  فرــصم  نیگناـیم  هـب  تبــسن  هـک  هدوـب  تعاـس  رب  تاواــگم 

.تسا رت  نییاپ تعاس ، رب  تاواگم  ینعی ۴.۱  هنایمرواخ  یاهروشک  طسوتم  زا  رتالاب و  یدودح 
نویلیم دودـح ۵۰  ناریا  رد  یگناـخ  شخب  قرب  فرــصم  لاـس ۲۰۱۷  رد  یژرنا ، یللملا  نـیب سناژآ  یاـهرامآ  ساـسا  رب 

یژرنا نیا  ییاهن  ناگدـننک  فرـصم رد  ناوت  یم ار  ناهج  ناریا و  رد  قرب  فرـصم  یلـصا  تواـفت.تسا  هدوب  تفن  هکـشب 
.درک هدهاشم 

دهد و یم صاصتخا  دوخ  هب  ار  فرـصم  نازیم  نیرتشیب  یتعنـص ، شخب  دهد  یم ناشن  قرب  یناهج  فرـصم  یاهرامآ 
.دنراد رارق  اه  شخب رگید  یمومع و  تامدخ  یراجت و  یگناخ ، ناگدننک  فرصم نآ ، زا  سپ 

شخب فرــصم  هـب  کـیدزن  اـه  لاـس زا  یرایــسب  رد  یگناـخ ، ناـکرتشم  قرب  فرــصم  ناریا ، رد  هـک  تـسا  یلاــح  رد  نـیا 
.تسا هتفرگ  تقبس  نآ  زا  لاس ۲۰۱۵ ، رد  یتعنص  شخب  فرصم  تفا  زا  سپ  هدوب و  یتعنص 

زا ۷ شیب  ناریا  رد  یگناــــــــخ  شخب  قرب  فرـــــــــصم  لاـــس ۲۰۱۷  رد  یژرنا ، یللملا  نـــیب سناژآ  یاـــهرامآ  ساــــسارب 
.تسا هدوب  تفن  هکشب  نویلیم  دودح ۵۰  لداعم  نت  نویلیم 

۳۲ یگناخ ، شخب  رد  قرب  فرصم  دصرد   ۳۳ ناریا ، رد  ساسا  نیارب  تسا  یگناخ  شخب  رد  قرب  فرـصم  دصرد   ۳۳
دصرد دودح ۲  یرادـلگنج ، یزرواشک و  شخب  دـصرد   ۱۶ یمومع ، تامدـخ  یراجت و  دـصرد   ۱۷ یتعنـص ، شخب  دصرد 

.تسا لقنو  لمح شخب  رد  دصرد  کی  زا  رتمک  اه و  شخب رگید 
رد فرـصم  تواـفتم  یوگلا  هدـنهد  ناـشن یناـهج  ریداـقم  اـب  فلتخم  یاـه  شخب رد  ناریا  قرب  فرـصم  یوگلا  هسیاـقم 

.تسا نامروشک 
دصرد دودـح ۲۷  طـسوتم  روـط  هب یژرنا  نیا  فرـصم  رد  یگناـخ  شخب  مهـس  قرب  یناـهج ، فرـصم  یاـهرامآ  ساـسارب 

.تسا
قرب فرـصم  رد  رییغت  داـجیا  لاـبند  هب یتسرد  هب یگناـخ  شخب  یریگ  فدـه اـب  راذـگ  تسایـس دـسر  یم رظن  هب هجیتـن  رد 

.تسا هدوب 
نیگنایم ریناوت ، تکرـش  لماعریدم  هداز ، یلوتم نسحدمحم  یمالعا  رامآ  ساسارب  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اه  فرـصم مک

دودح ۳۰ روشک  لک  رد  طسوتم  روط  هب تسا و  هام  رد  تعاس  تاوولیک   ۱۵۷ روشک ، لک  یگناخ  ناکرتشم  قرب  فرصم 
رارق فرـصم  شوـخ  هدودـحم  رد  دـصرد  فرــصمرپ و ۵۵  دـصرد   ۱۵ فرــصم ، مـک  هدودـحم  رد  قرب  ناـکرتشم  زا  دـصرد 

.دنریگ یم
یدصرد فیفخت ۱۰۰  زا  دـنناوت  یم دـنهد ، شهاک  تعاس  تاوولیک  هب ۱۰۰  ار  دوخ  هناهام  قرب  فرـصم  هک  ییاـهراوناخ 

.دننک هدافتسا  یناجم  قرب  ای  قرب  یاهب 
.دراد قلعت  یریوصت  یتوص و  لیاسو  ییانشور و  متسیس  لاچخی ، هب  اهراوناخ  رد  قرب  فرصم  نازیم  نیرتشیب 

دنریگب رارق  فرـصم  مک هورگ  رد  دنناوت  یم دننک ، تیاعر  ار  لیاسو  نیا  زا  هنیهب  هدافتـسا  هویـش  اهراوناخ  هک  یتروص  رد 
.دنوش دنم  هرهب ناگیار  قرب  زا  و 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۲طباور 



ارگلوـصا یاـه  هناـسر زا  یکی  هتــشذگ  زور  یلاـح  رد  دنتــسین  ناـگیار  قرب  تفاـیرد  لومــشم  یلاـخ  یاـه  هناـخ اــهالیو و 
هنکـس و زا  یلاـخ  ینوکـسم  یاهدـحاو  اـهالیو ، حرط  نـیا  رد  دوـب  هتـشون  هدرک و  حرطم  دـیما  قرب  حرط  هـب  یاـهداقتنا 

ورین ریزو  نواعم  یرئاح ، نویامه  نیا  زا  شیپ  هک  دنوش  یم ناگیار  قرب  تفایرد  لومشم  یمـسرریغ  یاه  هاگ تنوکس
لماـش دــننک و  یم تیاــعر  ار  فرــصم  یاــهوگلا  هـک  تـسا  یگناــخ  ناــکرتشم  یارب  دــیما  قرب  حرط  دوـب : هدرک  حیرــصت 

.دوش یمن یزرواشک  تعنص و  یاه  شخب
رارق هدافتـسا  دروـم  هـک  ییاـه  ناـمتخاس اـهالیو و  اـه و  لـته یرگـشدرگ ، یاهارــس  تماـقا لـماش  حرط  نـیا  نـینچمه 

.دش دهاوخن  دنریگ ، یمن
زا ناوـت  یم دــنوش ، یمن ناـگیار  قرب  تفاـیرد  لومــشم  اــهالیو  هدرک  مــالعا  تحارــص  هـب  لوئــسم  کــی  هـکنیا  زا  غراــف 

.درک مادقا  حرط  نیا  لومش  زا  ییاه  هناخ نینچ  ندرک  جراخ  یارب  یلاخ  یاه  هناخ ییاسانش  هناماس  تاعالطا 
، دـنداد یم تبـسن  ار  ...و  لاربـیلوئن  نوـچمه  ساـسا  یب ییاـه  ماـهتا تـلود  هـب  نـیا  زا  شیپ  هـک  یناـسک  تـسا  بـیجع 

.دنا هتفرگ شیپ  رد  ار  یا  هیور نینچ  رادروخرب  رتمک  راشقا  زا  تلود  یتیامح  یاه  تسایس هب  تبسن 
ریناوت تکرـش  یداصتقا  روما  یزیر  همانرب نواـعم  یدهـشم ، یبجر  یفطـصم  دـهد ؟ یم شهاـک  ار  فرـصم  ناـگیار  قرب 

.دوب هدرک  یفرعم  تدمدنلب  عفانم  تدم و  هاتوک یاه  هنیزه یاراد  ار  ناگیار  قرب  حرط  نیا  زا  شیپ 
دراو روـشک  قرب  تعنــص  هـب  ییاـه  هـنیزه دــمآرد ، شهاـک  لـیلد  هـب تدــم  هاــتوک رد  حرط  نـیا  یارجا  اــب  یو ، هـتفگ  هـب 

لاقتنا و تاسیـسأت  دیدج و  یاه  هاگورین تخاس  یارب  یراذـگ  هیامرـس فرـصم ، شهاک  اب  تدـمدنلب و  رد  اما  دوش ، یم
.درک قیرزت  رگید  یاه  شخب هب ار  هدمآ  تسد  هب عبانم  ناوت  یم تفای و  دهاوخ  شهاک  عیزوت 

درک و دـهاوخ  هجاوم  شلاچ  اب  ار  تامدـخ  نیا  ناگدـننک  هضرع ناگیار ، قرب  دـندقتعم  نانادداصتقا  یخرب  لاح ، نیا  اـب 
.دش دهاوخ  لیدبت  فرصم  رپ  یاه  هورگ فرصم  شیازفا  یارب  یا  هزیگنا هب  یفرط ، زا 

یزاجم یاضف  رد  دوخ  یـصخش  هحفـص  رد  هنیمز  نیا  رد  ییاـبطابط  همالع هاگشناد  یملع  تایه  وضع  میعزرـس ، یلع 
بجوـم دوـش ، فاـعم  تـخادرپ  زا  صخــشم  هناتــسآ  کــی  زا  رتـمک  فرــصم  هدــش  هـتفگ  هـک  روـط  نآ رگا  تـسا : هتــشون 

دسرب ؟ هناتسآ  حطس  هب  ات  دوش  کیرحت  هناتسآ  زا  رتمک  فرصم  ات  دش  دهاوخن 
رگا هک  تسا  راوتـسا  لالدتـسا  نیا  رب  دوش ، یم حرطم  هک  ییاه  لیلحت زا  یکی  دوش ؟ یم نکمم  قرب  تارداص  شیازفا 
لحم زا  دــناوت  یم روـشک  دوـش ، قرب  فرــصم  رد  هجوـت  لـباق  ییوـج  هفرــص بجوـم  هدــش ، هـتفرگ  رظن  رد  یاــه  قـیوشت

.دنک بسک  یهجوت  لباق  یزرا  دمآرد  قرب ، تارداص 
یاـه هرازگ قـبط  هدوـب و  تعاـس  تاوارت  هتـشذگ ۲۷۱  لاـس  رد  روـشک  قرب  فرـصم  لـک  ورین ، ترازو  یاـهرامآ  ساـسارب 
مدرم هـب  قرب  شورف  نازیم  نـیا  زا  تـلود  دــمآرد  سلجم ، یاـه  شهوژپ زکرم  شرازگ  یراــج و  لاــس  هجدوـب  هبوـصم 

.تسا هدوب  ناموت  نویلیرت   ۲۲.۵
مدرم هب  قرب  شورف  لـحم  زا  دـمآرد  ناـموت  نوـیلیرت  یراـج ۲۴  لاـس  رد  دراد  رظن  رد  تلود  هجدوـب ، نوناـق  ساـسارب 

.دسر یمن مه  رالد  درایلیم  کی  هب  ددع  نیا  یراج ، یاهزور  رد  رالد  دازآ  خرن  باستحا  اب  هک  دنک  بسک 
، دـبای شهاک  دـصرد  طـقف ۱۰  اـه  فرـصم مـک فـیدر  رد  نـتفر  هـب  مدرم  قـیوشت  اـب  ناریا  قرب  یلخاد  فرـصم  نازیم  رگا 

.دش دهاوخ  ربارب  ناریا ۳.۳  قرب  تارداص  یاهدمآرد 
نویلیم دودــح ۸۰۰  یزیچ  لـحم  نـیا  زا  هدرک و  رداـص  قرب  تاوارت  هتـشذگ ۸  لاـس  ناـمروشک  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 

.تسا هدرک  بسک  دمآرد  رالد 
یلخاد شورف  زا  تلود  یاهدـمآرد  تسا ، یتارداـص  قرب  ربارب  هب ۳۴  کیدزن  هک  یلخاد  فرـصم  نازیم  دوجو  اـب  ینعی 

.تسا هتشادن  یتوافت  نادنچ  قرب  یجراخ  و 
، دـبای شهاک  دـصرد  طـقف ۱۰  اـه  فرـصم مـک فـیدر  رد  نـتفر  هـب  مدرم  قـیوشت  اـب  ناریا  قرب  یلخاد  فرـصم  نازیم  رگا 
زا هـک  دیــسر  دـهاوخ  رـالد  دراـیلیم  زا ۲.۵  شیب  یددــع  هــب  دــش و  دـــهاوخ  ربارب  ناریا ۳.۳  قرب  تارداــص  یاهدــمآرد 

.تسا رتشیب  زین  مدرم  هب  قرب  شورف  لک  زا  تلود  ینونک  یاهدمآرد 
یاه لمعلاروتسد یحارط  یارب  ار  یا  ههام ود  تصرف  ناریزو ، تایه  قرب  فرـصم  یوگلا  رییغت  یگناخ و  مزاول  تعنص 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۳طباور 



.تسا هتفرگ  رظن  رد  دیما  قرب  حرط  قیقد 
.دشاب هیلوا  داهنشیپ  نیا  دوبهب  ور و  شیپ  یاه  شلاچ یخرب  هب  خساپ  یارب  یبسانم  نامز  دناوت  یم تصرف  نیا 

یتوافتم یاه  شور هک  تسا  فرـصم  شهاک  هب  اهراوناخ  یگناخ و  شخب  ناـکرتشم  قیوشت  حرط ، نیا  یلـصا  فدـه 
.دراد دوجو  نآ  یارب 

فرــصم و یوـگلا  رییغت  هکــس  یور  ود  اـه ، فرــصمرپ یارب  هـفرعت  شیازفا  اــه و  فرــصم مـک یارب  ناــگیار  قرب  عـقاو  رد 
.دنتسه قرب  یاضاقت 

ییاـج رد  ار  نآ  لـح  هار  ناوـت  یم هک  تسا  ییاـه  شلاـچ رگید  زا  یگناـخ ، مزاوـل  یژرنا  فرـصم  شهاـک  نـیا ، رب  هوـالع 
.درک وجو  تسج ینوکسم  یاهدحاو  اه و  هناخ زا  جراخ 

راوناـخ قرب  فرـصم  نازیم  شهاـک  رد  دـناوت  یم یژرنا  هنیهب  فرـصم  یاراد  اـی  فرـصم  مک یگناـخ  مزاول  هضرع  دـیلوت و 
.دشاب هتشاد  یهجوت  لباق  ریثأت 

عاونا ریاس  ندرک  نیزگیاج  یفرعم و  و  قرب ، فرـصم  شهاک  هنیمز  رد  یزاس  گنهرف رب  هوالع  دـسر  یم رظن  هب نیاربانب 
رب هک  یریثأت  هب  هجوت  اب  زین  ار  فرصم  مک یگناخ  مزاول  هضرعو  دیلوت  یـشخب ، نیب  عماج و  هاگن  کی  اب  ناوت  یم یژرنا 

.داد رارق  هجوت  دروم  دراد ، یگناخ  ناکرتشم  قرب  یاضاقت 
هنیمز نیا  رد  یسررب  لباق  یاهراکهار  زا  یکی  دناوت  یم اهالاک  هورگ  نیا  ناگدننک  هضرعو دیلوت  یقیوشت  یاه  تسایس

.دشاب

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زورما ناهفصا  مینک - ؟ ناگیار  ار  قرب  ضبق  هنوگچ   

ربخ ناریا  مینک - ؟ ناگیار  ار  قرب  ضبق  هنوگچ   

نیالنآ ناریا  مینک - ؟ ناگیار  ار  قرب  ضبق  هنوگچ   

داصتقا دادماب  مینک - ؟ ناگیار  ار  قرب  ضبق  هنوگچ   

وکینارا مینک - ؟ ناگیار  ار  قرب  ضبق  هنوگچ   

زوین کرتا  مینک - ؟ ناگیار  ار  قرب  ضبق  هنوگچ   

کیت مینک - ؟ ناگیار  ار  قرب  ضبق  هنوگچ   

ام تفن  مینک - ؟ ناگیار  ار  قرب  ضبق  هنوگچ   

یروف مایپ  مینک - ؟ ناگیار  ار  قرب  ضبق  هنوگچ   

تیلم مینک - ؟ ناگیار  ار  قرب  ضبق  هنوگچ   

نایاراد مینک - ؟ ناگیار  ار  قرب  ضبق  هنوگچ   

نادرگ داصتقا  مینک - ؟ ناگیار  ار  قرب  ضبق  هنوگچ   

تعاس ۲۴ مینک - ؟ ناگیار  ار  قرب  ضبق  هنوگچ   

یداصتقا دون  مینک - ؟ ناگیار  ار  قرب  ضبق  هنوگچ   

ربخ ابفلا  مینک - ؟ ناگیار  ار  قرب  ضبق  هنوگچ   

زوین نیت  مینک - ؟ ناگیار  ار  قرب  ضبق  هنوگچ   

سراف جیلخ  یربخ  هاگیاپ  دوش -  ناتبیصن  یناجم  قرب  مه  امش  دیاش  دیشاب ، کمایپ  رظتنم   

انآ یرازگربخ  مینک - ؟ ناگیار  ار  قرب  ضبق  هنوگچ   

ربخ اب  هناحبص  مینک - ؟ ناگیار  ار  قرب  ضبق  هنوگچ   
 



زوین راهب  مینک - ؟ ناگیار  ار  قرب  ضبق  هنوگچ   

ناریا همانزور  یناجم -  قرب  حرط  یارب  دیدج  تامیمصت   

ناوج همانزور  یناجم -  قرب  حرط  زا  دیدج  ربخ   

زوین قرب  دیما -  قرب  رد  اه  هنیزه شهاک  رب  یرئاح  دیکات   

انسیا مینک - ؟ ناگیار  ار  قرب  ضبق  هنوگچ   

تراجت لصف  مینک - ؟ ناگیار  ار  قرب  ضبق  هنوگچ  داصتقا  یلیلحت  یربخ  تیاس   

بزح هللا یلیلحت  یربخ  هکبش  مینک - ؟ ناگیار  ار  قرب  ضبق  هنوگچ   

یداصتقا نامرآ  مینک - ؟ ناگیار  ار  قرب  ضبق  هنوگچ   

همان نارهت  همان -  نارهتهمان  نارهت  یناجم -  قرب  حرط  زا  دیدج  ربخ   

۱۹۱۹
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۰:۳۴

انریا یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ناریا  نایوجشناد  همانربخ   

یلیـصحت لاـس  تـفگ : ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  سییر  اــنریا ، زا  لــقن  هـب  ناریا » نایوجــشناد  هماــنربخ   » شرازگ هـب 
رد دـننک و  ادـیپ  روـضح  هاگــشناد  رد  هـتفه  هـک ۶  مـیا  هدرک یزیر  هماـنرب دوـش و  یم زاـغآ  ناـبآ  دراو ۱۵  هزاـت  نایوجـشناد 

.دنوش هداد  ناکسا  اه  هاگباوخ
رد ۱۵ تسخن  دتفا ؛ یم  قافتا  هلحرم  ود  رد  همالع  هاگشناد  رد  دیدج  یلیصحت  لاس  مین  زاغآ  دوزفا : یمیلس  نیسح 

هدکـشناد ره  یارب  اـما  تـسا  یزاـجم  اـهنآ  شزوـمآ  ساـسا  دـنیآ و  یم  اـه  سـالک  رـس  یلبق  نایوجــشناد  هـک  روـیرهش 
یروـضح و زا  یبـیکرت  تروـص  هـب  اـه  سـالک  یخرب  اـه  هدکـشناد  دوـخ  دیدحالـص  اـب  هـک  مـیا  هـتفرگ  رظن  رد  یا  هـیمهس 

.دوش رازگرب  یزاجم 
.تسا یزاجم  یقبام  یروضح و  هسلج  تفه  تلاح  نیا  رد 

.دوش یم  زاغآ  نابآ  زا ۱۵  دیدج  نایوجشناد  یلیصحت  لاس  تشاد : راهظا  یو 
دیدج ۶ نایوجـشناد  دشاب و  یبیکرت  تروص  هب  دـیدج  نایوجـشناد  یارب  یلیـصحت  لاس  زاغآ  هک  میا  هدرک  یزیر  همانرب 

.تسا یزاجم  اه  سالک  ریاس  دننک و  ادیپ  روضح  هاگشناد  رد  هتفه 
.دنکن عنم  اه  سالک  یرازگرب  زا  ار  ام  انورک  داتس  هک  تسا  رارقرب  ینامز  ات  طیارش  نیا  هتبلا 

هدـش هتفرگ  رظنرد  اـه  هدکـشناد  یارب  هک  تسا  یروضح  یاـه  سـالک  هیمهـس  وزج  یلمع  سورد  درک : ناونع  یمیلس 
.دوش یم  لماش  زین  ار  یلمع  سورد  هک  دننک  رازگرب  یروضح  ار  اه  سالک  زا  یدادعت  دنناوت  یم  اه  هدکشناد  تسا و 

هاـگباوخ هتـسد  ود  رد  اـم  هـکنیا  ناـیب  اـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  سییر  یدـنب  تبون متـسیس  اب  نایوجـشناد  ناکـسا 
نایاپ لـیمکت  یارب  طـقف  هک  ینایوجـشناد  دـنراد و  یروضح  سـالک  هک  ینایوجـشناد  تشاد : راـهظا  میراد ، ییوجـشناد 

.دنوش هداد  ناکسا  هاگباوخ  رد  دننک ، یم  ادیپ  روضح  هاگشناد  رد  همان 
اهنآ هک  هتفرگ  رظن  رد  ار  ییاه  نامتخاس  دنیآ  یم  همان  نایاپ  لیمکت  یارب  هک  ینایوجشناد  زا  هتـسد  نآ  یارب  هاگـشناد 

.دننک ورزر  هاگباوخ  هتفه  هس  ای  یارب ۲ 
زا یروـضح  سـالک  یرازگرب  ناـمز  رد  دــنراد  یروـضح  ســالک  هـک  دراو  هزاــت  نیــشیپ و  نایوجــشناد  داد : هـمادا  یمیلس 

همالع همالع هاگشناد   هاگشناد ردرد   نایوجشنادون   نایوجشنادون روضح   روضح تیعضو   تیعضو

تسا و هدـش  هتفرگ  رظنرد  اـه  هدکـشناد  یارب  هک  تسا  یروـضح  یاـه  سـالک  هیمهـس  وزج  یلمع  سورد  درک : ناوـنع  یمیلس 
.دوش یم  لماش  زین  ار  یلمع  سورد  هک  دننک  رازگرب  یروضح  ار  اه  سالک  زا  یدادعت  دنناوت  یم  اه  هدکشناد 
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یدنب تبون  تروص  هب  نایوجشناد  هک  میا  هدرک  میظنت  ار  اه  سالک  همانرب  یا  هنوگ  هب  ام  دننک و  یم  هدافتسا  هاگباوخ 
ات دنـشاب  هتـشاد  روـضح  اـه  هاـگباوخ  رد  زین   رفن  رازه و ۱۰۰  مـیراد و  قاــتا  رازه و ۱۰۰  دودـح  اـم  دـنوش و  هداد  ناکـسا 

.دشاب یتشادهب  طباوض  اه و  لکترپ  یمامت  تیاعر  اب  هرفن  کت  اه  قاتا  مامت 
نایوجـشناد همه  تساوـخ  رد  درادـن و  یـصاخ  یدـنب  تیوـلوا  نایوجـشناد  هب  ناکـسا  یارب  قاـتا  هئارا  داد : حیـضوت  یو 

.دوش یم  یسررب 
صخاش رییغتدشرا  یـسانشراک  هتـشر  باختنا  تصرف  نیرخآ  زورمانومزآ ، نودب  یرتکد  مان  تبث نامز  دیدمتاه  طبترم 

هورگ نوـمزآ  یرازگربدازآ ۳  هاگـشناد  یرتـکد  نوـمزآ  هبحاـصم  هـب  توـعد  هـیلوا  جـیاتن  مالعاهاگــشناد  دـیتاسا  یباـیزرا 
وجشناد رازه  یارب ۱۱  یکشزپ  مولع 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

انریا دننک -  یم ادیپ  روضح  هاگشناد  رد  هتفه  همالع ۶  دورو  ون  نایوجشناد   

۱۸۱۸
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
ناهاپس۱۸:۴۰ مایپ  یلصا : عبنم   ۷۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۵   ۰   ۰   / نارهت  حبص   

زور هب  زور  هک  ییاـه  لاـم یحیرفت و  زکارم  اـه و  جرب سپ  رد  اـما  تسا  زاـس  هزاـت یا  هـقطنم رهاـظ  رد  هقطنم ۲۲  هچرگ 
.برش بآ  یتح  ات  یمومع  لقن  لمح و  لیاسو  دوبمک  زا  دراد ، دوجو  یدایز  تالکشم  دوش ، یم رتشیب  مه 

نابزیم نابزیم  دوخ  تسـشن  نیمجنپ   یـس و  تسیود و  رد  رویرهـش - هبنش ۱۸  هس  - زورما نارهت  رهـش  یاروش  یاضعا 
یاهدـیدهت تصرف و  زا  یـشرازگ  هـئارا  اـب   ۲۲ هقطنم یراـیاروش  ریبد  یمیدـق  رفـص.دوب  هقطنم ۲۲  یاه  یرایاروش طـبار 

هب ورتم  شـش  طخ  همادا  هک  تسا  مزال  تسا و   یمومع  لـقنو  لـمح  هقطنم ۲۲  رد  ام  هلئـسم  ربا  تفگ : هقطنم  نیا 
لئاـسم یریگیپ  یارب  میرادـن و  شرورپ  شزوـمآ و  هرادا   هقطنم ۲۲  رد  اـم  هک  تسا  یلاـح  رد  نـیا  دـیایب و  هقطنم ۲۲ 

.تسا دشر  لاح  رد  یعافتناریغ  سرادم  چراق  دننام  هک  میتسه  دهاش  لیلد  نیمه  هب  میورب و  هقطنم ۵  هب  دیاب 
رب تراـظن  دوـبن  هـب  تبـسن  یراـیاروش  طـبار  شرازگ  عامتـسا  زا  سپ  نارهت ، رهــش  یاروـش  وـضع  یعماجدجــسم ، دـمحا 

.درک داقتنا  هقطنم  نیا  رد  اهزاس  تحاس و 
یاه هنیزه هک  دوب  هچایرد  رد  دوجوم  یاه  هنوگ یخرب  لیلد  هب  هچایرد  فارطا  عوبطماـن  یوب  زا  یـشخب  وا « ؛ هتفگ  هب 

تالکـشم « .مـینک هدافتـسا  رگید  یاـه  هنوـگ زا  میناوـت  یم دـسر  یم رظن  هـب  هـک  دـش  فرــص  نآ  بآ  هیفــصت  یارب  یداـیز 
نارهت رهـش  یاروش  یلام  تراـظن  هجدوب و  هتیمک  سیئر  یناـهارف ، دـیجم  و ۳ قطانم ۲  تالکـشم  رتشیب  هقطنم ۲۲ ،

دراد دوجو  یدایز  هدـش  هتخاس  یاه  جرب اما  دنتـسه  نکاس  هـقطنم ۲۲  رد  رفن  رازه  کـیدزن ۲۰۰  هچرگا  تفگ « : مه 
.تسا هدشن  هتفرگ  رظن  رد  نآ  یارب  هنارس  تخاس و  ریز  هنوگچیه  تسا و  یریذپ  تیعمج  لیسناتپ  هک 

نارهت رهش  یاروش  وضع  نیا  « .تسا یرادرهـش  هقطنم  هس  ای  ود  زا  شیب  هقطنم ۲۲  تالکشم  مینک  ادیپ  داقتعا  دیاب 
یدوز هب  دوـب و  دـهاوخ  رفن  رازه  زا ۵۰۰  شیب  هدـش  هتخاـس  یاـه  جرب هب  هجوت  اـب  هقطنم  یریذـپ  تیفرظ داد « : همادا 

ار دوجوم  یاـه  هنارـس مه ، رـضاح  لاـح  رد  هک  یتروـص  رد  دـشاب  یلعف  تیعمج  ربارب  ود  زا  شیب  تنوکـس  دـهاش  دـیاب 
یراـیاروش طـبار  یوس  زا  هدـش  هئارا  شرازگ  هب  شنکاو  رد  نارهت  رهـش  یمالـسا  یاروش  وضع  یحولریم  دومحم  « .درادـن

: تفگ درک و  داقتنا  نمیاان  یاه  نامتخاس  نوزومان و  یاهزاس  تخاس و  بالـضاف و  یوب  هب  تبـسن  هقطنم ۲۲ ،  یاه 
هناخ هیفـصت  تخاس  دـننام  ییاه  لـح  هار  هتبلا  دـننک   یراـشفاپ  لـئاسم  نیا  یور  دـیاب  ناراـیاروش  هقطنم و  رادرهـش  »

.تسا هدش  هدیشیدنا  هرامش ۶  
برغ هــقطنم  هـقطنم ۲۲ و  بآ  تـیفیک  دوـبهب  دـهاش  هناـخ  هیفــصت  نـیا  یرادرب  هرهب  تخاـس و  اـب  هناتخبــشوخ  زورما 

همالع همالع هاگشناد   هاگشناد هعسوت   هعسوت حرط   حرط برغ   برغ هدودحم   هدودحم ردرد   نارهت   نارهت رهش   رهش یقفا   یقفا دشر   دشر هبهب   تبسن   تبسن رادشه   رادشه
دشدش یفتنم   یفتنم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۶طباور 
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، رهـش یاروش  یاـضعا  یاـهداقتنا  زا  رگید  زا  یکیتسا  هدـش  یفتنم  همالع  هاگشناد  هعـسوت  حرط  « .دوب میهاوخ  نارهت 
.دوب هقطنم ۲۲  رد  دیراورم  رهش  رد  تاناکما  نادقف  هرابرد 

کولب اب ۵۹  هک  دیراورم  کرهـش  عوضوم  : » درک نایب  هطبار  نیا  رد  نارهت  رهـش  یمالـسا  یاروش  وضع  مارهب  داژن ، ارهز 
هقطنم نـیا  اریز  تـسا  یمهم  عوـضوم  دراد  ار  رفن  رازه  شریذـپ ۵۶  تیفرظ  هدـش و  هتخاس  هقبط  ات ۳۵  نیب ۲۵  هک 

.تسا رباعم  نابایخ و  دننام  یرهش  تخاس  ریز  هنوگره  دقاف 
اما تــسا  هدــش  مــه  ییاــه  شــالت  دــنچره  تــسا و  درادناتـــسا  ریغ  یقطنمریغ و  اــه  جرب  نــیا  یریگرارق  عوــن  یتــح 

: تفگ درک و  هراـشا  مه  همالع  هاگشناد  هعـسوت  حرط  هب  نینچمه  وا  « .مینک داـجیا  هزوح  نیا  رد  یـشیاشگ  میتسناوتن 
هاگـشناد فارطا  یـضارا  یخرب  کـلمت  یارب  یحرط  رتـشیب  تشاد و  یبوصم  حرط  هن  بوـصم و  داهنـشیپ  هن  حرط  نیا  »

.دوب
وـضع رگید  یناـما ، ونابرهـش  « .تسا هدـش  یفتنم  عوضوم  نیا  دـش و  هتفرگ  ییا  هعـسوت  حرط  نیا  یولج  هناتخبـشوخ 
لقن لـمح و  ار  هقطنم  نیا  یاـه  شلاـچ نیرت  مهم  زا  یکی  هقطنم ۲۲ ، تالکـشم  هب  هراشا  اب  مه  نارهت  رهـش  یاروش 

ار نینکاس  تالکـشم  اهنت  هن  هقطنم  نیا  رد  یراجت  زکارم  گرزب و  یاه  لاـم داـجیا  : » داد حیـضوت  درک و  ناونع  یمومع 
.تسا هداد  شرتسگ  ار  یروحموردوخ  لضعم  تدش  هب  هکلب  هدرکن  لح 

تخاـس و اــه و  هدافتــسا ءوـس  لــیلد  هـب  هـک  دــشاب  روـحم  ناــسنا نردــم و  یزاسرهــش  هنوـمن  تسناوـت  یم هـقطنم ۲۲ 
هدودحم رد  نارهت  رهـش  یقفا  دشر  هرابرد  رادشه  نمـض  وا  « .تسا هدش  هجاوم  یدج  تالکـشم  اب  بسانمان  یاهزاس 

نویــسیمک سیئر  یرـالاس ، دــمحم  « .دراد هارمه  هـب  نارهت  یارب  ار  یداـیز  ضراوـع  هـنیزه  عوـضوم  نـیا  : » تـفگ برغ 
هژیو یلیـصفت  حرط  رد  هک  یـشزرا  اـب  لـئاسم  هب  هراـشا  اـب  تسـشن ، نیا  رد  نارهت  رهـش  یاروـش  یزاسرهـش  یراـمعم و 
یاــه هنارــس  نیماــت  رد  هـقطنم  نـیا  هدــنام  یقاــب  یاــه  تـیفرظ  زا  هدافتــسا  تـهج  : » دوزفا تـسا  هدــمآ  هـقطنم ۲۲ 
کناب یرهـش ، تیریدم  یریگ  میمـصت  ماظن  رد  راب  نیلوا  یارب  هقطنم ۲۲ ، شلاچ  لکـشم و  نیلوا  ناونع  هب  یتامدخ 

هک هدنام  یقاب  یضارا  همه  هک  موهفم  نیا  هب  میدرک ، بیوصت  هفطنم ۲۲  یلیصفت  حرط  رد  ار  یمومع  تامدخ  نیمز 
یموـمع تامدـخ  نـیمز  کـناب  رد  تـسیل  تروـصب  دــیاب  هدــش  هـتفرگ  رظن  رد  اـه  هنارــس  نیماـت  یارب  یلیــصفت  حرط  رد 

رد رتاهت  قیرط  زا  دوب  یفاک  اه  هنارـس  یا  هلحم  رد  رگا  دـنوش و  هدرب  راـکب  یتامدـخ  یاـه  هنارـس  نیماـت  یارب  عیمجت و 
یرـالاس « .دـننک یریگیپ  هنادـجم  ار  عوـضوم  نیا  مهاوـخیم   هقطنم  رادرهـش  زا  دوـش و  هدافتـسا  رتـمک  هنارـس  اـب  هـلحم 

یریگ سپ  زاـب  یاتــسار  رد  مـجنپ  هرود  یرهــش  تیریدـم  : » داد هـمادا  رهــش  کـی  رازه و  دنــس  یاـیحا  زا   رکــشت  نـمض 
« .دوش یم  یعطق  نآ  دنس  یدوزب  درک و  ایحا  ار  رهش  کی  ورازه  دنس  رهش ، یضارا  کالما و 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناهاپس مایپ  برغ -  هدودحم  رد  نارهت  رهش  یقفا  دشر  هب  تبسن  رادشه   

ون هار  برغ -  هدودحم  رد  نارهت  رهش  یقفا  دشر  هب  تبسن  رادشه   

نامسرپ برغ -  هدودحم  رد  نارهت  رهش  یقفا  دشر  هب  تبسن  رادشه   

زوینایرآ برغ -  هدودحم  رد  نارهت  رهش  یقفا  دشر  هب  تبسن  رادشه   

زوین دنلیآ  برغ -  هدودحم  رد  نارهت  رهش  یقفا  دشر  هب  تبسن  رادشه   

نیالنآ سراف  برغ -  هدودحم  رد  نارهت  رهش  یقفا  دشر  هب  تبسن  رادشه  سراف |  مایپ   

نیالنآ مق  برغ -  هدودحم  رد  نارهت  رهش  یقفا  دشر  هب  تبسن  رادشه   

نیالنآ ناسارخ  برغ -  هدودحم  رد  نارهت  رهش  یقفا  دشر  هب  تبسن  رادشه   

ایرآ رازاب  برغ -  هدودحم  رد  نارهت  رهش  یقفا  دشر  هب  تبسن  رادشه  ایرآ |  رازاب   

نیالنآ ناتسزوخ  برغ -  هدودحم  رد  نارهت  رهش  یقفا  دشر  هب  تبسن  رادشه   

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۴۷طباور 



نیالنآ درک  برغ -  هدودحم  رد  نارهت  رهش  یقفا  دشر  هب  تبسن  رادشه   

زوین وناب  برغ -  هدودحم  رد  نارهت  رهش  یقفا  دشر  هب  تبسن  رادشه  وناب |  ایرآ   

نیالنآ دزی  نارهت -  یرادرهش  برغ  هدودحم  رد  نارهت  رهش  یقفا  دشر  هب  تبسن  رادشه   

نیالنآ نالیگ  برغ -  هدودحم  رد  نارهت  رهش  یقفا  دشر  هب  تبسن  رادشه   

رهش یربخ  یلیلحت  تیاس  برغ - -  هدودحم  رد  نارهت  رهش  یقفا  دشر  هب  تبسن  رادشه   

۱۸۱۸
رویرهش
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ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / ناراگنربخ  هاگشاب   

عماج یبایزرا  نومزآ  یرازگرب  هب  هجوت  اـب  ناوج  ، ناراـگنربخ  هاگـشاب  یکـشزپ  یملع  هورگ  یهاگـشناد  هزوح  شرازگ  هب 
همالع هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  لاسما ، هام  رویرهش  ۲۷ و ۲۹  یاه ۲۶ ، زور رد  یلیصحت ۹۸-۹۹  لاس  مود  لاسمین 

: درک رداص  ار  یا  هیعالطا مود  لاسمین  عماج  ناحتما  یرازگرب  صوصخ  رد  ییابطابط 
: تسا حرش  نیا  هب  هیعالطا  نیا  نتم 

قباطم دـناسر  یم یلیـصحت ۹۸-۹۹  لاـس  مود  لاـسمین  عماـج  نوـمزآ  رد  تکرـش  طیارـش  دـجاو  نایوجـشناد  عـالطا  هـب 
رد یتشادــهب  یاـه  لـکتورپ تیاـعر  اـب  هاـم  رویرهــش  و ۲۹  ۲۷ یاـه ۲۶ ، زور رد  عماـج  یباـیزرا  نیــشیپ ، یاـه  هیعــالطا

.دش دهاوخ  رازگرب  لیصحت  لحم  هدکشناد 
رد ییامنهار  تهج  تسا  یرورـض  دنـشاب  داـح  یا  هنیمز یاـه  یراـمیب اـی  اـنورک و  یراـمیب  هب  ـالتبم  نایوجـشناد  هچناـنچ 

ساـمت ۴۸۳۹۲۲۹۱ هرامــش  اـب  خروـم ۹۹/۰۶/۱۹  هبنــشراهچ  زور  یرادا  تـقو  ناـیاپ  اـت  دوـخ ، کرادــم  لاـسرا  صوـصخ 
.دننک لصاح  سامت 

دیناوخب رتشیب 

دش  مالعا  دازآ  هاگشناد  یرتکد  نومزآ  هیلوا  جیاتن 

/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

 - یلیصحت ۹۸-۹۹ لاس  مود  لاسمین  عماج  ناحتما  یرازگرب  صوصخ  رد  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هیعالطا   
ییابطابط همالع  هاگشناد 

 - یلیصحت ۹۸-۹۹ لاس  مود  لاسمین  عماج  ناحتما  یرازگرب  صوصخ  رد  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هیعالطا   
ییابطابط همالع  هاگشناد 

 - یلیصحت ۹۸-۹۹ لاس  مود  لاسمین  عماج  ناحتما  یرازگرب  صوصخ  رد  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هیعالطا   
ییابطابط همالع  هاگشناد 

ییابطابط ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد مود   مود لاسمین   لاسمین عماج   عماج نومزآ   نومزآ هیعالطا   هیعالطا

رداص یا  هیعـالطا هاـم  رویرهـش  رد  یلیـصحت ۹۸-۹۹  لاـس  مود  لاـسمین  عماـج  یباـیزرا  نومزآ  یارب  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد 
.درک
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زوین رگراک  یلصا : عبنم   ۱۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / زوینایرآ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

رضاح یصصخت  یاه  هدنهدباتش یصوصخ و  شخب  یاه  تکرش رد  یزومآراک  ناکما  یشزومآ  یاه  هرود مامتا  زا  سپ   
ناـیوجراک و اـت  دوـش  یم مـهارف  دـنا ، هتـشاذگ رـس  تـشپ  ار  اـه  هرود تیقفوـم  اـب  هـک  یدارفا  یارب  هاگــشناد  دـشر  زکرم  رد 

یاـه هرود  هک  یدارفا  زا  یـشخب  تیاـهن  رد.دـننزب  کـحم  ار  دوـخ  هدـش  هتخوـمآ  یاـه  تراـهم لـمع  رد  دـنناوتب  ناـنیرفآراک 
همــالع هاگــشناد  زا  ار  هرود  ربــتعم  کردــم  دنــشاب و  هتــشاذگرس  تـشپ  تیقفوــم  اــب  ار  سرادــم  یزوــمآ  راــک  یــشزومآ و 

ات دـنوش  یم یفرعم  دـنمناوت  یناسنا  یورین  بذـج  یـضاقتم  نایامرفراک  اه و  تکرـش هب  دنـشاب ، هدرک  تفایرد  یئاـبطابط 
رفن هس  ییاـبطابط ، همـالع  هاگـشناد  یمومع  طـباور  مـالعا  رب  انب.دـننک  یط  اهتکرـش  نیا  رد  ار  دوـخ  یلغـش  ریـسم   همادا 
هدش رازگرب  یاه  هرود هیلک  هنیزه  نینچمه  هدوب و  فاعم  هرود  هیرهـش  تخادرپ  زا  هبحاصم  یبایدادعتـسا و  نومزآ  رترب 

.دش دهاوخ  هبساحم  اهب  مین  تروص  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  ناگتخومآ  شناد  نایوجشناد و  یارب  سرادم  نیا 

رد بلطواد  تروـص  هب  هک  یدارفا  هب  اـت  دراد  رظن  رد  هاگـشناد  یلغـش  تیادـه  ینیرفآراـک و  زکرم  دراوـم ، نیا  رب  هوـالع   
اه هرود نیا  رد  تکرـش  ناگیار  سروب  دننک ، یم کمک  هاگـشناد  ینیرفآراک  دشر و  زکارم  فیاظو  فادـها و  ققحت  یاتـسار 

داجیا رتشیب  هاگـشناد  رد  ییارجا  یاه  تیلاعف ماجنا  هب  دـنمقالع  نایوجـشناد  رد  مزال  تکراـشم  هزیگنا و  اـت  دـنک  اـطعا  ار 
.دوش

سردآ هـب  هاگــشناد  راـکو  بـسک هسردـم  لاغتــشا و  یمداـکآ  یناـسر  عـالطا  ماـن و  تـبث  هژیو  تیاـس  روـظنم  نـیمه  هـب   
نیا رد  هدــش  رازگرب  یاـه  هرود نـیرخآ  زا  عـالطا  بـسک  تـهج  دــنناوت  یم  نادــنمقالع.تسا  هدــش  داـجیا    ta.atu.ac.ir

ta.atu.ac.ir سردآ هب  روشک  یعامتجا  یناسنا و  مولع  هزوح  رد  دوجوم  یلغـش  یاه  تصرف زا  یدـنم  هرهب زین  یمداکآ و 
.دننک هعجارم   karafarini.atu.ac.ir سردآ هب  هاگشناد  یلغش  تیاده  ینیرفآراک و  زکرم  یتنرتنیا  هاگرد  ای  و 

تـسایر یروانف  یملع و  تنواعم  تیامح  اـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  راکو  بسک لاغتـشا و  یمداکآ  اـیرآ - یرازگربخ 
ینیرفآراـک و زکرم  دـیدج ، یلیـصحت  لاـس  عورــش  اـب  ناـمز  مـه  اـیرآ ، یرازگربـخ  شرازگ  هـب.درک  راـک  هـب  زاـغآ  یروـهمج 

راک یایوج  دارفا  هیلک  ناگتخومآ و  شناد نایوجـشناد ، یزاس  هدامآ فدـه  اب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یلغش  تیاده 
راـکو بـسک لاغتــشا و  یمداــکآ.درک  یزادــنا  هار ار  یمداــکآ  نـیا  روـشک  رــسارس  رد  ینیرفآراــک  هزوـح  هـب  دــنمقالع  اــی  و 
شناد نایوجــشناد و  رتــشیب  تخانــش  ییانــشآ و  هــنیمز  ندرک  مــهارف  نمـــض  دراد  رظنرد  ییاــبطابط  همالع  هاگـشناد 

هب دورو  یاتـسار  رد  دوـخ  یاهدـنمناوت  یاـقترا  تهج  ار  مزـال  شناد  یلغـش ، یاـه  یدـنمقالع اـه و  یگژیو زا  ناـگتخومآ 
ارف دنراد ، راظتنا  اهنآ  زا  مادختـسا  ودب  رد  نایامرفراک  هک  ییاه  تراهم  اه و  یدنمزاین  اب  بسانتم  راک و  بسک و  هصرع 

نایوجــشناد و صتخم  هـک  تـسا  یبایدادعتــسا  نوـمزآ  رد  تکرــش  یمداـکآ ، نـیا  هـب  دورو  لوا  ماـگ  ور ، نـیا  زا.دــنریگ 
.تسا هدش  یحارط  یعامتجا  یناسنا و  مولع  هزوح  ناگتخومآ  شناد 

، یمداکآ یاه  هرود  رد  تکرش  نایضاقتم  یارب  یدرف  یاهدادعتسا  تیعـضو  همانراک  لاسرا  نمـض  نومزآ ، نیا  زا  دعب 
دوـش و یئاسانـش  رتـشیب  اـهنآ  یلغـش  یاهدادعتــسا  اـه و  یدـنمقالع اـت  دوـش  یم هداد  بـیترت  ناـنآ  اـب  زین  یا  هبحاـصم

یزادــنا هار  سرادــم  بلاـق  رد  یــشزومآ  یاـه  هرود  رد  تکراـشم  هوـحن  زین  مزـال و  یلغــش  یاـه  هیــصوت  نآ ، ساـسارب 
.دوش یم هئارا  اهنآ  هب  یصصخت  ای  یمومع  لاغتشا  ای  راکو و  بسک

يئابطابط يئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد راکو   راکو بسک بسک لاغتشا  وو   لاغتشا يمداکآ   يمداکآ راک   راک هبهب   زاغآ   زاغآ

يئابطابط همالع  هاگشناد  راکو  بسک لاغتشا و  يمداکآ  راک  هب  زاغآ  ایرآ -  یرازگربخ 
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اب بساــنتم  یتراـــهم  یاـــه  هرود رد  هناـــهاگآ  دـــنمفده و  ـــالماک  تروــص  هــب  دـــنناوت  یم نادـــنمقالع  بــیترت ، نــیا  هــب 
.دننک تکرش  دوخ  یاهدادعتسا 

رضاح یصصخت  یاه  هدنهدباتش یصوصخ و  شخب  یاه  تکرش رد  یزومآراک  ناکما  یـشزومآ  یاه  هرود مامتا  زا  سپ 
ناـیوجراک و اـت  دوش  یم مهارف  دـنا ، هتـشاذگ رـس  تشپ  ار  اـه  هرود تیقفوـم  اـب  هک  یدارفا  یارب  هاگـشناد  دـشر  زکرم  رد 

یاه هرود  هک  یدارفا  زا  یـشخب  تیاهن  رد.دـننزب  کحم  ار  دوخ  هدـش  هتخومآ  یاـه  تراـهم لـمع  رد  دـنناوتب  ناـنیرفآراک 
همالع هاگـشناد  زا  ار  هرود  ربــتعم  کردــم  دنــشاب و  هتــشاذگرس  تـشپ  تیقفوـم  اــب  ار  سرادــم  یزوـمآ  راــک  یــشزومآ و 

ات دنوش  یم یفرعم  دنمناوت  یناسنا  یورین  بذج  یضاقتم  نایامرفراک  اه و  تکرـش هب  دنـشاب ، هدرک  تفایرد  یئابطابط 
رفن هس  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  یمومع  طباور  مالعا  رب  انب.دـننک  یط  اهتکرـش  نیا  رد  ار  دوخ  یلغـش  ریـسم   همادا 

رازگرب یاـه  هرود هـیلک  هـنیزه  نـینچمه  هدوـب و  فاـعم  هرود  هیرهـش  تـخادرپ  زا  هبحاـصم  یبایدادعتـسا و  نوـمزآ  رترب 
دهاوخ هبـساحم  اهب  مین  تروص  هب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  ناگتخومآ  شناد  نایوجـشناد و  یارب  سرادم  نیا  هدش 

.دش
رد بلطواد  تروـص  هب  هک  یدارفا  هب  اـت  دراد  رظن  رد  هاگـشناد  یلغـش  تیادـه  ینیرفآراـک و  زکرم  دراوـم ، نیا  رب  هوـالع 

نیا رد  تکرــش  ناـگیار  سروـب  دــننک ، یم کـمک  هاگــشناد  ینیرفآراـک  دــشر و  زکارم  فیاــظو  فادــها و  قـقحت  یاتــسار 
هاگــشناد رد  ییارجا  یاـه  تیلاـعف ماـجنا  هـب  دـنمقالع  نایوجــشناد  رد  مزـال  تکراـشم  هزیگنا و  اـت  دـنک  اـطعا  ار  اـه  هرود

.دوش داجیا  رتشیب 
سردآ هـب  هاگــشناد  راـکو  بـسک هسردــم  لاغتــشا و  یمداـکآ  یناـسر  عـالطا  ماـن و  تـبث  هژیو  تیاـس  روـظنم  نـیمه  هـب 

نیا رد  هدـش  رازگرب  یاـه  هرود نیرخآ  زا  عـالطا  بـسک  تـهج  دـنناوت  یم  نادـنمقالع.تسا  هدـش  داـجیا    ta.atu.ac.ir
هب روــــشک  یعاـــــمتجا  یناـــــسنا و  موــــلع  هزوــــح  رد  دوــــجوم  یلغـــــش  یاـــــه  تــــصرف زا  یدـــــنم  هرهب زین  یمداـــــکآ و 

karafarini.atu.ac.ir سردآ هب  هاگـشناد  یلغـش  تیادـه  ینیرفآراـک و  زکرم  یتـنرتنیا  هاـگرد  اـی  ta.atu.ac.ir و  سردآ
.دننک هعجارم 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین رگراک  یئابطابط -  همالع  هاگشناد  راکو  بسک لاغتشا و  یمداکآ  راک  هب  زاغآ   

نادرگ داصتقا  یئابطابط -  همالع  هاگشناد  راکو  بسک لاغتشا و  یمداکآ  راک  هب  زاغآ   

انسیا یئابطابط -  همالع  هاگشناد  راکو  بسک لاغتشا و  یمداکآ  راک  هب  زاغآ   
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زویناکسیا یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / رهم  یرازگربخ   

هاـجنپ و رد  یلماـع ، اضردیعـس  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  موـلع ، ترازو  زا  لـقن  هب  رهم  یرازگ  ربـخ  شرازگ  هـب 
اه هاگشناد یعامتجا  یگنهرف و  ناریدم  تسشن  نیمتشه  تصش و  یعامتجا و  یگنهرف و  نانواعم  تسشن  نیموس 
، یعاـمتجا قـلعت  سح  گـنهرف و  رد  ندـش  هدروآ  باـسح  هـب  تـیمها  هـب  هراـشا  اـب  روـشک  یلاـع  شزوـمآ  تاسـسوم  و 

ساسحا نازیم  نامه  هب  دریگ ، یم رارق  هجوت  دروم  هک  ینازیم  هب  وجـشناد  داتـسا و  هاگـشناد  طیحم  رد  تشاد : راـهظا 
.دوش یم  مهارف  ناشیارب  هاگشناد  طیحم  هب  یگتسویپ 

انورک انورک مایا   مایا ردرد   دوخ   دوخ یوجشناد   یوجشناد رازه   رازه اباب  ۱۲۱۲   ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد سامت   سامت

ربخ اـنورک  ماـیا  رد  دوخ  یوجـشناد  رازه  اب ۱۲  ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  ینفلت  ساـمت  زا  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروش  ریبد 
.داد
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، دـش رازگرب  یزاـجم  یروـضح و  تروـص  هـب  یملع  داـهج  یادهـش  نلاـس  رد  هبنــش ) هـس  ) زورما هـک  تســشن  نـیا  رد  یو 
.تسا حرطم  اهزاین  نیمأت  رگید  یحطس  رد  اما  سامت  طابترا و  لقادح  نارگید ، ندروآ  باسح  هب  نیا  تفگ :

دنمزاـین دنتـسه ، یعاـمتجا  یاوزنا  رد  یعوـن  هـب  هـنیطنرق و  رد  نوـچ  دارفا  دوزفا : دوـخ  نانخـس  زا  رگید  یـشخب  رد  یو 
.دنتسه رتشیب  هجوت 

رازه اــب ۱۲  ینفلت  ساـــمت  رد  ییاـــبطابط  همالع  هاگـشناد  تـکرح  هــب  هراــشا  اــب  یگنهرف  بــالقنا  یلاــع  یاروــش  ریبد 
تیمها دـیدج  یعامتجا  یگدـنز  رد  هک  تسا  یعقاو  ساسحا  کی  ندـمآ  باـسح  هب  ساـسحا  دوزفا : دوخ ، یوجـشناد 

.تسا هدرک  ادیپ  یرتشیب 
.دنک هجوت  اهنآ  هب  نارگید  ات  دنراد  زاین  دارفا 

رد شـالت  راـک و  زا  یطیارــش  رد  درک : حیرــصت  یراـمیب ، نـیا  یریگارف  و  اـنورک ، یریگاـیند  تیــصوصخ  هـب  هراـشا  اــب  یو 
.دننک یم رطخ  ساسحا  نایهاگشناد  نایوجشناد و  مدرم ، هک  مینک  یم تبحص  یملع  طیحم 

هجوت اه  توافت نیا  هب  دیاب  دنک ؛ یم ادیپ  یرهوج  توافت  رارطضاریغ  طیارش  اب  یـشزومآ  تیریدم  رارطـضا ، طیارـش  رد 
.درک

حطـس کی  زا  دارفا  دوزفا : درک و  هراشا  مدرم ، یداصتقا  تیعـضو  صوصخ  هب  ناهج  رد  ییانورک  صاـخ  طیارـش  هب  یو 
.دنتسین رادروخرب  یواسم  یداصتقا  یدمآرد و 

.تسا مهم  یداصتقا  هلأسم 
یگدـنز هک  تسا  تهج  نـیا  هـب  دـننک  یم مـالعا  یداـصتقا  ار  لاـس  نیواـنع  یربـهر  مـظعم  ماـقم  تـسا  لاـس  هکنیا ۱۳ 

رثؤم دـناوت  یمن تامادـقا  ریاس  دـشابن ، نیمأت  نیا  ات  دوش و  نیمأت  یمرتحم  طـسوتم و  حطـس  کـی  رد  مدرم  یداـصتقا 
.دوش عقاو 

.تسا مهم  یداصتقا  طیارش  هب  هجوت  رظنم  نیا  زا 
.میهد رییغت  یمک  ار  لوادتم  یگنهرف  طیارش  دیاب 

.دراد تیمها  رایسب  ام  ییوجشناد  هعماج  صوصخ  هب  نارگید  هب  هجوت  نیاربانب 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زویناکسیا دنراد -  هاگشناد  هب  یگتسویپ  ساسحا  دنریگ  یم رارق  هجوت  دروم  هک  ینازیم  هب  نایهاگشناد   

ناریا نایوجشناد  همانربخ  انورک -  مایا  رد  دوخ  نایوجشناد  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  سامت   

ترازو تشاد -  دنهاوخ  هاگشناد  طیحم  هب  یگتسویپ  ساسحا  دنریگ ، یم رارق  هجوت  دروم  هک  ینازیم  هب  نایهاگشناد   
مولع

۱۸۱۸
رویرهش
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۱۰:۱۴

مینست یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۶۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱۲   ۰   ۰   / وجشناد  یرازگربخ   

همالع هاگشناد  داـصتقا  هدکـشناد  یملع  تـئیه  وـضع  ینیما ، هللارما  وجـشناد ، یرازگربـخ  یداـصتقا  هورگ  شرازگ  هـب 
: تفگ نازاس  وردوخ  طسوت  وروخ  شورف  یارب  ییاه  حرط  هئارا  وردوخ و  رازاب  دوجوم  تیعـضو  هب  هراـشا  اـب  ییاـبطابط 

همادا دیابن  شور  نیا  تسا و  ترورض  یور  زا  تدم و  هاتوک یعطقم ، یشور  یشک  هعرق شور  هب  وردوخ  شورف  شیپ 
طیارـش یارب  یراـکهار  ًافرــص  تـسین و  یداـصتقا  هناوتــشپ  اـب  یلوـصا و  لـح  هار یــشک ، هـعرق داد : هـمادا  یو.دـنک  ادـیپ 

دنک دنک دورو   دورو سلجم   سلجم درادن / / درادن وردوخ   وردوخ یارب   یارب یایا   همانرب همانرب چیه   چیه تمص   تمص ترازو   ترازو

روشک رسارس  یاه  هاگشناد نایوجشناد و  زا  اه  ملیف ریواصت و  رابخا ، نیرتدیدج 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۱طباور 

https://snn.ir/fa/news/874266/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://snn.ir/fa/news/874266/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF


.دنک ادیپ  ار  یعقاو  هدننک  فرصم دناوتب  تلود  ات  تسا  رارطضا 
هاگــشناد داتــسا  نیا.دـنراد  ییاـه  تیدودـحم نـینچ  ندز  رود  یارب  ار  ناـشدوخ  یاـه  شور مـه  اـه  لـالد لاـح ، نـیا  اـب 

رد داد : همادا  درک و  ناونع  هوبنا  دـیلوت  هب  تعنـص  نیا  تیادـه  رد  ار  وردوخ  رازاب  یاه  شلاچ عفر  یارب  یلوصا  لـح  هار
ینیما.دوش فرط  رب  وردوخ  هضرع  دـیلوت و  دوبمک  لکـشم  ات  میـشاب  هتـشاد  وردوخ  رد  یتباقر  رازاب  دـیاب  لآ  هدـیا تلاح 

یگتفـشآ بجوم  راب  ره  هک  تسناد  یگنیدـقن  یالاب  مجح  ار  وردوخ  رازاب  یناماسبان  یداصتقا  یاـه  هشیر زا  رگید  یکی 
هییاـضق هوـق  رت  یوـق روـضح  وردوـخ ، رازاـب  رد  یلـالد  یاـه  تیلاـعف زا  یریگوـلج  همادا ، رد  یو.دوـش  یم اـهرازاب  زا  یکی 

یفرعم وردوـخ  رازاـب  نـیا  مـیظنت  یارب  یراـکهار  ناوـنع  هـب ار  اهدــمآرد  هنوـگ  نـیا زا  تاـیلام  ذــخا  اـهنآ و  اـب  هلباـقم  یارب 
ار تعنـص  نیا  ندرک  اـهر  قح  دـنک و  کـمک  یزاـس  وردوـخ  تعنـص  هب  دـیاب  تلود  تفگ : یداـصتقا  سانـشراک  نیا.درک 

وردوخ رایتخا  رد  هضرق  قاروا  تروص  هب  ار  سروب  قیرط  زا  هدـش  داجیا  یگنیدـقن  زا  یـشخب  دـیاب  لیلد  نیمه  هب  درادـن 
تلود هک  یداصتقا  یاه  تسایـس اب  درک : یروآردای  یو.دنهد  قنور  ار  دیلوت  لوپ  نیا  زا  دنناوتب  اهنآ  ات  دـهدرارق  نازاس 

هک تسین  وردوـخ  طـقف  نیارباـنب  تسا  ریذـپان  باـنتجا  یعیبـط و  یرما  اـه  تمیق روآ  ماسرـس  شیازفا  هـتفرگ  شیپ  رد 
کبـس هک  ییاه  نآ صوصخ  هب  مدرم و  زا  یرایـسب  یارب  وردوخ  نتـشاد  رگید  هیور  نیا  اب  هکلب  هدـش  نارگ  روآ  ماسرس 

زین وردوـخ  تمیق  شیازفا  زا  تمـص  ترازو  توکـس  تفگ : یو.تسا  ینتفاـین  تسد  دـنراد  یلوـمعم  فراـعتم و  یگدـنز 
ار یرگید  فادها  هکنیا  ای  دنرادن  تیعـضو  نیا  زا  جورخ  یارب  یا  هدـیا  حرط و  چـیه  اعقاو  ای  هکیروط  هب  تسا  راد  انعم 

تسد دنک  فلکم  ار  تلود  یحرط  هئارا  نمـض  دنک و  دورو  سلجم  هک  تسا  نآ  رتهب  تروص  ره  رد  هک  دننک  یم  لابند 
: عبنمداصتقا رادار.دشاب  روشک  یاه  یزاس  وردوخ  تمس  هب  یگندیقن  بذج  لابند  هب  درادرب و  یراذگ  تمیق  زا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

مینست یرازگربخ  یداصتقا -  تراجت  تعنص و  دش ؟ نارگ  وردوخ  ارچ   

باتفآ راید  هتخیر - ؟ مه  هب  ِداصتقا  ای  تسا  زاسوردوخ  تمص و  ترازو  رصقم  دش ؟ نارگ  مه  زاب  وردوخ  ارچ   

نیشام ۳ هتخیر - ؟ مه  هب  ِداصتقا  ای  تسا  زاسوردوخ  تمص و  ترازو  رصقم  دش ؟ نارگ  مه  زاب  وردوخ  ارچ   

زوین لادپ  دش - ؟ نارگ  مه  زاب  وردوخ  ارچ   

- ؟ هتخیر مه  هب  ای ِ  تسا  زاسوردوخ  تمص و  ترازو  رصقم  دش ؟ نارگ  مه  زاب  وردوخ  ارچ  ناریا  یصصخت  تیاس   
داصتقا لصف 

کوش / دسر یم  شوگ  هب  صوصخم  هداج  رد  وردوخ  یایفام  یاپ  / روشک نیلوسم  یخرب  اب  هبحاصم  ینادیم و  شرازگ   
تعومنم دوجو  اب  تراظن  مدع  وردوخ و  رازاب  یناماسبان  / تسا هدننک  نارگن  اه  وردوخ  زاورپ  مدرم و  هب  رودوخ  ناریا 

لصا نویسیمک  / تسا تلود  ریبدت  یب  زا  ینویلیم  دیارپ ۱۰۰   ، زاورپ لاح  رد  تعرس ۱۲۰  اب  دیارپ  / دنک یم  دادیب  تدراو 
فالتخا / تراجت ندعم و  تعنص  ترازو  ناریدم  زا  یکی  نابز  زا  وردوخ  شیازفا  لیلد  /؟ تساجک یتراظن  هاگتسد  دون و 

زوین ارآ  دراد -  زاس  وردوخ  مدرم  یتیاضران  زا  ناشن  رازاب  ات  هناخراک  تمیق 

رازاب ضبن  رازاب -  ضبن  دشاب |  هناخراک  تمیق  زا  رتالاب  دصرد  وردوخ ۱۰ تمیق  دوبن  رارق  رگم  ، ناریا رازاب  هتفشآ   

ربخ نیرخآ  دش - ؟ نارگ  وردوخ  ارچ   

راکروفدز تسیچ - ؟ وردوخ  ریخا  ینارگ  لیالد   

شرتسگ تسیچ - ؟ وردوخ  رازاب  یگتفشآ  لیالد   

زوین ماج  دش - ؟  نارگ  مه  زاب  وردوخ  ارچ   

نامسرپ دش - ؟  نارگ  مه  زاب  وردوخ  ارچ   

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۲طباور 
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وجشناد۲۰:۱۶ یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / زوین  نتلوب   

یمتا یژرنا  ناـمزاس  سیئر  یحلاـص ، ربـکا  یلع  هـب  باـطخ  همالع  هاگشناد  ییوجـشناد  جیـسب  زوین ، نتلوـب  شرازگ  هب 
.درک رشتنم  یا  همان نآ  زا  نتفرگ  تربع  تسرد  ماجرب و  یدمآراکان  نوماریپ 

ربـکا یلع  رتـکد  یاـقآ  باـنج  ناریا  یمالــسا  یروـهمج  یمتا  یژرنا  ناـمزاس  مرتـحم  تساـیرمیحرلا  نـمحرلا  مـسب هللا 
.یحلاص

راـبخا هب  هجوـت  اـب  دـناسر  یم راضحتـسا  هـب  مارتـحا ؛ اـب  و  ص )  ) دـمحم لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  مالـس و  اـبمکیلع  مـالس 
لیهـست یاتـسار  رد  سناژآ  طسوت  هدـش  صخـشم  ناکم  ود  هب  ناریا  هنابلطواد  یـسرتسد  هزاجا   » ناونع تحت  هلـصاو 

( هر  ) یئابطابط همالع  هاگشناد  ییوجـشناد  جیـسب  تاعوضوم » لصف  لح و  یارب  سناژآ  ییاـمزآ  یتسار  یاـه  تیلاـعف
یوـس زا  یموـمع  یزاـس  فافــش  تـهج  ار  یلئاـسم  دوـش و  رکذــتم  یلاعترــضح  تمدــخ  ار  یتاــکن  اــت  دــناد  یم یرورض 

ناریا و نیب  ماجرب  همان  قفاوت  ءاضما  زا  لاس  جـنپ  زا  شیب  دراد : یروف  تساوخرد  کی  اتیاهن  دـیامن و  حرطم  یلاعبانج 
.درذگ یم دادرارق  نیا  زا  اکیرمآ  جورخ  زا  زین  لاس  ود  یاه ۱+۵ و  روشک

اب قفاوت   » هب روشک  یداصتقا  یـسایس و  تیفرظ  یمامت  همان ، قفاوت  نیا  داقعنا  ات  مهدزاـی  تلود  یاـه  زور نیزاـغآ  زا 
.دنداد یم هلاوح  ماجرب  هب  زین  ار  روشک  بآ  لکشم  لح  مرتحم  روهمج  سیئر  هک  یروط  هب  دش ؛ یم هلاحا  برغ »

زا دوش ، وا  لـماش  ماـجرب  نتم  نورد  زا  یتیدودـحم  هنوگره  هکنیا  نودـب  وضع  یاـه  روشک زا  یکی  دـش و  ءاـضما  ماـجرب 
.دنک قاقحا  ار  ناریا  مدرم  یلم  قح  تسناوتن  زین  للملا  نیب  قوقح  یاه  مسیناکم زا  کی  چیه  دش و  جراخ  نآ 

یارب یا  هدارا دـنا و  هتـسب  اـه  ییاـپورا تادـهعت  هـب  دـیما  مـشچ  ناـنچمه  روـشک ، یتـلود  نیلوئـسم  یطیارـش  نـینچ  رد 
هدــید هـیرجم  هوـق  نورد  رد  یداـصتقا  ینارمکح  ماــظن  حالــصا  دــیلوت و  هزوـح  رد  یلم » ناوـت   » هـب ندیــشخب  تـیلعف 

.دوش یمن
یعـس تسا و  ماجرب  زا  یوضع  نانچمه  ناریا  ییاکیرمآ ، نوزفازور  مصاخت  ییاـپورا و  یاـه  یدـهعدب یماـمت  دوجو  اـب 

! دهدن هناهب » ، » دشارت یم هناهب  ناریا  مدرم  هب  راشف  یارب  چیه »  » زا هک  ینمشد  تسد  دراد 
هنادنمشوه و ِییادزدیدهت  نیزگیاج  ییادز ، هناهب  تلذ و  شریذپ  تسایس  ینامز  هچ  ات  هک  تسا  نیا  یساسا  شسرپ 

! یحلاص رتکد  یاقآ  بانج  دوب ؟ دهاوخ  ّیلم  عفانم  عفن  هب  تردق  تالداعم  رییغت 
اکیرمآ جورخ  زا  سپ  برغ  هب  یهدزایتما  یرثکادح  شهاک  رد  تلود  دندقتعم  ناسانشراک  زا  یرایسب  هک  یطیارش  رد 

دنک یم رـشتنم  ار  یکرتشم  هینایب  نتم  یمتا  یژرنا  نامزاس  تسا ، هدرک  لامها  ییاپورا  یاه  هعدـخ موادـت  ماـجرب و  زا 
ناــکم ود  هــب  سناژآ  هناــبطواد  یــسرتسد  هزاــجا  ، » یلاوــتم یاــه  یهدزاــیتما تسایــس  هــمادا  رد  ناریا  نآ  قــبط  هــک 

مئاد هدنیامن  هتفگ  هب  وس  کی  زا  هک  تسا  هدـش  رداص  یطیارـش  رد  یا  هزاجا نینچ  تسا »! هداد  زین  ار  هدـش  صخـشم 
دراد و صاـصتخا  ناریا  هـب  سناژآ  یاـه  یــسرزاب زا  لـک  دـصرد   ۲۰ نـیو ، رد  رقتـسم  یللملا  نـیب یاـه  ناـمزاس رد  ناریا 

ناریا رگید  ییوـس  زا  تـسا ، هقباـس  یب  ًـالماک  رما  نـیا  هـک  دنتــسه  رــضاح  ناریا  رد  سرزاــب  طـسوتم ۳  روـط  هب هنازور 
نیا مادـقا  هـک  یمتا "  یللملا  نـیب  سناژآ  ضوـع ، رد  درادــن و  یــسرتسد  ماـجرب  یاـه  زاـیتما زا  مادــک  چــیه  هـب  ًاـبیرقت 

ناکما تسا " نهربم  حضاو و  یرما  نامروشک  یا  هتسه نادنمشناد  رورت  رد  یتسینویهص  میژر  اب  یراکمه  رد  سناژآ 
یژرنا نامزاس  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  عقوم  ایآ.تساراد  ار  ناـمروشک  ساـسح  نکاـما  زا  ددـعتم  یاـه  تراـظن یـسرزاب و 

نیا مرتــحم  تساــیر  اــیآ  ؟ دریگب سرد  یبرغ  یاــه  یــشارت هناــهب  اــب  ههجاوــم  رد  یلبق  یاــه  هـبرجت زا  ناــمروشک  یمتا 

اباب تسشن   تسشن یارب   یارب یمتا   یمتا یژرنا   یژرنا نامزاس   نامزاس سیئر   سیئر زازا   همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد ییوجشناد   ییوجشناد جیسب   جیسب توعد   توعد
نایوجشناد نایوجشناد

یحلاص ربکا  یلع  زا  ناریا  یمتا  یژرنا  نامزاس  ریخا  میمصت  زا  ینارگن  زاربا  نمض  ییابطابط  همالع  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب 
.درک توعد  نایوجشناد  اب  هسلج  رد  روضح  یارب 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۳طباور 

https://www.bultannews.com/fa/news/682179/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.bultannews.com/fa/news/682179/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86


هناـهب شطع  هکلب  درادـن ، ناریا  یارب  یدروآ  تسد  چـیه  اـهنت  هن  موادـتم  یاـه  یهدزاـیتما نیا  تسین  هجوتم  ناـمزاس 
هدـش یـسررب  زنطن  ریخا  دادـخر  رد  یمتا  یلملا  نیب  سناژآ  شقن  ایآ  ؟ دـنک یم داـجیا  سناژآ  رد  ار  ددـعتم  یاـه  یـشارت
یلاع یاروش  یتامادـقا  نینچ  زیوجت  لماوع  ای  لـماع  دـیامن  فافـش  مدرم  یارب  دـیاب  روشک  یمتا  یژرنا  ناـمزاس  ؟ تسا

ییوجشناد جیسب  نایاپ  رد  ؟ دنراد هتشاد و  روشک  جارح  رب  مامتها  هک  یا  هدز برغ  یاه  تیـصخش ای  تسا  یلم  تینما 
هتـشاد امـش  اـب  یا  هسلج زورما  اـت  دراد  تساوـخرد  ریخا  میمـصت  زا  ینارگن  زاربا  نمـض  هر )  ) ییاـبطابط همالع  هاگشناد 

.دیهد خساپ  نایوجشناد  حیرص  تالاوس  هب  ات  دشاب 
یدـمحا نوچ  ینادیهـش ، نوخ  هب  هتـشغآ  هک  روشک  ساسح  یاه  طیحم هب  یزارد  تسد  هنوگره  دراد  یم مالعا  اـنمض 

هب هبنـشراهچ  زور  رد  اروـضح  هسلج ، لیکـشت  مدـع  تروـص  رد  هتفاـتنرب و  تـسا  مدـقم  ینارهط  داژن و  ییاـضر  نـشور ،
همـالع هاگـشناد  ییوجـــشناد  جیـــسب  لوئـــسمدوجرف  یتقادـــص  نیـــسح.درک  میهاوــخ  هــعجارم  یمتا  یژرنا  ناـــمزاس 

/# مایپ یاهتنا  هر  )  ) ییابطابط

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

یرازگربخ نایوجشناد -  اب  تسشن  یارب  یمتا  یژرنا  نامزاس  سیئر  زا  همالع  هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  توعد   
وجشناد

زویناکسیا ییابطابط -  همالع  هاگشناد  رد  روضح  یارب  یمتا  یژرنا  نامزاس  سیئر  زا  توعد   

۱۸۱۸
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
رهم۲۰:۱۴ یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / زویناکسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هاگشناد هب  یگتسویپ  ساسحا  دنریگ  یم رارق  هجوت  دروم  هک  ینازیم  هب  نایهاگشناد  یعامتجا    یگنهرف و  هاگشناد     
بالقنا یلاـع  یاروش  ریبد   ۱۰۸۰۴۴۳ بلطم : دک   ۲۰:۱۴ رویرهش ۱۳۹۹ -  هبنش ۱۸  هس  PM ۸:۱۴:۴۰ ۹/۸/۲۰۲۰ دنراد

ساسحا نازیم  ناـمه  هب  دریگ ، یم رارق  هجوت  دروم  هک  ینازیم  هب  وجـشناد  داتـسا و  هاگـشناد  طـیحم  رد  تفگ : یگنهرف 
.دوش یم مهارف  ناشیارب  هاگشناد  طیحم  هب  یگتسویپ 

هعماج یداـصتقا  دــب  طــیارش  نایوجــشناد  هـب  تــیمها  یگنهرف  بــالقنا  یلاــع  یاروــش   ۳۲۰  / ۳۰۰ ماــیپ / یاـــهتنا   
.دینک پیات  یسراف  فورح  اب  ار  دوخ  تارظن  افطل  تارظن ۱ - ییوجشناد 

روشک نیناوق  اب  ریاغم  نارگید و  دـیاقع  اه ، تیموق صاخـشا ، هب  یمارتحا  یب ای  زیمآ  نیهوت بلاـطم  یواـح  تارظن  - ۲ 
.دوش یمن رشتنم 

هاگشناد
 

هاگشناد هاگشناد هبهب   یگتسویپ   یگتسویپ ساسحا   ساسحا دنریگ   دنریگ یمیم رارق   رارق هجوت   هجوت دروم   دروم هکهک   ینازیم   ینازیم هبهب   نایهاگشناد   نایهاگشناد
دنراد دنراد

هب دریگ ، یم رارق  هجوـت  دروـم  هـک  ینازیم  هـب  وجـشناد  داتــسا و  هاگــشناد  طـیحم  رد  تـفگ : یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروـش  ریبد 
.دوش یم مهارف  ناشیارب  هاگشناد  طیحم  هب  یگتسویپ  ساسحا  نازیم  نامه 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۴طباور 

http://iscanews.ir/news/1080443/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-...
http://iscanews.ir/news/1080443/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-...


یعامتجا یگنهرف و 
 

دنراد هاگشناد  هب  یگتسویپ  ساسحا  دنریگ  یم رارق  هجوت  دروم  هک  ینازیم  هب  نایهاگشناد 
PM ۸:۱۴:۴۰ ۹/۸/۲۰۲۰

۲۰:۱۴ رویرهش ۱۳۹۹ -  هبنش ۱۸  هس

 



۱۰۸۰۴۴۳ بلطم : دک 

، دریگ یم رارق  هجوت  دروم  هک  ینازیم  هب  وجشناد  داتسا و  هاگشناد  طیحم  رد  تفگ : یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  ریبد 
.دوش یم مهارف  ناشیارب  هاگشناد  طیحم  هب  یگتسویپ  ساسحا  نازیم  نامه  هب 

ناـنواعم تسـشن  نیموـس  هاـجنپ و  رد  یلماـع ، اضردیعـس  دیـس  مالـسالا  تجح  زویناکـسیا ، هاگـشناد  هورگ  شرازگ  هب 
شزوـمآ تاسـسوم  اـه و  هاگــشناد یعاـمتجا  یگنهرف و  ناریدـم  تســشن  نیمتــشه  تصــش و  یعاـمتجا و  یگنهرف و 

طیحم رد  درک : ناـیب  یعاـمتجا ، قـلعت  سح  گـنهرف و  رد  ندــش  هدروآ  باـسح  هـب  تـیمها  هـب  هراـشا  اـب  روـشک  یلاــع 
طیحم هـب  یگتـسویپ  ساـسحا  نازیم  ناـمه  هـب  دریگ ، یم رارق  هجوـت  دروـم  هـک  ینازیم  هـب  وجــشناد  داتــسا و  هاگــشناد 

.دوش یم مهارف  ناشیارب  هاگشناد 
.دنتسه رتشیب  هجوت  دنمزاین  دنتسه ، یعامتجا  یاوزنا  رد  یعون  هب  هنیطنرق و  رد  نوچ  دارفا  داد : همادا  یو 

رازه اــب ۱۲  ینفلت  ساـــمت  رد  ییاـــبطابط  همالع  هاگـشناد  تـکرح  هــب  هراــشا  اــب  یگنهرف  بــالقنا  یلاــع  یاروــش  ریبد 
دیدـج یعاـمتجا  یگدـنز  رد  هـک  تـسا  یعقاو  ساـسحا  کـی  ندـمآ  باـسح  هـب  ساـسحا  درک : ناوـنع  دوـخ ، یوجــشناد 

.تسا هدرک  ادیپ  یرتشیب  تیمها 
.دنک هجوت  اهنآ  هب  نارگید  ات  دنراد  زاین  دارفا 

طیحم رد  شالت  راک و  زا  یطیارش  رد  دش : روآدای  یرامیب ، نیا  یریگارف  و  انورک ، یریگایند  تیـصوصخ  هب  هراشا  اب  یو 
.دننک یم رطخ  ساسحا  نایهاگشناد  نایوجشناد و  مدرم ، هک  مینک  یم تبحص  یملع 

هجوت اه  توافت نیا  هب  دیاب  دنک ؛ یم ادیپ  یرهوج  توافت  رارطضاریغ  طیارش  اب  یـشزومآ  تیریدم  رارطـضا ، طیارـش  رد 
.درک

کی زا  دارفا  تـفگ : درک و  هراـشا  مدرم ، یداـصتقا  تیعـضو  صوـصخ  هـب  ناـهج  رد  ییاـنورک  صاـخ  طیارــش  هـب  یلماـع 
.دنتسین رادروخرب  یواسم  یداصتقا  یدمآرد و  حطس 

.تسا مهم  یداصتقا  هلئسم 
یگدـنز هک  تسا  تهج  نـیا  هـب  دـننک  یم مـالعا  یداـصتقا  ار  لاـس  نیواـنع  یربـهر  مـظعم  ماـقم  تـسا  لاـس  هکنیا ۱۳ 

رثؤم دـناوت  یمن تامادـقا  ریاس  دـشابن ، نیمأت  نیا  ات  دوش و  نیمأت  یمرتحم  طـسوتم و  حطـس  کـی  رد  مدرم  یداـصتقا 
.دوش عقاو 

.تسا مهم  یداصتقا  طیارش  هب  هجوت  رظنم  نیا  زا 
.میهد رییغت  یمک  ار  لوادتم  یگنهرف  طیارش  دیاب 

.دراد تیمها  رایسب  ییوجشناد  هعماج  هژیو  هب  نارگید  هب  هجوت  نیاربانب 
/ مایپ یاهتنا 

۳۲۰  / ۳۰۰

 



یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش 

نایوجشناد هب  تیمها 

یداصتقا دب  طیارش 

ییوجشناد هعماج 

تارظن

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۵۷طباور 



.دینک پیات  یسراف  فورح  اب  ار  دوخ  تارظن  افطل  - ۱
روشک نیناوق  اب  ریاغم  نارگید و  دـیاقع  اه ، تیموق صاخـشا ، هب  یمارتحا  یب اـی  زیمآ  نیهوت بلاـطم  یواـح  تارظن  - ۲

.دوش یمن رشتنم 
.دوش یم رشتنم  دییات  زا  سپ  تارظن  - ۳

دش تبث  تیقفوم  اب  امش  رظن 

دننک یم زاب  یناسنا  مولع  یارب  ار  یدیدج  ریسم  یا   هتشر نیب یا و  هتشردنچ مولع 

تسین گنررپ  یلیخ  روکنک  رد  بلقت  نازیم 

 



یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  اب  هیئاضق  هوق  هاگشهوژپ  یراکمه 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

رهم یرازگربخ  انورک -  مایا  رد  دوخ  یوجشناد  رازه  اب ۱۲  ییابطابط  همالع  هاگشناد  سامت   

ترازو تشاد -  دنهاوخ  هاگشناد  طیحم  هب  یگتسویپ  ساسحا  دنریگ ، یم رارق  هجوت  دروم  هک  ینازیم  هب  نایهاگشناد   
مولع

۱۸۱۸
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۱:۱۳



زوین اناریا  یلصا : عبنم   ۲۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۶   ۰   ۰   / امیس  ادص و  یرازگربخ   

هسلج رد  هقطنم ۲۲  یرایاروش  شرازگ  ندینش  زا  سپ  زورما  حبص  مارهب  داژن  ارهز  امیس ؛ ادص و  یرازگربخ  شرازگ  هب 
هک تسا  هـقبط  کولب ۲۵  اـب ۲۵  دـیراورم  کرهـش  هقطنم ، نیا  یاـه  لـضعم زا  یکی  تفگ : نارهت ، رهـش  یاروش  ینلع 

تخاس و دـصرد   ۷۰ هویـش ۳۰ –  هب  نیمز  نیا  رد  هدوـب  رارق  دوزفا : یو.تسا  یرهـش  یزاسرهـش و  یاـه  هنارـس نودـب 
هتخورف دـننک ، هنارـس  فرـص  هک  نآ  یاـج  هـب  زین  ار  دوـخ  یدـصرد  مهـس ۷۰  یرادرهـش  هنافـساتم  اما  دوش ، ماجنا  زاـس 

.تسا
یرهـش یاه  هنارـس نودـب  دـشاب  رفن  رازه  بذـج ۵۶  لـحم  دـناوت  یم هک  دـیراورم  کرهـش  ـالاح  تـفگ : مارهب  داژن  مناـخ 

اب هـک  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  هعــسوت  حرط  هناتخبــشوخ  هـک  نـیا  ناـیب  اـب  یو.درک  نآ  لاـح  هـب  یرکف  دـیاب  تـسا و 
حرط هن  داهنـشیپ و  هن  هعـسوت  حرط  نیا  دوزفا : دـش ، فقوتم  دوب  یورـشیپ  لاح  رد  کیپملا  هدـکهد  یاـه  نیمز دـیرخ 
کمک اـب  هناتخبــشوخ  هـک  نـیا  ناـیب  اـب  مارهب  داژن.دـش  هـتفرگ  نآ  یوـلج  هـقطنم  رادرهــش  کـمک  اـب  هـک  تـشاد  بوـصم 

هدش ییاهن  هقطنم  نیا  عوبطمان  یوب  بالضاف و  لکشم  عفر  یارب  هرد " شوگرخ  هناخ " هیفصت  تشادهب  رهـش  یاروش 
هب سراف  جیلخ  هچایرد  لیدبت.مینک  لصف  لح و  ار  هقطنم  نیا  هدـمع  تالکـشم  میناوتب  میراودـیما  داد : همادا  تسا ،

یاوه هیفـصت  رد  یـشقن  رگید  رگتیچ  هچاـیرد  هک  درک  مـالعا  نارهت  رهـش  یمالـسا  یاروش  وـضعفارطا  یاـه  جرب ضوـح 
هقطنم زا  هک  یدـیدزاب  رد  تفگ : یعماجدجـسم  دـمحا.تسا  هدـش  لیدـبت  فارطا  یاـه  جرب ضوح  هب  درادـن و  تختیاـپ 

دعب دوش و  یم ماجنا  هقطنم  نیا  رد  اه  زاس تخاس و  هنافـساتم  هک  درک  مالعا  نیـشیپ  رادرهـش  ماقم  مئاق  متـشاد   ۲۲
یتراـظن زاـسو  تخاـس  دـنور  رب  یرادرهــش  هـک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا  میهدـب و  راـک  ناـیاپ  اـه  نآ هـب  هـک  دــنیوگ  یم اـم  هـب 

رد یزاس  کرهش  الاح  هک  دوب  یماظن  یاه  ناگداپ رایتخا  رد  هقطنم  نیا  یاه  نیمز دصرد  هک ۲۵  نیا  نایب  اب  یو.درادن 
فرـصت شیاه  نیمز هنافـساتم  الاح  اما  دورب ، هوک  یاپ  ات  یـسانش  هایگ  غاب  دوب  رارق  داد : همادا  تسا ، هدـش  ماجنا  نآ 
تختیاـپ یاوـه  هیفــصت  ثعاــب  هچاــیرد  برغ و  رد  رگتیچ  قرــش و  رد  نازیوـل  دوـب  رارق  تـفگ : اروـش  وـضع.تسا  هدــش 

.تسا هدش  لیدبت  فارطا  یاه  جرب ضوح  هب  سراف  جیلخ  یادهش  هچایرد  هدش و  شومارف  حرط  نیا  اما  دنوش ،

دیراورم دیراورم کرهش   کرهش ردرد   یرهش   یرهش یاه   یاه هنارس هنارس دوبن   دوبن

.درک هئارا  ار  یتارکذت  دیراورم  کرهش  تیعضو  صوصخ  رد  نارهت  رهش  یمالسا  یاروش  هسیئر  تایه  وضع 

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2816634/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://www.iribnews.ir/fa/news/2816634/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF


درک یم روصحم  ار  هچایرد  الماک  هک  جرب  کی  تخاس  تقو  رادرهش  یفجن  نارود  رد  دروم  کی  رد  : دوزفا یعماج  دجسم 
اب یو.درادـن  اوه  هیفـصت  رد  یـشقن  رگید  هچایرد  المع  تسا و  هدـش  زاغآ  نآ  زاسو  تخاـس  زاـب  لاـح  اـما  دـش ، فقوتم 

هقطنم نیا  رد  هارمه  نفلت  یـشوگ  اما  تسا ، هدـش  یدایز  یاـه  هنیزه هقطنم  نیا  رد  راـشبآ  هژورپ  یارب  هک  نیا  ناـیب 
یخرب لیلد  هب  هچایرد  فارطا  عوبطمان  یوب  زا  یشخب  داد : همادا  تسین ، راشبآ  هژورپ  زا  یربخ  رگید  دهد و  یمن نتنآ 
میناوت یم دـسر  یم رظن  هب  هک  دـش  فرـص  نآ  بآ  هیفـصت  یارب  یدایز  یاه  هنیزه هک  دوب  هچایرد  رد  دوجوم  یاـه  هنوگ
هرابرد یدایز  تاعلاطم  تفگ : درک و  هراشا  رهش  کی  رازه و  هژورپ  هب  یعماج  دجسم.مینک  هدافتـسا  رگید  یاه  هنوگ زا 

.دوش هئارا  یشرازگ  هژورپ  نیا  همادا  هوحن  دروم  رد  یدوز  هب  دیاب  دسر  یم رظن  هب  هدش و  یحیرفت  هژورپ  نیا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین اناریا  درادن -  هقطنم  یاوه  هیفصت  رد  یشقن  رگید  رگتیچ  هچایرد   

رهم یرازگربخ  درادن -  هقطنم  یاوه  هیفصت  رد  یشقن  رگید  رگتیچ  هچایرد   

نیالنآ اروش  یرازگربخ  هقطنم ۲۲ -  رد  زاسو  تخاس دنور  رب  یرادرهش  تراظن  مدع   

زوینایرآ ديراورم -  کرهش  رد  يرهش  ياه  هنارس دوبن   

نارهت قفا  رگتیچ -  هچایرد  بآ  هیفصت  دایز  هنیزه   

انسیا فارطا -  یاه  جرب ضوح  هب  سراف  جیلخ  هچایرد  لیدبت   

۱۸۱۸
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۰۰



ون هار  یلصا : عبنم   ۱۸۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / انریا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.توافتم یصوصخ  رما  اب  یدارفا  ینعی   

.دنتسه رگیدکی  اب  تشگرب  تفر و  رد  مادم  فرط  ود  نیا   

ضرعم رد  درف  دریگ و  یم لکـش   the other حالطـصا هب  ای  یرگید و  هک  تسا  ییاـج  یمومع  ورملق  دوزفا : یردنکـسا   
.دریگ یم رارق  نارگید 

هبنـشود یکدوک ، هلاسم  یاـه  تسـشن هلـسلس  زا  یمومع » یـصوصخ و  رما  یهار  ود  رد  یموهفم  یکدوک ؛  » تسـشن
نمجنا یکدوک  هورگ  یراکمه  اـب  تاـطابترا  رنه و  گـنهرف ، هاگـشهوژپ  یلم  یاـه  حرط رتفد  تمه  هب  رویرهش ۹۹   ۱۷

.دش رازگرب  نیالنآ  تروص  هب  ناریا  یسانش  هعماج
« ینامرک اضریلع   » ییابطابط و همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع  سانشناور و  یردنکسا » نیـسح   » تسـشن نیا  رد 

.دنتشاد روضح  هسلج - ریبد  ناونع  هب   - یکدوک تاعلاطم  رگشهوژپ  سانش و  هعماج
نخـس هعماـج  هـب  دورو  یارب  کدوـک  یموـمع  تـیبرت  تـیحجرا  کدوـک و  یـسانش  هعماـج تـیمها  زا  یردنکـسا  نیـسح 

کدوک کدوک یریذپ   یریذپ هعماج هعماج ردرد   هداوناخ   هداوناخ شقن   شقن

رد ردـقنامه  کدوک  دـیوگ : یم ییاـبطابط  همـالع  هاگـشناد  یملع  تاـیه  وـضع  سانـشناور و  یردنکـسا » نیـسح  - » اـنریا نارهت -
هک تـسا  ساـسا  نـیا  رب  .هعماـج  رد  شا  یدنورهـش یاـنعم  رد  هـک  دـنک  یم دـشر  یــصوصخ  هزوـح  هناـخ و  رد  هناـیارگدرف  لـکش 

.دراد رارق  یمومع  رما  یصوصخ و  رما  یهارود  رد  یکدوک  هلاسم 
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https://www.irna.ir/news/84030717/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9


.تفگ
یعاـمتجا هب  قـلعتم  مه  یـصوصخ و  رما  هب  قـلعتم  مه  هـکلب  تـسین ، اـم  یـصوصخ  رما  کدوـک  هـک  تـسا  دـقتعم  وا 

.تسا گرزب 
.تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  یو  نانخس  حورشم  همادا  رد 

یسانش  هعماج صتخم  یکدوک  و  تسا   ناسانشناور  صتخم  کدوک 
رد نم  هک  تسا  یدربراـک  ثحب  کـی  عـقاو  رد  قوـف  ثحب  تـفگ : قوـف  عوـضوم  باـختنا  ییارچ  صوـصخ  رد  یردنکـسا 

.منک هجوت  هعماج  رد  یکدوک  هلاسم  هب  یعامتجا  هاگن  کی  زا  ما  هدرک یعس  ثحب  نیا 
.میتسه ور  هب  ور  یسانش  هعماج  ورملق  یسانشناور و  ورملق  ینعی  زیامتم  الماک  ورملق  ود  اب  هنیمز  نیا  رد  دنچ  ره 

مه رایـسب  درگن و  یم  تسا  شا  نیدـلاو نارگید و  هب  هتـسباو  هک  یلیفط  دوجوم  کـی  ار  کدوک  یـسانشناور ، هکیروـطب 
.درگن یم عامتجا  نطبرد  یعامتجا و  هلاسم  کی  ناونع  هب  یکدوک  هب  یسانش   هعماج تسا و  هنایارگدرف 

.ریخ ای  میریگ  یم رارق  نامتفگ  کی  تحت  ایآ  هک  مینادب  دیاب  ادتبا  رد  فلتخم  یاهورملق  هب  هجوت  اب  دوزفا : یو 
.دنا هتفای زورب  روهظ و  هک  دنتسه  توافتم  ورملق  ود  زا  موهفم  ود  هکلب  دنتسین  موهفم  ود  اهنت  یکدوک  کدوک و 

.تسا یسانش  هعماج صتخم  یکدوک  ناسانشناور و  صتخم  کدوک 
.دزادرپ یم کدوک  یرامیب و ...  تمالس ، هب  هک  تسا  هتشر  کی  کدوک  یسانشناور  الوصا 

یمومع رما  هب  یـصوصخ  رما  کـی  زا  کدوک  دـندش  ثعاـب  ناسانـشناور  دوخ  هک  منک  یم رکف  نم  داد : همادا  یردنکـسا 
.دوش لیدبت 

یلـسگ یمومع  رما  هب  نآ  لیدـبت  هوحن  یکدوک و  صوـصخ  رد  یـسانش  هعماـج  یـسانشناور و  ثحب  دروـم  رد  دـنچ  ره 
.تسا لسگ  نیا  یور  یسررب  ثحب و  زین  دیدج  ملع  عوضوم  هک  دراد  دوجو 

زا کدوک  هب  دـیاب  دـندقتعم  یا  هدـع هک  هنوگنآ  دراد ؛ دوجو  یا  هتـشر نایم  کدوک و  صوصخ  رد  یرایـسب  یاـه  ثحب اـما 
.ما هدرب یصوصخ  هزوح  هب  هتشر  زا  لبق  ار  کدوک  نم  هکنآ  لاح  دوش  هجوت  یا  هتشر نایم  رظنم 

رد ینعی  میتـسه  هجاوم  زین  هدرک  جاودزا  هک  یکدوک  اـی  راـک و  کدوک  ینعی  هدـش  عاـمتجا  دراو  کدوـک  اـب  رگید  فرط  زا 
.تسا هتفای  یرایسب  تیمها  یسانش  هعماج  هک  تساجنیا  رد  میا و  هدرک  شا  یمومع هزوح  دراو  ار  کدوک  دراوم  نیا 

یصوصخ  تیبرت  رب  حجرا  یرما  هداوناخ  رد  یمومع  تیبرت 
هنیزه مه  تقو و  مه  اه  هداوناـخ ـالومعم  تفگ : یـصوصخ  رما  مداـصت  ندـمآ  دوجو  هب  هوحن  صوصخ  رد  یردنکـسا 

.دنراذگ یم ناشنادنزرف  تیبرت  یارب  یرایسب 
ناشدـنزرف ندـش  گرزب  اـب  رورم  هب  دـننک و  یم هیهت  ار  دوخ  ناـکدوک  زاـین  دروم  لـیاسو  دـنهد و  یم لوـپ  دـننک و  یم راـک 

.دنهد یم دای  ناکدوک  هب  ار  دوخ  یگدنز  یاه  کبس اه و  شزرا
دـننک و یم تیبرت  یـصوصخ  رما  یکدوک و  ورملق  رد  یگلاس  یتح ۱۸  اـی  ای ۱۵ و  نس ۱۲  ات  ار  دوخ  ناـکدوک  لاـثم  یارب 
ور هـب  ور  یــصوصخ  رما  مداـصت  اـب  اـم  هـک  تـسا  ناـمز  نـیا  رد  هـک  دــننک  یم عاـمتجا  دراو  ار  اـهنآ  هدرک و  زاـب  ار  رد  دــعب 

.میوش یم
.توافتم یصوصخ  رما  اب  یدارفا  ینعی 

.دتفا یم قافتا  لسگ  نامه  هک  تسا  اجنیا  رد 
میهد داـی  ار  یموـمع  تـیبرت  اـهنآ  هـب  دـیاب  ادـتبا  مـینک  تـیبرت  ار  دوـخ  نادـنزرف  تـسا  رارق  رگا  هـک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا 

.یصوصخ رما  دعب  ...و و  تیاعر  بیترت  نتشاذگ ، مارتحا  دننام  یروما 
.دیآ یمن تسدب  یمومع  رما  یصوصخ  رما  عیمجت  زا 

نآ مینک ، هعماج  دراو  ار  اهنآ  سپـس  میهد و  شرورپ  صاخ  یاـه  کبـس اـب  هداوناـخ و  رد  ار  دوخ  ناکدوکدـشاب  رارق  رگا 
، اــه عازن ندــمآ  دوــجو  هــب  نآ  هجیتــن  دــتفا و  یم قاــفتا  یــصوصخ  رما  مــکارت  ماــحدزا و  هعماــج  رد  هــک  تــسا  تــقو 

.تسا یعامتجا  یاه  یریگرد اه و  تنوشخ
.تشاد دهاوخ  یتاعبت  مه  یدرف  ظاحل  هب  یتح 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۱طباور 



.میمان یم اهنت  هدوت  ناونع  اب  نآ  زا  هک  یزیچ  ای  نارگید و  هب  تبسن  درف  ندوب  توافت  یب  دننام 
یـصوصخ رما  دـیلوت  رد  هکلب  تسین  یـصوصخ  رما  زا  تظافح  طقف  یمومع  رما  مدـقتعم  نم  نیاربانب  داد : همادا  یو 

.دراد مدقت  مه 
.دنتسه رگیدکی  اب  تشگرب  تفر و  رد  مادم  فرط  ود  نیا 

هب عوــجر  رد  زین  یـــصوصخ  رما  دــنک و  فــیرعت  زاــب  ار  شدوــخ  دـــیاب  یـــصوصخ  رما  هــب  عوــجر  رد  یموــمع  رما  ینعی 
.دنک فیرعتزاب  ار  شدوخ  دیاب  یمومعرما 

یاــنعم رد  هــک  دــنک  یم دــشر  یــصوصخ  هزوــح  هناــخ و  رد  هناــیارگدرف  لکـــش  رد  ردــقنامه  کدوــک  هــک  اــنعم  نــیا  هــب 
رظن رد  یمومع  رما  یـصوصخ و  رما  یهارود  رد  ار  یکدوک  هلاسم  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  عامتجا و  رد  شا  یدـنورهش

.ما هتفرگ
ضرعم رد  درف  دریگ و  یم لکـش   the other حالطـصا هب  ای  یرگید و  هک  تسا  ییاـج  یمومع  ورملق  دوزفا : یردنکـسا 

.دریگ یم رارق  نارگید 
.تسا یصوصخ  رما  زا  رت  مدقم یمومع  رما  نم  رظن  هب  یتح 

لکــش مــه  مــهبم  یــصوصخ  رما  کــی  نآ  ساــسا  رب  دــنریگب  رارق  مــهبم  یموــمع  رما  ضرعم  رد  ناــکدوک  یتــقو  اریز 
.دریگ یم

.ما هتفرگ رارق  یمومع  رما  ضرعم  رد  مهاوخن  هچ  مهاوخب و  هچ  مریگب  رارق  یرگید  ضرعم  رد  یتقو  نم 
یاـه یزاـس موـهفم  زا  یـشان  رهـش  یاـه  نادـیم  هسردـم و  هداوناـخ ، رد  تاـضراعت  زا  یرایـسب  هـک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا 

.دریگ یم لکش  مهبم  صقان و  یصوصخ  رما  زین  اهنآ  هجیتن  رد  هک  دنا  هتفرگ لکش  یمومع  رما  زا  تسردان 
.دننک یم  دای  صقان  یریذپ  هعماج  ناونع  اب  نآ  زا  ویدروب  اصوصخ  ناسانش  هعماج  هک  یزیچ 

.میهد رارق  یمومع  یصوصخ و  رما  ضرعم  رد  دیاب  هکلب  یصوصخ  هن  یعامتجا و  هن  ار  دوخ  ناکدوک  دیابن  ام 
.دروآ یم دوجو  هب  تیبرت  رد  یگناگود  عون  یرما  نینچ  اریز 

ناکدوک  هب  یدرف  یاه  شزرا رانک  رد  هعماج  یاهراجنه  شزومآ 
دننک یم رکف  دنرادنپ و  یم دوخ  کلمیام  ییاراد و  وزج  دوخ  نادـنزرف  نیدـلاو  زا  یا  هدـع هک  صوصخ  نیا  رد  یردنکـسا 
هناخ رد  نادـنزرف  دـننک  یم رکف  نوچ  اه  هداوناخ الومعم  تفگ : دـننک ، راتفر  اهنآ  اب  دـنناوت  یم دـنراد  تسود  هک  روط  ره 

ار هعماج  یاهراجنه  دـیاب  مه  اه  هداوناخ هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دوش  یم  بوسحم  اهنآ  کالما  وزج  نیارباـنب  دنتـسه 
.ار دوخ  یاهشزرا  مه  دنهد و  دای  دوخ  ناکدوک  هب 

باـختنا ار  دوـخ  یاـه  شزرا دوـخ  دـندش  گرزب  یتـقو  نادـنزرف  تـسا و  یتـقوم  دــنهد  یم  داـی  نیدــلاو  هـک  ییاـه  شزرا
.دننک یم

.تسا گرزب  یعامتجا  هب  قلعتم  مه  یصوصخ و  رما  هب  قلعتم  مه  هکلب  تسین  ام  یصوصخ  رما  کدوک  نیاربانب 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ون هار  کدوک -  یریذپ  هعماج رد  هداوناخ  شقن   

هیشاحرد کدوک -  یریذپ  هعماج رد  هداوناخ  شقن   

ناسانشناور و صتخم  کدوک  دنتسه / توافتم  ورملق  ود  زا  موهفم  ود  هکلب  دنتسین  موهفم  ود  اهنت  یکدوک  کدوک و   
همالع هاگشناد  انطع - تسا -  یسانش  هعماج صتخم  یکدوک 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۲طباور 



۱۸۱۸
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۲۵

زوین هعیش  یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / نیالنآ  مهافت   

ترازو هب  هتـسباو  روشک  تیعمج  عماـج  تیریدـم  یـصصخت و  تاـعلاطم  هسـسؤم  اـیوپ ؛ ناراـگنربخ  هاگـشاب  شرازگ  هب 
روـشک و رد  تیعمج  یـصصخت  لقتـسم و  هسـسؤم  اـهنت  یملع ، تئیه  وـضع  زا ۱۴  شیب  هقباـس و  لاــس  اـب ۲۲  مولع 

لیاوا رد  ار  تیعمج  یدـنملاس  رطخ  عوـضوم  راـب  نیتـسخن  هک  تـسا  یا  هعوـمجم اـهنت  هسـسؤم  نـیا.تسا  هناـیمرواخ 
یکاح اهربخ.دش  بالقنا  مظعم  ربهر  یوس  زا  تیعمج  یلک  یاه  تسایس غالبا  نیودت و  لماع  درک و  حرطم  ههد ۹۰ 

هعوـمجمریز رد  ار  هســسؤم  نـیا  یلبق ، مــالعا  نودــب  هتــشذگ و  هـتفه  موـلع  ترازو  شرتـسگ  یاروـش  هـک  تـسا  نآ  زا 
یـصصخت هعومجم  اـهنت  مولع  ترازو  عـقاو  رد  ! تسا هدرک  ماـغدا  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یعامتجا  مولع  هدکـشناد 

! تسا هداد  لزنت  هدکشهوژپ  کی  دح  رد  ار  نآ  هدرک و  لحنم  ار  هنایمرواخ  روشک و  رد  تیعمج 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زوین هعیش  لالحنا - ! هناتسآ  رد  ناریا  رد  تیعمج  تاعلاطم  یصصخت  هسسؤم  اهنت   

۱۸۱۸
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
انلیا۰۲:۲۱ یلصا : عبنم   ۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

اما دـنزب  نماد  یناـمرفیک  یب هب  دـناوت  یم اـکیرمآ  طـسوت  ناوـید  میرحت  تفگ : یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  قوقح  داتـسا 
ییاکیرمآ نویـسیمک  رد  دنناوت  یم یطیارـش  تحت  ای  دـننک  تیاکـش  اکیرمآ  تلود  مادـقا  زا  دـنناوت  یم تایانج  ناینابرق 

.دننک تیاکش  حرط  رشب  قوقح
داعبا حیرـشت  رد  یئابطابط  همالع  هاگشناد  قوقح  داتـسا  شنم ، یدـنژن هللا  تبیه اـنلیا ، زا  لـقن  هب  اـنطع و  شرازگ  هب 

میرحت و لاـمعا  دـهاش  ریخا  یاـهزور  یط  درک : راـهظا  یرفیک  یللملا  نـیب ناوـید  هـیلع  اـکیرمآ  مـیرحت  لاـمعا  یقوـقح 
یقوقح و عماـجم  یوس  زا  یداـیز  یاـه  شنکاو هک  میدوـب  یرفیک  یللملا  نیب ناوـید  هیلع  هدـحتم  تـالایا  زاـت  تخاـت و 

.تشاد لابند  هب  ایند  یسایس 
یربهر نآ  قیرط  زا  دناوتب  ای  هک  دنک  یم تیامح  یللملا  نیب داهن  کی  زا  ینامز  ات  اکیرمآ  ًالوصا  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت 

.دنک هدافتسا  شنانامیپ  مه دوخ و  عفانم  نیمات  یارب  یرازبا  ناونع  هب  نآ  زا  دناوتب  ای  دروایب  تسد  هب  ار  ایند 
.تسا یدُعب  دنچ  هنیشیپ  یاراد  یرفیک  یللملا  نیب ناوید  اب  اکیرمآ  دروخرب 

نآ اـب  فـلتخم  قرط  هب  دـناد ، یمن دوـخ  عفاـنم  نیماـت  یارب  یرازبا  ار  ناوـید  نیا  نتگنـشاو  هک  ییاـجنآ  زا  همه ، نیا  اـب 
.دنک یم هدرک و  تفلاخم 

.دشاب یسایس  ظاحل  هب  میرحت  یلصا  لیلد  دناوت  یم نیا  اذل 
نیا ورملق  رد  مـک  تـسد  هـک  دنتــسه  مـهتم  اـکیرمآ  یماـظن  یاـهورین  ناتــسناغفا  تیعــضو  رد  یقوـقح ، رظنم  زا  اــما 
دنچ اـی  کـی  بکترم  دوش ) یم هتخانـش  ناوید  سـسوم  دنـس  ناونع  هب  هک  مر  همانـساسا  فرط  روشک  ناونع  هب   ) روـشک

.دنا هدش ناوید  تیحالص  تحت  تایانج  زا  دروم 
نایماظن طسوت  هتفگ  تروص  تایانج  هب  یگدیسر  تیحالـص  دوخ  همانـساسا  هدام ۱۲  ساـسا  رب  ناوید  داد : همادا  یو 

.دراد ار  ناتسناغفا  رد  هدحتم  تالایا 

!! لالحنا لالحنا هناتسآ   هناتسآ ردرد   ناریا   ناریا ردرد   تیعمج ” ” تیعمج تاعلاطم   تاعلاطم یصصخت   یصصخت هسسؤم   هسسؤم  “ “ اهنت اهنت

هیلع هیلع ناتسداد   ناتسداد تادنتسم   تادنتسم دشدش / / هتفرگ   هتفرگ فده   فده ناوید   ناوید ییاضق   ییاضق لالقتسا   لالقتسا شنم : : شنم یدنژن یدنژن
تسا تسا لدتسم   لدتسم ًالماک   ًالماک ناتسناغفا   ناتسناغفا ردرد   اکیرمآ   اکیرمآ تایانج   تایانج
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طـسوت شیاـهورین  دـشاب  رارق  رگا  تسا و  یماـظن  یورین  یاراد  روـشک  زا ۱۰۰  شیب  رد  اـکیرمآ  هک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا 
.دش دهاوخ  داجیا  اکیرمآ  یزرمارف  یاه  تسایس یارب  یدج  عنام  ًاملسم  دنریگب ، رارق  بیقعت  تحت  ناوید 

صوصخ نیا  رد  ار  تاقیقحت  دـهاوخب  ناتـسداد  هک  دوش  نآ  زا  عناـم  اـت  دریگ  یم راـک  هب  ار  دوخ  شـالت  ماـمت  نیارباـنب ،
.دهد ماجنا 

هک دـش  دـهاوخ  لماش  زین  ار  سدـق  رگلاغـشا  میژر  یاهورین  هکلب  دـش ، دـهاوخن  اکیرمآ  دوخ  هب  دودـحم  رما  نیا  هتبلا 
.میتسه نآ  دهاش  نیطسلف  تیعضو  رد 

ماجنا زاغآ و  ار  تاقیقحت  دناوتب  ناتسداد  هکنآ  یارب  هک  تسا  نیا  دیآ  یم باسح  هب  یقوقح  یرما  هک  یلـصا  عوضوم 
مجنپ هداـم  رد  جردـنم   ) ناوـید تیحالــص  تـحت  تاـیانج  زا  اـت  دـنچ  اـی  کـی  هـک  دــشاب  هتــشاد  یوـق  لـیالد  دــیاب  دــهد ،

.تسا هتفای  باکترا  ناتسناغفا ) تیعضو  اجنیا  رد   ) ثحب دروم  تیعضو  رد  ناوید ) همانساسا 
رد تسناوت  یدـج  رازراک  کی  زا  دـعب  ناتـسداد  هک  نیمه  درک : حیرـصت  لـلملا  نیب یرفیک  قوقح  دـشرا  رگـشهوژپ  نیا 
هک دراد  دوـجو  یتادنتـسم  ینعی  دـهدب ، ار  تاـقیقحت  ماـجنا  زاـغآ و  روتـسد  اـت  دـنک  دـعاقتم  ار  یتامدـقم  هبعـش  تیاـهن 

.دنا هدش تیرشب  هیلع  تیانج  ای  یگنج  تیانج  بکترم  ناتسناغفا  ورملق  رد  اه  ییاکیرمآ
هدـنورپ باختنا  دایز ) لامتحا  هب   ) تیاهن رد  تاقیقحت و  ماجنا  یارب  ناتـسداد  دورو  عناـم  هکنیا  یارب  اـه  ییاـکیرمآ اذـل 

.دندرک نآ  نادنمراک  ناتسداد و  ناوید ، هیلع  میرحت  عضو  هب  مادقا  دنوش ،
مادـقا نیا  هکارچ  تسناد ؛ ناوید  ییاـضق  لالقتـسا  نوناـق و  تیمکاـح  هب  هلمح  ناوت  یم تقیقح  رد  ار  اـکیرمآ  مادـقا 

رـشب و قوقح دـیدش  یاه  ضقن ناینابرق  هک  دوش  ثعاب  دـنک و  هجاوم  لکـشم  اب  شتلاسر  یاـفیا  رد  ار  ناوید  دـناوت  یم
.دنوش وربور  عنام  اب  تلادع  هب  یسرتسد  رد  هناتسودرشب  قوقح 

یندم هعماج  یمومع ، راکفا  ملـسم  روط  هب  تشاد و  دـهاوخن  یبولطم  رثا  یـسایس  رظن  زا  اکیرمآ  یارب  رگید ، فرط  زا 
یقلت لوقعماـن  هجوماـن و  ار  اـکیرمآ  مادــقا  نـیا  دــحتم ، لـلم  ناـمزاس  هژیو  هـب  یللملا ، نـیب یاـه  ناـمزاس نـینچمه  و 

.دننک یم
ناتـسناغفا تیعـضو  هب  یللملا  نیب داـهن  نیا  یگدیـسر  زا  عناـم  ناوـید ، مـیرحت  اـیآ  هـک  شـسرپ  نـیا  هـب   خـساپ  رد  یو 

زا عنام  یلک  روط  هب  دـناوت  یمن اما  دـنک ، هجاوم  تُفا  اب  ار  یگدیـسر  دـنیارف  تسا  نکمم  میرحت  تفگ : ریخ ، ای  دوش  یم
.دوش یگدیسر 

تسا هتـسناوتن  زونه  ناتـسداد  هک  یتادنتـسم  کرادم و  ندرب  نیب  زا  یارب  ار  یا  هنیمز هلـصاف  نیا  دیاش  لاح ، نیع  رد 
.دزاس مهارف  دنک ، ادیپ  یسرتسد  اهنآ  هب 

.تسا نوناق  تیمکاح  هیلع  گنج  مالعا  یعون  هب  اکیرمآ  مادقا  نیا 
نامزاس هلخادم  نینچمه  اکیرمآ و  هجراخ  روما  ترازو  قیرط  زا  دـنناوت  یم اکیرمآ  یاه  میرحت ناینابرق  لاح  ره  هب  اما 

.تسا ناوید  اب  یراکمه  همان  تقفاوم یاراد  دحتم  للم  نامزاس  هکارچ  دنهد ؛ ماجنا  ار  یتامادقا  دحتم  للم 
.تسا اکیرمآ  اب  َرقَم  همان  تقفاوم کی  یاراد  للم  نامزاس  لاح ، نیع  رد 

ناوــید زا  مرحت  عــفر  دروــم  رد  دـــحتم  لــلم  ناــمزاس  لــکریبد  تــسا  نــکمم  درک : ناــشنرطاخ  ناـــیاپ  رد  شنم  یدـــنژن
.دوش هرکاذم  دراو  اکیرمآ  تلود  اب  یرفیک  یللملا  نیب

ییاکیرمآ نویـسیمک  رد  دـنناوت  یم یطیارـش  تحت  ای  دـننک  تیاکـش  تلود  مادـقا  زا  دـنناوت  یم ناـینابرق  دوخ  نینچمه 
.دننک تیاکش  حرط  رشب  قوقح

هک تسا  نیا  تیعقاو  اما  دهد ، یم رارق  تیدودحم  یتخس و  رد  ار  ناوید  اکیرمآ  ینوناقریغ  مادقا  نیا  ًارهاظ  دنچ  ره 
هعماـج قـیرط  زا  هژیو  هب   ) ار یللملا  نیب تدـحو  ماجـسنا و  مادـقا  نیا  مرظن  هب  هکارچ  دوـش ؛ یم ناوـید  تیوـقت  ثعاـب 

یناـمرفیک یب هب  نداد  ناـیاپ  ییاـضق و  لالقتـسا  نوناـق ، تیمکاـح  ناوـید ، زا  تیاـمح  رد  اـکیرمآ  هـیلع  یناـهج ) یندـم 
.دنک یم تیوقت 

داـهن کـی  ناوـنع  هب  هزورما  دنتـسه و  نآ  فرط  اـهروشک  موـس  ود  زا  شیب  هک  یرفیک  یللملا  نـیب ناوـید  دـننام  یداـهن 
.دوش یوزنم  یتامادقا  نینچ  اب  دناوت  یمن تسا ، یللملا  نیب ِینیع  ِیقوقح  تیصخش  یاراد  یللملا  نیب

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۴طباور 



.دش دهاوخن  فقوتم  اما  دوش ، دُنک  شیاه  تیلاعف رد  ناوید  تعرس  تسا  نکمم 
للم نامزاس  یرفیک  یللملا  نیب ناوید  رشب  قوقح للملا  نیب یرفیک  قوقح  قوقح  ناتـسناغفا  اکیرمآ  یدیلک : تاملک 

https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۶۹۵۶ یراذگ : کارتشاشنم  یدنژن هللا  تبیه دحتم 
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناتسناغفا رد  اکیرمآ  تایانج  هیلع  ناتسداد  تادنتسم  دش / هتفرگ  فده  ناوید  ییاضق  لالقتسا  شنم : یدنژن  
انلیا دراد -  یللملا  نیب ِینیع  ِیقوقح  تیصخش  ناوید  تسا / لدتسم  ًالماک 

۱۷۱۷
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۲:۵۱

مینست یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۱۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / زویناکسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

دـندش ۹/۷/۲۰۲۰ بوـصنم  نارهت  دـیتاسا  جیـسب  ناـنواعم  یاروـش  دـیدج  یاـضعا  یعاــمتجا    یگنهرف و  هاگـشناد     
دیتاسا جیـسب  نانواعم  یاروش  دیدج  یاضعا   ۱۰۸۰۲۴۶ بلطم : دک   ۱۲:۵۱ رویرهش ۱۳۹۹ -  هبنشود ۱۷   PM ۱۲:۵۱:۴۰

.دندش بوصنم  هفراعم و  روشک  دیتاسا  جیسب  نامزاس  سیئر  روضح  اب  یمسارم  رد  گرزب  نارهت 

افطل تارظن ۱ - دـیتاسا  جیـسب  نینواعم  یاروش  دـیدج  یاضعا  یعراز  یبـتجم  دیتاسا  جیـسب   ۳۱  / ۳۶۷ مایپ / یاـهتنا   
.دینک پیات  یسراف  فورح  اب  ار  دوخ  تارظن 

.دوش یم رشتنم  دییات  زا  سپ  تارظن  - ۳ 

هاگشناد
 

یعامتجا یگنهرف و 
 

دندش دندش بوصنم   بوصنم نارهت   نارهت دیتاسا   دیتاسا جیسب   جیسب نانواعم   نانواعم یاروش   یاروش دیدج   دیدج یاضعا   یاضعا

هفراعم و روشک  دیتاسا  جیـسب  نامزاس  سیئر  روضح  اب  یمـسارم  رد  گرزب  نارهت  دیتاسا  جیـسب  نانواعم  یاروش  دـیدج  یاضعا 
.دندش بوصنم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  طباور 

http://iscanews.ir/news/1080246/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://iscanews.ir/news/1080246/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


دندش بوصنم  نارهت  دیتاسا  جیسب  نانواعم  یاروش  دیدج  یاضعا 
PM ۱۲:۵۱:۴۰ ۹/۷/۲۰۲۰

۱۲:۵۱ رویرهش ۱۳۹۹ -  هبنشود ۱۷ 

۱۰۸۰۲۴۶ بلطم : دک 

روشک دیتاسا  جیـسب  نامزاس  سیئر  روضح  اب  یمـسارم  رد  گرزب  نارهت  دـیتاسا  جیـسب  نانواعم  یاروش  دـیدج  یاـضعا 
.دندش بوصنم  هفراعم و 

 



یبـتجم روـضح  اـب  یمـسارم  رد  روـشک ، دـیتاسا  جیـسب  ناـمزاس  یموـمع  طـباور  زا  زویناکـسیا  هاگـشناد  هورگ  شرازگ  هـب 
یاروــش دــیدج  یاــضعا  گرزب  نارهت  دــیتاسا  جیــسب  سیئر  اراد  لــیلج  روــشک و  دــیتاسا  جیـــسب  ناــمزاس  سیئر  یعراز 

.دندش بوصنم  هفراعم و  گرزب  نارهت  نانواعم 
مناـخ لـیلحت ،) یـسررب و  نواـعم   ) یگلـس حور هللا  شهوژپ ،) نواـعم   ) یقتم نیـشفا  میرکت  عـیدوت و  مسارم  نـیا  رد 

حیـسم دوعـسم  تفرگ و  تروص  شزومآ ) تیبرت و  نواـعم   ) یـشیرق مناـخ  و  هداوناـخ ) ناوناـب و  روما  نواـعم   ) یفـسوی
ناوناب و روما  نواـعم   ) جـلخ راـیتخب  سجرن  لـیلحت ،) یـسررب و  نواـعم   ) یـشوایس یدـهم  شهوژپ ،) نواـعم   ) ینارهط

.دندش بوصنم  یعامتجا ) یگنهرف و  نواعم   ) یردان یدهم  هداوناخ ،)
/ مایپ یاهتنا 

۳۱  / ۳۶۷

دیتاسا جیسب 

یعراز یبتجم 

دیتاسا جیسب  نینواعم  یاروش  دیدج  یاضعا 

 



تارظن

.دینک پیات  یسراف  فورح  اب  ار  دوخ  تارظن  افطل  - ۱
روشک نیناوق  اب  ریاغم  نارگید و  دـیاقع  اه ، تیموق صاخـشا ، هب  یمارتحا  یب اـی  زیمآ  نیهوت بلاـطم  یواـح  تارظن  - ۲

.دوش یمن رشتنم 
.دوش یم رشتنم  دییات  زا  سپ  تارظن  - ۳

دش تبث  تیقفوم  اب  امش  رظن 

دش بوصنم  ییابطابط  همالع  هاگشناد  دیتاسا  جیسب  لوئسم 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۶۸طباور 



دش بوصنم  نارهت  دیتاسا  جیسب  یتمواقم  داصتقا  یملع  هورگ  لوئسم 

دش بوصنم  نارهت  تفن  تعنص  هاگشناد  دیتاسا  جیسب  لوئسم 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

مینست یرازگربخ  یسایس -  ناریا  تسایس  دندش  یفرعم  نارهت  دیتاسا  جیسب  نینواعم  یاروش  دیدج  یاضعا   

انآ یرازگربخ  دندش -  بوصنم  گرزب  نارهت  دیتاسا  جیسب  نانواعم  یاروش  دیدج  یاضعا   

سراف یرازگربخ  گرزب -  نارهت  دیتاسا  جیسب  نینواعم  یاروش  دیدج  یاضعا  باصتنا   

۱۷۱۷
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۱۹



زویناکسیا یلصا : عبنم   ۱۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / انریا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هدامآ فدـه  اب  هاگـشناد  یلغـش  تیادـه  ینیرفآراک و  زکرم  ییابطابط ، همالع  هاگـشناد  زا  انریا  هبنـشود  زور  شرازگ  هب   
یمداکآ نیا  روشک  رسارس  رد  ینیرفآراک  هزوح  هب  دنمقالع  ای  راک و  یایوج  دارفا  ناگتخومآ و  شناد  نایوجـشناد ، یزاس 

.درک یزادنا  هار  ار 

سردآ هـب  هاگـشناد  راـک  بـسک و  هسردـمو  لاغتـشا  یمداـکآ  یناـسر  عـالطا  ماـن و  تـبث  هژیو  تیاـس  روـظنم  نـیمه  هـب   
.تسا هدش  داجیا    ta.atu.ac.ir

رد یدرف  یاه  یدنمناوت  یاقترا  هب  دنمقالع  دارفا  هیلک  لغش و  یضاقتم  صاخـشا  ناگتخومآ ، شناد  نایوجـشناد ، زا   
یمداکآ نیا  رد  هدـش  رازگرب  یاه  هرود  نیرخآ  زا  عالطا  بسک  یارب  تسا  هدـش  توعد  یعاـمتجا  یناـسنا و  مولع  هصرع 

ای سردآ ta.atu.ac.ir و  هب  روشک  یعاـمتجا  یناـسنا و  مولع  هزوح  رد  دوـجوم  یلغـش  یاـه  تصرف  زا  یدـنم  هرهب  زین  و 
.دننک هعجارم   karafarini.atu.ac.ir سردآ هب  هاگشناد  یلغش  تیاده  ینیرفآراک و  زکرم  یتنرتنیا  هاگرد 

دشدش یزادنا   یزادنا هار هار ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد راک   راک بسک  وو   بسک یمداکآ   یمداکآ

یرواـنف یملع و  تنواـعم  یراـکمه  تیاـمح و  اـب  ییاـبطابط  همــالع  هاگــشناد  یلغــش  تیادــه  ینیرفآراــک و  زکرم  اــنریا - نارهت -
.تسا هدرک  راک  بسک و  لاغتشا و  یمداکآ  یزادنا  هار  هب  مادقا  یروهمج  تسایر 

 

https://www.irna.ir/news/84030144/%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84030144/%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF


هدامآ فدـه  اب  هاگـشناد  یلغـش  تیادـه  ینیرفآراک و  زکرم  ییابطابط ، همالع  هاگشناد  زا  اـنریا  هبنـشود  زور  شرازگ  هب 
نیا روـشک  رــسارس  رد  ینیرفآراـک  هزوـح  هـب  دــنمقالع  اـی  راـک و  یاــیوج  دارفا  ناــگتخومآ و  شناد  نایوجــشناد ، یزاــس 

.درک یزادنا  هار  ار  یمداکآ 
، یلغــش یاـه  یدــنمقالع  اـه و  یگژیو  اـب  رتـشیب  تخانــش  ییانــشآ و  هـنیمز  ندرک  مـهارف  اـب  دراد  رظنرد  یمداـکآ  نـیا 
راک و بسک و  هصرع  هب  دورو  یاتـسار  رد  دوخ  یاهدنمناوت  یاقترا  یارب  ار  مزال  شناد  ناگتخومآ  شناد  نایوجـشناد و 

.دنریگارف دنراد ، راظتنا  اهنآ  زا  مادختسا  ودب  رد  نایامرفراک  هک  ییاه  تراهم  اه و  یدنمزاین  اب  بسانتم 
ناـگتخومآ شناد  نایوجــشناد و  صتخم  هـک  تـسا  یبایدادعتــسا  نوـمزآ  رد  تکرــش  یمداـکآ ، نـیا  هـب  دورو  لوا  ماـگ 

.تسا هدش  یحارط  یعامتجا  یناسنا و  مولع  هزوح 
، یمداـکآ یاـه  هرود  رد  تکرـش  نایـضاقتم  یارب  یدرف  یاهدادعتــسا  تیعــضو  هماـنراک  لاـسرا  اـب  نوـمزآ ، نـیا  زا  دـعب 
دوش و ییاسانـش  رتشیب  اهنآ  یلغـش  یاهدادعتـسا  اـه و  یدـنمقالع  اـت  دوش  یم  هداد  بیترت  ناـنآ  اـب  زین  یا  هبحاـصم 

یزادــنا هار  سرادــم  بلاـق  رد  یــشزومآ  یاـه  هرود  رد  تکراـشم  هوـحن  زین  مزـال و  یلغــش  یاـه  هیــصوت  نآ ، ساـسارب 
.دوش هیارا  اهنآ  هب  یصصخت  ای  یمومع  لاغتشا  ای  راک و  بسک و 

تکرش دوخ  یاهدادعتسا  اب  بسانتم  یتراهم  یاه  هرود  رد  هناهاگآ  دنمفده و  الماک  تروص  هب  دنناوت  یم  نادنمقالع 
.دننک

یـصصخت یاه  هدـنهد  باتـش  یـصوصخ و  شخب  یاه  تکرـش  رد  یزومآراک  ناکما  یـشزومآ  یاه  هرود  مامتا  زا  سپ 
ات دوـش  یم  مـهارف  دـنا ، هتــشاذگ  رــس  تـشپ  ار  اـه  هرود  تیقفوـم  اـب  هـک  یدارفا  یارب  هاگــشناد  دــشر  زکرم  رد  رــضاح 

.دننزب کحم  ار  دوخ  هدش  هتخومآ  یاه  تراهم  لمع  رد  نانیرفآراک  نایوجراک و 
دنـشاب و هتـشاذگرس  تـشپ  تیقفوـم  اـب  ار  سرادـم  یزوـمآ  راـک  یـشزومآ و  یاـه  هرود  هـک  یدارفا  زا  یـشخب  تیاـهن  رد 

بذـج یـضاقتم  نایامرفراک  اه و  تکرـش  هب  دنـشاب ، هدرک  تفاـیرد  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  زا  ار  هرود  ربـتعم  کردـم 
.دننک یط  اه  تکرش  نیا  رد  ار  دوخ  یلغش  هدنلاب  ریسم  همادا  ات  دنوش  یم  یفرعم  دنمناوت  یناسنا  یورین 

.دنتسه فاعم  هرود  هیرهش  تخادرپ  زا  هبحاصم  یبایدادعتسا و  نومزآ  رترب  رفن  هس 
همالع هاگـشناد  ناــگتخومآ  شناد  نایوجــشناد و  یارب  سرادــم  نـیا  هدــش  رازگرب  یاــه  هرود  ماــمت  هــنیزه  نــینچمه 

.دش دهاوخ  هبساحم  اهب  مین  تروص  هب  یئابطابط 
رد بـلطواد  تروـص  هـب  هـک  یدارفا  هـب  دراد  رظن  رد  هاگــشناد  یلغــش  تیادــه  ینیرفآراــک و  زکرم  دراوـم ، نـیارب  هوــالع 

هرود نیا  رد  تکرـش  ناگیار  سروب  دننک ، یم  کمک  هاگـشناد  ینیرفآراک  دشر و  زکارم  فیاظو  فادـها و  ققحت  یاتـسار 
رتشیب هاگـشناد  رد  ییارجا  یاه  تیلاعف  ماجنا  هب  دـنمقالع  نایوجـشناد  رد  مزال  تکراشم  هزیگنا و  اـت  دـنک  اـطعا  ار  اـه 

.دوش
سردآ هـب  هاگـشناد  راـک  بـسک و  هسردـمو  لاغتــشا  یمداـکآ  یناـسر  عـالطا  ماـن و  تـبث  هژیو  تیاـس  روـظنم  نـیمه  هـب 

.تسا هدش  داجیا    ta.atu.ac.ir
رد یدرف  یاه  یدنمناوت  یاقترا  هب  دنمقالع  دارفا  هیلک  لغش و  یـضاقتم  صاخـشا  ناگتخومآ ، شناد  نایوجـشناد ، زا 

نیا رد  هدــش  رازگرب  یاــه  هرود  نـیرخآ  زا  عــالطا  بـسک  یارب  تـسا  هدــش  توــعد  یعاــمتجا  یناــسنا و  موــلع  هــصرع 
سردآ هــب  روــشک  یعاــمتجا  یناــسنا و  موــلع  هزوــح  رد  دوــجوم  یلغـــش  یاـــه  تــصرف  زا  یدـــنم  هرهب  زین  یمداـــکآ و 
هعجارم  karafarini.atu.ac.ir سردآ هب  هاگشناد  یلغش  تیاده  ینیرفآراک و  زکرم  یتنرتنیا  هاگرد  ای  ta.atu.ac.ir و 

.دننک

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زویناکسیا دش -  یزادنا  هار یئابطابط  همالع  هاگشناد  راک  بسک و  لاغتشا و  یمداکآ   

یزادنا هار  هرود  نیلوا  یرازگرب  ناوخارف  یئابطابط / همالع  هاگشناد  راک  بسک و  لاغتشا و  یمداکآ  راک  هب  زاغآ   

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۰طباور 



ییابطابط همالع  هاگشناد  پآ -  تراتسا 

راک رازاب  دش -  یزادنا  هار یئابطابط  همالع  هاگشناد  راک  بسک و  لاغتشا و  یمداکآ   

۱۹۱۹
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۲۱



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ناراگنربخ  هاگشاب   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

تـساوخ رد  لـحارم  تیاـغل ۹۹-۸-۲  خـیرات ۹۹-۷-۱۳  زا  مود : خــیرات  تیاـغل ۹۹-۷-۱۰  خـیرات ۹۹-۶-۲۲  زا  لوا : خــیرات   
تمـسق زا  سپـس  هدش   erp.atu.ac.ir سردآ هب  راـک ) زیم   ) نویـساموتا هناـماس  دراو  یـضاقتم  وجـشناد  ادـتبا  هاـگباوخ :

رپ  ) مرف ندرک  رپ  یلیمکت و  تالیـصحت  هاـگباوخ  مرف  باـختنا  اـب  تساوخرد و  مرف  هحفـص  دراو  نآ  زا  دـعب  تیوه و  زارحا 
.دوش هداد  هاگباوخ  تساوخرد  لیصحت  لحم  هدکشناد  باختنا  و  تسا ) یمازلا  مرف  یاه  دلیف مامت  ندرک 

باـختنا وجـشناد و  طـسوت  تساوخرد  تبث  زا  دـعب  هدوـب و  یروـضحریغ  یکینورتـکلا و  تروـص  هب  تساوـخرد  نمـضرد ،  
هماــن اــمنهار ، دــیتاسا  هدکــشناد و  دــییات  زا  دــعب  لاــسرا و  هدکــشناد  یــشزومآ  تامدــخ  ترادا  هــب  لیــصحت  هدکـــشناد 

، تساوـخرد دـییاتزا  دـعب  دوـش و  یم لاـسرا  اـه  هاـگباوخ هرادا  هب  هناـماس  قـیرط  زا  یروـضح و  ریغ  تروـص  هـب  تساوـخرد 
.دوش یم یفرعم  هطوبرم  هاگباوخ  هب  وجشناد  اب  سامت  قیرطزا 

تساوخرد نایوجشناد  همه  زا  نایاپ  رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  مود  لاسمین  عماج  نومزآ  هیعالطا  دیناوخب  رتشیب   
زا هدافتـسا  کرتشم و  یاه  طیحم رد  التبا  یالاب  لامتحا  نارهت و  رد  انورک  یرامیب  کانرطخ  طیارـش  لیلد  هب  هک  دوش  یم

هدـیزرو و لاغتـشا  دوخ  یملع  یاه  تیلاعف هب  رود  هار  زا  یزاجم و  تروص  هب  ناکما  دـحات  یمومع ، لقن  لمح و  لـیاسو 
.دننک لاسرا  ار  ناکسا  تساوخرد  رارطضا  تروص  رد 

یـضاقتم یلیمکت  تالیـصحت  نایوجـشناد  ناوج ، ناراگنربخ  هاگـشاب  یکـشزپ  یملع  هورگ  یهاگـشناد  هزوح  شرازگ  هب 
یاـه ۹۵، یدورو  ) یرتکد و  یدورو ۹۷ )  ) دـشرا یـسانشراک  عطقم  رد  زاجم  تاونـس  یاراد  یهاـگباوخ و  تقوم  ناکـسا 

یاـه هزاـب زا  یکی  رد  رثکادـح  دـنناوت  یم دـنا ، هدرک  بیوـصت  ار  دوـخ  لازوـپورپ  هک  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  و ۹۷ )  ۹۶
هدافتـسا ییوجـشناد  یاه  هاـگباوخ زا  دـشاب  هدیـسر  هدکـشناد  شزومآ  اـمنهار و  داتـسا  دـییات  هب  هک  ریز  هزور  ینامز ۲۰ 

.دننک
تیاغل ۹۹-۷-۱۰ خیرات ۹۹-۶-۲۲  زا  لوا : خیرات 
تیاغل ۹۹-۸-۲ خیرات ۹۹-۷-۱۳  زا  مود : خیرات 

: هاگباوخ تساوخ  رد  لحارم 
زارحا تمـسق  زا  سپــس  هدـش   erp.atu.ac.ir سردآ هـب  راـک ) زیم   ) نویـساموتا هناـماس  دراو  یــضاقتم  وجــشناد  ادـتبا 
ندرک رپ   ) مرف ندرک  رپ  یلیمکت و  تالیصحت  هاگباوخ  مرف  باختنا  اب  تساوخرد و  مرف  هحفص  دراو  نآ  زا  دعب  تیوه و 

.دوش هداد  هاگباوخ  تساوخرد  لیصحت  لحم  هدکشناد  باختنا  و  تسا ) یمازلا  مرف  یاه  دلیف مامت 
باـختنا وجـشناد و  طـسوت  تساوـخرد  تبث  زا  دـعب  هدوـب و  یروـضحریغ  یکینورتـکلا و  تروـص  هب  تساوـخرد  نمـضرد ،

هماـن اـمنهار ، دــیتاسا  هدکــشناد و  دــییات  زا  دــعب  لاـسرا و  هدکــشناد  یــشزومآ  تامدــخ  ترادا  هـب  لیــصحت  هدکــشناد 
، تساوخرد دـییاتزا  دـعب  دوش و  یم لاـسرا  اـه  هاـگباوخ هرادا  هب  هناـماس  قیرط  زا  یروضح و  ریغ  تروـص  هب  تساوـخرد 

دشدش مالعا   مالعا هاگباوخ   هاگباوخ زازا   ییابطابلط   ییابطابلط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد نایوجشناد   نایوجشناد هدافتسا   هدافتسا نامز   نامز

.درک مالعا  ار  ییوجشناد  یاه  هاگباوخ زا  یلیمکت  تالیصحت  نایوجشناد  هدافتسا  نامز  ییابطابط  همالع  هاگشناد 

 

https://www.yjc.ir/fa/news/7486544/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7486544/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF


.دوش یم یفرعم  هطوبرم  هاگباوخ  هب  وجشناد  اب  سامت  قیرطزا 
دیناوخب رتشیب 

ییابطابط همالع  هاگشناد  مود  لاسمین  عماج  نومزآ  هیعالطا 

یالاب لامتحا  نارهت و  رد  انورک  یرامیب  کانرطخ  طیارش  لیلد  هب  هک  دوش  یم تساوخرد  نایوجـشناد  همه  زا  نایاپ  رد 
هب رود  هار  زا  یزاجم و  تروص  هب  ناکما  دـحات  یمومع ، لقن  لمح و  لیاسو  زا  هدافتـسا  کرتشم و  یاه  طیحم رد  التبا 

.دننک لاسرا  ار  ناکسا  تساوخرد  رارطضا  تروص  رد  هدیزرو و  لاغتشا  دوخ  یملع  یاه  تیلاعف
/ مایپ یاهتنا 

۱۹۱۹
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
ییابطابط۱۳:۳۰ همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.air يپاچ هخسن  ۵۷ دیدزاب :  ١٢٨١٩ ربخ : هرامش   ٠٩:٢١ رويرهش ١٣٩٩ -  هبنشراهچ ١٩   

رانیبو ددرگ  یم  رازگرب  نایوجـــشناد  نیدـــلاو  هژیو  هداوناــخ » رد  تاــساسحا  تاــناجیه و  تیریدـــم   » یـــشزومآ راــنیبو 
وـضع یدنویـش  نارماک  رتکد  هئارا  اب  نایوجـشناد  نیدلاو  هژیو  « هداوناخ رد  تاساسحا  تاناجیه و  تیریدـم  یشزومآ «

.ددرگ یم  رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یتیبرت  مولع  یسانشناور و  هدکشناد  یملع  تئیه 
یعاـمتجا یگنهرف  تنواـعم  هداوناـخ  تاــطابترا  دــحاو  یــشزومآ  یاــه  هاــگراک  یرازگرب  هـمادا  رد  یــشزومآ  هاــگراک  نـیا 

رازگرب  https://meeting.atu.ac.ir/ch/clan یناــشن رد  یلا ۱۹  تعاـس ۱۸ زا  هامرویرهــش  هبنشراهچ ۱۹  هاگـشناد ،
.دش دهاوخ 

.air يپاچ هخسن  ۵۷ دیدزاب :  ١٢٨١٩ ربخ : هرامش   ٠٩:٢١ رويرهش ١٣٩٩ -  هبنشراهچ ١٩    
aryanic طسوت  aryanic highportal کیایرآ تیاس  بو  یحارط   << رابخا تسیل  ir/ZHqTe۹

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هاگشناد ددرگ -  یم  رازگرب  نایوجشناد  نیدلاو  هژیو  هداوناخ » رد  تاساسحا  تاناجیه و  تیریدم   » یشزومآ رانیبو   
ییابطابط همالع 

۱۹۱۹
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۲۱



سراف یرازگربخ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

نایوجشناد نایوجشناد نیدلاو   نیدلاو هژیو   هژیو هداوناخ » » هداوناخ ردرد   تاساسحا   تاساسحا تاناجیه  وو   تاناجیه تیریدم   تیریدم  » » یشزومآ یشزومآ رانیبو   رانیبو
ددرگ ددرگ یمیم   رازگرب   رازگرب

تفایض تفایض  » » بلاق بلاق ردرد   ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد نانکراک   نانکراک ییازفا   ییازفا تفرعم تفرعم یاه   یاه هرود هرود یرازگرب   یرازگرب
هشیدنا هشیدنا

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۲طباور 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=12819
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=127&newsview=12819
https://www.farsnews.ir/news/13990224000839/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87
https://www.farsnews.ir/news/13990224000839/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87


( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یطاـبترا یاـه  تراـهم «، » هداوناـخ ماکحتــسا  لـماوع  اـب  ییانــشآ  «، » یا هناـسر داوـس   » لـماش یزاـجم  یاــه  هرود نـیا   
.تسا میرک » نآرق  دیوجت  یناوخ و  ناور یناوخور ، شزومآ   » و هلاس » هاجنپ  تسیود و  ناسنا  باتک  «، » نارسمه

پا ستاو هورگ   » رد یدنویــش  نارماـک  سیردـت  اـب  مـیرک » نآرق  دــیوجت  یناوـخ و  ناور یناوـخور ، شزوـمآ   » یاـه لـیاف  

.دریگ یم رارق   https://chat.whatsapp.com/GfUl۷WNeaSEEmk۹z۲x۷۶ao سردآ

داهن تیاس  هب  یراـج  لاـس  هاـمدادرخ  ات ۱۷  هاـم  تشهبیدرا هبنـش ۲۳  هس زور  زا  دـنناوت  یم مان  تبث یارب  نادـنم  هقـالع  
تمــسق رد  هــعجارم و   allameh.nahad.ir سردآ هـب  یئاـبطابط  همــالع  هاگــشناد  رد  یربـهر  مـظعم  ماــقم  یگدــنیامن 

۰۹۱۳۳۹۵۴۳۰۸ و    ۰۹۱۳۴۸۳۸۹۰۰ یاـه ۴۸۳۹۳۵۳۷ ، هرامـش اـب  اـی  دـننک و  تکرـش  اـه  هرود نیا  رد  یزاـجم  شزوـمآ 
.دنریگب سامت 

رد یربــهر  مـظعم  ماــقم  یگدــنیامن  داــهن  اــنطع ، زا  لــقن  هـب  سراــف  یرازگربــخ  یهاگــشناد  یملع و  هورگ  شرازگ  هــب 
تفرعم حطــس  شیازفا  نـینچمه  ناـضمر و  کراـبم  هاــم  یوـنعم  تـصرف  زا  هدافتــسا  یارب  یئاــبطابط  همالع  هاگشناد 
شزومآ تروص  هب ار  ییازفا  تفرعم یاه  هرود یگدـنز ، یاه  تراـهم یریگارف  اـب  هداوناـخ  طـباور  میکحت  تیوقت و  ینید و 

.دنک یم رازگرب  هشیدنا » تفایض   » بلاق رد  هاگشناد  نیا  نانکراک  یارب  یزاجم 
عویـش اـب  هلباـقم  یارب  اـه  هناـخ رد  روـضح  ترورـض  روـشک و  ینوـنک  طیارـش  هب  هجوـت  اـب  ییازفا  تفرعم  یاـه  هرود نـیا 

.دوش یم رازگرب  ناضمر  کرابم  هام  تصرف  زا  رتهب  هچ  ره  هدافتسا  نینچمه  انورک و  سوحنم  سوریو 
.تسا هاگشناد  نانکراک  یسانش  تفرعم یاقترا  اه  هرود نیا  یرازگرب  فادها  نیرتمهم  زا  یکی  هکنآ  نمض 

یطاـبترا یاـه  تراـهم «، » هداوناـخ ماکحتــسا  لـماوع  اـب  ییانــشآ  «، » یا هناـسر داوـس   » لـماش یزاــجم  یاــه  هرود نـیا 
.تسا میرک » نآرق  دیوجت  یناوخ و  ناور یناوخور ، شزومآ   » و هلاس » هاجنپ  تسیود و  ناسنا  باتک  «، » نارسمه

پا ستاو هورگ   » رد یدنویــش  نارماـک  سیردـت  اـب  مـیرک » نآرق  دــیوجت  یناوـخ و  ناور یناوـخور ، شزوـمآ   » یاـه لـیاف

.دریگ یم رارق   https://chat.whatsapp.com/GfUl۷WNeaSEEmk۹z۲x۷۶ao سردآ
داهن تیاس  هب  یراـج  لاـس  هاـمدادرخ  ات ۱۷  هاـم  تشهبیدرا هبنـش ۲۳  هس زور  زا  دـنناوت  یم مان  تبث یارب  نادـنم  هقـالع

تمــسق رد  هـعجارم و   allameh.nahad.ir سردآ هـب  یئاــبطابط  همالع  هاگشناد  رد  یربـهر  مـظعم  ماـقم  یگدـنیامن 
۰۹۱۳۳۹۵۴۳۰۸ و    ۰۹۱۳۴۸۳۸۹۰۰ یاه ۴۸۳۹۳۵۳۷ ، هرامـش اب  ای  دـننک و  تکرـش  اـه  هرود نیا  رد  یزاـجم  شزومآ 

.دنریگب سامت 
همالع هاگشناد  عبانم  تیریدم  هعسوت و  تنواعم  یگنهامه  اب  هک  یزاجم  یاه  هرود نیا  ندنارذگ  اب  هاگـشناد  نانکراک 

نومزآ و رد  تکرـش  زا  دـعب  تنواعم  نیا  تالیکـشت  هجدوب و  همانرب ، تیریدـم  دـحاو  طسوت  دوش ، یم رازگرب  یئاـبطابط 
.دوش یم تبث  نانکراک  هدنورپ  رد  هک  دننک  یم تفایرد  همانیهاوگ  هرمن ، باصن  دح  بسک 

/ مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

سراف یرازگربخ  هشیدنا -  تفایض   » بلاق رد  ییابطابط  همالع  هاگشناد  نانکراک  ییازفا  تفرعم یاه  هرود یرازگرب   

یاه هرود ناضمر  کرابم  هام  یونعم  تصرف  زا  هدافتسا  یارب  یئابطابط  همالع  هاگـشناد  رد  یربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن 
.دنک یم رازگرب  هشیدنا » تفایض   » بلاق رد  هاگشناد  نیا  نانکراک  یارب  یزاجم  شزومآ  تروص  هب ار  ییازفا  تفرعم

 



۱۹۱۹
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۳:۰۰



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

لوئــسم و ناریدــم  لــیمیا  هـب  تایرــشن  راــثآ و  توــق  فعــض و  طاــقن  زا  یهاــگآ   یرادرب و  هرهب یارب  اــه  هماــنراک نــیا   
.تسا هدش  لاسرا  تایرشن  ناریبدرس 

رثا و کی  ییاسانـش  یاتـسار  رد  مزال  تخانـش  یهاگآ و  ییوجـشناد  تایرـشن  نالاعف  هب  اـه  هماـنراک نیا  زا  یرادرب  هرهب  
، هبحاصم  ) راثآ هب  یدقن  هیدـه  ملق  لها  نایوجـشناد  قیوشت  ریدـقت و  تهج  نینچمه  داد و  دـهاوخ  ار  بولطم  هیرـشن 

.تسا هتفرگ  قلعت  رترب  تایرشن  و  یتاعوبطم ) هلاقم  یسایس و  هلاقم  تشاددای ، هلاقمرس و 

.دننک هعجارم  @ atunashr سردآ هب  دنناوت  یم  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  نادنم  هقالع   

ات رهم  زا  هک  دـندوب  یتایرـشن  دـنتفرگ  رارق  یباـیزرا  یرواد و  دروـم  هک  یتایرـشن  انـسیا ، نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ  هـب 
زا شیب  نینچمه  دـنا و  هدـش رـشتنم  پاچ و  هاگـشناد  یلیطعت  انورک و  عویـش  زا  لبق  ات  هک  یتایرـشن  ینعی  نمهب ۹۸ 

دندوــب رادروــخرب  یرت  بوــلطم لوــبق و  لــباق  حطــس  زا  هــک  یتایرــشن  راــثآ و  یــصصخت  یباــیزرا  یرواد و  هماــنراک   ۱۰۰
.دشرداص

لوئــسم و ناریدــم  لــیمیا  هـب  تایرــشن  راــثآ و  توــق  فعــض و  طاــقن  زا  یهاــگآ   یرادرب و  هرهب یارب  اــه  هماــنراک نــیا 
.تسا هدش  لاسرا  تایرشن  ناریبدرس 

رثا و کی  ییاسانـش  یاتـسار  رد  مزال  تخانـش  یهاگآ و  ییوجـشناد  تایرـشن  نـالاعف  هب  اـه  هماـنراک نیا  زا  یرادرب  هرهب
، هبحاصم  ) راثآ هب  یدقن  هیده  ملق  لها  نایوجشناد  قیوشت  ریدقت و  تهج  نینچمه  داد و  دهاوخ  ار  بولطم  هیرشن 

.تسا هتفرگ  قلعت  رترب  تایرشن  و  یتاعوبطم ) هلاقم  یسایس و  هلاقم  تشاددای ، هلاقمرس و 
.دننک هعجارم  @ atunashr سردآ هب  دنناوت  یم  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  نادنم  هقالع 

مایپ یاهتنا 

۱۹۱۹
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۸:۰۰



ناریا نایوجشناد  همانربخ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انریا   

یلیـصحت لاس  مین  زاغآ  دوزفا : انریا  شزومآ  هاگـشناد و  هورگ  راگنربخ  اب  وگ  تفگ و  رد  هبنـشراهچ  زور  یمیلس  نیسح 

ییابطابط ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد ییوجشناد   ییوجشناد رترب   رترب تایرشن   تایرشن راثآ  وو   راثآ زازا   ریدقت   ریدقت

رد دیدج و  یلیـصحت  لاس  زاغآ  اب  نامزمه  ییابطابط  همالع  هاگـشناد  یعامتجا  یگنهرف و  تنواعم  یهاگـشناد  تایرـشن  هناخ 
هدش رشتنم  تایرشن  زا  هرامش  دادعت ۴۰  یبایزرا  یرواد و  هب  مادقا  نایوجـشناد ، بوتکم  راثآ  هب  نداهن  جرا  قیوشت و  یاتـسار 

.درک

دننک دننک یمیم ادیپ   ادیپ روضح   روضح هاگشناد   هاگشناد ردرد   هتفه   هتفه همالع  ۶۶   همالع دورو   دورو ونون   نایوجشناد   نایوجشناد

یزیر همانرب دوش و  یم زاغآ  نابآ  دراو ۱۵  هزات  نایوجشناد  یلیـصحت  لاس  تفگ : ییابطابط  همالع  هاگـشناد  سییر  انریا - نارهت -
.دنوش هداد  ناکسا  اه  هاگباوخ رد  دننک و  ادیپ  روضح  هاگشناد  رد  هتفه  هک ۶  میا  هدرک

 

https://www.isna.ir/news/99061914501/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99061914501/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84031722/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B6-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84031722/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B6-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


اه سالک  رـس  یلبق  نایوجـشناد  هک  رویرهـش  رد ۱۵  تـسخن  دـتفا ؛ یم  قاـفتا  هـلحرم  ود  رد  همالع  هاگشناد  رد  دیدج 
دیدحالـص اـب  هک  مـیا  هـتفرگ  رظن  رد  یا  هیمهـس  هدکـشناد  ره  یارب  اـما  تـسا  یزاـجم  اـهنآ  شزوـمآ  ساـسا  دـنیآ و  یم 

.دوش رازگرب  یزاجم  یروضح و  زا  یبیکرت  تروص  هب  اه  سالک  یخرب  اه  هدکشناد  دوخ 
.تسا یزاجم  یقبام  یروضح و  هسلج  تفه  تلاح  نیا  رد 

.دوش یم  زاغآ  نابآ  زا ۱۵  دیدج  نایوجشناد  یلیصحت  لاس  تشاد : راهظا  یو 
دیدج ۶ نایوجـشناد  دشاب و  یبیکرت  تروص  هب  دـیدج  نایوجـشناد  یارب  یلیـصحت  لاس  زاغآ  هک  میا  هدرک  یزیر  همانرب 

.تسا یزاجم  اه  سالک  ریاس  دننک و  ادیپ  روضح  هاگشناد  رد  هتفه 
.دنکن عنم  اه  سالک  یرازگرب  زا  ار  ام  انورک  داتس  هک  تسا  رارقرب  ینامز  ات  طیارش  نیا  هتبلا 

هدـش هتفرگ  رظنرد  اـه  هدکـشناد  یارب  هک  تسا  یروضح  یاـه  سـالک  هیمهـس  وزج  یلمع  سورد  درک : ناونع  یمیلس 
.دوش یم  لماش  زین  ار  یلمع  سورد  هک  دننک  رازگرب  یروضح  ار  اه  سالک  زا  یدادعت  دنناوت  یم  اه  هدکشناد  تسا و 

یدنب  تبون متسیس  اب  نایوجشناد  ناکسا 
ینایوجشناد تشاد : راهظا  میراد ، ییوجشناد  هاگباوخ  هتسد  ود  رد  ام  هکنیا  نایب  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  سییر 

رد دــننک ، یم  ادــیپ  روـضح  هاگــشناد  رد  هماـن  ناـیاپ  لـیمکت  یارب  طـقف  هـک  ینایوجــشناد  دــنراد و  یروـضح  سـالک  هـک 
.دنوش هداد  ناکسا  هاگباوخ 

اهنآ هک  هتفرگ  رظن  رد  ار  ییاه  نامتخاس  دنیآ  یم  همان  نایاپ  لیمکت  یارب  هک  ینایوجشناد  زا  هتـسد  نآ  یارب  هاگـشناد 
.دننک ورزر  هاگباوخ  هتفه  هس  ای  یارب ۲ 

زا یروـضح  سـالک  یرازگرب  ناـمز  رد  دــنراد  یروـضح  ســالک  هـک  دراو  هزاــت  نیــشیپ و  نایوجــشناد  داد : هـمادا  یمیلس 
یدنب تبون  تروص  هب  نایوجشناد  هک  میا  هدرک  میظنت  ار  اه  سالک  همانرب  یا  هنوگ  هب  ام  دننک و  یم  هدافتسا  هاگباوخ 

ات دنـشاب  هتـشاد  روـضح  اـه  هاـگباوخ  رد  زین   رفن  رازه و ۱۰۰  مـیراد و  قاــتا  رازه و ۱۰۰  دودـح  اـم  دـنوش و  هداد  ناکـسا 
.دشاب یتشادهب  طباوض  اه و  لکترپ  یمامت  تیاعر  اب  هرفن  کت  اه  قاتا  مامت 

نایوجـشناد همه  تساوـخ  رد  درادـن و  یـصاخ  یدـنب  تیوـلوا  نایوجـشناد  هب  ناکـسا  یارب  قاـتا  هئارا  داد : حیـضوت  یو 
.دوش یم  یسررب 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناریا نایوجشناد  همانربخ  همالع -  هاگشناد  رد  نایوجشنادون  روضح  تیعضو   

۱۶۱۶
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۷:۴۹

ناراگنربخ هاگشاب  یلصا : عبنم   ۳۰۰۰۰  رگید  عبنم   ۶   ۰   ۰   / فافش   

یفنـص یاروش  یاه  یریگیپ هب  هجوت  اب  درک ؛ مالعا  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم  فافـش ، شرازگ  هب 
، هاگشناد عبانم  تیریدم  هعـسوت و  تنواعم  ییوجـشناد و  تنواعم  نایم  هدمآ  لمع  هب  یاه  یگنهامه نایوجـشناد و 

.تسا هدش  مهارف  مود  تبون  نایوجشناد  زا  یدادعت  ریغتم  هیرهش  طیسقت  ناکما 
تبث یارب  دــیاب  نایوجــشناد.دننک  هـئارا  ار  دوــخ  تساوــخرد  هدــش  نــییعت  یناــمز  هزاــب  رد  دــیاب  یــضاقتم  نایوجــشناد 

، کــینورتکلا تامدــخ  شخب  هاگـــشناد ، یلـــصا  تیاــس  بو  اــی   erp.atu.ac.ir یتـــنرتنیا سردآ  هــب  دوــخ  تساوــخرد 

ییابطابط ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد نایوجشناد   نایوجشناد هیرهش   هیرهش طیسقت   طیسقت طیارش   طیارش

نیا زادرپ  هیرهــش  نایوجــشناد  یلیــصحت  هیرهــش  طیــسقت  هوـحن  طیارــش و  ییاــبطابط  همــالع  هاگــشناد  ییوجــشناد  تنواــعم 
.درک مالعا  ار  هاگشناد 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۵طباور 

http://www.shafaf.ir/fa/news/511442/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D8%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.shafaf.ir/fa/news/511442/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D8%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C


هب هیرهـش  طیـسقت  تساوـخرد  تـهج  مود  تبوـن  نایوجـشناد  یلک  طیارـش.دننک  هـعجارم  هاگـشناد  یرادا  نویــساموتا 
مدع - ۲ .دـشاب لیـصحت  زاجم  تاونـس  یناـیاپ  لاـسمین  دـیابن  هیرهـش ، طیـسقت  تساوخرد  لاـسمین  - ۱: تـسا ریز  حرش 

رد نایوجـشناد  هافر  قودنـص  هیرهـش  ماو  تساوخرد  تفاـیرد و  مدـع  - ۳ هتشذگ یلیـصحت  لاسمین  رد  ندش  طورـشم 
/ مایپ یاهتنایراج  لاسمین  هتشذگ و  یلیصحت  لاسمین 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناراگنربخ هاگشاب  ییابطابط -  همالع  هاگشناد  نایوجشناد  هیرهش  طیسقت  طیارش   

رهم یرازگربخ  طیسقت -  تساوخرد  یارب  طرش   ۳/ زادرپ هیرهش  نایوجشناد  هیرهش  طیسقت   

ناریا نایوجشناد  همانربخ  همالع -  نایوجشناد  هیرهش  طیسقت  تساوخرد  یارب  طرش   ۳ 

انسیا دیدج -  مرت  هیرهش  طیسقت  ناکما  / ییابطابط همالع  نایوجشناد  مان  تبث تایئزج  حیرشت   

راک رازاب  زادرپ -  هیرهش  نایوجشناد  هیرهش  طیسقت   

ربخ داحتا  دیدج -  مرت  هیرهش  طیسقت  ناکما  / ییابطابط همالع  نایوجشناد  مان  تبث تایئزج  حیرشت   

۱۶۱۶
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۵۷



ییابطابط همالع  هاگشناد  یلصا : عبنم   ۱۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / انسیا   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

Oxford University یوـس زا  یــشهوژپ  یملع  هـلجم  نـیا  ییاـبطابط ، همـالع  هاگــشناد  یموـمع  طـباور  مـالعا  رب  اــنب   
.دسر یم پاچ  هب   International Studies Association یملع تالجم  زا  یکی  ناونع  هب   Press

همالع هاگـشناد  رد  لـلملا و  نـیب  حطــس  رد  یملع  هدــش  هتخانــش  تیلاــعف   » لــیلد هـب  هزیاــج  نـیا  انــسیا ، شرازگ  هـب 
تئیه وضع  هب  اه  تلم نیب  زیمآ  تملاسم  یتسیزمه  حلـص و  داجیا  تهج  رد  موادـم   تیلاعف  نینچمه  یئابطابط و 

.تسا هتفرگ  قلعت  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یملع 
Global Studies یللملا نــیب  یملع  هــلجم  هــیریرحت  تاـــیه  وــضع  ناوــنع  هــب  وللیروئاـــم  لـــئافار  رتــکد  نــینچمه 

.تسا هدش  هدیزگرب     Quarterly
Oxford University یوــس زا  یــشهوژپ  یملع  هـلجم  نـیا  ییاــبطابط ، همالع  هاگـشناد  یموـمع  طـباور  مـالعا  رب  اــنب 

.دسر یم پاچ  هب   International Studies Association یملع تالجم  زا  یکی  ناونع  هب   Press
مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

 - دش ایلاتیا  ینازرم  تایبدا  یراگن و  همانزور  یللملا  نیب  هزیاج  هدنرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع   
ییابطابط همالع  هاگشناد 

ایلاتیا ایلاتیا یراگن   یراگن همانزور همانزور هزیاج   هزیاج هدنرب   هدنرب ییابطابط ؛ ؛ ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد یملع   یملع تئیه   تئیه وضع   وضع

هدــنرب ناوــنع  هـب  یئاــبطابط ، همــالع  هاگــشناد  ییایناپــسا  ناــبز  یــشزومآ  هورگ  یملع  تــئیه  وــضع  وللیروئاــم ، لــئافار  رتــکد 
.دش هدیزگرب  ایلاتیا  رد  ینازرم  تایبدا  یراگن و  همانزور یللملا  نیب  هزیاج  هرود  نیمهدزیس 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۶طباور 

https://www.isna.ir/news/99061611837/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99061611837/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 - دش ایلاتیا  ینازرم  تایبدا  یراگن و  همانزور  یللملا  نیب  هزیاج  هدنرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع   
ییابطابط همالع  هاگشناد 

 - دش ایلاتیا  ینازرم  تایبدا  یراگن و  همانزور  یللملا  نیب  هزیاج  هدنرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع   
ییابطابط همالع  هاگشناد 

۱۶۱۶
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۴:۵۴

ناراگنربخ هاگشاب  یلصا : عبنم   ۱۵۰۰۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / ناریا  نایوجشناد  همانربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

.دریگ یم قلعت  ناشدرکلمع  اب  بسانتم  یلیصحت  هنیزه  کمک  هدش ، هتفریذپ  نایوجشناد  هب   

هاگـشناد یلاـم  تیاـمح  لومــشم  دـنوش  یم مازعا  هـسنارف  هـب  لیــصحت  هـمادا  یارب  هـک  یملع  هبحاـصم  رد  ناگدـیزگرب   
.دش دنهاوخ 

هاگشناد یجراـخ ۱  هاگـشناد  تـیفرظ  هتـشر  هاگـشناد  فـیدر  روـشک  یاـه  هاگــشناد کرتـشم  یاـه  هرود شریذـپ  لودـج   
هاگشناد هیـسور ۲  روـشک   MSLU وکـسم یـسانش  ناـبز  یتلود  هاگـشناد  رفن  یا ۵  هقطنم تاـعلاطم  ییابطابط  همـالع 
هاگشناد  ITC هدکشناد رفن  رود ۱۵  زا  شجنــس  شیارگ  یرادرب  هــشقن  یــسدنهم  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  یتـعنص 

یناکم ۱۵ تاعالطا  یاه  متـسیس شیارگ  یرادرب  هشقن  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  یتعنص  هاگـشناد  دنله ۳   Twente
شیارگ اضف  اوه  یسدنهم  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  یتعنص  هاگـشناد  دنله ۴   Twente هاگشناد  ITC هدکشناد رفن 
یحارط شیارگ  کـیناکم  یـسدنهم  نارهت  هاگـشناد   RUDN ۵ هیـسور للم  یتسود  هاگـشناد  رفن  ییاضف ۱۵  یـسدنهم 

هاگـشناد ییاـیرد  موـلع  یعیبـط و  عباـنم  هدکــشناد  رد  اـکیرمآ  هدـحتم  تـالایا  ودرپ  انایدــنیا -  هاگــشناد  رفن  یدربراـک ۱۰ 
یاه هتـشر زا  یخرب  طیارـش  دجاو  ناگدـش  هتفریذـپ  زا  یدادـعت  تسا ، هدـش  عقاو  ناردـنزام  ناتـسا  رد  هک  سردـم  تیبرت 

یـسدنهم کیتنژ ، یژولونکتویبونان ، یهایگ ، یژولویزیف  یمیـشویب ، کیتامروفناویب ، کیزیفویب ، لماش  دشرا  یـسانشراک 
ار اـیرد ) یرواـنف  تسیز  اـیرد و  یـسانش  تسیز  ناـیزبآ ، شرورپ  ریثکت و  یزرواـشک ، یژولونکتویب  یژولونکتویب ، یمیش -

.دنوش یم یفرعم  ینیرفآراک  تسیز  کرتشم  یاه  هژورپ هب  باختنا و  یلیـصحت  لوا  لاس  سورد  قفوم  ندنارذگ  زا  سپ 

یاـه هاگـشناد یـسدنهم  یناـسنا و  موـلع  یاـه  هتـشر رد  کرتـشم  یاـه  هرود ناریا ؛» نایوجـشناد  هماـنربخ   » شرازگ هب 
.دوش یم رازگرب  یسوط  ریصن  هجاوخ  یتعنص  ییابطابط و  همالع  نارهت ،

لیدـبت شیارگ  کـیناکم  یـسدنهم  یدربراـک و  یحارط  شیارگ  کـیناکم  یـسدنهم  یاـه  هتــشر یارب  نـالیگ  هاگــشناد  رد 
هنازور عومجم  زا   ) طیارش دجاو  نایوجـشناد  زا  رفن  کی  ات  داوم  ونان  شیارگ  یروانف  ونان  هتـشر  یارب  رفن و  هس  ات  یژرنا 

.دنوش یم مازعا  هسنارف  ماسنا  هاگشناد  اب  کرتشم  هرود  هب  هدکشناد ، رظن  اب  مود ) تبون  و 
ماجنا قفاوت  ساسا  رب  یدربراک  یحارط  شیارگ  کیناکم  یـسدنهم  دشرا  یـسانشراک  کرتشم  هرود  نارهت  هاگـشناد  رد 
رازگرب صاخ  طیارـش  اب  اکیرمآ  روشک  سیلوپانایدـنیا  رهـش  رد  عقاو  ودرپ  - انایدـنیا هاگـشناد  نارهت و  هاگـشناد  نیب  هدـش 

.دش دهاوخ 
ناــیم زا  شجنــس  ناــمزاس  یوــس  زا  هتــشر  ره  تـیفرظ  ربارب  هـس  یفرعم  تروــص  هــب  هرود  نــیا  رد  وجــشناد  شریذــپ 

دشرا دشرا هرود   هرود یارب   یارب جراخ   جراخ اباب   یناریا   یناریا یاه   یاه هاگشناد هاگشناد کرتشم   کرتشم یاه   یاه هرود هرود

رازگرب یجراخ  یاه  هاگـشناد اب  کرتشم  هرود  یـسدنهم  مولع  یناسنا و  مولع  فلتخم  یاه  هتـشر رد  روشک  لخاد  یاه  هاگـشناد
.دننک یم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۷طباور 

http://iusnews.ir/fa/news-details/369392/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF/
http://iusnews.ir/fa/news-details/369392/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF/


نارهت هاگــشناد  طـسوت  یروـضح  هبحاـصم  ماـجنا  و  یــسانشراک ، عـطقم  رد  رتـالاب  اــی  لـک ۱۴  لدـعم  یاراد  نایــضاقتم 
.دوب دهاوخ 

ود زا  هناگادج  کردم  ود  هرود  نیا  ناگتخومآ  شناد هاگـشناد ، ود  یوس  زا  هدش  مالعا  طباوض  یمامت  تیاعر  تروص  رد 
.درک دنهاوخ  تفایرد  هاگشناد 

لاـسمین هس  نارهت و  هاگـشناد  ینف  یاـه  هدکـشناد رد  لوا  لاـسمین  ود  هک  تسا  یلیـصحت  لاـسمین  جـنپ  لـماش  هرود 
.دش دهاوخ  رازگرب  اکیرمآ  روشک  رد  ودرپ  - انایدنیا هاگشناد  رد  دعب 

هیرهش لداعم  یلایر و  تروص  هب  دنتسه  لیـصحت  هب  لوغـشم  روشک  لخاد  رد  نایوجـشناد  هک  یتدم  رد  هرود  هنیزه 
یاه هیرهش بیکرت   ) راکوزاس نامه  اب  هباشم و  عطقم  هتشر و  رد  نارهت  هاگشناد  نادرگدوخ  یاه  سیدرپ نایوجـشناد 

.دش دهاوخ  تفایرد  هبساحم و  ریغتم ) تباث و 
مالعا طباوض  ساسا  رب  یرالد و  تروص  هب  هاگشناد  نآ  طسوت  ودرپ  - انایدنیا هاگشناد  رد  لیصحت  تدم  رد  هرود  هنیزه 

.دش دهاوخ  تفایرد  هاگشناد  نآ  تیاس  رد  هدش 
ودرپ - انایدـنیا هاگـشناد  دوب و  دـهاوخ  نایوجـشناد  هدـهع  هب  لماک  روطب  اکیرمآ  روشک  رد  تماقا  ترفاسم و  یاه  هنیزه

.تشاد دهاوخن  هدهع  هب  نایوجشناد  تماقا  لحم  نیمات  صوصخ  رد  یدهعت 
قیرط زا  صاـخ و  طیارـش  تروص  هب  کرتـشم  هرود  وجـشناد  شریذـپ  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  یتعنـص  هاگـشناد  رد 

.دوب دهاوخ  هبحاصم 
.دوش یم ماجنا  تیفرظ  ربارب  دنچ  هیلوا  شریذپ 

نیدلاریصن هجاوخ  یتعنص  هاگشناد  یاه  هدکشناد رد  نآ  زا  یشخب  هک  دوب  دهاوخ  یلیصحت  لاسمین  اه ۴  هرود تدم 
.دوش یم رازگرب  راکمه  یجراخ  هاگشناد  رد  رگید  یشخب  یسوط و 

هاگــشناد رد  لیــصحت  هـنیزه  یلاـیر و  تروـص  هـب  یــسوط  نیدلاریــصن  هجاوـخ  یتعنــص  هاگــشناد  رد  لیــصحت  هـنیزه 
.دش دهاوخ  تفایرد  تاررقم  نیناوق و  قباطم  هدش و  نییعت  زرا  بسح  رب  یجراخ 

لوط رد  هاگباوخ  نیماـت  یلیـصحت و  هیرهـش  ماو  یاـطعا  رظن  زا  یدـهعت  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  یتعنـص  هاگـشناد 
.درک دهاوخ  یراکمه  هاگباوخ  هیهت  رد  یجراخ  هاگشناد  نکیل  درادن و  ناریا  رد  لیصحت 

هک دوب  دـنهاوخ  رادروخرب  ناکما  نیا  زا  رترب  نایوجـشناد  اه : شیارگ هیلک  رد  داوم  یـسدنهم  هتـشر  رد  شریذـپ  طـیارش 
.دننارذگب هسنارف  روشک  رد  ار  هرود  زا  یشخب 

رد یناـگمه  یــسانشنابز  یا و  هـقطنم تاـعلاطم  کرتـشم  هرود  یوجــشناد  شریذــپ  زین  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  رد 
هیـسور روـشک  وکـسم  یـسانشنابز  یتـلود  هاگـشناد  ییاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یراـکمه  اـب  دـشرا  یـسانشراک  عـطقم 

.دریگ یم تروص 
یوس زا  هتـشر  ره  تیفرظ  ربارب  جـنپ  یفرعم   ) صاـخ طیارـش  تروص  هب  کرتـشم  هرود  یاـه  هتـشر نایوجـشناد  شریذـپ 

.دوب دهاوخ  هاگشناد ) طسوت  یروضح  هبحاصم  ماجنا  نایضاقتم و  نایم  زا  روشک  شزومآ  شجنس  نامزاس 
رد مرت  کــی  موـس  مود و  مرت  ناــشدوخ و  روــشک  هاگــشناد  رد  ار  مراــهچ  لوا و  یاــه  مرت هدــش ، هتفریذــپ  نایوجــشناد 

.دننک یم لیصحت  وکسم  یسانشنابز  یتلود  هاگشناد  رد  مرت  کی  ییابطابط و  همالع  هاگشناد 
کردــم کــی  زین  ییاــبطابط و  همالع  هاگـشناد  یوـس  زا  یــسراف  ناـبز  هـب  یلیــصحتلا  غراـف کردــم  کــی  هرود ، ناــیاپ  رد 

.دش دهاوخ  اطعا  نالیصحتلا  غراف  هب  هاگشناد  ود  ره  یاسور  ءاضما  هب  یسیلگنا  نابز  هب  کرتشم 
.تسا یسیلگنا  هرود  یارجا  نابز 

هیلک تــسا ، هاگـــشناد  هدـــهعرب  هرود  لــک  رد  یناریا  نایوجـــشناد  هــب  تــشگرب  تــفر و  طـــیلب  راـــبکی  هــنیزه  تــخادرپ 
.تسا وجشناد  هدهع  رب  هنازور  یاذغ  هدعو  ود  تماقا و  زا  ریغ  هب  هیسور  روشک  رد  روضح  هب  طوبرم  یاه  هنیزه

نیمأـت ناـگیار  تروـص  هـب  وکـسم  یـسانشنابز  یلم  هاگـشناد  فرط  زا  مرت  کـی  یارب  ناـمهم  یناریا  نایوجـشناد  تماـقا 
.دش دهاوخ 

رد یــسانشراک  کردــم  لقادــح  ندوــب  اراد  ایــساروا : یـــصصخت  هزوــح  یا  هــقطنم تاــعلاطم  هتـــشر  ناــبلطواد  طــیارش 

 



، خـیرات داصتقا ، یعامتجا ، مولع  یـسانش ، هعماج  یا ، هقطنم تاعلاطم  للملا ، نیب طباور  یـسایس ، مولع  یاـه  هتـشر
تیاعر اب  یلیصحت  یاه  هتـشر یمامت  زا  یـسانش  نابز  هتـشر  یـسور و  نابز  یـسیلگنا ، نابز  تاطابترا ، یراگن ، همانزور 

.تسا زاین  دروم  یسیلگنا  نابز  کردم  طیارش 
ریپ و هاگـشناد  یراکمه  اب  موتناوک  یژولونکت  یژرنا و  داوم ، هتـشر  رد  کرتشم  هرود  زین  متاخ  یعافتناریغ  هاگـشناد  رد 

.دوش یم رازگرب  یکردم  ود  کرتشم و  تروص  هب  هسنارف  یروک  یرام 
متاخ هاگـشناد  یـصاصتخا  هبحاصم  نومزآ  رد  دیاب  هرود  نیا  هب  دورو  یارب  دـشرا ، یـسانشراک  نومزآ  رد  ناگدـش  لوبق 

.دننک تکرش 
.دریگ یم قلعت  ناشدرکلمع  اب  بسانتم  یلیصحت  هنیزه  کمک  هدش ، هتفریذپ  نایوجشناد  هب 

هاگـشناد یلاـم  تیاـمح  لومــشم  دـنوش  یم مازعا  هـسنارف  هـب  لیــصحت  هـمادا  یارب  هـک  یملع  هبحاـصم  رد  ناگدـیزگرب 
.دش دنهاوخ 

روشک یاه  هاگشناد کرتشم  یاه  هرود شریذپ  لودج 

فیدر

هاگشناد

هتشر

تیفرظ

یجراخ هاگشناد 

۱

ییابطابط همالع  هاگشناد 

یا هقطنم تاعلاطم 

رفن  ۵

هیسور روشک   MSLU وکسم یسانش  نابز  یتلود  هاگشناد 

۲

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۷۹طباور 



یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  یتعنص  هاگشناد 

رود زا  شجنس  شیارگ  یرادرب  هشقن  یسدنهم 

رفن  ۱۵

دنله  Twente هاگشناد  ITC هدکشناد

۳

یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  یتعنص  هاگشناد 

یناکم تاعالطا  یاه  متسیس شیارگ  یرادرب  هشقن 

رفن  ۱۵

دنله  Twente هاگشناد  ITC هدکشناد

۴

یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  یتعنص  هاگشناد 

ییاضف یسدنهم  شیارگ  اضف  اوه  یسدنهم 

رفن  ۱۵

RUDN هیسور للم  یتسود  هاگشناد 

۵

نارهت هاگشناد 

 



یدربراک یحارط  شیارگ  کیناکم  یسدنهم 

رفن  ۱۰

اکیرمآ هدحتم  تالایا  ودرپ  انایدنیا -  هاگشناد 

یدادعت تسا ، هدش  عقاو  ناردنزام  ناتـسا  رد  هک  سردـم  تیبرت  هاگـشناد  ییایرد  مولع  یعیبط و  عبانم  هدکـشناد  رد 
، یمیـشویب کیتامروفناویب ، کیزیفویب ، لماش  دـشرا  یـسانشراک  یاه  هتـشر زا  یخرب  طیارـش  دـجاو  ناگدـش  هتفریذـپ  زا 
ریثــکت و یزرواــشک ، یژوـلونکتویب  یژوــلونکتویب ، یمیــش - یــسدنهم  کــیتنژ ، یژولونکتویبوناــن ، یهاــیگ ، یژوــلویزیف 

یلیــصحت لوا  لاـس  سورد  قـفوم  ندـنارذگ  زا  سپ  ار  اـیرد ) یرواـنف  تـسیز  اـیرد و  یــسانش  تـسیز  ناـیزبآ ، شرورپ 
.دنوش یم یفرعم  ینیرفآراک  تسیز  کرتشم  یاه  هژورپ هب  باختنا و 

دــشرا یــسانشراک  کردـم  رب  هوـالع  هطوـبرم  طیارــش  اـب  دوـخ  هماـن  ناـیاپ  ندـنارذگ  نمــض  دــنناوت  یم نایوجــشناد  نـیا 
.دننک تفایرد  زین  ینیرفآراک  تسیز  ربتعم  یهاوگ  هاگشناد ،

هتـسویپان یـسانشراک  ینادراـک و  یاـه  نومزآدـشرا رترب  یاـه  هبتر هـب  یتـلود  یاـه  هاگـشناد یهاـفر  تالیهـستاه  طـبترم 
هاگـشناد ینادراک  یاه  هرود شریذـپ  نامز  قیوعتنامرک  رنهاـب  دیهـش  هاگـشناد  رد  یرتکد  یوجـشناد  شریذـپدش  رازگرب 

رترب هاگشناد  وزج ۱۰  هاشنامرک  یدربراک  یملع  هاگشنادیدربراک  یملع  عماج 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناراگنربخ هاگشاب  دشرا -  هرود  یارب  جراخ  اب  یناریا  یاه  هاگشناد کرتشم  یاه  هرود تایئزج   

رهم یرازگربخ  دشرا -  هرود  یارب  جراخ  اب  یناریا  یاه  هاگشناد  کرتشم  یاه  هرود  تایئزج   

۱۸۱۸
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
زویناکسیا۱۸:۳۶ یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۳   ۰   ۰   / مولع  ترازو   

داـهج یادهـش  نلاـس  رد  هبنـش ) هس  ) زورما هـک  تسـشن  نـیا  رد  یو  موـلع ، ترازو  یموـمع  طـباور  لـک  هرادا  شرازگ  هـب 
رد اما  ساـمت  طاـبترا و  لقادـح  نارگید ، ندروآ  باـسح  هب  نیا  تفگ : دـش ، رازگرب  یزاـجم  یروضح و  تروص  هب  یملع 

.تسا حرطم  اهزاین  نیمأت  رگید  یحطس 
دنمزاـین دنتـسه ، یعاـمتجا  یاوزنا  رد  یعوـن  هـب  هـنیطنرق و  رد  نوـچ  دارفا  دوزفا : دوـخ  نانخـس  زا  رگید  یـشخب  رد  یو 

.دنتسه رتشیب  هجوت 
رازه اــب ۱۲  ینفلت  ساـــمت  رد  ییاـــبطابط  همالع  هاگـشناد  تـکرح  هــب  هراــشا  اــب  یگنهرف  بــالقنا  یلاــع  یاروــش  ریبد 

تیمها دـیدج  یعامتجا  یگدـنز  رد  هک  تسا  یعقاو  ساسحا  کی  ندـمآ  باـسح  هب  ساـسحا  دوزفا : دوخ ، یوجـشناد 

طیحم طیحم هبهب   یگتسویپ   یگتسویپ ساسحا   ساسحا دنریگ ، ، دنریگ یمیم رارق   رارق هجوت   هجوت دروم   دروم هکهک   ینازیم   ینازیم هبهب   نایهاگشناد   نایهاگشناد
تشاد تشاد دنهاوخ   دنهاوخ هاگشناد   هاگشناد

تصـش و یعاـمتجا و  یگنهرف و  ناـنواعم  تسـشن  نیموـس  هاـجنپ و  رد  یلماـع ، اضردیعـس  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  تـجح 
...اه هاگشناد یعامتجا  یگنهرف و  ناریدم  تسشن  نیمتشه 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۱طباور 

https://www.msrt.ir/fa/news/56835/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.msrt.ir/fa/news/56835/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA


.تسا هدرک  ادیپ  یرتشیب 
.دنک هجوت  اهنآ  هب  نارگید  ات  دنراد  زاین  دارفا 

رد شـالت  راـک و  زا  یطیارــش  رد  درک : حیرــصت  یراـمیب ، نـیا  یریگارف  و  اـنورک ، یریگاـیند  تیــصوصخ  هـب  هراـشا  اــب  یو 
.دننک یم رطخ  ساسحا  نایهاگشناد  نایوجشناد و  مدرم ، هک  مینک  یم تبحص  یملع  طیحم 

هجوت اه  توافت نیا  هب  دیاب  دنک ؛ یم ادیپ  یرهوج  توافت  رارطضاریغ  طیارش  اب  یـشزومآ  تیریدم  رارطـضا ، طیارـش  رد 
.درک

حطـس کی  زا  دارفا  دوزفا : درک و  هراشا  مدرم ، یداصتقا  تیعـضو  صوصخ  هب  ناهج  رد  ییانورک  صاـخ  طیارـش  هب  یو 
.دنتسین رادروخرب  یواسم  یداصتقا  یدمآرد و 

.تسا مهم  یداصتقا  هلأسم 
یگدـنز هک  تسا  تهج  نـیا  هـب  دـننک  یم مـالعا  یداـصتقا  ار  لاـس  نیواـنع  یربـهر  مـظعم  ماـقم  تـسا  لاـس  هکنیا ۱۳ 

رثؤم دـناوت  یمن تامادـقا  ریاس  دـشابن ، نیمأت  نیا  ات  دوش و  نیمأت  یمرتحم  طـسوتم و  حطـس  کـی  رد  مدرم  یداـصتقا 
.دوش عقاو 

.تسا مهم  یداصتقا  طیارش  هب  هجوت  رظنم  نیا  زا 
.میهد رییغت  یمک  ار  لوادتم  یگنهرف  طیارش  دیاب 

.دراد تیمها  رایسب  ام  ییوجشناد  هعماج  صوصخ  هب  نارگید  هب  هجوت  نیاربانب 
.م

.ل ج / 
.ع م ۵۴ /

ع ۵۷
هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

زویناکسیا دنراد -  هاگشناد  هب  یگتسویپ  ساسحا  دنریگ  یم رارق  هجوت  دروم  هک  ینازیم  هب  نایهاگشناد   

ناریا نایوجشناد  همانربخ  انورک -  مایا  رد  دوخ  نایوجشناد  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  سامت   

رهم یرازگربخ  انورک -  مایا  رد  دوخ  یوجشناد  رازه  اب ۱۲  ییابطابط  همالع  هاگشناد  سامت   

۱۸۱۸
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۴۶



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انریا   

«، ناتـسناغفا رد  حلـص  یاـمعم  باـتک  ، » ناتـسناغفا هاگــشناد  ییاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  یاـه  تسـشن وریپ 
.تفرگ رارق  یسررب  ثحب و  دروم  هامرویرهش  مهدفه  زورید  هاگشناد  ود  نیا  یملع  تسشن  رد  انمت » زرمارف   » هتشون

طباور هتیمک  ریبد  یهوکـش » دیعـس  ، » تفرگ تروص  روشک ، ود  زا  یملع  تئیه  یاضعا  روضح  اـب  هک  تسـشن  نیا  رد 
تینما حلـص و  هکنیا  هـب  هراـشا  اـب  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وـضع  یـسایس و  موـلع  نـمجنا  لـلملا  نـیب 

نارادمتــسایس یارب  تـینما  نیماـت  هزورما  تـفگ : تـسا ، تداعــس  یلاـعت و  دــشر و  یارب  تـلم  کـی  زاـین  نـیرت  یداــینب
.تسا هدش  لیدبت  لضعم  کی  هب  ناتسناغفا 

ریبـعت هـب  اـما  هدــش ، ناـیب  لـضعم  نـیا  لــح  یارب  یجراــخ  یلخاد و  نارکفتم  زا  ییاــه  لــمعراکتبا اــه و  حرط دــنچره 

ناتسناغفا ناتسناغفا ردرد   حلص   حلص یامعم   یامعم باتک   باتک یسررب   یسررب دقن  وو   دقن

هک هتخادرپ  ناتـسناغفا  رد  حلـص  هلئـسم  یـسررب  هب  انمت » زمارف   » هتـشون ناتـسناغفا » رد  حلـص  یاـمعم   » باـتک اـنریا - نارهت -
.تسا هدرک  حرطم  روشک ، نیا  رد  حلص  یسانش  یتسه یسانش و  تفرعم ظاحل  هب  ار  نیون  یهاگدید 
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.دشاب از » نورد  » هک دوب  دهاوخ  قفوم  یا  همانرب حرط و  ناسانشراک ،
.دریگب رظن  رد  هبناج  همه  روط  هب  ار  هعماج  کی  یاه  تیعقاو دناوت  یمن  از » نورب  » حرط

ناسانـشراک و رظن  دـم  دـیاب  هک  تسا  یتوـق  تاـکن  هلمج  زا  روـشک ، نـیا  یارب  حلـص  لکـشم  لـح  درکیور  یو ، هـتفگ  هـب 
.دریگب رارق  نارادمتسایس 

هـسسوم یملع  تئیه  وـضع  هاگـشناد و  لـلملا  نیب شخب  ریدـم  راـی » هـشیت انادـنام  ، » باـتک یـسررب  و  دـقن   شخب  رد 
هتشون ناتـسناغفا  رد  تردق  رـس  رب  شکمـشک   ) تسا نآ  هعلاطم  لاح  رد  هک  یباتک  نیرخآ  یفرعم  اب  وکا  همیب  یملع 

یاـه ناـمزاس یگماـنرب  یب زا  اــت ۲۰۱۰ ) یاـهلاس ۲۰۰۸  رد  ناتــسناغفا  رد  لـلم  ناــمزاس  ی  هژیو هدــنیامن  هدــیآ » یاــک  »
.درک دای  ناتسناغفا  یتینما  لضعم  یارب  اکیرمآ  یللملا و  نیب

نیرت مهم ناونع  هب  ناتـسناغفا  یارب  یموـب  هخـسن  کـی  زیوـجت  زا  اـنمت » زرمارف   » راـک نیـسحت  اـب  هاگـشناد  داتـسا  نیا 
یـسایس هعـسوت  یاـه  هـیرظن یور  رب  لـلملا  نـیب طـباور  داتــسا  کـی  ناوـنع  هـب  یو  دوزفا : تـفگ و  نخــس  باـتک  شزرا 

هدرکن و هدافتـسا  ار  اـه  روـشک رگید  یوـگلا  هعــسوت  لاـح  رد  یاـهروشک  نادنمــشیدنا  دـنور  فـالخرب  هتــشاد و  فارــشا 
.دنک زیوجت  هیهت و  ار  نآ  یموب  هخسن  هعسوت ، یاه  هیرظن لد  زا  هتسناوت 

نارگ شهوژپ یارب  زکرم  نـیا  اـهنت  هـن  درک  ناـیب  هعــسوت » حلــص و  تاـعلاطم  زکرم   » لیکــشت هدـیا  زا  لابقتــسا  اـب  یو 
اــسب هـچ  یللملا ، نـیب یا و  هـقطنم طیارــش  کرتــشم و  یخیراــت  هنــشیپ  هـب  هجوـت  اــب  هـکلب  تـسا  دــیفم  ناــغفا  ناوــج 

هعسوت یارب  هتـسویپ  مه  هب  یا  هکبـش وگلا  کی  هدرک و  تکرـش  زکرم  نیا  یاه  ثحب رد  دنناوتب  زین  یناریا  نادنمـشیدنا 
.دننک یحارط 

رد هدـش  هئارا  یوگلا  ار  روحم » داصتقا  نما  هعماج  ، » یئابطابط همالع  هاگشناد  یللملا  نیب یملع  یاه  یراکمه ریدم 
اب یا  هقطنم تینما  یوگلا  لوا  درک ؛ داـی  هدـش  هتخادرپ  باـتک  رد  هک  عوـضوم  ود  زا  باـتک  دـقن  رد  تسناد و  باـتک  نیا 

تیریدــم یرگید  لیئارــسا و  هـیکرت و  دــنه ، ناتــسناغفا ، یتـینما  لیطتــسم  لیکــشت  اــکیرمآ و  یتـینما  رتـچ  رب  دــیکات 
.ناتسکاپ یوگلا  ساسا  رب  ییارگداینب 

هک ارچ  درک ، اـفتکا  ناوت  یمن ویرانـس  اـهنت  ناونع  هب  یا  هقطنم یتینما  یوگلا  نیا  هب  هک  درک  داهنـشیپ  راـی  هشیت انادـنام 
یرگید یاـه  ویرانـس دـیاب  دوش  هارمه  وتاـن  اـب  دـناوتن  رگا  تسین و  یتـینما  یاـه  متـسیس زا  کـی  چـیه  وضع  ناتـسناغفا 

.دوش هئارا 
درکیور هــک  ارچ  تــسا  نــکممریغ  ناتــسناغفا  یارب  زین  ناتــسکاپ  درکیور  ساــسا  رب  ییارگداــینب  تیریدــم  یو  رظن  هــب 

دنه یتـح  هیاـسمه و  یاـهروشک  هب  ار  ناـیارگداینب  دـناوت  یمن ناتـسناغفا  هدوب و  اـهارگداینب  ینکفا » نورب   » ناتـسکاپ
.دنک رداص 

رد ار  ردخم  داوم  عیزوت  دـیلوت و  هتـشاذگ و  رانک  ار  یجراخ  لعفنم  تسایـس  دـیاب  ناتـسناغفا  درک : هیـصوت  نایاپ  رد  یو 
.دنک تیریدم  روشک  نیا 

تشاد نایب  دیدج ، باتک  پاچ  کیربت  نمض  ناتـسناغفا ، هاگـشناد  داتـسا  ردص » رمع  ، » تسـشن نیا  رگید  شخب  رد 
تاـقیقحت یزاـس  یموـب رد  یرثوـم  ماـگ  دـناوت  یم ور  نیا زا  هک  هدوـب  مک  ناتـسناغفا  رد  نـینچ  نـیا  ییاـه  باـتک شراـگن 

.دوش بوسحم 
هــئارا و باــتک  یژولدــتم  نــینچمه  هدــش و  یــسررب  یاــه  هــیرظن هدــش ، رورم  تاــیبدا  رب  یدــقن  یدــعب  شخب  رد  یو 

.درک نایب  هطبار  نیا  رد  زین  ییاهداهنشیپ 
داوـم قاـچاق  دـننام  تـینما  رب  رثوـم  یاـهریغتم  یـسررب  رب  ینبم  باـتک  یاـعدا  ساـسا  رب  هـک ، تـسا  رواـب  نـیا  رب  ردـص 

ار رثوـم  یاـهرییغتم  هـمه  تـسا و  راوـشد  گرزب و  ییاـعدا  یرادا  داـسف  یمرج و  داـسف  هکبــش  ناـسنا ، قاـچاق  ردـخم ،
اه نآ زا  مشش  لصف  رد  طقف  هدشن و  هتخادرپ  اهریغتم  نیا  هب  مشش  لصف  ات  هک  درک  یسررب  باتک  کی  رد  ناوت  یمن

.تسا هدش  هدرب  مان 
هدرک و یـسررب  ار  هناگادـج  عوضوم  کی  باتک  یاه  لـصف زا  کـی  ره  هک  تسا  دـقتعم  ناتـسناغفا  هاگـشناد  داتـسا  نیا 

قیرط زا  اـی  شور و  قـیرط  زا  اـه  لـصف نـیب  دـنویپ  طاـبترا و  یوجتــسج  رد  یو  اـما  دـشاب  باـتک  کـی  عوـضوم  دـناوت  یم

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۳طباور 



هک مراـهچ  موـس و  مود و  یاـه  لـصف اـما  هتخادرپ  یراـگنا » هزاـس   » هـیرظن هـب  لوا  لـصف  وا  رظن  زا  هـک  هدوـب  اـه  هـیرظن
.تسا هدشن  قلخ  هیرظن  نیا  هچیرد  زا  تسا  نابلاط »  » هرابرد

دعب ینعی  تینما ، یتنس  دعب  زا  باتک  کی  لصف  رد  هتفرگن  تروص  یتسرد  هب  تایبدا  رورم  هک  تسا  رواب  نیا  رب  ردص 
.تسا هدشن  تبحص  هتفرگ  تروص  دروم  نیا  رد  ًالبق  هک  یتاعلاطم  زا  اما  تسا  هدش  دای  یماظن 

ناگدنـسیون هـچ  هـک  یداـیز  راـثآ  هـب  تـسا  یلاـع  رایـسب  یراـک  هـک  هورگ  نـیا  یدـنب  هتـسد ناـبلاط و  ثـحب  رد  نـینچمه 
.تسا هدشن  هراشا  دنا  هداد ماجنا  یجراخ  ناگدنسیون  هچ  یلخاد و 

بوـخ رایـسب  ار  یداـصتقا » زاـف  هب  یتـینما  زاـف  زا  راذـگ   » رب ینبم  هدنـسیون   یوـس  زا  هدـش  هئارا  لـح  هار  یو ، هتفگ  هـب 
.داد حیضوت  یراگنا » هزاس   » هیرظن اب  ناوت  یم هنوگچ  ار  راذگ  نیا  هک  دنک  یم حرطم  ار  لاوس  نیا  هدرک و  هیصوت 

رب هدرک  در  ار  حلـص ) لامعا  یناب و  حلـص  یزاس ، حلـص   ) یزاـس حلـص  لـحارم  ندوب  یطخ  رب  ینبم  هدنـسیون  رظن  ردـص 
.درب شیپ  ار  هلحرم  هس  ره  ناوت  یم نامزمه  دشاب و  راود »  » دناوت یم لحارم  نیا  هک  تسا  رواب  نیا 

دروـم رد  یتاحیـضوت  هب  ردـص  راـی و  هشیت یاـه  هاگدـید تـقد و  زا  ینادردـق  رکـشت و  نمـض  اـنمت  زرمارف  موـس  شخب  رد 
.درک عافد  ناتسناغفا  رد  شناد  ملع و  یزاس  یموب زا  تخادرپ و  باتک 

هب مه  هلئسم و  کی  ناونع  هب  مه  تینما  حلص و  هب  میناوت  یم ام  اذل  تسا و  تینما  حلص و  باتک  عوضوم  تفگ  یو 
.تسا هلئسم  کی  هدش  هدیچیپ  تروص  ینونک ، یامعم  میناد  یم میرگنب و  امعم  کی  ناونع 

طــسوت ناتــسناغفا  رد  تـینما  هلئــسم  تـسا و  هارمه  یهیدــب  ضورفم  کـی  اـب  باـتک  ماـن  تـشاد : ناـیب  هـمادا  رد  یو 
هدروآ دوـجو  هب  ار  تینما  یاـمعم  تینما ، هلئـسم  زا  یزاـس  هدـیچیپ نیا  تـسا و  هدـش  هدـیچیپ  اـم  ناـگبخن  نارازگراـک و 

.تسا
کی ًافرـص  باـتک  تیهاـم  دوزفا  درک و  ناـیب  رکف  دـیلوت  ار  اـمعم  نـیا  حرط  زا  باـتک  فدـه  ناتـسناغفا  هاگــشناد  سیئر 

دریگب هرهب  للملا  نیب طباور  کیروئت  یتفرعم و  شناد  زا  ات  تسا  نآ  رب  باـتک  تسین و  نارگید  هار  همادا  اـی  و  قیقحت  
.دنک رکف  دیلوت  ناتسناغفا  لئاسم  مهف  یارب  هک 

یـسایس لـئاسم  یاـه  مـخ چـیپ و  روـشک  کـی  دنورهــش  دـننام  دـناوت  یمن یا  هدنــسیون چـیه  هـک  تـسا  رواـب  نـیا  رب  اـنمت 
.دروآرد شراگن  هب  دنک و  کرد  ار  یتینما 

رظنم نیا  زا  دیاب  تسا و  ناتسناغفا  تینما   حلص و  یامعم  لح  یارب  رکف  هشیدنا و  دیلوت  لابند  هب  باتک  رظن  نیا  زا 
.دوش هتسیرگن  باتک  هب 

تــــسخن شخب  رد  هــــک  هدوــــب  یلک  شخب  ود  یاراد  باــــتک  نــــیا  تــــفگ : مــــه  باــــتک  یاوــــتحم  حیـــــضوت  رد  اــــنمت 
هدش یسررب  ناتسناغفا  رد  تینما  حلص و  یسانش » یتسه   » مود شخب  رد  ناتـسناغفا و  تینما  یـسانش » تفرعم »

.تسا
.درک نییبت  یراگنا  هزاس بتکم  ود  بلاق  رد  ناوت  یم ار  یسانش  تفرعم داعبا  یو  دید  زا 

هـصرع رد  هک  ینهذ  نیب  یاضف  یژولوئدـیا و  اه و  هراگنا تیموق ، راجنه ، تیوه ، رب  یتفرعم  دـیکات  اب  یراـگنا » هزاـس »
.دنک یم نایب  ار  رازگراک  راتخاس و  هیوس  ود  لباقتم و  ریثات  دراد ، دوجو  نارگیزاب  نیب  للملا  نیب

.دراد بتکم  نیا  یاه  هصخاش هزومآ و  رد  هشیر  ناتسناغفا  یتینما  لئاسم  رثکا  یو  دید  زا 
، ناگیاسمه اـب  طـباور  تسایـس ، داـصتقا ، دوش  یم حرطم  ناتـسناغفا  لـئاسم  یزاـس  تینما ثحب  یتقو  رگید  یوس  زا 

یتینما لـیاسم  هیرظن  نیا  باـختنا  لـیلد  نیارباـنب  دوش  یم یتینما  زین   ناـنز  روضح  یتـح  اـه و  یراـکمه ردـخم ، داوم 
.تسا هدوب  ناتسناغفا 
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / سراف  یرازگربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

شریذپ ۵۶ تیفرظ  هدـش و  هتخاس  هقبط  ات ۳۵  نیب ۲۵  هک  کولب  اب ۵۹  هک  دـیراورم  کرهـش  عوضوم  داد : همادا  یو   
.تسا رباعم  نابایخ و  دننام  یرهش  تخاس  ریز  هنوگره  دقاف  هقطنم  نیا  اریز  تسا  یمهم  عوضوم  دراد  ار  رفن  رازه 

یگزات هب  اما  دـشاب  دـصرد  هب ۷۰  دـصرد  یراذـگاو ۳۰  عوـن  تسا  هدوـب  رارق  هـقطنم  نـیا  رد  درک : ناـشنرطاخ  مارهب  داژن   
یاهتخاس ریز  داجیا  تصرف  هدرک و  راذـگاو  مه  ار  دوخ  مهـس  دـصرد  یرادرهـش ۷۰  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  هدش  صخـشم 

.تسا هتفرگ  ار  یرهش 

.تسا هدش  فورعم  دروآدرو  کالپ ۴  یضارا  هب  دنتسه و  هجاوم  تیکلام  لکشم  اب  هقطنم  نیا  زورما  دوزفا : یو   

زورما ینلع  هسلج  رد  نارهت  رهـش  یمالـسا  یاروش  وضع  مارهب  داژن  ارهز  سراف ، یرازگربخ  یرهـش  راگنربخ  شرازگ  هب 
عونتم هقطنم ۲۲  لئاسم  تفگ : هقطنم ۲۲  یرایاروش  طـبار  یوس  زا  هدـش  هئارا  شرازگ  هب  شنکاو  رد  رهـش و  یاروش 
هقطنم نیا  رد  یرگید  عنوتم  لئاسم  اما  دـشاب  هتـشادن  دوجو  هدوسرف  تفاب  ماـن  هب  یزیچ  هقطنم  نیا  رد  دـیاش  تسا 

.دراد دوجو 
شریذپ ۵۶ تیفرظ  هدـش و  هتخاس  هقبط  ات ۳۵  نیب ۲۵  هک  کوـلب  اب ۵۹  هک  دـیراورم  کرهـش  عوضوم  داد : همادا  یو 

.تسا رباعم  نابایخ و  دننام  یرهش  تخاس  ریز  هنوگره  دقاف  هقطنم  نیا  اریز  تسا  یمهم  عوضوم  دراد  ار  رفن  رازه 
دنچره تسا و  درادناتـسا  ریغ  یقطنمریغ و  اه  جرب  نیا  یریگرارق  عون  یتح  تفگ : نارهت  رهـش  یمالـسا  یاروش  وضع 

.مینک داجیا  هزوح  نیا  رد  یشیاشگ  میتسناوتن  اما  تسا  هدش  مه  ییاه  شالت 
یگزات هب  اما  دـشاب  دـصرد  هب ۷۰  دـصرد  یراذـگاو ۳۰  عوـن  تسا  هدوـب  رارق  هـقطنم  نـیا  رد  درک : ناـشنرطاخ  مارهب  داژن 

یاهتخاس ریز  داجیا  تصرف  هدرک و  راذگاو  مه  ار  دوخ  مهس  دصرد  یرادرهش ۷۰  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  هدش  صخشم 
.تسا هتفرگ  ار  یرهش 

.تسا هدش  فورعم  دروآدرو  کالپ ۴  یضارا  هب  دنتسه و  هجاوم  تیکلام  لکشم  اب  هقطنم  نیا  زورما  دوزفا : یو 
.دریگیم رب  رد  لماک  تروص  هب  ار  دیراورم  کرهش  هک 

داهنــشیپ هـن  حرط  نـیا  تـفگ : درک و  هراــشا  مـه  همالع  هاگشناد  هعـسوت  حرط  هـب  نارهت  رهـش  یمالــسا  یاروـش  وـضع 
.دوب هاگشناد  فارطا  یضارا  یخرب  کلمت  یارب  یحرط  رتشیب  تشاد و  یبوصم  حرط  هن  بوصم و 

.تسا هدش  یفتنم  عوضوم  نیا  دش و  هتفرگ  ییا  هعسوت  حرط  نیا  یولج  هناتخبشوخ  تفگ : مارهب  داژن 
/ مایپ یاهتنا 

تسا تسا هدش   هدش یفتنم   یفتنم همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد هعسوت   هعسوت حرط   حرط

هب بوـصم و  داهنـشیپ  هـن  تـشاد و  یبوـصم  حرط  هـن  همـالع  هاگـشناد  هعـسوت  حرط  تـفگ : نارهت  رهـش  یمالـسا  یاروـش  وـضع 
.دش یفتنم  هقطنم ۲۲  رادرهش  شالت  اب  حرط  نیا  لیلد  نیمه 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۸۵طباور 

https://www.farsnews.ir/news/13990618000187/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.farsnews.ir/news/13990618000187/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ناریا نایوجشناد  همانربخ  یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۱   ۰   ۰   / انسیا   

لوا لاـــس  مــین  زاـــغآ  هـــب  هجوـــت  اـــب  درک ؛ مـــالعا  ییاـــبطابط  همـالع  هاگـشناد  یـــشزومآ  تنواـــعم  انـــسیا ، شرازگ  هــب 
نایوجشناد ناداتـسا و  یارب  لیهـست  ندومن  مهارف  روظنم  هب  هاگـشناد  نیا  هامرویرهـش ، زا ۱۵   ۱۴۰۰ ۱۳۹۹_ یلیصحت

.تسا هدرک  مهارف  ار  نایوجشناد  یزاجم  شزومآ  یاوتحم  طبض  ناکما 
هب هدـش  مـالعا  یدـنبنامز  ساـسا  رب  سـالک  ره  هناـماس  کـیفارت  یگنهاـمهان ، زا  یریگوـلج  روـظنم  هب  ساـسا ، نـیا  رب 
رد هدــننک   طبــض  راــنیبو  هـنوزفا  بـصن  اــب  دــنناوت  یم  نایوجــشناد  تــسا و  یرازگرب  لاــح  رد  نایوجــشناد  ناداتــسا و 

.دننک هدافتسا  اددجم  طبض و  ار  نیالنآ  یاه  سالک  دوخ  متسیس 
اب دنناوت  یم  نایوجـشناد  دیتاسا و  افرـص  دنک و  یمن طبـض  ار  نیالنآ  یاه  سالک  یـشزومآ  هناماس  سپ  نیا  زا  نیاربانب 

.دننک هریخذ  دوخ  متیسس  یور  رب  ار  اه  سالک  طبض 
یلیـصحت لاس  لوا  زور  هدـش  ماجنا  یاـه  یزیر  هماـنرب  ساـسا  رب  هک  هدرک  مـالعا  نینچمه  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد 

.دش رازگرب  نیالنآ  سالک   ۶۴۲ هامرویرهش )  ۱۵) دیدج
وجشناد و رازه  زا ۹  شیب  روضح  اب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  یلیصحت  عطاقم  هیلک  یلیصحت  لاس  ، انـسیا شرازگ  هب 

دادــعت یراـج  لاـس  هاــم  ناــبآ  زا  دــیدج  نایوجــشناد  دورو  اــب  دــش و  زاــغآ  رویرهــش  هبنــش ۱۵  زور  داتـــسا  رازه  دودــح 
.تفای دهاوخ  شیازفا  رفن  رازه  دودح ۱۵  هب  هاگشناد  نیا  نایوجشناد 

مایپ یاهتنا 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

ناریا نایوجشناد  همانربخ  نابآ -  زا  ییابطابط  همالع  هاگشناد  هب  دیدج  یوجشناد  دورو ۶۰۰۰   

۱۷۱۷
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۹:۱۱



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انسیا   

ینادرگراـک هب  لاـس ۲۰۱۱  لوـصحم  دنتـسم  یملیف  یـشوس ،» یاـیور  رد  وریج  ، » انـسیا نایوجـشناد  هاگـشاب  شرازگ  هب 
.تسا بلگ  دیوید 

رد یرایـسب  رحبت  مدرم ، زا  یدایز  ی  هدـع رواـب  هب  هک  دـنک  یم تیاور  ار  هلاـس  ونوا ۸۵  وریج  ناتـساد  دنتـسم  ملیف  نیا 
.دوش یم هتخانش  ناهج  رد  یشوس  زپشآ  نیرتگرزب  دراد و  یشوس  تخپ 

ورزر یلدنـص  نآ ، رد  روضح  یارب  لبق  اه  هام مدرم  هک  تسا  یـشابایکوس  یا  هریجنز یاه  ناروتـسر کلام  نینچمه  یو 

هام هام نابآ   نابآ زازا   ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد هبهب   دیدج   دیدج یوجشناد   یوجشناد دورو  ۶۰۰۰۶۰۰۰   دورو

نیا رد  ار  دوـخ  شزوـمآ  لاـسما  هاـم  ناـبآ  زا  دورولادـیدج  یوجــشناد  دودـح ۶۰۰۰  ییابطابط ، همـالع  هاگـشناد  مـالعا  ساـسا  رب 
.درک دنهاوخ  زاغآ  هاگشناد 

«« یشوس یشوس هرابرد   هرابرد وریج   وریج یاهایور   یاهایور  » » دنتسم دنتسم ییوجشناد   ییوجشناد دقن   دقن شیامن  وو   شیامن

دنتـسم ییوجـشناد  دـقن  شیامن و  ییابطابط  همالع  هاگـشناد  یگنهرف  تنواعم  سکع  ملیف و  نوناک  یراـکمه  اـب  مدـنگ  نوناـک 
.دنک یم  رازگرب  ار  یشوس » هرابرد  وریج  یاهایور  »

 

https://www.isna.ir/news/99061712280/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B6%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87
https://www.isna.ir/news/99061712280/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B6%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87
https://www.isna.ir/news/99061712237/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B4%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99061712237/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B4%DB%8C


.دننک یم فرص  نآ  یروخاذغ  نلاس  رادفرطرپ  یاه   یلدنص یور  رب  نتسشن  یارب  ار  یناوارف  ی  هنیزه هدرک و 
یگدنز دنک و  یم هئارا  نتسیز  لماک  رنه  هداوناخ و  راک ، دروم  رد  ار  ابیز  یتیاور  وریج » یایور  یشوس و   » دنتـسم ملیف 
تــسود ردـپ  کـی  ناوـنع  هـب  ار  وریج  هدرک و  یفرعم  یزپـشآ  یاـیند  رد  ریظن  یب قـفوم و  یگدـنز  کـی  ناوـنع  هـب  ار  وریج 

.دشک یم ریوصت  هب  هدیچیپ  لاح  نیع  رد  ینتشاد و 
هداز ینامحر  رتکد  روضح  اب  هک  تسا  مدـنگ  نوناک  ملیف  معط  یاـه  تسـشن  هلـسلس  زا  تسـشن  نیتسخن  هماـنرب  نیا 

.دوش یم  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  یلا ۱۸ ، تعاس ۱۵  رویرهش ۹۹  هبنشراهچ ۲۶  زور  یدرکهد 
.دننک هعجارم   @ gandom_atu سردآ هب  دنناوت  یم  مان   تبث  تهج  نادنمقالع 

مایپ یاهتنا 

۱۷۱۷
رویرهش
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۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / همالع  هاگشناد  انطع -  

رد اهامنیـس  لایخ  هدرپ  رب  تسا  یملیف  نایهوک ، یدـهم  یگدـننک  هیهت  هب  یدـنبلعن  دازهب  هتخاـس  ورپ » *» هاـگآ دـیحو 
یـسابل اب  ار  وا  دـنک و  یم  هدـننیب  نت  رب  ار  زورما  هعماج  تالوحت  سابل  ییانورک ، عاضوا  نیا  رد  هک  هبرجت  رنه و  هورگ 

.دنک یم  اهر  هعماج  رد  سابل  زا  ون  یروصت  میوگب ، رتهب  ای  ون 
.بطاخم هقئاذ  هب  مارتحا  اب  راعش و  نودب  هتبلا  تسا و  قالخا  دصر  هاگشیامزآ  کی  ملیف 

.ریخ ای  دنک  یم  رییغت  نام  هاگن  یمک  ملیف ، نیا  زا  دعب  هک  تسام  اب  مینک  نت  رب  یسابل  هچ  تیاهن  رد  هکنیا 
دراد ییاه  یهارود  لالح ، قزر  هار  رد  یبهذـم  یمت  اب  ورپ  ملیف  رـسپ  تسا : قـالخا  قوقح و  شکاـشک  رد  مادـم  ملیف 
ینز هرگ  ندوشگ  روتوم و  اب  راب  لمح  ینوناق  طباوض  نیب  هک  ییاج  دهد : یم  حیجرت  قوقح  رب  ار  قالخا  تیاهن ، رد  هک 

.دایز یبئاصم  ینعی  نیمه  درب و  یم  شروتوم  اب  ار  تناو  کی  راب  دنکش و  یم  ار  قوقح  شردام ، هاگیاج  رد 
.مینیب یمن  شخر  رد  ینامیشپ  زا  یدر  هکنآ  بلاج 

.دوب هارمه  شنداد  مسق  اب  راب  ندرب  یارب  نز  رارصا  هک  اصوصخ 
زامن عنام  ناماوت  اما  دوش ، باجح  یب  ینز  نکنام  دورو  عنام  دـیاب  شا  یبهذـم  یاه  هتـسناد  قفو  هک  یدجـسم  مداخ 

یبهذم ناکم  تمرح  مه  ات  دنک  یم  کسورع  رس  هب  یرداچ  یجنس ، تحلصم  اب  نیاربانب  دوشب ؛ دیابن  مه  یناملسم 
.دوشن اضق  ناملسم  زامن  مه ، دوش و  تیاعر 

اما تسا ؛ زاب  ملیف  نایاپ  دنچره  دزادنیب و  ولج  ار  شماو  تبون  یا ، هطـساو  هیـصوت  اب  تسا  ددرم  تیاهنرد  هک  یرـسپ 
یمن سانلا  قح  عییضت  هب  یضار  تیاهن  رد  دنز و  یم  ار  ماو  نتخادناولج  دیق  دوش و  یضار  ضیعبت  هب  مناد  یم  دیعب 

.دوش
.درادن یلکشم  تاررقم  ضقن  اب  اما ، درف  نیمه 

.دوشن فیقوت  همیرج و  هک  دنز  یم  رود  مه  ار  سیلپ  درادن و  روتوم  ینمیا  هالک 
.دنز یمن  رغ  یلو  دریگب  ار  هتسب  ات  دور  یم  هلپ  اب  ار  هقبط  جنپ  یرتشم  یارب  اما 

.دنک باسح  دهاوخ  یم  دریگ ، یم  هک  ار  یذغاک  هکت  دروخ و  یم  هک  یتبرش 
نوچ مدرم  یاه  هکت  لـمحت  زا  راـب ، اـب  یور  هداـیپ  زا  دـنک : یم  لـمحت  ار  یا  یتخـس  ره  دـصقم ، هب  تناـما  ندـناسر  رد 

.یناما دی  یارب  شا  یراک  زور  کی  نتخوس  زا  درب و  یم  دوخ  اب  هدرک و  لغب  ار  یکسورع 
.دوشن اضق  ات  تسا  شزامن  ریگیپ  وا 

.دنک یم  لش  ار  نوناق  اما  دنک ، یم  تاعارم  تیاهن  ات  مه  ار  مدرم  قح 
… . ار نوناق  یلو  دناد ، یم  بجاو  ار  قح هللا  سانلا و  قح 

یگدنز یگدنز نومزآ   نومزآ ردرد   قوقح   قوقح قالخا  وو   قالخا سابل   سابل نایم   نایم راوشد   راوشد باختنا   باختنا
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.تسام یرهش  هعماج  دیدج  مظن  ملیف ، رگید  هجو 
زا روـبع  ؛ نـتفر یراگتــساوخ  اـهراب  رداـم و  باـختنا  اـب  جاودزا  هـب  تیاــضر  ؛ رتـخد یارب  ردــپ  حاــکن  نذا  : صوـصخرد هـکنیا 

دیاـب هـک  هدـش  رارقرب  یدـیدج  مـظن  ؛ نادـنزرف یارب  نیدـلاو  فرح  نتـشاد  تـیمها  ؛ رـسمه باـختنا  رد  ییاـبیز  رهاوـظ و 
.درک شیارب  یرکف 

.دنام یمن  ام  رظتنم  هعماج 
.تسا قالخا  ندرک  ینورد  ندرک و  هنیداهن  ملیف ، تیاهن 

.دسر یمن  دصقم  هب  دوشن ، ینورد  تیارب  یزیچ  ات  هکنیا 
.ظیلغ شیارآ  دوش  یم  شیارآ  یب  دیآ و  یم  وتنام  رداچ ، یاج  یشاب  هتشادن  هک  لوبق 

رانک دروخب ، ار  نآ  هاگـشناد  رد  هک  تسا  تشز  نوچ  دریگ  یمن  همقل  شردام  زا  هک  یرتخد  ینک ، لـح  تدوخ  یارب  اـما 
.ینامهیم یارب  دشوپ  یم  دیوش و  یم  ار  شسابل  نابایخ 

.ادخ هدنب و  نیب  تسا  صلاخ  نوچ  تسا ، رتهب  یراکوزاس  هبوت  نانچمه  تسین و  زاسراک  قوقح  هکنیا 
، سابل نیا  دروخب و  نام  نت  هب  دـیاب  ساـبل  ورپ ؛»  » اـتیاهن زود و  تخود و  طاـیخ ، نتفاـی  یحارط ، هلحرم  راـهچ  ره  رد 

.یا هیراع  دوش  یم  ام و  هب  دیآ  یمن  هنرگو  تسا ؛ قالخا 
.اپ ریز  دور  یم  یگداس  هب  هک  قوقح  دوش  یم 

هک تسا  تدوخ  داـقتعا  یریگن ، اـی  یریگب  یزاـب  یتراـپ  اـب  ار  ماو  ملیف ، رخآ  هک  دـنک  تروـبجم  دـناوت  یمن  ینوناـق  چـیه 
.دهد یم  نامرف 

.هاشداپ تنورد  یادن  تسا و  بیاغ  قوقح  هک  ییاج 
.تسا قشع  هبملق  ردام ، همقل  بوخ ؛ رتخد  یتسار 

.دیآ یمن  تریگ  رگید  ینک ، یم  در  یراد  هک  یا  همقل  نیا 
.تیارب دوش  یم  تمیق  یب  همقل  نیا  یوش ، رت  گرزب  هک  یمک 

.دهد یم  وت  هب  اما  یضاران ، ار  شیالط  سیورس  هک  تسا  ردام  طقف  نآ 
.ار شا  ییاراد  اهنت 

دنک یم  تهاگن  قشع  اب  رد و  مد  ات  دیآ  یم  هک  وا  دوش ! یمن  تخادرپ  تساوخداد ، نودب  هعماج  نیا  رد  هک  هناخ  راک 
.تسا ردام  طقف  تیارب ، دریگ  یم  همقل  و 

.دنزرف هن  رسمه و  هن  رهاوخ و  ردارب و  هن  ردپ ، هن 
.تسا میدق  مظن  یلجت  تردام ، هک  مریگ 

.رتخد تسین  قشع  نآ  دیدج  مظن  رد 
دنتسین و… قداص  هقالع  زاربا  رد  نامهب ، نالف و  تسا و  یجاح  رتخد  هک  دننک  یم  اتراهچ  ات  ود  ود  جاودزا ، رد  اه  مدآ 

.
.نکن در  دهد ، یم  وت  هب  رد  مد  هک  ار  ردام  همقل  هکنیا  هصالخ 

.تقو چیه 
زورما هعماج  تالوحت  یدنبلعن  دازهب  قالخا  یدیلک : تاملکیئابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  نادقوقح و  *

https://www.atnanews.ir/?p=۲۹۶۹۵۰ یراذگ : کارتشاورپ  هاگآ  دیحو  سابل  نوناق  امنیس  طایخ 
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هیشاحرد یلصا : عبنم   ۰  رگید  عبنم   ۲   ۰   ۰   / انریا   

ات هک  میا  هدرک  مالعا  یدـنب و  نامز  تفگ : انریا  شزومآ  هاگـشناد و  راگنربخ  اب  وگ  تفگ و  رد  هبنـشود  زور  یکلم  نسح 
مظعم ربـــهر  هـــک  یبوچراـــهچ  ناـــمه  لـــمع ) هار و  هـــشقن  ینعی   ) یــــسرد هماـــنرب  یاـــهامنهار  لاـــسما  هاـــم  نـــمهب 

.دوش صخشم  یریگدای  تیبرت و  هزوح  هدزای  رد  دندومرف ، بالقنا 
.دوش یحارط  دیاب  هار  هشقن  ینعی  تسا  نیمه  راک  دصرد  لقادح ۵۰  داد : همادا  یو 

.دسرب شرورپ  شزومآ و  یلاع  یاروش  بیوصت  هب  سپس 
.تسا ام  یدعب  یاه  ماگ  اه و  مدق  زا  هک  مینک  یشزومآ  یاه  هناسر  دیلوت  هب  عورش  دیاب  ام  نامزمه  بیوصت  زا  دعب 

دنـس و نیا  دوزفا : شرورپ  شزومآ و  یداـینب  لوحت  دنـس  ندرک  یدربراـک  هنیمز  رد  یربـهر  نانخـس  صوـصخ  رد  یکلم 
مـیلعت و ماـظن  رد  راذـگریثات  یا و  هـشیر  یــساسا و  دنــس  ود  تـسا ، هدـش  هـیهت  نآ  ساـسا  رب  هـک  یلم  یــسرد  هماـنرب 

.دنتسه ام  تیبرت 
ناریدـم و نانواعم ، ریزو ، اـب  یریوصت  طاـبترا  رد  هام ۹۹  رویرهـش  هبنـش ۱۱  هس زور  حبـص  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر 

میظنت زا  لاس  تشذـگ ۹  هب  هراشا  اب  شرورپ ، شزومآ و  سالجا  نیمراهچ  یـس و  رد  شرورپ  شزومآ و  ترازو  یاسؤر 
رب دیاب  هک  تسا  هدش  صخشم  یلک  یاهدربهار  نالک و  فادها  دنس ، نیا  رد  دندومرف : شرورپ  شزومآ و  لوحت  دنس 

.دوش میظنت  یئارجا  همانرب  اه ، تسایس  ساسا 
هدشن میظنت  لماک  روط  هب  زونه  فلتخم  یاه  تلود  یاه  شالت  دوجو  اب  لوحت  دنـس  یئارجا  همانرب  دـندوزفا : ناشیا 

.دنهد ماجنا  ار  تیلوئسم  نیا  دیاب  نآ  نالک  تیریدم  شرورپ و  شزومآ و  یلاع  یاروش  تسا ،
دـندناوخ و یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  هفیظو  لوحت و  دنـس  دافم  زا  ار  یلیمکت  هاگن  اب  یا  هرود میمرت  بـالقنا ، ربهر 

یاــه صخاـــش  نــییعت   » و یدـــنب » ناـــمز ، » دـــننک یریگیپ  ار  عوــضوم  نــیا  شرورپ ، شزوــمآ و  نالوئـــسم  دـــندوزفا :
فادـها همه  هدـنرادربرد  نقتم و  دـیاب  عماـج  هماـنرب  تسا و  یرورـض  لوـحت ، دنـس  یارجا  عماـج  هماـنرب  رد  تفرـشیپ »

.دشاب لوحت  دنس 
حوطس همه  یارب  دیاب  لوحت  دنس  دنتفگ : دنتسناد و  مهم  مه  ار  لوحت  دنس  حیحص  نییبت  یا  هنماخ هللا  تیآ ترضح 

.دننک ادیپ  هزیگنا  نآ  قیقد  یارجا  یارب  ناملعم  ناریدم و  همه  ات  دوش  نییبت  ینشور  هب  شرورپ ، شزومآ و 
تسا  ام  یفسلف  همانسانش  یداینب  لوحت  دنس 

دانـسا نیا  یاوتحم  درک : نایب  شورپ  شزومآ و  ترازو  یـشزومآ  یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  سییر  ریزو و  نواعم 
، تـسا همانـسانش  کـی  دـنمزاین  تـیبرت  مـیلعت و  ماـظن  ره  تـسه  اـم  یگنهرف  یفـسلف و  یداـقتعا ، یاوـتحم  عـقاو  رد 
ار دوخ  همانـسانش  هک  یـسک  دننام  مینکن ، لمع  دنـس  نیا  هب  رگا  تسا ، ام  یفـسلف  همانـسانش  زین  یداینب  لوحت  دنس 

.میرادن ینادرگرس  زج  یتشونرس  هار و  مه  ام  تسا ، نادرگرس  دنک و  یم  مگ 
یودـب و یاه  هفـسلف  دـنامب ، نادرگرـس  ناسنا  دـنراذگ  یمن  تیبرت  میلعت و  لئاسم  رد  ـالومعم  هتبلا  داد : همادا  یکلم 

ثحاـبم هـب  یتخانـش  هـک  یدارفا  دـنوش و  یم  لاـعف  فـلتخم  یاـه  تیعقوـم  عباـنم و  رد  گـنراگنر  یبرغ  یاـه  هفــسلف 
یروــهمج اــم و  ماــظن  هدــنبیز  یریثاــت  نــینچ  دـــنریگ و  یم  رارق  اــه  هفـــسلف  نآ  ریثاــت  تــحت  دـــنرادن ، دوــخ  یفـــسلف 

.تسین یمالسا 
هدـشن یتاـیلمع  یتـسرد  هـب  بیوـصت  زا  دــعب  هـک  تـسا  لاـس  هـب ۹ کــیدزن  یمهم  نـیا  هــب  دنــس  هنافــساتم  دوزفا : یو 
لوـحت دنــس  اـم  هـک  دـندومرف  زین   ناـشریخا  تاـشیامرف  رد  دــنا و  هدرک  دــیکات  نآ  رب  اـهراب  بـالقنا  مـظعم  ربـهر  تـسا 

دوش دوش یمیم یتایلمع   یتایلمع هزوح   هزوح ردرد  ۱۱۱۱   شرورپ   شرورپ شزومآ  وو   شزومآ یداینب   یداینب لوحت   لوحت دنس   دنس

دنـس ندرک  یتایلمع  زا  شرورپ ، شزومآ و  ترازو  یـشزومآ  یزیر  هماـنرب شهوژپ و  ناـمزاس  سییر  ریزو و  نواـعم  اـنریا - نارهت -
.داد ربخ  لاسما  نمهب  ات  یریگدای  تیبرت و  هزوح  هدزای  رد  شرورپ  شزومآ و  یداینب  لوحت 
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یتاـیلمع ار  دنـس  نـیا  دـیاب  شرورپ  شزوـمآ و  تـسا و  هدـش  هدوـمیپ  نآ  رد  هار  زا  یـشخب  مـیراد ، ار  شرورپ  شزوـمآ و 
.دنک

راـب نیلوا  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  خـیرات  رد  دـندوب ، شرورپ  شزوـمآ و  همه  شیاـمرف  نیا  هدنونـش  درک : حیرـصت  یکلم 
ینارنخــس بـالقنا  ربـهر  ینعی  روـشک  ماـقم  نـیرت  یلاـع  روـشک  لــک  شرورپ  شزوـمآ و  یاــسور  ســالجا  رد  هـک  تـسا 

فلتخم داـعبا  ظاـحل  زا  ار  ناـشدوخ  هاگدـید  تیعقوـم  نیا  رد  هک  تسا  عوـضوم  تـیمها  هدـنهد  ناـشن  نـیا  دنتـشاد ،
.دندرک حرطم  یداینب  لوحت  دنس  ندرک  یتایلمع  هلمج  زا  شرورپ  شزومآ و 

، شرورپ شزومآ و  ریزو  هب  ددـجم  یربهر  مظعم  ماقم  هکنیا  هب  هراشا  اب  ییابطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع 
دیکات دنـس  نیا  ندرک  یتایلمع  یارب  رتشیب  شالت  رب  تیبرت  میلعت و  رگید  نـالوسم  شرورپ و  شزومآ و  یلاـع  یاروش 

راکـــشآ و تروــص  هــب  اــه  فدــه  دـــیاب  هــک  دـــندومرف  هناسانـــشراک  تروــص  هــب  یربــهر  مــظعم  ماــقم  تــفگ : دـــندرک ،
یمالـسا یروهمج  بالقنا  زارت   ناسنا  ینعی  میتسه ، نآ  لابند  هب  ام  هک  یبولطم  ناسنا  نآ  دوش و  صخـشم  حـیرص 

.دشاب دنمشناد  رکفتم و  نموم ، دیاب  هک  ناریا 
ییارجا یاــه  تسایــس  یدربراــک و  اــه  فدــه  دریگ ، تروـص  یتاــیلمع  یزیر  هماــنرب  دــیاب  یناــسنا  نـینچ  تـیبرت  یارب 

.دوش صخشم 
تسا  سوسحم  دنس  هب  لمع  ءالخ 

.تساجک راک  ءالخ  هک  دنراد  راضحتسا  یربهر  تسا و  یسانشراک  الماک  یتانایب  نینچ  دش : روآدای  یکلم 
.تسا نآ  هب  ندرکن  لمع  ندشن و  لمع  هکلب  تسین ، دنس  نادقف  رد  ءالخ 

، هدـش هتـشادرب  شرورپ  شزوـمآ و  رد  هنیمز  نیا  رد  زین  ییاـه  مدـق  هدوـب و  حرطم  هشیمه  یربـهر  یوـس  زا  هـتکن  نـیا 
.دنک یمن  نیمات  ار  ناشیا  رظن  هدش  یط  یاه  ماگ  نیا  هک  تسا  مولعم  یلو 

.منک یم  دییات  ار  رما  نیا  شرورپ  شزومآ و  نالووسم  زا  یکی  ناونع  هب  زین  هدنب  تشاد : راهظا  یو 
.تسا هداتفین  راک  هب  الماک  هک  تسا  یروتوم  یداینب ، لوحت  دنس  هک  مراد  داقتعا 

دنچ شرورپ ، شزوــمآ و  ترازو  یــشزومآ  یزیر  هماــنرب  شهوژپ و  ناــمزاس  رد  هتـــشذگ  هاــم  رد ۶  دــش : روآداــی  یکلم 
دنـس یاـنبم  رب  یـسرد  یاـهامنهار  یحارط  اـه  هورگراـک  نـیا  یلــصا  تیروماـم  تـسا و  هدـش  لیکــشت  اروـش  هورگراـک و 

یبایــشزرا هویــش  شور و  اوــتحم ، فدــه ، دــننام  تـیبرت  فــلتخم  رــصانع  دنتــسه  فــظوم  هـک  تــسا  یداــینب  لوــحت 
.دننک نیودت  یحارط و  یدربراک  یتایلمع و  روط  هب  ار  یملعم  هفرح  یاه  تیحالص  و 

هدننک رشتنم  عبانم  رگید 

هیشاحرد دوش -  یم یتایلمع  هزوح  رد ۱۱  شرورپ  شزومآ و  یداینب  لوحت  دنس   

اناپ یرازگربخ  دوش - ؟ یم یتایلمع  ینامز  هچ  شرورپ  شزومآ و  نیداینب  لوحت  دنس  داد  خساپ  یکلم   

۱۷۱۷
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۰۷:۳۵

۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انزیل   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

رد ییاور  ییاـیاپ و  عوـضوم «  اـب  (« ۱۰) شزومآ یامن  بطق   » ناونع اـب  یـشزومآ  هدـنز  هماـنرب  نیمهد  اـنزیل ، شرازگ  هب   

دوش دوش یمیم رازگرب   رازگرب ناریا   ناریا یناسر   یناسر عالطا عالطا یرادباتک  وو   یرادباتک نمجنا   نمجنا یشزومآ   یشزومآ هدنز   هدنز همانرب   همانرب نیمهد   نیمهد

ییاـیاپ و  » عوضوم اـب  شزوـمآ » یاـمن  بطق   » ناوـنع اـب  ناریا  یناـسر  عـالطا  یرادـباتک و  نمجنا  یـشزومآ  هدـنز  هماـنرب  نیمهد 
.دوش یم رازگرب  یهاگشناد »  یاه  شهوژپ  رد  ییاور 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹۰طباور 

https://www.lisna.ir/library/item/1246-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.lisna.ir/library/item/1246-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF


هبنــش هـس  زور  رد  ناریا  یناـسر  عـالطا  یرادــباتک و  یملع  نـمجنا  مارگاتــسنیا  هحفــص  رد  یهاگــشناد »  یاـه  شهوژپ 
.دوش یم  رازگرب  یلا ۲۳   ۲۱ تعاس زا  رویرهش ۱۳۹۹ ، خروم ۱۸ 

.تسا یمزراوخ  هاگشناد  یملع  تأیه  وضع  کیشخآ ، تاداس  هیمس  رتکد  رتکد  تسشن  نیا  نامهم   

هماـنرب نیا  رد  ( ilisa۱۳۴۵  ) سردآ هـب  نـمجنا  مارگاتـسنیا  هحفـص  قـیرط  زا  دـنناوت  یم  نارگـشهوژپ  نادـنم و  هقـالع   
.دنبای روضح 

رد ییاور  ییاـیاپ و  عوـضوم «  اـب  (« ۱۰) شزومآ یامن  بطق   » ناونع اـب  یـشزومآ  هدـنز  هماـنرب  نیمهد  اـنزیل ، شرازگ  هب 
هبنـش هـس  زور  رد  ناریا  یناـسر  عـالطا  یرادـباتک و  یملع  نـمجنا  مارگاتـسنیا  هحفـص  رد  یهاگـشناد »  یاـه  شهوژپ 

.دوش یم  رازگرب  یلا ۲۳   ۲۱ تعاس زا  رویرهش ۱۳۹۹ ، خروم ۱۸ 
.تسا یمزراوخ  هاگشناد  یملع  تأیه  وضع  کیشخآ ، تاداس  هیمس  رتکد  رتکد  تسشن  نیا  نامهم 

شزومآ هتیمک  لوئـسم  یئابطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تأیه  وضع  یعیمـص ، ارتیم  رتکد  هماـنرب  سانـشراک  یرجم 
.تسا نمجنا 

هدرک یزیر  هماـنرب  یلیمکت  تالیـصحت  نایوجـشناد  نارگــشهوژپ و  هـب  ندـناسر  یراـی  روـظنم  هـب  ار  هماـنرب  نـیا  نـمجنا 
.تسا

هماـنرب نـیا  رد  ( ilisa۱۳۴۵  ) سردآ هـب  نـمجنا  مارگاتـسنیا  هحفـص  قـیرط  زا  دـنناوت  یم  نارگـشهوژپ  نادـنم و  هقـالع 
.دنبای روضح 

۱۶۱۶
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۹:۴۵۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ییابطابط  همالع  هاگشناد   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

هاگشناد دوش  یم  رازگرب  ناریا  رد  یمالسا  فراعم  تایهلا و  یاه  هدکشناد  درکلمع  یواکاو  یصصخت  تسـشن  نیمود   
ار ۲۵ روـشک  یمالــسا  فراـعم  تاـیهلا و  یاـه  هدکــشناد  درکلمع  یواـکاو  یــصصخت  تســشن  نـیمود  یئاـبطابط  همــالع 

.دیامن یم  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  هامرویرهش 

دوش یم  رازگرب  ناریا  رد  یمالسا  فراعم  تایهلا و  یاه  هدکشناد  درکلمع  یواکاو  یصصخت  تسشن  نیمود 
روشک یمالـسا  فراعم  تایهلا و  یاه  هدکـشناد  درکلمع  یواکاو  یـصصخت  تسـشن  نیمود  یئاـبطابط  همالع  هاگشناد 

.دیامن یم  رازگرب  یزاجم  تروص  هب  هامرویرهش  ار ۲۵ 
بیــسآ اـقترا و  یاـهراکهار  هـئارا  هـلمج  زا  یفلتخم  تاـعوضوم  اـب  تســشن  نـیا  هاگــشناد ، یموـمع  طــباور  شرازگ  هـب 
یمالـسا تاعلاطم  شقن  هاگیاج و  اـه ، تیروماـم  فادـها و  ققحت  نازیم  اـه ، شیارگ  اـه و  هتـشر  یگنوگچ  یـسانش ،

.دش دهاوخ  رازگرب  یمالسا  فراعم  تایهلا و  یاه  هدکشناد  رد  ینید  شزومآ  متسیس  رد  یملع 
نانارنخـس زا  حالف  کت  رـسای  فیایحی ، راتخم  یفـسویالم ، دیجم  اسراپ ، غورف  نایکچوکآ ، دمحا  تایب ، نیـسح  دمحم 

.تخادرپ دنهاوخ  دوخ  یاه  هاگدید  هئارا  هب  هک  دنتسه  تسشن  نیا 
راـبخا تسیل  air.ir/ZHqke۹ يپاـچ هخــسن  ۱۳۳ دـــیدزاب :  ١٢٧٨٨ ربــخ : هرامـــش   ١٥:١٠ رويرهـــش ١٣٩٩ -  هـبنش ١٥ 

ردرد یمالسا   یمالسا فراعم   فراعم تایهلا  وو   تایهلا یاه   یاه هدکشناد   هدکشناد درکلمع   درکلمع یواکاو   یواکاو یصصخت   یصصخت تسشن   تسشن نیمود   نیمود
دوش دوش یمیم   رازگرب   رازگرب ناریا   ناریا

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹۱طباور 

https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=12788
https://atu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5210&newsview=12788


aryanic طسوت یشهوژپ  یشزومآ  رابخا  ویشرآ  ینامزاس  لاترپیشهوژپ  یشزومآ  رابخا  ویشرآ  تیاس  یحارط  <<

۱۶۱۶
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۷:۰۸



۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / انریا   

اـه و کـینکت زا  یا  هعوـمجم لـماش  یعاـمتجا ، موـلع  رد  دنمــشزرا  هدــیچیپ و  ییاـه  شور ناوـنع  هـب  یفیک ، یاـه  شور
.دنا هدش هتخانش  ناریا  رد  رتمک  یمک ، یاه  شور ینعی  دوخ  لباقم  نایرج  فالخرب  هک  دوش  یم یلوصا 

اه باتک نیا  یاه  هدنـسیون ای  دنا  هدوب همجرت  ای  دـنا  هدـش رـشتنم  یفیک  یاه  شور هرابرد  نونکات  هک  ییاه  باتک بلغا 
بلاق رد  ار  یفیک  یاه  شور زا  دوخ  یاه  تشادرب ی  هعومجم ات  دـنا  هدرک شالت  یجراخ ، روهـشم  راـثآ  یخرب  یـسررب  اـب 

.دننک یروآدرگ  باتک  کی 
اه لاس لصاح  یفیک و  یاه  شور رب  باتک  نیا  هدنـسیون  طلـست  یفیک ،» شهوژپ  ماجنا  رنه   » باـتک زیاـمت  هجو  اـما 

.تسا یگنهرف  تاعلاطم  هزوح  داتسا  سانش و  هعماج کی  ناونع  هب  ییاکذ  قیقحت  سیردت و 
اب هک  یللملا  نیب دنمـشزرا  راثآ  رورم  هب  اهنت  هن  نآ  هدنـسیون  هک  تسا  یدنمـشزرا  تاکن  یواـح  باـتک  نیا  ور  نیمه  زا 

.تسا هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب  ار  نآ  تاکن ، نیا  هب  دوخ  یتاقیقحت  یتاعلاطم و  براجت  ندوزفا 
.دوش یم زاغآ  یفیک  یاه  شور هرابرد  یا  همدقم اب  شراگن » ات  یبای  هلئسم زا  یفیک  شهوژپ  ماجنا  رنه  باتک  »

یاه تنس دراو  هنوگچ  یفیک  یاه  شور هک  دزادرپب  هلئسم  نیا  هرابرد  ثحب  هب  ات  دراد  شالت  همدقم  نیا  رد  هدنـسیون 
.دندش ناریا  رد  یهاگشناد  یسانش  هعماج

ار ههد ۱۳۸۰  اما  تسا ، هدش  زاغآ  ههد ۱۳۷۰  زا  هچرگا  ناریا  هب  یفیک  قیقحت  یاه  شور دورو  هک  دراد  دـیکات  ییاـکذ 
.تسناد ناریا  رد  یفیک  یاه  شور قنور  نارود  ناوت  یم

همادا ناریا  یـسانش  هعماـج تنـس  رد  یفیک  یاـه  شور هراـبرد  اـه  ینامگدـب یخرب  مهزاـب  قـنور ، نیا  مـغر  هـب  هـک  هرود 
ریغ سایقم ، کچوک  دودـحم و  هیوناث ، عماـج ، ریغ  یملع ، ریغ  یاـه  شور ار  یفیک  یاـه  شور دـیتاسا  یخرب  تشاد و 

.دندرک یم دادملق  نآ  دننام  یزتناف و  نردم ، تسپ دامتعا ، لباق 
.دنراد ار  دوخ  دنمشزرا  صاخ و  یاه  یگژیو یفیک ، یاه  شور هدنسیون ، معز  هب  اما 

هجوت ققحم  دوـخ  مه  اـه و  هژوـس دوـخ  مه  نتم و  هب  هدـینت  مهرد  یا  هنوـگ هب یفیک  شهوژپ   » هک دراد  دـیکات  ییاـکذ 
«. تسا ریسفت  مهف و  یفیک  تنس  تیولوا   » و دراد »

یاـه هنوـمن رب  دـیکات  یفیک  یاـه  شور رد  هـکنیا  درامــش : یمرب ار  یفیک  یاـه  شور یــساسا  اـه  یگژیو هـمادا  رد  ییاـکذ 
یــشیدنازاب دــنمزاین  یفیک  کبــس  دــنک ، یم بـلط  ار  یرثکادــح  یــشیدنازاب  شهوژپ ، رد  یفیک  کبــس  تــسا ، کــچوک 

ار نآ  دـهد و  ناـشن  یلدـمه  دوخ  قیقحت  نادـیم  یاـضعا  اـب  اـت  تسا  شـالت  رد  یفیک  شور  ققحم  تسا و  یرثکادـح 
دنک ، کرد 

یاه تنـس دوجو  مغر  هب  و  هتـشذگ ، یاه  ههد رد  ناریا و  رد  ارچ  هک  دزادرپ  یم هتکن  نیا  یـسررب  هب  همادا  رد  هدنـسیون 
.دنا هدوب هجوت  دروم  یفیک  یاه  شور زا  شیب  یمک  یاه  شور یناهج ، حطس  رد  یفیک  تاقیقحت  دنمشزرا 

لیـالد «، » یخیراـت تـالوحت  «، » یدرف براـجت  تیلماـع و  ندـش  هتـسجرب   » نوـچمه یفلتخم  لـیالد  ییاـکذ ، معز  هـب 
ثعاـب یا » هتـشر نـیب یاـه  شیارگ  » روـهظ و  کیژولوئدـیا » یرامعتـسااسپ و  نردـم ، تـسپ اـه  نـتم دورو  «، » یــسایس

شراگن شراگن اتات   یبای   یبای هلئسم هلئسم زازا   یفیک   یفیک شهوژپ   شهوژپ ماجنا   ماجنا رنه   رنه

همـالع هاگـشناد  داتـسا  سانـش و  هعماـج ییاـکذ » دیعــسدمحم   » رثا نـیرخآ  یفیک » شهوژپ  ماـجنا  رنه   » باـتک اـنریا - نارهت -
.تسا هدش  پاچ  یریزو  عطق  رد  هاگآ و  رشن  تمه  هب  هحفص  رد ۳۷۶  یگزات  هب  ییابطابط 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹۲طباور 

https://www.irna.ir/news/84027863/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4
https://www.irna.ir/news/84027863/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4


.دوش هجوت  یفیک  یاه  شور هب  هتشذگ  زا  شیب  هزورما  ات  دنا  هدش
شهوژپ رد  یطابترا  یاه  تراهم «، » یزاسدـنم هلئـسم هلئـسم و   » لوصف لـماش  هک  دـبای  یم همادا  لـصف  رد ۹  باـتک 

«، یفارگوـیبوتا «، » یرگ تـیاور «، » یــسانشرادیدپ لـیلحت  شور  «، » ییاـنبم هـیرظن  «، » ینومــضم لـیلحت  «، » یفیک
.دنوش یم یفیک » شهوژپ  یبایزرا  شراگن و   » و یراگن » مدرم »

.دزادرپب یبای  هلئسم ینعی  یفیک ، شهوژپ  ره  همدقم  هب  ات  تسا  شالت  رد  لوا  لصف  رد  هدنسیون 
ار دوخ  قیقحت  هلئسم  دیاب  هنوگچ  یفیک ، شور  رگـشهوژپ  کی  هک  دزادرپ  یم لاوس  نیا  حرط  هب  شخب  نیا  رد  ییاکذ 

.دنک یدنب  تروص دوخ ، شهوژپ  هب  تبسن  رد  ار  نآ  هدرک و  یحارط 
شـالت رد  هدـسنیون  اـما  دـسرب ، رظن  هب  هداـس  یعوـضوم  یباـی  هلئـسم نایوجـشناد ، یخرب  دـید  زا  تسا  نـکمم  دـنچره 

یفیک شهوژپ  ماجنا  رد  یدایز  رایـسب  تیمها  تسا و  ساسح  هدیچیپ و  یراک  یبای ، هلئـسم  هک  دـهد  ناشن  ات  تسا 
.دراد

ات دـنک  یم شالت  دنتـسه و  یفیک  شهوژپ  کـی  ماـجنا  همزـال  هک  دور  یم ییاـه  تراـهم غارـس  هب  مود  لـصف  رد  ییاـکذ 
.دریگبارف نآ  زا  جراخ  ای  هاگشناد  رد  ار  اه  تراهم نیا  دناوت  یم وجشناد  کی  هنوگچ  دهد  ناشن 

.تسا اه  شور نیا  زا  مادکره  ینابم  لوصا و  یفیک و  هدمع  شور  حیرشت ۶  بیترت  هب  رثا ، نیا  یدعب  لصف   ۶
هب طلـسم  هتـسجرب  ناـققحم  یوـس  زا  هدـش  رـشتنم  یتاـقیقحت  راـثآ  نیرتزور  هب نیرتدـیدج و  هـب  عاـجرا  نمـض  ییاـکذ 

نیا هسیاـقم  نمـض  هداد و  شزوـمآ  ار  اـه  شور نیا  ءازجا  تاـکن و  نیرتـمهم  یفیک ، یاـه  شور نـیا  عاوـنا  زا  مادـکره 
.دنک یم هسیاقم  رگیدکی  اب  ار  اه  نآ فعض  توق و  طاقن  رگیدکی ، اب  اه  شور

دـشاب و تسردان  ًـالماک  دـناوت  یم اـه  شور نیا  زا  هدافتـسا  یتاـقیقحت  هچ  رد  هک  دـنک  یم یروآداـی  ییاـکذ  نآ  زا  رتمهم 
.درب هرهب  اه  نآ زا  دیابن 

ریرحت هتشر  هب  دیاب  هنوگچ  یفیک  قیقحت  کی  هک  دزادرپ  یم عوضوم  نیا  هرابرد  ثحب  هب  هدنـسیون  اما  ینایاپ  لصف  رد 
.دیآرد

راتــشون «، » یبدا کبــس  «، » یداــقتنا کبــس  «، » هنوــگرارقا  » شور نوــچمه  یـــشراگن  یاــه  شور یفرعم  اــب  ییاــکذ 
، نارگـشهوژپ نایوجـشناد ، راـیتخا  رد  ار  یبوخ  رایـسب  تاـکن  یا » هناسردـنچ کبـس   » و یـشیامن » کبـس  «، » هنوگرعش

.دهد یم رارق  باتک  نیا  نابطاخم  ریاس  هاگشناد و  ناسردم 

۱۶۱۶
رویرهش

۱۳۹۹۱۳۹۹
۱۵:۱۱۰  رگید  عبنم   ۰   ۰   ۰   / ناریا  نایوجشناد  همانربخ   

( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

یاـیازم یعاـمتجا  دــعب  رد  تـسا ، یکینورتـکلا  یاههاگــشناد  تیلاـعف  همزـال  هـک  تاـعالطا  زاـب  راـشتنا  شزوـمآ و  هـتبلا   
یعاـمتجا تیلوئـسم  تسا ، مزـال  هـک  دـنک  یم داـجیا  تاـعالطا  شزوـمآ و  هـب  یموـمع  یـسرتسد  ناـکما  ظاـحل  زا  یدـیدج 

شقن شقن ندش   ندش گنر   گنر مکمک یزاجم  وو   یزاجم شزومآ   شزومآ یعونصم / / یعونصم شوه   شوه مراهچ  وو   مراهچ یتعنص   یتعنص بالقنا   بالقنا
دیتاسا دیتاسا یتیبرت   یتیبرت

هک تسا  نیا  دریگ  رارق  ناققحم  هجوت  دروم  یکینورتکلا  یلاع  شزومآ  هب  راذـگ  ثحب  رد  دـیاب  هک  یتاـعوضوم  نیرتمهم  زا  یکی 
نایوجـشناد اـب  یدوز  هب  ًـالثم  هک  نیا  دوـش و  یم رتراگدـنام  زور  هـب  زور  دـسر ، یم رظن  هـب  هـک  ینوـنک  صاـخ  طیارـش  هـب  هجوـت  اـب 

ار شزومآ  تیفیک  لزنت  هک  درک  ناوت  یم ار  ییاـهراک  هچ  دـنا ، هدـیدن ار  هاگـشناد  ًاـساسا  هک  دوب  میهاوخ  هجاوـم  یدوروـلا  دـیدج 
یگنهرف یهورگ و  ینامزاس ، قلعت  میـشاب و  هتـشاد  رترثؤم  یعاـمتجا  روضح  هک  مینکب  میناوت  یم  ییاـهراک  هچ  مینک و  ناربج 

.مینک تیوقت  دوجوم  طیارش  رد  ار  نایوجشناد  نانکراک و  دیتاسا ،

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹۳طباور 

http://iusnews.ir/fa/news-details/369397/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%7C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF/
http://iusnews.ir/fa/news-details/369397/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%7C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF/


.مینک نییبت  مه  دیدج  لکش  نیا  رد  ار  هاگشناد 

زا ۸۰ شیب  یزرواشک  داهج  ریزو  هتفگ  هب  طیارـش  نیا  رد  هک  نیا  زا  فسات  زاربا  اب  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروش  ریبد   
ماـن هب  یموهفم  اـیند  یزرواـشک  رد  زورما  تشاد : راـهظا  دوـش  یم هرادا  یتنـس  تروـص  هب  روـشک  یزرواـشک  شخب  دـصرد 

.تسا یزرواشک  شخب  تادیلوت  قیقد  شیامآ  نآ  فده  هک  تسا  حرطم  کینربیاس  لاکیزیف  یزرواشک  ماظن  ای   ACPS

«، تخاـسریز  » هناـگ هس  یاـه  هیـال صوـصخ  رد  هاوـخ  رکـش  رتـکد  تاـظحالم  هـک  نـیا  ناـیب  اـب  یلماـع  رتـکد  هـمادا ، رد   
هب هدوـب و  هجوـت  دروـم  ملع  یزاـجم  رهـش  حرط  رد  تسا  تیمها  یاراد  ًاـعطق  هک  یتـفرعم » هیـال   » و دـیلوت » تابـسانم  »

هزوح نیا  رد  یدایز  هنیزه  یتخانـش ، یتفرعم و  هیـال  ینعی  موس  هیـال  رد  تفگ : تسا ، هدـش  هداد  حیـضوت  رگید  یلکش 
یزاجم رهش  یریگ  لکش ربارب  رد  یتفرعم  عنام  هک  تسا  گولانآ  زونه  اهدرکیور  اه و  تخانـش اه و  نهذ نوچ  میهد  یم

.تسا ملع 

شزومآ زا   » یزادرپ هدـیا تاسلج  هعومجم  زا  تسـشن  نیمجنپ  نیمراـهچ و  ناریا ؛» نایوجـشناد  هماـنربخ   » شرازگ هب 
هراـبرد وگو  تفگ فدـهاب  یعاـمتجا ، یگنهرف و  تاـعلاطم  هدکـشهوژپ  یکینورتـکلا » یلاـع  شزومآ  هب  کیـسالک  یلاـع 

تــسشن رد  ناریا  مـلع  یزاـجم  رهــش  عوـضوم  اـب  یلخاد و  یاـهزاین  یناـهج و  تـالوحت  ساـسا  رب  رذـگ  نـیا  تاـئاضتقا 
وـضع یکیناخ  یداه  یعاـمتجا و  یگنهرف و  تاـعلاطم  هدکـشهوژپ  یـشهوژپ  نواـعم  یزوحاـم ، اـضر  روضح  اـب  مراـهچ 

بـالقنا یلاـع  یاروـش  ریبد  یلماـع ، اضردیعـس  روـضح  اـب  مجنپ  تسـشن  رد  ییاـبطابط و  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه 
.دش رازگرب  نارهت  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  هاوخرکش  سنوی  نارهت ، هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  یگنهرف و 

ترازو یعاـمتجا  یگنهرف و  تنواـعم  تکراـشم  هـب  هراـشا  اـب  مراـهچ  تسـشن  یادـتبا  رد  شزوـمآ  دـیدج  هصرع  هـب  چوـک 
ناریدم ناسانشراک و  رظن  لدابت  ثحب و  تکراشم و  ناوخارف  اه و  تسـشن نیا  یرازگرب  رد  یروانف  تاقیقحت و  مولع ،

نیا ثحاـبم  هک  درک  یراودـیما  زاربا  هدـش  حرطم  ثحاـبم  نوـماریپ  روـشک  یلاـع  شزوـمآ  زکارم  اـه و  هاگـشناد یگنهرف 
یکینورتکلا یلاع  شزومآ  هب  کیـسالک  یلاع  شزومآ  زا  راذـگ  رد  هک  یباتـشرپ  تـالوحت  اـب  اـم  ییانـشآ  رد  دـناوتب  هسلج 

یارب مزـال  یاـه  تراــهم اــهراتخاس و  تاــئاضتقا ، هدوـب و  رثوـم  تـسا  ناــیرج  رد   ۱۹ دــیووک   یمدــناپ  زا  سپ  ًاــصوصخ 
.دنک نییبت  ار  دیدج  هصرع  نیا  هب  چوک » »

یعاـمتجا یگنهرف و  داـعبا  رد  رذـگ  نیا  تاـئاضتقا  اـه و  یگژیو یـسررب  تیروـحم  اـب  هک  یزاـجم  تسـشن  نیا  هـمادا  رد 
تالوحت ریثأت  تحت  رایتخا و  اب  هن  ناهج ، ناریا و  رد  انورک  سوریو  عویـش  اب  هک  نیا  نایب  اب  یکیناخ  رتکد  دـش ، رازگرب 

: تشاد راهظا  میا  هدـش یزاجم  یاضف  هب  ندـش » باترپ   » یریبعت هب  ای  چوک »   » زا ریزگان  رابجا ، هب  ًالماک  هک  هنارواـنف 
هک دـندش  یکینورتکلا  یاه  شزومآ همانرب  یزیر  همانرب نودـب  یارجا  یلیطعت و  هب  راـچان  یطیارـش  رد  اـم  یاـه  هاگـشناد

.دندوب هدرک  بسک  ار  مزال  یاه  یگدامآ نایوجشناد  دیتاسا و  هن  دنتشاد و  رایتخا  رد  ار  مزال  یاهراتخاس  هن 
یلاح رد  درک  قیبطت  هب  راداو  یعامتجا  یگنهرف و  یاه  هزوح نآ  عبت  هب  یلاع و  شزومآ  رد  ار  ام  یگدـش » باـترپ   » نیا

.میا هدوب هجاوم  هدنیازف  یبارطضا  ینارگن و  اب  سکعرب  هک  دوبن  هدننکراودیما  نمیا و  اهنت  هن  طیارش  هک 
هب لاـس و  یادـتبا  رد  هک  ییاـه  یجنـسرظن تواـفتم   جـیاتن  هب  هراـشا  اـب  ییاـبطابط  همالع  هاگشناد  یملع  تـئیه  وـضع 

هامدادرخ نایاپ  ات  رثکادـح  هک  دـندرک  یم روصت  هعماج  تیرثکا  لاسما ، لیاوا  تشاد : راهظا  تسا ، هدـش  ماجنا  یگزات 
دصرد زا ۸۰  شیب  یجنــسرظن  نـیرخآ  قـبط  سوریو  عویــش  مود  جوـم  زورب  اـب  یلو  دــش  دــهاوخ  راـهم  اــنورک  یمدــناپ 

هک دـندقتعم  رگید  دـصرد  دوـب و ۲۵  میهاوـخ  راـتفرگ  لـضعم  نیا  هب  رگید  لاـس  کـی  اـت  لقادـح  هـک  دـندقتعم  هعماـج 
رگید لاـس  کـی  اـت  لقادـح  هـک  دـنا  هتفریذـپ مدرم  دــصرد  ینعی ۸۵  تـسین  صخــشم  ًاـساسا  یمدـناپ  نـیا  ناـیاپ  ناـمز 

.دوب دهاوخ  لاونم  نیدب  طیارش 
تـسا نآ  زا  رت  یدـج دـنک ، یم دـیدهت  ار  ام  ینامزاس و …  یناور و  تینما  تمالـس و  هک  نارحب  نیا  درک : ناشنرطاخ  یو 

نینچ هــئارا  هــچرگا  مــینک  هداــمآ  نآ  اـــب  ههجاوــم  یارب  ار  نایهاگـــشناد  یـــشزومآ  یاـــه  هاـــگراک یرازگرب  اـــب  ًـــالثم  هــک 
ًافرـص ای  زیمآدـیدهت  ًافرـص  نآ ، تاریثأت  طیارـش و  نیا  هک  تفریذـپ  دـیاب  رگید  فرط  زا  تسا و  مزال  ًاعطق  ییاه  یگداـمآ

 



زا هاگــشناد  ندرک  رود  شزوــمآ و  تـیفیک  رب  یفنم  ریثأــت  ثعاــب  دــناوت  یم هـک  نــیا  نمــض  ینعی  تــسین  زاــس  تــصرف
.تسا هدرک  داجیا  شزومآ  هب  یسرتسد  هنیمز  رد  ار  ییاه  یگدوشگ دناوت  یم دوش ، یعامتجا  تیلوئسم 

یکینورتـکلا یلاــع  شزوـمآ  هـب  رتـهب  هـچ  ره  راذــگ  یارب  ار  دربـهار  هـس  هـمادا  رد  لاـس ۱۳۹۷  ملع  جـیورت  هزیاـج  هدـنرب 
یعاــمتجا و یــشزومآ ، داــعبا  رد   ) دــیدج یتـفرعم ) « ) یتخانــش روـضح   » قیقدــت نییبــت و  رب  ینتبم  هـک  درک  داهنــشیپ 

یملع تـیفیک  تـفا  هـب  راذـگ  لاـح  رد  هاگـشناد  یــشزومآ  ماـظن  ندرک  ساـسح   ) دـیدج یــشزومآ » روـضح  (، » یگنهرف
.تسا دیدج  یعامتجا » روضح   » و یشزومآ )

ناـققحم هجوت  دروـم  یکینورتـکلا  یلاـع  شزوـمآ  هب  راذـگ  ثحب  رد  دـیاب  هک  یتاـعوضوم  نیرتـمهم  زا  یکی  یو  هتفگ  هب 
هک نیا  دوش و  یم رتراگدـنام  زور  هب  زور  دـسر ، یم رظن  هب  هک  ینونک  صاـخ  طیارـش  هب  هجوت  اـب  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق 

ار ییاـهراک  هـچ  دـنا ، هدـیدن ار  هاگـشناد  ًاـساسا  هـک  دوـب  میهاوـخ  هجاوـم  یدوروـلا  دـیدج  نایوجـشناد  اـب  یدوز  هـب  ًـالثم 
رترثؤـم یعاـمتجا  روـضح  هک  مینکب  میناوـت  یم  ییاـهراک  هچ  مـینک و  ناربـج  ار  شزوـمآ  تـیفیک  لزنت  هـک  درک  ناوـت  یم
.مینک تیوقت  دوجوم  طیارش  رد  ار  نایوجشناد  نانکراک و  دیتاسا ، یگنهرف  یهورگ و  ینامزاس ، قلعت  میشاب و  هتشاد 

عون ۵ و ۶ و ۷ یاه  هاگـشناد هب  هدش  یزیر  همانرب یجیردت و  راذگ  سنج  زا  یلعف  طیارـش  هک  نیا  رب  دـیکأت  اب  یکیناخ 
رگیدـکی و اـب  نایوجـشناد  نیب  یتیمیمـص  هک  تسا  نیا  رد  هاگـشناد  یعاـمتجا  یگنهرف و  هجو  تـشاد : راـهظا  تـسین ،

.دشاب هاگشناد  یازجا  رگید  رگیدکی و  اب  هورگ  ود  نیا  نیب  مه و  اب  دیتاسا  نیب 
تیلوئــسم ینوریب ، دـعب  رد  هدـش و  بـیرخت  نورد  رد  یگطــساو  یب تیمیمــص و  نـیا  وجــشناد ، زا  یلاـخ  هاگــشناد  رد 

.دوش یم فیعضت  ینوریب  یاهزاین  لح  رد  هاگشناد  تیلوئسم  یعامتجا و 
یاـیازم یعاـمتجا  دــعب  رد  تـسا ، یکینورتـکلا  یاههاگــشناد  تیلاـعف  همزـال  هـک  تاـعالطا  زاـب  راــشتنا  شزوـمآ و  هـتبلا 

یعامتجا تیلوئـسم  تسا ، مزال  هک  دـنک  یم داـجیا  تاـعالطا  شزومآ و  هب  یمومع  یـسرتسد  ناـکما  ظاـحل  زا  یدـیدج 
.مینک نییبت  مه  دیدج  لکش  نیا  رد  ار  هاگشناد 

یاـه لـکتورپ یتـسیز  تمالـس  دـعب  زا  هک  ناـنچمه  درک : حیرـصت  تاـطابترا  یگنهرف و  تاـعلاطم  یناریا  نمجنا  سیئر 
هب اـهنت  هن  اـه  هاگـشناد  رد  هک  میـسر  یم نیا  هب  مـک  مـک  هدـش  نیودـت  اـنورک  اـب  هلباـقم  یلم  داتـس  یوـس  زا  یـصخشم 

.میراد زاین  مه  یعامتجا  یگنهرف و  یاه  لکتورپ هب  هک  ینامزاس  یشهوژپ و  یشزومآ و  ییاه  لکتورپ نیودت 
ییوجـشناد و یاـه  تیلاـعف یـشزومآ ، یملع و  یاـه  تیلاـعف رب  هوـالع مـیا  هدـش باـترپ  نآ  هـب  هـک  یزاـجم  هاگـشناد  رد 

دیدــج لاکــشا  هـب  لاــبقا  ما  هداد ماــجنا  هـک  یا  یــسررب قـبط  هـتبلا  هدــش  رییغت  شوختــسد  مـه  یعاــمتجا  یگنهرف و 
یگنهرف و ییوجــشناد و  یفنــص  فـلتخم  یاـهداهن  هدـش و  رتـشیب  یبهذـم  یرنه و  یگنهرف و  یزاـجم  یاـه  تیلاـعف
رد دـندرک  یم تیلاعف  هتفرگ و  زوجم  یهاگـشناد  نوریب  یهاگـشناد و  نورد  صاـخ  دـعاوق  ساـسا  رب  ًـالبق  هک  یـسایس 

.تسا هتفرگ  لکش  نایوجشناد  یعامتجا  یگنهرف و  تکراشم  یارب  یدیدج  یاه  هنیمز دنا و  هدش لاعف  یزاجم  یاضف 
یعاـمتجا یاـه  تیلوئــسم ناـمرف  نییبـــت ۱۰  هــب  هــمادا  رد  یرواـــنف  موــلع و  رد  قـــالخا  نــمجنا  هریدـــم  تــئیه  وــضع 

لماش هدـش  حرطم  اه  هاگـشناد یناهج  هکبـش  طسوت  هک  نامرف  نیا ۱۰  تفگ : تخادرپ و  انورک  طیارـش  رد  اـه  هاگـشناد
شزومآ رد  ربارب  راتفر  انورک ، هنیمز  رد  ربتعم  لقتسم و  یادص  ندش  هدینـش  یگتـسبمه ، تیوقت  مظن و  رد  تایقالخا 

ربارب رد  تمواقم  هرمزور ، یاه  تحلصم یزرو و  تسایس رد  ندش  راتفرگ  زا  زیهرپ  تقیقح و  هب  نداد  تیولوا  نیالنآ ،
یاه هرهچ زا  یزاس  تیـصخش هئطوت ، مهوت  رب  ینتبم  یاه  هیرظن لـثم  تاـعالطا  دوبمک  زا  یـشان  یاـهدرکیور  مهوت و 

هب نیرتـشیب  هجوـت  یموـب ، یناـهج و  یاـه  هبنج ندرک  نزاوـتم  قـالخا ، دـیدج  یاـه  یدـنب تروـص هب  هجوـت  یهاگـشناد ،
.تسا رادیاپ  هعسوت  رد  یقالخا  یاه  شزرا هب  هجوت  یداقتعا و  یبهذم و  یاه  بوچراچ دیاقع و 

هلئـسم درادـن و  دوجو  یهاگـشناد  یاـه  شزرا یاوزنا  یدوباـن و  هراـبرد  ینادـنچ  ینارگن  هک  درک  دـیکأت  لاـح  نیع  رد  یو 
.تسا اه  شزرا نیا  یریگیپ  هوحن  رد  رییغت  رتشیب 

یمدـناپ هدرتـسگ  تاـعبت  هـب  هراـشا  اـب  ینانخـس  رد  مـه  ناریا  یـسانش  هعماـج  نـمجنا  سیئر  هداز ، جارـس  نیـسحدیس 
 … یرنه و یعاـمتجا و  یــشزومآ و  یداـصتقا و  فـلتخم  یاـه  هزوـح رد  اـه  تیلاـعف زا  یرایــسب  ندرک  دودـحم  رد  اـنورک 

لماک یلیطعت  زا  یروانف  بالقنا  زا  لـصاح  تاـناکما  یکـشزپ و  شناد  زا  لـصاح  تاـعالطا  هناتخبـشوخ  تشاد : راـهظا 

 



هجاوـم لکــشم  نـیا  اـب  لـبق  هـهد  دـنچ  رگا  ًاـنئمطم  تـسا و  هدرک  یریگوـلج  شزوـمآ  هـلمج  زا  اـه  تیلاـعف زا  یرایــسب 
.دوب رت  هدرتسگ رایسب  نارحب  نیا  راوگان  تاعبت  میدش ، یم

یرایتخا روشک ، رد  نآ  حرط  یا  ههد کی  ًادودـح  تمدـق  دوجو  اب  ام  یاه  هاگـشناد رد  یزاجم  شزومآ  تمـس  هب  تکرح 
مینک و هدافتـسا  دـیدج  ناـکما  تیفرظ و  نیا  زا  تعرـس  هب  هک  داد  اـم  هب  ار  تـصرف  نـیا  اـنورک  لاـح  ره  هـب  یلو  هدوـبن 

.دنک ادیپ  همادا  بیترت  ره  هب  ام  یاه  هاگشناد رد  شزومآ  دنور  هک  درک  کمک 
رذـگ نارود  نیا  زا  هرخالاب  اـما  درادـن  دوجو  میدرگ  یمرب یداـع  طیارـش  هب  یک  هک  نیا  زا  ینـشور  زادـنا  مشچ  دوزفا : یو 

.درک میهاوخ 
شزوــمآ زا  یمهم  ءزج  ناــکامک  یزاــجم  شزوــمآ  مـه  یداــع  طیارــش  هـب  تشگزاــب  زا  سپ  اــیآ  هــک  تساــجنیا  لاوــئس 

یتیبرت شقن  ندش  گنر  مک یزاجم و  شزومآ  دش ؟ دهاوخ  یروضح  شزومآ  نیزگیاج  ای  دوب و  دهاوخ  ام  یهاگـشناد 
یعاـمتجا یگنهرف و  یـشزومآ ، یاهدـمایپ  زا  یخرب  نییبـت  هب  همادا  رد  یمزراوـخ  هاگـشناد  یملع  تئیه  وـضع  دیتاسا 

ندـش یکینورتـکلا  یروـضح و  یاـه  شزوـمآ یلیطعت  اـب  تفگ : تخادرپ و  هاگـشناد  جراـخ  لـخاد و  رد  یزاـجم  شزوـمآ 
.تسا هداد  درس  تاطابترا  هب  ار  دوخ  یاج  دوب ، اه  هاگشناد یاضف  رد  هک  یا  هدنز مرگ و  تاطابترا  اه  هاگشناد

ات یلاع  شزومآ  ندـش  یا  هدوت اب  هتـشذگ  زا  نایوجـشناد  داتـسا و  طابترا  رد  یمرگ  تیمیمـص و  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
.دوب هتفر  نیب  زا  یدایز  دح 

 … یلغــش و یلیــصحت و  هدــنیآ  یور  درک  یم ادــیپ  هـمادا  نوریب  طــیحم  رد  هـک  هاگــشناد  رد  یروــضح  مرگ و  تاــطابترا 
نیا یدـح  ات  یزاـجم  یاـضف  رد  ییاـه  تیقـالخ یریوصت و  طاـبترا  اـب  ناوت  یم هک  تشاد  یداـیز  ریثأـت  مه  نایوجـشناد 

.درک داجیا  ار  مرگ  طابترا 
هدنز طابترا  رد  هک  تسا  داتـسا  یتیبرت  شقن  ندش  گنر  مک  یزاجم  شزومآ  تاریثأت  زا  رگید  یکی  هداز  جارـس  هتفگ  هب 

.دراد دومن  نایوجشناد  داتسا و 
هک تـسین  صخــشم  دور و  یم لاوئــسریز  یزاـجم  یاــضف  رد  مـه  هاگــشناد  یگنهرف  یاــهداهن  درکراــک  رگید ، فرط  زا 
رد دـندش  یم ارجا  اـه  هاگـشناد رد  یـسایس  ماـظن  دـییأت  دروـم  یاـه  شزرا دـیلوتزاب  تهج  رد  هک  یا  یگنهرف یاـه  هماـنرب

.دراد ارجا  تیلباق  دح  هچ  ات  یزاجم  یاضف 
ییارگ ماــع رد  اــه  نآ شقن  اــه ، هاگــشناد ندــش  یروــضحریغ  اــب  درک : حیرــصت  ناریا  یـــسانش  هعماــج  نــمجنا  سیئر 

طاــبترا و هاگــشناد  یاــضف  رد  فـلتخم  یگنهرف  یاــه  هـنیمز اــب  هـک  نایوجــشناد  زیمآ  تملاــسم یتـسیزمه  یگنهرف و 
.میوش یم هجاوم  اه  ییارگ صاخ تیوقت  اب  یعون  هب  هدش و  گنر  مک دنتشاد  رمتسم  لماعت 

دــنملاس و ناداتــسا  رتـمک  تراـهم  هـب  هجوـت  اــب  هـک  درک  ینارگن  زاربا  نـینچمه  یمزراوـخ  هاگــشناد  یملع  تـئیه  وـضع 
.دوش فیعضت  مه  روشک  یشزومآ  یاضف  رد  اه  نآ یراذگرثا  یزاجم ، یاضف  رد  رثؤم  روضح  یارب  توسکشیپ 

ناـمز رد  ییوج  هفرـص یـشزومآ ، ماـظن  ندرک  رت  کـیتارکومد نوـماریپ ، زکرم – هلـصاف  شهاـک  لاـح  نیع  رد  هداز  جارس 
ربارب رد  لوئــسمریغ  لوئــسم و  یاــه  ناــیرج هدــننکدودحم  تالخادــم  اــه و  بوچراــچ عـفر  نایوجــشناد و  ناداتــسا و 
راـنک رد  دـیاب  هک  درک  ناونع  یکینورتـکلا  یاـه  شزومآ ددـعتم  یاـیازم  هلمج  زا  ار  ییوجـشناد  یاـه  تیلاـعف تـالماعت و 

.دریگ رارق  روشک  یلاع  شزومآ  ماظن  نازاس  میمصت رظندروم  یشزومآ  عون  نیا  ینیزگیاج  یفنم  یاهدمایپ 
یاـج تـسا  یکینورتـکلا  شزوـمآ  زا  یـصقان  تروـص  هـک  نیـالفآ  یاـه  شزوـمآ داد  هزاـجا  دـیابن  هـک  نـیا  رب  دـیکأت  اـب  یو 

هاگـشناد هک  درک  شومارف  دـیابن  دوجوم  یاه  ینارگن همه  اب  درک : حیرـصت  دریگب  ار  یزاـجم  یاـضف  رد  رت  هدـنز تاـطابترا 
ای اـنورک  راـبجا  هب  نآ  یاـه  تیلوئـسم اـه و  شقن زا  مادـک  ره  ندـش  ضوـع  هـک  تـسا  کـیناگرا  هدـنز و  یا  هدـیدپ ًاـتیاهن 

.دنک ضوع  ار  هاگشناد  موهفم  ًاتیهام  دناوت  یمن رگید  لماوع 
هدـیا حیـضوت  رد  یگنهرف  بـالقنا  یاـضف  یلاـع  یاروـش  ریبد  یلماـع  رتـکد  مـجنپ  تسـشن  رد  ناریا  مـلع  یزاــجم  رهش 

دلج هس  بلاق   رد  دـعب  لاس  نآ  لـصاح  هک  میداد  ماـجنا  یـشهوژپ  لاس ۱۳۸۷   رد  تفگ : ناریا ” ملع  یزاـجم  رهـش  “
یگنهرف و تاـعلاطم  هدکـشهوژپ  طـسوت  یزاـجم  نتم  یزاـجم و  شهوژپ  یزاـجم ، یملع  یاـه  هکبـش ناونع  اـب  باـتک 

.دش رشتنم  یعامتجا 

 



ساـسا رب  مه  یزاـجم  رهـش  دـنریگ ، یم لکـش  تیعمج  مکارت  ساـسا  رب  اهرهـش  هـک  روـط  ناـمه  درک : ناـشنرطاخ  یو 
.دریگ یم لکش  تاطابترا  هداد و  مکارت  رب  ینتبم  تیعمج  مکارت 

، یزاجم یاه  هناخباتک طخرب ، شهوژپ  کـینورتکلا ، شزومآ  دـننام  ملع  اـب  طـبترم  یاـهداهن  زا  یرایـسب  هک  یا  هناـمز رد 
ریزگان میهد ، رارق  مه  رانک  ار  اهداهن  نیا  هکنیا  یارب  دـنا  هدـمآ دوجو  هب  اهرهـش  رد  یزاـجم  یملع  یناـسر  عـالطا زکارم 

.مییوگ نخس  ملع  یزاجم  رهش  زا  دیاب 
داهن ناونع  هب  هک  یزیچ  نآ  ره  یارب  یمرفتلپ  یتخاسریز   ملع ، یزاـجم  رهـش  داـجیا  اـب  تاـطابترا  داتـسا  نیا  هتفگ  هب 

.دریگ یم لکش  یزاجم  یاضف  رد  میسانش  یم ملع 
دیکأت یشزومآ   یملع و  زکارم  هیاپ  رب  روپاش   یدنج  لثم  اهرهش  یخرب  یریگ  لکش  زا  یخیرات  دهاوش  هب  هراشا  اب  یو 

متـسیسوکا رب  ینتبم  دـیاب  تسا  مکاـح  ییاـضف  ود  درکیور  نآ  یاـهرتسب  همه  رد  هک  یزاـجم  رهـش  هـب  اـم  درکیور  درک :
.دشاب یعقاو 

دودح رضاح  لاح  رد  تفگ : ناریا  ملع  یزاجم  رهش  هدنهد  لکش  رصانع  نییبت  رد  یگنهرف  بالقنا  یلاع  یاروش  ریبد 
وـضع رفن  رازه  دودـح ۱۵۰  و  وجـشناد   رفن  نوـیلیم  مـین  راـهچ و  مـلعم ، رفن  نوـیلیم  کـی  زوـمآ ، شناد رفن  نوـیلیم   ۱۵

.دنهد یم لیکشت  ار  ناریا  ملع  یزاجم  رهش  هوقلاب  تیعمج   هک  میراد  یملع  تئیه 
رد تشاد : راهظا  تسا  هدـش  ریبعت  نهذ  یناکمارف  یاه  تیفرظ همادا  ناونع  هب  یزاجم  یاـضف  زا  هک  نیا  ناـیب  اـب  یو 

.میتسه هجاوم  راک  زا  یتوافتم  تیفرظ  یکیزیف و  گولانآ و  رتسب  اب  توافتم  یتیهام  اب  لاتیجید  طیحم 
حرطم اـهزور  نیا  هـک  یتـیبرت  یـشهوژپ و  یـشزومآ ، یلم  هکبـش  هـک  نـیا  ناـیب  اـب  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروـش  ریبد 

یزاجم  یرتسب  هکبـش  نیا  تشاد : راهظا  تسا  هدش  رت  هتفریذـپ یریبعت  اب  ناریا  ملع  یزاجم  رهـش  هدـیا  نامه  تسا 
یلیمکت تالیــصحت  یلاــع و  شزوـمآ  اــت  هطــسوتم و  ناتــسبد و  شزوـمآ  زا  مـعا  روـشک ، شهوژپ  شزوـمآ و  لــک  یارب 

.دنک یم  مهارف 
ار شهوژپ  شزومآ و  قطنم  هک  یدـیدج  یاه  یروآ نف هب  هراـشا  اـب  نارهت  هاگـشناد  تاـطابترا  هورگ  یملع  تئیه  وضع 
؛ تسا گرزب  بالقنا  ود  لوصحم  میراد ، راکورـس  نآ  اـب  یزاـجم  یاـضف  رد  هک  لاـتیجید  یاوتحم  تفگ : دـنا  هداد رییغت 
” راشف یاه  تسایـس  “ ناونع هب  نآ  زا  هک  دوب  لاتیجید ) یاوتحم   ) هداد هب  گولانآ ) نوتم   ) تاعالطا لیدبت  لوا  بالقنا 

.دننک یم ریبعت 
.تسا یشزومآ و …  کمک  یشزومآ و  تامدخ  لیبق  زا  فلتخم  تامدخ  هب  لاتیجید  یاوتحم  نیا  لیدبت  مود ، بالقنا 
بالقنا ثحب  هک  دـیدج  یتعنـص  بالقنا  هب  هراشا  اب  همادا  رد  یلماع  یعونصم  شوه  دربراک  مراهچ و  یتعنـص  بالقنا 

راـهظا تـسا ، هتــشاد  یپ رد  ار  راـهچ  تامدــخ  راـهچ و  یزرواـشک  نآ  راـنک  رد  و  کـیتنربیاس ) لاـکیزیف   ) مراــهچ یتـعنص 
تـالوحت هـک  تـسا  کـیتنربیاس  یکیزیف و  یاـه  تـیفرظ اـب  تعنــص  شخب  تیریدــم  راـهچ ، تعنــص  زا  روـظنم  تـشاد :

هب ۵۴۰ کـیدزن  زا  دوـخ   هماـنرب ۲۰۲۵  رد  ناـملآ  تلود  هک  یروـط  هب دراد  هارمه  هب  فـلتخم  یاـه  هـصرع رد  ار  یمیظع 
.تسا هتفگ  نخس  یعونصم  شوه  دربراک  زا   یشان  هدوزفا  شزرا  رالد  درایلیم 

زا ۸۰ شیب  یزرواشک  داهج  ریزو  هتفگ  هب  طیارـش  نیا  رد  هک  نیا  زا  فسات  زاربا  اب  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروش  ریبد 
مان هب  یموهفم  ایند  یزرواـشک  رد  زورما  تشاد : راـهظا  دوش  یم هرادا  یتنـس  تروص  هب  روشک  یزرواـشک  شخب  دـصرد 

یزرواـشک شخب  تادـیلوت  قـیقد  شیاـمآ  نآ  فدــه  هـک  تـسا  حرطم  کـینربیاس  لاـکیزیف  یزرواـشک  ماـظن  اـی   ACPS
.تسا

رد یتیاـــبازگا  گرزب  یاـــه  هداد اـــب  هـــک  یمیظع  لوـــحت  اـــب  درک : ناـــشنرطاخ  نارهت  هاگــــشناد  تاـــطابترا  هورگ  داتــــسا 
دوب و دـهاوخ  مک  رایـسب  ام  تاقیفوت  میـشاب  هتـشادن  یدـج  یزیر  همانرب رگا  هدـمآ  دوجو  هب  یزاجم  یاضف  یاه  تیفرظ

.دش میهاوخ  شیوشت  جاجوعا و  راچد 
راکدوخ و تروص  هب  یزاجم  رهـش  زورما  تفگ : ملع  یزاجم  رهـش  یریگ  لکـش  دنور  صوصخ  رد  همادا  رد  یلماع  رتکد 

لثم ییاـهراک  بسک و  هک  یروـط  هـب  مـیراد  ار  یزاـجم  رهـش  یازجا  ماـمت  ْـالمع  تـسا و  یریگ  لکـش لاـح  رد  هماـنرب  یب
.دنراد تیلاعف  رتسب  نیا  رد  ٌالمع  کینورتکلا و …  یاه  هاگشزومآ پنسا ، الاک ، یجید 

 



تلود هچنآ  دـننام  یدـج  یزیر  همانرب یلو  هتفرگ  لکـش  یزاجم  رهـش  زا  هیال  کی  ناونع  هب  مه  ناریا  یزاجم  ملع  رهش 
.تسا هدشن  ماجنا  هتشاد  یزاجم  یاضف  رد  نیچ 

ییازفا و مه یگچراپکی ، یارب  یمرفتلپاـگم  ماجـسنا  تمـس  هب  یا  هلحرمدـنچ دـنیآرف  کـی  رد  نیچ  تلود  یو ، هتفگ  هب 
.دنک یم تکرح  دوخ  یملع  یاه  تیفرظ ییارگمه 

یاـهداهن یاـه  تیلاـعف عوـنت  یروآوـن و  لالقتـسا ، رب  یفنم  تاریثأـت  لاـمتحا  هراـبرد  هک  ییاـه  ینارگن هب  ناـعذا  اـب  یو 
راـهچ هکبـش  نیا  رد  تـفگ : تـسا  حرطم  یتـیبرت  یـشهوژپ و  یـشزومآ ، یلم  یا  هکبـش ماـظن  رتـسب  رد  یملع  فـلتخم 

تیریدـم قـطنم  اـب  هـکلب  دوـش  یمن هـتفرگ  اـهداهن  یروآوـن  یوـلج  بـیترت  نیدــب  هدــش و  هـتفرگ  رظن  رد  فـلتخم  ورملق 
.دننک یم ادیپ  زورب  روهظ و  ناکما  هدنکارپ  یاه  تیفرظ همه  یزکرمریغ  یزکرم و 

یراذــگ تاررقم تیریدــم و  تـحت  یموـمع و  هکبــش ، لوا  ورملق  درک : ناـشنرطاخ  یگنهرف  بـالقنا  یلاــع  یاروـش  ریبد 
اه هاگشناد تاسـسؤم و  زا  کی  ره  ینعی  تسا ، یـشزومآ  دحاو  ره  صتخم  هطقن و  هب هطقن مود ، ورملق  تسا ، تلود 

.دنراد ار  دوخ  عبانم  راصحنا  ای  یراذگ  کارتشا هب  ناکما 
هک تسا  یصوصخ  شخب  هب  طوبرم  دراد  دوجو  هکبـش  رد  هک  یموس  ورملق  تفگ : نارهت  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع 

.تسا تامدخ  هدننک  هئارا مه  هدننک و  تفایرد مه  اجنیا  رد 
یللملا نـیب  یاـه  تـیفرظ اهدرادناتــسا و  اـه ، لـکتورپ تیاـعر  اـب  یللملا  نـیب تاـطابترا  تــالماعت و  مـه  مراــهچ  ورملق 

.تسا
هکبش زا  روظنم  تفگ : هچراپکی  ارگمه و  ازفا ، مه ییاضف  رد  یلم  هکبـش  نیا  یریگ  لکـش یایازم  نایب  رد  یلماع  رتکد 

.دنک یم تیعبت  تسا  مکاح  طیحم  نیا  رب  هک  ینیناوق  تاررقم و  طباوض و  زا  هک  تسا  هتسویپ  مه  هب  تیفرظ  کی 
دیاب دنک  لاتیجید  هب  لیدـبت  ار  یعبنم  دـهاوخب  هک  یزکرم  ره  میـشاب ، هتـشاد  روشک  رد  دـنمتردق  هداد  زکرم  کی  یتقو 

.هن ای  هدش  یلاتیجید  ًالبق  هک  دنک  یسررب  لوا 
ماظن مادکره  اه  کناب ٌالثم  دوش  یم هیهت  یرارکت  تروص  هب  روشک  رد  اهرازفا  مرن زا  یرایسب  رـضاح   لاح  رد  هنافـسأتم 

.دنرادن یدحاو  مرفتلپ  مه  یتلود  یاه  کناب یتح  دنراد و  دوخ  یارب  یلقتسم  شنکارت 
.میرادن دحاو  یگچراپکی  دحاو و  مرفتلپ  کی  مه  یلم  یاه  هنماد رد  یتح 

زا هدافتـسا  زا  ریزگاـن  هک  هدروآ  دوـجو  هب  یربـج  دـیووک ۱۹  یمدـناپ  هک  نیا  نایب  اـب  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروش  ریبد 
میدـش اـضف  نیا  دراو  یا  هـلجع هـک  هتـشذگ  لاـس  مود  مرت  مـین  رد  هنافـسأتم  تـشاد : راـهظا  مـیا ، هدـش یزاـجم  یاـضف 

.دوبن مجسنم  یشزومآ  تاناکما  دوب و  فیعض  رایسب  شزومآ  تیفیک 
انورک طیارـش  رد  ار  یرت  تیفیک اب  تیفرظ  هک  تسا  نیا  هب  رظان  ناریا  ملع  یزاجم  رهـش  درک : ناـشنرطاخ  یلماـع  رتکد 

لیس و دننام  یعیبط  یاهرارطضا  ای  اوه  یگدولآ  رثا  رد  اهرهـش  یـشزومآ  زکارم  یلیطعت  لثم  یعقاوم  رد  نآ  زا  دعب  و 
.میشاب هتشاد  رایتخا  رد  هلزلز 

ملع یزاجم  رهش  حرط  یسررب  رد  نارهت  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  هاوخ ، رکـش  سنوی  رتکد  تسـشن ، نیا  همادا  رد 
تـسا زاـین  دروـم  ینف  یاـه  تخاـسریز هک  لوا  هیـال  دروـم  رد  تفگ : تخادرپ و  مرفتلپ  نیا  فـلتخم  یاـه  هیـال زیلاـنآ  هب 

.میراد اه  هنیزه یسرتسد و  رد  تلادع  ثحب  ات  هتفرگ  تنرتنیا  تعرس  زا  یدایز  تالکشم 
اه هاگشناد تاسسؤم و  ام و  داتـسا  ملعم و  ایآ  هک  انعم  نیا  هب  تسا  یدیلوت  تابـسانم  یدعب ، هیال  درک : حیرـصت  یو 

بو قیرط  زا  ار  کیـسالک  یاوتحم  دنهاوخ  یم هکنیا  ای  دنراد  ار  اضف  نیا  صاخ  عبانم  یراذگ  کارتشا هب  دیلوت و  ناکما 
.دنهد رارق  وجشناد  رایتخا  رد 

.تسا مزال  یدایز  راک  تکراشم  هبنج  زا  هچ  هئارا و  هبنج  زا  هچ  هداد و  اوتحم و  هبنج  زا  هچ  مه  هیال  نیا  رد 
.تسا هلئسم  یتخانش  یتفرعم و  بوچراچ  موس ، هیال  درک : هفاضا  نارهت  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 

اب یقطنم  تبـسن  رگا  هک  دنتـسه  یراذگزمر  عون  کی  نوچ  دنتـسه ، هدـننک  نییعت تیمها و  یاراد  مه  اب  هیال  هس  نیا 
.دش دنهاوخ  رجنم   طلغ  یاه  ییاشگزمر هب  دنشاب  هتشادن  رگیدکی 

راک دنتسه و  دیتاسا  زا  رت  هدامآ نایوجـشناد  تسا ، یدیلوت  تابـسانم  هک  مود  هیال  رد  هک  نیا  نایب  اب  هاوخرکـش  رتکد 

 



، مــلع یزاــجم  رهـــش  هــب  ندیـــسر  یارب  تــشاد : راــهظا  تــسا ، راوــشد  دـــیتاسا  زا  یرایـــسب  یارب  اـــضف  نــیا  رد  ندرک 
انـشآ اضف  نیا  اـب  ار  دوخ  ناداتـسا  ناـملعم و  دـیاب  ادـتبا  ینعی  دـنوش  لیدـبت  هدـنریگدای  داـهن  هب  دـیاب  اـم  یاـه  هاگـشناد

.مینک
ار هلئسم  یاه  یگدیچیپ دیاب  هک  تسا  وجشناد  داتسا و  درگاش و  ملعم و  نیب  یجنس  تحص  ثحب ، نیا  رد  مهم  هتکن 

.مینیبب
نامرانک هشیمه  هک  میورب  ییاه  لح هار تمس  هب  هک  دروآ  راشف  ام  هب  انورک  دوزفا : نارهت  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع 

فذـح راشف  لـماع  نیا  رگا  نوچ  مناد  یمن تصرف  کـی  ار  اـنورک  اذـل  دـندوب ، هدـنام  یقاـب  مسا  کـی  دـح  رد  اـما  دـنا  هدوب
.میدرگ یمرب لبق  طیارش  هب  هرابود  دوش ،

«، تخاـسریز  » هناـگ هس  یاـه  هیـال صوـصخ  رد  هاوـخ  رکـش  رتـکد  تاـظحالم  هـک  نـیا  ناـیب  اـب  یلماـع  رتـکد  هـمادا ، رد 
هب هدوب و  هجوت  دروم  ملع  یزاجم  رهـش  حرط  رد  تسا  تیمها  یاراد  ًاـعطق  هک  یتفرعم » هیـال   » و دـیلوت » تابـسانم  »

هزوح نیا  رد  یدایز  هنیزه  یتخانش ، یتفرعم و  هیال  ینعی  موس  هیال  رد  تفگ : تسا ، هدش  هداد  حیضوت  رگید  یلکش 
رهـش یریگ  لکـش ربارب  رد  یتـفرعم  عناـم  هـک  تـسا  گولاـنآ  زوـنه  اـهدرکیور  اـه و  تخانــش اـه و  نـهذ نوـچ  مـیهد  یم

.تسا ملع  یزاجم 
، تـسا هدــش  رــشتنم  یزاــجم  یاــضف  هــنیمز  رد  شیپ  لاــس  دودــح ۱۴  هـک  یباـتک  هـب  هراــشا  اــب  تاــطابترا  داتــسا  نـیا 

یگدوب یزاجم  یعقاو –  ییارگ ، یزاجم  یعقاو –  کی  دنمزاین  هک  ما  هدرک دیکأت  باتک  نیا  همدـقم  رد  درک : ناشنرطاخ 
رارق نآ  رد  هـک  یمود  ناــهج  رد  هـک  مـیمهفب  میریذــپب و  دــیاب  هـک  اــنعم  نـیا  هــب  میتــسه ، ندــش  یزاــجم  یعقاو –  و 

.میتسه یتامازلا  شریذپ  هب  ریزگان  میا  هتفرگ
ًاـساسا میرادـن و  دـحاو  رظن  کارتشا  کی  روشک  رد  گرزب  یاه  هداد ینارمکح  باـبرد  رـضاح  لاـح  رد  تشاد : راـهظا  یو 

.میا هدرکن گرزب  یاه  هداد یارب  ار  مزال  یاه  یراذگ تاررقم 
.تسا هدرک  ادیپ  یلم  دعب  هناخباتک  درادن ، انعم  نم  هناخباتک  رگید  زورما 

.دنتسه یلم  عبانم  هاگشناد  یتاعالطا  عبانم  اریز  تسانعم  یب رگید  نم ، هاگشناد  یهاگشناد  یتاعالطا  عبانم  زورما 
، روشک تفرـشیپ  هعـسوت و  تیفرظربا  کی  ناونع  هب یزاجم  یاضف  یاه  تیفرظ هب  رگا  هک  نیا  هب  هراشا  اب  یلماع  رتکد 

یگدـنز دوش و   یگدـنز  نآ  رد  هک  میراد  مزال  یتخاسریز  داد : همادا  دوش ، یمن نآ  یارب  زین  یا  هنیزه ًاعبط  مینکن ؛ هاـگن 
اـضاقت هضرع و  ینعی  دریگ  یم لکـش  رازاب  مسیناکم  رد  مه  دیلوت  تابـسانم  دریگ ، لکـش  مه  رانک  رد  یزاجم  یعقاو و 

.تسا یتسرد  درکیور  نیا  اذل  دهد ، یم انعم  دیلوت  تابسانم  هب 
رگا اریز  تــسا ، کاـــنرطخ  لاـــح  نــیع  رد  مــهم و  رایـــسب  دـــحاو  رتـــسب  رد  اـــه  تــیفرظ ندرک  ازفا  مـــه دوزفا : یلماـــع 

.میوش یم هجاوم  شزومآ  تیفیک  ندمآ  نییاپ  اب  تروص  نیا  رد  میشاب  هتشادن  ار  مزال  یاه  تخاسریز
شزوـمآ هب  ریزگاـن  ار  اـم  اـنورک ، یاـه  لـکتورپ هکنیا  هـب  هجوـت  اـب  درک  : ناـشنرطاخ  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  یاروـش  ریبد 

هب دناوتب  وجـشناد  هک  دنـشاب  هتـشاد  یا  همانرب دیاب  روشک  یلاع  شزومآ  ماظن  شرورپ و  شزومآ و  اذل  دـنک ، یم یزاجم 
.دنک فرطرب  یروضح  تروص  هب  ار  شتالاکشا  دوش و  مهارف  یروضح  هعجارم  طیارش  نیا  دنک و  هعجارم  داتسا 

هیدـه ۱۵ اـت  مادختــسا  هدــعو  زا  دــنهد ؟ یم هاـگباوخ  دـشرا ۹۹  یـسانشراک  ناـبلطواد  هـب  اـه  هاگـشناد مادـکاه  طـبترم 
نیب زا  دـیاب  یکــشزپ  راـصحنا  یاـیفام  روـشک / یناـمرد  ماـظن  هدـشمگ  هـقلح  تمالــس ، قوقحلودــج  ! + یناـموت نوـیلیم 

هب تهابش  یب یرتکد  نایوجشناد  دش لقتسم  نایوجشناد  یمالسا  یاه  نمجنا هیداحتا  تالیکـشت  ریبد  یدمحادورب ،
! دنتسین اه  هدرب

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۹۹طباور 
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( کیتاموتا  ) ربخ هصالخ 

دندرک یم  یرپس  ار  دوخ  ییافوکـش  جوا  نارود  یـسراف  یاه  گالبو  هک  ییاه  لاـس  ینعی  ههد ۹۰  هیلوا  یاه  لاـس  رد   
رد تاـطابترا  نارظن  بحاـص  ناداتـسا و  نیرت  هتـسجرب  زا  یخرب  دوب ، گـالبو  کـی  بحاـص  ناریا ، رد  تنرتـنیا  ربراـک  ره  و 

.دنتسناد یمن  هناسر  ار  گالبو  ناریا ،

مه یزاجم  یاضف  رب  ینتبم  یناسر  عالطا  یاه  یروانف  تسا ، هدنریگ  رب  یراذگ  ریثات  هناسر ، رد  مایپ  لاقتنا  زا  فدـه   
.دننک یم  لابند  ار  فده  نیمه 

داـهن یرگ  میظنت  یروتـالوگر و  شقن  نآ  بقاـعتم  هتفر و  نیب  زا  ماـیپ  لاـقتنا  هطـساو  ناوـنع  هب  هناـسر  شقن  نیارباـنب   
هدـش گنر  مک  فیعـضت و  یداـیز  دـح  اـت  یعمج  طاـبترا  یاـه  هناـسر  تاررقم  راـتفر و  میظنت  رد  یتلود  ینارمکح  تلود و 

.تسا

تاحفـــص یمارگلت ، یاـــه  لاـــناک  یعاـــمتجا ، یاـــه  ناـــسر  ماـــیپ  اـــیآ  تاـــطابترا   - سانـــشراک  رورپ ، ییایـــض  دـــیمح 
نکمم هچ  رگا  هـک  تـسا  یلاوـس  نـیا  دنتـسه ؟ هناـسر  یعاـمتجا ، یاـه  مرفتلپ  یرتـیئوت و  یاـه  تناـکا  یمارگاتـسنیا ،

، ناریا رد  تاـطابترا  ناداتــسا  نارظن و  بحاـص  زا  یفیط  هـک   نـیا  لـیلد  هـب  اـما  دـشاب ، هتــشاد  یهیدــب  یخــساپ  تـسا 
تفگ ثحب و  یفاکشزاب و  هب  زاین  دنتسه ، رصم  دوخ  رظن  رب  مه  تدش  هب  دنتسین و  هناسر  اه  نیا  دندقتعم  نانچمه 

.دراد دوجو  نآ  هراب  رد  وگو 
دندرک و یم  یرپس  ار  دوخ  ییافوکش  جوا  نارود  یسراف  یاه  گالبو  هک  ییاه  لاس  ینعی  ههد ۹۰  هیلوا  یاه  لاس  رد 
رد تاـطابترا  نارظن  بحاـص  ناداتـسا و  نیرت  هتـسجرب  زا  یخرب  دوب ، گـالبو  کـی  بحاـص  ناریا ، رد  تنرتـنیا  ربراـک  ره 

.دنتسناد یمن  هناسر  ار  گالبو  ناریا ،
یاـه ناـسر  ماـیپ  نآ  زا  دــعب  کوـب و  سیف  دــننام  یعاــمتجا  یاــه  هکبــش  روـهظ  یزاــجم و  یاــضف  هعــسوت  اــب  اهدــعب 
یوس زا  یدج  تروص  هب  هاگدید  نیا  مه  زاب  مارگاتسنیا ، و  مارگلت   نیال ، پآ ، ستاو  تچ ، یو  ربیاو ، دننام  یعامتجا 

فلتخم لــفاحم  رد  دراد  ییاــبطابط  همالع  هاگشناد  بـتکم  رد  هـشیر  رتـشیب  هـک  ناریا  رد  تاــطابترا  یرکف  هـلحن  نـیا 
.دش حرطم  تایرشن  یا و  هناسر 

لاوس نیا  هب  خـساپ  رد  یراگن ، همانزور  یـصصخت  همانلـصف  کی  اب  هبحاصم  رد  تاطابترا  نانادـقوقح  زا  یکی  یگزات  هب 
.دنتسین هناسر  یمارگلت  یاه  لاناک  هک  تسا  هتفگ  تحارص  هب  تسیچ ؟ یمارگلت  یاه  لاناک  هرابرد  امش  رظن  هک 

یلو هتسنادن   هناسر  ار  یزاجم  یاضف  رب  ینتبم  یناسر  عالطا  یاه  یروانف  مامت  ددجم   ، هبحاصم نیا  یاج  یاج  رد  وا 
.تسا هدادن  هئارا  هناسر  زا  یفیرعت  چیه 

یاه هناسر  اتدمع  هناسر ، زا  ناشروظنم  دنناد ، یمن  هناسر  ار  یعامتجا  یاه  هکبـش  اه و  هناسر  هک  یناسک  بلغا  هتبلا 
 . تساه یرازگربخ  و  تاعوبطم   نویزیولت ، ویدار و  دننام  یا  هناسر  یلصا  نایرج  ای  یمسر 

یراـگن هناـسر  هار  زا  شا  تشیعم  هک  تسا  یـسک  راـگنربخ ، راـگن و  هماـنزور  راـگن و  هناـسر  زا  اـه  نآ  فـیرعت  نـینچمه 
.دوش نیمات 

ناسر مایپ  دننام  یزاجم  یاضف  رب  ینتبم  یناسر  عالطا  یاه  یروانف  مامت  هکلب  گالبو  اهنت  هن  هک  دسر  یم  رظن  هب  اما 
اـه و تسکداـپ  اـه ، گـالبورکیم  اـه ، یکیو  یراذـگ ، کارتـشا  هب  یاـه  تیاـس  یعاـمتجا ، یاـه  هکبـش  یعاـمتجا ، یاـه 

.دنور یم  رامش  هب  هناسر  یمارگاتسنیا ، تاحفص 
: تسا حرش  نیا  هب  دراد  دوجو  عوضوم  نیا  یارب  هک  ییاه  لالدتسا 

؟؟ دنتسه دنتسه هناسر   هناسر یعامتجا   یعامتجا یاه   یاه هناسر   هناسر ایآ   ایآ
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.تسا هدنریگ  هب  هدنتسرف  زا  مایپ  لاقتنا  رازبا  هناسر ، کیسالک  فیرعت 
.دننک یم  افیا  ار  شقن  نیا  همه  یزاجم  یاضف  رب  ینتبم  یناسر  عالطا  یاه  یروانف 

مه یزاجم  یاضف  رب  ینتبم  یناسر  عالطا  یاه  یروانف  تسا ، هدنریگ  رب  یراذگ  ریثات  هناسر ، رد  مایپ  لاقتنا  زا  فدـه 
.دننک یم  لابند  ار  فده  نیمه 

.تراظن دقن و  شزومآ ، یمرگرس ، یناسر ، عالطا  زا :  دنترابع  تاطابترا  کیسالک  نوتم  رد  هناسر  یلصا  یاهدرکراک 
.دنراد ار  اهدرکراک  نیا  همه  یزاجم  یاضف  رب  ینتبم  یناسر  عالطا  یاه  یروانف 

تروص یا  هفرح  تروص  هب  دـنیارف  نیا  دـننک و  یم  دـیلوت  ناراگن  همانزور  ناراگنربخ و  ناراگن ، هناـسر  ار  هناـسر  یاوتحم 
.دریگ یم 

دـیلوت و یا  هفرح  ناراگن  هناسر  مه  یداع و  مدرم  مه  ار  یزاجم  یاضف  رب  ینتبم  یناسر  عالطا  یاـه  یرواـنف  یاوتحم 
ماجنا ار  راک  نیا  یا  هفرح  تروص  هب  نونکا  یزاجم ، یاضف  رتسبرد  مایپ  ناگدننک  دـیلوت  زا  یـشخب  دـننک و  یم  رـشتنم 

.دنهد یم 
ناـگبخن و ناـیم  ماـیپ  لاـقتنا  طـبار  یتنـس  روط  هب  یعمج  طاـبترا  یاـه  هناـسر  هک  تسا  نیا  هداـتفا ،  هک  یرگید  قاـفتا 

زاین نودب  نارکفنشور ، نارادمتسایس و  ناگبخن و  نیا  زورما  دندوب ، سکع  رب  مدرم و  هب  نارکفنشور  نارادمتـسایس و 
مدرم هب  ار  دوخ  مایپ  مه  میقتـسمروط  هب  یعامتجا  یاه  هکبـش  اه و  هناـسر  تیفرظ  هب  اـکتا  اـب  یتنـس  یاـه  هناـسر  هب 

.دننک یم  تفایرد  هطساو  نودب  ار  مدرم  یاه  هاگدید  مه  و  سکعنم   
داـهن یرگ  میظنت  یروتـالوگر و  شقن  نآ  بقاـعتم  هتفر و  نیب  زا  ماـیپ  لاـقتنا  هطـساو  ناوـنع  هب  هناـسر  شقن  نیارباـنب 
هدـش گنر  مک  فیعـضت و  یدایز  دـح  ات  یعمج  طابترا  یاه  هناسر  تاررقم  راـتفر و  میظنت  رد  یتلود  ینارمکح  تلود و 

.تسا
.تسا هتفای  یرست  یزاجم  یاضف  هزوح  هب  هدرک و  ادیپ  هعسوت  شموهفم  هناسر ، تروص ، ره  رد 

یاه تیاس  اه ، تسکداپ  اـه ، گـالبو  یمارگلت ، یاـه  لاـناک  تسین ، تاـعوبطم  نویزیولت و  ویدار و  طـقف  رگید  هناـسر 
.دنتسه هناسر  زین  یعامتجا  یاه  مرفتلپ  یتنرتنیا و 

.یعامتجا هناسر 

تشذگ  تشذگ هکهک   یایا   هتفه   هتفه ردرد   یئابطابط   یئابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد
هاگشناد یمومع  ۱۰۱طباور 


